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  سوري موش جنين کليه روي بر صوتي آلودگي اثر

 استريولوژيکي( بررسي )يک
 

 2 وجداني زهرا ،2 خوزاني طاليي طاهره ،1 منصفي الزمان مليحه ،*2 و 3 دهقاني فرزانه
 

 شيراز يپزشك علوم دانشگاه استريولوژي، و هيستومورفومتري تحقيقات مرکز 3

 شيراز پزشكي علوم دانشگاه ،يپزشك دانشكده تشريحي، علوم گروه 2
 زراشي دانشگاه علوم، دانشكده ،شناسي زيست گروه 1

 

 (22/32/93 مقاله: پذيرش -37/7/93 مقاله: )دريافت

 

 

 

 
 چكيده

 مانده باقي ناشناخته هنوز جنين روي بر صوتي هاي آلودگي ثيرأت اما شود مي ها کليه به آسيب سبب بالغ افراد در صوتي آلودگي :زمينه

 .بوده است جنين در تكامل حال در هاي کليه ساختمان و حجم روي بر زياد شدت با اصوات ثيرأت مطالعه اين از هدف بنابراين است.

 پس هفته يک تا بارداري 2 روز از آزمايش هاي گروه در باردار مادران شدند. تقسيم ييتا 8 گروه 4 به حامله موش 12 :ها روش و مواد

 از بعد 34 و 7 روزهاي در نوزادان کليه شدند. داده قرار بل دسي 311 شدت با پيوسته صداهاي معرض در ساعت 5/2 ميزان به تولد از

 کل حجم سپس .آمد دست به orientator روش با ميكرون 5/1 ضخامت به اساليدهايي بافتي، سازي آماده از پس و شد. برداشته تولد

 ميزان و نكروز مقدار ماتريكس، ميزان گرفت. قرار مطالعه مورد کاواليه اصل از ستفادها با آن مرکزي و قشري هاي قسمت حجم و کليه

 (P<15/1) سطح در ويتني -من آزمون توسط آماري آناليز گرديد. بندي رتبه Knodell Scoring System توسط التهابي هاي واکنش

 گرفت. انجام

 نيز ميكروسكوپي مطالعات (.P<15/1) نداشت وجود آزمايش و کنترل هاي گروه بين در کليه حجم ميزان در داري معني اختالف :ها يافته

 ندارد. کليه بافتي ساختمان روي بر ثيريأت ،صوت که داد نشان

  .ندارد يسور جنين کليه يبافت ساختمان ابعاد يرو ثيريأت زياد شدت با اصوات که رسد مي نظر هب :گيري نتيجه

 کاواليه روش يولوژي،استر کليه، صوت، :کليدي واژگان

ISMJ 2014;17(4): 789-797 
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 مقدمه

 جامعه در اساسي مشکالت از يکي صوتي آلودگي

 روي بر  صوتي هاي محرک است. امروزي پيشرفته

 هاي مدت که افرادي .گذارند مي اثر بدن مختلف اعضاء

 گيرند، مي قرار ناهنجار صداهاي معرض در طوالني

 نشان خود از را مختلف هاي بيماري از هايي نشانه

 (.1) ندده مي

 فشارخون افزايش و قلبي هاي سکته بروز از مواردي

 مشاهده ها انسان در صوتي هاي آلودگي وجود علت به

 اثر در وارده صدمات بيشترين (.2-4) است شده

 شنوايي و تنفسي هاي سيستم روي بر صوتي آلودگي

 در دار مژه هاي سلول موارد اين در (.5-11) باشد مي

 در عفونت آن دنبال به و شده روزنک و نامنظم زبر، ناي

 (،11 و 11) شود مي مشاهده فوقاني هوايي هاي راه

 گوش در حلزون و مويي هاي سلول به آسيب با صوت

 (.9 و 8) گردد مي ناشنوايي به منجر معموالً داخلي

 بروز سبب ناهنجار اصوات که دهد مي نشان تحقيقات

 کاهش سبب و شوند مي ادراري سيستم در التهاب

 کوچک پرزهاي تخريب و پوششي هاي سلول تعداد

 .(12) شود مي نزديک پيچيده هاي لوله جدار در

 معرض در عمرشان، طول بيشتر که داناني  موسيقي

 دچار اند، بوده طوالني مدت با شديد اصوات

 مغزي ريزي خون کليه، حاد نارسايي نظير هايي بيماري

 و سر ثيرأت .(14-11) اند  شده تنفسي مجاري عفونت و

 ناشناخته هنوز باردار مادران جنين روي بر زياد صداي

 رحم محيط در تکامل حال در جنين است. مانده باقي

 بالغ افراد از تر حساس صوتي هاي آلودگي به نسبت

 شدت کاهش موجب رحم محيط چند هر باشد مي

 اما شود مي جنين به آن رسيدن از جلوگيري و اصوات

 سبب است ممکن اصوات اين شدت موارد بعضي در

 11) شود جنين بدن روي بر ناخواسته عوارض ايجاد

 بدن در تکامل حال در هاي ارگان از يکي کليه (.11 و

 اصوات اين ثيرأت تحت است ممکن که باشد مي جنين

 اين به آسيب سبب صوتي هاي آلودگي گيرد. قرار

  (.12) شوند مي بالغ افراد در عضو

 پيشرفت ارزيابي و يصتشخ هاي روش از يکي

 مفيدترين است. بعدي سه و کمي مطالعات بيماري،

 از استفاده بعدي سه مطالعات انجام براي راه

 يکي استريولوژي است، استريولوژي نوين هاي روش

 انجام که است کاربردي رياضي هاي شاخه از

 بعدي دو مطالعات به توجه با را بعدي سه محاسبات

 با و سازد مي پذير امکان ار ميکروسکوپي مقاطع از

 شکل حجمي، دانسيته حجم، توان مي آن کمک

 را آن در موجود اجزاء تعداد و بافت مساحت فضايي،

 مطالعه اين از هدف بنابراين ،(18) آورد دست به

 اصل نام به استريولوژي هاي روش از يکي از استفاده

 ميزان گيري اندازه براي بررسي، اين در که است کاواليه

 نوزادان در کليه مختلف هاي قسمت حجم تغيير

 ثيرأت تحت بارداري دوران طول در که است مادراني

 .اند گرفته قرار صوتي آلودگي

 

 ها روش و مواد

 2-4 بين سن با BALB/c نژاد از ماده موش سر 12

 تقسيم تايي 8 گروه 4 به گرم 25-11 وزن و ماه

 نر موش با شب يک مدت به ماده هاي موش شدند.

 واژني پالک رويت با بعد روز صبح و شدند مجاور

 باردار هاي موش گرديد. مشخص بارداري صفر روز

 مواد و آب به آزاد دسترسي و استاندارد شرايط تحت

 از باردار هاي موش از گروه دو شدند. نگهداري غذايي

 111 شدت با صوت معرض در بارداري 1 روز

 زايمان زمان تا ساعت 5/2 مدت به و روزانه بل، دسي

 از پس هفته يک تا ها موش اين نوزادان گرفتند. قرار
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 در صوت شدت (.19) نمودند دريافت صوت نيز تولد

 دستگاه از استفاده با ها موش نگهداري هاي قفس مرکز

Soundmeter (England ،CEL-440 )شد. تعيين 

 کنترل هاي گروه عنوان به باردار هاي موش از گروه دو

 روزهاي در ننمودند. دريافت صوتي امواج گونه هيچ

 همه در ها موش نوزادان تولد، از پس هاردهمچ و هفتم

 کليه و تشريح اتر با عميق بيهوشي تحت ها گروه

 کوليس توسط ها آن طول و شد برداشته ها آن راست

  گرديد. ثابت  درصد 11 فرمالين در و شد گيري اندازه

 در بافتي سازي آماده مراحل ساعت 48 گذشت از پس

 از ها برش تهيه براي گرديد. انجام پارافيني هاي قالب

 نيازمند تکنيک اين شد. استفاده Orientator تکنيک

 في صفحه دو و1(IUR) همگون تصادفي هاي برش

(Ф) تتا و (θ) بلوک هر منظور اين به باشد. مي 

 (Ф) في صفحه روي بر تصادفي طور به را پارافيني

 بين تصادفي طور به را جهت يک سپس داده، قرار

 در برش يک آن از پس نموده، انتخاب 1-11 اعداد

 سپس شد. مي زده پارافيني بلوک روي بر جهت همان

 قطر بر مماس را بلوک روي بر شده ايجاد برش سطح

 طور به را جهت يک مجدداً داده، قرار (θ) تتا صفحه و

 دادامت در شد مي انتخاب 1-11 اعداد بين از تصادفي

 مقطع سطح اخير برش شد. مي زده نهايي برش آن

 هاي برش به يدسترس جهت را همگون و مناسب

 (.1 شکل) نمود مي فراهم تصادفي

 بر را ها بلوک مناسب، مقطع سطح شدن فراهم از پس

 با هاي برش داده، قرار ميکروتوم دستگاه روي

 با سپس و گرديد تهيه بافت از ميکرون 5 ضخامت

 براي مرحله اولين شد. رنگ ائوزين -نهماتوکسيلي

 سريال صورت به ها بافت زدن برش تکنيک اين انجام

 اين انجام براي بافتي مقطع 11 بعدي مرحله در بود.

                                                 
1
 IUR=isotropic uniform random section 

 که ترتيب بدين شد. انتخاب تصادفي صورت به تکنيک

 تقسيم 11 عدد بر نمونه يک هاي مقطع کل تعداد ابتدا

 فاصله در صادفيت صورت هب بافتي مقطع اولين و شده

 بعدي مقطع و شده انتخاب آمده دست هب عدد تا صفر

 شده انتخاب قبلي مقطع از آمده دست هب عدد فاصله به

 صورت به نمونه يک از مقطع 11 ترتيب اين به و

  شد. انتخاب تصادفي

 
  و تصادفي هاي برش آوردن دست به براي Orientator روش (1 شکل

 (IUR) همگون

 

 محاسبه براي اي نقطه آزمون يستمس يک از سپس

 شبکه اين که ترتيب اين به شد. استفاده کليه حجم

 قرار بافتي مقاطع روي بر تصادفي صورت به نقاط

 غده، کل حجم نقاط، تعداد شمارش با و گرفته

 محاسبه زير رمولف از استفاده با آن نواحي و ها بخش

 و قشري هاي قسمت و کليه کل حجم سپس شد

 شمارش روش و کاواليه اصل از استفاده با آن مرکزي

 .شد زده تخمين زير فرمول از استفاده با اي نقطه
V=∑p.a(p).t  

         M2  
=v حجم، =t قطعه هر ضخامت، ∑p= نقاط مجموعه 

 ،نمايي بزرگ =m ،ها برش روي بر موجود

=∆x.∆y=(p)a نقطه هر اطراف مساحت 

 نقاط از اي شبکه از عبارت اي نقطه شمارش روش

 صورت به که است يکسان فاصله با يافته سازمان

 از و گيرند مي قرار نظر مورد اساليد روي بر تصادفي

 بر توان مي . بنابراينباشد مي بعد فاقد نقطه که آنجا

 از يک هر به را بعد فاقد نقطه يک قرارداد حسب
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 (.18) داد نسبت شبکه در ها صليب

 بين در ها لسلو نکروز مقدار ماتريکس، ميزان

 ميزان همچنين و کليه هاي لوله پوششي هاي سلول

 گذاري نشانه سيستم يک توسط التهابي هاي واکنش

 Knodell Scoring system نام به مخصوص

  (.21) شد گيري اندازه

 

 آماري آناليز

 توسط و آمار متخصص نظارت با آماري هاي بررسي

 ،SPSS Inc) 11ش يرايو SPSS افزار نرم

Chicago، Il، USA )مقايسه منظور به شد. انجام 

 و کنترل هاي گروه در کليه مختلف هاي قسمت حجم

 واليس -کروسکال و ويتني -من هاي آزمون از آزمايش

 معيار خطاي ± ميانگين صورت به نتايج شد. استفاده

 سطح در و قبول مورد اطمينان فاصله با درصد 95

(15/1>P) شد. گرفته نظر در دار معني 

 

 ها يافته
 استريولوژيكي هاي يافته

 اين در کاواليه اصل از استفاده با کليه حجم محاسبه

 بل دسي 111شدت با اصوات که داد نشان پژوهش

 حجم و کليه حجم اندازه و ميزان روي بر ثيريأت هيچ

 طي در که نوزاداني در مدوال و کورتکس هاي قسمت

 با ارناهنج اصوات معرض در نوزادي و جنيني دوران

 روزهاي در بودند، گرفته قرار بل دسي 111 شدت

 رابطه اين در و نداشت تولد از پس هاردهمچ و هفتم

 هاي گروه بين (P<15/1) سطح در داري معني اختالف

 .(2 و 1 )نمودار نگرديد مشاهده آزمايش و کنترل

 تولد از پس هفتم روز در کليه مرکزي و قشري هاي قسمت و کل حجم (1 نمودار

 مکعب ميکرومتر حسب بر

 

 

 
 از پس چهاردهم روز در کليه مرکزي و قشري هاي قسمت و کل حجم (2 نمودار

 مکعب ميکرومتر حسب بر تولد

 

 بافتي هاي يافته

 اصوات اثر مورد در نوري ميکروسکوپ با مطالعه

 در نوزادان کليه روي بل دسي 111 شدت با ناهنجار

 پوششي هاي ولسل که که داد نشان 14 و 1 روزهاي

 و کنترل هاي گروه در دور و نزديک پيچيده هاي لوله

 نکروز از اي نشانه هيچ و بود هم مشابه آزمايش

 نگرديد. مشاهده کليه هاي لوله در پوششي هاي سلول

 ماتريکس ميزان در تغييري کليه، پارانشيمي بافت در

 و التهابي هاي واکنش از هايي نشانه نشد. ديده آن

 و قشري قسمت در نوتروفيل نظير هايي ولسل افزايش

 و گلومرول ساختمان نشد. مشاهده کليه مرکزي

 ب( و الف -2 شکل) بود. نرمال کننده جمع هاي لوله

 (1 )جدول و ب( و الف -1 شکل) و
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 در گلومرول و دور و نزديک پيچيده هاي لوله از ميکروسکوپي نمونه (2 شکل

 نمايي بزرگ با (پايين) آزمايش 9 (باال) کنترل هاي گروه در تولد از پس 14 روز

x111 (Scale bar = 50µm) 

 

 
 

 جمع هاي لوله از ميکروسکوپي نمونه آزمايش(: پايين و کنترل )باال،( 1 شکل

 کنترل هاي گروه در Scale bar = 50µm هر تولد از پس 14 روز در کننده

 (x 411 بزرگنمايي )با (پايينآزمايش) 9 (باال)

 با يسور موش نيجن هيکل يبافت زيآنال هسيمقا (3 جدول

 کنترل يها گروه نيب Knodell يبند رتبه ستميس از استفاده

 يصوت يها ندهيآال با شده داده قرار معرض در و

ره
گ
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ز
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و
 

هاب
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ي
 

 1 5 1 (روزه 1) کنترل

 1 2 1 روزه( 1) شيآزما

 1 11 11 روزه( 14) کنترل

 1 1 1 روزه( 14) شيآزما

 واکننش متوسنط       9-12م      ين واکننش مال  5-8واکنش کنم           1-4بدون واکننش         

  اديواکنش ز 18-11

 

 بحث
و ساختمان بافتي  ثيري برأنشان داد که صوت تج ينتا 

 ي کنترل و آزمايش ندارد.ها بين گروه در حجم کليه

 شديد اصوات که دهد مي نشان گوناگون هاي بررسي

 و بدن مختلف هاي ارگان در اختالالتي باعث توانند مي

 بدن مختلف هاي دستگاه در گوناگون هاي بيماري بروز

  (.2-8) شود مي تنفسي و ادراري عروقي، -قلبي نظير

 کننده آلوده مواد به نسبت تکامل حال در جنين

 بنابراين دهد، مي نشان را زيادتري واکنش محيطي،

 ناهنجار و زياد شدت با اصوات ثيرأت که رسد مي نظر به

 باشد بالغ افراد از بيشتر تکامل، حال در جنين روي بر

 (.11 و 11)

 زياد شدت با اصوات که دهند مي نشان تحقيقات

 و شنوايي دستگاه در تيالاختال ايجاد سبب توانند مي

 و 21) شوند مختلف حيوانات در جنين، تنفسي هدستگا

 دستگاه در تکامل حال در قسمت ترين مهم کليه (.22

 هاي آلودگي ثيرأت تحت است ممکن که است ادراري

 به تواند مي ثيراتأت اين بالغ افراد در گيرد. قرار صوتي

 صوتي امواج نمونه عنوان به باشد. مختلف هاي صورت

 اما (21) شوند کليه هاي نگس شدن خرد سبب تواند مي

 ناهنجار اصوات که است آن دهنده نشان ديگر گزارشات
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 نکروز و ادراري سيستم در التهاب بروز سبب تواند مي

 موش کليه در نزديک پيچيده لوله پوششي هاي سلول

 حاد نارسايي ايجاد احتمال يا و (12) شوند صحرايي

  (.14-11) دهند افزايش را کليه

 روي بر زياد اصوات ثيرأت احتمالي يسممکان چند ره

 نشان مختلف مطالعات اما نيست مشخص ها کليه

 ايجاد با توانند مي زياد و ناهنجار صداهاي که دهد مي

 اکسيژن آزاد هاي راديکال تشکيل و ها بافت در ايسکمي

 جاي بر بدن هاي بافت روي بر را خود اثرات (24)

 جريان کاهش لتع به کليه بافت در ايسکمي بگذارند.

 مرکزي و قشري نواحي در کوچک هاي رگ در خون

 هاي سلول تخريب سبب عمل اين تداوم (.25) باشد مي

 هاي سلول افزايش و سياپوپتوز القاء و ها لوله پوششي

 جدار پوششي هاي سلول نکروز شود. مي التهابي

 نهايت در و ها لوله اندازه کاهش باعث کليوي هاي لوله

  (.21) شود کليه حجم کاهش به جرمن تواند مي

 داد نشان تحقيق اين در ميکروسکوپي مطالعات ولي

 ساختمان روي بر ثيريأت ناهنجار اصوات که

 جنين در ها آن نکروز و ها لوله پوششي هاي سلول

 که داد نشان نيز استريولوژي هاي گيري اندازه ندارد.

 نيز مدوال و کورتکس ناحيه در کليه حجم اندازه

 در دهد. نمي نشان کنترل گروه با را داري معني تالفاخ

 تحقيق اين در ميکروسکوپي مطالعات ضمن،

 شدن زياد و سلولي فيلتراسيون افزايش از هايي نشانه

 نظر در بايد البته نداد. نشان را نوتروفيلي هاي سلول

 با نوزاد و جنين در عفونت ايجاد مکانيسم که داشت

 دليلي موضوع اين شايد که شدبا مي متفاوت بالغ افراد

 باشد. جنين کليه در التهابي هاي سلول فقدان بر

 تحريک با تواند مي کليه در ايسکمي سويي از

 سبب کليه، داربست در بالست فيبرو هاي سلول

 خارج ماتريکس افزايش و کالژن هاي رشته افزايش

 که رسد مي نظر هب (.21) شود ناحيه آن در سلولي

 حجم افزايش باعث تواند مي مواد اين ميزان افزايش

 افزايش از موردي هيچ تحقيق اين در اما شود. کليه

 حجم و نگرديد مشاهده سلولي خارج ماتريکس ميزان

 افت.ني افزايش کنترل گروه با مقايسه در نيز کليه

 ايجاد باعث توانند مي ناهنجار اصوات چند هر بنابراين

 کالژن، هاي رشته شافزاي ها، بافت در نکروز و ايسکمي

 صورت به التهابي هاي سلول و سلولي خارج ماتريکس

 اين در ولي ،(21) گردند بالغين در غيرمستقيم يا مستقيم

 هاي ساختمان ميزان در افزايش از موردي هيچ تحقيق

 نيز استريولوژي مطالعات نگرديد. مشاهده فوق

 نواحي و کليه حجم اندازه در را تغييري گونه هيچ

 نشان آزمايش و کنترل هاي گروه بين مدوال و کسکورت

 روي بر ثيريأت زياد شدت با صوتي امواج بنابراين نداد.

 هاي قسمت حجم ميزان و کليه ميکروسکوپي ساختمان

 از يکي ندارد. تکامل حال در جنين کليه مختلف

 ممکن که است نينمودا انيب توان يم که ياحتماالت

 رحم داخل به اتاصو ورود از رحم وارهيد است

 است ممکن که داشت توجه بايد اما. اند نموده ممانعت

 يومتل اپي در مولکولي تغييرات حد در آسيب اين

 .باشد کليه پارانشيم هاي لوله

 از ژني بيان در تغيير که دهد مي نشان تحقيقات

 کننده آلوده منابع با قرارگيري معرض در عوارض

 در شتريبي هاي بررسي (.19) باشد مي صوتي

 اجموا ثيرأث از جمله تحقيقاتي مختلف هاي زمينه

 جنينه ياستخراج شده از کل يها ژن روي بر صوتي

 ار ما قرار خواهد داد. يدر اخت يشترياطالعات ب موش
 

 يقدردان و سپاس
 مرکز و حيوانات تحقيقات مرکز آناتومي، گروه از

 علوم دانشگاه استريولوژي و مورفومتري تحقيقات

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-591-fa.html


795

http://bpums.ac.ir 

 شيراز دانشگاه شناسي زيست بخش و شيراز پزشکي

 نهايت دادند راياري ما تحقيقاتي طرح اين انجام در که

 نماييم. مي را تشکر و قدرداني
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Abstract 

Background: Sound pollution causes kidney damage in adult but this effect of sound exposure on the fetus is 

unknown. Therefore, the aim of this study was to find the effect of noise on the structure and volume of fetal 

kidney.  

Materials & methods: A total of 32 pregnant mice were divided into four groups. Pregnant mouse in 

experimental groups were exposed to load 100 dB continuous noise stress, 2.5 hour per day. After birth, fetus 

kidneys were removed at days 7 and 14. Tissues processing were performed, and sections with 0.5 micron 

thickness were prepared with orientator method. Total volume and volume of cortex and medulla were calculated 

according to Cavalier principle. Amount of matrix, inflammatory reaction and necrosis were evaluated by 

Knodell Scoring system. 

Results: The results show that there was no significant difference between the volume of different parts of kidney 

in experimental and control groups (P<0.05). Microscopic evaluations also revealed that sound wave has no 

effect on the histological structure of kidney. 

Conclusion: It seems that sound wave has no effect on structure and volume of kidney. 
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