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  چکيده 

شود و در اين ميان نقش برخی   ناپذير زندگی در جوامع صنعتی و در حال توسعه محسوب میييجدااز اجزاي امروزه نوبت کاری : زمينه و هدف
کاری و کاهش مشکالت ناشی از آن بر کسی پوشـيده   هنگين انسان نظير ترشح هورمون مالتونين در تطابق با شرايط نوبت          های زيستی آ   يندآاز فر 

 وضعيت دستگاه سيرکادين آهنگين در انسان است، اما الگوی ترشح آن ي های فيزيولوژيک نشان دهنده ترين متغير اين هورمون يکی از مهم. نيست
 ۲۴ تعيـين نـيم رخ ترشـح    ، تجربیي هدف اين مطالعه. ويژه نوبت کاران مشخص نيست ه ب،طول روز در شاغلين ايران صبح و    ي  در ساعات اوليه  

  .باشد  مالتونين در پرستاران نوبت کار و ثابت کار در يک نظام نوبت کاری سريع میي ساعته
بر روی  ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۵های   سالي  و بعد است که در فاصلهای قبل  اين مطالعه بخشی از يک تحقيق ميدانی تجربی با روش مداخله:روش بررسی

گيـری   بـرای انـدازه  . زن در يک بيمارستان دانشگاهی در شـهر شـيراز انجـام پـذيرفت    ان از پرستار)  نفر ثابت کار   ۱۰ نفر نوبت کار و      ۳۴(  نفر ۴۴
) هر سـه سـاعت  ( ساعت ۲۴به مدت )  کار با خواب شبانه با چرخش سريع و ثابت     نوبت کار ( پرستاران مورد مطالعه     ي  هورمون مالتونين از کليه   

 ي آوری شده به وسيله های جمع داده.  نيز برای تعيين غلظت مالتونين در سرم انسانی و پالسما استفاده شد        ELISAروش  . نمونه خون گرفته شد   
  . تجزيه و تحليل شد،آزمون آماری آناليز واريانس يک طرفه

حداقل و حداکثر . بودند)  سال۱۰ تا ۵( سال ۵/۵ کار ي  سال و ميانگين سابقه۵۵ تا ۲۲ تغييرات سنی بين ي  دارای دامنه افراد مورد مطالعه :ها يافته
   صـبح ۴و ) ليتـر   پيکـوگرم بـر ميلـی   ۹۱/۱۴(  عـصر ۴کـاری بـه ترتيـب در سـاعت           ساعته در پرستاران نوبـت کـار بـا شـب           ۲۴ميزان مالتونين   

ليتـر    پيکو گرم بر ميلـی ۰۲/۱ترتيب   به،کامال متفاوت بوده) شب خواب(اما اين مقادير در پرستاران ثابت کار      . بود) ليتر  پيکوگرم بر ميلی   ۴۹/۱۳۱(
 بوددر مورد تغييرات زمانی ميزان ترشح مالتونين نيز نتايج گواه بر اين حقيقت .  صبح بود۴ليتر در   پيکو گرم بر ميلی۴۰/۱۷۷  عصر و۴در ساعت 

 صـبح هـم بـا    ۴ضمنا ميزان مالتونين ساعت ). P=۰۰۱/۰ (شتدار دا  صبح تفاوت معنی۱ و ۱۶ با ساعات ۲۲تونين در ساعت  که ميزان ترشح مال   
  ). P=۰۰۱/۰(داری را نشان داد  همه ساعات شبانه روز تفاوت معنی

ز اين واقعيت است که نوبت کاری به طـور   مدل تغييرات زمانی ترشح مالتونين در پرستاران نوبت کار و ثابت کار حاکی ا            ي   مقايسه :گيری نتيجه
يعنـي   اوج ي کاهش قابل توجه ميزان ترشـح مالتـونين در نقطـه   ( با تغيير الگوی ترشح مالتونين    ،سرشتی برای انسان غيرطبيعی و غيرعادی بوده      

  .  خوردروزانه بر هم خواهد های   خواب، ميزان هوشياری در شب و فعاليتي  به طور قطع چرخه)۷ساعت يعني  صبح و اوايل صبح ۴ساعت 
  هورمون مالتونين، پرستاران زن، نوبت کاری : واژگان کليدی

 
  راز ي شيدانشگاه علوم پزشک استاديار ،يا بهداشت حرفه دكتراي تخصصي -۲     تهرانيدانشگاه علوم پزشکدانشيار ، يا بهداشت حرفه دكتراي تخصصي -۱
  راز ي شيدانشگاه علوم پزشکاستاد  ،ياتيحآمار دكتراي تخصصي  -۴   تهران يگاه علوم پزشکدانشاستاد ، يولوژيزيف دكتراي تخصصي -۳
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  مقدمه 
های اجتماعی  دهي از جمله پد (Shift Work)نوبت کاری     

ـ  امروز ن،م وجود داشته يهای قد  است که از زمان    ـ ز بـه دال ي ل ي
 نوبت کاری ي  دهيپد. ن وجود دارد  يهای نو  اقتصادی و فنآوری  

هـای صـنعتی، اقتـصادی و خـدماتی، از           تياری از فعال  يدر بس 
ـ نفـک ارا  ي ال ياجزاز ا  خدمات بهداشتی و درمانی      ،جمله  ي  هي

الگوی نوبت کـاری در موسـسات خـدماتی و          . خدمات است 
ک نظام نوبـت کـاری بـا چـرخش          ي از   ،دی متفاوت بوده  يتول
ع رو به جلو تا نظام نوبت کـاری بـا چـرخش متوسـط و      يسر

 تمـام   ،عيدر نوبت کاری بـا چـرخش سـر        . ر است يتغآهسته م 
شود، در حالی که در      ک هفته تجربه می   ينوبت کاری در طول     

به طـور   های   نظام نوبت کاری با چرخش متوسط نوبت کاری       
 ي  در نوبت کاری با نظـام آهـسته همـه         . ابندي ر می ييهفتگی تغ 

ات  مطالعـ ).۱(ابند ي ر میييا چهار هفته تغيها هر دو، سه     نوبت
دهند که هر سه نظام نوبت کاری باعـث ناهمـاهنگی           نشان می 

ک شبانه يی به مدت يها چرخه(ن يرکاديای س رات دورهييدر تغ 
ط نامناسب و شب   يشوند و تنش ناشی از کار در شرا        می) روز

اری و کـاهش    يکاری موجب مختل شدن خواب، کاهش هوش      
های  امديکاری و پ در مجموع اثرات نوبت ). ۲(گردد   ی می يکارا

های روحی و روانـی،      امديبهداشتی آن شامل اختالل خواب، پ     
د مثلی،  يهای قلبی و عروقی، اثرات تول      امدياختالل گوارشی، پ  
ن باور ي ا).۱-۳(خواهد بود منی يهای ا امدياثرات اجتماعی و پ

ـ ر آفر يی انسانی مانند سا    که گونه  ـ هـای ا   دهي  ،ن کـره خـاکی    ي
ده يگر بر کسی پوش   ي، د استن  يگستی آهن يت ز يای با ماه   گونه

ـ تغ(روز   ک شـبانه  يی با مدت    يها چرخه. ستين ای  رات دوره يي
ک يشتر از   يو ب ) نياولتراد(روز   ک شبانه ي، کمتر از    )نيرکاديس

اسی انــسانی نولــوژی و روانــشيزيدر ف) نينفــراديا(روز  شــبانه
ـ انـد و بــدون ترد  شـناخته شـده   اتی از يــ مهـم و ح ي د جنبـه ي

انـسان و   در اعماق مغز   .)۴(رند  يگ ا در بر می   ت انسان ر  يوضع
   صـنوبری  ي هـا کـه بـه غـده     ان گروه کوچکی از سـلول   يدر م 

ـ     ي ساعت دق  ،معروفند) آله  ني پ ي  غده( طـور   هقی قرار دارد که ب

م ين انـسان را تنظـ   يرکاديا دستگاه سـ   ي ستیيخودکار ساعت ز  
 ن دارای حرکت  يرکاديا دستگاه س  يستی  ين ساعت ز  يا. کند می
 عـادی و    ي  رات ناگهانی در برنامـه    يي در برابر تغ   ،شتی بوده سر

ـ  سـاعت ز ي فهيوظ. دهد روزمره خود، مقاومت نشان می   ستی ي
ـ آماده نمودن مغـز و بـدن بـرای خـواب         ـ ا بي داری فعـال در  ي

ـ ز سـاعت . ن و مشخـصی از روز اسـت      يساعات مع   بـه  ستیي
 حرارت بدن، تعداد ضربان قلب و فشار       ي  درجه ،تناسب زمان 

زول را  ي ماننـد کـورت    هايي   را کاهش داده، ترشح هورمون     خون
شوند، متوقف نمـوده و ترشـح        ت می يداری و فعال  يکه باعث ب  

ن را که به احساس خـواب کمـک         يی مانند مالتون  يها هورمون
ب جسم انـسان را بـرای   ين ترتيدهد و به ا  ش می يکند، افزا  می

ا يف  ن با توق  يستی همچن يساعت ز . )۲(سازد   خواب آماده می  
ری از يهـا و جلـوگ   هيت دستگاه گوارشی و کل يدن فعال وکند نم 

شود فرد بتواند برای مدت طوالنی  احساس گرسنگی باعث می
   .)۳ و۴(در خواب بسر برد 

ن اسـت کـه محـرک       يام آور سـروتون   ي، منزلگاه پ  آل نهيپ ي  غده
ی بـه  يايمين از نظـر شـ     يسـروتون . باشـد  اصلی ساعت بدن می   

شـود و سـپس    ل مـی ين تبـد يم مالتـون گـری بـه نـا     يب د يترک
ـ ا. گـردد  ل مـی ين تبـد ين دوباره به سروتون يمالتون ن چرخـه،  ي

ـ و سـاعت ز انجامد   ساعت به طول می    ۲۴قا  يدق ستی بـدن را  ي
ا يـ ن  يمالتـون ی هورمـون    ياز زمان شناسا  . )۴(دهد   ل می يتشک

 تــا بــه حــال ۱۹۵۸ســال  در نيپتــامي متوکــسی تر۵ل ياســت ان
گری را يهای د  ن، هورمون يست که مالتون  لعات نشان داده ا   مطا

  .)۵ (کند م میيدر بدن تنظ
نور سـرکوب   ک و در  يحرتکی  ين در اثر تار   يآزاد شدن مالتون  

ـ  خـواب و ب    ي  م چرخه ين به تنظ  يشود، بنابرا  می داری کمـک   ي
ــی ــد  م ــا .)۵و۶(کن ــون همي ــچن هورم ــدن ين ــان آزاد ش ن زم

 ي   دوره م کـرده، و بـر روی      يهای جنسی زنانه را تنظـ      هورمون
. )۴ و۵( گـــذارد ر مـــیيائـــسگی تـــاثيقاعـــدگی، بلـــوغ و 

ـ  م ،ابـد ي ش می يکه سن افزا   يطور همان ـ زان ا ي ن هورمـون در    ي
معنی که افراد مسن زودتر به خـواب    ني بد .شود خون کمتر می  
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ـ رفته و زودتـر هـم ب       ـ ا. شـوند  دار مـی  ي ن هورمـون در تمـام    ي
و مقـدار   گردد   افت می يها   موجودات از جلبک گرفته تا انسان     

مطالعـات نـشان    .)۵و۷(باشـد   ر مـی ي متغ ،کل روزانه يآن در س  
ری و درمان بعـضی از  يگ شين در پيدهد که هورمون مالتون   می

 ماننـد  ،ی که وابسته به هورمون هـستند   يها ژه آن يو هها ب  سرطان
ـ ا. )۱و۴( د اسـت  يـ سرطان پستان و پروستات، مـوثر و مف        ن ي

ضـد سـرطان از جملـه    ر مثبت داروهای ين تاث يهورمون همچن 
هـا    عوارض جانبی آن،ش دادهي را افزا۲نينترلوکينترفرون و ا  يا

ـ ولوژياری از اثرات ب   يبس .)۲و۵(کند   را کمتر می   ن يک مالتـون  ي
 در  .شـوند  جـاد مـی   ين ا يهای مالتون  رندهيل فعال شدن گ   يبه دل 

ی عمـل    ن به واسـطه   يگر از خطرات مالتون   يحالی که برخی د   
ار نافـذ و قـوی کـه نقـش        يدان بـس  ياکس ک آنتی يآن به عنوان    

باشد   مید،توکندری دار يهسته و م   DNAمهمی در حفاظت از     
هـای ناشـی از      بين آسـ  يدانی مالتـون  ياکـس  ت آنتی يخاص .)۸(
دهــد و ممکــن اســت در  نــسون را کــاهش مــیيمــاری پارکيب
 .)۷(های قلب نقش مهمی داشته باشـد         نظمی ری از بی  يگ شيپ

که  يطور هش طول عمر است، ب    ي به افزا  ن قادر ين مالتون يچن هم
 نشان داده شد  ، تجربی بر روی موش    ي  هک مطالع ين امر در    يا

   .)۹و۱۰( ها افزود  درصد به طول عمر موش۲۰توان تا  که می
تـوان بـه کمـک در حـل مـشکل           ن مـی  يد مالتون يگر فوا ياز د 

ر خواب، کـاهش    ي تاخ نشانگان افسردگی فصلی، حل     نشانگان
مـر،  ي در مغـز، درمـان آلزا      يسکميـ ی ناشی از ا   های بافت  بيآس

ـ   يدرمان ناباروری در زنان، درمـان م       عنـوان   هگـرن و اسـتفاده ب
ـ اهمبا توجه به  .)۱۰-۱۲( ی اشاره نمود  يمکمل غذا  ت نقـش  ي

ــون ــون مالت ــم ســاعت زين در تنظــيهورم ــستنی ي ا دســتگاه ي
ر يوعدم اطالع از چگونگی تاثدر نوبت کاران ن انسان  يرکاديس

 ي ن هورمــون در جامعــهيــرات ترشــح اييــاری برتغکــ نوبــت
ن هدف که نظام نوبت کـاری بـا       يق حاضر با ا   يحقتپرستاری،  

ن در  يری بـر الگـوی ترشـح مالتـون        يع چـه تـاث    يچرخش سر 
ـ   بـرای  ،نوبت کار خواهـد داشـت     زن  پرستاران   ن بـار در    ياول

  .ران، انجام گرفتيا

  روش بررسی 
ـ  تجربی در    صورت هبن مطالعه   يا      مارسـتانی  يط ب يمحـ ک  ي

ن پژوهش  ي آماری مورد مطالعه در ا     ي  جامعه. انجام شده است  
از )  نفـر ثابـت کـار   ۱۰ نفر نوبـت کـار و        ۳۴(  نفر ۴۴تجربی  

مارستان دانشگاهی دانـشگاه علـوم    يک ب يرسمی  زن  پرستاران  
سی و چهار . راز با حداقل مدرک کارشناسی بودند يپزشکی ش

  صـبح  فت يوه مورد در سـه شـ     عنوان گر  هپرستاران نوبت کار ب   
  و شـب  )  شـب ۸ عصر تـا  ۵/۳(، عصر )ظهر از  بعد۵/۳ تا  ۸(
ده پرستار ثابت کـار  . مشغول به کار بودند)  صبح ۸ شب تا    ۷(

 عنـوان  بـه ) ظهـر ز ا  بعـد ۲ صبح تـا  ۷(فت صبح يششاغل در   
 ي همــه. ن پــژوهش تجربــی وارد شــدنديــگــروه شــاهد در ا

دو نوبت کاری صـبح،      ارایدک هفته   يپرستاران نوبت کار در     
 .ل بودنـد يک نوبت کاری عصر و دو روز تعط      يکاری،   دو شب 

 همه پرسـتاران نوبـت   ، ساعت بوده۱۱طول نوبت شب کاری     
 ۴ تا   ۱۵/۳ شب و    ۱۰ تا   ۵/۹(کار از دو زمان کوتاه استراحت       

بـار کـاری پرسـتاران      . برخوردار بودنـد  در شب کاری    ) صبح
ـ اعت در هفتـه بـود، ا     س ۳۶) صبح کار دائم  (ثابت کار    ن بـار  ي

 ساعت گـزارش    ۴۴کاری برای پرستاران نوبت کار در حدود        
تهران  اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی       ي  تهيکم. شده بود 

ـ اق تجربی را مـورد ت     ين تحق يانجام ا ز  ين .  قـرار داده اسـت     ديي
مورد و شاهد به نحوی انتخاب شـده بودنـد کـه      زن  پرستاران  

ری يـ گ  اندازهبرای .سمی و روانی باشندماری جيفاقد هرگونه ب 
  ،هـا   پس از اخذ موافقـت کتبـی از آزمـودنی   نيهورمون مالتون 

ي   هي ساعت از کل   ۲۴روزهای نوبت کاری به مدت      کی از   يدر  
 )تريل لیي م۵( ي ک نمونهيپرستاران مورد مطالعه هر سه ساعت 

نـد  يآوسـته بـودن فر    يت پ ي البته به منظور رعا    ،خون گرفته شد  
ـ پاهـا پـس از        آزمـودنی  ي  هي کل ،ریيگ هنمون   نوبـت کـاری   ان  ي

ــ ــتند يط بيدر مح ــضور داش ــتان ح ــه. مارس ــون  نمون ــای خ ه
ـ آوری شده بالفاصله بـه آزما      جمع  و در   ديـ گردشگاه منتقـل    ي

ن مقدار يي تعق برایين تحق يدر ا . رارگرفتقری  يند سرم گ  يآفر
ر تعـداد  ي رقابتی کـه بـر سـ   ELISA ي  هين از اصول پا   يمالتون
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ــا ــديبتی از محــل پث ــ ون ــادی، ب   هــای ژن ن آنتــیيهــای آنتــی ب
Biotyny Lated وNonbiotiny Lated  ،ــود دارد  وجـ

ن يـي ت مـورد اسـتفاده بـرای تع       يمحتوی هر ک  . دياستفاده گرد 
ها  ق سازی نمونه  يرق ي  مجزا هاي  ن به قسمت  يص مالتون يتشخ

، )سـتون اسـتخراج   (ها و کنترل     ها، استاندارد  و استخراج نمونه  
ـ يها در دمای مح   تيک .نددم ش يستق  در ،شـده کـار گرفتـه    هط ب

بعد از محلول   . شدندگراد نگهداری     سانتی ي   درجه ۸تا۲دمای  
ـ  سازی با متانول، ستون استخراج می     بـرای اسـتخراج   ستتوان

درجـه و دور   ۸تـا  ۲ا در دمای يو  بعدی استفاده شود   ي  نمونه
ارد بـرای  روش اسـتخراج اسـتاند    . از گردوغبار نگهداری شود   

 حلی مرا ل شام مورد نظر های   تين توسط ک  يری مالتون يگ اندازه
ـ بختوژ معمولی و    يفيسانترل  ياز قب  حـالل از  عبـور   ری بـرای    ي

های استخراج در    ها برای قرارگرفتن ستون     کاربرد نمونه  ،ستون
 ،هـا بـا محلـول متـانول         شتشوی ستون  ،های قابل انعطاف   لوله

افت متانول بـا اسـتفاده از       يزر و با  يتبخ واستخراج   ،جداسازی
پس از استخراج اسـتاندارد و کنتـرل        . بود ریيوژ تبخ يفيسانتر

تـری بـه چاهـک      مکرويپت م   استخراج شده با پی    ي  آن، نمونه 
 لعملاش مطـابق بـا دسـتور   ي مراحـل آزمـا   ،ت منتقـل شـده    يک

ش فقط در صورتی از    يج آزما ينتا.  دنبال شد   سازنده ي  کارخانه
 که تست بر طبق دستورالعمل انجام    ودبصحت الزم برخوردار    

 ده از ا اسـتف   اسـتانداردهای  ي  ت همـه  يت رعا يفي کنترل ک  .شود
مارستان نمـازی دانـشگاه     يمی ب يوشيشگاه ب ي آزما رنظريز ،تيک

ج بدست آمـده از تـست       ينتا. قرار داشت راز  يعلوم پزشکی ش  
. دنبـو  خاص   ي  ا عارضه يماری  يل بر ب  يی دل ي به تنها  ،مورد نظر 

ـ با ج می ين نتا يا کـی و  ينير مـشاهدات کل يست همـراه بـا سـا    ي
با توجه به عدم    . رنديابی قرار گ  يصی مورد ارز  يهای تشخ  تست

ن يـي برای تعسالم رانی ين در جامعه ا يزان مالتون يدسترسی به م  
 زن   نفری داوطلـب   ۶ه  وک گر يحدود نرمال از    ای از    محدوده

 داوطلب ن گروهيدر ا ن  ين مالتون يرکاديتم س ير. دياستفاده گرد 
زان يـ ج نشان داد که متوسـط م      يمورد بررسی قرار گرفت و نتا     

ــون ــريمالت ــدود  ين در کمت ــه ح ــت ب ــوگرم در  ۶/۴ن حال پيك

ـ  عـصر و در ب     ۴در طـول روز و در سـاعت         گرم    ميلي ن يشتري
در طـول شـب و       گرم  پيكوگرم در ميلي   ۵/۷۷ حالت به حدود  

ـ په نمـود کـه      رد اشـا  يباالبته  . ديسر     صبح می  ۴در ساعت    ک ي
داری  ن اشخاص سـالم بـه طـور معنـی        ين در ب  ي مالتون ي  شبانه

ــاوت اســت ــات . متف ــردازش اطالع ــار  روشاز در پ ــای آم ه
آنـاليز   ازل  يها به اطالعات و در تحل      ل داده يفی برای تبد  يتوص

 ۰۵/۰ کمتر از    P. ستفاده شد  ا (ANOVA)طرفه   کي واريانس
  .شددار تلقی  معنی

  
  ها  افتهي

ن يب) مورد و شاهد  ( آماری   ي  رات سنی جامعه  يي تغ ي  دامنه     
 کار پرستاران مورد ي متوسط سابقه. داشتقرار  سال ۵۵ تا ۲۲

جـدول  . بود)  سال۱۰ تا ۵( سال   ۵/۵ زي ن در نظام نوبت کاری   
ن در پرستاران نوبـت کـار و    ين ترشح هورمون مالتون   يانگيم ۱

دول  جـ درگونه  همان. دهد را در طول زمان نشان می   کار ثابت
ـ پ( آکروفـاز ن يانگي م،شود مشاهده می فوق    فـردی  )ک شـبانه ي

بـه   صبح ۴در ساعت  نوبت کار و ثابت کار برای هر دو گروه     
با توجـه   . بودتر  يلی ل يکوگرم بر م  ي پ ۴۰/۱۷۷ و ۴۹/۱۳۱ب  يترت

ـ  تغ فـوق به اطالعات منـدرج در جـدول         رات شـبانه روزی    يي
ـ  شتر از پرستارانيکار ب ن پرستاران ثابت يمالتون . دو نوبت کـار ب
ن در پرسـتاران نوبـت کـار و         يگذر مالتـون   رات زود ييتغضمنا  

بـا توجـه بـه     . گـردد  میمشاهده   ۱شماره  نمودار  در  ثابت کار   
در نوبـت کـاران در    سـاعته    ۲۴ن  يمالتونزان  يحداقل م نمودار  

 ، در باشـد  می)  عصر ۴ (۱۶ری در ساعت    يگ نوبت هشتم اندازه  
 ۴ن افراد در سـاعت  ي ا درنيمالتونغلظت  حداکثر  ،که يصورت

ـ تغ. صبح اسـت   ن در طـول زمـان از معـادالت       يرات مالتـون  يي
ـ زواريآزمـون آمـاری آنال    . کنـد  روی مـی  ي پ ۵تا۱ ي  درجه انس ي

   بـا سـاعات    ۲۲ن سـاعت    يزان مالتون يماست که   از آن   حاکی  
ن يزان مالتوني م.=P) ۰۰۱/۰ (دار دارد  تفاوت معنی۱۹ و۱،۱۶

ی سـاعات شـبانه روز تفـاوت         همـه بـا   هـم    صـبح    ۴ساعت  
 بـا توجـه بـه    .=P) ۰۰۱/۰ (دهـد  ی از خود نشان میدار نیعم
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ــودار  ــماره نم ــدول ش ــد تغ۱ ي و ج ــ رون ــونيي ن يرات مالت
  زان ين ميدهد که ا نشان می پرستاران مورد و شاهد     روزی   شبانه

 ، بودهنوبت کاران از کمتر صبح در ثابت کاران      ۷ صبح تا    ۴از  
ـ  معصر۱۶تا  ۱۰اما از ساعت    ـ  تغزاني  نوبـت کـاران   در راتيي

ـ از مقا  . اسـت  ثابـت کـاران    از   شتريب  نمـودار و جـدول     ي  سهي
  ن در سـاعت   يزان مالتـون  يـ شـود کـه م     ن مشخص مـی   يهمچن

و ) تـر يل لـی يکـوگرم بـر م    ي پ ۹۶/۵۹( ن نوبت کاران  ي صبح، ب  ۷
 متفـاوت   کـامالً ) تـر يل لـی يکوگرم بر م  ي پ ۳۲/۱۴۶(ثابت کاران   

بـا دو  يزان در پرستاران ثابـت کـار تقر      ين م يه ا ک يطور هبوده، ب 
ری يـ ج حاصل از انـدازه گ     ينتا. برابر پرستاران نوبت کار است    

زان ترشح يز حاکی از اختالف مي عصر ن۴ن در ساعات يمالتون
 )تريل لیيکوگرم بر مي پ۹۱/۱۴(ن در پرستاران نوبت کار    يمالتون

نمـودار  . باشـد  می) کوگرم بر متر مکعب   ي پ ۰۲/۱(و ثابت کار    
ـ  مدل تغ  ي  سهين به مقا  ي همچن ۱شماره   ن شـبانه   يانگيـ رات م يي

و ) دارای شب کـاری   (ن در پرستاران نوبت کار      يروزی مالتون 
گونـه کـه نمـودار       همـان . پـردازد  می) روز کار دائم  (ثابت کار   

ن ين مالتـون  يانگيرات م ييدهد، مدل تغ   ای فوق نشان می    سهيمقا

ب ير کرده و شيي مورد تغ صبح در دوگروه شاهد و ۷تا ساعت   
ــاران  ــت ک ــر خــالف نوب ــاران ب ــت ک ــی در ثاب ــی ،منحن  نزول

  .است گرديده
  

در پرستاران زن ) ليتر پيکوگرم بر ميلي(ميانگين مالتونين : ۱جدول 
  نوبت کار و ثابت کار

  

  ثابت کار  نوبت کار  )ساعت ( زمان 
۱۹  ۰۰/۲۷  ۴۹/۳۲  
۲۲  ۰۵/۳۸  ۳۶/۴۸  
۱  ۱۲/۱۰۲  ۴۰/۱۲۳  
۴  ۴۹/۱۳۱  ۴۰/۱۷۷  
۷  ۹۶/۵۹  ۳۲/۱۴۶  
۱۰  ۶۷/۸۴  ۶۰/۱۷  
۱۳  ۱۱/۷۸  ۸۰/۱۰  
۱۶  ۹۱/۱۴  ۰۲/۱  

  ۶۷/۶۹  ۰۴/۶۷  ميانگين
  ۷۶/۶۸  ۶۹/۳۹  انحراف معيار
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  بحث 
  ران انجام ين بار در ا   يتجربی که برای اول   ق  ين تحق يج ا ينتا     

بـر  ن  ين مالتـون  يرکادي سـ  ي  ن بود کـه چرخـه     يشد حاکی از ا   
در  ،)ثابـت کـاران   (برخـوردار از خـواب شـبانه   عکس گـروه    

ـ  ا .رات روبرو شـده اسـت     ييبا تغ پرستاران نوبت کار کامال      ن ي
 ي   سـاعته  ۲۴ ي  ر نوبت کاری بر چرخه    يموضوع خود گواه تاث   

ن در افــراد يرات ترشــح مالتــونييــزان تغيــم. ن اســتيمالتــون
ران گـزارش   يقی از ا  يچ تحق يدر ه ر شاغل   ي شاغل و غ   مختلف

ـ تغج  ينتـا امـا   . نشده اسـت   افـراد  ن در  يرات غلظـت مالتـون    يي
بـرای  . شـود  مشاهده مـی  قات متعدد خارجی    ي در تحق  مختلف

ط ثابت کـه  يق در شرا  يتحقک  ي در   موتی مونک يتآقای   ،نمونه
ن يگانيـ ن سـالم انجـام شـد، نـشان داد کـه م             جوا ۱۷بر روی   

 بامـداد  ۳۹/۲هـا در سـاعت     ن آزمـودنی  يآکروفاز فردی مالتون  
سه بـا  يکه در مقا بود   تريل لیيکوگرم بر م  ي پ ۶۵ در حدود    بايتقر

کـارلوس   .)۱۲( دهـد  های ما مقدار کمتری را نـشان مـی         افتهي
ـ  زن داوطـب درز    ۸ن آکروفاز فردی    يانگيز م يگراهام ن  ر نـور   ي

کـوگرم بــر  ي پ۶۰ر حــدود  بامـداد د ۱عمـولی را در ســاعت  م
های  افتهيج کامال با    ين نتا يا. )۱۳(  است  تر گزارش کرده  يل لیيم

را در هر دو گروه از پرستاران نوبت کار و          يرت دارد، ز  يما مغا 
در .  صبح بود۴ن در ساعت ين آکروفاز مالتونيانگيثابت کار، م

کاران نشان می هرناندز و هاقا، آيگر در کشور اسپان   ي د یقيتحق
 ۲ زن سـالم در سـاعت   ۱۱ن در   يک ترشح مالتـون   يدادند که پ  

ز يجه ن ين نت يا. باشد می) تريل لیيکوگرم بر م  ي پ ۷۰با  يتقر(بامداد  
ل يـ ن دالياز مهمتـر . )۱۴( رت داردي مغـا های ما کـامالً   افتهيبا  
ل توان به شاغ میران را يدر اهای ما  افتهيج فوق با  يرت نتا يمغا

ـ بودن گروه مورد و شاهد در تحق    . وابـسته دانـست  ق حاضـر  ي
 ني مالتـون نيانگيقات فوق، ميبر خالف روش تحقآقای الودن  

ـ  تولي ک کارخانه ينوبت کار در    کارگر   ۱۸ بزاق را ون يد کـام ي
 ۲بـا آکروفـاز در سـاعت     تـر   يل لیيگرم بر م  وکي پ ۳۰ ددر حدو 
ف فـاحش  ل اخـتال يـ ن داليتـر   مهم.)۱۵(گزارش نمود  بامداد  

ـ های ما در ا    افتهيق با   ين تحق يج ا ينتا  علـت   بـه توانـد    ران مـی  ي
هـا،   مارسـتان يستم ب يرت نظام نوبت کاری در صنعت و س       يمغا
 وخواب در دو نظام نوبت کـاری     ي  چرخهت  يفير بودن ک  يمتغ

. دانـست ن در پالسمای خـون و بـزاق،         يزان مالتون ياختالف م 
ونی است کـه در افـراد       ن هورم يان شد، مالتون  يگونه که ب   همان
 صـبح   ۴ تا   ۲، هنگام شب در حوالی      دارای خواب شبانه  سالم  

ـ  اما بر عکس در طول روز غ       ، را دارد  غلظتن  يشتريب ر قابـل   ي
ن مستلزم يق مالتونيری دقيگ که اندازه يائجاز آن. ی استيشناسا
ل يـ ن دلي بـه همـ  ،آوری اسـت  گذاری کالن مالی و فـن     هيسرما

. کنند از شاخص دمای بدن استفاده می   ،جای آن  ه ب پژوهشگران
ـ   ين تحق ياما در ا   ن بـار نـشان داده شـد کـه مـدل            يق برای اول

در پرستاران نوبت کار و    ن  يمالتون ي   ساعته ۲۴ترشح  رات  ييتغ
ـ ه به هم بـوده و پ      يشب) شب خواب (ثابت کار    ) آکروفـاز (ک  ي

 صـبح  ۴های خواب سـاعت   مهيدر ن  زين آنها ن  ين مالتون يانگيم
کـه  آلفرد لوی های  افتهيبا مشابه  ريق اخيج تحقينتا .بوده است 
 باشد ، می صبح است۴ تا ۲ن در ساعات يک مالتونيحاکی از پ

در خـصوص غلظـت     لوی  حاضر و ق  يج هر دو تحق   ينتا .)۱۶(
ـ به ترت ( داریين پس از ب   يمالتون کـوگرم  ي پ ۴/۵۲ و   ۹۶/۵۹ب  ي

ن در  يزان مالتون يت است که م   ين واقع يحاکی از ا  ) تريل لیيبر م 
د يو خورشـ   صبح در حضور نور معمولی محل کـار          ۷ساعت  

  مهمي جهينتن يا. ار کمتر از افراد دارای خواب شبانه است    يبس
 ۱ ي ح در جـدول شـماره   ووضـ  هر ب يق اخ يل شده از تحق   صحا
ـ توان مـشاهده نمـود، م      گونه که می   همان. شود  می دهيد ن يانگي

 صبح ۷در ساعت ن پرستاران ثابت کار با خواب شبانه      يمالتون
ـ کـامال بـا م    ) تريل لیيکوگرم بر م  ي پ ۳۲/۱۴۶( ن ين مالتـون  يانگي

) تـر يل لـی يکـوگرم بـر م    ي پ ۹۶/۵۹(ن ساعت   ينوبت کاران در ا   
دهـد کـه در      جـه بـه خـوبی نـشان مـی         ين نت يا. ت دارد يريمغا

ن بدن به خـوبی  يرکاديدستگاه سپرستاران دارای خواب شبانه     
 ي نمـوده و بـه واسـطه   ت يريو مدم  ي خواب را تنظ   های چرخه

 ي  ن صبح گاهی به انـدازه     يمالتون،  اتیي ح ي  ن چرخه يت ا يرعا
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ـ     . کافی برای حفاظت انسان وجود دارد      علـت   هاما بر عکـس ب
  بدن، پرستاران  ي   ساعته ۲۴ ي  ر نظام نوبت کاری بر چرخه     يتاث

و در معرض نـور معمـولی       نوبت کار فاقد خواب منظم شبانه       
در نی  ييار پـا  يبس ) صبح ۷(بحگاهی  ن ص ياز مالتون ط کار،   يمح
 ي ج نشان دهندهين نتايا. دار هستندبرخو شاهد سه با گروهيمقا

بـر دسـتگاه   توانـد   مـی ت اسـت کـه نوبـت کـاری       يـ ن واقع يا
 بـر هـم   از جملـه  ،اي  عمـده هـاي  افته تنشين تطابق ن يرکاديس

ن در  يکـاهش مالتـون   نيـز   ت روزانـه و     ي فعال  و خوردن خواب 
ــون  ــازدراخ ــ ا. وارد س ــن واقعي ــه از تحقي ــت ک ــر ي ق حاض

و  )۱( فولکـارد  در کتاب آقـای      حوضو ه، ب شود ری می يگ جهينت
  . )۱۷( ان شده استيبن يق مروری آقای بوويحقت

  
  گيري نتيجه

 ،ت فراوانی داشته باشد   يتواند اهم  ن مطالعه می  يهای ا  افتهي     
ـ ولويزيرهای ف ي از متغ  ي  اريرا که بس  يز ک، روحـی وروانـی و      ي

ن يرکاديتم سـ  يـ زول از ر  ين و کورت  يهای مالتون   هورمون ترشح
ن و اجزای آن به     يرکاديستم س يکه س  ياز آنجائ . کنند روی می يپ

 ،زمـان بـوده    هم)  ساعت ۲۴( عی با ساعات شبانه روز    يطور طب 

ده ي ساعت عقب کش  ۳ تا   ۲ا  يک ساعت جلو و     يتواند   تنها می 
در کـاری   نوبـت   های   جه گرفت که نظام   يتوان نت  پس می . شود

پرسـتاران  ن يمـدل ترشـح مالتـون    در قادر است   آنع  ينوع سر 
باعـث  ای را  دهيـ مشکالت عدر گذاشته و بالطبع يتاثنوبت کار  

 ۲۴ن  ي با آگـاهی از مـدل ترشـح هورمـون مالتـون            پس،. شود
ان آور ماننـد    ي سخت و ز   ي  ن با حرفه  ي در جوامع شاغل   ،ساعته
با مداخالت مبتنـی   م بود که    يما قادر خواه  ،   پرستاری ي  جامعه

 ،بر مشکالت جسمی، روانی   رانه  يگ شي و با راهبرد پ    بر شواهد 
  . ميفائق آئو بهداشت شغلی آنان اجتماعی 

  
  تقدير و تشكر

و مانه از پرسـتاران  يم که صميدان ان بر خود الزم می    يدر پا      
راز، يهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شـ       مارستانيبران  يمد

 پزشـکی دانـشگاه علـوم پزشـکی     ي  کدهمی دانـش  يوشيگروه ب 
 و رازي بهداشت دانـشگاه علـوم پزشـکی شـ    ي ، دانشکده رازيش

که ما را   معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران        
ـ در ا ـ دانی در ابعـاد اجرا يـ ن پـژوهش م ي ت يـ ی و مـالی حما ي

  . ميبنماينمودند، کمال تشکر و قدردانی را 
  
  

  منابع
1- Folkard S, Condon R. Night-shift paralysis in 

air-traffic-control officers. Ergonomics. 1987; 30: 

1353-63. 

2- Wetterberg L. Melatonin in humans' 

physiological and clinical studies. J Neural 

Transm Suppl. 1978; 13: 289-310. 

3- Costa G. Shift work and health. Med Lav. 1999; 

90: 739-51 

4- Sadeghipour HR, Sadr S, Gharibzadeh SH, 

Faghihi M, Karimian SM. Textbook of Medical 

physiology. Tehran: Tehran University of Medical  

Sciences Publisher, 2000.  

5- Brzezinski A. Melatonin in humans. N Engl J 

Med. 1997; 336: 186-95. 

6- Lerner AB, Case JD. Melatonin. Fed Proc. 

1960; 19: 590-2.  

7- Tan DX, Poeggeler B, Reiter RJ, et al. The 

pineal hormone melatonin inhibits DNA-adduct 

formation induced by the chemical carcinogen 



  هورمون مالتونيني  ساعته٢٤نيم رخ ترشح 

 

 ٨٨پاييز ، ٦٨ي  ، شماره١٧ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

82 

safrole in vivo. Cancer Lett. 1993; 70: 65-71. 

8- Molis TM, Spriggs LL, Hill SM. Modulation of 

estrogen receptor mRNA expression by melatonin 

in MCF-7 human breast cancer cells. Mol 

Endocrinol. 1994; 8: 1681-90.  

9- Haimov I, Laudon M, Zisapel N, et al. Sleep 

disorders and melatonin rhythm in elderly people. 

BMJ. 1994; 309: 167-8. 

10- Akerstedt T, Gillberg M, Wetterberg L. The 

circadian covariation of fatigue and urinary 

melatonin. Biol Psychiatry. 1982; 17: 547-52.  

11- Zamanian Ardakani Z, Kakooei H, Ayattollahi 

SMT, Choobineh A, Nasle Seraji G. Prevalence of 

mental disorders among shift work hospital nurses 

in Shiraz. Pak J Biol Sci. 2008; 11: 1605-9.  

12- Monk TH, Buysse DJ, Reynolds III CF, et  

al. Circadian rhythms in human performance and 

mood under constant conditions. J Sleep Res. 

1997; 6: 9-18.  

13- Graham C, Cook MR, Gerkovich MM, Atre 

A. Examination of the melatonin hypothesis in 

women exposed at night to EMF or bright light. 

Environ Health Perspect. 2001; 109: 1-8.  

14- Hernandez C, Abreu J, Abreu P, Castro A, 

Jimenez A. Nocturnal melatonin plasma levels in 

patients with OSAS: the effect of CPAP. Eur 

Respir J. 2007; 30: 496-500. 

15- Lowden A, Akerstedt T, Wibon R. 

Suppression of sleepiness and melatonin by bright 

light exposure during breaks in night work. J 

Sleep Res. 2004; 13: 37-43.  

16- Lewy AJ, Sack RL. Phase typing and bright 

light therapy of chronobiologic sleep and 

disorders. In: Halaris A, Chronobiology and 

psychiatric disorders. New york: Elsevier; 1987: 

181-206.  
17- Boivin DB, James FO. Light treatment and 

circadian adaptation to shift work. Ind Health. 

2005; 43: 34-48. 

 

  



 دكتر حسين كاكويي و همكاران
 

 ٨٨پاييز ، ٦٨ي  شماره، ١٧ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

83 

Twenty Four- Hour Circadian Melatonin Profile Among Women Shift Work Nurses 
 

Kakooei H1, Zamanian Ardakani Z2, Karimian SM3, Ayattollahi ST4 
1Dept. of Occupational Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
2Dept. of Occupational Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

3Dept. of Physiology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
4Dept. of Biostatistics, Shiraz university of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

 

Corresponding Author: Kakooei H, Dept. of Occupational Health, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. 

E-mail: hkakooei@sina.tums.ac.ir 

Received: 16 Dec 2008         Accepted: 30 Aug 2009 
 
 

Background and Objective: According to previous studies shift work could desynchronize the natural 

circadian rhythm of the body. Although some of the internal physiologic processes become active for 

adaptation of the body with this desynchronization. One of these physiologic processes is endocrine system 

and melatonin release. This hormone is one of the most important variants which represent the circadian 

rhythm in human. Since the pattern of secretion of this hormone in first ours of morning and during the day 

in Iranian workers in particular in shift workers is unknown, therefore we aimed to determine the 24 hours 

profile of melatonin in shift work and  permanent day shift nurses. 

Materials and Methods: This experimental study was carried out on forty four female nurses of the Shiraz 

university hospital, during 2006-2008. Thirty four people in study group had a cyclic shift work and 10 

persons in control group had permanent day shift work. The serum samples with 3 hours intervals during 24 

hours were taken from each person. The plasma concentration of melatonin was measured by ELISA. Our 

study was carried out under realistic conditions. The data were analyzed using one –way ANOVA. 

Results: The age range was between 22 to 50 years with a mean work history of 5.5 years. The highest and 

the lowest melatonin levels was found in shift work nurses at 04:00 pm (14.91 pg/mL), and 04:00 am 

(131.49 pg/mL). These values for permanent day work nurses in the same times was 1.02 pg/mL and 177.40 

pg/mL respectively. There was a significant difference between circadian melatonin profile at different time 

points (P= 0.000).   

Conclusion: The results of this study revealed that night work induces a consistent change in melatonin 

circadian profile with a progressive reduction at early morning (04:00 am) and awaking time (07:00 am). 

These changes will also disturb sleep cycle and level of consciousness during the night and activities during 

the day.  
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