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Background and Objective: Globally, increasing participation of women in
the labor market is one of the most important social phenomena. Currently,
an exponential number of pregnant mothers are working in industries in the
developing countries. In this study, we aimed to analyze all the articles that
examined the complications of occupational noise exposure among women.
Materials and Methods: The required data were collected from the
international databases such as ScienceDirect, Scopus, ISI, and PubMed, and
from the national databases including IranMedex, Magiran, and SID during
1980-2016. We performed the search using the following keywords:
“occupational exposure”, “women”, “noise effects”, and “pregnancy”.
Results: Studies have shown differences in hearing loss and the description
of tinnitus between men and women. Some studies have proposed that the
effect of noise, as a risk factor for the incidence of ischemic heart disease
and changes in plasma cortisol level, is significantly higher in women than
in men. In addition, by causing some changes in maternal endocrine system,
noise exposure during pregnancy can lead to fetal growth restriction and
acquired hearing loss in the baby. Hypertension, painful menstruation,
hormonal disorders, and reduced fertility are among other complications of
maternal noise exposure.
Conclusion: Exposure to occupational noise, in addition to hearing loss and
physiological effects, can have more consequences in women than in men in
all circumstances, especially during pregnancy. Therefore, paying attention
to the physiological and even psychological characteristics of women,
especially pregnant women, in occupational health monitoring programs and
periodic medical examinations is of great significance.
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مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سالمت زنان
شیوا سوری ،6رستم

گلمحمدی*،2

 1دانشـجوی دکتری ،گـروه مهندسـی بهداشـت حرفـهای ،دانشـکده بهداشـت ،دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان ،همـدان ،ایـران
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1016/30/12 :
تاریخ پذیرش مقاله1016/36/32 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :امروزه یکی از مهمترین پدیدههای اجتماعی در جهان ،افزایش مشارکت زنان در بازار کار
است .هماکنون تعداد مادران باردار شاغل در حوزه صنایع در کشورهای در حال توسعه ،قابل توجه میباشد.
در مطالعه حاضر ،پژوهشهایی که به بررسی عوارض مواجهه با صدای شغلی در بین زنان پرداخته بودند،
تجزیه و تحلیل شد.
مواد و روشها :در این مطالعه ،دادههای مورد نیاز از منابع و بانکهای اطالعاتی الکترونیکی در دسترس با
جستجوی کلید واژههای مواجهه شغلی ،زنان ،اثرات صدا و بارداری در بازه زمانی سالهای  1193تا ،2316
در پایگاههای اطالعاتی بینالمللی مانند Pubmed ،ISI ،Scopus ،Science Direct :و داخلی
همچون  Magiran ،Iranmedexو  SIDبهدست آمد.

نتیجهگیری :براساس نتایج بهدست آمده مشاهده شد که مواجهه زنان با صدای شغلی عالوه بر افت شنوایی
و آثار فیزیولوژیک ،ممکن است در همه شرایط و بهخصوص دوران بارداری عواقب بیشتری برای زنان نسبت
به مردان داشته باشد؛ بنابراین توجه به ویژگیهای فیزیولوژیک و حتی روانی زنان بهخصوص زنان باردار در
برنامه پایش سالمت شغلی و معاینات ادواری ضروری میباشد.
واژگان کلیدی :اثرات صدا ،بارداری ،زنان ،مواجهه شغلی
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امروزه افزایش مشارکت زنان در بازار کار یکی از مهمترین
پدیدههای اجتماعی در جهان میباشد .برای مثال در سال 2339
از میان  0میلیارد نفر شاغل در سراسر جهان 1/2 ،بیلیون نفر
( 43/4درصد) زن بودند .این واقعیت نشاندهنده آن است که
طی 13سال گذشته ،تعداد زنان شاغل تقریباً به  233میلیون
نفر رسیده است ] .[1طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی
( 13 ،)WHO: World Health Organizationدرصد جمعیت
جهان در معرض مواجهه با صدایی هستند که پتانسیل ایجاد افت
شنوایی را دارد .گفتنی است در سال  ،2310حدود  46درصد از
نیروی کار ایاالت متحده آمریکا را زنها تشکیل میدادهاند و

حدود سه چهارم آنها در آن زمان در سن مؤثر باروری بودند .در
این بین 10 ،درصد از زنان شاغل در سوئد اعالم کردهاند که
حداقل در یک چهارم زمان کاری خود با صدایی که مانع ایجاد
یک محاوره راحت است مواجه میشوند ] .[2هماکنون تعداد
مادران باردار شاغل در حوزه صنایع در کشورهای در حال توسعه،
قابل توجه میباشد؛ بنابراین همواره مسائل مربوط به عوامل
زیانآور شغلی و سالمت بارداری زنان مطرح میشود .از طرف
دیگر ،اکثر حدود مجاز شغلی ،با اولویت قرارگرفتن مردان تعیین
شده است ] .[0در مطالعه حاضر ،پژوهشهایی که به بررسی
عوارض مواجهه با صدای شغلی در بین زنان پرداخته بودند ،تجزیه
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یافتهها :مطالعات انجامشده نشان داد که تفاوت هایی بین زنان و مردان در بروز افت شنوایی و شرح وزوز
گوش وجود دارد .همچنین در دیگر مطالعات مشاهده شد که تأثیر صدا بر زنان ،بهعنوان یک ریسکفاکتور
بروز بیماریهای ایسکمیک قلبی و تغییر در سطح کورتیزول پالسمایی ،بسیار بیشتر از مردان است .گفتنی
است مواجهه با صدا در دوران بارداری ،با تغییر در سیستم غدد درونریز مادر ممکن است سبب کاهش رشد
جنین و نیز افت شنوایی نوزاد بعد از تولد شود .افزایش فشار خون ،بروز قاعدگی دردناک ،اختالالت هورمونی
و کاهش باروری از دیگر عوارض مواجهه زنان با صدا میباشد.

سوری و همکار

و تحلیل شدند.
مواد و روشها
در این مطالعه ،دادههای مورد نیاز از منابع و بانکهای
اطالعاتی الکترونیکی در دسترس با جستجوی کلید واژههای
مواجهه شغلی ،زنان ،اثرات صدا و بارداری در بازه زمانی  1193تا
 ،2316از پایگاههای اطالعاتی بینالمللی مانند،Science Direct :
 Pubmed ،ISI ،Scopusو داخلی ازجمله،Iranmedex :
 Magiranو  SIDبه دست آمد .بر این اساس ،در کل  126منبع
مشاهده شد که بعد از مطالعه 00 ،منبع بهصورت دقیقتر
بررسی گردید .گفتنی است از این منابع 4 ،مورد کتاب و
 6مورد مطالعه مروری بودند که بیشترین سهم مربوط به مجله
 Noise and Healthمیباشد.
یافتهها
براساس یافتههای بهدست آمده ،اثرات صدا بر سالمتی انسان
را میتوان به دو قسمت اثرات شنوایی و غیرشنوایی تقسیم نمود.
اثرات شنوایی شامل افت شنوایی موقت و دائمی ] [4است و آثار
غیر شنوایی صدا نیز ،افزایش فشار خون ] ،[0اختالل خواب ]،[6
استرس فیزیولوژیک ] ،[7بیماریهای قلب و عروق ] ،[9عوارض
جانبی بارداری ] [1و غیره را در بر میگیرد .درادامه ،اثرات
مختلف صدا بر سالمت زنان مرور میشود.
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نتایج یک مطالعه نشان داد که خطر آسیبدیدگی برای زنانی
که در محیطهای کاری پیچیده با تراز صدای باال کار میکنند،
بیشتر از مردان میباشد و باعث ناراحتی و تحریکپذیری آنها
پس از اتمام زمان کار میشود ].[11
انواع صداهای محیطی ممکن است در سطحی نباشند که باعث
بروز مشکالت شنوایی شوند؛ اما این میزان از صدا بهعنوان یک
منبع استرس میتواند باعث مشکالت خواب ،عدم تمرکز ،افسردگی
و پرخاشگری شود .بهعنوان مثال میتوان به محیطهای کاری
معلمان مدارس و مربیان مهد کودکها اشاره کرد ] .[23همچنین
دیگر مطالعات نشان داده است که استرسورهای حاد مانند صدا
میتواند عادات فیزیولوژیک را در زنان مختل نماید ].[21،22
هورمون کورتیزول یکی از مهمترین ترشحات سیستم
اندوکرین است و در پاسخ به استرس ،سنتز میشود و باعث افزایش
قند خون یا هایپرگالیسمی میگردد .این هورمون شاخص معتبری
برای ارزیابی استرس میباشد ] .[20-20حالت طبیعی هورمون
کورتیزول به این شکل است که مقدار آن هنگام صبح افزایش
و در شب کاهش مییابد ] .[26گفتنی است بعد از مواجهه
طوالنیمدت با استرس توانایی تنظیم آن مهار میشود ].[27
یکی از مکانیسمهای زیستی بیان میدارد که صدا باعث
آزادسازی هورمونهای استرس میشود ] .[29،03این موضوع را
مىتوان به شیوه پایش کورتیزول بزاقى در افراد مواجههیافته
بررسی نمود ] .[01نتایج یک مطالعه نشان داد که مواجهه با صدا
در زنانی که در نزدیکی فرودگاه زندگی میکنند باعث افزایش
سطح کورتیزول پالسمایی شده است ] .[02این گونه مواجهات
با صدا ،شغلی محسوب نمیشوند؛ اما بهعنوان یک زنگ خطر برای
بررسی بیشتر زنان شاغل مورد توجه قرار میگیرند .گفتنی است
اختالف معناداری میان سطح کورتیزول در زنانی که با تراز فشار
صوت باالی  63دسیبل و کسانی که با کمتر از  03دسیبل
مواجهه داشتند وجود داشته است .بهعبارتی به ازای هر  0دسیبل
افزایش تراز فشار صوت ،سطح کورتیزول پالسمایی  0درصد
افزایش یافت؛ درحالی که در مردان ،رابطهای بین مواجهه با
صدای فرودگاه با سطح کورتیزول مشاهده نشد ].[02
از سوی دیگر نتایج نشان داد زنانی که با صدای کمتر از 03
دسیبل مواجهه داشتند ،آزردگی کمتری را نیز گزارش کردند.
همچنین مشخص شد در افرادی که آزردگی متوسط و باال را
گزارش کردهاند؛ اما با صدای کمتر از  03دسیبل مواجهه داشتند
سطح کورتیزول بزاقی افزایش نداشته است ].[02
بیان علت اختالف تأثیر صدا بر سطح کورتیزول بزاقی در زنان
44
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گسترش افت شنوایی به ویژگیهای صدا همچون :تراز صدا،
مدت مواجهه ،نوع صدا ] ،[13مواجهه با داروهای اتوتوکسیک و
حاللها ] ،[11،12حساسیتهای فردی ،فاکتورهای ژنتیکی ،سن
و جنس بستگی دارد ] .[10-10در یک مطالعه مشاهده شد که
 17درصد کل موارد افت شنوایی مربوط به مردان بود .البته این
موضوع تعجبآور نیست؛ زیرا تعداد مردان شاغل در صنعت بیشتر
میباشد .گفتنی است در این گونه مطالعات بهتر است تأثیر تعداد
مواجهات ،کنترل شود.
نتایج برخی از مطالعات نشان داده است که تفاوتهایی در
بروز افت شنوایی بین زنان و مردان وجود دارد ] .[16،17براساس
مطالعهای که روی زنان شاغل در بیمارستان انجام شد ،مشخص
گردید که وزوز گوش و خستگی شنوایی ناشی از صدا در زنان
شاغل در واحدهای با تراز صدای باال ،شایعتر بوده است .این
موضوع نشاندهنده آن است که در محیطهای غیرصنعتی این
ترازها میتواند برای زنان مضر باشد ].[19
نتایج یک مطالعه دیگر نشان داد که شرح وزوز گوش ][10
در دو جنس متفاوت است .به گفته بیشتر مردان ،وزوز گوش
صدایی شبیه به زنگ ( )Ringingدارد؛ ولی زنان آن را صدایی
شبیه به زق زق یا هیاهو ( )Chirpingتوصیف میکنند .عالوه بر
آن ،وزوز گوش در زنان معموالً یک طرفه است و سبب ایجاد

استرس فیزیولوژیک
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افت شنوایی

تنش در ناحیه گردن میشود .درخور ذکر است در آزمایشهای
غربالگری سالمت زنان عالوه بر افت شنوایی ،وزوز گوش باید مد
نظر قرار گیرد؛ زیرا تعداد قابل توجهی از زنان شاغل را درگیر
خواهد کرد ].[19

مواجهه شغلی زنان با صدا

و مردان دشوار است .مطالعات کمی ،متغیرهای تأثیرگذار بر
استرس زنان شاغل مانند :وضعیت تأهل ،تعداد فرزندان و غیره را
مد نظر قرار دادهاند ].[02

افزایش فشار خون
در مطالعهای که در صنعت ریسندگی انجام شد ،تراز صدا در
 10درصد از ایستگاهها باالتر از حد مجاز بود .از  619زن شاغل
در این صنعت 24/40 ،درصد از آنها در فرکانس باال و  19درصد
در فرکانسهای پایین ،افت شنوایی داشتند .گفتنی است فشار
خون سیستولی و دیاستولی در گروهی که در فرکانسهای باال
افت شنوایی داشتند بیشتر از گروهی بود که از نظر شنوایی نرمال
بودند ].[00
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مواجهه مادر با صدا
منجر به افزایش فشار خون میشود و میتواند خطر ابتال به
عوارض جانبی بارداری را افزایش دهد ].[0

قلب و عروق

اثرات تشدیدی

اثرات صدا در دوران بارداری
عوامل استرسزای محیطی میتواند بر سالمت زنان و نیز
رشد جنین آنها اثرگذار باشد ] .[1،44با توجه به آنکه مطالعات
زیادی در مورد اثرات صدا بر جنین انجام نشده است دقیقاً
41

نتایج مطالعه  Cohortدر سوئد روی  1023110تولد ،بین
سالهای  1196تا  2339نشان داد که مواجهه مادر با صدای
باالی  90دسیبل در دوران بارداری با اختالل شنوایی کودک
ارتباط دارد .اگر این نتایج به مادران شاغل تمام وقت که در دوران
بارداری کمتر از  23روز غیبت داشتهاند محدود شود ،این ارتباط
بیشتر خواهد شد ].[1

کاهش وزن نوزاد
نتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه با صدا باعث افزایش
استرس میشود .براساس یک فرضیه مطرحشده ،استرس میتواند
رشد جنین را از طریق سیستم غدد درونریز تحت تأثیر قرار
دهد .گفتنی است مادران  23تا  04سالهای که در دوران بارداری
نزدیک فرودگاه زندگی میکردند نوزادانی با وزن کمتر به دنیا
آوردهاند ].[47،49
بحث
عوارض شنوایی مواجهه با صدا در هر دو گروه زنان و مردان
به خوبی شناخته شده است .طبق برخی مطالعات انجامشده،
جنسیت بر شیوع افت شنوایی تأثیر داشته و آسیب شنوایی ناشی
از صدا در مردان شایعتر از زنان بوده است ] .[41،03البته نباید
فراموش کرد که اشتغال مردان در برخی مشاغل با تراز صدای
باال ،بیشتر از زنان است و این موضوع میتواند علت نرخ باالتر
 )Noise-Induced Hearing Loss( NIHLرا در مردان توضیح
دهد ].[01
در برخی مطالعات از صدا بهعنوان عامل استرسزا نام برده
شده است که میتواند باعث اختالل در مقدار هورمون کورتیزول
شود .البته بهنظر میرسد زمان مواجهه فرد با صدا نیز میتواند
حائز اهمیت باشد ] .[02بهعنوان مثال ممکن است میزان
تغییرات سطح هورمون کورتیزول بین روزکاران با زنانی که در
شیفت شب با صدا مواجهه داشتهاند متفاوت باشد.
نتایج برخی مطالعات نشان داده است که سطح کورتیزول
صبحگاهی در زنانی که با صدا مواجهه دارند ،افزایش قابل توجهی
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان 6931

] [ DOI: 10.21859/johe.4.2.53

مواجهه همزمان زنان با صدا و شرایط کاری گرم و سرد در
صنایع غذایی سبب ایجاد قاعدگی دردناک ،اختالالت هورمونی و
کاهش باروری خواهد شد ] .[23همچنین مواجهه با صدا در
مشاغل پیچیده بر غیبت ناشی از بیماری در زنان تأثیر بیشتری
داشته است ].[40

افت شنوایی نوزاد
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نتایج مطالعات انجامشده نشان میدهد که مکانیسمهای
اصلی اثرات قلبی -عروقی مواجهه با صدا ناشی از استرسهای
زیستی است که با فعالشدن سیستم اعصاب خودکار و غدد
درونریز ایجاد میشود ] .[7،04یکی از مکانیسمهای زیستی بیان
میدارد که صدا باعث آزادسازی هورمونهای استرس میشود و
عامل خطر برای بیماریهای قلبی -عروقی است ] .[7،21،03صدا
روند تصلب شراین را در درازمدت افزایش میدهد و باعث
مشکالت قلبی -عروقی میگردد ].[00-07
بهنظر میرسد زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر عوارض
مواجهه با صدای شغلی باشند .در مطالعهای که از نظر اثرات صدا
بر انفارکتوس میوکارد ( 000زن در گروه مطالعه و  736زن در
گروه کنترل) انجام شد این موضوع تأیید گردید ].[09-43
طبق پژوهشهای انجامشده ،مواجهه شغلی با صدا یک
ریسکفاکتور برای بیماریهای ایسکمیک قلبی است و این خطر
در زنان بهطور قابل توجهی باالتر از مردان میباشد ].[00،41،42

نمیتوان گفت صدا در چه مرحلهای از دوره بارداری بر جنین
تأثیر میگذارد ].[1
مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده است که میزان میرایی
صدا در اثر عبور از دیواره شکمی وابسته به فرکانس صدا میباشد.
بر این اساس ،صدا با فرکانسهای متوسط و باال بعد از عبور
از دیواره شکمی و مایع آمنیوتیک بیش از  23دسیبل و
فرکانسهای پایین فقط  3تا  0دسیبل کاهش مییابد .همچنین
طبق برخی مشاهدات ،صدای ضربهای با تراز فشار  161دسیبل
در هوا در نزدیکی سر جنین گوسفند به  161دسیبل رسیده
است ].[40،46

سوری و همکار

 در ایتالیا دستورالعملهای ارزیابی ریسک مواجهه زنان باردار
. ارتعاش و برخی داروها تدوین شده است،با صدا
 در انگلستان نیز راهنمای اجرایی ایمنی و بهداشت برای زنان
 صدا را بهعنوان یک خطر شناخته است که باید در،باردار
.[02] ارزیابی ریسکها لحاظ شود
نتیجهگیری
مطالعه مروری حاضر نشان داد که مواجهه زنان با صدای
 آثار اختصاصی،شغلی عالوه بر افت شنوایی و تأثیرات فیزیولوژیک
نیز دارد که برای زنان در همه شرایط و بهخصوص دوران بارداری
میتواند عواقب بیشتری نسبت به مردان داشته باشد؛ بنابراین
توجه به ویژگیهای فیزیولوژیک و حتی روانی زنان بهخصوص
زنان باردار در برنامه پایش سالمت شغلی و معاینات ادواری
ضروری میباشد و توصیه اکید میشود که در برنامه تدوین حدود
.مجاز مواجهه شغلی و پژوهشها به این موضوع توجه شود
تشکر و قدردانی
؟؟؟

.[02] داشته؛ اما در مردان ارتباط معناداری مشاهده نشده است
این نتایج مؤید یک واکنش استرس فیزیولوژیک ناشی از صدا است
 در.[27-21]  عروقی باشد-و میتواند شروعکننده عوارض قلبی
[ که به بررسی تأثیر صدا بر00] یک مطالعه مروری سیستماتیک
مشکالت قلب و عروق پرداخته است بیان شد که با وجود اختالفات
در روش کار و محدودیتهای مطالعات مورد بررسی و نتایج ضد
 باز هم میتوان از صدا بهعنوان یک ریسکفاکتور،و نقیض در آنها
- همچنین اعالم شد که اطمینان.مشکالت قلب و عروق نام برد
نداشتن در مورد اثر صدا بر سالمت سیستم قلب و عروق در این
 نباید دلیل به تعویقانداختن اقدامات پیشگیرانه،گونه مطالعات
.برای کارگران بهخصوص زنان باشد
امروزه بیشتر زنان در سنین بارداری در بخش صنعت مشغول
به کار هستند و ارتباط بین مواجهه شغلی مادران باردار با صدای
 دسیبل و اختالل شنوایی در کودکان اثبات شده است90 باالی
 در برخی از کشورها الزامات خاصی برای محافظت زنان باردار.[1]
: برای مثال.در برابر مواجهات شغلی با صدا وجود دارد

 در آلمان زنان باردار نباید در معرض مواجهه با صدای بیش
.) باشندA(  دسیبل93 از
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