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مقدمه :یکی از اثرات احتمالی مواجهه شغلی با صدای تراز باال  ،فشار خون و تشدید بیماری های قلبی -عروقی است .بر

واژگان کلیدی:

این اساس ،هدف از این مطالعه بررسی رابطه تراز فشار صوت با فشار خون سیستولیک ،دیاستولیک و ضربان قلب در یک
صنعت خودروسازی می باشد.

صدا
فشار خون
ضربان قلب
صنعت خودروسازی

خون و ضربان قلب در سه گروه مورد بررسی قرار گرفتند .اندازه گیری ها صبح و ظهر در سه گروه با تراز -05 ،68-78
 75و  dB (A) 05-95انجام شد.
یافته ها :آزمون تعقیبی  Post Hocنشان داد که صدا اثرات مشابه روی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک گروه های
آزمون دارند( ،) P = 8/733اما نمودار باکس-ویسکر نشان داد که دامنه تغییرات فشار خون و ضربان قلب بعد از مواجهه با
تراز صوتی  dB (A) 05-95بسیار بیشتر از گروه های دیگر است .این تحقیق اگر چه ارتباط مشخصی بین افزایش تراز
فشار صوت با تعداد ضربان قلب نشان نداد اما آزمون آنالیز واریانس نشان می دهد که افزایش تراز فشار صدا موجب افزایش
تغییرات در تعداد ضربان قلب شده است .بعد از مواجهه با صدا ،فشارخون سیستولیک و دیاستولیک درترازهای  75-05و
 dB (A) 05-95نسبت به قبل از مواجهه افزایش پیدا کرده است.
نتیجه گیری :این مطالعه نشان داد که تماس با صدا منجر به افزایش تعداد ضربان قلب و همچنین فشار خون سیستولیک
و دیاستولیک در کارگران مورد مواجهه می باشد؛ بنابراین می توان عنوان نمود که صدا بعنوان یک ریسک فاکتور تشدید
کننده بیماری های قلبی -عروقی مطرح است و اجرای برنامه های آموزشی برای کارگران ،کاهش تراز صوت و بررسی دوره
ای فشار خون کارگران به ویژه کارگران با سابقه فشار خون باال توصیه می شود.

مقدمه
 ،)pressureپرفشاری خون ( )hypertensionو همچنین سایر
بیماری های قلبی-عروقی ( )cardiovascular diseasesاست [,2
 .]4همچنین در مطالعه ای دیگر نشان داده شده است که اگر فردی
به طور حاد در معرض صدایی با تراز باال قرار گیرد پاسخ های قلبی-
عروقی مانند افزایش فشار خون ،تغییر در سطح کاتکول آمینها و
لیپیدهای خون همانند کلسترول – لیپوپروتئین با دانسیته پایین و
اسیدهای چرب ،همچنین خاصیت ارتجاعی رگهای محیطی ایجاد
می شود .بر این اساس ادعا شده اگر چه این تغییرات لحظه ای
هستند و در زمان کوتاهی بعد از قطع صدا ناپدید می شوند ،اما در
طوالنی مدت سبب تسریع بیماری های قلبی – عروقی می گردند
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در حال حاضر ،آلودگی صدا در محیط کار و زندگی ،به طور روزافزونی
در حال زیاد شدن است .مطابق نظر برخی محققین صدای بلند به
صدایی با تراز بیشتر از  dB (A) 08اطالق می شود [ .]3-1مواجهه
با صدای بلند در محیط کار ،یکی از شایع ترین عوامل بیماری های
جسمی و روحی (به عنوان بیماری های شغلی) در جامعه صنعتی
امروز است و این عامل ساالنه میلیون ها کارگر در سراسر جهان را
تحت تاثیر قرار می دهد [ .]4-2اثرات صدا با تراز فشار زیاد به صورت
های مختلفی مانند ایجاد آسیب های جسمی(همانند افت شنوایی)
و روحی-روانی (همانند استرس و کاهش تمرکز و توجه) مشاهده
می شود .یکی از اثرات احتمالی صدای بلند به صورت حاد یا مزمن
که کماکان در مرحله تحقیقات است ،اثرات فیزیولوژیکی صدا از

جمله تغییر آهنگ تنفس ،تعداد ضربان قلب ،فشار خون ( blood
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تمامی حقوق نشر برای دانشگاه
علوم پزشکی همدان محفوظ است.

روش کار :در این مطالعه مقطعی ،تعداد  70نفر از کارگران شرکت خودروسازی از نظر مواجهه با صدا و ارتباط آن با فشار
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روش کار

نمونهها
افراد مورد مطالعه شامل  70نفر از کارگران (مرد) بودند که به
صورت تصادفی از افراد حاضر در انبار و دو سالن مونتاژ در سه
گروه  26نفره انتخاب شدند .سالمت جسمانی افراد در این مطالعه
27
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این مطالعه در یک کارخانه خودروسازی در تهران و در قسمتهای
انبار (به عنوان گروه شاهد) و دو سالن مونتاژ (گروه های آزمون)
انجام گرفت .اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل نمودن
پرسشنامه و اندازه گیری فشار خون ،ضربان قلب ،قد و وزن به
دست آمد .پرسشنامه به صورت خود اظهاری و شامل اطالعاتی
در مورد سن ،سطح تحصیالت ،مدت استخدام ،تاهل ،تعداد
فرزندان ،سابقه و میزان مصرف سیگار و الکل ،نوشیدنی مورد
عادت و سابقه بیماری افراد تحت مطالعه ( بیماری قلبی ،فشار
خون ،کلیوی و دیابت) و خانواده آنها بود .جهت راستی آزمایی
اطالعات ارائه شده توسط افراد شرکت کننده در مطالعه ،برخی
از پرسشنامه ها به صورت اتفاقی انتخاب و اطالعات درج شده در
آن با اطالعات موجود در پرونده سالمت کارگران مقایسه گردید.
اندازه گیری های فشار خون و ضربان قلب در دو نوبت صبح (
قبل از مواجهه با صدا) و در پایان شیفت کاری (قبل از ناهار و
استراحت) انجام شد .شایان ذکر است برای هر نمونه ،دو بار این
اندازه گیری ها به فاصله ده روز انجام پذیرفت .از آنجایی که وقفه
ای طوالنی بین زمان نهار و استراحت تا زمان مجدد شروع کار
اتفاق می افتاد ،جهت جلوگیری از تغییرات ناخواسته حاصل از
این وضعیت اندازه گیری دوم در پایان وعده کاری صبح ( نه در
پایان روز کاری )انجام شد .در این مطالعه ،تراز فشار صوت در
سه گروه به ترتیب ( dB (A) 68-78گروه شاهد)dB 75-05 ،
)( (Aگروه آزمون اول) و ( dB (A) 05-95گروه آزمون دوم)
بود .قابل ذکر است که هدف از بکارگیری گروه شاهد با تراز شدت
صوت اداری ،حذف اثرات عوامل دیگر به جز صدای شدت باال
همانند فعالیت فیزیکی روزانه و تغییرات فیزیولوژیکی روزانه
( )circadian rhythmبه عنوان عامل مداخله گر روی فشار خون
و ضربان قلب بود [ .]23برای تعیین میزان مواجهه کارگران با
صدا از صداسنج  B&Kمدل  ، 2337مطابق با دستورالعمل ISO
® ]24[ 9612:2009استفاده شد .همچنین فشار خون های
سیستولیک ،دیاستولیک و ضربان قلب به وسیله دستگاه فشار
خون  Beurerمدل  BC 16اندازه گیری شدند .دستگاه ترازسنج
صوت ( B&Kمدل  ) 2337مطابق با دستورالعمل های شرکت
سازنده قبل از انجام اندازه گیری کالیبره شد .در ضمن گواهی
انجام کالیبراسیون دوره ای توسط شرکت سازنده اخذ گردید.
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[ .]5عالوه بر این ،ادعا شده که مواجهه بلند مدت (مزمن) با صدا
احتماال باعث می شود که غدد درون ریز و سیستم سمپاتیک در
بدن فعال شده و باعث تغییرات دائمی در الگوی عوامل ایجاد کننده
بیماری قلبی -عروقی شود [ .]0-6اگر چه مطالعه انجام گرفته توسط
 Andrenو همکاران نشان داد که آدرنالین ،نورآدرنالین ،پروالکتین،
و هورمون رشد تحت تاثیر صدا قرار نمی گیرد [ .]9این تغییرات
باعث افزایش خطر ابتال به فشار خون باال ،تصلب شرایین و در مرحله
شدیدتر منجر به آنفارکتوس قلبی و سکته مغزی می گردد [ .]1هر
چند ،نتایج این مطالعات مقطعی به دلیل حضور عوامل مداخله گر
همانند ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی  -عروقی مثل سن،
سیگار ،جنس و چربی خون مورد مناقشه می باشند [ .]11 ,18در
ارتباط با تاثیر حاد مواجهه با صدای زیاد در محیط کار نتایج
متناقضی منتشر شده است .عده ای تغییرات معنی دار هر دو فشار
خون سیستولیک و دیاستولیک [ ،]14-12عده ای فقط فشار خون
دیاستولیک [ ]15یا سیستولیک [ ]16و بعضاً هیچکدام []19-17
را گزارش کرده اند .به طور مشابه ،در مورد رابطه صدا با ضربان قلب
نیز نتایج متناقضی به دست آمده است [ .]21 ,28 ,14اهمیت
مطالعه ارتباط بین صدای شدید با پارامترهای فشار خون و ضربان
قلب از آن جهت حائز اهمیت است که این پارامترها می توانند پیش
عالمت و یا حتی دلیل نارسایی های قلبی -عروقی باشند .در این
رابطه  Babischو همکاران در این ارتباط گزارش دادند که به طور
معنی داری افرادی که در مواجهه با صدای فرودگاه هستند ،دارای
فشار خون باال بوده و از داروهای قلبی استفاده می کنند [.]19
همچنین  Kempenو همکاران در یک مطالعه متاآنالیز  ،ارتباط قوی
بین قرار گرفتن در معرض صدا (صدای ترافیک و صدای صنعتی) و
بیماری قلبی و فشار خون را مشاهده کردند [ .]28همچنین یک
مقاله مروری در ارتباط با اثرات قلبی عروقی صدا در محیط کار توسط
 Skogstadو همکاران نشان داد که قرار گرفتن در معرض صدای
شغلی به طور چشمگیری با فشار خون باال در ارتباط است [ .]18با
توجه به پراکندگی و نتایج متناقض گزارش شده در این زمینه و
نقش تاثیر گذار عوامل مداخله گر در این ارتباط ،هدف اصلی این
مطالعه ،بررسی رابطه تراز فشار صوت با فشار خون سیستولیک و
دیاستولیک در سه تراز ( 75-05 ،68-78و  dB (A) 05-95ضمن
حذف عوامل مداخله گر (سیگار ،سن ،سابقه بیماری ،جنسیت،
شاخص توده بدنی و ورزش) و نیز کنترل اثر فعالیت فیزیکی و اثر
تغیییرات فیزیولوژیک روزانه فشار خون و ضربان قلب بود .جهت نیل
به این اهداف ،از آزمون های آماری مختلف و نمودار باکس-ویسکر
( )box-whiskerاستفاده گردید [ .]22دومین هدف تحقیق حاضر،
مطالعه رابطه سه سطح صدای ذکر شده با تعداد ضربان قلب بود.
همچنین از آنجایی که در تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،اغلب
دو سطح صدای بیشتر از  05و کمتر از  dB (A) 65روی فشار خون
و ضربان قلب بررسی شده و تاثیرات مبهم محدوده بین  75تا 05

) dB (Aبررسی نگردیده است ،مطالعه این محدوده یکی دیگر از
اهداف بود.

یعقوبی و همکاران

از روی پرونده پزشکی و پرسشنامه خود اظهاری بررسی شده و
افراد سالم (از نظر بیماری و شنوایی) در محدوده سنی 25-58
سال انتخاب شدند .مطابق با دستورالعمل های  ،WHOافرادیکه
میزان میانگین آستانه شنوایی آنها کمتر از  dB (A) 25بود
بعنوان افراد بدون افت شنوایی در نظر گرفته شدند .به افراد
تذکر داده شد که در طول روز نمونه گیری ،از گوشی های
حفاظتی استفاده نکنند و همچنین از خوردن ،آشامیدن و سیگار
کشیدن تا یک ساعت قبل از نمونه گیری اجتناب کنند.
آنالیز آماری

یافته ها
جدول  1اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده در پژوهش را
نشان می دهد .نتایج بر مبنای آنالیز واریانس نشان می دهد که
میانگین سن کارگران منتخب در سه گروه یکسان بوده است
( .)P = 8/549همچنین در میزان شاخص توده بدنی در بین سه
گروه اختالفی دیده نشد ( .)P = 8/164آنالیز کوواریانس نشان
داد که سن ،توده بدنی ،مدت استخدام ،میزان مصرف سیگار و
نوشیدنی مورد عادت تاثیر معنی داری بر فشار خون سیستولیک،
دیاستولیک و ضربان قلب نداشته اند(.)P > 8/85
جدول  2مقدار فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در سه گروه
(دو گروه آزمون و گروه شاهد) را نشان می دهد .طبق آزمون
آنالیز واریانس ،مقدار فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در
بین سه تراز ( dB (A) 68-78گروه شاهد)dB (A) 75-05 ،
(گروه آزمون اول) و ( 05-95گروه آزمون دوم) ) dB (Aدر قبل
از شروع به کار در صبح (قبل از مواجهه با صدا) اختالف معنی
داری نداشته است ( .)P = 8/983در حالیکه طبق آزمون آماری
انجام شده ،این پارامتر در هنگام پایان وعده کاری ،بین گروهها
کامال معنی دار است ( .)P < 8 /881آزمون تعقیبی Post Hoc
نشان داد که بین دو گروه آزمون اختالف معنی دار نیست
( )P = 8/733در حالی که بین گروه های آزمون و کنترل اختالف
معنی دار دیده شد (.)P < 8 /881

جدول  :1اطالعات دموگرافیک کارگران منتخب در این مطالعه
مالک آزمون

p-value

سطوح مختلف مواجهه

نام متغیر
59-19

59-59

67-57

سن

37/83 ± 1/34

30/00 ± 1/34

30/30 ± 8/94

F
8/68

8/549

شاخص توده بدنی

25/79 ± 8/69

27/88 ± 8/46

27/48 ± 8/67

1/05

8/164

جدول  :6توزیع داده ها و مقایسه میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کارگران منتخب بر حسب سطوح مختلف صدا با آزمون آنالیز واریانس
تراز صدا()dB

تعداد

فشار خون سیستولیک ()mmHg

فشار خون دیاستولیک ()mmHg

میانگین

انحراف معیار

P-value

میانگین

انحراف معیار

114/35
113/73
113/46

1/329
8/974
1/014

8/983

75/65
75/35
75/30

8/991
8/943
1/286

قبل از مواجهه

<8/881

بعد از مواجهه
68-78
75-05
05-95

20

P-value
8/975

26
26
26

138/19
155/77
152

2/363
3/072
3/692

<8/881

02/69
183/58
188/19

1/618
2/192
3/298
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68-78
75-05
05-95

26
26
26
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برای تعیین نرمال بودن داده ها ،آزمون کولموگراف اسمیرنوف انجام
شد .از آنجا که کلیه داده ها نرمال بودند ،جهت مقایسه سن و شاخص
توده بدنی کارگران در سطوح مختلف صدا از آزمون آنالیز
واریانس( )ANOVAاستفاده شد .به منظور بررسی اثر عوامل
مداخله گر بر میانگین فشار خون و ضربان قلب در گروه های مختلف
آزمون کوواریانس ( )ANCOVAو جهت مقایسه میانگین های
فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب نمونه ها در صبح
و ظهر نیز از آزمون آنالیز واریانس و تی تست زوجی استفاده شد.
همچنین بعد از معنی داری آزمون آنالیز واریانس از آزمون تعقیبی
 Post Hocبرای تفسیر تفاوت بین گروهی استفاده شد .عالوه بر
این ،جهت درک بهتر توزیع فراوانی داده ها  ،اختالفات و سطوح
اطمینان ( 95درصد) گروهها از نمودار باکس -ویسکر (box-
 )whiskerاستفاده گردید .در این نمودار ،پارامترهای چارک اول،
سوم و میانه با استفاده از باکس و مقادیر مینیمم و ماکزیمم با استفاده
از خطوط و همچنین داده های پرت با عالمت نقطه ،نمایش داده
می شوند .همچنین ،محدوده فرورفتگی ،سطح اطمینان
( %95 )confidence levelدرصد را معین میکند که از روی آن

می توان اختالف معنی دار یا غیر معنی دار دو میانه در دو نمودار را
مشخص نمود [ .]22زمانی که دو میانه اختالف معنی دار در سطح
 %5نداشته باشند ،این فرورفتگی ها با هم اشتراک خواهند داشت.
رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار متلب ( )MATLABو آزمون
ها با نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام گردید.
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این نتایج در نمودار باکس-ویسکر موجود در تصویر  1و  2نیز به
وضوح دیده می شود .در حالی که مقادیر میانه قبل از شروع کار
در یک محدوده و سطوح اطمینان همپوشانی ( )overlapدارند،
اما بعد از مواجهه صدا ،میانه فشار خون های سیستولیک خصوصا
در گروه های آزمون به طور کامال قابل توجهی (همانطور که

 Post Hocنشان داد) نسبت به گروه کنترل افزایش پیدا کرده
است .از آنجایی که محدوده فرورفتگی در باکس ها همپوشانی با
یکدیگر ندارند .با این حال همانطور که آنالیز آماری نشان داد و
در نمودار نیز مشهود است ،گروه های آزمون تفاوت معنی دار
نسبت به هم نداشتند (.)P = 8/576

تصویر  :1نمودار باکس-ویسکر فشار خون سیستولیک قبل و بعد از مواجهه در سه گروه .فاصله فرورفتگی در باکس ها فاصله اطمینان  95درصد است و
عدم اشتراک این نواحی در دو نمودار بیانگر تفاوت معنی دار میانه هاست .خطوط بیانگر محدوده ماکزیمم تا مینیمم .نقاط قرمز رنگ اعداد پرت است.
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تصویر  :6نمودار باکس-ویسکر فشار خون دیاستولیک قبل و بعد از مواجهه در سه گروه .فاصله فرورفتگی در باکس ها فاصله اطمینان  95درصد است و

یعقوبی و همکاران
جدول  :3توزیع داده ها و مقایسه میانگین ضربان قلب کارگران منتخب بر حسب سطوح مختلف صدا با آزمون آنالیز واریانس
تراز صدا)dB (A

تعداد

ضربان قلب ظهر

ضربان قلب صبح
میانگین

انحراف معیار

67-57

26

73/19

1/152

59-59

26

74/50

1/842

02/69

59-19

26

73/88

1/291

75/80

P-value
8/503

میانگین

انحراف معیار

70/58

1/270
2/840
2/272

P-value
8/849

جدول  :4مقایسه میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب صبح و ظهر در هر گروه با آزمون تی زوجی
تراز صدا dB
)(A

تعداد

فشار خون سیستولیک

فشار خون دیاستولیک

()mmHg

()mmHg

ضربان قلب

67-57

26

t
-7/84

P-value
<8/881

t
-3/01

P-value
8/881

t
-2/99

P-value
8/886

59-59

26

-11/31

<8/881

-11/07

<8/881

-3/47

8/882

59-19

26

-18/92

<8/881

-7/32

<8/881

-8/04

8/487

اشتراک این نواحی در دو نمودار بیانگر تفاوت معنی دار میانه هاست .خطوط بیانگر محدوده ماکزیمم تا مینیمم .نقاط قرمز رنگ اعداد پرت است.
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جدول  3میزان میانگین ضربان قلب صبح و ظهر کارگران را نشان
می دهد .نتایج بر مبنای آنالیز واریانس نشان می دهد که مقدار
اختالف ضربان قلب قبل از مواجهه با صدا در بین گروه های
آزمون و کنترل معنی دار نیست ( )P = 8/530در حالی که بعد
از مواجهه با صدا به صورت ضعیفی معنی دار شده است (8/849
= .) P
در جدول  4نتایج مقایسه میانگین فشار خون سیستولیک و
دیاستولیک و ضربان قلب صبح با ظهر در هر گروه با آزمون تی زوجی
آورده شده است .نتایج نشان می دهد در هر سه گروه میزان فشار
خون سیستولیک و دیاستولیک بعد از مواجهه نسبت به قبل از
مواجهه افزایش معنی دار داشته است ( )P < 8/881ولی ضربان قلب

در گروه اول و دوم افزایش معنی دار بوده ( )P = 8/882ولی در گروه
سوم معنی دار نشده است (.)P = 8/487
نمودار باکس پالت در تصویر  3نیز نشان می دهد که میانه ضربان
قلب در گروه شاهد و گروه آزمون اول بعد از مواجهه با صدا نسبت
به قبل از مواجهه ،افزایش معنی دار داشته ،اما در گروه آزمون
دوم علی رغم مواجهه با شدت صدای باالتر ،افزایش ضربان قلب
نسبت به گروه کنترل معنی دار نیست و حتی مقدار میانه پایین
تر از گروه آزمون اول است .از نکات قابل توجه که در نمودار های
باکس ویسکر به خوبی دیده می شود رنج بسیار وسیع تر تغییرات
فشار خون سیستولیک ،دیاستولیک و ضربان قلب بعد از مواجهه
با تراز شدت صوت  dB (A) 05-95نسبت به سایر گروهها است.
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در این مطالعه فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ،همچنین
ضربان قلب در تعدادی از کارگران سالم و بدون افت شنوایی،
شاغل در یک کارخانه خودروسازی که در مواجهه با صدا بودند
مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به این که افراد حاضر در این
مطالعه از لحاظ سن و  BMIتفاوت معنی داری با یکدیگر
نداشتند و عاری از بیماری بودند ،تاثیر این عوامل روی فشار خون
و تعداد ضربان قلب کنترل شدند .از طرف دیگر با توجه به
متوسط بودن بار کاری و نیز یکسان بودن زمان اندازه گیری
متغیرهای فشار خون و ضربان قلب در گروه های مورد بررسی،
می توان گفت تا حدی اثر عوامل مخدوش کننده میزان فعالیت
فیزیکی و تغییرات فیزیولوژیک روزانه (ریتم سیرکادین) در بین
گروهها کنترل شدند .عدم اثبات وجود ارتباط بین صدا و فشار
خون در مطالعات انجام گرفته عمدتا به وجود عوامل مداخله گر
فوق الذکر نسبت داده می شود [ .]18نتایج موجود در جداول 1
و  ،2همچنین تصاویر  1و  2نشان می دهند که اگرچه در تمام
گروهها منجمله گروه شاهد ،فشار خون سیستولیک و دیاستولیک
نسبت به قبل از مواجهه افزایش یافته است ( ،)P < 8/881اما
این پارامترها در گروه های آزمون بطور کامالً معنی دار نسبت به
گروه کنترل افزایش یافته است ( .)P < 8/881افزایش mmHg
 15/04فشار خون سیستولیک و  7/84 mmHgفشار خون
دیاستولیک نسبت به قبل از مواجهه در گروه شاهد می تواند
عالوه بر اثر صدا ،در اثر عواملی همانند فعالیت کاری و تغییرات
فیزیولوژیکی روزانه ( )circadian rhythmبدن باشد [.]25 ,23
مقایسه اثر این عوامل مداخله گر در گروه های آزمون و شاهد (با
تراز فشار صوت  dB (A) 68-78نشان دهنده افزایش
 26mmHgفشار خون سیستولیک و  28/5 mmHgفشار خون
دیاستولیک در گروه های آزمون نسبت به گروه شاهد می باشد.
افزایش معنی دار هر دو پارامتر فشار خون در تعدادی از مطالعات
انجام شده دیده می شود [ .]27-25 ,13 ,12در مطالعات میدانی
انجام گرفته کارگرانی که با ترازهای زیاد صدا تماس داشتند
افزایش فشار خون را در حین تماس و حتی چندین ساعت پس
از تماس نشان داده اند [ ،Lusk .]20کالنتری و همکاران در
مطالعات خود در محیط صنعتی مشابه کار حاضر ،افزایش معنی
دار فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را گزارش کردند [,13
 .]29 ,25با این حال  Changو همکارانش در این محیط صنعتی
تنها افزایش فشار خون سیستولیک و  Talbottو همکاران تنها
افزایش فشار خون دیاستولیک را اعالم کردند [.]15 ,14
همچنین مطالعاتی نظیر  Melamedو همکاران این افزایش
معنی دار را در هیچکدام از فشار خون های سیستولیک و
دیاستولیک مشاهده نکردند [ .]19-17در مجموع با توجه به عدم
تفاوت معنیدار میانگین سن ،توده بدنی ،سابقه کار ،میزان

مصرف سیگار و نوشیدنی مورد عادت در گروه های مورد
بررسی( )P > 8/85و از طرفی پراکندگی نتایج اخذ شده در
مطالعات مختلف ،به نظر می رسد عوامل مداخله گر شامل
خصوصیات فیزیکی صوت (شامل مدت مواجهه فرکانس و
تغییرات میزان صوت) و کار (شامل بار کاری و نوع کار) می تواند
اثر مضاعفی در رابطه با مواجهه با صدا و فشار خون سیستولیک
و دیاستولیک داشته باشد [ .]28 ,19 ,17 ,16 ,14از طرفی می
توان گفت که سختی کار یا میزان فعالیت فیزیکی کارگران که
به صورت نامشخص در طول روز کاری تغییر می کند ،می تواند
در تغییرات فشار خون شریانی نیز تاثیر گذار باشد [ .]14 ,13در
مطالعه حاضر دیده شد که اختالف معنی داری بین اثرات مواجهه
با تراز  dB (A) 05-95نسبت به تراز  dB (A) 75-05روی
فشار خون سیستولیک و دیاستولیک وجود ندارد (.)P > 8/85
این عدم تفاوت شاید به دلیل وجود اثرات مزمن صدا روی فشار
خون باشد به نحوی که در ترازهای کمتر نیز منجر به افزایش آن
می شود .به طور کلی می توان گفت تغییرات فشار خون
سیستولیک در ترازهای میانی صدا در مطالعات میدانی در
مقایسه با ترازهای زیاد در مطالعات آزمایشگاهی از اعتبار
بیشتری برخوردار است ( .)20در پروتکل ها و مقاالت مرجع
عمدتا به آسیبهای جسمی و روحی و اثرات حاد صدای بیش از
 dB (A) 05اشاره گردیده است و تنها آنها را در افزایش احتمال
ریسک فشار خون و سایر بیماری های قلبی-عروقی موثر دانسته
اند [ .]20 ,26 ,25 ,14 ,1با این حال  Changو همکاران همانند
نتایج مطالعه حاضر گزارش کرده اند که حتی تراز های صوتی در
محدوده  dB (A) 75نیز میتواند دارای اثرات حاد و گذرا روی
فشار خون باشد [ .]14همچنین  Greenو همکاران در یک
مطالعه مقطعی بعد از حذف عوامل مداخله گر (مشابه مطالعه
حاضر) گزارش دادند که افزایش معنی داری در بیماری فشار
خون درکارگرانی که در محدوده سنی  25-45سال حتی در
معرض شدت صوت کمتر از  dB (A) 05وجود دارد [ .]25با این
حال ،همانطور که در نمودار های باکس-ویسکر تصویر  1و 2
دیده می شود رنج بسیار وسیع تر تغییرات فشار خون
سیستولیک -دیاستولیک بعد از مواجهه با تراز شدت صوت -95
 dB (A) 05وجود دارد که این نتایج میتواند نتیجه حضور عوامل
مداخله گر خصوصیات فیزیکی صوت و میزان بار کاری باشد .در
این مطالعه مشاهده شد که میانگین ضربان قلب به طور تقریباً
معنی داری بعد از مواجهه با صدا بین گروه های آزمون و شاهد
متفاوت می باشد ( .)P = 8/49به عبارت دیگر این مطالعه نشان
داد که مواجهه با صدا منجر به تغییر آهنگ ضربان قلب می شود.
با این حال نمودار باکس-ویسکر  3و آزمون تک به تک گروه ها
با  Post Hocنشان داد که ارتباط معنی داری بین افزایش تراز
فشار صوت و ضربان قلب وجود ندارد .جدول  3نشان می دهد

یعقوبی و همکاران

 در کارگران شاغل در کارخانهdB (A) 75-05 محدوده
اتومبیل سازی بخش مونتاژ نیز به طور کامال معنی داری
 اختالف در نتایج بدست آمده در دو سطح.افزایش یافته است
 با، معنی دار نیستdB (A) 75-05  و05-95 تراز صدای
این حال رنج تغییرات فشار خون و ضربان قلب در تراز صوتی
 اگرچه رابطه ای بین. بسیار بیشتر استdB (A) 05-95
 با این حال،افزایش تراز فشار صوت و ضربان قلب دیده نشد
 باعث تغییر معنی دارdB (A) 05-95 دیده شد که صدای
 از آنجایی این اثرات در طوالنی.در الگوی ضربان قلب شد
 اجرای برنامه.مدت باعث بیماری های قلبی – عروقی هستند
 کاهش تراز،استفاده از گوش های حفاظتی، های آموزشی
صوت و بررسی دوره ای فشار خون کارگران (به ویژه کارگران
.با سابقه فشار خون باال) توصیه می شود
سپاسگزاری
 در دانشگاه علوم25326 این مطالعه مقطعی با شماره مصوب
 نویسندگان از کلیه افرادی.پزشکی ایران به تصویب و اجرا رسید
 صمیمانه تشکر،که در این مطالعه همکاری و مشارکت داشتند
.می نمایند

dB (A) 75-05 که تعداد ضربان قلب در گروه در معرض صدای

 این نتیجه شبیه نتایج مطالعه. بوده است05-95 بیشتر از گروه
 اگر چه برخی از تحقیقات.]28[  و همکاران می باشدBurns
 در حالیکه.]20 ,27 ,25[ نتایج ضد و نقیضی را گزارش نموده اند
 و همکاران ارتباطی بین شدت صوت و ضربان قلب درFogari
] مطالعاتی20[ کارگران شاغل در صنعت مشاهده نکرده اند
 و همکاران در بین کارگران یک شرکت دفع زباالتBurnsنظیر
 و همکاران در بین کارگرانGreen  همچنین مطالعه،الکترونیکی
معدن رابطه مثبت و معنی داری بین صدا و ضربان قلب بدست
 در این مطالعه اگر چه خطای مربوط به.]38 ,27 ,25[ آورده اند
 سوابق فشار خون و،تاثیر عوامل مداخله گر همانند بیماری ها
اعتیاد با استفاده همزمان از اطالعات پرسشنامه خود اظهاری و
سوابق پزشکی بیماران کاهش یافت اما نتایج حاصله می توانند
تحت تاثیر خصوصیات فیزیکی صدا و نیز بار کاری قرار گرفته
.باشند
نتیجهگیری
این مطالعه نشان می دهد فشار خون نه تنها بعد از مواجهه
 بلکه در هنگام مواجهه در،dB (A) 05 با صدای بیش از
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Abstract
Introduction: One of the possible effects of occupational exposure to high levels of noise
is high blood pressure and cardiovascular disease. The aim of this study was to investigate
the association between the sound pressure level with blood pressure and heart rate in an
automotive industry.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 78 male workers of an automobile
factory in Tehran, Iran. Blood pressure and heart rate were measured in the morning and
in the middle of the day. All measurements were performed at three noise levels: 85-95,
75-85 and 60-70 dB (A). All data were analyzed using SPSS and MATLAB.
Results: The results of the post-hoc test showed that noise has the same effect on the
average systolic and diastolic blood pressure levels (P = 0.733), but the results of the
box-whisker plot showed that after exposure, the variation ranges of blood pressure and
heart rate are much more than the other groups (85-95 dB (A) ) . Although no specific
correlation was observed between the increase in the noise level and heart rate, the
variance analysis showed that the increased noise level could lead to changes in heart rate
(P = 0.049). After exposure to noise, systolic and diastolic blood pressure levels increased
at 75-85and 85-95 dB (A) compared to before exposure.
Conclusions: This study shows that noise exposure can cause both heart rate and blood
pressure to increase. So, it seems that noise can be considered as a synergism factor of
cardiovascular diseases and implementing workers' training programs, reducing the noise
level and periodic monitoring of blood pressure of the workers, especially those with a
history of hypertension, can be recommended.
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