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 چکیده
مهم در ایجاد اختالالت  بسیار یعامل ،دنبال پیشرفت تکنولوژيه بتراکم جمعیت، رسد افزایش  نظر میه ب مقدمه:

نظر می رسد ه ب شایع تر است،مردان  نسبت بهجایی که افسردگی و اضطراب در زنان  از آن .و ناباروري باشد جسمی ،روحی
ه مطالعه حاضر ب . از این رو،بیشتر مشخص باشد ،نظیر دستگاه تولید مثل ،هاي بدن افراد مونث اثرات آن بر روي ارگان

 .انجام شددر مدل حیوانی موش سوري  اي فالش شده منظور بررسی آثار استرس بر روي تعداد و کیفیت جنین ه
انتخاب و    swiss  albinoعدد موش سوري ماده و یک ماهه از نژاد 50تعداد  ،در مطالعه حاضر ها: مواد و روش        

 وقفس)  3عدد( 5که در هر قفس  کم) تحت استرس(کنترلاول به عنوان گروه  .گروه تقسیم گردید 3به صورت تصادفی به 
که در هر قفس  زیاد)گروه استرس (در گروه سوم قفس) و 2عدد( 10که در هر قفس  )گروه تحت استرس متوسط(گروه دوم

منظور ه ب ،سپس .مخصوص موش سوري نگهداري گردیدهاي قفس) به مدت یک ماه در قفس 1عدد موش سوري( 15
 HCGواحد  10ساعت بعد  48صفاقی و صورت داخل ه ب PMSGواحد  10ها تحت تزریق  موش ،تحریک تخمک گذاري

هاي ماده با موش هاي نر از همان نژاد به مدت یک شب،  پس از جفت گیري موش .صورت داخل صفاقی قرار گرفتنده ب
، شاخ رحم HCGساعت بعد از تزریق  98تایی قرار گرفتند.  15و 10، 5موش هاي پالك مثبت جدا و مجددا در گروهاي 

فالش کردن، جنین ها در مرحله بالستوسیست خارج شدند و تعداد جنین هاي حاصله و طریق ه موش ها باز و ب
 جنین در گروه هاي سه گانه آنالیز آماري گردید.ي بالستومرها

نتایج نشان داد که میانگین تعداد جنین هاي فالش شده از شاخ رحم موش هاي گروه  :ي پژوهشیافته ها 
و در موش هاي گروه سوم(تحت  7/7±8/2گروه دوم(تحت استرس متوسط)  و در 8/14±4/3 کم) تحت استرس(کنترل

 معنی دار را نشان داد. در حالی یتعداد جنین هاي فالش شده در گروه ها تفاوت اختالف میانگین .بود 4/2±1/2) زیاداسترس 
معنی دار با گروه  یوتشدید تفاو  تعداد بالستومرها در جنین موش هاي تحت تاثیر استرس متوسط که اختالف میانگین

 )=176/0P(.کنترل نشان نداد
با کاهش تعداد جنین هاي حاصله می تراکم جمعیت نتایج نشان دهنده این واقعیت بود که  نتیجه گیري: بحث و

mailto:farzadraj@yahoo.co.uk
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  مقدمه
علی رغم گسترش و پیشرفت دانش پزشکی، 

 10-15 حدود کهمهم است  ینازایی و ناباروري معضل
مطالعات نشان  .رنج می برند آنها از  از زوج درصد

داده اند که استرس می تواند در بسیاري از اختالالت 
و سقط جنین  IVFفقیت در مانند ناباروري، عدم مو

  )1(.موثر باشد
استرس به عنوان آشفتگی روحی یا عاطفی و یا  

دگرگونی تعریف می شود که در پاسخ به اثرات عوامل 
زیان آور خارجی و همچنین محرك یا موقعیتی که آن 

). واکنش در مقابل 2(،را ایجاد می کند، رخ می دهد
محیط عوامل استرس زا باعث به هم خوردن ثبات 

تغییراتی در عملکرد بافت ها و ارگان ها  وداخلی بدن 
. این تغییرات پاسخ هاي فیزیولوژیکی هستند دمی شو

که ممکن است از نظر میزان یا بزرگی بین افراد فرق 
 کرد و عمل ،اما از نظر مشخصات کلی، روش ،کنند

دنبال حوادث ه مشابه هستند. پاسخ هاي فیزیولوژیکی ب
عوامل استرس زا  ق می افتند. اکثراسترس زا اتفا

امل ــنورواندوکراینی را القاء می کنند که ش يآبشار
آزاد سازي فوري کاتکول آمین ها و فعال شدن محور 

. شدت، است(HPI) هیپوتاالموسی هیپوفیزي کلیوي
طول مدت و نوع عوامل استرس زا و نیز گونه و مرحله 

  )3(.شودبلوغ منجر به پاسخ هاي کامال متفاوت می 
مطالعه اي نشان داده شد که استرس روي  نتایج

بچه هاي متولد در و وزن هنگام تولد  اندازه دور سر
شده از زنان در معرض عوامل استرس زا(حوادث 

و به این نتیجه رسیدند که استرس  موثر بودهزندگی) 
) 4(.موثر باشدنیز واند روي تکامل مغز ـــــمی ت

رد که نشان می دهد زارش هایی وجود داـــــگ
اي حامله ــکار گرفته شده در رت هه استرس هاي ب

چنین بر روي تکامل و رفتار هاي جنسی نوزادان  هم
ي دیگري نشان داده ). مطالعه 5(،مذکر موثر می باشد

که استرس هاي فیزیولوژیکی ناشی از جنگ کوتاه 
مدت در اسلوونی باعث کاهش میزان تحرك اسپرم (از 

بعد از جنگ) و کاهش نسبت  درصد 52 به درصد 56
جنسی هنگام تولد(نسبت افراد مذکر به کل متولدین) 

تاثیر استرس را  ،). در مطالعه اي دیگر6(،گردیده است
هاي  با سنجش میزان هورمون IVFدر درمان هاي

وابسته به استرس مثل کورتیزول و پروالکتین سرم 
استرس  ینببررسی نموده و گزارش کردند که احتماال 

). درمطالعه اي 7(،وجود داردارتباطی و شانس حاملگی 
از نظر روانی استرس زا  IVFدیگر مشاهده شد که 

است و مارکرهایی نظیر کورتیزول، پروالکتین و 
پروژسترون را تغییر می دهد. استرس و تشویش هاي 

نتایج بعضی ). 8(،روانی در نتایج حاملگی موثر است
تعدادي از مریض هایی که از  نشان داده استتحقیقات 

سقط رنج می برند ممکن است داراي اختالالت روحی 
 گزارش هایی در دست است). 10،9(،و روانی نیز باشند

که استرس میزان موفقیت حاملگی را در سقط هاي با 
مطالعات نشان  ).11(،دلیل نامشخص افزایش داده است

 د که استرس می تواند تعادل مابینـــــداده ان
سیتوکین هاي ترشحی را در جریان حاملگی بر هم زده 

منجر و به نقص در النه گزینی و سقط جنین 
تحقیقات در پریمات ها مشخص کرده است  ).12(،شود

که استرس هاي مداوم می تواند باعث اختالل باروري 
کرد تخمدان، کاهش  از طریق ضعیف کردن عمل

) و کاهش سطح 13سیکل هاي قاعدگی(
) شود. 15) و افزایش میزان سقط جنین(14ون(پروژستر

زان ــــاهش میـــــــسطوح استرسی باال باعث ک
)، طوالنی شدن سیکل هاي 16النه گزینی(

 11ه ـــــعد از هفتــــ) و سقط جنین ب17قاعدگی(
به مرحله ي  ، با توجه). عوامل استرس زا18(،می شود

یر انداختن می توانند باعث شتاب دادن و یا به تاخ ،بلوغ
تولید مثل شوند که از طریق پاسخ هاي متغیر 
فیزیولوژیکی بر آترزي، رشد و تخمک گذاري تاثیر می 

همکاران اثر استرس اکسیداتیو گ و ـــژان). 19(،گذارند
را بر اووسیت هاي در حال استراحت انسان بررسی 

که آپوپتوز  ه استنشان دادپژوهش ها  کردند. نتایج 
کول هاي در حال استراحت به دوز و ــاووسیت فولی

آگروال ). 20(،مدت استرس هاي اکسیداتیو بستگی دارد
اکسیژن نوع  ،و همکاران نشان دادند که در بدن سالم

به عنوان مولکول سیگنال دهنده کلیدي (ROS) راکتیو
ل بلوغ اووسیت تا ـــاز قبیدر فرآیندهاي فیزیولوژیکی 

نین در ــــــچ و همگی ــــلقاح، تکامل جنین و حامل
اه تولید مثل زن ــــکی دستگولوژیــــــفرآیندهاي پات

  )21(.نقش دارد
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ان ـــجایی که افسردگی و اضطراب در زن از آن
نظر می رسد اثرات ه شایع تر از مردان می باشد، ب

هاي بدن افراد مونث نظیر  استرس بر روي ارگان
ا ). ب22(،دستگاه تولید مثل بیشتر مشخص باشد

اطالعات ما تاکنون مطالعه اي که اثرات استرس 
اجتماعی را به صورت ازدحام موش ها در مراحل قبل و 
بعد از تخمک گذاري بر بالستوسیست موش سوري و 

وجود ندارد. بررسی جنین ها از  ،حتی انسان نشان دهد
نوین در درك  ياین نظر می تواند به چشم انداز

دنبال آن یافتن راه ه ب مکانیسم آسیب وارده به جنین و
در  .شودمنجر حل مناسب در جلوگیري از وقوع آن 

صورت ه تحقیق حاضر تاثیر استرس هاي اجتماعی ب
ازدحام موش ها بر بالستوسیست موش مورد بررسی 

  قرار گرفت.
  مواد و روش ها

  ها آوري جنین حیوانات و جمع
عدد موش سوري ماده بالغ یک ماهه نژاد  50ابتدا 

swiss albino  از موسسه واکسن و سرم سازي رازي
خانه  خریداري و سپس به مدت یک هفته در حیوان

دانشگاه علوم پزشکی قزوین به منظور تطابق با شرایط 
محیطی جدید، در قفس نگهداري موش، به صورت 

تایی نگهداري شده و امکان دسترسی به  5گروه هاي 
به آب و غذاي کافی فراهم گردید. سپس حیوانات 

گروه تقسیم شدند و هر گروه در  3صورت تصادفی به 
) 27×21×14قفس مخصوص موش سوري به ابعاد(

هر (تحت استرس کم) نگهداري گردید. در گروه کنترل
درگروه  ،قفس) 3سر موش در یک قفس قرار گرفتند( 5

سر موش در یک  10هر ) متوسط(تحت استرس دوم
(تحت در گروه سوم و ،قفس) 2قفس قرار گرفتند(

عدد موش به مدت یک  15یک قفس  استرس زیاد) در
منظور تحریک تخمک ه سپس ب. ماه نگهداري شدند

 48و ، PMSG واحد 10گذاري، موش ها تحت تزریق 
صورت داخل صفاقی ه ب HCG واحد 10 ساعت بعد
). بالفاصله بعد از تزریق 1(تصویر شماره ،قرار گرفتند

hCGتک داخل هاي ماده به صورت تک به  ، موش
قفس موش هاي نر از همان نژاد قرار گرفتند تا 

گیري صورت گیرد. براي اطمینان از وقوع  جفت
اي که به مدت یک شب در  هاي ماده حاملگی، موش

قفس موش هاي نر قرار گرفته بودند، صبح روز بعد 
معاینه واژینال شدند. به این ترتیب که موش توسط 

به کمک یک یک دست مهار شده و با دست دیگر 
پروب باریک، واژن از نظر وجود یا عدم وجود پالك 

اي رنگ که متعاقب  واژنی(توده سفید یا خامه
شود) مورد  گیري در ابتداي واژن تشکیل می جفت

 یهایی که داراي پالك واژن بررسی قرار گرفت. موش
ساعت پس از تزریق  98بودند، حامله تلقی شده و تا 

hCG  لقاح یافته به مرحله یعنی هنگامی که تخم
بالستوسیست رسیده و در ناحیه شاخ رحمی قرار 

، 5مجددا در قفس هاي مربوطه در گروهاي گیرد،  می
. براي دستیابی به شاخ رحم، تایی قرار گرفتند 15و  10

ها تأئید شده  اي که پالك واژن آن موش هاي ماده
ساعت) با روش  98بود، پس از گذشت زمان مورد نظر(

هاي گردنی، بیهوش شده و در شرایط  جایی مهرهه ب جا
ها باز شد و  استریل، پوست، عضالت شکم و صفاق آن

 ها، رحم در معرض دید قرار گرفت. با کنار زدن روده
براي جدا کردن شاخ رحم از لوله رحم با یک پنس 
ظریف انتهاي رحم، مقداري باال کشیده شد و حد 

ی ظریف چیده فاصل شاخ رحم و لوله رحم با یک قیچ
جدا شده و  نتهاي رحم با یک برش دیگرشد. سپس ا

به این ترتیب شاخ رحم به صورت کامل از مابقی احشاء 
با محیط  طریق فالش کردنه ب . آن گاه،جدا گردید

در مرحله بالستوسیست خارج  ي، جنین هاPB١کشت 
در گروه هاي مورد  جنین هاي حاصلهو تعداد شدند 
تعداد  به منظور مطالعه .قرار گرفتمورد بررسی  مطالعه

 50با  جنین هاي حاصله ،بالستوسیستهر  بالستومر
 ,Propidium Iodide)محلوللیتر  میلی گرم بر کرومی

sigma) PI گذاري  منظور نشانهه دقیقه، ب 20، به مدت
. سپس )23(ند،اي گردید آمیزي زمینه رنگ ها همه هسته

ل محلو ها پس از شستشو در بالستوسیست
PBS/PVA 20م المل در یک قطره ــبا فشار ک 

 antibleaching  (slow fadeلیتري از محلول میکرو
Oregon, USA) اژ گردید و ـــــبر روي الم مونت

و موم کردن لبه هاي الم با الك  رــــــپس از  مه
وپ ـــاخن، الم ها در زیر میکروسکــــــن

د مور(Olympus, Japan)تـوئوروسنــــــــفل
  .بررسی قرار گرفت
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 ب

  روش هاي آماري  
پس از جمع آوري داده ها، یافته ها در قالب 
جداول آماري، نمودار و شاخص هاي عددي ارائه شد. 

می از آنالیز واریانس راي  آنالیز داده هاي کــــــــب
در نظر  درصد 5سطح معنی داري، و فاده ـــــاست

  گرفته شد.
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

هاي فالش شده از شاخ رحم موش در گروه هاي محتلف. الف: در گروه تحت استرس  نماي میکروسکوپی بالستوسیست .1شکل 
  کم که بالستوسیست هاي سالم همراه با توده سلولی داخلی، سلول هاي تروفوبالستی و حفره بالستوسل در

  تعدادي از بالستوسیست ها متوسط که مرکز به وضوح مشاهده می شوند. ب: در گروه استرس 
  زیاد که تعداد  (پیکان) ج: در گروه استرس فاقد پرده شفاف و حفره بالستوسل هستند 

  زیادي از بالستوسیست هاي غیر طبیعی (پیکان) مشاهده می شوند. 
 برابر 100بزرگنمایی 

  
  ي پژوهشیافته ها

 که دادندنشان می  بررسی هاي میکروسکوپی
 ش شده از شاخ رحم موش درفالهاي  بالستوسیست

و زیاد متوسط  کم، تحت استرس هاي محتلف که گروه
 کهطوري ه ب شدند،بودند به شکل هاي مختلف دیده 

ها  در گروه تحت استرس کم، اغلب بالستوسیست
 داراي پرده شفاف سالم و دست نخورده بوده و

بالستومرها کامالً فضاي داخل پرده شفاف را اشغال 

که در گروه تحت استرس متوسط،  لیدر حاکردند. 
ها داراي پرده شفاف غیرطبیعی  تعدادي از بالستوسیست

 و در گروه تحت استرس و بالستومرهاي چروکیده بوده
ها داراي تعداد زیادي  زیاد، اغلب بالستوسیست

همچنین  بالستومرهاي دژنره و فاقد پرده شفاف بودند.
همه  ،PI آمیزي بالستوسیست ها با گـــــپس از رن

میکروسکوپ فلوئورسنت به رنگ قرمز  ها زیر سلول
  ند.شد دیده 

 الف

 ج
 ج

 ب
 الف ب

 ج

 ب
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نتایج نشان داد که میانگین تعداد جنین هاي 
تحت (فالش شده از شاخ رحم موش هاي گروه کنترل

در گروه دوم(تحت استرس ، 8/14±4/3 کم) استرس
در موش هاي گروه سوم(تحت ، 7/7±8/2متوسط) 
آزمون آماري اختالف  .بود 4/2±1/2) زیاداسترس 

تعداد جنین هاي فالش شده معنی داري بین میانگین 
طوري که در  همان .)>02/0P(،سه گروه نشان داد

 شود، اختالف میانگین نیز مشاهده می 1جدول شماره 
تعداد بالستومرها در جنین موش هاي تحت تاثیر 

معنی دار با گروه کنترل  یتفاوت زیادمتوسط و  استرس
وط به تعداد ـاطالعات مرب ).=176/0P(،نشان نداد

جنین هاي فالش شده از شاخ رحم و تعداد بالستومرها 
هاي گروه کنترل و گروه هاي تحت  در بالستوسیست

  خالصه شده است.  1تاثیر استرس در جدول شماره 
  

  گروه هاي مورد مطالعه شاخص هاي عددي تعداد جنین هاي فالش شده و تعداد بالستومرها به تفکیک در .1جدول شماره 

  تعداد بالستومرها                 میانگین تعداد جنین هاي فالش شدهگروه                               

 68/54±2/3                                  8/14±4/3*                                         استرس کم
  

 23/50±9/2                                  7/7±8/2**              متوسط  استرس
  

 91/44±47/2                                                  4/2±1/2***                                  زیاد استرس
  

  ه است.ارائه گردید SD ±Meanصورته میانگین ب
  )P>0/005(،معنی دار با هم متفاوت هستند ه شکلیدر یک ستون ب *فاوت متغیر هاي با تعداد مت

  
  نتیجه گیري بحث و

تراکم با اطالعات ما تاکنون مطالعه اي که اثرات       
ت بالستوسیسرا به صورت ازدحام موش ها بر جمعیت 

وجود ندارد. نتایج  ،موش و حتی انسان نشان دهد
تعداد جنین هاي مطالعه حاضر نشان داد که میانگین 

هاي تحت  فالش شده از شاخ رحم موش هاي گروه
استرس (نسبت به گروه کنترل زیادمتوسط و استرس 

 که اختالف میانگین معنی دار دارد. در حالی یتفاوت) کم
تعداد بالستومرها در جنین موش هاي تحت تاثیر 

معنی دار با گروه کنترل  یتفاوت زیادمتوسط و استرس 
و همکاران در سال ییلدیز  طور مشابهیه نشان نداد. ب

اثرات اندازه و ازدحام قفس را بر رشد، تکامل  2007
ا، حالت متابولیکی و فاکتور هاي خونی ـــــارگان ه

بررسی  Sprague-Dawley رت هاي جوان نژاد
کردند و نشان دادند که افزایش تراکم، اثرات زیان آور 

 . در حالیدارد بیشتري در رت هاي ماده نسبت به نرها
که در پاسخ به  می دهدکه ارزیابی هاي خونی نشان 

افزایش اندازه گروه و ازدحام، نرها نسبت به ماده ها 
چنین در  ). هم24(،داراي ضعف ایمنی بیشتري هستند

رت در هر قفس (در مقایسه با گروهی  10 ،مطالعه اي
ها،  عدد در هر قفس بودند) قرار داده شدند و آن 5که 
قابل توجه همراه با کاهش وزن تیموس  يهش رشدکا

و افزایش وزن غدد آدرنال و بیضه را(اگر چه تغییري در 
نتیجه اي که ). 25(،دریافت غذا ایجاد نشد) نشان دادند

کاهش رشد ناشی از ازدحام می تواند به  اذعان دارد
  .باشدمربوط تغییرات هورمونی و متابولیسمی 
داد که میانگین تعداد نتایج مطالعه حاضر نشان 

ین هاي فالش شده از شاخ رحم موش هاي ــــجن
طور قابل ه ت استرس شدید بـــهاي تح گروه

مالحظه اي کمتر از گروه تحت استرس متوسط است 
که  و همکاران مبنی بر اینشرك که این یافته با نتایج 

شدت استرس به بروز پاسخ هاي متفاوتی در حیوانات 
طور ه چنین ب ). هم3(،خوانی داردهم ،می شودمنجر 

و همکاران اثر اندازه وان لو ، 2001مشابهی در سال 
گروه ها را بر تغییرات تهاجمی موش هاي نر نژاد 

BALB/c ها نشان دادند که رفتار  بررسی کردند. آن
تایی نسبت به  8می بین نرها در گروه هاي ـــتهاج



  فرزاد رجایی و همکاران -سوري هاي موش میزان باروريبر تراکم جمعیت اثرات 
 

 15

ي بیشتر تایی به طور قابل مالحظه ا 5و  3گروه هاي 
  )26(.بود

پاسخ هاي نوروموتوري در  ،در مطالعه اي دیگر
بچه میمون متولد شده از حاملگی هاي نرمال و  90

تحت استرس ارزیابی گردید و محققین نشان دادند که 
ه آشفتگی هاي فیزیولوژیک مکرر در طول حاملگی ب
ه صورت قطع ارتباطات اجتماعی حیوانات ماده حامله، ب

حظه اي حرکات بچه هاي جوان را در طور قابل مال
ي ا ). در مطالعه27(،تست هاي نوروموتوري تغییر داد

با سنجش  IVFتاثیر استرس را در درمان هاي ،دیگر
هاي وابسته به استرس مثل کورتیزول  میزان هورمون

و پروالکتین سرم بررسی نموده و گزارش کردند که 
وجود ارتباطی احتماال بین استرس و شانس حاملگی 

از  دسته اي اندنشان داده ات ــــمطالع). 7،8(،دارد
مریض هایی که از سقط رنج می برند ممکن است 

). 9،10(،داراي اختالالت روحی و روانی نیز باشند
که استرس میزان موفقیت  بررسی ها نشان داده اند

حاملگی را در سقط هاي با دلیل نامشخص افزایش 
اثر  1986در سال  گابوکا ). در مقابل،11(،داده است

م جمعیت را بر تعداد تخمک هاي آزاد شده در ــتراک
هفته که قبال تحریک تخمک  12رت هاي ماده بالغ 

گزاري شده بودند، بررسی کردند و نشان دادند که وقتی 
عدد در هر قفس به  9و  6، 3رت ها به تعداد 

ام تا هفته  سی) از روز mm180 ×380×260اد(ــابع
اختالف معنی داري در تعداد تخمک  ،می گیرندقرار  12

هاي آزاد شده در جمعیت هاي با تراکم گوناگون 
). علت اختالف نتایج مطالعه 28(،مشاهده نمی شود

فوق با نتایج مطالعه حاضر می تواند تفاوت در نوع 
طوري که ه ب .حیوان و سن حیوانات مورد مطالعه باشد

ظر پاسخ گونه ها از ن نشان داده شده واکنش
فیزیولوژیکی و نتیجه تولید مثلی در برابر استرس 

و سن حیوانات در مطالعه مذکور  )3متفاوت می باشند(
هفته بوده که این  4هفته ولی در مطالعه حاضر  12

در  تفاوت سن می تواند در تفاوت نتایج موثر باشد.
 بر روي تخمک ها بوده در حالی مطالعه مذکور، ضمن

  روي بالستوسیست بوده است.که مطالعه حاضر 
 در اختالف معنی دار تعداد بالستومرهاعدم 

هاي مورد در گروه فالش شده  بالستوسیست هاي

که استرس مطالعه می تواند به این صورت توجیه شود 
روي بعضی از بالستومرها باعث مرگ  تاثیرتواند با می 
ها شود و وقتی که تعداد بالستومرهاي یک  آن

آن  ،از حد آستانه اي کاهش یابد بالستوسیست
 ،بنابراین ،رود و از بین می بالستوسیست دژنره شده

ر ــــه حاضـکاهش تعداد بالستوسیست ها در مطالع
به همین دلیل از آنجایی  ،باشدامري طبیعی می تواند 

دنبال آن ه و مرده و ببالستوسیست هاي دژنره  که
در  ها در طی فالش کردن ي آنتعداد بالستومرها

وجود اثرات منفی استرس یر  شاید با ،ندنیست دسترس
تعداد بالستومرها در جنین ، تعداد بالستومرها روي

 یتفاوت متوسط و زیاد، موش هاي تحت تاثیر استرس
این با . مشاهده نشده استمعنی دار  با گروه کنترل 

   به مطالعات بیشتري نیاز است.آن براي اثبات  ،وجود
ده اند که استرس می تواند مطالعات نشان دا 

تعادل بین سیتوکین هاي ترشحی را در جریان حاملگی 
بر هم زده و به نقص در النه گزینی و سقط جنین 

ده است که ششخص همچنین م ).13(،شودمنجر 
استرس هاي مداوم می تواند باعث اختالل باروري از 

کرد تخمدان، کاهش  ق ضعیف کردن عملــطری
) و کاهش سطح 14سیکل هاي قاعدگی(

) شود. 16) و افزایش میزان سقط جنین(15پروژسترون(
زان ـــــرسی باال باعث کاهش میـــــوح استـسط

والنی شدن سیکل هاي ــــــــ)، ط17النه گزینی(
 11ه ـــط جنین بعد از هفتــــــ) و سق18قاعدگی(
له ـــبه مرح با توجه). عوامل استرس زا 19(،می شود

د باعث شتاب دادن و یا به تاخیر انداختن بلوغ می توانن
وند که از طریق پاسخ هاي متغیر ـــــــتولید مثل ش

ی بر آترزي، رشد و تخمک گذاري ـــــفیزیولوژیک
عوامل استرس زاي  .)3(،ر می گذارندـــــــتاثی

محیطی به ویژه تغذیه می توانند بر زمان بلوغ، کیفیت 
تر ـــذارند. بیشـگبت ها، رشد و باروري اثر ـــــگام

ادوتروپین هاي ــــی به وسیله گونــــوقایع تولید مثل
LH وFSH  د و ـــار ضــــکنترل می گردد و اخب

رس بر ــــر استـــــنقیضی از اث
ورمون هاي جنسی ـن ها و هـــــادوتروپیــــگون
        ود دارد.ـــــوج
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شان ـــــالعه حاضر نـــــمط الصه،ــخه طور ب
واند با کاهش ــــــمی تت ـــــتراکم جمعیکه  داد
در  هـــــاي حاصلــــــداد جنین هــــــتع
یار ـــــ، عامل بسوريـــالستوسیست موش ســـب

  اروري باشد. ــــابــــمهمی در ن
  گزاري سپاس

این مطالعه، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  
باشد و بدین وسیله از معاونت پژوهشی  قزوین می

تامین ش درکی قزوین ـــــاه علوم پزشـــــــدانشگ
کر به ــــه انجام این مطالعه تقدیر و تشـــــهزین

  عمل می آید.  
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Abstract 

  
 Introduction: The increase of social stress 
following the technological improvements 
appears to be an important factor that 
causes psychosomatic disorders and finally 
results in infertility. Since anxiety and 
depression are more prevalent in women 
than men, it seems the effect of stress can 
be observed more in female organs such as 
genital system. Therefore, the present study 
was conducted to investigate the effect, of 
stress on number and quality of flushed 
mice blastocysts. 
 
Materials & Methods: In our study, 50 
mature female mice of the Swiss Albino 
species were selected and randomly divided 
into 3 groups. Group 1 as control group(low 
stress group) with 5 mice in a cage (3 
cages), Group 2 (high stress group) with 10 
mice in a cage (2 cages), and Group 3 (high 
stress group) with 15 mice in a cage (1 
cage). Each group was kept in a special 
mouse cage for one month. After 1 month, 
the animals were induced to superovulate 
with i.p injections of 10 IU of PMSG and 10 
IU of HCG given 48 h apart, and were 
mated with Swiss Albino male mice. Mice 

with positive vaginal plug were placed 
again as 5, 10 and 15 members in their cages. 
After 98 h post HCG injection, embryos, 
mostly at the blastocyst stage, were 
collected from the uteri of mated animals 
by flushing. The number of flushed 
blastocysts, and blastomers in each embryo 
in 3 groups were analyzed statistically. 
 
Findings: Our results showed that the 
mean number of flushed blastocysts in 
control low stress group (7,7±2,8) and high 
stress group (2,4±2,1) was significantly 
lower than control group (14,8± 3,4), and 
also the mean number of blastomers in low 
stress group and high stress group showed 
no significant difference in comparison to 
control group. (P=0,176)  
 
Discussion & Conclusion: It can be 
concluded that overcrowding could be 
considered an important factor in infertility 
by decreasing the number of flushed 
blastocysts in mice.  
 
Keywords: overcrowding, blastocysts, 
mouse 
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