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چکیده
زمینه و هدف :صدا یکی از مهم ترین عوامل زیان آور محیط صنعتی به شمار می آید .اثرات مهم صدا بر سالمتی می توان به آسیب دستگاه شننوایی ،اثنرات بنر
روی اندام بینایی ،اثرات عصبی و روانی ،سیستم هورمونی ،اثرات فیزیولوژیکی و اثرات ذهنی اشاره کرد .بدلیل اهمیت اثرات این مطالعه با هدف بررسی اثر مصرف
خوراکی پودر سیر بر تغییرات سطح گلوکز ،کورتیزول و وزن بدن موش سوری نر دیابتی مواجهه یافته با صدا انجام شد.
روش بررسی 30 :موش سوری نر بالغ بصورت تصادفی به چهارگروه تجربی و دو گروه کنترل تقسیم شدند .صدا توسط نرم افزار Cool Editبه مدت  34روز
و هر روز به مدت  8ساعت انجام گرفت .در پایان دوره مواجهه ،موش های هر گروه  24ساعت پس از مواجهه با صدا در حالت ناشتا مینزان هورمنون کنورتیزول و
سطح قند خون و وزن بدن آنها اندازهگیری شد.
یافتهها :این تحقیق نشان داد که سطح گلوکز در نمونه های غیر دیابتی و دینابتی تحنت مواجهنه صندا در مقایسنه بنا نموننه هنای شناهد اخنتالف معنناداری
( )p>4/442داشتند .همچنین سطح کورتیزول در نمونههای غیر دینابتی و دینابتی تحنت مواجهنه صندا در مقایسنه بنا نموننه هنای شناهد اخنتالف معنناداری
( )p>4/442نشان داد .پودر سیر در کاهش میزان هورمونهای کورتیزول و قند خون در طی این دوره مواجهه اثری نداشت ،اما بر مینزان وزن تناثیر معننیداری
داشت (.)p>4/441
نتیجهگیری :مواجهه با صدای  94دسی بل در گستره فرکانسی  044-5044هرتز می تواند باعث افزایش سطح سرمی گلوکز و کورتیزول را تقویت نماید.
کلیدواژهها :پودرسیر ،کورتیزول ،گلوکز ،سروصدا ،موش سوری.

مقدمه
دیابت ملیتوس به یک گروه از اخنتالتت متابولینک
همراه با افزایش قند خون اطالق میگردد که نتیجهای
از نقص در تولید انسولین و یا مقاومت بنه آن میباشند
[ .]2 ،1تخمین زدهشده در جهان میزان دیابنت از 101
میلیون نفنر در سنال  2444بنه  300میلینون در سنال
 2434خواهد رسید [ .]3بیمناری دیابنت ینک بیمناری
شایع در ایران است که میزان بروز آن روزبهروز در حال
افننزایش منیباشنند .بننر پاینه مطالعننات اپیندمیولوژیک
انجامشده در طی دهه اخیر میزان شیوع این بیماری در
ایران بیش از  1/5میلیون نفر تخمنین زده شنده اسنت
[ ].4بر مبنای پیشبیننی کارشناسنان سنازمان جهنانی
بهداشت ( ،)WHOمیزان شیوع دیابت نوع  2در اینران

در سننننال  1995و  2444بننننه ترتیننننب ،1092444
 1900444گزارش شده است و پیش بینی شنده اسنت
که در سال  2425میزان آن به  5125444خواهد رسید
[ ].5دیابت با افزایش مرگومیر و خطر باتی عنوار
عروقی ،کلیوی ،چشمی و نوروپاتیک منجر بنه نناتوانی
زودرس و مننرگ ،همننراه اسننت [ .]0نتننایج تحقیقننات
مختلف حاکی از تاثیر عوامل استرسزای شغلی ،بنویژه
صدا ،در بروز اینن بیمناری در بنین کارکننان مشناغل
مختلف است [ .]8 ،0صدا میتواند باعث بروز پاسخهای
استرسی مختلفی در بدن کارگران شود [ .]9این عامنل
زیانآور شغلی یکی از عوامل استرسزای محیطی است
که مسیرهای عصنبی – هورمنونی را در انسنان فعنال
میسازد [ .]14بندن انسنان بنرای مقابلنه بنا اسنترس،
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خون و پیشگیری از تجمنع پالکتنی مشابه خنود سنیر
تایید شده است [ .]22خواص داروینی سنیر عمندتاً بنه
دلیل حضور ماده ای بهنام آلیسین میباشند .تحقیقنات
انجام شده نشان میدهد که مصرف خوراکی سیر دارای
اثر آنتی هیپر گلیسمیک در موشهای صحرایی دیابتی
است [.]23
مروری بر مطالعات گذشته در رابطه با بررسنی تن ثیر
صدا بر تغییرات هورمون کورتیزول و قند خون ،بینانگر
آن است که بیشتر آنها از یک فرکانس مشخص صندا
برای مواجهه استفاده کردهاند درحالیکنه کارکننان در
محیطهای کار با طیفهای فرکانسی مختلفنی از صندا
مواجهه دارند .از طرف دیگنر ،بیشنتر مطالعناتی کنه در
رابطه با تاثیر سیر بر دیابت و غدد درون ریز انجام شده
است با استفاده از عصاره سیر بنوده اسنت و مطالعنهی
خیلی کمی با استفاده از مصرف خوارکی پودر سیر انجام
شده است لذا هندف از مطالعنه حاضنر بررسنی تناثیر
مصرف خوراکی پودر سیر بنر تغیینرات سنطح گلنوکز،
کورتیزول و وزن بدن موش سوری نر دینابتی مواجهنه
یافته با صندا ( 94دسنی بنل) بنا گسنترهی فرکانسنی
 044-5044است.
روش بررسی
حیوانات :در این تحقیق تعداد  30سر موش نر بالغ از
نژاد  NMRIخریداریشده از انستیتو پاسنتور اینران بنا
محدوده وزنی بین  25-35گرم و با سن بین  0-8هفته
انتخاب شدند [ .]24موشها یک هفته قبل از مواجهنه
به حیوانخانه دانشگاه تربیت مدرس منتقل شدند تا بنا
مح نیط سننازگاری پی ندا کنننند .در مح نیط حیوانخانننه،
موشها در دمای محیطی  24-25درجه سنانتیگنراد و
رطوبننت  44-54درصنند ،تحننت شننرایط  12سنناعت
روشنایی و  12ساعت تاریکی قنرار گرفتنند و در تمنام
مدت دوره آزمایش دسترسی آزاد به آب و غذا داشنتند.
در طول این مدت آزمایش سنجش شنوایی برای کلینه
گروه ها جهت تعیین وضنعیت شننوایی اولینه صنورت
گرفت .ازنظر معیارهای ورود و خنرو مطالعنه ،تمنامی
موش هایی که از نظر شننوایی سنالم هسنتند و قنند و
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هورمونهای مختلفنی ترشنح منیکنند یکنی از اینن
هورمونها کوتیزول است کنه محصنول نهنایی محنور
هیپوتاتموس-هیپوفیز-آدرنال ( )HPAاست [.]13-11
بعنند از ترشننح کننور تی نزول ،ای نن هورمننون بننر روی
گیرندههای  GLUT-4مینشیند و اجازه ورود گلوگز از
خون به داخل سنلول نمنیدهند درنتیجنه قنند خنون
افزایش مییابد که این ساز و کار ،اثر متضاد کورتیزول
بر روی انسولین نامیده میشود [ .]15 ،14نتایج مطالعه
منصننفی و همکنناران در سننال  2440نشننان م نیدهنند
مواجهننه بننا صنندا منیتواننند سننطح هورمننون اسننترس
کورتیزول و حجم غدهی آدرنال را در رت افزایش دهد
ایننن واکنشهننا بننهدلیل تنن ثیر صنندا روی محننور
هیپوتاتموس – هیپوفیز – آدرنال است [ .]9همچننین
همراستا با این مطالعه ،یافتههای مطالعهی انجام شنده
در بین کارگران صنعتی نیز مبین تناثیر صندای منزمن
باتتر از  84دسی بل بر افزایش قند خنون و هورمنون
کورتیزول است [.]10
یکی از روشهای درمانی برای پیشگیری از دیابنت
قندی و عوار ناشی از آن ،استفاده از گیاهان دارویی،
بویژه گیاه سنیر اسنت [ .]10اینن گیناه بنا ننام علمنی
 Allium Satvimاز تیره سوسنیان است کنه بنا پیناز
همخانواده است [ ]18و دارای خواص مختلفی ازجملنه
کاهشدهنده کلسترول و تری گلیسیرید ،کاهشدهننده
فشارخون ،جلوگیری از تشنکیل تنوده پالکتنی خنون،
اثرات ضد میکروبی ،ضد دیابتی و آنتیاکسیدانی اسنت
[ .]19سنیر دارای مننواد دارویننی مننرثری مانننند آلئنین،
آلیسین ،آنزیم آلیناز ،اینولین ،ویتامینهای  ،Cگنروه  Bو
 Aاسننت [ .]24در همننین ارتبننا مشخصشننده کنننه
تجنویز عصاره کامل سننیر موجننب کنناهش سننطح
شنناخصهای پننر اکسیداسننیون لیپیننننندی نظینننننر
منننالون دی آلدئیننند و رادیکالهای سنوپر اکسنید و
هیدروکسیل منیشنود و سننطح آنزیمهنای حفاظننت
کنننده بنافتی بنا خاصنیت آنتیاکسیدانتی نظینر سنوپر
اکسننید دیننننس موتنننناز ،کاتنننناتز ،پراکننننسیداز و
گلوتنناتیون پراکسیداز را افزایش میدهد [ .]21از طرف
دیگر ،خاصیت محافظتی سیر وحشی بر سیستم گردش
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هورمون کورتیزول قبنل از مواجهنه بنا صندا در حالنت
استاندارد قنرار گرفتنه اسنت .منوازین اخالقنی کنار بنا
حیوانات آزمایشگاهی مطابق با موارد منندر در بیانینه
هلسینکی در خصنوص کنار بنا حیواننات آزمایشنگاهی
انجام گرفت [ .]25در ابتدای کار همنه موشهنا وزن و
شناسه دار شدند سپس  30سر موش سنوری بنه طنور
تصادفی به  0گروه تقسیم شدند:
 .1گروه کنترل
 .2گروه کنترل با مصرف جیره حاوی یک درصد پودر
سیر
 .3گروه غیر دیابتی در معر صدا
 .4گروه غیر دیابتی در معر صدا بنه همنراه جینره
حاوی یک درصد پودر سیر
 .5گروه دیابتی در معر صدا
 .0گروه دیابتی در معر صدا به همراه جیره حاوی
یک درصد پودر سیر
اتاقک مواجهه با صدا :اتناقکی بنه ابعناد 84×04×34
سانتیمتری ساخته شد (شکل  )1و بنرای دسنتیابی بنه
شرایط اکوستیکی موردنظر ،محل استقرار موشها روی
یک صفحه توری فلزی مشبک با ضخامت  5میلیمتنر
بننود کننه تننا سننقف  20سننانتی متننر فاصننله داشننت
( .)84×04×20در زیر این صحفه ،کشویی به فاصنله 4
سانتی متر طراحی گردید که فضوتت حیوانات به داخل

آن ریخته میشد .روی دیوار های جانبی در وسط دیوار
و  3سانتی متر باتی صحفه مشبک (محل تقریبی قرار
گیری سر موش ها) سوراخ هائی برای اندازه گیری صدا
و پایش شرایط اتاقک ایجاد شد [.]20
با توجنه بنه شنرایط توصنیه شنده بنرای نگهنداری
حیوانات (موش ها) دمای اتاقک مواجهه در طی انجنام
آزمایش در دمای  25درجه سانتی توسط ینک سیسنتم
خودکار نگه داشته میشد .پنس از سناخت اتاقنک ،بنه
منظور تعیین تغییرات صدا در داخل آن ،صدایی با تنراز
شنندت متوسننط  94دسنی بننل و در گسننتره فرکانسنی
 044-5044هرتز بوسیله نرم افزار  Cool Editبر روی
کامپیوتر اجرا شد سپس در سنقف اتاقنک  3بلنند گنو
تعبیه گردید تا بدین وسیله صدا در داخل فضای اتاقک
طراحی شده پخش گردد .میزان صندا در  12نقطنه در
داخل اتاقک اندازه گیری شد (این نقا در دو سطح به
ارتفاع های  3و  14سانتیمتری از کنف محنل اسنتقرار
موش ها و در هر سطح  0نقطه انتخاب شندند) .انندازه
گیری ها با استفاده از دزیمتنر -صداسننج مندل Cel-
 490انجام شد و برای کالیبرهکردن آن نیز از کالیبراتور
شرکت  Cassellaاستفاده گردید .بنا توجنه بنه اینکنه
دزیمتر مذکور دارای میکروفون قابنل انعطناف اسنت و
امکان صداسنجی در نقا مختلف یک محفظه بسته با
آن امکانپذیر است ،از این دستگاه استفاده گردید .نتیجه
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ساعت ( 8صبح الی  4بعد از ظهر) در معر صدا قنرار
داشتند [ .]33پس از آخرین روز دوره مواجهه ،یعنی روز
 29و پس از یک گرسنگی شبانه جهت سنجش گلنوکز
ناشتا ،موش ها در روز سی ام در سناعت  9-11تحنت
تاثیر بیهوشی خفیف با کلروفورم قرار گرفتند [ .]34پس
از ثابت کردن حیوان بر روی میز تشنریح و بناز کنردن
قفسه سینه توسط پنس و اسکالپر ،خون گیری مستقیم
از ناحیه بطن راست به عمل آمد و خون موش ها برای
تهیه سرم به مدت  24دقیقه و با سنرعت  5444دور در
دقیقه سانتریفوژ شده و تا زمان سنجش های هورمونی
در دمای  -24درجه سانتی گراد نگهداری شدند .بنرای
سنجش گلوکز از روش آنزیمنی گلنوکز اکسنیداز [,35
 ]30و برای سننجش سنطح کنورتیزول سنرم از روش
رادیوایمونواسی ( )RIAاستفاده گردید [.]34
روش تجزیه و تحلیل آماری :تمام تجزینه و تحلینل
آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسنخه  21انجنام
گرفت تمام مقادیر بصورت (انحراف معیار  ±مینانگین)
بیان شدند .در نهایت داده ها با استفاده از آزمنون غینر
پارامتریک یو-من ویتنی منورد تجزینه و تحلینل قنرار
گرفتند .نتایجی که دارای  p< 4/45و ضریب اطمیننان
 95درصد بودند از نظر آماری معنی دار در نظنر گرفتنه
شدند.
یافتهها
تغییرات سطح گلوکز و کورتیزول سرم و اختالف وزن
در نمونه های غیر دیابتی و دیابتی در معر مواجهه با
صدا در جدول شماره  1نشان داده شده است .همچنین
مقایسننه ایننن پارامترهننا در نمونننه هننای مختلننف در
نمودارهای شماره  2 ،1و  3نشان داده شده است.
تغییرات سطح گلطکک سطر مطکشهطای
صحرایی دیابتی و غیردیابتی :نتایج بدست آمنده
نشان داد یک هفته قبل از مواجهه ،تفاوت معننی داری
در سطح گلوکز در بین گروه ها وجود نداشت اما بعد از
 34روز مواجهه  8ساعته با صدا (در هفته چهارم) میزان
گلوکز سرم در گروه غیر دینابتی و غینر دینابتی تحنت
تیمار با گیاه سیر بنه صنورت معننی داری ()p>4/442
دوره  ،41شماره  ،3مرداد و شهریور 4331
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اندازه گیری نشنان داد مینزان صندا در نقنا مختلنف
اتاقک در تراز فشار صنوت منوردنظر برابنر بنا 94 ± 1
دسی بل بود که نشان می دهد تغییرات صندا در نقنا
مختلف اتاقک ناچیز بود و پستی و بلنندی صندا در آن
بسیار اندک داشت [.]20
تجویز پودر سیر :طبق تحقیقنات بنهعمل ،سنیرهای
تولید شده در رشنت و همندان ،از جملنه مرغنوبترین
س نیرهای موجننود در ای نران محسننوب م نیشننود .بننه
همینمنظور ،در این تحقیق از سنیر برداشنت شنده در
همدان استفاده شد.
آزمایش انجام شده نشنان داد مینزان ترکیبنات سنیر
تهیه شده در  144گرم به این شرح بود :نشاستهای 29
گرم ،چربی  2/4میلی گرم ،کلسیم  34میلی گرم ،فسفر
 244میلی گرم ،پتاسیم  534میلی گرم ،آهن  5/1میلی
گرم ،سدیم  24میلی گرم ،ویتامین  24 Aمیلنی گنرم،
ویتامین  25 B1میلی گرم ،ویتامین  8 B2میلی گنرم
و ویتامین  15 Cمیلی گرم.
سیرها در آون با دمای  04درجه سلسیوس و به مدت
 2روز قرار داده شد .در نهایت سیر خشکشنده آسنیاب
گردید و پودر سیر تهیه شد .با توجه به اینکنه موشهنا
بهطور طبیعی تمایل به خوردن سیر ندارند ،پودر سیر به
میزان یک درصد [ ]29جیره غذایی با مقدار مشخص از
پودر غذای پلت شده مخلو گردید و بهصنورت خمینر
درآورده شد .مخلو حاصنل بنه شنکل غنذای پلنت و
مطابق با دستورالعمل اسنتاندارد قالنبگیری شند [,34
.]31
دیابتزایی :برای ایجاد دیابت در نمونه ها 04 ،میلنی
گرم استرپتوزوتوسین ( )STZبه ازای هر کیلو گرم وزن
بدن به روش داخل صفاقی ( )IPتزریق گردیند .جهنت
تهیه محلول تزریقی STZ ،در بافر سیترات بنا غلظنت
 4/1موتر و  =PH 4/5حل شد .زمانی کنه قنند خنون
ناشتای موش صحرایی به بناتی  244میلنی گنرم بنر
دسی لیتر رسید ،حیوان دیابتی در نظر گرفته شند [.]32
همچنین جهت اطمینان و برای تشنخیص عندم وجنود
دیابتزایی از نوارهای گلوکز تست ادراری استفاده شند.
موش ها در طنول دوره  34روز و هنر روز بنه مندت 8
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جدول  -1میانگین و انحراف معیار سطح گلوکز سرم ،کورتیزول و تغییرات وزن بدن در موش سوری نر غیردیابتی و دیابتی مواجهه با صدا

کنترل
کنترل +سیر
غیر دیابتی
غیر دیابتی  +سیر
دیابتی
دیابتی  +سیر

0
0
0
0
0
0

قبل از مواجهه
145/2 ± 0/4
140/2 ± 0/4
145/0 ± 0/3
145/2 ± 4/3
242/2 ± 14/3
244/2 ± 12/0

بعد از مواجهه
145/4 ± 5/8
140/4 ± 5/8
109/0 ± 0/8
148/0 ± 0/1
412/0 ± 10/8
309/2 ± 10/8

قبل از مواجهه
1/1 ± 4/42
1/1 ± 4/42
1/1 ± 4/42
1/1 ± 4/42
1/1 ± 4/42
1/1 ± 4/42

بعد از مواجهه
1/1 ± 4/44
1/1 ± 4/44
3/1 ± 4/44
3 ± 4/42
5/3 ± 4/48
5/1 ± 4/40

قبل از مواجهه
32/4 ± 1/4
32/4 ± 1/4
32/4 ± 1/4
32/4 ± 1/4
32/4 ± 1/4
32/4 ± 1/4

بعد از مواجهه
39/4 ± 2/2
41/4 ± 3/0
35/4 ± 3/2
38/4 ± 3/2
29/4 ± 2/2
34/4± 3/4

نمودار  -1مقایسه سطح گلوکز سرم در موش نر سوری غیر دیابتی و دیابتی قبل و بعد از مواجهه با صدا ( هر نمودار بر حسب  Mean± SEMمی باشد).

بیشتر از همنان گنروه در هفتنه پنیش از بررسنی بنود.
همچنننین در روز آخنر مواجهنه بنا صندا (روز سنیام)
سننطح سننرمی گلوکز هنر چنند در گنروه غیردینابتی
تحنت تیمنار بنا گیناه سیر (گروه  )4در حنند معننیدار
( )p>4/441بیشتر از هفته پنیش از بررسنی بنود ولنی
سطح گلوکز در این گروه در مقایسه با گروه غیر دیابتی
در معر صدا (گروه  )3به طور معنیدار کمتننر بننود.
در ایننن خننصوص ،سطح گلوکز در گروههای دینابتی
تحت مواجهه با صدا (گروه  )5و دیابتی تحننت تیمننار
بنا گیناه سیر (گروه  )0در مقایسه با نمونه های کنتنرل
(گروه  )1اخنتالف معننیداری ( )p>4/442نشنان داد.
بهعالوه ،گنروه کنتنرل تحنت تیمننار بننا گینناه نیننز
کناهش معننی دار گلننوکز سننرم را در مقایننسه بننا
گنروه کنتنرل ننشان نداد (جدول و نمنودار شنماره .)1
تغییرات سح ککرتی ول مکشهای صحرایی
دیابتی و غیردیابتی :بررسنی سنطح کنورتیزول در
گروه های دیابتی و غیر دیابتی در معنر مواجهنه بنا
صدا نشان داد که اختالف معنیداری در نمونه های غیر
دیابتی تحت مواجهه با صدا و غیردیابتی تحنت تیمننار
دو ماهنامه

دوره  ،41شماره  ،3مرداد و شهریور 4331

در مقایسنه بننا نمونننه کنتننرل (گننروه  )1وجننود داشننت
( .)p>4/442همچنین سطح کورتیزول در نمونه هنای
دیابتی تحت مواجهه با صدا و دیابتی تحنت تیمننار در
مقایسنه بنا نمونننه هنای کنتننرل افنزایش معنننی داری
( )p>4/442نشان داد .همچنننین در روز آخر مواجهنه
با صدا (روز سیام) سننطح کورتیزول هر چند در گنروه
غیردیابتی و دیابتی تحنت تیمنار بنا گیناه سیر در حند
(گروه  4و  )0معنی دار ( )p>4/441بیشتر از هفته پیش
از بررسی بود ولی سنطح کنورتیزول در اینن گنروه در
همین هفته ها در مقایسه با گروه غیردیابتی و دینابتی
در معر صدا (گروه  3و  )5به طنور معننیدار کمتننر
بنود.
تغییرات وزن مکشهای صحرایی دیطابتی و
غیردیابتی :نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که گنروه
کنترل به همراه سیر در مقایسه با گروه کنترل اگرچنننه
سیر اننننندکی تغییننر در وزن حاصل گردید ولنی اینن
تغییرات معنی دار نبود .اختالف وزن در نمونه های غینر
دیابتی تحت مواجهه صندا در مقایسنه بنا نموننه هنای
کنترل کاهش معنیداری ( )p>4/441نشان داد .ولی در
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گروه ها

تعداد

گلوکز( میلی گرم بر دسی لیتر)

کورتیزول( میکروگرم بر دسی لیتر)

تغییرات وزن ( گرم)
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نمودار  -3مقایسه تغییرات وزن بدن در موش نر سوری غیر دیابتی و دیابتی قبل و بعد از مواجهه با صدا ( هر نمودار بر حسب  Mean± SEMمی باشد).

گروه غیر دیابتی تحنت تیمنار بنا گیناه سیر نسنبت بنه
گروه کنتنرل کناهش معنناداری دینده نشند .همچننین
اختالف وزن نمونه های دیابتی در معر مواجهه صندا
و دیابتی تحت تیمار با گیاه سیر در مقایسه با نمونه های
کنترل کاهش معنیداری ( )p>4/442نشان داد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان دادند اثر معنی داری بنر روی
سطح هورمون کورتیزول و قنند خنون در هنیک ینک از
نمونههای غیر دیابتی و دیابتی مواجهه نیافتنه بنا صندا،
هیکگونه مشاهده نشد .در واقع ،مدت زمنان مواجهنه در
نظر گرفته شده در این مطالعنه ( 34روز) ایجناد دیابنت
واقعی نکرد و صرفا باعنث ایجناد ینک موقعینت پنیش
دو ماهنامه

دیابت شد اما در اثر مواجهه با صدا سطح گلنوکز سنرم
خون تغییر قابل مالحظهای کنرد بننابراین مواجهنه بنا
صدا ،بعنوان یک عامنل ایجناد کنننده اسنترس رواننی،
میتواند یک عامل ریسک ابتال بنه دیابنت بنرای افنراد
دچار موقعیت پیش دیابت یا افرادی دارای زمیننه ارثنی
ابتال به دیابت باشد .نتایج نشان داد سطح گلنوکز سنرم
گروههای غیر دیابتی و دیابتی بعند از مواجهنه بنا صندا
افزایش یافت .اموا صنوتی ناشنی از مواجهنه صنوتی،
بواسطه رابطه نزدیک ساب کورتیکنال سیسنتم عصنبی
مرکننزی و سیسننتم شنننوایی مننوش هننا بننا محننور
هیپوتاتموس (هیپوفیز) ،بنه آدرننال رسنیده و بنا فعنال
کردن این محور باعث افزایش سطح هورمون کورتیزول
میشود [ .]30وقتی انسان یا حیوان در معنر اسنترس
دوره  ،41شماره  ،3مرداد و شهریور 4331
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نمودار  -2مقایسه سطح کورتیزول در موش نر سوری غیر دیابتی و دیابتی قبل و بعد از مواجهه با صدا ( هر نمودار بر حسب  Mean± SEMمی باشد).
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دو ماهنامه
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قنرار گینرد ،محنور هیپوتاتموس  -هیپوفیز غنده فنوق
کلیننوی فعننال میشننود و در پاسننخ بنننه محنرکهنننای
اسنترس زا ،موجنب ترشنح کنورتیزول از غنندد آدرننال
میشود [ .]38کورتیزول برای بات نگه داشتن سطح قند
خون مانع از اثنر گنذاری انسنولین بنر روی GLUT-4
میشود و اجازه ورود گلنوگز از خنون بنه داخنل سنلول
نمیدهد درنتیجه قند خنون افنزایش مییابند [ .]15در
واقع ،ترکیب استرپتوزوتوسین از طریق یک انتقال دهنده
گلوکز ) (GLUT4به سلول های بتنای پنانکرانس وارد
شده و باعث بروز آلیکالسنیون  DNAمنی گنردد .اینن
آسنیب DNDباعنث القنا فعنال شندن poly ADP-
 ribosylationمیگردد ،فرآیندی که اهمینت بیشنتری
برای اثر دیابت زایی استرپتوزوتوسنین نسنبت بنه خنود
آسننننیب DNAدارد .فرآیننننندی poly ADP-
 ribosylationمنجر به کاهش مقادیر  ATPو NAD+
در سلول میگردد .تشدید دفسفریالسیون  ،ATPبعند از
اثر کردن استرپتوروتوسین ،سوبسترای برای آنزیم زانتین
اکسیداز فراهم میکند که منجر به تشکیل رادیکال های
سوپر اکسید میگردد .در پی این واکنش ها رادیکالهای
هیدرکسیل و هیندروژن پراکسنید هنم تولیند میگنردد.
عالوه بر این ،استرپتوزوتوسین مقادیر سمی از  NOآزاد
می کند که فعالیت آکونیتاز را مهار میکند و این پدینده
باعث افزایش آسیب میشود .در نتیجه سلول هنای بتنا
متحمل تخریب بواسطه نکروز می گردند [ ]39بنابراین
می توان بیان کرد که اسنترس منزمن در هنر شنرایطی
قادر به تغییرات سطح گلوکز سرم میباشد .اگرچه سطح
کلی گلوکز سرم در نمونه های دیابتی مواجهه یافتنه بنا
صدا نسبت به نمونه های غیر دیابتی مواجهنه یافتنه بنا
صدا ،بیشتر بود ،اما نتایج نشان نسنبت تغیینرات سنطح
کلی گلوکز سرم در هر دو گروه بعند مواجهنه بنا صندا،
تقریبا مشابه بود .با این تفاسیر می توان بینان کنرد کنه
مواجهه با صدای شدید قادر به تشدید دیابنت و زودرس
تر کنردن عالئنم آن اسنت .هنم راسنتا بنا اینن نتنایج،
 Sorensenو همکنناران در مقالننه خننود در سننال 2413
گزارش کرده است که خطر ابتال بنه بیمناری دیابنت در
افرادیی که در نزدیکی جناده هنای پنر ترافینک سناکن

هسننتند بیشننتر از سننایر افننراد اسننت [ .]44همچنننین
یافتههای مطالعه فضیل و همکاران حناکی از آن اسنت
که مواجهه مزمن با صدای بیش از  84دسی بنل باعنث
افزایش میزان قند خون و هورمنون کنورتیزول میشنود
[.]10
سطح کورتیزول سرم در نمونه هنای دینابتی مواجهنه
یافته با صدا نسبت به نمونه های غینر دینابتی مواجهنه
یافته با صدا ،بیشتر بود .این افزایش سطح کورتیزول در
نمونه های دیابتی نسبت به نموننه هنای غینر دینابتی،
میتواند ناشی از استرس حاصل از دینابتی شندن باشند
[ .]41در مطالعه منصفی و همکاران ،مواجهه موش های
صحرایی با تراز فشار صوت ) 144dB(Aبنه مندت 34
روز موجب افزایش هورمون کورتیزول پالسنما و حجنم
غدد آدرنال را سنبب گردیند [ Ising .]9و همکناران در
مطالعه خود به این نتیجه رسیدند کنه مواجهنه حناد بنا
صدای بیش از  94دسی بل با تحریک دسنتگاه عصنبی
سمپاتیک ،باعث افزایش ترشح هورمون های آدرنالین و
نورآدرنالین می شود .همچنین مواجهه با ترازهای صوتی
باتتر از  124دسی بل در انسان و حیوان موجب افزایش
کورتیزول میشنود [ .]42منروری بنر مطالعنات پیشنین
نشان میدهد مواجهه با صدای مزمن باعث افنزایش در
ضربان قلب و سطح کورتیزول و آدرنالین در سنرم منی
شود [.]45-43
استرس به علت تغییراتی که بر میزان ترشح هورمنون
ها و شاید هورمون رشد اعمال می کند میتوانند باعنث
کاهش وزن می گردد [ .]40از طرف دیگر ،هورمون رشد
نسبت به کورتیزول اساسا حساسیت بیشتری نسنبت بنه
اسننترس روانننی دارد و پاسننخ آن در مقایسننه بننا پاسننخ
کورتیزول در افراد عصبی بارزتر است [ .]40نتایج مطالعه
حاضر نشان داد که دیابت نسبت به اسنترس رواننی اثنر
بیشتر در کاهش وزن دارد .استرس در نمونه های دیابتی
مواجهه یافته با صدا نسبت به نمونه هنای غینر دینابتی
مواجهه یافته بنا صندا ،باعنث کناهش وزن بنه مراتنب
شدیدتری شد .این تغییر نشان دهنده اثنر جمنع شنونده
استرس و دیابت بر کاهش وزن است .دیابت از یک سنو
و اسنترس از سنوی دیگنر باعنث تغیینرات هورمنونی و

اثر مصرف خوراکی پودر سیر بر تغییرات سطح گلوکز ،کورتیزول و وزن بدن...

دو ماهنامه

مواجهه و درمانی بیشتری در نظر گرفته شود.
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله تزم منی داننند مراتنب قندردانی و
تشکر خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تربیت
مدرس که شرایط تزم برای انجام این تحقیق را فراهم
آوردند اعالم نمایند.
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متابولیک می شوند و سرانجام باعنث اینن کناهش وزن
بارز می گردد.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد کنه مواجهنه بنا
صدا ی  94دسی بل بنا گسنتره فرکانسنی 044-5044
هرتننز و در منندت  34روز ،میتواننند باعننث افننزایش
معنننیداری میننزان سننطح هورمونهننای کننورتیزول و
قندخون موش های نر سوری با مصرف جیره حاوی یک
درصد سیر بصورت خنوراکی ،نسنبت بنه گنروه کنتنرل
(گروه  )2شود .این تغییرات بیانگر آن اسنت کنه پنودر
سیر منورد بررسنی در اینن مطالعنه ،در کناهش مینزان
هورمونهای کورتیزول و قنند خنون در طنی اینن دوره
مواجهه اثری نداشته است اما نتایج حاصنل از تحقیقنات
حاکی از آن است که تجویز خنوراکی و دراز مندت سیر
( 5-3منناه) و ترکیبننات اسننتخرا شننده از آن ،دارای
خاصیت ضد دیابتی است [ .]48تحقیقات انجنام شند در
بیماران دیابتی نشان میدهد کنه روغنن سنیر میتوانند
باعث درمان هیپرگلیسمی شود [ .]49همچنین مطالعات
زیادی نشان می دهد که سیر اثر کاهنده بنر قنند خنون
سرم موشهای صحرایی ،خانگی و خرگوش دارد [-54
 .]52ساز و کار فعالیت سیر درکاهش مینزان قنند خنون
چندان مشخص نیست ،اما فعالیت هیپر گلیسمی سنیر را
میتوان به افنزایش ترشنح انسنولین از سنلولهای بتنا
پانکراس ،افزایش گیرنده انسولین نسبت داد.
یکی از محدودیتهای اینن مطالعنه عندم اسنتفاده از
کیت کورتیزول برای اندازهگیری هورمون بود .عالوه بنر
این مدت زمان مواجهه در نظر گرفته شده (بنا توجنه بنا
حساسیت باتی موشهای سوری) در این مطالعه کوتاه
بود و در طبقه تحت مزمن قرار داشت.
در مجموع ،نتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه بنا
صدای  94دسی بل و در گستره فرکانسی  044تا 5044
هرتز ،میتواند سطح هورمون کورتیزول و قنند خنون را
تقویت کند .پودر سنیر در کناهش مینزان هورمونهنای
کورتیزول و قند خون در طی اینن دوره مواجهنه اثنری
نداشت .یکی از دتیل اینن عندم تاثیرگنذاری میتوانند
بهدلیل مندت درمنان کوتناه (یکمناه) باشند بننابراین
پیشنننهاد میگننردد در مطالعننههای آینننده منندت زمننان
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Abstract
Background and aims: Noise is one of the harmful parameters of the industrial
environments. It affects the human health in different aspects including harmful effects on
hearing damage, vision, neurological and psychiatric, hormones, physiological and mental
systems. Paying attention to the importance of hormonal effects on human body, the aim of
the present study is to investigate the effects of noise exposure on variation of serum levels
of Glucose and Cortisol at Syrian adult male mouse.
Methods: 36 Syrian adult male mice were randomly selected in six experiment and control
groups. The experimental group was at condition of exposure to noise with 90dB intensity
in frequency range of 700-5700 Hz. The control group was at the same condition with
injection of Streptozotocin (in amount of 60mg/kg). Cool Edit software was used for noise
generation and control in 30days (8hours per day). Finally, the mice fasting Cortisol and
blood pressure levels were measured 24h after finishing of the exposure period for mice of
the both groups.
Results: The Glucose level had significant difference (p<0.002) in diabetic and non-diabetic
samples with noise exposure. Also, Cortisol level had significant difference (p<0.002) in
diabetic and non-diabetic samples with noise exposure. Also, diet with 1% of garlic has not
affected the cortisol hormone and blood sugar levels during the exposure period.
Conclusion: Exposure to noise with 90dB intensity at frequency range of 700-5700Hz can
increase the serum levels of glucose and cortisol.
Keywords: Garlic, Cortisol, Glucose, Noise, Mice.
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