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 چکیده
تحقیقات در . شود ی میا های دارای فعالیت چرخه ها به ويژه اندام  آلودگی نوری موجب تغییرات ساختاری و عملكردی در بسیاری از اندام: هدف و زمینه

جنسوی و   اثرات آلودگی نووری بور چرخوه     ،در اين مطالعه .محدود استنث وجنس م زمینه تاثیر نور مصنوعی و آلودگی نوری بر چرخه جنسی و میزان باروری

 .کلیه در موش صحرايی ماده بررسی شده است هورمونی غدد تیروئید و فوق-ويژگی ساختاری

 /سواعت روشونايی  01) 0، تجربی(ساعت تاريكی 03/ساعت روشنايی03)جنسی منظم به سه گروه کنترل   با چرخه  صحرايی ماده  موشسر  30: هاروش

طور روزانه بررسوی  قرار گرفتند و به روز در معرض نور 04ها به مدت موش. تقسیم شدند( ساعت تاريكی 0/ساعت روشنايی 31) 3و تجربی( ساعت تاريكی 8

های باردار توا روز   بعد از مشاهده پالک واژنی و تايید حاملگی، موش. ها در معرض جنس نر قرار داده شدند سپس موش. ام شدسیتولوژيكی اسمیر واژينال انج

، هورموون محورک   0Tهوای   ها خونگیری شد و سطوح سرمی هورموون از موشتحت بیهوشی عمیق در اين روز . بارداری در شرايط نوری قرار داده شدند 01

  .ها را جدا نموده و مورد بررسی مورفولوژيک قرار گرفتندسپس غدد تیروئید و فوق کلیه آن. گیری گرديدول اندازهتیروئید و کورتیز

های تجربی در مقايسه بوا   درگروه. ها در مرحله استروس باقی ماند نظم شد و تقريبا در اغلب موش چرخه جنسی بی 3و  0های تجربی  در گروه: هایافته

میزان سرمی هورموون محورک   (. p < 10/1)داری افزايش يافت  به طور معنا 0Tهای تیروئیدی کاهش و میانگین سطح هورمون  ازه فولیكولگروه کنترل، اند

 (.p < 10/1)طور معناداری افزايش يافت کلیه بهتیروئید و کورتیزول تغییری نشان نداد اما ضخامت ناحیه فاسیكوله در غده فوق

 .گرددها دستخوش تغییر میکلیه موش صحرايی به آلودگی نوری حساس بوده و عملكرد آنید و فوقغدد تیروئ: گیرینتیجه
 

 صحرايی موش کلیه، فوق  غده تیروئید،  غده جنسی،  چرخه آلودگی نوری،: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
کلیه موجودات زنده با تغییرات شبانه روزی عوامل محیطوی  

 طوبووت و غیووره بووه طووور بهینووه سووازگار از قبیوول دمووا، نووور، ر
ه نحوی که بسیاری از فرآينودهای زيسوتی م ول    ب .[0]اند  شده

بیووان ژن، فیزيولوووژی و رفتووار، بووا الگوووی موونظم نوسووانات    
هوای  مراکز تنظویم چرخوه  . [3]روزی هماهنگ شده است  شبانه

موو ال ، در . زيسووتی در سیسووتم عصووبی مرکووزی قوورار دارنوود  
فووق    کننده سواعت زيسوتی در هسوته    داران مرکز تنظیم مهره

در پسووتانداران هسووته  . [3 ،2] کیاسوومايی مغووز قوورار دارد  

کیاسومايی بخشوی از يوک محوور آنودوکرين مشوتمل بور         فوق
. [3 ،0]باشود   آل موی  کیاسمايی و غوده پینوه  شبكیه، هسته فوق

ای شبكیه چشوم   های عقده اطالعات دوره نوری از طريق سلول
و از آنجا پس از تحريک هسته  [2 ،0]به هسته فوق کیاسمايی 
ای سومپاتیک   های پویش عقوده   نورون ،دور بطنی هیپوتاالموس

های عقده گردنی فوقانی زنجیوره   ای نخاع به نورون ناحیه سینه
از ايون  . [0]شوند  آل ارسال می سمپاتیک و سرانجام به غده پینه

خووورن نظووم رو آلووودگی نوووری ممكوون اسووت موجووب بوورهم 

 مقاله پژوهشی
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روزی نوسوانات هورموونی و در میوان مودت     هوای شوبانه   چرخه
روزه  01در يوک مطالعوه   . ريز شودتغییرات ساختاری غدد درون

بر تاثیر روشنايی و تاريكی مداوم بر میزان فعالیت غده تیروئیود  
خص شود  های صحرايی مشو  و ساير غدد مترشحه داخلی موش

که روشنايی و تاريكی مداوم تاثیری بر وزن غده تیروئید ندارنود  
دار وزن و  گزارش شده که نور مداوم موجوب کواهش معنوا    .[1]

افزايش فعالیت غده تیروئید و از طور  ديگور تواريكی موجوب     
تیروئید در هر دو جنس نر و  افزايش وزن و کاهش فعالیت غده

در در تحقیقوی ديگور   . [4] شوود  های صوحرايی موی   ماده موش
کلیه و تخمودان و  ای بر غدد فوقهفته 1اثرات نور مداوم  زمینه

های پروژسترون و کورتیكوتروپین، مشوخص شود کوه     هورمون
دار وزن دار وزن بدن، کاهش معنوا نور مداوم موجب افزايش معنا

نظمی چرخه جنسوی و کواهش معنوادار وزن غوده     تخمدان، بی
 کلیوه   نفورين غوده فووق   دار غلظت اپوی کلیه و افزايش معنافوق
هوای   اين نتايج چنین تفسیر شده که پاسخ سولول . [8]شود می

های عصبی ناشی از  آدرنرژيک و نورآدرنرژيک نسبت به فعالیت
 3110در مطالعه ديگری در سال . [8]نور احتماالَ متفاوت است 

كی و روشنايی مداوم بر میزان فعالیت غده تیروئیود و  اثرات تاري
 . محور هیپوفیز گنادی به مدت يک ماه مورد بررسی قرار گرفت

هوای   ها حواکی از افوزايش وزن غوده تیروئیود و هورموون     يافته
های تیروئیدی بود  تیروئیدی و کاهش میزان کلوئید در فولیكول

هوای   کلیوه از طريوق هورموون   ده فووق هورمون محرک غ. [1]
آالنوین   قشری غده فوق کلیه موجب افزايش فعالیت آنزيم فنیل

 و تبديل نووراپی نفورين بوه اپوی نفورين       0 متیل ترانسفراز -ان
اثورات نوور    3110در سوال   ديگور در تحقیقی . [1 ،01] شودمی

کلیوه در  پیوسته بور نوواحی گلومرولوه و فاسویكوله غوده فووق      
. هوای صوحرايی بوالا مواده موورد بررسوی قورار گرفوت         ش مو

روز در معرض نور پیوسته با شودت   10های ماده به مدت  موش
نتايج نشان داد نور پیوسته سوبب  . لوکس قرار گرفته بودند 111
شودن  رنگکلیه، هیپرتروفی و کمدارحجم غده فوقهش معنیکا

دار غلظووت هووای ناحیووه فاسوویكوله و افووزايش معنووی   سوولول
در تحقیقات قبلوی اثورات   اگرچه . [00]شود کورتیكوسترون می

طور جداگانه و به مودت  کلیه بهنور مداوم بر غدد تیروئید و فوق
و ازطرفی  [4, 03] تقريبی دو ماه مورد مطالعه قرار گرفته بودند
و  01هوای روشونايی    بررسی اثرات نور بر چرخه جنسی در دوره

در خصوص  اما [02]ساعت نیز مورد بررسی قرار گرفته بود  31
رابطه بین اثرات آلودگی نوری بر چرخه جنسی و نسوبت آن بوا   

                                                           
1  Phenylethanolamine N-methyltransverase (PNMT) 

کلیه تحقیوق چنودانی صوورت نگرفتوه     غده تیروئید و غده فوق
هوای نووری مختلو  و بوا       آيد طیو   درضمن به نظر می. است
ريز بودن  اوتی روی غدد درونهای گوناگون هم اثرات متف شدت

و همینطور چرخه جنسوی داشوته باشوند کوه ايون موضووع در       
در موواردی   ،در ايون ارتبوا   . مطالعات قبلی بررسی نشده است

در ايون  بنوابر  .حتی طی  نور مورد استفاده هم مشخص نیسوت 
ای واجود طیو     طورمشخص از المو  رشوته  بهحاضر پژوهش 

استفاده در بعضی از آزمايشات نوری بیشتری نسبت به نور مورد 
 نجاکه عملكرد دستگاه تولیود م ول شوديدا    آاز. قبلی استفاده شد

تحت تاثیر غودد تیروئیود و فووق کلیوه قورار دارد و اخوتالالت       
تیروئیدی و فوق کلیه موجوب بورهم خووردن چرخوه جنسوی و      

سواعت    03از  تربیششود و افراد ممكن است  قابلیت باروری می
در معورض نوور مصونوعی قورار داشوته باشوند، در       روز در شبانه

سواعت بور    03روزی بویش از  مطالعه حاضر اثر روشنايی شوبانه 
 هوای مووش در چرخه جنسی، غده تیروئیود و غوده فووق کلیوه     

 .گرديدصحرايی بررسی 
 

 ها  مواد و روش
 

 حیوانات آزمایشگاهی
 نوژاد  بوالا  های صحرايی ماده ها بر روی موش همه آزمايش

مواه انجوام    سوه  تقريبی سن گرم و 311بی يبا وزن تقر ويستار
هووای صووحرايی   نگهووداری، تك یوور و پوورورش موووش  . شوود

آزمايشگاهی در حیوانخانه دانشكده علوم فردوسی مشهد انجوام  
 3حیوانات  گروه کنترل در شرايط استاندارد و دمای حودود  . شد
 03:03روشوونايی و توواريكی   گووراد و دورهدرجووه سووانتی 32 ±
ای های تجربی در اتواق جداگانوه   حیوانات گروه. داری شدندنگه

دارای شرايط تنظیم طول مدت نور توسط کلید زمانی نگهداری 
های جنس پلكسی گالس و بدون  کلیه حیوانات در قفس. شدند

هوا بوا    آزموايش  تموام . محدوديت در آب و غذا نگهداری شودند 
مصووب  )رعايت اصول اخالقی کوار بوا حیوانوات آزمايشوگاهی     

کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با کود اخالقوی   
انجام گرديد و تالش شد کوه از تعوداد حیوانوات کمتوری     ( 888

 .استفاده گردد
 

 های آزمایشی  گروه

 منظمی جنسی دوره دارای که ماده صحرايی  موش 30
 دو و يک تجربی کنترل، تايی شامل 4 گروه سه به بودند،
جداگانه و به  قفس سه در گروه هر های موش. شدند تقسیم
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، (ساعت تاريكی03/ساعت روشنايی03) کنترل  ترتیب در گروه
و گروه ( ساعت تاريكی 8/ت روشنايیعسا 01) 0 گروه تجربی

تقسیم بندی ( ساعت تاريكی 0/ساعت روشنايی 31) 3 تجربی
 اسمیر مدت اين در طی. شدند نگهداری روز 04شده و به مدت 

برداری و مورد بررسی سیتولوژيكی نمونه روزانه طور به واژينال
بعد از اين مدت  .جنسی ارزيابی شود دوره نظم قرار گرفت تا

 نر صحرايی های های صحرايی ماده در مجاورت موش موش
ها با مشاهده  حاملگی احتمالی هر يک از موش. قرار داده شدند
 .گرفت مورد تايید قرار می( 0شكل )پالک واژنی 

 

 ها با استفاده از اسـییر موش جنســی سی دورهبرر

 واژینال
 هایبرداری از واژن موشابتدا به مدت سه هفته نمونه در
  واژنی، های نمونه بررسی با تا شد انجام ماده صحرايی
 گیرینمونه جهت. شود مشخص ماده هایموش جنسووی دوره
 داخل را فیزيولوژی سرم با شده مرطوب سواپ سر واژن از
 روی بر و خارج واژن در چرخاندن بار يک از پس و برده اژنو

 آبی يا هماتوکسیلین رنگ با هانمونه. شدمی داده الم گسترش
 از بعد. شدندتماس داده می دقیقه 01-00 مدت به متیلن
 و آن روی بر المل قرارگیری و شدن خشک و آب با شستن
 پمیكروسكو بااسمیر  سیتولوژی، چسب توسط شدن ثابت
  مشخص آن جنسی سیكل مرحله و شدمی بررسی نوری
 .گرديدمی

 

 سرم های هورمون سطوح گیری اندازه و گیری خون
 کلروفرم با ابتدا در ها موش حاملگی، از روز صفر بعد روز 01

 زيرين سیاهرگ بزرگ از و آلمان بیهوش 3شرکت مرک
 دقیقه، 21 حدود گذشت از پس های خون نمونه. شد خونگیری

 ( دقیقه 01 مدت به و دقیقه در دور 2111) ريفیوژسانت
  دمای با فريزر جدا شده و در سرم پس نمونهس. شدند
 های هورمون گیری اندازه. نگهداری شد گرادسانتی درجه -31
0T، 2االيزا روش به کورتیزول و هورمون محرک تیروئید  

 و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام و با کیت انسانی
 . شد
 

                                                           
2 MERCK 
3 ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 

 کلیه فوق و تیروئید غدد جدا کردن
از بودن   تیروئیود  غوده  کلیوه و فووق  غدد پس از خونگیری،

پوس از   .درصد قرار گرفتنود  01حیوان خارج شده و در فرمالین 
از  میكرومتوری  0 هوای  بورش  بوافتی،  سازی آماده انجام مراحل

 انجوام  ائوزين –هماتوکسیلین با آمیزی رنگ بافت گرفته شد و
 . شد

 

 سی بافت شناسیبرر 
 دوربوین  نوری میكروسكوپ توسط هابرش از برداریعكس

  ،01بووا بزرگنمووايی  شوویئی عدسووی بووا   Olympus Ix70دار
 افووزار نوورم از اسووتفاده سووپس بووا. گرفووت صووورت 01 و 31

 Image J محاسوبه  فولیكوول  مساحت به لومن مساحت نسبت 
 31و  01ابتودا بوا عدسوی شویئی      کلیوه، فوق غده مورد در .شد

تصوواوير میكروسووكپی تهیووه شوود و سووپس منوواطق مشووابه در 
های کنترل و تجربی با بزرگنمايی بیشتر مورد بررسی قرار  گروه
 . گرفت
 

 آماری آنالیز
 افزارنرم از هورمونی و بافتی هایداده تحلیل و تجزيه جهت

SPSS کموک هوا بوه   در اين راسوتا داده . شد استفاده 31 نسخه 
 مقايسه  توکی تكمیلی آزمون و طرفه يک سآنالیز واريان آزمون

 شوده  ارايوه  معیوار  انحورا   ±انگین یداده ها بر اساس م .شدند
 گرفتوه  نظور  در دار معنوا   p<10/1ها بوا  اختال  میانگین .است
 .شد
 

 
 

 .گیریپالک واژنی موش ماده بعد از جفت -0شکل 
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های جنسی منظم و  روزه بر تعداد چرخه 04اثر آلودگی نوری ا -0ر نیودا

ها بور   داده. موش صحرايی ماده روزهای باقی ماندن در مرحله استروس در
در  p > 10/1 :*. نشوان داده شوده انود    انحورا  معیوار    ±میوانگین  اساس

 .0 تجربی  در مقايسه با گروه p > 10/1: #. مقايسه با گروه کنترل متناظر
 
 

 ها افتهی
 دشله استروس نوری سبب توقف مرحآلودگی 

 هوای  چرخوه  شود که تعوداد مشاهده می 0با توجه به نمودار 
نسبت به گروه کنتورل   3و  0 تجربی های گروه در منظم جنسی

هوای   يافته و بیشتر موش کاهش(  > 10/1p)به طور معناداری 
در مرحله استروس  چرخه جنسوی متوقو     3و  0گروه تجربی 

که  3 های گروه تجربی شدر اين ارتبا  مو(. > p 10/1)شدند  
مدت بیشتری در معورض روشونايی بودنود نسوبت بوه گوروه       به

و روزهوای بیشوتری را در   ( > p 10/1)طور معنادار به 0 تجربی
 .مرحله استروس باقی ماندند

 

 داد افزایش را T 0 هورمون سطح نوری آلودگی 
 هوای  گوروه  در شوود مالحظوه موی   3همانطورکه در نمودار 

 های محرک تیروئید و کورتیزولهورمون سطح 3و  0آزمايشی 
داری  به طور معنوا  0T دهد اما سطح هورمونتغییری نشان نمی

(10/1p <  )میزان ايون هورموون در گوروه    . افزايش يافته است
 .تفاوت معناداری را نشان نداد 3 با گروه تجربی 0تجربی 

 

ـ  تیروئیـد  غده لومن مساحت و قطر   یآلـودگ  یدر پ

 یافت یشاافز ینور
بررسی میكروسكوپی مقاطع تهیه شده در مورد غده تیروئید 

هووای  فولیكووول 3و  0نشوان داد کووه در هوور دو گووروه تجربووی  

هوای محیطوی کووچكتر و در گوروه      مرکزی نسبت به فولیكول
 هوا بزرگتور  کنترل تعداد عروق خونی محیطی بیشتر و اندازه آن

 به مساحتهمچنین نسبت مساحت لومن . (3شكل )شده است 
هوای   فولیكول، و نیز نسبت قطر لومن به قطر فولیكول در گروه

 طووور معنوواداری هنسووبت بووه گووروه کنتوورل بوو  3و  0تجربووی 
 (10/1p < ) (.2نمودار )يافته است  کاهش 

 

 آلـودگی  افـزایش  پـی  در فاسـیکوله  ناحیه مساحت

 یافت افزایش نوری
تجربی های  ناحیه فاسیكوله قشر فوق کلیه در گروه مساحت

(  > 10/1p)داری  اافوزايش معنو   با نسبت به گروه کنترل 3و  0
 (. 0و نمودار  2شكل )همراه بود 

 

 بحث
 بووه چشوم  از نووری  دوره بوه  مربوو   اطالعوات  انسوان،  در
 سواعت  عنووان بوه ) االموسهیپوتو  کیاسومايی  فووق  های هسته
 غده. شودمی منتقل آل پینه غده بهنجا آ از و ارسال (بدن مافوق
 طريوق  از مالتوونین و  هورموون  ترشوح  با نوبه خود، به آل، پینه
 .کنود  موی  تنظیم را بدن فعالیت هیپوفیزی-هیپوتاالموسی محور
 هورموون  ترشوح  که نوسوانات  است شده مشخص راستا اين در

 کوه،  ترتیوب  بودين . دارد قورار  نوری دوره اثیرت تحت مالتونین
   در برعكس و شده مالتونین ترشح مهار   موجب  روز  روشنايی

 

 
 

، 0Tروزه بور سوطح سورمی هورموون      04اثر آلوودگی نووری    -2ر نیودا
. مووش صوحرايی مواده    و کوورتیزول در  (TSH)هورمون محرک تیروئیود  

 p > 10/1:*. اده شده انود انحرا  معیار نشان د  ±میانگین ها بر اساس داده
 میكروگورم بور    T4 گیوری   واحود انودازه  .  در مقايسه با گروه کنترل متناظر

 .باشدلیتر میهورمون ديگر واحد در میلی لیتر و دودسی



 و همكاران پور فريمانمردان      اثرات آلودگی نوری بر چرخه استروس و غدد تیروئید و فوق کلیه

 

  

 018-041، صفحه 00پیاپی ، 0دوره ، 0011سال  043 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

در . میزان کلوئیود : bعروق خونی، : a.گروه مطالعه 2ال  تا ج سطح مقطع غده تیروئید  .روزه بر غده تیروئید موش صحرايی ماده 04اثر آلودگی نوری  -2شکل 

 .دوبرابر ال بزرگنمايی : ش. های تجربی شده استنوری موجب کاهش اندازه عروق خونی و میزان کلوئید در گروه آلودگیمقايسه با گروه کنترل، 
 

  شوب  در روشونايی  رو، ايون  از. يابود  موی  افزايش آن ترشح شب
 هوای  چرخوه  نوامنظمی  و مالتوونین  ترشح مهار تواند موجبمی

 هوای   نتوايج پوژوهش  . [00] شوود  جنسی چرخه جمله از زيستی
آمده درباره اثرات آلودگی نوری بر چرخه جنسی متنوع و عملهب

رابطه گوزارش شوده کوه روشونايی      دراين. بعضا  متناقض است
تر شدن  نظمی و يا طوالنی شبانه روزی طوالنی مدت موجب بی

   [00 ،01] سواعته  30 روشونايی  دوره شوود و  چرخه جنسی موی 
موجب بهم خوردن نظم دوره جنسی  [02]ساعت  31تا  01و يا 

در بعضوی   ،در مقابول  .شود میو باقی ماندن در مرحله استروس 
از گزارشات به عدم تاثیر افزايش دوره نوری بور چرخوه جنسوی    

 را مشوابه   تحقیقوات  نتوايج  در تفواوت . [04]اشاره شوده اسوت   
 شدت يا و نور موج طول آزمايش، دوره طول تفاوت به توان می
 .داد نسبت حیوانخانه در مورد استفاده نور
ررسی اثرات روشنايی بور چرخوه جنسوی و غودد تیروئیود و      در ب
  [4 ،8]کلیوه از روشونايی موداوم و يوا از المو  فلورسونت       فوق
بوا توجوه بوه ايون کوه      . عنوان منبع نور استفاده شوده اسوت  به

 تواثیر هور طیو  بور    روشنايی با طی  نوری بیشوتر،  بكارگیری 
در  مشوخص خواهود کورد     تور دقیق  های شبانه روزی را چرخه

 لوکس استفاده 00ای با شدت  از نور الم  رشته پژوهش حاضر
ز در حیوان نی نامطلوب عوارضشد تا ضمن داشتن طی  نوری 

  .[08] ايجاد نكند
 

 
 

قطر فولیكوول  / قطر لومنروزه بر نسبت  04اثر آلودگی نوری  -4نیودار 

. های صحرايی مواده  غده تیروئید موش مساحت فولیكول/ و مساحت لومن
 p > 1/10:*. نشان داده شده انود انحرا  معیار   ±میانگین ها بر اساس داده

  در مقايسه با گروه p > 1/10 :#. در مقايسه با گروه کنترل متناظر
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ناحیه : ZFناحیه گلومروله، : ZF. گروه مطالعه 2د تا س سطح مقطع غده فوق کلیه  .روزه بر غده فوق کلیه موش صحرايی ماده 04اثر آلودگی نوری  -4شکل 

 . فاسیكوله
 

 
 

 
ناحیوه فاسویكوله غوده    مسواحت  روزه بر  04اثر آلودگی نوری  -0نیودار 

انحورا     ±میوانگین  ها بر اسواس  داده. های صحرايی ماده فوق کلیه موش
 . در مقايسه با گروه کنترل p > 1/10:*. معیار نشان داده شده اند

 
 

 مورفولوژيک و سیتولوژيک تغییراتهای ما مبنی بر يافته
 های سلول در ها واکوئل تعداد افزايش قبیل از تیروئید غده

 دار معنا کاهش اپیتلیوم، اليه ضخامت افزايش و فولیكولی
 و تیروئید غده های فولیكول مساحت به لومن مساحت نسبت

آن  تیروکسین بیانگر هورمون طحس دار معنا افزايش همچنین
 مدت غده تیروئید پرکارکه در شرايط روشنايی طوالنی است
 سطح نسبی افزايش بهمراه 0T سطح افزايش. [01]است  شده

 که کنند می اشاره موضوع اين به کورتیزول احتماال  هورمون
 .باشد زا استرس شبانه ممكن است يک عامل دوره روشنايی

 روشنايی از ناشی استرس آيا که نیست مشخص حالدرعین
و يا  گذارد مستقیما بر چرخه جنسی اثر می مدت طوالنی
 خوردن چرخه جنسی وو فوق کلیه عامل برهم تیروئید پرکاری
 ديدگاه از. [00]شود  تخمدان می در ساختاری تغییرات

 موجب مداوم نور که دکر بیان چنین توان نوروآندوکرينی می
 توان می را مالتونین ازآنجاکه. شود می مالتونین ترشح سرکوب

کننده هورمون آزاد ترشح مهارکننده عامل يک عنوانهب
 آورد حساب به هورمون محرک تیروئید آن تبع به تیروتروپین و
 و مالتونین ترشح توق  با روزی شبانه مدت طوالنی روشنايی
 موجب تیروئید-هیپوفیز-پوتاالموسهی محور از مهار رفع

ش يازطرفی با پرکاری تیروئید و افزا. شود می تیروئید پرکاری
سطح هورمون محرک تیروئید کاهش خواهد يافت  0Tهورمون 

[30-01]. 
 زيواد  احتموال  بوه  مودت  طوالنی به همین ترتیب روشنايی

 از ناشووی اسووترس مرکووزی ارهایسووازوک شوودن فعووال موجووب

. [00]شوود   موی آدرنوکورتیكوتروپین  هورمون آزادسازی افزايش
 از دسووته آن در کووه انوود داده نشووان گزارشووات ،در ايوون راسووتا

طووالنی قورار    روشونايی  معورض  در کوه  صوحرايی  های موش
 هورموووون سووورمی سوووطح دار معنووواد افوووزايش انووو داشوووته

 همچنوین  و ترشوحی  فعالیوت  افوزايش  بوا آدرنوکورتیكوتروپین 
 غوده  قشوری  بخوش  در فاسویكوله  ناحیه هایهیپرتروفی سلول

 بووده  هموراه  ناحیوه،  ايون  وسعت افزايش نتیجه در و کلیه،فوق
 .[01 ،00]است 

فووق کلیوه در پاسوخ بوه      بخش قشری غده ،در اين ارتبا 
کلیووه  فوووق-هیپوووفیز-افووزايش فعالیووت محووور هیپوتوواالموس
که در ايون پوژوهش    [31] کورتیزول بیشتری ترشح خواهد کرد

 .نیز میزان هورمون کورتیزول افزايش يافت ولی معنادار نبود
 

  مطالعه های محدودیت
به دلیل محدوديت هزينه از کیت انسانی بوه   هاين مطالعدر 
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 ممكون اسوت نتوايج    ايون امور   .شود جای کیت حیوانی استفاده 
  ها در اين پوژوهش را بوا خطوا مواجوه کورده و      سطوح هورمون

 .نتايج حاصله با نتايج واقعی يكسان نباشد
 

 گیرینتیجه
 رسد می نظربه چنین حاضر مطالعه از حاصل نتايج اساس بر
 عنوانهب زياد احتمال به روزی شبانه روشنايی دوره افزايش که
 مدت طوالنی های استرس. کند می عمل زا استرس عامل يک
 دستگاه در عملكردی و ساختاری تغییرات القای موجب
 تغییرات. شود می کلیه فوق و تیروئید غدد جمله از ريز درون

 در شده مشاهده کلیه فوق و تیروئید غدد عملكردی و ساختاری
 و هیپرتیروئیديسم وقوع بیانگر توانند می مطالعه اين

. باشند آن متعاقب متابولیكی اختالالت و هیپرکورتیزولیسم
 حساس بسیار متابولیكی اختالالت به نسبت تولید م ل دستگاه
 در نظمی بی بروز قبیل از تظاهراتی با را حساسیت اين و است
توجه به با .هدد می نشان باروری  میزان کاهش و جنسی چرخه
 های نوری ها و شدت که تاکنون اثرات آلودگی نوری با طی  اين
 

روز فعال صورت نگرفته است اين موضوع  مخت  در پستانداران
 .می تواند در تحقیقات آينده مورد بررسی قرار گیرد

 

 سپاسگزاری
 .شود از همكاری دانشگاه فردوسی مشهد قدردانی می
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Abstract 
 

Background and Aim: Light pollution causes structural and functional changes of many organs, especially those with 

cyclic activity. Research on the effects of artificial light and light pollution on the sexual cycle and fertility of females is 

limited. In this study, the effects of light pollution on the sexual cycle and the structural-hormonal characteristics of the 

thyroid and adrenal glands of female rats are investigated. 

Methods: Twenty one female rats with regular sexual cycle were divided into three groups as control (12 h light/12 h 

dark cycle), experimental 1 (16 h light/8 h dark cycle) and experimental 2 (20 h light/4 h dark cycle). Animals were 

exposed to light for 47 days and vaginal smear was examined daily. Then, the animals were mated with male rats. 

Pregnancy was confirmed by observing the vaginal plaque of pregnancy. The pregnant animals were kept in the 

light/dark cycle conditions until the 19th day of pregnancy. On the 19th day of pregnancy, rats were bled under deep 

anesthesia and serum levels of T4, thyroid stimulating hormone and cortisol were measured. Then, thyroid and adrenal 

glands were dissected out and morphologically examined. 

Results: In experimental groups 1 and 2, the sexual cycle became irregular and remained in the estrus stage in almost 

all rats. Compared with the control group, size of thyroid follicles decreased and the mean level of T4 hormone 

increased significantly (p < 0.05) in the experimental groups. Serum levels of thyroid-stimulating hormone and cortisol 

did not change, but the thickness of the fascicle area in the adrenal gland increased significantly (p < 0.05). 

Conclusion: The thyroid and adrenal glands of rats are sensitive to light pollution and their function is altered. 
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