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فصلنامه بهداشت و ايمني کار

صحرایی نر بالغ مواجهه یافته با صدا و ارتعاش
فرشاد ندری ،1علی خوانین ،*،2فرحناز خواجه نصیری ،3مسعود قنبری کاکاوندی ،1زهره مظاهری
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 1گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 2گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 3گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 4گروه علوم تشریح ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت،1396/12/25 :

تاریخ پذیرش1397/8/9 :

چکیده

مقدمه :نظر به این که صدا و ارتعاش از شیوع باالیی درمحیط های کاری برخوردار بوده و مطالعات قبلی بیش تر به

تاثیرات شنوایی و اسکلتی عضالنی این دو عامل پرداخته اند ،این مطالعه با هدف تعیین نقش حفاظتی عصاره دارچین بر

سطح هورمونهای جنسی ،وزن بدن و وزن بیضه رت نر بالغ مواجهه یافته با صدا و ارتعاش انجام پذیرفت.

روش کار 64 :سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در قالب  8گروه به صورت اول کنترل ،دوم دریافت عصاره

دارچین(دوز  75میلی گرم بر کیلوگرم) ،سوم در معرض صدا(تراز  100دسی بل) 8 ،ساعت در روز(،)23:00-7:00
چهارم در معرض صدا و دریافت عصاره دارچین ،پنجم در معرض ارتعاش تمام بدن(شتاب ارتعاشی  1متر بر
مجذورثانیه) 8 ،ساعت در روز( ،)23:00-7:00ششم در معرض ارتعاش تمام بدن و دریافت عصاره ،هفتم مواجهه

با صدا و ارتعاش 8 ،ساعت در روز( )23:00-7:00و هشتم مواجهه با صدا و ارتعاش و دریافت عصاره از طریق گاواژ

تقسیمبندی شدند .پس از  50روز ،از رت ها خون گیری شد و سطح هورمون های  LH، FSHو تستوسترون با

کیت های مخصوص االیزا تعیین و در ادامه بیضهها جهت تعیین پارامترهای وزنی از بدن حیوان خارج گردید.
تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSانجامپذیرفت.

ی در حالی که ارتعاش تمام
یافته ها :در این مطالعه عامل صدا بر سه هورمون  LH، FSHو تستوسترون اثر کاهش 
بدن صرفاً بر هورمون تستوسترون اثر کاهشیداشت( .)P<0.05ترکیب دو عامل صدا و ارتعاش توانست با گروه کنترل

با هورمونهای  LHو تستوسترون اختالفمعنادار ایجاد نماید( .)P<0.05سه عامل صدا ،ارتعاش تمام بدن و ترکیب
آن ها توانست در متغیر وزن نهایی بدن با گروه کنترل اختالفمعنادار حاصل نماید( .)P<0.05عصاره دارچین توانست
سطح سه هورمون جنسی را نسبت به گروه کنترل افزایش دهد(.)P<0.05

نتیجه گیری :عصاره دارچین (به دلیل خواص آنتیاکسیدانی) بر سطح هورمون های جنسی رت های در معرض عوامل
زیانآور صدا و ارتعاش اثر حفاظتی داشته و مطالعات بیش تر جهت تعیین مکانیسم دقیق عصاره دارچین در دوزهای
متنوع در نمونه های انسانی و حیوانی پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی :صدا ،ارتعاش ،هورمون های جنسی ،دارچین
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهkhavanin@modares.ac.ir :
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اثر حفاظتی عصاره دارچین بر سطح هورمون های جنسی ،وزن بدن و وزن بیضه موش

اثر حفاظتی عصاره دارچین بر سطح هورمون های جنسی ،وزن بدن و...

1- Infertility
2- Total Antioxidant Capacity
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FSH

3- Luteinizing hormone
4- Follicle-stimulating hormone
-5Whole Body Vibration
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مقدمه
ناباروری مردان از مشکالت مهم بهداشتی دنیای
امروز شناخته شده است( .)1در نتایج یک مطالعه مشخص
شد که تقریباً نیمی از موارد ناباروری با فاکتورهای مردانه
ارتباط دارد( .)2صدا از مخاطرات عمده در مواجهات
شغلی بوده و از صنایع تحت ریسک می توان صنعت
حمل و نقل را عنوان نمود( .)3مواجهه با صدا در قرن
بیست و یکم به عنوان یکی از مشکالت عمده حوزه
سالمت افراد جامعه محسوب گردیده است .مدارک و
مستندات کافی در خصوص تاثیر تراز صدا بر کاهش
سطح شنوایی ،افزایش فشار خون و اختالل خواب وجود
دارد در حالی که در حوزه تاثیر صدا بر سیستم تولید
مثل جنس نر مستندات محدودی یافت شده است(.)4
در بین استرسورهای محیطی ،صدا از عوامل طبیعی
تراتوژنیک است که بر ارگان های تولید مثل ،باروری و
سالمت جنین اثر گذار است( .)5بیضه با عمل کردی
درون ریز ،ارگان اصلی تولیدمثل در مردان است(.)6
تستوسترون آندروژن اصلی بیضه بوده که با ترکیبی از
استات و کلسترول در سلول های الیدیگ تولید می گردد.
روزانه بین  4تا  10میلی گرم تستوسترون در مردان ترشح
می شود( .)7تولید تستوسترون تحت تاثیر استرس ناشی
از صدا ،سرکوب می گردد( .)8مطالعه پرامانیک و همکاران
نشان داد که در اثر مواجهه با صدای ترافیک وزن بیضه،
سطح پروتیین بیضه و تعداد اسپرم به صورت معنی داری
کاهش یافته است( .)9مطالعه جاللی و همکاران نشان داد
که وزن بیضه ها ،اپیدیدیم ،سمینال وزیکل و پروستات
در گروه در معرض صدا در مقایسه با گروه کنترل ،به
طور معنی داری کاهش پیدا کرده است( .)10بر اساس
مطالعه قنبری و همکاران صدا موجب کاهش ظرفیت تام
آنتی اکسیدانی( )TAC2اسپرم و هورمون تستوسترون در
رت شده است( .)11در مطالعه دیگری کاهش وزن بدن و
میزان غذای مصرفی در رت های مواجهه یافته با تراز صدا
گزارش شده است( .)12مطالعه آرماریو و همکاران نشان
داد که مواجهه حاد با صدا سطح سرمی کورتیکوسترون،
1

پروالکتین و  3LHرا افزایش داده و بر هورمون
بی اثر است( .)13نتیجه مطالعه دیاب و همکاران نشان
داد که سطح هورمون های  LH ،FSHو تستوسترون گروه
های در معرض صدا در مقایسه با گروه کنترل به صورت
معناداری کاهش یافته است( .)14امروزه کارگران بسیاری
از مشاغل در بخش های حمل و نقل ،صنعت ،کشاورزی،
معدن و  ...در معرض ارتعاش تمام بدن 5قرار دارند(.)15
مواجهه با ارتعاش به عنوان یکی از پیامدهای صدای
صنعتی و یا استفاده از وسایل مولد ارتعاش می تواند باعث
عدم آسایش ،کاهش کارایی و سطح ایمنی در محیط های
کاری گردد( .)16تعداد زیادی از کارگران اجبارا ً و به
واسطه ماهیت وظیفه ای که در حال انجام آن هستند،
با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند .ارتعاش تمام بدن به
وسیله انتقال ارتعاش ماشین آالت و وسایل محیط کار از
طریق صندلی و پا در گستره فرکانسی  0/5تا  80هرتز
وارد بدن انسان می گردد( .)17با وجود این که اختالالت
اسکلتی عضالنی رایج ترین اثر بهداشتی گزارش شده در
اثر مواجهه با ارتعاشات تمام بدن معرفی شده است ،اما درد
عصب سیاتیک ،عوارض گوارشی ،مشکالت دستگاه تناسلی
و آسیب شنوایی نیز در برخی از مطالعات گزارش گردیده
است( .)18در یک مطالعه مشخص شد که مواجهه حاد با
ارتعاش تمام بدن ،غلظت هورمون تستوسترون را افزایش
می دهد( .)19در مطالعه دیگری که بر روی رانندگان
انجام پذیرفت ،مشخص گردید که  48درصد از رانندگان
در طبقه بندی باروری نرمال 20 ،درصد باروری ضعیف،
 27درصد متوسط و  4درصد در طبقه بندی عقیمی قرار
دارند .مکانیسم اثر عامل ارتعاش بر باروری یا به صورت
مستقیم و تاثیر بر ارگان های جنسی بوده (از طریق انتقال
انرژی) و یا از طریق غیر مستقیم(تاثیر بر رسپتورها و فعال
کردن سیستم عصبی) و یا تغییرات همودینامیک ارگان
یا بافت جنسی می باشد( .)20اختالل در نعوظ همراه با
کاهش قدرت جنسی ،انزال زودرس ،کاهش تعداد اسپرم
در بین رانندگان تراکتور ،کامیون و کمباین که با ارتعاش
4

همکاران
ندری و
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎمﺷﺪه
ﻣﺸﺨﺼﺎت
فرشاد)-(1
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جدول ( -)1مشخصات گروه های مطالعه و مداخالت انجام شده
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است( .)22اثرات دارویی این گیاه به واسطه ترکیبات
موجود در اسانس(روغن فرار) و یا عصاره آن است .از این
ترکیبات می توان سینامالدیید ،اوژنول ،کادینن ،کومارین
و دیگر ترکیبات را نام برد( .)23عدم تعادل بین تولید
گونه های فعال اکسیژن و خنثی نمودن آن ها توسط
آنزیم های آنتی آکسیدان ،آسیب های اکسیداتیو را
در بافت های مختلف همانند بیضه به دنبال دارد(.)24
با علم به این که دو عامل زیان آور صدا و ارتعاش در
محیط های کاری از شیوع باالیی برخوردار بوده و سالمت
و ایمنی افراد زیادی هم چون رانندگان کامیون و اتوبوس،
اپراتورهای ماشین آالت سنگین(بولدوزر ،دامپ تراک و
 ،)...رانندگان وسایل کشاورزی(تراکتور ،کمباین و  )...و
خلبانان هلیکوپتر را به مخاطره می اندازند لذا این مطالعه
با هدف بررسی تاثیر هم زمان دو عامل فوق بر سطح
هورمون های جنسی ،وزن بدن و وزن بیضه موش های
صحرایی نر بالغ و ایضاً اثرات حفاظتی عصاره دارچین در
مقابل این دو عامل انجام پذیرفت.

پژوهش تجربی -مداخلهای حاضر در سال  2016در
دانش گاه تربیت مدرس تهران(ایران) انجام پذیرفت64 .
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مواجهه دارند ،گزارش شده است( .)21دارچین با نام
علمی  Cinnamomum Zeylanicumدرختچه ای از تیره
برگ بو ها( )Lauraceaeو از راسته لورالس()Laurales

روش کار
الف -حیوانات آزمایش گاهی





-



-











سر موش صحرایی 6نر بالغ نژاد ویستار(7با سن بیش از
 8هفته)( )25با گستره وزنی  170-205گرم از انستیتو
پاستور تهران خریداری شد .رت ها جهت سازگاری 8با

شرایط آزمایش گاهی جدید 10 ،روز قبل از شروع مطالعه
( )14در شرایط  12ساعت روشنایی( )7-19و  12ساعت
تاریکی( ،)19-7دمای )26(22±2و رطوبت  30تا 70
درصد( )25قرار گرفتند .در شروع مطالعه و در ادامه به
صورت هفتگی رتها توزین شده و غذا( 10گرم به ازای هر
 100گرم وزن بدن) و آب تازه ( 10-15میلی لیتر به ازای
هر  100گرم وزن بدن) در دسترس آن ها قرار گرفت(.)27
طرح تحقیقاتی مطالعه بر اساس گایدالین های بینالمللی
اخالق در کار با حیوانات آزمایش گاهی(همانند بیانیه
هلسینکی) و ایضاً کمیته اخالق دانش کده علوم پزشکی
دانش گاه تربیت مدرس(مصوب مورخ 94/12/26با شماره
9290د ،)52تعریف گردید .در این مطالعه محققین تمام
تالش خود را به کار بستند تا تعداد حیوانات در کم ترین
تعداد ممکن انتخاب و نیز کم ترین محدوده متوجه آن ها
گردد .رت ها به صورت تصادفی در قالب 8گروه(هرگروه 8
رت)( )29 ,28به صورت جدول ( )1تقسیم بندی شدند.

ب -تهیه عصاره دارچین
پوست خشک دارچین از یکی از مراکز فروش داروهای
سنتی شهر تهران خریداری و بخش فارماکوگنوزی دانش
6- Rat
7- Wistar
8- Compatibility
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ﺷﻤﺎره
ﮔﺮوه

ﻧﺎم ﮔﺮوه

ﺗﻌﺪاد

درﯾﺎﻓﺖ آب
ﻣﻘﻄﺮ

درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺼﺎره
) 75ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا
) 100دﺳﯽ ﺑﻞ(

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش
)ﺷﺘﺎب  1ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ(

اثر حفاظتی عصاره دارچین بر سطح هورمون های جنسی ،وزن بدن و...

ج -مواجهه با صدا
اتاقک مواجهه از جنس پلکسیگالس شفاف با
ضخامت  5میلیمتر ساخته شد .ابعاد آن بر اساس
اطالعات چارت بولت ،)35 ,34(10نیازهای رفاهی و
فیزیولوژیکی هر رت( )25و فضای الزم برای حضور  8رت
بالغ در داخل آن به ترتیب با ابعاد  59*49*30سانتیمتر
تعیین گردید .در این مطالعه تراز صدای  100دسیبل(,5
 )36 ,33 ,14 ,11با پهنای باند  700-5700هرتز و با
مرکزیت فرکانس  4000هرتز( )38-36برای مواجهه
انتخاب گردید .محدوده فرکانسی انتخاب شده ضمن قرار
داشتن در طیف شنوایی رت( ،)39فرکانس غالب در اکثر
واحدهای صنعتی بوده و بیش ترین کاهش شنوایی وابسته
9

9- Noise chamber
10- Bolt chart
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اتاقک در ارتفاع  8سانتی متری از کف اتاقک(محل تقریبی
قرارگیری سر رت) ،هر ساعت یکبار انجام شد (.)43 ,42
در داخل اتاقک رطوبت و دما پایش و هوای داخل اتاقک
از طریق تعبیه دو فن(با تراز صدای  38-42دسی بل) 12
بار در ساعت تعویض گردید( .)43داخل اتاقک با استفاده
از سیمهای مشبک فلزی به چهار قسمت مساوی تقسیم
شد و در داخل هر کدام دو رت به منظور پیش گیری از
استرس تنهایی قرار داده شد( .)44رتهای گروههای سوم
و چهارم روزانه  8ساعت( )23-7و نیز رت های گروه های
 7و ( 8مواجهه توام) برای مدت  50شب پیاپی در داخل
اتاقک مواجهه با صدا قرار گرفتند .رتهای گروههای اول و
دوم نیز در شرایطی کام ً
ال برابر با گروه های سوم و چهارم
قرار داده شدند با این تفاوت که در معرض صدای باالتر از
 66دسیبل قرار نداشتند(.)45

د -مواجهه با ارتعاش
به منظور مواجهه رت با ارتعاش تمام بدن اتاقکی
شبیه اتاقک مواجهه با صدا از جنس پلگسی گالس پلی
11- Noise induced hearing loss
12- Signal
13- Cool Edit Pro
14- Syntrillium software corporation
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کده داروسازی دانش گاه علوم پزشکی تهران آن را به
عنوان گونه Cinnamomum verumاز خانوادهLauraceae
با کد سند PMP-906شناسایی و تایید نمود .برای تهیه
عصاره هیدروالکلی از روش خیساندن استفاده شد(.)30
 250گرم پودر دارچین(خرد شده با آسیاب الکتریکی) به
مدت  72ساعت در حجم  2500میلیلیتر متانول%80
در دمای اتاق حل گردید .طی این مدت روزانه چندینبار
محتویات ظرف (پوشانده شده با ورق آلومینیومی) تکان
داده شد تا پودر به طور کامل در حالل حل گردد سپس
محلول حاصل از کاغذ صافی(واتمن شماره  )1عبور داده
شد .محلول صاف شده به روش تقطیر در خال با استفاده
از دستگاه روتاری اواپوراتور(ساخت شرکتهیدولف آلمان)
در دمای  40درجه سانتیگراد تغلیظ گردید .وزن نهایی
عصاره خشک 17/5گرم بود و تا زمان استفاده در یخچال
نگه داری شد .دوز  75میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره
خشک( )32 ,31در آب مقطر حل و از طریق گاواژ ()25
به رتها تجویز گردید .تجویز آب مقطر و عصاره برای
 50شب پیاپی(مدت زمان الزم برای کامل شدن سیکل
اسپرماتوژنز در رت)( )29 ,28 ,10بین ساعت -23:00
 22:30انجام پذیرفت(.)33

به صدای( )11NIHLانسان نیز در فرکانس  4کیلوهرتز
اتفاق میافتد ( .)40با استخراج ضریب جذب صوت
پلکسیگالس در فرکانسهای  2000 ،1000و 4000
هرتز( 0/25 ،0/27و  ،)41()0/22ضریب جذب متوسط و
ثابت اتاق اتاقک به ترتیب  0/25و  0/408تعیین گردید.
صدای  100±1دسیبل با استفاده از نرمافزار سیگنال 12با
گستره فرکانسی فوق تولید و از طریق نرم افزار کول ادیت
پرو 13نسخه ( 2-1ساخت شرکت سینتریلیوم 14در سال
 )1999-2003بر روی کامپیوتر بارگذاری و اجرا شد .تراز
صدای تولید شده از طریق آمپلی فایر تقویت و با  4عدد
بلندگو که در سقف اتاقک(فاصله تا کف اتاقک  30سانتی
متر) و در فواصل یکسان نصب شده بودند ،پخش گردید.
پایش تراز و فرکانس صدا در داخل اتاقک با استفاده از
دستگاه صداسنج کالیبره شده و مجهز به آنالیزور فرکانس
مدل  Cel-450از طریق سوراخهای تعبیه شده در اطراف

فرشاد ندری و همکاران

کشورهای لهستان-آمریکا) مجهز به آنالیزور فرکانسی
در سه محور  y, xو  zانجام گرفت( .)46سیستم مرتعش
به نوعی ساخته شد که شتاب موثر  1متر بر مجذور ثانیه
(با انحراف معیار  )0/02در محور  zغالب بوده و شتاب در
سایر محورها( xو  )yدر حداقل ممکن (پایین تر از حد
مجاز ) 0/315 m/s2 r.m.sبرای  8ساعت مواجهه در روز
و  40ساعت در هفته قرار داشت( .))47الزم به ذکر است
که سنسور دستگاه ارتعاش سنج به دلیل جنس پالستیکی
آن و احتمال خورده شدن به وسیله رت ها ،در زیر اتاقک
مواجهه با ارتعاش نصب گردید .تراز صدای محیطی برای
گروه صرفاً در معرض ارتعاش تمام بدن ،کم تر از 40
دسی بل در شبکه  Aدر نظر گرفته شد( .)46در زمان
مواجهه حیوانات با ارتعاش(گروههای  5و  )6یا مواجهه
توام با صدا و ارتعاش(گروههای  7و  ،)8اتاقک مواجهه بر
روی پلتفورم مرتعش قرار گرفت تا بدین طریق ارتعاش
تمام بدن در محور ( zمسیر عبور طوالنی تر دارای بیش
20

15- Transparent poly carbonate Plexiglas chamber
;16- Three-phase body vibrator (Model ITAL VIBREH: M3/65
)made of Italy
)17- Inverter (Model LG; 0.4-22 KW iG5A; made of Korea
18- Root mean sqaure (r.m.s) acceleration
19- Whole Body Vibrometer
20- Frequency Analyzer
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ه -مواجهه توام با صدا و ارتعاش
این حالت برای گروه های  7و  8انجام پذیرفت ،بدین
صورت که اتاقک مواجهه با صدا که دقیقاً از لحاظ ابعاد
با اتاقک مواجهه با ارتعاش یکسان بود ،بر روی پلتفورم
مرتعش قرار گرفت .در این حالت تراز صدا(مانند گروه
صرفاً در معرض صدا) و شتاب ارتعاشی(مانند گروه صرفاً
در معرض ارتعاش) مطابق برنامه زمانی تعیین شده در
حالت های قبل پایش گردید.
و -آزمایشات بیوشیمیایی
یک روز پس از آخرین مواجهه ،رتها وزن شده و
در گستره زمانی  )28(9-11با استفاده از ترکیب دو
ماده کتامین و گزیالیزین (به ترتیب با دوزهای  90و
 10میلیگرم بر کیلوگرم) از طریق داخل صفاقی دچار
بیهوشی عمیق شده( )27و در ادامه با استفاده از سرنگ
و سوزن استریل  5میلیلیتر خون از بطن چپ رت
جمعآوری گردید .نمونههای خون با دور  3000بر دقیقه
برای مدت  12-15دقیقه سانتریفیوژ( )50و سپس سرم
آن جدا و تا زمان آنالیز در یخچال(دمای  -20درجه)
نگه داری گردید .کیتهای االیزا هورمون های LH ،FSH
و تستوسترون مخصوص رت از شرکت  zellBioتهیه و
مطابق دستورالعمل سازنده با استفاده از دستگاه االیزا
ریدر تعیین مقدار گردید.
ز -استخراج بیضه ها
پس از خون گیری از طریق یک برش عرضی حفره
صفاقی رت باز و بیضه ها به دقت از آن خارج گردید.
بیضه های خارج شده با استفاده از محلول نرمال
سالین( )%0/9شستشو و سپس با ترازوی دیجیتال وزن
گردید .با داشتن وزن رت(قبل از بیهوشی) و نیز وزن
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کربناته شفاف 15با ضخامت  5میلی متر ساخته و بر روی
پالتفورم مرتعش نصب گردید .سیستم ارتعاش تمام بدن
از سه جزء شامل جرم(جرم کل اتاقک 8 ،عدد ضربه
گیر فنری ،صفحه فلزی به ابعاد  50×50سانتی متر4 ،
عدد پایه ،وزن حیوانات و  4عدد ضربه گیر پالستیکی
فشرده) ،فنریت (فنرها و ضربه گیرها) و میرایی تشکیل
شده است .پلتفورم مرتعش از یک ویبراتور بدنه سه فاز
(مدل ایتال ویبره ،سه فاز  65ولت ،ساخت ایتالیا) 16برای
تولید ارتعاش و نیز یک اینورتر مدل ال جی( SV-iG5Aبا
توان 0/4-22کیلو وات ساخت کشور کره جنوبی) 17برای
دست یابی به مواجهه با ارتعاش تمام بدن با مشخصات
مورد نظر شامل فرکانس ،شتاب موثر 18ساخته شد .پایش
منظم ارتعاش تمام بدن در فواصل زمانی منظم (60
دقیقه ای) در داخل اتاقک مواجهه با استفاده از ارتعاش
سنج تمام بدن 19مدل ( Svantek 583محصول مشترک

ترین ماندگاری ،دوام و اثرگذاری بیش تر و عبور بیش تر
از سیستم تناسلی) در فرکانس  4-8هرتز و شتاب مؤثرm/
 1 s2 r.m.sتولید شود و رت ها به مدت  8ساعت()23-7
و به مدت  50شب در معرض آن قرار گیرند(.)49 ,48

اثر حفاظتی عصاره دارچین بر سطح هورمون های جنسی ،وزن بدن و...

ح -آنالیز آماری
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف تایید گردید .نتایج بین گروه های مختلف با
آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تکمیلی
توکی با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .دادهها بر اساس میانگین و
انحراف معیار بیان و اختالف میان گروه ها در سطح
 α >0.05معنی دار تعریف گردید.

یافته ها
الف -پارامترهای وزنی

میانگین نتایج متغیرهای وزنی مطالعه در قالب جدول
( )2ارایه شده است .با توجه به این که در زمان خرید
رت ها به یکسان بودن وزن آن ها توجه خاصی مبذول
گردید ،لذا بین نتایج میانگین وزن اولیه رت ها در گروه
های مختلف اختالف معناداری یافت نشد .در خصوص
متغیر وزن نهایی بین نتایج گروه  2با گروه کنترل اختالف
معنادار افزایشی و بین گروه های  5 ،3و  7با گروه کنترل
اختالف معنی دار کاهشی مشاهده گردید .میانگین نتایج

گروه های مختلف بین گروه  )1/17±0/053( 8با
در
گروه های  )0/98±0/016( 3و  )0/99±0/023( 4درصد
اختالف معناداری حاصل گردید.

ب -پارامترهای هورمونی
بین میانگین نتایج سطح هورمون تستوسترون گروه
 )7/36±0/0158(7با گروه  )8/24±0/75( 3اختالف
معناداری یافت نشد اما گروه  7با گروه )11/41±0/96( 5

ﺟﺪول ) -(2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي وزن اوﻟﯿﻪ ،وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ،وزن ﺑﯿﻀﻪ و اﻧﺪﮐﺲ وزن ﺑﯿﻀﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

جدول ( -)2میانگین متغیرهای وزن اولیه ،وزن نهایی ،وزن بیضه و اندکس وزن بیضه گروه های مطالعه

ﻧﺎم ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل)(1

وزن اوﻟﯿﻪ)ﮔﺮم(
)(X±SD
183/33±7/63

دارﭼﯿﻦ)(2

176/66±7/632

ﺻﺪا+دارﭼﯿﻦ)(4

183/33±18/92

ارﺗﻌﺎش +دارﭼﯿﻦ)(6

185±15

ﺻﺪا+ارﺗﻌﺎش+دارﭼﯿﻦ)(8

185±10

ﺻﺪا)(3

ارﺗﻌﺎش)(5

ﺻﺪا+ارﺗﻌﺎش)(7

181/66±16/07
183/33±7/63
185±10

وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ)ﮔﺮم(
)(X±SD
263±4/58

ﺗﻔﺎوت وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ و اوﻟﯿﻪ)ﮔﺮم(
)(X±SD
79/66±12/01

وزن ﺑﯿﻀﻪﻫﺎ)ﮔﺮم(
)(X±SD
2/78±0/11

285±3/60 a

108/33±8/14

3/06±0/23a

259±2 bc

75/66±20/55

2/58±0/04b

225±4 ab

abd

235±4

243/66±3/05abcd
abdef

215±2

221/33±3/21abdef

43/33±13/20
51/66±11/59
58/66±18
30±12

36/33±12/66

اﻧﺪﮐﺲ وزن ﺑﯿﻀﻪ)(%
)(X±SD
1/05±0/0625
1/07±0/088

2/21±0/075b

0/98±0/016

2/60±0/08b

1/10±0/052

2/54±0/07b

2/25±0/055ab
2/60±0/08b

0/99±0/023
1/04±0/041
1/04±0/018

1/17±0/053cd

 aاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  b ،1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  c ،2اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  d ،3اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  e ،4اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  f ،5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه g ،6
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه 7
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بیضه ها ،شاخص نسبت وزن بیضه به وزن بدن برای هر
کدام از رت ها محاسبه و در پایان برای هر گروه بر اساس
درصد گزارش گردید.

وزن نهایی گروه  7با گروه  3اختالف معناداری را نشان نداد
در حالی که با گروه  5این اختالف معنادار ارزیابی گردید.
هم چنین بین نتایج دو گروه  3و  5اختالف معناداری
یافت نشد .میانگین نتایج وزن نهایی گروه های  5با  6و
نیز  7با  8اختالف معناداری را نمایان نکرد در حالی که
بین گروه های  3و  4این اختالف معنی دار بود بنابراین
عصاره دارچین توانسته بود در گروه  4اثرات عامل صدا را
بر متغیر وزن نهایی رت تا حدودی خنثی نماید .بین نتایج
میانگین وزن بیضه گروه های  2/21±0/075( 3گرم) و
 2/25±0/05( 7گرم) با گروه کنترل( 2/78±0/11گرم)
اختالف معنی داری یافت شد در حالی که بین نتایج گروه
 2/60±0/08( 5گرم) با گروه کنترل اختالف معناداری
یافت نشد .در گروه دریافت کننده دارچین(گروه )2
میانگین وزن بیضه ها از گروه کنترل فراتر بود لیکن این
اختالف معنی دار نبود .در خصوص اندکس وزن بیضه()%

همکاران
ندری و
ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي  FSH ،LHو ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
فرشاد)-(3
ﺟﺪول

جدول ( -)3میانگین سطح هورمون های  FSH ،LHو تستوسترون گروه های مطالعه

ﮐﻨﺘﺮل

1/69±0/015

1/39±0/065

دارﭼﯿﻦ

1/84±0/026

ﺻﺪا

a

1/43±0/045 ab

a

ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
)(X±SD

(nmol

13/81±0/105

1/68±0/035

a

1/33±0/027 b

16/10±0/22

8/24±0/75 ab

ﺻﺪا+دارﭼﯿﻦ

1/53±0/025 abc

1/50±0/014 abc

10/92±0/121 abc

ارﺗﻌﺎش +دارﭼﯿﻦ

1/64±0/012 bcd

1/50±0/020 abce

13/59±0/62 bcde

ارﺗﻌﺎش

ﺻﺪا+ارﺗﻌﺎش

ﺻﺪا+ارﺗﻌﺎش+دارﭼﯿﻦ

1/62±0/027 bc

1/50±0/009 abef
abcf

1/54±0/025

1/38±0/030 bd

1/36±0/022 bdf

abceg

1/48±0/0168

11/41±0/96 abc

7/36±/0158 abdef
9/73±0/11

abcefg

 aاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  b ،1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  c ،2اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  d ،3اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  e ،4اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  f ،5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه  g ،6اﺧﺘﻼف
ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎ ﮔﺮوه 7

اختالف معناداری را نمایان نمود .بین نتایج سطح هورمون
تستوسترون دو گروه  3با  5تفاوت معناداری یافت نشد.
تجویز عصاره دارچین توانست سطح هورمون تستوسترون
را از گروه کنترل با  13/81±0/105به  16/10±0/22نانو
مول بر لیتر در گروه  2ارتقاء بخشد .بین میانگین نتایج
سطح هورمون تستوسترون گروه های  3با  5 ،4با  6و
در نهایت  7با  8اختالف معناداری یافت شد که این مهم
نشان دهنده اثر تقویتی عصاره دارچین بر ترشح هورمون
تستوسترون می باشد.
در این مطالعه بین میانگین نتایج سطح هورمون LH
گروه های  3و  7با گروه کنترل اختالف معناداری یافت
شد در حالی که نتایج هورمون  LHگروه  5با گروه کنترل
اختالف معنی دار یافت نشد .بین میانگین نتایج هورمون
 LHگروه  )1/5±0/009( 7با گروه )1/43±0/045( 3
اختالف معناداری یافت نشد درحالی که گروه  7توانست
با گروه  )1/62±0/027( 5اختالف معنادار ایجاد نماید.
بین نتایج هورمون  LHدو گروه  3با  5تفاوتی معنادار
یافت شد .تجویز عصاره دارچین توانست سطح هورمون
 LHرا از گروه کنترل با  1/69±0/015به 1/84±0/026
ارتقاء دهد .بین نتایج هورمون  LHگروه های  3با 4
اختالفی معنادار اما بین نتایج گروه های  5با  6و نیز گروه
های  7با  8اختالفی یافت نشد .در این مطالعه بین نتایج
میانگین سطح هورمون  FSHگروه های  5 ،3و  7با گروه
کنترل اختالف معناداری یافت نشد .بین نتایج هورمون
90

 FSHگروه ترکیبی  7با گروه های  3و  5اختالفی یافت
نشد .هم چنین بین نتایج هورمون  FSHدو گروه  3با 5
اختالفی یافت نشد .این در حالی است که عصاره دارچین
توانست اختالف معناداری را بین میانگین نتایج هورمون
 FSHگروه های  3با  5 ،4با  6و در نهایت  7با  8ایجاد
نماید.

بحث و نتیجه گیری

تستوسترون هورمون جنسی آنابولیک است که به
صورت عمده( )%95از سلول های الیدیگ بیضه ها ترشح
می گردد .تستوسترون نه تنها هورمون مردانه بوده بلکه
در تخمدان های بانوان نیز تولید می گردد لیکن این
مقدار بسیار اندک است .مردان تقریباً  10برابر خانم ها
تستوسترون دارند( .)51در زمان مواجهه با یک عامل
استرس ،محور هیپوتاالموس هیپوفیز آدرنال 21فعال شده
و ترشح گلوکوکورتیکوییدها افزایش یافته و در نتیجه
سطح گردش خون تستوسترون از طریق رسپتورهای
گلوکورتیکویید در سلول های الیدیگ کاهش می یابد .در
نتیجه کاهش سطح تستوسترون ،بلوغ سلول های بنیادی
متوقف می گردد .پرولیفراسیون 22سلول های الیدیگ
احتماال یک مکانیسم جبرانی برای افزایش استروییدوژنز
بیضه ای 23در نبود هورمون تستوسترون است .تولید
21- The axis of the hypothalamus-pituitary-adrenal
22- Proliferation
23- Testicular Steroidogenesis
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ﻧﺎم ﮔﺮوه

ﻫﻮرﻣﻮن (mIU ml-1) LH
)(X±SD

ﻫﻮرﻣﻮن (mIU ml-1) FSH
)(X±SD

)l-1
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24- Polyunsaturated fatty acids
25- Reactive oxygen species
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کم تستوسترون بر کیفیت انزال و متعاقب آن باروری
تاثیرات منفی دارد .کاهش سطح تستوسترون با کاهش
قابل توجه تعداد اسپرم اپیدیدیمی مرتبط است(.)52
آنگل و همکارش در یک مقاله مروری گزارش دادند
که مواجهه با صدای  100دسی بل به صورت معناداری
سطح تستوسترون جوندگان نر را کاهش داده  است(.)53
در مطالعه فرزادی نیا و همکاران بین میانگین سطح
تستوسترون سرم گروه کنترل و گروه در معرض صدا(تراز
 115دسی بل) اختالف معناداری مشاهده گردید( .)44در
مطالعه دالیا مشخص شد که میانگین سطح تستوسترون
سرم در گروه های دریافت کننده عصاره دارچین در
مقایسه با گروه کنترل اختالف معنادار افزایشی داشته
است( .)54در مطالعه حاضر تراز صدا(گروه  ،)3ارتعاش
تمام بدن(گروه  )5و نیز اثر ترکیبی این دو عامل(گروه
 )7توانست سطح تستوسترون را به صورت معنی داری
کاهش دهد .نظر به این که مطالعه ای در خصوص
اثر عامل ارتعاش بر سطح هورمون تستوسترون و دو
هورمون دیگر یافت نشد ،لذا اکثر مقایسه ها در خصوص
عامل صدا در نظر گرفته شد .رافولی و همکاران(،)33
ساکی و همکاران ( ،)29دیاب و همکاران ( )14و
پرامانیک و همکاران( )9نیز در مطالعات خود به این
نتیجه رسیدند که مواجهه با صدا ،سطح تستوسترون
سرم را به صورت معناداری کاهش می دهد که این یافته
با نتایج مطالعه حاضر هم راستا می باشد .هم چنین بین
میانگین نتایج سطح هورمون  LHگروه های  3و  7نسبت
به گروه کنترل اختالف معناداری حاصل گردید در حالی
که ارتعاش در گروه  5نتوانست این اختالف را ایجاد
نماید .بین میانگین نتایج سطح هورمون  FSHگروه های
 5 ،3و  7با گروه کنترل اختالف معناداری حاصل نشد.
مطالعات ساکی و همکاران( )29و دیاب و همکاران()14
نشان دادند که صدا سطح هورمون های  LHو FSH
را به صورت معنی داری کاهش داده در حالی که
وثوقی و همکاران( )36و نیز قنبری و همکاران( )37این
اختالف را مشاهده نکردند .مطالعه خاکی و همکاران
نشان داد که دارچین سطح هر سه هورمون  FSH ،LHو

تستوسترون را به صورت معناداری افزایش می دهد(.)31
در مطالعه حاضر نیز تجویز عصاره دارچین در گروه 4
توانست اختالف معناداری را با گروه  3در سطح هورمون
 LHایجاد نماید .هم چنین عصاره دارچین توانست در
زمینه سطح هورمون  FSHاختالف معناداری را بین گروه
های  3با  5 ،4با  6و در نهایت  7با  8ایجاد نماید.
مطالعه یوس و همکاران در سال  2013نشان داد که در
اثر مصرف دارچین افزایش معناداری در وزن بیضه ،کل
وزن اپی دیدیم و کدا اپیدیدم بیضه راست نسبت به گروه
کنترل حاصل شده است .تجویز دارچین کاهش معنا دار
سطح مالون دی آلدیید و افزایش معنا دار در فعالیت
آنزیم های گلوتاتیون پروکسیداز و کاتاالز در مقایسه با
گروه کنترل را نیز به دنبال داشته است( .)1در مطالعه
حاضر نیز عصاره دارچین توانست نسبت به گروه کنترل،
متغیرهای وزن نهایی و وزن بیضه را به صورت معناداری
ارتقاء دهد .هم چنین بین نتایج وزن نهایی گروه های 3
و  4اختالف معناداری یافت شد که این نشان دهنده اثر
آنتی آکسیدانی عصاره دارچین است .کاهش وزن بدن و
کاهش میزان غذای مصرفی در رت های نژاد ویستار در
معرض تراز صدای مشاهده شده است( .)12در مطالعه
حاضر عامل صدا(گروه ،)3عامل ارتعاش (گروه  )5و گروه
ترکیبی(گروه  )7توانست با گروه کنترل در خصوص
متغیر وزن نهایی بدن اختالف معنی دار ایجاد نماید و
این در حالی است که در مقوله وزن بیضه تنها دو گروه
(7گروه ترکیبی) و گروه دارچین(گروه  )2توانست اختالف
معنی داری با گروه کنترل به وجود آورد .مطالعه دالیا در
سال  2010نشان داد که عصاره دارچین بر متغیرهای
وزن بیضه ،سمینال وزیکل و غده های پروستات رت های
دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی تفاوت معناداری
ایجاد نمی کند( .)54ساختار غشاء پالسما اسپرم
منحصر به فرد بوده و از سطوح باالی اسیدهای چرب
غیر اشباع )PUFAs(24تشکیل شده است که انعطاف
غشا را بهبود می بخشد .این ویژگی ،اسپرم را در برابر
حمله گونه های فعال اکسیژن )ROS(25آسیب پذیر
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 ارتعاش و ترکیب این، هر سه عامل صدا.را نمایان نماید
 در.دو عامل بر وزن نهایی بدن رت اثر کاهشی داشتند
مطالعات حیوانی آینده اثرات صدا و ارتعاش در ترازها
و شدت های مختلف و با دامنه های فرکانسی متفاوت
 برای تعیین.می تواند در دستور کار محققین قرار گیرد
مکانیسم دقیق عصاره دارچین در بدن نمونه های حیوانی
.و انسانی انجام مطالعات بیش تر پیشنهاد می گردد

تشکر و قدردانی

این مطالعه با حمایت معاونت تحقیقات و فن آوری
 لذا،دانش گاه تربیت مدرس انجام پذیرفته است
نویسندگان بر خود واجب می دانند از همکاری آن
.معاونت کمال تشکر را به عمل آورند

 با توجه به این که بر اساس اطالعات.)55(می کند
 میلیون کارگر در صنایع و2  در ایران بیش از،موجود
واحدهای خدماتی در معرض تراز صدای خطرناک(باالی
) و صرفاً در شهر تهران(به56( دسی بل) قرار دارند85
4  روزانه حدود،)عنوان یکی از کالن شهرهای ایران
 هزار راننده روزانه در8 میلیون نفر مسافر و ایضاً حدود
،)57(معرض صدا و ارتعاش اتوبوس های شهری هستند
بررسی اثرات توام این دو عامل بر سطح هورمون های
.جنسی و شاخص های باروری ضروری به نظر می رسد
لذا از این مطالعه می توان نتیجه گیری نمود که دو
،LH( عامل صدا و ارتعاش بر سطح هورمون های جنسی
 میلی گرم75  و تستوسترون) اثرگذار بوده و دوزFSH
بر کیلوگرم عصاره دارچین توانست اثرات حفاظتی خود
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A B ST R AC T
Introduction: Due to the high prevalence of noise and vibration in workplaces and focused of Previous
studies on the auditory and musculoskeletal effects of these two harmful factors, The aim of this study was
to determine the protective effect of cinnamon extract on sex hormones levels, body weight and testis
weight of adult rats exposed to noise and vibration.
Material and Methods: 64 male Wistar rats were randomly assigned to eight groups of 8 each. Group 1;
treated with distilled water (Control), group 2; treated with 75 mg kg-1 cinnamon extract, group 3; exposed
to noise(100 dB), 8 h/day(23:00-7:00) and group 4; exposed to noise and treated with 75 mg kg-1 cinnamon
extract, group 5; exposed to vibration(1 m/s2), 8 h/day (23:00-7:00), group 6; exposed to vibration and
treated with 75 mg kg-1 cinnamon extract, group 7; exposed to noise and vibration, 8 h/day (23:00-7:00)
and group 8; exposed to noised and vibration and treated with 75 mg kg-1 cinnamon extarct by gavage.
Fifty days later, the rats were anesthetized, blood samples to determine the amount of sex hormones were
collected, and the testis was removed for weight determination. Data was analyesd by SPSS.
Results: Noise stress decreased the level of three hormones (LH, FSH and Testosterone) while vibration
decreased testosterone levels merely (P<0.05).Combined exposure to noise and vibration was able to
create a significant difference with control group in testosterone and LH hormone levels (P<0.05). The
three factors of noise, vibration and combine of them were able to create a significant difference with
control group in final body weight (P<0.05). Cinnamon extract increased the level of sex hormones
compared to control group (P<0.05).
Conclusion: Cinnamon extract (due to antioxidant properties) has a protective effect on sex hormone
levels in rats exposed to noise and vibration. It’s suggested further studies to determine the mechanism of
cinnamon extract (in different doses) in human and animal samples.
Keywords: Noise, Vibration, Sex Hormones, Cinnamon
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