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Abstract: 

 
Background: Recent studies have shown that stress can influence the reproductive function. 
The purpose of this study was to determine the effects of noise stress on serum levels of LH, 
FSH and testosterone in male rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 28 male Wistar rats were randomly 
divided into 4 groups (7 rats in each group) including control, and groups exposed to noise 
stress for 1, 3 and 6h/day. After 8 weeks, blood samples were obtained using the cardiac 
puncture method and serum levels of LH, FSH and testosterone were measured by the 
enzyme-linked fluorescent assay.  
Results: Serum levels of LH and FSH were significantly decreased in all groups exposed to 
noise stress compared to the control group (P<0.001). Serum level of testosterone was 
significantly decreased in groups exposed to noise stress for 1, 3 and 6h/day compared to the 
control group (P<0.05, P<0.01, P<0.001, respectively). 
Conclusion: Findings of this study show that noise stress can reduce the serum levels of LH, 
FSH and testosterone resulting in damage to reproductive system. Hence, preventing stress 
can play an important role in healthy reproductive function. 
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تستوسترون در  و LH، FSHهاي بر سطح سرمي هورمون استرس صوتيبررسي اثرات 
  موش صحرايي نر

  
رحيم احمدي

1
، اعظم گوهري

2
، محمد هوشمند

3*  

      

  مقدمه
، مفهومي عام از استرس در قالب شلوغي استرس صوتي

به يك صداي است و از نظر علمي  (Noise)صدا  و يا سر
كه ممكن  شوديش از حد بلند گفته ميآزاردهنده يا به صداي ب

است فعاليت طبيعي انسان و حيوانات را تحت تاثير خود قرار 
ها، سيستم حمل ماشين هعمدطور بههاي صوتي منشا استرس ؛دهد
استرس  ].1[ باشندنقل، وسايل موتوري، هواپيماها و قطارها مي و

اختالالت جمله از تواند سبب بروز بسياري از اختالالت صوتي مي
- هورموني گليكو (LH)ساز زردههورمون  ].2[ گردد عروقيقلبي

هاي گنادوتروف واقع در هيپوفيز قدامي پروتئيني است كه در سلول
مترشحه از  GnRh و ميزان ترشح آن توسط هورمون ]3[توليد شده 

  ].4[شود تنظيم مي هيپوتاالموس
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گذاري و سيستم توليد مثلي ماده باعث تخمكاين هورمون در 
و در سيستم توليد مثلي نر سبب تحريك  ]5[توليد جسم زرد شده 

گردد هاي اليديگ بيضه جهت توليد هورمون تستوسترون ميسلول
- هورموني گليكونيز  (FSH) هورمون محرك فوليكولي]. 6[

وتروف هيپوفيز قدامي توليد در گناد LHپروتئيني است كه مانند 
ها و و در سيستم توليد مثلي ماده سبب رشد فوليكول] 3[ شده

تنظيم فعاليت باعث ترشح استراديول شده و در سيستم تناسلي نر 
تستوسترون ]. 7[ گرددهاي سرتولي بيضه و توليد اسپرم ميسلول

 كه از بيضه ]8[هاست يك هورمون استروئيدي از خانواده آندروژن
 ].9[شود ميجنسي صفات ثانويه  گردد و سبب بروزترشح مي

را ها اي از هورمونمطالعات مختلف تاثير استرس بر طيف گسترده
توان به اثرات استرس بر افزايش اين ميان، ميدر  اند؛نشان داده

پروالكتين، وازوپرسين و كاهش سطح  هايسطح سرمي هورمون
انسولين اشاره كرد  و) T4 و T3(ي ديروئيتهاي سرمي هورمون

هاي توليد گر تاثير استرس بر هورمونچنين، تحقيقات بيانهم ].10[
- استرسساير از تاثير  نيز هاپژوهشبرخي ]. 11[باشند مثلي نيز مي

 FSHو  LHهاي سطح سرمي هورمون بر ويژ استرس حادها به
هاي سمطالعات ديگري كه در زمينه تاثير استر]. 12[ دهندخبر مي

گر مزمن بر توليد و ترشح تستوسترون صورت گرفته است، نشان
چنين، استرس هم ].13[ دار بين اين دو شاخص استيارتباط معن
ي فوق كليه غده- هيپوفيز-تواند بر محور هيپوتاالموسصوتي مي

  :خالصه
هدف از مطالعه حاضر تعيين اثرات  .گذاردببر سيستم توليد مثلي تاثير  قادر استدهند كه استرس مطالعات نشان مي :سابقه و هدف

  .باشدو تستوسترون در موش صحرايي نر مي LH ،FSH هاياسترس صوتي بر سطح سرمي هورمون
سري  7گروه  4در  صورت تصادفيسر موش صحرايي نر نژاد ويستار به 28آزمايشگاهي تعداد -ي تجربياين مطالعهدر  :هامواد و روش

هفته نمونه  8پس از گذشت . بندي شدندساعت با استرس صوتي تقسيم  6و  3، 1هاي در مواجهه روزانه شامل گروه كنترل، و گروه
  .سنجيده شد ELFAروش و تستوسترون به LH ،FSHهاي مونروش قلب باز تهيه شد و سطح سرمي هورخوني به

ه كنترل دچار كاهش با استرس صوتي در مقايسه با گرو واجه شدههاي مدر تمام گروه FSHو   LHهايهورمون سطح سرمي :نتايج
با استرس صوتي در  ساعت 6و  3، 1سطح سرمي هورمون تستوسترون در گروه هاي در مواجهه روزانه ). P>001/0(دار گرديد معني

  ).>05/0P<، 01/0P<، 001/0Pترتيب، به( يافتدار يكاهش معننيز مقايسه با گروه كنترل 
و  LH ،FSH هايتواند سبب كاهش سطح سرمي هورموندهند كه استرس صوتي مينتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي :گيرينتيجه

تواند در ، پرهيز از مواجهه با استرس صوتي مياساسيد مثلي نر شود؛ بر اين تستوسترون گرديده، باعث ايجاد آسيب در سيستم تول
 .بهداشت و سالمت سيستم توليد مثلي نقش مهمي ايفا كند

  صحرايي نر   موش ،، تستوسترونFSH  ،LHاسترس صوتي، :كليديواژگان
24-29 ، صفحات1394 فروردين و ارديبهشت، 1، شماره نوزدهمپژوهشي فيض، دوره–نامه علميدو ماه  
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  احمدي و همكاران
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- كورتيكوترو ندهكن اثر گذاشته و سبب افزايش هورمون آزاد

-و هور (ACTH)فوق كليه ، هورمون محرك قشر  (CRH)ينپ

تواند سبب استرس صوتي ميعالوه، به]. 14[ دمون كورتيزول گرد
 برخي مطالعات]. 15[ ها شودحرك اسپرمتزايي و كاهش اسپرم

اي دهند كه استرس صوتي اثرات قابل مالحظهنشان مي ديگر نيز
باتوجه به ]. 16[ تاثيري ندارد FSHبر سطح سرمي هورمون 

ون وسايل توليدكننده سر و صدا و برخورد مدوام گسترش روزافز
صورت روزانه با سر و صداي حاصل از طيف وسيعي از مردم به

- 1،2،16[ شودنوعي از استرس صوتي محسوب ميكه  ترافيك،
هاي قلبي و افزايش فشار خون و چنين خطر بروز بيماري، و هم]14

و ] 17[ تيهاي مرتبط در افراد در معرض استرس صوديگر بيماري
، ]10- 16[ نيز با توجه به وجود نتايج ضد و نقيض در اين زمينه

سازي شده با صداي شبيهو صداي  اين مطالعه به بررسي اثرات سر
در  و تستوسترون LH ،FSHهاي هورمونترافيك بر سطح سرمي 

  .زدپرداميهاي صحرايي نر موش
  

  هامواد و روش
سر موش  28داد آزمايشگاهي تع-اين مطالعه تجربيدر 

گرم مورد استفاده قرار  250- 200 صحرايي نر نژاد ويستار با وزن
ها از موسسه انستيتو پاستور ايران خريداري شده و در نمونه. گرفت

اتاق حيوانات دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 22±2دماي محل اتاق حيوانات حدود . شدندنگهداري  همدان

ساعت  12برنامه نوري مورد استفاده  و اد بودگردرجه سانتي
ساعت تاريكي با شروع روشنايي صبحگاهي در  12روشنايي و 

آب و غذا به صورت نامحدود در اختيار حيوانات . بود 8ساعت 
سري شامل  7گروه  4تصادفي در  صورتهها بموش. گرفت قرار

اجهه مو هايگروهو ، )بدون مواجهه با استرس صوتي(گروه كنترل 
بندي ساعت تقسيم 6و   3 ،1مدت روزانه با استرس صوتي به

مدت زمان تجربيات بر مبناي مطالعات پيشين در اين حوزه  .شدند
هفته در  8ساعت كلي مواجه در اين  .هفته در نظر گرفته شد 8

 24ساعت در روز،  3ساعت و در گروه  8ساعت در روز،  1گروه 
منظور ايجاد به .ودساعت ب 48، ساعت در روز 6ساعت و در گروه 

-و با همان طراحي مدل استرس صوتي و بر مبناي مطالعات پيشين

- ، از دستگاه ويژه پخش]14- 16[ كار رفته در اين مطالعاتهاي به

در اين راستا، فايل صوتي پخش شده . كننده صوت استفاده شد
 با دامنه ،سر و صداي ناشي از ترافيك در كالن شهرهامشابه با 
-16[ بل بوددسي 100هرتز با شدت نسبي  5700تا  700فركانس 

افزار سيگنال صدا با تركيب فركانس مورد نظر توسط نرم. ]14
افزار ساخته شد و فايل صوتي ساخته شده توسط كامپيوتر با نرم

Coll edit افزار توسط ر اين نرمصداي اجراشده د. اجرا گرديد
بلندگوهاي تعبيه شده در اتاق و به شده فاير تقويت يك آمپلي

گروه  در طول انجام آزمايش. رسال گرديدالقاي استرس صوتي ا
وجه در معرض هيچو به كنترل در اتاق ديگري نگهداري شد

گيري هفته خون 8پس از گذشت . صداي پخش شده قرار نگرفت
ها در درون بشر حاوي پنبه بدين منظور، ابتدا نمونه. انجام گرفت

پس از . اتر قرار گرفته و دچار بيهوشي خفيف شدند آغشته به
؛ بدين روش قلب باز انجام گرفتبيهوش شدن حيوان خونگيري به

ب شده و سر سرنگ از نوك قلب وارد بطن چپ قلترتيب كه 
-پس از خونگيري نمونه. آوري گرديديكباره كل خون حيوان جمع

جدا نها آدقيقه سانتريفيوژ شدند و سرم  10مدت هاي خون به
-ها از روش ايمونوگيري سطح سرمي هورمونجهت اندازه. گرديد

-Immuno)و كيت اندازه گيري هورموني   (ELFA)فلورسانس

techA, Beckman Coulter/Ref.2121) به .استفاده گرديد-

 عمنظور تجزيه و تحليل آماري پس از حصول اطمينان از توزي
نتايج با  اسميرونوف،–ها توسط آزمون كولموگروفطبيعي داده

ها بين گروه طرفهآناليز واريانس يك ماريآ استفاده از آزمون
مورد  17ويرايش   SPSSرافزامقايسه گرديده و با استفاده از نرم

-به Bonferroniآزمون چنين، هم. ندگرفتتجزيه و تحليل قرار 

-اختالف ميان گروه. عنوان آزمون تعقيبي مورد استفاده قرار گرفت

 .دار در نظر گرفته شدمعني >05/0αها در سطح 

  
  نتايج

، LHهاي هورمونسطح سرمي  گرنشان 1شماره  جدول
FSH و  در گروه كنترل هاي صحرايي نردر موش و تستوسترون
 ساعت 6و  3 ،1مدت روزانه هاي مواجهه با استرس صوتي بهگروه
سطح سرمي دهند كه نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي .باشدمي

هاي مواجهه با استرس صوتي در در تمام گروه LH هورمون
 ه استدار گرديديكاهش معنمقايسه با گروه كنترل دچار 

)001/0<P.(  سطح سرمي هورمونLH  6ساعت و  3در گروه 
 1ساعت مواجهه روزانه با استرس صوتي در مقايسه با گروه 

داري را ينساعت مواجهه روزانه با استرس صوتي، اختالف مع
ساعت در روز  6در گروه LH سطح سرمي هورمون . نشان نداد

ساعت در روز  3مواجهه با استرس صوتي در مقايسه با گروه 
چنين، هم .داري نداشتياختالف معن نيز مواجهه با استرس صوتي

-در تمام گروه  FSHدهند كه سطح سرمي هورموننتايج نشان مي

ر مقايسه با گروه كنترل دچار هاي مواجهه با استرس صوتي د
  ).>001/0P( ه استدار گرديديكاهش معن
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  هاي مختلف مطالعه گروهدر  و تستوسترون LH ،FSHهاي هورمونسطح سرمي  - 1شماره  جدول
  هاهورمون                  
  هاگروه

LH 
ng/dl  

FSH 
ng/dl 

 تستوسترون
mg/dl 

  28/6±23/0  63/0±09/0 71/0±08/0  كنترل
ساعت در روز مواجهه  1

  رس صوتيتبا اس
02/0±10/0  

* 0009/0= P 

02/0±10/0  
*0007/0 = P  

18/0±91/5 

*038/0= P 

ساعت در روز مواجهه  3
  با استرس صوتي

12/0±14/0 

*0008/0= P  
NS            

02/0±08/0 

*0006 /0= P  
NS 

11/0±75/5  
*0008/0 = P  

NS 

ساعت در روز مواجهه  6
  با استرس صوتي

06/0±14/0  
*0005/0= P  

NS 
NS1  

06/0±14/0 

* 0007/0 = P 
NS 

NS1  

37/0±80/4 

* 0005/0 = P  
**0006/0 = P  

***0008/0 = P 

عت در روز مواجهه سا1هاي كنترل، گر مقايسه با گروهترتيب بيانبه***  و **، * . باشدمي هطرفمعيار حاصل از آزمون آماري آناليز واريانس يك انحراف±ها بيانگر ميانگينداده
ساعت در روز مواجهه با استرس 1دار در مقايسه با گروه يگر عدم تفاوت معنترتيب بيانبه NS1و  NS. باشدساعت در روز مواجهه با استرس صوتي مي 3با استرس صوتي و 

  .باشدساعت در روز مواجهه با استرس صوتي مي 3صوتي و 
  

 6 ساعت و 3هاي وهدر گر  FSHاز سويي، سطح سرمي هورمون
 1ساعت مواجهه روزانه با استرس صوتي در مقايسه با گروه 

داري را يساعت مواجهه روزانه با استرس صوتي، اختالف معن
ساعت  6در گروه  FSHچنين، سطح سرمي هورمون هم .نشان نداد

ساعت  3مواجهه روزانه با استرس صوتي در مقايسه با گروه 
سطح  .داري نداشتيصوتي، اختالف معنمواجهه روزانه با استرس 

 6و  3، 1 هاي مواجهه روزانهسرمي هورمون تستوسترون در گروه
ساعت با استرس صوتي در مقايسه با گروه كنترل دچار كاهش 

-هم .)>05/0P<، 01/0P<، 01/0Pترتيب به( دار گرديديمعن

ح سرمي هورمون تستوسترون در نتايج نشان داد كه سط چنين،
ساعت مواجهه  1ساعت مواجهه روزانه در مقايسه با گروه  3 گروه

رچه سطح اگ. اردداري نديروزانه با استرس صوتي اختالف معن
ساعت مواجهه روزانه در مقايسه با  6سرمي تستوسترون در گروه 

ساعت مواجهه روزانه با استرس صوتي، دچار  3 و 1 هايگروه
   ).>001/0P( كاهش بيشتري گرديد

  
 بحث 

قادر دهد كه استرس صوتي ايج اين تحقيق نشان مينت
و  LH ،FSHهاي هورمونسبب كاهش سطح سرمي  است

 دهند كه استرستحقيقات ديگر نيز نشان مي .شود تستوسترون

ش تواند سبب كاههاي مختلف ميعالوه بر تاثير بر هورمون
هاي اين راستا با يافتههم ].10[ هاي توليد مثلي گرددهورمون

تواند استرس مي دهند كهقيق، نتايج تحقيقات ديگر نيز نشان ميتح
هاي بررسي ].18[ گردد  FSHو LHهاي سبب كاهش هورمون

دهند كه استرس مزمن با تاثير بر بافت بيضه ه نشان ميشدانجام 

گردد، اما ابتدا سبب افزايش سطح سرمي هورمون تستوسترون مي
مون تستوسترون دچار در صورت تداوم استرس سطح سرمي هور

هاي ديگر استرسنشان داده شده است كه  ].13[ شودكاهش مي
تواند سبب كاهش سطح سرمي هورمون مانند استرس سرما نيز مي

صداهاي بلند عالوه، بيان شده است كه به ].19[ تستوسترون گردد
 توانند سبب اختالل در سيستم توليد مثلي نر شوندو شديد مي

دهند كه انواع هاي اخير نيز نشان مي، نتايج پژوهشچنينهم ].20[
هاي صوتي سبب ايجاد اختالل در سيستم مختلفي از استرس

دهند كه ها نشان ميدر مقابل برخي يافته ].21[ شوندتناسلي نر مي
 تاثيري شود و هيچمي LHاسترس صوتي سبب افزايش هورمون 

 ،مكانيسم عمل از نظر ].16[ ندارد FSHبر سطح سرمي هورمون 
 دليل كاهشبه احتماال  LHو FSH هايهورمون ميزان كاهش

GnRH  بر هيپوتاالموس استرس تأثير دليلبه آن هم كه باشديم 
 .شود بارز اين كاهش باعث تواندنمي تنهاييبه دليل اين اما. است

 به هيپوفيز پاسخ كاهش استرس باعث كه است شده مشخص
 اتصال مهاري احتماال مسيرهاي ترساس. شودمي GnRH سيگنال
را  مياني برجستگي در GnRH عصبي هايترمينال روي بر يافته
 يابدمي كاهش شده آزادGnRH  آن مقدار موجببه و كندمي فعال
- همين .ديابمي كاهش نيز LHو FSH عمل ترشح  اين اثر در كه

 شودمي دوپامين استرس سبب افزايش ترشح به اينكه باتوجه طور
توان گردد، ميGnRH  ترشحتواند سبب كاهش و دوپامين مي

به افزايش متعاقب استرس را  FSHو  LHكاهش سطح سرمي 
 LH و FSHكاهش  متعاقب عالوه،ترشح دوپامين نسبت داد؛ به

 چنين،هم ].22[ يابدمي كاهش نيز تستوسترون هورمون ميزان
توان ميكاهش سطح سرمي تستوسترون متعاقب استرس صوتي را 
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 كه است شده مشخص. به افزايش گلوكوكورتيكوييدها نسبت داد
 وشده  فعال آدرنال–هيپوفيز–هيپوتاالموس محور استرس طول در

- يافته و با تاثير مهاري گلوكو افزايش ترشح گلوكوكورتيكوئيدها

 تستوسترون يديگ بيضه، ترشحهاي الكورتيكوييدها بر سلول
  ].23[ يابدمي كاهش

  
  گيرينتيجه

دهند كه در مجموع، نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي
و  LH ،FSHهاي هورمونتواند سبب كاهش استرس صوتي مي

ويژه براي بنابراين، مواجهه با استرس صوتي، به .گردد تستوسترون
تواند باعث ايجاد اختالل در سيستم توليد مثلي نر زمان طوالني مي

هاي طور روزانه در معرض استرسها بهشود و از آنجا كه انسان
صوتي مختلف مانند صداي ترافيك قرار دارند، انجام اقداماتي 

صداي حاصل از ترافيك  و منظور كاهش سرگيرانه بهداشتي بهپيش
و صدا تا حد ممكن، در راستاي حفظ  و يا اجتناب افراد از سر

  .رسدنظر ميسالمت سيستم توليد مثلي، ضروري به
  

  دانيتشكر و قدر
اين تحقيق با حمايت معاونت محترم پژوهشي دانشگاه 

وسيله از آزاد اسالمي واحد همدان صورت گرفته است و بدين
گر مجريان اين زحمات همه كساني كه در اين تحقيق ياري

  .آيدعمل مياند، تقدير بهپژوهش بوده
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