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  چکیده

ها در زندگی توسعه یافته و مدرن با آن مواجه هستند به طور وسیعی عوامل استرس زایی که معموال انسان :هدفوزمینه

  هاي حیوانی ممکن است بتوانند راهی برايمدلدر  اثرات استرس بررسی. گیرداز اجتماع و ارتباطات اجتماعی منشا می

اثرات استرس اجتماعی بر مجاري در مطالعه حاضر . هاي کلینیکی و یا جلوگیري از اثرات استرس در انسان پیشنهاد کننددرمان

  .گرفتتناسلی موش سوري مورد بررسی قرار 

گروه کنترل که در  2. گروه تقسیم شدند 6سر موش سوري نر پس از وزن شدن به طور تصادفی به  60تعداد  :روش کار 

گروه تحت استرس زیاد که در هر قفس  2سر موش و  10گروه تحت استرس کم که در هر قفس  2سر موش،  5هر قفس 

ماه با تزریق محلول  2پس از مدت دیگر ماه و سه گروه  1سه گروه از حیوانات پس از مدت . سر موش  قرار داده شد 15

ها، مجاري دفران و اپیدیدیم جدا و به قطعات کوچک تقسیم کتامین و زایالزین بصورت داخل صفاقی بیهوش شدند و بیضه

 نسخه SPSSها با استفاده از نرم افزار آماري داده .مورد ارزیابی قرار گرفتندشدند و جهت مطالعه با میکروسکوپ نوري 

  . آنالیز شد p>05/0داري در سطح معنی  ANOVAو آزمون آماري 16

        ارتفاع هاي سمینفروس، مجراي دفران، ماهه میانگین قطر لوله 1تحت استرس هاي نشان داد که در گروه :یافته ها

در حالیکه میانگین قطر . داري نبوده استها داراي اختالف معنیدر بین تمامی گروه، دفران مجاري اپیدیدیم هاي اپیتلیالسلول

009/0p(داري داشتند هش معنیهاي تحت استرس در مقایسه با گروه کنترل کامجاري اپیدیدیم در گروه 02/0pو  > < .(  

ارتفاع هاي سمینفروس، مجاري اپیدیدیم، میانگین ماهه نشان داد که میانگین قطر لوله 2هاي تحت استرس ها در گروهیافته

ن قطر مجاري ولی میانگی. داري نبوده استها داراي اختالف معنیمجاري اپیدیدیم در بین تمامی گروه هاي اپیتلیالسلول

هاي ارتفاع سلولهمچنین میانگین ). >02/0p(داري داشت دفران در گروه تحت استرس کم در مقایسه با کنترل کاهش معنی

  ).>001/0pو >001/0p(داري داشت هاي تحت استرس در مقایسه با کنترل کاهش معنیمجراي دفران در گروه اپیتلیال

 هاي اپیتلیالدر قطر اپیدیدیم و قطر و ارتفاع سلول کاهش با تواندمی ترس ازدحامیکه اسنشان داد نتایج :نتیجه گیري

  .دفران بر سیستم تولید مثلی موش سوري نر اثر منفی داشته باشد

موش سوري ؛کورتیزول ؛مجراي دفران ؛اپیدیدیم ؛مجراي سمینفروس ؛استرس اجتماعی :کلمات کلیدي
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  مقدمه

به عنوان آشفتگی روحی یا عاطفی و یا استرس 

شود که در پاسخ به اثرات دگرگونی تعریف می

آور خارجی و همچنین محرك یا موقعیت عوامل زیان

  .]1[ دهدایجاد کننده آن، رخ می
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ازدحام به صورت افزایش تعداد حیوان در قفس 

که فاکتور استرسی مهمی است  ]2[شود تعریف می

]3[.  

تواند بعنوان استرس بر روي یها مازدحام موش

هاي اعمال مغزي و فعالیت ،میزان هوشیاري

  .]4[نورواندوکرین آنها موثر باشد 

توانند منجر به تهاجم، هاي بزرگتر در یک جا میگروه

 ]6[تجمع گاز . ]5[تروما و انتقال بیماري شوند 

، کاهش دریافت و استفاده از ]7[حرارت و رطوبت 

همه ناشی از  ]8[مداخله در رشد و همچنین  ]2[غذا 

. قفس هستندحیوانات در  جمعیت افزایش تراکم

فعالیت فیزیکی نیز می تواند در نتیجه عدم تحرك، 

تواند منجر به ازدحام همچنین می. ]9[محدود شود 

 .]10[افزایش ناگهانی آدرنوکورتیکوتروپین شود 

 باعث تغییراتاي تا چه اندازهزا عوامل استرساینکه 

بستگی به میزان، تناوب و طول  شود؛فیزیولوژیک می

. ]11[خواهد داشت  حیوان در قفس مدت قرارگیري

توانند اي از بلوغ، میبسته به مرحله عوامل استرس زا

باعث شتاب دادن و یا به تاخیر انداختن تولید مثل 

  .]12[شوند 

هاي فیزیولوژیکی و انواع گوناگونی از استرس

قشر  -هیپوفیز -محور هیپوتاالموسروانشناختی بر 

گنادي،  - هیپوفیز -، محور هیپوتاالموسکلیويفوق

سیستم سمپاتیک آدرنومدوالري و سیستم عصبی 

برخی از اثر کرده و منجر به تغییراتی در  سمپاتیک

   .]11[شوند میهاي بدن اندام

نشان دادند که شرایط قفس بر  همکارانو براون

. گذاردرفتاري حیوانات اثر میهاي بیولوژیکی و پاسخ

در دو آزمایش اثرات قرارگیري این پژوهشگران 

منفرد هاي مشابه، ازدحام و قرارگیري گروهی جنس

را بر سطح کورتیکواسترون که یکی حیوان در قفس 

هاي بیوشیمیایی استرس است بررسی از شاخص

در شرایط ازدحام سطح کورتیکواسترون در . کردند

هاي نر باالتر بود در مقابل، رتی هاي صحرائموش

ماده زمانیکه به تنهایی در قفس بودند 

آنها پیشنهاد کردند . کورتیکواسترون باالتري داشتند

که محققین باید شرایط قفس را به عنوان یک متغیر 

هاي موشدخیل در اثرات رفتاري متفاوت در 

  .]13[نر و ماده در نظر بگیرند صحرائی 

دارد که نشان می دهد استرس هایی وجود گزارش

هاي روحی مالیم تا شدید باعث کاهش ترشح 

تستوسترون شده و ممکن است اسپرماتوژنز را در 

شواهدي  همچنین. افراد مذکر تحت تاثیر قرار دهد

استرس هاي اجتماعی  نشان می دهد وجود دارد که

وزن بدن، میزان تستوسترون و  تواندمی در حیوانات

همراه با تغییرات مورفولوژیک بیضه رفتارهاي جنسی 

شده  القاءاسترس همچنین . را تحت تاثیر قرار دهد

بر روي تکامل و  باردارهاي صحرائی موشدر 

.]14[رفتارهاي جنسی نوزادان مذکر موثر می باشد 

هاي بدنی منظم و همکاران اثر تمرین یگوروپاتیکچ

 ر بیضهدبر کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از سن را 

هاي موش سوري بررسی کردند در گروه با تمرین

هاي سمینفروس داراي لومن بدنی منظم لوله

مشخص و سلولهاي در مراحل مختلف اسپرماتوژنز و 

        سیب در آو کاهش  آتعداد زیاد اسپرماتوز

و همچنین کاهش  زوآهاي دودمان اسپرماتوسلول

هاي الیدیگ نسبت به گروه کنترل آسیب در سلول

  .]15[مشاهده شد 

فیشر
1

دستگاه و همکاران اثر استرس اجتماعی را بر 

نتایج . موش سوري نر بررسی کردندتولید مثل 

هاي قطر لولهها، کاهش کاهش وزن بیضه

 فروس، بزرگی هسته اسپرماتوگونی ها، کاهشسمینی

هاي ارتفاع اپیتلیوم اپیدیدیم، کاهش اندازه هسته

را نشان هش وزن پروستات کا هاي اپی تلیال وسلول

  . ]16[ داد

استرس به کار گرفته شده در مطالعه اخیر نوع 

هاي بصورت قرار دادن حیوانات نر بدون موش

صحرائی ماده در قفس با ابعاد استاندارد، قرار دادن 

حیوانات نر با ماده در قفس با ابعاد استاندارد و جدا 

                                               
1Fischer 
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ا ابعاد کردن حیوانات ماده از حیوانات نر در قفس ب

 توجه به اینکهبا  .کمتر از حد استاندارد بوده است

که اثرات استرس اجتماعی  وجود دارد کمی اتمطالع

تناسلی را به صورت ازدحام موش ها بر بافت مجاري 

اپیدیدیم و مجراي لوله هاي سمینفروس، مجاري (

با  و موش سوري و حتی انسان نشان دهد) دفران

در باروري، در  اسلیتنمجاري توجه به نقش این 

ساختار تحقیق حاضر تاثیر استرس اجتماعی بر روي 

.بررسی شدها  میکروسکوپی این بافت

  

  کارروش 

 7 -8سر موش سـوري نـر    60در این مطالعه تعداد 

گـرم از   30-40بـا وزن متوسـط    NMRIهفته نـژاد  

موسسه واکسن و سرم سازي رازي خریداري شـدند  

ابعـــاد  قفـــس بـــهســـر مـــوش در  5ســـپس هـــر 

cm2و به مساحت کف ) 272114(
بـه مـدت    567 

ــرارت    ــه ح ــه در درج ــه در حیوانخان  22-24دو هفت

 12درصـد و در   50-60درجه سانتیگراد و رطوبـت  

ی به منظور تطابق یساعت روشنا 12ساعت تاریکی و 

با شرایط محیطی و پرهیز از استرسهاي اضـافی قـرار   

آب به میزان همچنین غذاي استاندارد و . داده شدند

در پایـان هفتـه   . کافی در اختیار حیوانات قرار گرفـت 

دسته تجربـی کـه    2دوم حیوانات به طور تصادفی به 

. تقسـیم شـدند   ،بودنـد گـروه   سـه هر دسته شـامل  

و سـر مـوش    5در قفس (گروه کنترل  -1: دسته اول

cm2مساحت 
تحـت  ه گـرو  -2 )براي هر مـوش  113 

cm2مسـاحت  و سر موش  10در قفس (استرس کم 
 

گروه تحـت اسـترس زیـاد     -3و ) براي هر موش 57

cm2مساحت و سر موش  15در قفس (
براي هر  38 

در ). 17، 11(قرار داده شـد   ماه یکبه مدت ) موش

دسته دوم با همین الگـوي گـروه بنـدي، موشـها بـه      

 ماهه 1بعد از یک دوره  .نگهداري شدند ماه 2مدت 

 ماهـه  دووره هـاي دسـته اول و بعـد از یـک د    موش

هـاي دسـته دوم بـا تزریـق محلـول کتـامین و       موش

پـس از  . بیهوش شدند صفاقیزایالزین بصورت داخل 

کردن حیوان، به وسیله قیچی و پنس با اسـتفاده   ثابت

از تیغ بیستوري و قیچی یک شکاف طـولی در امتـداد   

          خط میانی بدن ایجـاد شـد، سـپس بـا دقـت فـراوان      

بـه  و جـدا   اسـریع و مجراي دفران م اپیدیدی ،هابیضه

ئیـد لدقطعات کوچـک تقسـیم شـدند و در پارافرما   
2
 

10% )2/7=PH ( ساعت جهت فیکساسیون  72به مدت

سپس مراحـل پاسـاژ بـافتی توسـط     قرار داده شدند 

ــتگاه ــامل Tissue Processorدس ــیون ش ، فیکساس

سـپس از  . انجام شدگیري، شفاف سازي و آغشتگی آب

برشــهاي  سـتگاه میکروتــوم دوار نـه هــا توســط د نمو

و در نهایت از هر  مقطع گیريمیکرونی  4-5سریالی 

، 8، 5برش هـاي شـماره   (برش انتخاب شده  5نمونه 

و توسط هماتوکسیلین و ائوزین جهـت  ). 17و 14، 11

مشاهدات هیستوپاتولوژي براي میکروسـکوپ نـوري   

 Nikon, Eسـپس بـا دوربـین     .رنگ آمیـزي شـدند  

ه، عکس برداري شد هاي انتخاب شد از برش) (4500

ــانگین و  ــاريقطــر می ــمینفروس مج ــدیم و  ،س اپیدی

ــبن  ــران همچن ــانگیندف ــاري  می ــوم مج ــاع اپیتلی ارتف

بـه   هر دو دسـته  درسمینفروس، اپیدیدیم و دفران 

 Digital Sight DS-L2کمک نرم افزار نیکون مـدل  

   .شدبر حسب میکرومتر اندازه گیري 

انحراف  ±میانگین ا بصورتداده ه :آماري آنالیز

از نرم داده هاي کمی براي آنالیز  .ارائه گردید معیار

آنالیز  و آزمون 16 نسخه SPSSافزار آماري 

معنی سطح  به عنوان >05/0p. استفاده شدواریانس 

  .ي در نظر گرفته شددار

  

  یافته ها

میانگین  ،دیده می شود 1همانگونه که در جدول 

فاصله (بر حسب میکرون  قطر لوله هاي سمینفروس

قاعده یک سلول تا قاعده سلول روبروي آن در 

 )ماهه تحت استرس یک(از دسته اول ) مقطع عرضی

      در بین ) ماهه تحت استرس دو(و دسته دوم 

                                               
2Paraformaldehyde

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-164-en.html


357مریم قاسمی و همکاران                                                                                                     ...    اثرات هیستوپاتولوژیک استرس

هاي تحت هاي تحت استرس و نیز گروهگروه

داري استرس در مقایسه با گروه شاهد اختالف معنی

  . را نشان نداد

نیز نشان می دهد که میانگین قطر مجاري  2جدول 

تحت (بر حسب میکرون از دسته اول اپیدیدیم

کم و  در گروههاي تحت استرس )ماهه استرس یک

در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داري  زیاد

چنانکه در گروه تحت استرس کم در مقایسه داشتند 

). p>02/0(با گروه شاهد کاهش معنی داري داشت 

در گروه تحت استرس زیاد در مقایسه با همچنین 

). p>009/0(داري نشان داد گروه شاهد کاهش معنی

اما در بین گروه هاي تحت استرس زیاد و کم نسبت 

 ).1شکل (به یکدیگر اختالف معنی داري مشاهده نشد 

میانگین قطر مجاري اپیدیدیم بر حسب  همچنین

در  )ماهه تحت استرس دو(میکرون از دسته دوم 

گروه تحت استرس کم و گروه تحت استرس زیاد 

در مقایسه با گروه شاهد و در گروه تحت استرس 

کم نسبت به گروه تحت استرس زیاد اختالف معنی 

  . داري را نشان نداد

ارتفاع  میانگین نشان می دهد کههمچنین  2جدول 

 بر حسب میکرون مجاري اپیدیدیم سلولهاي اپیتلیال

و دسته دوم ) ماههرس یکتحت است(دسته اول  در

در تمامی گروهها در ) ماههتحت استرس دو(

  . مقایسه با هم اختالف معنی داري را نشان ندادند

قطر مجراي میانگین  نیز نشان می دهد که 3جدول 

فاصله قاعده یک سلول تا قاعده سلول ( دفران

بر حسب میکرون  )روبروي آن در یک مقطع عرضی

در تمامی  )رس یکماههتحت است(از دسته اول 

  )میکرومتر( زیاد و تحت استرس کم شاهد، فروس در گروه هايیقطر لوله هاي سمین .1جدول 

  قطر لوله هاي سمینفروس  گروه

  دو ماهه  یک ماهه

  شاهد 
a
 98/11±68/255  

a
 97/19±97/214  

  استرس کم
a
 66/20±88/221  

a
 83/11±34/213  

  استرس زیاد
a
 62/23±99/234  

a
 08/16±35/209  

  .ارائه گردیده است SD ± Meanمیانگین بصورت  

متغیر هاي با حروف   
  a

  .اختالف معنی داري ندارندمشابه در یک ستون 
  

  )میکرومتر( زیاد و تحت استرس کم شاهد، در گروه هايدر مجاري اپیدیدیم  و ارتفاع اپیتلیال مجاري قطر .2جدول 

  مجاري اپیدیدیم ارتفاع سلولهاي اپیتلیال  اپیدیدیم قطر مجاري  گروه

  دو ماهه  یک ماهه  دو ماهه  یک ماهه

  شاهد
a
 94/19t95/160  

a
 69/7t34/76  

a
 27/57t76/1  

a
 07/24t77/2  

  ترس کم اس
b

21/16t54/124  
a
 02/16t39/87  

a
 61/28t72/7  

a
 12/22t81/1  

  استرس زیاد
b
 21/23t13/130  

a
 40/22t43/88  

a
95/26t01/3  

a
 69/23t18/3  

  .ارائه گردیده است SD  ± Meanمیانگین بصورت   

متغیر هاي با حروف   
b 

و 
  a

  )P>05/0(. متفاوت در یک ستون بطور معنی داري با هم متفاوت هستند

  

  )میکرومتر( زیاد و تحت استرس کم شاهد، در گروه هايدفران مجراي ارتفاع سلولهاي اپیتلیال   قطر مجاري و. 3جدول 

  مجاري دفران ارتفاع سلولهاي اپیتلیال  قطر مجاري دفران  گروه

  دو ماهه  یک ماهه  دو ماهه  یک ماهه

  a 84/89t93/612  a 31/102t77/500  a 37/5t07/53  a 83/4t41/38  شاهد

  a19/38t32/524  b 85/38t13/417  b 70/6t37/53  a 59/3t14/26  استرس کم 

  a 76/80t67/523  a 02/38t58/453  b07/6t90/53  a 56/3t51/26  استرس زیاد

  .ارائه گردیده است SD  ± Meanمیانگین بصورت  

متغیر هاي با حروف    
b 

و 
  a

  )P>05/0(. م متفاوت هستندمتفاوت در یک ستون بطور معنی داري با ه
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گروهها در مقایسه با هم اختالف معنی داري را نشان 

قطر مجاري دفران بر حسب  ولی میانگین .ندادند

در  )ماههتحت استرس دو(میکرون از دسته دوم 

گروه تحت استرس کم در مقایسه با گروه شاهد 

این اندازه در ) p>02/0(کاهش معنی داري داشت 

استرس همچنین در گروه تحت بین گروههاي تحت 

استرس زیاد در مقایسه با گروه شاهد اختالف معنی 

  . ) 2 شکل( داري نداشت

ارتفاع میانگین نشان می دهد که همچنین  3جدول 

فاصله قاعده یک ( سلولهاي اپیتلیال مجراي دفران

بر حسب میکرون از دسته ) سلول تا راس همان سلول

در تمامی گروهها در  )ماههتحت استرس یک(اول 

  
با اپیتلیوم مطبق کاذب که  مجراي اپیدیدیم، گروه کنترل که: الف. مجاري اپیدیدیم با نماي میکروسکوپ نوري می باشندنشان دهنده تصاویر . 1شکل 

قطر مجراي قابل توجه کاهش گروه تحت استرس کم یک ماهه به : ب). پیکان(را نشان می دهد داراي تعداد زیادي اسپرماتوزوئید در مرکز است، 

  ).10بزرگنمایی ) (پیکان( مشاهده میشود گروه تحت استرس زیاد یک ماهه کاهش قطر مجراي اپیدیدیم: ج). پیکان(دقت کنید  اپیدیدیم

  

  
قطر طبیعی مجراي ، گروه کنترل که: الف. نماي مجاري دفران با میکروسکوپ نوري در گروه هاي مختلف می باشندنشان دهنده تصاویر . 2شکل 

گروه تحت : ج). پیکان(قطر مجراي دفران دقت کنید قابل توجه ماهه به کاهش  یکگروه تحت استرس کم : ب). پیکان(را نشان می دهد  دفران

  ).10بزرگنمایی ) (پیکان( مشاهده میشود استرس زیاد دو ماهه کاهش قطر مجراي دفران

  

  
، گروه کنترل که: الف. مجاري دفران با نماي میکروسکوپ نوري در گروه هاي مختلف می باشند تلیالنشان دهنده سلولهاي اپیتصاویر . 3شکل 

قابل توجه ارتفاع سلولهاي گروه تحت استرس کم دو ماهه به کاهش : ب). پیکان(مجراي دفران را نشان می دهد  سلولهاي اپیتلیال طبیعیارتفاع 

در این گروه هم  مجراي دفران ارتفاع سلولهاي اپیتلیالگروه تحت استرس زیاد دو ماهه که کاهش : ج). پیکان(مجراي دفران دقت کنید  اپیتلیال

  ).40بزرگنمایی ) (پیکان( مشاهده میشود
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اختالف معنی داري را نشان  مقایسه با سایر گروهها

تحت استرس (دسته دوم در این اندازه ولی . ندادند

در گروه تحت استرس کم و گروه تحت  )دوماهه

استرس زیاد در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی 

اما در ) =001/0pو =001/0pبترتیب (داري داشت 

کم نسبت به گروه تحت استرس گروه تحت استرس 

  .)3شکل ( زیاد اختالف معنی داري را نشان نداد

  

  بحث

هایی که به مدت در موشیافته هاي مطالعه حاضر 

اختالف  شدید بودند، یک ماه تحت استرس مالیم و

و میانگین قطر لوله هاي سمینیفروس  درمعنی داري 

در  دفراناپیدیدیم و  مجاري ارتفاع سلولهاي اپیتلیال

مقایسه با گروه شاهد و همچنین در بین گروه هاي 

یافته ها نشان داد  در حالیکه. نشان ندادتحت استرس 

اپیدیدیم در گروه هاي تحت مجاري میانگین قطر که 

در مقایسه با گروه شاهد افزایش  کم و زیاد استرس

همچنین ) p>02/0و  p>009/0. (معنی داري داشت

در گروه تحت استرس  دفرانمجاري میانگین قطر 

در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داري  مالیم

   .)p>05/0(داشت 

هایی که هاي مطالعه حاضر در موش همچنین یافته

شدید بودند،  به مدت دو ماه تحت استرس مالیم و

اختالف معنی داري در قطر لوله هاي سمینیفروس و 

 تلیالهاي اپیارتفاع سلولمجاري اپیدیدیم و میانگین 

مجاري اپیدیدیم در مقایسه با گروه شاهد و همچنین 

در . در بین گروه هاي تحت استرس نشان نداد

مجاري میانگین قطر ها نشان داد که حالیکه یافته

در مقایسه با  مالیمدفران در گروه تحت استرس 

) p>02/0(داري داشت گروه شاهد کاهش معنی

 مجاري لیالارتفاع سلولهاي اپیتهمچنین میانگین 

دفران در گروه هاي تحت استرس در مقایسه با 

  ) p>001/0( .گروه شاهد کاهش معنی داري داشت

مطالعه مشابهی که تغییرات مورفومتریک مجاري 

تناسلی را بدنبال قرارگیري در معرض استرس را 

و همکاران اثر  فیشر ولی. نشان دهد وجود ندارد

ی را بر روي استرس روانی ناشی از استرس اجتماع

موش سوري نر بررسی  46دستگاه تولید مثل 

کردند، آنها موش ها را به سه گروه موشهاي نري 

که از موشهاي ماده جدا بودند، موشهاي نري که قبل 

روز با موشهاي ماده  50تا  7از جداسازي، بمدت 

روز  50همزیستی داشتند و موشهاي نري که بعد از 

 5ي قفسشان براي همزیستی با موشهاي ماده فضا

نتایج نشان . روز به نصف تقلیل یافت، تقسیم کردند

داد که در گروه اول تغییرات ضعیفی دیده می شود 

پیروز در (غالب اما در دو گروه دیگر در موشهاي 

هیچ نشانه اي از تغییر مشاهده نشد ولی در ) جنگ

کاهش ) شکست خورده در جنگ(موشهاي مغلوب 

روز، کاهش اپیتلیوم اپیدیدیم قطر لوله هاي سمینی ف

ا افزایش میزان سلول هاي زایاي نابالغ در همراه ب

قسمت دمی اپیدیدیم، کاهش وزن پروستات و در 

مطالعات هیستولوژي کاهش ارتفاع اپی تلیوم و 

کاهش ارتفاع هسته هاي سلولهاي اپی تلیال گزارش 

گردید که حاکی از تاثیر استرس روانی ناشی از 

در . ]16[اعی بر دستگاه تولید مثل است استرس اجتم

بعضی از گروهها کاهش اندازه قطر لوله ها می تواند 

به دلیل رادیکالهاي آزاد تولید شده بدنبال قرار 

 گیري حیوانات در معرض استرس باشد، بطوریکه

و همکاران پیشنهاد کردند که استرس اجتماعی  شیتامی

که به نحوي . شودسبب استرس اکسیداتیو می

 اکسیژن واکنشیگونه هاي  استرس اجتماعی با تولید

)ROS3
با بیلی روبین واکنش  ROSهمراه است که  )

شود و دهد و سبب افزایش بیوپیرین میمی

اجتماعی تواند نشانه مفیدي از استرس بیوپیرین می

بیلی روبین نقش مهمی در محافظت علیه . باشد

 یج مطالعهاز طرف دیگر نتا .]18[اکسیداسیون دارد 

که شرایط قفس بر پاسخ  نشان دادهمکاران براون و 

آنها . هاي بیولوژیکی و رفتاري حیوانات اثر می گذارد

هاي مشابه و اثرات قرارگیري گروهی جنس

                                               
3Reactive Oxygen Species
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بر سطح  حیوان در قفس را منفردقرارگیري 

کورتیکوسترون که یکی از شاخص هاي بیوشیمیایی 

در دادند که و نشان  بررسی کردند را استرس است

موش هاي سطح کورتیکوسترون در  ،شرایط ازدحام

شواهدي وجود دارد  .]13[ استنر باالتر  صحرایی

که بیان می کند گلوکوکورتیکوئید ها می توانند هم 

محافظ آنتی و هم بر سیستم  ROSبر تولید 

اکسیدانی اثر گذار باشند که دخالت میانجی هاي 

کسیدان را در سیستم اکسیداتیو و سیستم دفاع آنتی ا

عصبی مرکزي در پاسخ به استرس اجتماعی خاطر 

ایجاد استرس اکسیداتیو در اثر افزایش . نشان می کند

گلوکوکورتیکوئید ها به علت کاهش در فعالیت برخی 

از آنزیم هاي آنتی اکسیدان در پارانشیم قشري مغز 

  . ]19[رت هاي بالغ می باشد 
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 که استرس ازدحامینشان داد اضرنتایج مطالعه ح 
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دفران بر سیستم تولید مثلی  هاي اپیتلیال سلول
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ABSTRACT

Background & Objectives: Stress in developing countries is an important problem in human 

health. Feelings of stress in humans result from interactions between persons and their 

environment. Stressor is an external stimulus or an event that provokes a stress response in an 
organism. Animal models enable preclinical testing of new treatments and therapies for physical 
symptoms of stress disorder. In the present study the effects of social stress on male mouse 
reproductive system were investigated.

Methods: Sixty male mice were divided into 6 groups, including two non-stressed control groups 
(2 cages, 5 mice per cage), two mild-stressed groups (2 cages, 10 mice per cage), and two high-
stressed groups (2 cages, 15 mice per cage).  Three cages (one cage from each group) kept for one 
month and three cages kept for two months. After one and two months the mice were anaesthetized 

with ketamine and xylazine. Tissue samples of testes, epididymis and vas deferens for light 

microscopy were removed. Data analysis was performed using one-way ANOVA. P<0.05 was 
considered significant.
Results:The results showed that there was no significant difference between mild and high-stresses 
groups in the diameter of seminiferous tubules, vas deferens, height of epithelial cells of 

epididymis and vas deferens. The diameter of epididymis in mild and high-stressed groups was 
significantly decreased as compared with that in non-stressed control groups (P<0.02, P<0.009). 
The diameter of vas deferens in mild-stressed groups was significantly decreased as compared with 
in non-stressed control groups (P<0.02). The height of epithelial cells of vas deferens in mild and 

high-stressed groups was significantly decreased as compared with that in non-stressed control 
groups (P<0.001, P<0.001).
Conclusion: This study shows that crowding stress can decrease the diameter and height of 
epithelial cells of epididymis and vas deferens of male mice.

Key words: Social Stress; Seminiferous Tubules; Epididymis; Vas Deferens; Cortisol; Mouse
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