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  موش صحرایی ،بیضه استرس چندگانه، : کلیديواژه هاي

                                                             
   ، دانشگاه علوم پزشکی قزوینمرکز تحقیقات سلولی و ملکولی :نویسنده مسئول*

Email: farzadraj@yahoo.co.uk 

  چکیده
مهمی در ایجاد اختالالت  رسد که عامل بسیار نظر میه دنبال پیشرفت تکنولوژي به افزایش استرس ب :مقدمه

منظور بررسی آثار استرس بر روي بیضه موش ه  لذا مطالعه حاضر ب.هاي بدن نظیر دستگاه تولید مثل باشد ارگان
  .صحرایی انجام شد

حیوانات .  گروه مساوي تقسیم شدند2رت تصادفی به ویستار به صو  صحرایی نژاد  سر موش18 :هاروش مواد و 
صورت محرومیت غذایی، محرومیت آب، ه تلف بــاي مخــترس هـ روز در معرض اس10در گروه تحت استرس به مدت 

که حیوانات گروه کنترل بدون هیچ  ن قرار گرفتند در حالیدشه  درجه، شناي اجباري و ایزول4حرکتی در دماي  بی
 .جدا و وزن شدندها  آن بیضهو  هوش  حیوانات بی،مدت مورد نظر پس از. س هاي خود نگهداري شدنداختاللی در قف
پرماتوگونی، ــتعداد سلول هاي اسوزین، ــی و رنگ آمیزي هماتوکسیلین و ائ میکروسکوپکردن اسالید هايپس از آماده 

هاي مورد   در گروه Image Toolرم افزاريفروس با برنامه نیاسپرماتوسیت، اسپرم و الیدیگ، ضخامت مجراي سمین
  .مطالعه، تعیین و داده ها از نظر آماري مورد مقایسه گردید

میانگین تعداد سلول هاي اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرم و  که داد حاضر نشان مطالعه :ي پژوهشیافته ها
 میانگین ضخامت مجراي )P<0.001.(در گروه کنترل دانسبت به گروه تحت  استرس تفاوت معنی داري  درالیدیگ

  )P<0.001.( در گروه تحت استرس در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داري را نشان داد سمینفروس نیز
چندگانه می تواند با کاهش در قطر مجراي سمینفروس، مزمن نتایج نشان داد که استرس  :نتیجه گیريبحث و 

موش صحرایی اثر منفی داشته  توسیت، اسپرم و الیدیگ بر سیستم تولید مثلیهاي اسپرماتوگونی، اسپرما تعداد سلول
  .باشد ولی براي تایید مطالب فوق به مطالعات بیشتري نیاز است
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   مقدمه
استرس به عنوان آشفتگی روحی یا عاطفی و یا 

شود که در پاسخ به اثرات عوامل  دگرگونی تعریف می
یا موقعیت نین محرك ــچ ارجی و همــزیان آور خ

ي یکی از بارورنا. )1(،دهـــد ده آن رخ میــایجادکنن
 به طور که تــاسکالت نسل جوان ــرین مشــت مهم

  و،)2(، زوجین وجود دارددرصد 15 -10متوسط در 
 باروريدر ناین کننده ــل تعیوامــعیکی از رس ــاست

ل اختالل در ــواند به دلیــکه می ت ،)3،4،5(،می باشد
س زا ایجاد ترــاس تحت تاثیر عوامل اسپرماتوژنزیس

دنبال پیشرفت تکنولوژي ه زایش استرس باف ).6(،شود
می در ایجاد ــمه ارــسیــرسد که عامل ب نظر میه ب

هاي بدن نظیر دستگاه تولید مثل باشد  اختالالت ارگان
ستم تناسلی ــویی بر روي سیــتواند اثرات س که می
کاهش میزان  براي مثال آلمیدا و همکاران. )8(،بگذارد

هاي تحت آزمایش را  به دلیل استرس در موش لقاح
اهش ـب کــوجــمرس ــتــاس. )9(،دــزارش کردنــگ

ش در تعداد ــکاه بال آنــیس و به دنزــاسپرماتوژن
 اهشـ که وــضــیــغ در بــاي بالــاي زایــه هــالی
). 11(،می شودقاح ــدم لــع و ،)10(،وزوآــپرماتــاس

 استرس هاي متنوع مزمن به صورت محرومیت غذایی،
 شناي اجباري و ایزولیشن ،حرکتی بی محرومیت آب،

ه  بیرات فیزیولوژیکــتغی میزان .)12(،شود تعریف می
 به میزان، تناوب و طول زا عوامل استرسدنبال تاثیر 

ه بستوایوان در آن موقعیت ــیري حــرارگــدت قــم
بلوغ،   مرحلهبــحس برعوامل استرس زا . )13(،است
تولید مثل ویت یا تضعیف روند تقتوانند باعث  می

پرماتوزوآ به دنبال ــعداد اســ کاهش در ت).14(،شوند
، کاهش در تعداد، )11(،استرس ناشی از عدم تحرك

  لقاح اسپرماتوزوآ بعد از شناي اجباري میزانتحرك و
  میزان افزایش در و،)15(،در موش هاي صحرایی

در زوا اتو هاي زایا و کاهش تعداد اسپرمآپوپتوز در الیه
 در موش ها و  و اسپرم زایی ناقص،)16(،موش ها

دنبال ه ب، )17،18،19،20،21،22(، صحراییموش هاي
دنبال ه ب.  مشاهده شده استزا عوامل استرستاثیر 
و  یزیولوژیکــرس هاي فــ از استمتفاوتیانواع  تاثیر
تغییراتی در تعدادي از  عصبی، محورشناختی بر  روان

  مطالعات.)23(،ي بدن ایجاد می شودها اعضاء و بافت

 د که استرس هاي روحی مالیم تا شدیدننشان می ده
  باعثح تستوسترونــ ترش میزانشــکاهمی توانند با 
 ). 24(، شوندذکرــراد مــپرماتوژنز در افــاساختالل در 

چنین شواهدي وجود دارد که نشان می دهد  هم
دن، میزان ــزن بواند وــت وانات میــرس در حیــاست
ویژگی هاي  واي جنسی ــارهــ رفت،رونــتوستــتس
 .ر قرار دهدــت تاثیــه را تحــوژیک بیضــولــورفــم

هاي  تمرین دادند که نشان چیگوروپاتیک و همکاران
کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از باعث  ،بدنی منظم

کاهش آسیب در سلول هاي صورت ه  بسن در بیضه
چنین کاهش آسیب در  اتوزوآ و همــرمپــدودمان اس

فیشر مطالعه  ).25(،می شود  موشهاي الیدیگ سلول
 می تواند اعیــاسترس اجتم داد که نشان و همکاران
 ثل موش صحرایی نرــاه تولید مــدستگب ــباعث آسی

پروستات، کاهش قطر و کاهش وزن بیضه صورت ه ب
 م اپیدیدیم ارتفاع اپیتلیو ویفروســینــاي سمــلوله ه

د مقادیر زیادي ــ تولیباشرایط استرس زا  ).26(،شود
دم تعادل در سیستم ــجاد عــث ایــرادیکال آزاد باع

لول ها و بافت ها ــسیدان ــتی اکســیدان و آنــاکس
 در زندگی  افزایش استرس با توجه به).27،28(،می شود

 که مطالعات کمی وجود دارد که  اینروزمره انسان ها و
تغییرات را بر  استرس زا  عواملانواع متفاوتاثرات 

در حیوانات و حتی انسان مجاري تناسلی بافت شناختی 
د و با توجه به نقش این مجاري در باروري، ننشان ده

 استرس زا  عواملانواع متفاوتدر تحقیق حاضر تاثیر 
موش صحرایی نر بیضه بر روي ساختار میکروسکوپی 

   . بررسی شد
  هاروش مواد و 

 صحرایی نژادموش  سر 18در این مطالعه تعداد 
ورت ــرم به صــ گ200-300ی ــویستار با وزن تقریب

 گروه مساوي استرس و بدون استرس 2تصادفی به 
گروه بدون استرس بدون هیچ اختاللی در . تقسیم شدند

 در  روز درمان قرار گرفتند10قفس هاي خود در طو ل 
 10ترس، حیوانات به مدت  در گروه تحت اسکه حالی
عوامل  .فتند قرار گر مختلف استرسدر معرض انواعروز 
داگانه و مدت زمان اعمال هر روز در ــرس زا جــاست

استفاده از استرس  .)12(، ذکر شده است1  شمارهجدول
به منظور به حداقل  فی از روز،ــاي مختلــدر زمان ه
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. می شدروع ــیت پیش بینی شدن آن شــرساندن قابل
حرکتی با قرار گیري در محفظه پالستیکی لوله اي  بی

به انجام   سانتی متر6سانتی متر در  21 شکلی به ابعاد
 .می رسید، به صورتی که حیوانات قادر به حرکت نبودند

دادن حیوان در مخزن شیشه اي  شناي اجباري با قرار
 22سانتی متر و با عمق  30×33×44هاي  با اندازه

ی گراد ــانتــه ســ درج23±2 ر آب در دمايسانتی مت
چنین غذاي مناسب و آب کافی در  هم. فتگر صورت

پس از پایان  . قرار گرفتگروههر دو در اختیار حیوانات 
روه با تزریق کتامین ــاي هر دو گــه وشــ روز م10

)mg/kg 60 (و زایالزین)mg/kg 6 (هوش شدند و  بی
وزن  جدا و  سریعاًاناتحیوبیضه باز کردن شکم، پس از 

یم و در ــک تقســوچــعات کــبه قطشدند و سپس 
 ساعت 72 به مدت )PH=7.2( درصد10 پارافرمالدئید

سپس مراحل پاساژ  .ده شدنداجهت فیکساسیون قرار د
آبگیري، شفاف سازي و ، ونــاسیــبافتی شامل فیکس

. انجام شد  پردازش بافتیگاهــط دستــتوس گیــآغشت
 میکرون توسط دستگاه 5اي نازك به ضخامت برش ه

 5میکروتوم دوار تهیه شد، و در نهایت از هر نمونه 
به منظور ، )17و 14، 11، 8، 5برش هاي شماره (برش

 پس از .انتخاب شدپرهیز از شمارش مجدد یک سلول، 
 ،ائوزین و یلینــماتوکســیزي برش ها با هــگ آمــرن

ند و سپس با دوربین دــالم هاي میکروسکوپی تهیه ش
میکروسکوپی الم ها عکسبرداري میدان هاي نیکون از 

قل و با برنامه ــپیوتر منتــامــد و عکس ها به کــش
  تعداد سلول هاي،  Image Toolنرم افزاري کامپیوتري

 و اسپرم و الیدیگ یت،ــپرماتوســاس پرماتوگونی،ــاس
مه فروس با برناــینــمــراي ســجــت مــخامــض

هاي مورد مطالعه،   در گروه Image Toolنرم افزاري
  . قرار گرفتندتعیین و داده ها از نظر آماري مورد مقایسه

صورت ه آنالیز آماري داده ها ب : آماريروش بررسی
براي آنالیز داده ها .  انحراف معیار ارائه گردید±میانگین

 استفاده t و آزمون SPSS vol.16 از نرم افزار آماري
به عنوان سطح معنی داري در نظر گرفته P<0.05 . شد
  .شد

  ي پژوهشیافته ها
 دیده می شود، 1 شماره گونه که در جدول همان

میانگین قطر لوله هاي سمینفروس بر حسب میکرون 
 نقطه تاپوششی  قاعده یک سلول یک نقطه در فاصله(
لول روبروي آن در مقطع ــده ســ قاعتناظر بر رويــم

هاي تحت استرس در مقایسه  روهــین گدر ب) عرضی
ان ــعنی داري را نشــالف مــد اختــاهــروه شــبا گ
 تفاوت سه داده هاــین مقایــم چنــه ).P<0.001(داد

لول هاي ــداد ســین تعــنی داري را در میانگــعــم
 و )P<0.001(، اسپرماتوسیت)P<0.001(اسپرماتوگونی

ت استرس و ــاي تحروه هــ در گ)P<0.001(پرمــاس
 نشان 2هم چنین جدول شماره . دهد کنترل نشان می

 تعداد یانگینــی داري در مــفاوت معنــدهد که  ت می
نسبت به ت استرس ــ گروه تحدر سلول هاي الیدیگ

ود ــن وجــ با ای)P<0.001.(وجود داردرل ــ کنتگروه
گونه تغییر معنی داري در وزن بیضه ها در گروه  هیچ
  .رس نسبت به گروه کنترل مشاهده نشداست

  

  

     مطالعه در رفته کاره  بیبیترت زاي چندگانه استرس  عوامل .1جدول شماره 

   روزها موارد استفاده شده دوره
 1 شناي اجباري دقیقه 10
 2 محدودیت    ساعت3

 3  درجه3محرومیت آب در دماي  ساعت 24
 4  درجه4محدودیت در دماي  ساعت 5/1

 5 ایزولیشن ساعت 24
 6 محرومیت غذا ساعت 24
 7 محرومیت آب  ساعت24
   ساعت2
  ساعت 24
 دقیقه 10

   درجه4محدودیت در دماي 
  محدودیت غذا
 شناي اجباري

8  
9  
10 
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   مقایسه متغییرهاي مورد مطالعه در گروه ها بر حسب میکرون .2جدول شماره 

   P  استرس  کنترل  متغییر
 P<0.001  32/48±66/14  54/81±5/16  تعداد اسپرماتوگونی
 P<0.001  75/50±33/17  72/83±2/94  تعداد اسپرماتوسیت

 P<0.001  41/156±35/48  36/199±4/61   اسپرمتعداد
 P<0.001  46/5±88/1  67/8±43/2   الیدیگسلول تعداد

 P<0.001  9/1033±5/95  3/1132±6/109  قطر لوله هاي سمینفروس
  ارائه گردیده است SD ±Meanصورته میانگین ب                                               

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گونه که مشاهده می شود کاهش در قطر لوله  همان): ب(و استرس) الف( لوله هاي سمینفروس در گروه کنترل.1شکل شماره 
  ت و اسپرم گروه تحتهاي اسپرماتوگونی، اسپرماتوسی سمینفروش و همین طور کاهش در تعداد سلول

  60×نمایی  بزرگ. استرس نسبت به گروه کنترل مشاهده می شود 
  
    و نتیجه گیري بحث

 10هایی که به مدت  یافته هاي حاضر در موش
ودند اختالف ــزمن بـروز تحت استرس متنوع و م

روه ینیفروس بین گــمعنی داري در قطر لوله هاي سم
چنین یافته ها در  هم .تحت استرس و کنترل نشان داد

حت همان گونه ــدت تــین مــهایی که در هم موش
نی داري را در میانگین ـاختالف معاسترس قرار داشتند 

و   اسپرم،اسپرماتوسیت تعداد سلول هاي اسپرماتوگونی،
بین گروه هاي تحت استرس و کنترل نشان  الیدیگ

را بر روي وزن معنی داري  ییر هیچ گونه تغاما. داد
چنین در این مطالعه میانگین وزن بدن   هم.ن ندادنشا
شده است که ها به دنبال استرس اندازه گیري ن شمو

و اندازه گیري دارد زیرا مطالعه این موضوع خود جاي 
د که وزن نکه مطالعات گذشته نشان دهنده این می باش

حیوانات به دنبال قرار گرفتن در معرض استرس کاهش 
ییرات ــه تغـی کــشابهــ ماتالعطــم ).37(،دــمی یاب

دنبال قرارگیري در معرض ه  ببیضهک ــتریــورفومــم
بسیار  ،دنرا نشان دهزمن ــمنوع و ــمتهاي استرس 

شتر مطالعات قبلی در مورد تاثیر ــ و بیتــمحدود اس
استرس هاي گرمایی، اکسیداتیو و اجتماعی بر روي 

اران اثر فیشر و همک. سیستم تولید مثلی می باشد
ی از استرس اجتماعی را بر روي ــاسترس روانی ناش

 موش سوري نر بررسی کردند، 46دستگاه تولید مثل 
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هاي نري که از  ها موش ها را به سه گروه موش آن
هاي نري که قبل از  هاي ماده جدا بودند، موش موش

هاي ماده   روز با موش50 تا 7مدت ه جداسازي، ب
 روز 50هاي نري که بعد از  همزیستی داشتند و موش

 5شان براي  هاي ماده فضاي قفس همزیستی با موش
حاکی از نتایج . روز به نصف تقلیل یافت، تقسیم کردند

 اما در دو گروه دیگر بوددر گروه اول تغییرات ضعیفی 
هیچ نشانه اي از ) پیروز در جنگ(هاي غالب در موش

ست شک(هاي مغلوب وشــ در م.شدــتغییر مشاهده ن
کاهش قطر لوله هاي سمینیفروس نیز ) خورده در جنگ

گزارش گردید که حاکی از تاثیر استرس روانی ناشی از 
در ). 30(،استرس اجتماعی بر دستگاه تولید مثل است

تغییرات ساختاري بر روي ، مطالعه حاضربررسی کیفی 
تواند  لوله هاي سمینیفروس مشاهده نشد که این می

چنین   استرس و شدت آن و همبه دلیل نوع متفاوت
مطالعات . متفاوت بودن نوع حیوان مورد آزمایش باشد

حاکی از این است که در  بر روي سایر انواع استرس
ها کاهش اندازه قطر لوله ها می تواند به  بعضی از گروه
دنبال قرارگیري ه هاي آزاد تولید شده ب دلیل رادیکال

که میاستنیا  يطوره حیوانات در معرض استرس باشد، ب
 عثو همکاران پیشنهاد کردند که استرس اجتماعی با

گونه هاي .  می شودتولید گونه هاي اکسیژن واکنشی
سبب ، بیلی روبین  باواکنشبا  نیز اکسیژن واکنشی

می تواند  نیزبیوپیرین وجود  .افزایش بیوپیرین می شود
 شواهدي .)31(،رس اجتماعی باشدـاستاي ــاز نشانه ه

کوئیدها ــوکورتیـد گلوکــان می کنــدارد که بیوجود 
و  گونه هاي اکسیژن واکنشیمی توانند هم بر تولید 

 و هم بر سیستم محافظ آنتی اکسیدانی اثر گذار باشند
ی هاي اکسیداتیو و ــیانجــ دخالت ماین نشان دهنده

 در سیستم عصبی مرکزي یسیستم دفاع آنتی اکسیدان
این  ).32(،دــمی باشماعی ــرس اجتــدر پاسخ به است
ب آزاد شدن ــث شد سبــگونه که بح مکانیسم همان

هاي آزاد گشته و باعث کاهش تولید کاتاالز در  رادیکال
  وص در ــــتات به خصــبیضه، سمینال وزیکل و پروس

ده اند، ــذرانــهایی که دوره شناي اجباري را گ موش
تیو در بیضه انر دژ تغییراتقبلیمطالعات ). 33(،می گردد

 بال آن تغییراتــاتوژنزیس و به دنــرمــو کاهش اسپ
را  در بافت بیضه موش هاي تحت استرس کآتروفی

سو ــ همرــحاضکه با مطالعه ، )34،35(،ادندنشان د
د ننشان می ده قبلی نیز مطالعات بعضی از .می باشد

با تولید استرس ا شده ــن القــاي مزمــکه استرس ه
یرطبیعی ــغپرم هاي ــاسزایش ــسبب افو اکسیداتی

 DNAریب ــ تخبایو ــاسترس اکسیدات .می شوند
دار آنتی ش مقــزایــب افــبــ می تواند س،)36(،اسپرم

 و افزایش پروکسیداسیون لیپیدها شود که اکسیدانت ها
رم ها ــل غیرطبیعی اسپــییر شکــاین امر سبب تغ

که استرس باعث د نشان می دهن شواهد). 37(،می شود
 تعادل بین نــده و هم چنیــشدانت ها ــد اکسیــتولی

در دخیل سوپراکسید دیسموتاز و فعالیت کاتاالزهاي 
را به هم بیماري هاي وابسته به استرس نظیر افسردگی 

  ).38(،می زند
ان می دهند که استرس هاي ــلی نشـمطالعات قب 

ر سلول ها مختلف می توانند به تغییرات آپوپتوتیک د
وز ــدر مطالعه حاضر میزان آپوپت  ولی،)39(،منجر شوند

ه ینیفروس بــاي لوله هاي سمــه هاي زایــدر الی
نهاد ــت که پیشــطالعه نشده اســترس مــدنبال اس

می شود در مطالعات آینده مورد بحث و بررسی قرار 
  .گیرد

بی ــدگانه ترتیــشان داد که استرس چنــنتایج ن
اند با کاهش در قطر مجراي سمینفروس، تعداد می تو
ونی، اسپرماتوسیت، اسپرم و ـاتوگــپرمــاس هاي سلول

موش صحرایی اثر منفی  الیدیگ بر سیستم تولید مثلی
داشته باشد ولی براي تایید مطالب فوق به مطالعات 

   .بیشتري نیاز است
 سپاسگزاري

لوم پزشکی ــگاه عــشی دانشــعاونت پژوهــز ما
نه انجام این مطالعه تقدیر ــن هزیــزوین براي تامیــق

  . کر می شودــو تش
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Abstract 

Introduction: The increase of stress follow-
ing the technological improvements appears 
to be an important factor that causes organs 
disorders. The present study was conducted 
to investigate the effects of chronic stress 
on the testes of Wistar rats. 
 
Materials & Methods: 18 Wistar rats were 
divided randomly into two equal groups. 
The animals under stress were exposed to 
differrent multiple stress such as forced 
swimming, restraint, water deprivation, iso-
lation and food deprivation for 10 days 
while the animals in control group were 
kept in their cages without any stress. After 
the stress time, all animals were anesthes-
ized and their testes were removed and 
weighed. After preparing microscopic slid-
es and staining with Hematoxiline and Eos-
in, the number of spermatogonia, spermat-
icytes, sperm/leydig cells, and thickness of 
the seminiferous tubule were determined 
using Image Tool software in the studied 

groups. Finally the data were compared 
statistically. 
 
Finding: The present study showed that the 
mean number of spermatogonia، spermat-
ocytes, sperm and leydig cells in the stress 
group were significantly decreased comp-
ared to the control group (P<0.001). Moreo-
ver, the mean thickness of seminiferous tu-
bule in the stress group was significantly 
decreased compared to the control group. 
(P<0.001) 
 
Discussion & Conclusion: Our study sho-
wed that chronic multiple stress could  have 
negative effects on rat testis by reducing the 
number of spermatogonia, spermatocytes, 
sperm, leydig cells and thickness of semin-
iferous tubule but more studies are needed 
to confirm these results. 
 
Keywords:chronic multiple sequential stre-
ss, testis, rat 
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