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  شھر شیراز یكاركنان مرد شاغل در پمپ بنزین ھا جنسي در بررسي سطح ھورمون ھاي

  ١، جعفر وطن پرست  ٢، مریم انصاری الری ١، ایرج سعادت١،  مصطفی سعادت  ١سمانھ بھاءالدینی

 : دانشگاه شیراز ، دانشکده دامپزشکی ٢: دانشگاه شیراز بخش زیست شناسی   ١

در کارکنان شاغل در پمپ بنزین ھا وجود زاده ھا  در تحقیقات گذشتھ گزارشاتی مبنی بر تغییرات نسبت جنسی    مقدمھ:

در تحقیق حاضر تغییرات ھورمون ، دارد . از آنجا کھ تعیین جنسیت ارتباط زیادی با میزان ھورمون ھای جنسی دارد 

     رار گرفتھ است.ھای جنسی در کارکنان پمپ بنزین ھای شیراز  مورد مطالعھ ق

نفر بودند کھ ازین تعداد ٢١۴شاھدی صورت  گرفتھ است.  کل افراد مورد مطالعھ  - مطالعھ بھ صورت مورد  روش ھا:

بھ  نفر مردانی بودند کھ با ترکیبات بنزینی تماس نداشتھ اند.  ١٠٠ھھای پمپ بنزین و  نفر مردان  شاغل در جایگا ١١۴

و بھ روش رادیو  ھای خونی  از آنھا گرفتھ شد  مونھن تستوسترون و ,FSH  LHمنظور اندازه گیری میزان ھورمونھای 

  ایمونو اسی اندازه گیری شد. 

بھ صورت معنا داری از افراد گروه شاھد  )۴/ng/ml٢٣میزان ھورمون تستوسترون در مردان کارگر ( : نتایج

)ng/ml٨٨/۴ ٠٠١/٠بود() کمتر=P ،٢١٢=df ،٣١/٣=t میزان دو ھورمون دیگربین دو گروه اختالف معنا داری  .(

بنابر این می توان نتیجھ گرفت کھ قرار گرفتن دراز مدت در معرض ترکیبات بنزین از طریق کاھش اندروژن ھا  نداشت.

  موجب کاھش نسبت جنسی می گردد.

  پمپ بنزین  ھورمون ھای جنسی ، کلید واژه ھا :
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The study of sex hormones  level   of gasoline filling station workers in Shiraz 
Bahaoddini S1., Saadat  M1., Saadat  I1.,  Ansari-lari M2.,  Vatan parast J. 1 

1: Biology Dept. Shiraz University     2: Veterinary  colloge . Shiraz University   

Introduction: In the previous studies   alteration offspring  sex ratio  of  gasoline filling station workers  

has been reported. Since sex ratio is related to sex hormones level, in present study the level of sex 

hormones of gasoline filling station workers of Shiraz  were investigated. 

Method: This  study  is  a  case- control, on 114  men  exposed (case)  and 100  men  unexposed  

(control) to  gasoline. Blood sampling was done and  the levels  of FSH, LH and Testosterone were 

measured by Radio Immune Assay. 

Result: The  level  of  testosterone   in workers  was  significantly  lower  than  the  control  group ( t = 

3.31, df  = 212, P = 0.001).  but no significant  difference was seen in other sex hormones. There fore in 

can be concluded that prolonged exposure to gasoline compounds decrease sex ratio via  lowering of 

androgens level. 

Key words :Sex hormones, filling station. 
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