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Abstract

Original Article

The Protective Effect of Cinnamon Hydroalcoholic Extract on
Testicular Tissue changes and Fertility Capacity in Male Rats
Exposed to Noise Stress
Hamideh Pirami1, Ali Khavanin2, Zohreh Mazaheri3, Farshad Nadri4
Background and Aim: So far, few studies have assessed the effect of noise on fertility capacity thus this
study aimed to evaluate the possible protective effects of cinnamon extract on testicular tissue changes and
fertility capacity in male rats exposed to noise stress.
Materials and Methods: In this experimental study, 40 male rats were randomly divided into 5
experimental groups. Group1 (control), group2 (sham), group3 (Cinnamon), group4 (Noise), group5
(Cinnamon + Noise). Rats from group 3 and 5 received cinnamon extract (75 mg/kg) through gavage. The
rats in groups 4 and 5 exposed to 100 dB noise between 23:00-7:00. After 50 nights, each male rat copulated
with 3 female rats and after the end of gestation period, variables such as fertility capacity, total birth, live
birth, gender and birth weight of the newborns were examined. Also testis of male rats was removed for
histopathological assessment. Data were analyzed by SPSS 21.
Results: The number of live newborns in group 4 compared with control group significantly reduced
(P<0.05). The weight variable between group 4 and 5 showed a significant difference (P<0.05).
Histopathological results indicated Tangible changes in exposed group 4 compared to the control group.
Conclusion: The results showed that a dose of 75 mg/kg of cinnamon extract can improve some destructive
effects of noise on testicular tissue at selected frequencies, thus, it is suggested that more studies be done on
the effect of cinnamon on fertility capacity in a human and animal model that exposed with noise.
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مقاله اصیل پژوهشی

و ظرفیت باروری موش صحرایی نر مواجههیافته با استرس صدا
حمیده پیرامی ،1علی خوانین ،2زهره مظاهری ،3فرشاد

ندری4

چکیده
زمینه و هدف :تاکنون مطالعات اندکی به بررسی تأثیر صدا بر ظرفیت باروری پرداختهاند؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثر
حفاظتی عصاره دارچین بر تغییرات بافت بیضه و ظرفیت باروری موش صحرایی نر مواجههیافته با صدا انجام شد.
روش تحقیق :در این مطالعه تجربی 40 ،رت نر بهطور تصادفی به  5گروه شامل گروههای :کنترل (گروه  ،)1شاهد (گروه ،)2
دریافتکننده دارچین (گروه  ،)3مواجههیافته با صدا (گروه  )4و گروه دریافتکننده دارچین و مواجههیافته با صدا بهطور همزمان (گروه
 ،)5تقسیم شدند .رتهای دو گروه  3و  ،5دوز  75mg/kgعصاره دارچین را از طریق گاواژ دریافت کردند و رتهای گروههای  4و 5
در بازه زمانی ساعت  23-7در معرض صدای  100دسیبل با گستره فرکانسی  700-5700هرتز قرار گرفتند .پس از  50شب ،هر رت
نر با  3رت ماده در یک قفس قرار گرفتند .در ادامه بافت بیضه رتهای نر برای بررسی هیستوپاتولوژیک استخراج شد .هر کدام از
رتهای حامله ،تا پایان دوره بارداری نگهداری و پس از زایمان متغیّرهای ظرفیت باروری ،تعداد کل موالید ،موالید زنده ،جنسیت و
وزن با استفاده از نرمافزار ( SPSSویرایش  )21تجزیهوتحلیل شد.
يافتهها :تعداد فرزندان زنده و وزن آنها در گروه  4در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت ( .)P>0/05بین وزن نوزادان در دو گروه 4
و  ،5اختالف معنیداری بهدست آمد ( .)P>0/05یافتههای بافتشناسی ،تغییرات محسوسی را در گروه  4نسبت به گروه کنترل نشان
داد.
نتیجهگیري :نتایج این مطالعه نشان داد که دوز  75mg/kgعصاره دارچین میتواند تا حدودی اثرات تخریبی صدا بر بافت بیضه را در
فرکانس انتخابی بهبود ببخشد .بنابراین پیشنهاد میگردد ،مطالعات بیشتری درباره اثربخشی دارچین بر ظرفیت باروری در نمونه
انسانی و حیوانی مواجههیافته با صدا صورت پذیرد.
واژههاي كلیدي :ظرفیت باروری ،صدا ،بافت بیضه ،آنتیاکسیدان ،دارچین
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند1397 .؛ .30-21 :)1(25
دريافت1396/09/05 :

پذيرش1396/11/20 :

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2نويسنده مسؤول؛ دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
آدرس :تهران -خیابان جالل آل احمد -دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده علوم پزشکی -گروه مهندسی بهداشت حرفهای
پست الکترونیکیkhavanin@modares.ac.ir :
تلفن09123050468 :
 3استادیار ،گروه علوم تشریح ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه ایران ،تهران ،ایران.
 4دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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1

)Luteinizing Hormone (LH
)Catalase(CAT
3
)Superoxide Dismutase (SOD
4
)Glutathione Peroxidase )GPX

روش تحقیق
مطالعه تجربی حاضر در گروه مهندسی بهداشت حرفهای
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در بازه زمانی
مهرماه تا بهمنماه  1395انجام پذیرفت .تعداد  40موش
صحرایی نر بالغ (با سن 8هفته به باال) از نژاد ویستار با گستره
وزنی  170-205گرم و  120سر موش ماده بالغ از همان نژاد
(با سن  12هفته به باال) با گستره وزنی  280-300گرم ،از
انستیتوپاستور تهران خریداری شد.
انتخاب رت در این مطالعه بر اساس فاکتورهایی همچون:
نزدیکی دوره اسپرماتوژنز با انسان ،طول دوره بارداری کم،
تعداد باالی فرزندان در هر زایمان ،قابلیت شنوایی و ماهیت
شبکار 7بودن حیوان در فرکانس انتخابی صورت پذیرفت .با
هدف سازگاری با محیط آزمایش ،رتها ده روز قبل از
مواجهه با صدا ،به حیوانخانه دانشگاه منتقل و در دمای
محیطی  20-24درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی 30-70
درصد 12 ،ساعت روشنایی ( )19-7و  12ساعت تاریکی
( )7-19قرار گرفتند و با غذای کافی مخصوص رت ( 10گرم
به ازای هر  100گرم وزن بدن ساخت شرکت بهپرور) و آب
کافی تغذیه شدند.
تمام مراحل آزمایش مطابق دستورالعملهای کمیته
اخالق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفت .در

2

)Reactive Oxygen Species (ROS

5

Cinnamon
Nocturnal

6
7
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مقدمه
صدا ،یکی از مهمترین عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار
بوده که بهوسیله تجهیزات و فرآیندهای صنعتی تولید می
گردد .مواجهه کارگران با صدا ،بهعنوان مشکلی فراگیر در
سراسر جهان مطرح میباشد ( .)1مرکـز سـالمت محیـط و
کار وزارت بهداشــت برآورد نموده است که بیــش از
2میلیــون کارگــر در ایران با صـدای زیـانآور شـغلی
مواجهـه دارند ( .)2بهدنبال مواجهه افراد با صدای شغلی (یا
زیستمحیطی) ،خطر تولد فرزندان کموزن ،زایمانهای
زودرس ،سقطهای خودبهخودی جنین و ناهنجاریهای
مادرزادی افزایش مییابد ( .)4 ،3مطالعات حیوانی ،تأثیر صدا
را بر اختالل در تنظیم هورمونهای جنسی (تستوسترون و
لوتئینیکننده ،)1مورفولوژی ارگانهای تولیدمثلی (بیضه و
تخمدان) و کاهش میزان حاملگی ،نشان دادهاند (.)6 ،5
مطالعه مروری ندری و همکاران در سال  2016نشان داد
که صدا قابلیّت تأثیر بر پارامترهای کیفی اسپرم و شاخص
های استرس اکسیداتیو را دارا میباشد ( .)7در حالت عادی،
بین تولید رادیکالهای آزاد در بدن و سیستم دفاع آنتی
اکسیدانی ،تعادل برقرار است .صدا بهعنوان یک عامل
استرس ،تعادل مذکور را برهم زده و حالتی به نام استرس
اکسیداتیو را ایجاد میکند ( .)8اسپرم بهدلیل ساختار سلولی
منحصر به فرد ،در مقابل استرس اکسیداتیو از حساسیّت
باالیی برخوردار است .در سیتوپالسم بیشتر سلولها ،آنتی
اکسیدانهای کاتاالز ،2سوپر اکسید دیسموتاز 3و گلوتاتیون
پراکسیداز 4در غلظتهای باال یافت میشود؛ اما سلول اسپرم،
فاقد سیتوپالسم قابل توجهی بوده و مقادیر اندکی از این
عوامل دفعکننده گونههای فعال اکسیژن 5در آنها وجود دارد
( .)9دارچین آنتیاکسیدانی طبیعی از خانواده برگ بوها با نام

علمی سیناموموم زینالیکوم و نام عمومی سینامون 6است که
خاصیت آنتیاکسیدانی آن را به ترکیبات فنولیک موجود در آن
مرتبط دانستهاند (.)10
بنا بر آنچه گفته شد ،این مطالعه با هدف بررسی تأثیر
صدا بر تغییرات بافت بیضه و ظرفیت باروری موش صحرایی
نر و بهدنبال آن اثرات حفاظتی احتمالی عصاره دارچین به
عنوان یک عامل آنتیاکسیدان در طول یک دوره کامل
اسپرماتوژنز بر روی رت انجام پذیرفت.

اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي دارچين بر تغييرات بافت بيضه و ظرفيت باروری موش صحرايي نر ...

آمادهسازي عصاره دارچین:

عصاره خشک 17/5گرم بود و تا زمان استفاده در یخچال
نگهداری شد .روزانه دوز  75میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن
رت ،در آب مقطر حل و از طریق گاواژ به رتهای نر گروه
های  3و  5داده شد.
مواجهه با صدا:

اتاقک مواجهه ،از جنس پلکسیگالس شفاف با ضخامت
5میلیمتر و در ابعاد  49×59cmو ارتفاع  30cmبراساس
اطالعات چارت بولت ساخته شد .تراز فشار صوت 100دسی
بل در طیف اکتاو باند و گستره فرکانسی  700تا  5700هرتز
انتخاب گردید .تراز صدای انتخابی ،با استفاده از نرمافزار
 Cool Editتولید شد؛ سپس توسط آمپلیفایر تقویت و در
نهایت از طریق 4عدد اسپیکر (واقع در سقف اتاقک) در اتاقک
پخش گردید .هوای داخل اتاقک با استفاده از دو فن ،در
ساعت 12بار تعویض گردید .در این مطالعه رتهای گروههای
صدا و صدا+دارچین بهمدّت 8ساعت بهطور مداوم ( )23-7و
برای 50شب پیاپی (مدت زمان الزم برای کاملشدن سیکل
اسپرماتوژنز در رت) در داخل اتاقک مواجهه با صدا قرار
گرفتند .گروه کنترل ،شاهد و دارچین نیز در شرایطی کامالً
برابر با گروههای صدا و صدا+دارچین قرار گرفتند؛ با این
تفاوت که تراز صدای محیط نگهداری ،کمتر از  66دسیبل
درنظر گرفته شد.

پوست خشک دارچین ،از یکی از مراکز فروش داروهای
1
سنتی شهر تهران خریداری و توسط بخش فارماکوگنوزی
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی و
تأیید گردید .پوست گیاه ،توسط آسیاب برقی پودر شد و با
جفتگیري و بررسی فرزندان حاصل:
استفاده از روش خیساندن ،عصاره هیدروالکلی آن تهیه گردید.
پس از آخرین شب مواجهه ( 50شب) ،بهمنظور جفت
برای تهیه عصاره هیدروالکلی ،مقدار 250گرم پودر دارچین در گیری ،هر کدام از رتهای نر با 3رت ماده در یک قفس
دمای اتاق ( 25درجه سانتیگراد) بهمدت 72ساعت در جداگانه بهمدت یک هفته قرار گرفتند .سپس رتهای ماده از
2500میلیلیتر متانول 80درصد حل گردید .در این مدت ،قفسهای مشترک جدا شده و در قفس جداگانه ،تا پایان دوره
سطح ظرف حاوی حالل و پودر ،با ورق آلومینیومی پوشانده بارداری نگهداری شدند .بعد از پایان حاملگی ،متغیّرهایی
شد؛ سپس محلول حاصل ،از کاغذ صافی (واتمن شماره  )1چون :تعداد ،وزن ،زندهمانی و جنسیّت نوزادان در هنگام تولد
عبور داده شد .محلول صافشده بهروش تقطیر در خأل ،با بررسی شدند .الزم به ذکر است که رتهای مادّه در این
استفاده از دستگاه روتاری اواپوراتور (ساخت شرکت هیدولف مطالعه با صدا مواجهه نداشته و عصاره دارچین یا آب مقطر
آلمان) در دمای  40درجه سانتیگراد تغلیظ گردید .وزن نهایی قبل و بعد از بارداری دریافت نکردند.
Pharmacognosy
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ابتدای مطالعه ،همه رتهای نر وزن شدند و بهصورت
تصادفی در  5گروه مساوی به شرح زیر قرار گرفتند:
گروه ( 1كنترل) :عدم مواجهه با صدا و نیز عدم دریافت
عصاره دارچین در طول دوره آزمایش ( 50شب)؛
گروه ( 2شاهد) :دریافت روزانه  2میلیلیتر آب مقطر از
طریق گاواژ برای  50شب پیاپی؛
گروه  :3دریافت روزانه دوز  75mg/kgعصاره
هیدروالکلی دارچین از طریق گاواژ برای  50شب پیاپی؛
گروه  :4دریافت روزانه  2میلیلیتر آب مقطر و مواجهه با
صدای  100دسیبل بهمدّت روزانه 8ساعت برای 50
شب پیاپی؛
گروه  :5دریافت روزانه دوز  75mg/kgعصاره
هیدروالکلی دارچین و مواجهه با صدای  100دسیبل به
مدّت 8ساعت برای  50شب پیاپی.
تجویز دارچین و آب مقطر در حجم  2میلیلیتر ،برای
تمام گروهها از طریق گاواژ ،یکساعت قبل از شروع مواجهه
(ساعت  )22:00انجام پذیرفت.

حميده پيرامي و همكاران

دوره  ،25شماره  ،1بهار 1397

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

گردید.
بررسی هیستوپاتولوژي:

آنالیز آماري

دادههای بهدستآمده ،بهصورت میانگین±انحراف
استاندارد گزارش گردید .تجزیه و تحلیل تعداد موالید و وزن
در هنگام تولد نمونهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSویرایش
 )21و با کمک آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه و
آزمون تعقیبی توکی و دانکن انجام شد .سطح معنیداری
آزمونها  P<0/05در نظر گرفته شد .جنسیت نوزادان و
ظرفیت باروری نیز بر حسب درصد مقایسه گردید.
یافتهها
بر اساس جدول یک ،تعداد موشهای مادّه باردارشده از
موشهای نر در معرض صدا (گروه  ،)4در مقایسه با گروه
کنترل تغییری نکرد .مقایسه گروههای صدا و صدا+دارچین
نشاندهنده افزایش ظرفیت باروری از  91/67به 95/83
درصد بود .در گروه دارچین ظرفیت باروری 100درصد ثبت

مورد مطالعه:

مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد فرزندان بهازای هر
زایمان در گروه کنترل و گروه صدا ،کاهش معنیداری نشان
داد ( .)P<0/05در این مطالعه میانگین و انحراف معیار تعداد
فرزندان گروه صدا+دارچین در مقایسه با گروه صدا افزایش
یافت؛ اما این افزایش معنیدار نبود (جدول ()1نمودار .)1
مقايسه تعداد فرزندان زنده حاصل از بارداري در گروه
هاي مورد مطالعه:

مقایسه میانگین و انحرافمعیار تعداد فرزندان زنده بهازای
هر زایمان ،در گروه کنترل و گروه صدا کاهش معنیداری
نشان داد ( .)P<0/05همچنین میانگین و انحرافمعیار تعداد
فرزندان زنده در گروه صدا+دارچین در مقایسه با گروه صدا
افزایش یافت ،ولی این افزایش معنیدار نبود (جدول .)1
مقايسه وزن در هنگام تولد فرزندان حاصل از بارداري
در گروههاي مورد مطالعه:

میانگین و انحرافمعیار وزن در هنگام تولد در گروه
کنترل و گروه صدا بهترتیب برابر با 5/27±0/04 :و
 4/74±0/12گرم بود که این مهم نشاندهنده کاهش معنی
داری در وزن هنگام تولد ،در گروه در معرض صدا بود
( .)P<0/05بین وزن فرزندان در هنگام تولد در گروه 3
(دارچین) با میانگین و انحرافمعیار  5/58±0/05گرم در
مقایسه با گروه کنترل ،افزایش معنیداری مشاهده شد
( .)P<0/05همچنین وزن فرزندان در گروه ( 5صدا+دارچین)
با میانگین و انحرافمعیار  5/21±0/11گرم در مقایسه با
گروه در معرض صدا ،افزایش معنیداری داشت
(()P<0/05جدول .)1
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بهمنظور بررسی تأثیر صدا بر بافت بیضه ،رتهای نر پس
از جفتگیری ،با تزریق مخلوط کتامین-زیالزین (بهصورت
داخل صفاقی) بیهوش شدند و با ایجاد برش بر روی
اسکروتوم ،بیضه چپ آنها برداشته شد .در مرحله بعد ،بیضهها
از اپیدیدیم و چربی اطراف جدا شده و در محلول ثابتکننده
فرمالین 10درصد قرار گرفت .بافت بیضه تثبیتشده ،پس از
شستشو توسط سرم فیزیولوژی پس از طی مراحل مختلف،
برای رنگآمیزی (با روش  )H&Eو مقطعگیری آماده شد
( .)11الزم به ذکر است که از بیضه چپ هر حیوان 5 ،مقطع
گیری سریالی به قطر 5میکرومتر بهصورت تصادفی (رندوم)
انتخاب و از هر مقطع ،دو میدان دید با میکروسکوپ نوری با
بزرگنمایی  40مشاهده شد و در آنها ،لولههای سمینفروس
مورد بررسی قرار گرفت.

مقايسه تعداد فرزندان حاصل از بارداري در گروههاي
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جدول  -1نتايج باروري حاصل از آمیزش موشهاي صحرايی نر قرار گرفته در شرايط مختلف تحقیق با موشهاي ماده
نتايج باروري

گروه مورد مطالعه

)91/67( 22

)91/67( 22

)100(24

)91/67(22

)95/83(23

196
186

196
188

240
224

164
152

190
184

9/63±0/96

9/71±0/54

10±0/56

8/13±0/46

8/58±0/53

a,b,c

a,b,c

a=0/001

a=0/001

P_Value

-

-

-

b=0/001

b=0/002

c=0/003

c=0/001

تعداد فرزندان زنده به
ازای هر زایمان

9/13±0/95

9/29±0/62

9/33±0/44

7/50±0/7

8/33±0/44

a,b,c

b,c

تعداد مادهها
تعداد مادههای
باردارشده ()%
تعداد کل فرزندان
تعداد فرزندان زنده
تعداد فرزندان به ازای
هر زایمان
()Mean±SD

)(Mean±SD

a=0/003
P_Value

-

-

-

b=0/002
c=0/001

c=0/003

جنسیت ()%

 88نر ()47/31
 98ماده ()52/69

 80نر ()42/55
 108ماده ()57/45

 110نر ()49/11
 114ماده ()50/89

 80نر ()52/63
 72ماده ()47/37

 108نر ()58/70
 76ماده ()41/30

وزن در هنگام تولد
(گرم)

5/27±0/04

5/31±0/07

5/58±0/05

4/74±0/12

5/21±0/11

a,b

a,b,c

P_Value

-

-

a=0/001
b=0/001

a=0/002
b=0/002
c=0/001

 aمعنیدار با گروه کنترل b ،معنیدار با گروه شاهد c ،معنیدار با گروه دارچین d ،معنیدار با گروه صدا

نمودار  -1مقايسه تعداد فرزندان به ازاي هر زايمان در هر  5گروه مورد مطالعه

26

b=0/001

c,d
c=0/002
d=0/003
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كنترل
24

شاهد
24

دارچین
24

صدا
24

صدا+دارچین
24
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نتايج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژي:

اسپرمی که مسئول حفظ باروری میباشند ،در گروه دریافت
کننده دارچین و در معرض صدا (گروه  )5کمتر مشاهده شد؛
بهعالوه غشای پایه لولهها در این گروه تا حدود زیادی حفظ
شد که این نتایج اثربخشی عصاره دارچین در گروه  5را تأیید
نمود .در سایر گروهها لولهها ساختار نرمالی را از خود نشان
دادند (شکل .)1

شکل  -1تصاوير لولههاي سمنیفروس بافت بیضه گروههاي مختلف با روش رنگآمیزي هماتوكسیلین و
ائوزين( :A()H&Eگروه كنترل :B ،گروه شاهد :C ،گروه دارچین D ،گروه صدا و  Eگروه صدا+دارچین)
)(Scale bar, 20 μm
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بر اساس نتایج حاصل از مطالعات بافتشناسی مشخص شد
که سلولهای اسپرم و اسپرماتید موجود در لولههای
سمینفروس ،در گروه صدا (گروه  )4نسبت به گروه کنترل
کاهش معنیداری داشت و در برخی از لولهها سلولها دچار
مرگ سلولی شده و غشای پایه در برخی از لولهها انسجام
خود را از دست داد .در حالی که این کاهش تعداد سلولهای

دوره  ،25شماره  ،1بهار 1397
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28

دارچین تأثیر مثبتی بر وزن ارگانهای تولیدمثلی نر (،)21
کیفیت پارامترهای اسپرم ( )23-21و سطح  FSH ،LHو
تستوسترون ( )24در حیوانات آزمایشگاهی دارد .مطالعه
مدرسی و همکاران نشان داد که تجویز  20روزه دوزهای ،50
 200 ،100و  400میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی
دارچین ،سطح سرمی هورمونهای  FSH ،LHو تستوسترون
و میزان اسپرماتوزوئیدها و اسپرماتوسیت اولیه را افزایش
میدهد ( .)10مطالعه خاکی نشان داد که دریافت دارچین (دوز
 75میلیگرم بر کیلوگرم) بهمدت  28روز سبب بهبود
پارامترهای کیفی اسپرم در رت میگردد (.)25
در مطالعه حاضر بین گروه دارچین (گروه  )3و گروه
کنترل در خصوص متغیّر وزن فرزندان ارتباط معنیداری به
دست آمد .همچنین بین گروههای صدا و صدا  +دارچین نیز
ارتباط معنیداری بهدست آمد .در مورد سایر پارامترها همانند:
ظرفیت باروری ،تعداد کل فرزندان و تعداد فرزندان زنده نیز
مصرف دارچین در گروه صدا  +دارچین توانست تا حدّی این
متغیّرها را در گروه صدا بهبود ببخشد؛ اما این افزایش معنیدار
نبود .اسپرماتوژنز بر اثر تحریک هورمونهای گنادوتروپیک
هیپوفیز قدامی در لولههای سمنیفروس انجام میشود.
هورمون  LHیا هورمون لوتئینی ،محرّک اصلی برای ترشح
تستوسترون توسط بیضه بوده و هورمون  FSHیا هورمون
محرّک فولیکولی بهطور عمده اسپرماتوژنز را تحریک میکند.
برای آغاز اسپرماتوژنز ،وجود  FSHو تستوسترون هر دو
ضروری است ( .)26استرس سبب فعالشدن محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال میگردد و بهدنبال آن ،از قشر
فوقکلیه ترشح هورمون گلوکوکورتیکوئید افزایش مییابد و
در نتیجه ،گردش خون سطح تستوسترون را از طریق گیرنده
های گلوکوکورتیکوئیدی در سلولهای الیدیگ کاهش می
دهد ( .)6نتایج مطالعات حیوانی ،اثرات سر و صدا در القای
اختالالت در تنظیم هورمون جنسی (مانند هورمون
تستوسترون و هورمون  ،)LHمورفولوژی ارگانهای تولیدمثل
(مانند بیضه و تخمدان) و کاهش عملکرد تولید مثل و نرخ
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بحث
تاکنون نقش صدا بهعنوان عاملی استرسزا بر کاهش
شنوایی ،بیماریهای قلبی -عروقی ،هورمونهای بدن،
حاملگی ،زایمان زودرس ،تعداد فرزندان و حتی وزن آنها و ...
مورد بررسی قرار گرفته است .ناباروری مردان به پارامترهای
کیفی اسپرم از قبیل کاهش تعداد و تحرّک اسپرم و افزایش
اسپرمهای با مورفولوژی غیرنرمال بستگی دارد (.)12
مطالعات مختلف ،کاهش تعداد ،تحرّک و زندهمانی اسپرم
( ،)13و افزایش مورفولوژی غیرنرمال اسپرم ( )6را بهدنبال
مواجهه با صدا گزارش نمودهاند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تعداد فرزندان بهازای هر
زایمان ،در گروه در معرض صدا (گروه  )4در مقایسه با گروه
کنترل بهصورت معنیداری کاهش داشت که این نتایج با
مطالعات سباحی و همکاران ،جاللی و همکاران و Gehring
و همکاران در یک راستا میباشد ( .)16-14در مطالعه حاضر
مشخص شد که وزن فرزندان گروه در معرض صدا (گروه )4
در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشت که این نتیجه با نتایج
مطالعه سباحی و همکاران و مطالعه جاللی همراستا میباشد
(.)15 ،14
 Gehringو همکاران نشان دادند که مواجهه با صدای
ناشی از وسایل نقلیه در طی دوران حاملگی میتواند روی
وزن در هنگام تولد و زایمان زودرس تأثیر بگذارد (.)17
بررسی  Rasmussenو همکاران نشان داد که مواجهه مزمن
با صدای صنعتی بهطور متوسط به کاهش تعداد حاملگی و
افزایش تعداد جنینهای مرده در موش سوری منجر میشود
( .)18مطالعه ساکی و همکاران نشان داد که صدا سبب
کاهش قدرت باروری و افزایش تعداد جنینهای جذبشده و
مرده میشود .در مقابل ،تجویز «روی» ( )19و ویتامینهای
 Eو  )20( Cبهعنوان آنتیاکسیدان ،باعث افزایش قدرت
باروری ،افزایش وزن هنگام تولد و کاهش تعداد جنینهای
جذبشده و مرده در موشهای مورد مطالعه شد.
برخی از مطالعات نشان داد که عصاره اتانولی پوست
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حاملگی را نشان داده است (.)29-27 ،6 ،5

نتیجهگیری
بنابر آنچه گفته شد ،بهنظر میرسد تجویز دارچین با دوز
 75میلیگرم بر کیلوگرم احتماالً اثرات سودمندی بر روی
فرآیند اسپرماتوژنز پستانداران دارد .پیشنهاد میگردد در
مطالعات بعدی ،ترازهای صدای متفاوت و همچنین دوزهای
مختلف از عصاره دارچین برای تعیین دقیق مکانیسم اثر
تخریبی صدا و اثرات حمایتی دارچین در دستور کار محققین
قرار گیرد .در این مطالعه موش نر ،در مواجهه با صوت قرار
گرفت؛ پیشنهاد میشود در مطالعات آینده مداخالت انجامشده
بر روی جنس ماده نیز انجام پذیرد.
تقدیر و تشکر
مقاله حاضر ،بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد با کد
اخالق  IR.TMU.REC.1395.502است که توسط
دانشگاه تربیت مدرس از نظر هزینههای اجرا و محل انجام
تحقیق ،مورد حمایت قرار گرفته است.
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بدیهی است بهدنبال کاهش تستوسترون ،فرآیند
اسپرماتوژنز در لولههای سمنیفروس دچار اختالل میشود؛ به
طوری که بررسی هیستوپاتولوژیکی بافت بیضه در مطالعه
حاضر نشان داد که تعداد اسپرم و اسپرماتید در لولههای
سمنیفروس گروه  4در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت.
مقایسه تصاویر بافتی گروههای  4و  5نشان داد که عصاره
دارچین ،اثرات بهبوددهنده بر تمامیّت ساختار لولهها و
همچنین تعداد ردههای اسپرماتید و اسپرم دارد .مطالعه
حمایتخواه جهرمی و همکاران نشان داد که مصرف عصاره
هیدروالکلی دارچین ،افزایش تعداد سلولهای جنسی
(اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت و اسپرماتید) در لولههای
سمنیفروس را بهدنبال دارد ( .)24در این مطالعه نتایج بافت
شناسی بیضه رتهای نر با تعداد فرزندان در گروه ( 4مواجهه
با صدا) همراستا بود و همزمان با تغییرات در ساختار بافت
بیضه ،تعداد موالید نیز کاهش یافت؛ بنابراین پیشنهاد میگردد
که تغییرات بافت بیضه در نسلهای بعدی نیز پیگیری شود.
منابع:
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