
 
 
 

  24

Assessment of Fertility in Female Offspring of Stressed Male 
Rats Treated with Sulpiride 

 
 

Shahla Amiri1,  
Farrin Babaei-Balderlou2,  

Gholamreza Najafi3 
 

1 MSc in Animal Physiology, Department of Biology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran 
2 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran 

3 Associate Professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran 
 
 

(Received May 13, 2020 ; Accepted August 11, 2020) 
 

Abstract 
 

Background and purpose: Chronic stress has detrimental effects on reproductive system. 

Offspring are likely to be vulnerable to adverse effects from antipsychotic medication and stress 

transmitted through gonads and gametes. The present study aimed to investigate the fertility of female 

rats from male rats treated with sulpiride because of chronic physical or psychological stress. 

Materials and methods: In this experimental study, 36 adult male Wistar rats weighing 190±10 

g were divided into six groups: control, sulpiride (the antagonist of dopamine D2 receptors) 

(4mg/kg,bw,ip), physical or psychological stress, and physical or psychological stress that received 

sulpiride. After 14 days, each male rat mated with three adult female rats. The female offspring of these 

rats were raised in normal conditions until adulthood. Then, the ovaries and body weight, and fertility of 

offspring were assessed using IVF. 

Results: The weight of the body and ovaries, percentage of egg cells, bicellular embryos, 

blastocysts, and hatched embryos after IVF, significantly reduced in offspring of stressed male rats 

compared with control group (P<0.05). Administration of sulpiride in male rats caused further reduction 

of these indices in IVF results of their female offspring (P<0.05). The percentage of arrested embryos did 

not differ significantly between the stress groups (P>0.05), but administration of sulpiride significantly 

increased that in all groups compared with saline groups (P<0.05). 

Conclusion: Physical or psychological stress in parents reduced the fertility of female offspring 

and administration of sulpiride to parents exacerbated these disorders in offspring. 
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  درانـــازنـــی مـکـــزشــپوم ــلــشـــگاه عــه دانــلــمج
  )24-36(   1399سال     مهر    189سی ام    شماره دوره 

  25        1399، مهر  189سی ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                         دوره              

 پژوهشی

هاي صحرائی نر تحت استرس  موش بررسی توان باروري فرزندان ماده
 تیمارشده با داروي سولپیراید

  
       1شهال امیري

       2ی بالدرلوئفرین بابا
  3غالمرضا نجفی

  چکیده
استرس مزمن اثرات زیانباري بر دستگاه تولیدمثلی دارد. احتمال دارد عوارض ناشــی از اســترس و یــا  و هدف: سابقه

هاي جنسی به فرزندان منتقل شود. هدف از مطالعه حاضر بررســی سایکوتیک با اثر بر گنادها و سلولمصرف داروهاي آنتی
هاي نــر تحــت تــأثیر اســترس مــزمن فیزیکــی یــا روانــی تیمــار شــده بــا داروي هاي مادة حاصل از موشتوان باروري موش

  سولپیراید بود.
، کنتــرل هــايگروه گــروه شــامل: 6 رأس موش صحرایی نر بالغ ویستار به 36 ،یمطالعه تجرب نیدر ا ها:مواد و روش

 استرس فیزیکی یا روانــیو استرس فیزیکی یا روانی ، )mg/kg,bw,ip4(دوپامینی)  D2هاي (آنتاگونیست گیرنده رایدیسولپ
ده بــالغ جفتگیــري نمــود، فرزنــدان روزه، هر موش نر با سه موش ما 14در پایان تیمار  .تقسیم شدند رایدیسولپکنندة دریافت

 IVFها و توان باروري فرزنــدان بــا روش  ها تا سن بلوغ  پرورش یافتند. سپس وزن بدن و تخمدانماده حاصل از این موش
  ارزیابی شد.

شده پــس هاي هچها و جنینهاي دوسلولی، بالستوسیستهاي تخم، جنینها، درصد سلولوزن بدن و تخمدان ها:یافته
). تجــویز ˂05/0P(داري یافــت هاي نر تحت استرس در مقایسه با گروه کنترل کــاهش معنــیدر فرزندان مادة موش IVFاز 

). درصــد ˂05/0P(فرزنــدان مــاده شــد  IVFهاي مــذکور در نتــایج تر شاخصسولپیراید به والدین باعث کاهش هر چه بیش
)، امــا تجــویز <05/0Pداري نداشــت (خــتالف معنــیهــاي تحــت اســترس ادر گــروه IVFشده حاصــل از هاي متوقفجنین

  ).˂05/0P( هاي سالین شددار این شاخص در مقایسه با گروهها سبب افزایش معنیسولپیراید در تمام گروه
اعمال استرس فیزیکی یا روانی در والدین توان بــاروري فرزنــدان مــاده را کــاهش داد. تجــویز ســولپیراید بــه  استنتاج:

  دید این اختالالت در فرزندان شد.والدین باعث تش
  

  ، فرزندIVFاسترس فیزیکی، استرس روانی، سولپیراید، باروري،  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
شناختی اســت کــه طــی آن تولیدمثل فرآیند زیست

آیــد. موجود زنده جدید و منحصر به فردي به وجود مــی
ــات  ــواع حیوان ــادي تمــام ان زادآوري از خصوصــیات بنی

 مثل بر اساس تعریف سازمان بهداشــت مت تولیداست. سال

) تحــت تــاثیر عوامــل چندگانــه محیطــی WHOجهانی (
 شرایط فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، رفتاري، اجتماعی(

  .)1(و اقتصادي) است
  ل موجب بروز ناباروريـد تولیدمثـالل در فراینـاخت

  
  E-mail:f.babaei@urmia.ac.ir            میه، پردیس نازلو، دانشکده علوم، گروه زیست شناسیارومیه، دانشگاه ارو :فرین بابایی بالدرلو مولف مسئول:

  ، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانکارشناس ارشد فیزیولوژي جانوري .1
  ، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایراناستادیار. 2
 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ،دانشیار .3
 : 21/5/1399تاریخ تصویب :             28/2/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            24/2/1399 تاریخ دریافت  
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  نر یصحرائ يهاموش  فرزندان ماده يتوان بارور
 

  1399، مهر  189ه سی ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                          دور          26

هــاي زنــدگی ترین بحرانشود. ناباروري یکی از مهممی
تواند بــه بهداشــت جدي می عنوان یک مسالهاست که به

ري ـاروري امـــنابــ .)2(ه بزنــدـه صدمـــی جامعـــخانوادگ
 .)3(ها با آن درگیر هســتندشایع است که یک ششم زوج

درصد نابــاروري را  30ترین دلیل ناباروري زنان که رایج
 گــذاريدهد معموال مربوط به تخمکبه خود اختصاص می

ی و شــغلی از اهمیت عوامل ژنتیکــی، محیطــ ).4(باشدمی
ــاروري ثابــت شــده جملــه انــواع اســترس هــا در بــروز ناب

 هاناپذیري از زندگی انساناسترس بخش جدایی ).3(است
باشــد. موجــودات همــواره تحــت تــاثیر و حیوانــات مــی

هــا گیرند و ایــن محــركزا قرار میهاي استرسمحرك
 ).5(دهنداثرات خود را به صورت مثبت یا منفی نشان می

توان به دو دســته اصــلی اســترس استرس را می الگوهاي
 هــايفیزیکی و استرس روانی تقسیم کرد که از طریق مولفه

زاي فیزیکی و عوامل استرس ).6(شوندمتفاوت اعمال می
-هیپــوفیز-روانی سبب فعال شــدن محــور هیپوتــاالموس

ــــــال ) Hypothalamo-Pituitary-Adrenal:HPA( آدرن
  بـــه ســـرکوب  نوبـــه خـــود منجـــر شـــوند کـــه بـــهمـــی

ــــاالموس ــــور هیپوت ــــت مح ــــوفیز -فعالی ــــاد  -هیپ گن
)Hypothalamo-Pituitary-Gonad:HPGشـــوند. ) مـــی

این امر تغییراتی را در فعالیت هر دو محور ایجاد کرده و 
نشــان داده شــده اســت  .)7(دهــدمثل را کاهش می تولید

در غدد جنســی نســبت ) Germ cells( هاي زایاکه سلول
طــوري هرس زا بسیار حساس هستند؛ بهاي استبه محرك

هاي متعدد دچار تغییر ها در معرض استرسکه این سلول
شــوند کــه در نهایــت هاي پاسخ به استرس میدر بیان ژن

تحقیقــات نشــان  ).8(گذاردبر روي عملکرد سلول اثر می
 هاي محیطی با تغییــر مورفولــوژي و مــادهاند که استرسداده

هــا کیفیت و تحــرك اســپرمژنتیکی اسپرم سبب کاهش 
. از طرفی استرس از طریق افزایش سطوح )9،10(شوندمی

هاي جنسی و لیــدیگ کورتیزول باعث آپوپتوز در سلول
 همچنــین .)10(شــودنتیجه اختالل در عملکرد بیضــه می و در

هــاي استرس روانی مزمن سبب اتوفاژي در بیضــه مــوش
ترس در جــنس مــاده نیــز اســ .)11(شــودصــحرائی نــر می

هــاي روانی از طریق کاهش ترشــح اســترادیول از ســلول
گرانولــوزا و بــا هــدف قــرار دادن تخمــدان، فولیکــول و 

 .)12(گرددتخمک سبب اختالل در فعالیت تولیدمثلی می
  انــد عمــدتا آثــار مطالعاتی کــه پــیش از ایــن انجــام شــده

ـــت  ـــدان ثاب ـــارداري را در فرزن ســـوء اســـترس دوران ب
بــا ایــن وجــود در مطالعــه حاضــر بــراي  ،)13،14(اندکرده

اولین بار احتمال تأثیر استرس در والد نر بر توان باروري 
  فرزندان ماده مورد بررسی قرار گرفت.

 امروزه براي کنترل عوارض روانی و افســردگی ناشــی
 )Antipsychoticپریشی (از استرس از داروهاي ضدروان

) یــک Sulpirideشــود. ســولپیراید (مختلف استفاده مــی
 ســایکوتیکترکیب بنزآمیدي است که جزو داروهاي آنتی

هاي طور عمده براي درمان بیماريشود و بهمحسوب می
گیرد. این دارو به طور پریشی مورد استفاده قرار میروان

 .)15(کنــددوپــامینی را مســدود مــی D2انتخابی گیرنــده 
، هاي هانگتینگتونهمچنین سولپیراید براي درمان بیماري

زخم دوازدهه، افسردگی، اضــطراب و تشــویش تجــویز 
 آلودگی،شود وممکن است عوارض جانبی مانند خوابمی

ســردرد، ســرگیجه، کــاهش تمــایالت جنســی، کــاهش 
ســولپیراید  .)16(تستوسترون و اضافه وزن نیز داشته باشــد

اثــر  بوالرینفانــدیتوبروادوپــامینی در  D2بــا مهارگیرنــده 
 .)17(بردح پروالکتین را از بین میمهاري دوپامین بر ترش

مصرف مداوم سولپیراید از طریق هیپرپروالکتینمی منجر 
اختالالت تولیــدمثلی و اخــتالالت اســپرمی ، به هیپوگنادي

عــوارض جــانبی کــه برخــی از داروهــا . )17،18(شــودمــی
ممکن است بر سیســتم تولیــدمثلی داشــته باشــند احتمــال 

ها بــه ي یا ژنومی در گامتدارد با ایجاد تغییرات ساختار
بــا توجــه بــه مــوارد فرزندان نسل بعد نیــز منتقــل گــردد. 

استفاده درمانی سولپیراید بــراي کنتــرل برخــی عــوارض 
هاي موجود با توجه به یافتهو نیز  )19،20(ناشی از استرس

در خصــوص اثــرات ســوء داروي ســولپیراید بــر سیســتم 
ــدمثلی ــدف)16،21(تولی ــر بــا ه ــه حاض ــی  ، مطالع بررس

عوارض احتمالی این دارو بــر تــوان بــاروري و عملکــرد 
تحت اســترس کــه  هاي نرتولیدمثلی فرزندان مادة موش
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  شهال امیري و همکاران     

  27        1399، مهر  189 علوم پزشکی مازندران                                                                                         دوره سی ام، شمارهمجله دانشگاه               

 پژوهشی

داروي سولپیراید مصــرف کردنــد طراحــی و اجــرا شــد. 
 پیش از این، تأثیر استرس یا عوارض جانبی ناشی از مصرف

 حاصل از والــدین استرس برسالمت فرزندانسولپیراید تحت 
  دة این دارو مورد بررسی قرار نگرفته است.کننمصرف

  

  هامواد و روش
  حیوانات

راس  36گیــري، از در این مطالعه تجربی براي نسل
روزه از نــژاد ویســتار بــا  90موش صحرائی نر بالغ جوان 

گرم اســتفاده شــد. حیوانــات در 190 ± 10محدوده وزنی
 هاي استاندارد نگهداري شده و درتمام مدت آزمــایشقفس

استثناي زمان اعمــال اســترس بــه آب و غــذاي کــافی  به
 22 ± 2ها نیز دسترسی داشتند. دماي محیط نگهداري آن

 ســاعت روشــنایی 12ها گراد و سیکل نوري آندرجه سانتی
 ساعت تاریکی بود. تمام حیوانــات طبــق دســتورالعمل 12و 

 هــاينگهداري و کار با حیوانات کمیته اخــالق در پــژوهش
ــه زیســتی دانشــگا ه ارومیــه نگهــداري شــدند (کــد کمیت

  ).IR-UU-AEC- 61/DA3اخالق دانشگاه ارومیه:
صــورت تصــادفی بــه هتایی ب 6گروه  6حیوانات در 
بنــدي شــدند: گــروه کنتــرل (دریافــت شرح ذیل تقســیم

لیتر به ازاي هر کیلــوگرم وزن بــدن نرمــال میلی 1روزانه 
 ریافــتسالین به صورت درون صفاقی)، گروه ســولپیراید (د

ســولپیراید بــه صــورت محلــول در  mg/kg bw 4 روزانه 
 هاي استرس فیزیکــی و اســترس روانــینرمال سالین)، گروه

نرمال ســالین بــه ml/kg 1دقیقه بعد از دریافت 20(روزانه 
صورت درون صفاقی، در دستگاه شــوك الکتریکــی پــا 

هاي استرس فیزیکی+ ســولپیراید گروه گرفتند)،قرار می
دقیقــه بعــد از  20وانــی+ ســولپیراید (روزانــه و اســترس ر

سولپیراید بــه صــورت درون صــفاقی،  mg/kg 4دریافت 
گرفتند). غلظــت در دستگاه شوك الکتریکی پا قرار می

و همکــاران  Benelliداروي ســولپیراید براســاس مطالعــه 
اعمال اســترس نیــز براســاس مطالعــه  .)19(انتخاب گردید

Ataka که در ذیــل شــرح داده  )22(و همکاران انجام شد
  .)23(روز ادامه یافت 14مدت شده است. تیمار حیوانات به

  اعمال استرس فیزیکی یا روانی
براي القاي استرس فیزیکی و روانی از یــک جعبــه 

) Communication boxاي به نام جعبــه ارتبــاطی ( شیشه
) استفاده شد. این جعبه بر اســاس cm50×50×50با ابعاد (

ــه  ــات جعب ــاطی مشخص ــط  Atakaارتب ــاران توس و همک
خانــه مربعــی  9این جعبــه شــامل  ).22(محققان ساخته شد

باشد که به صــورت متر میسانتی 16در  16شکل با ابعاد 
شطرنجی پنج خانه آن قابلیت هدایت جریان الکریسیته با 

هرتــز  5/0ولت و فرکانس  48آمپر و ولتاژ میلی 2جریان 
جریان الکتریسیته و کامال  و چهارخانه آن قابلیت هدایت

دقیقه (در هــر  60باشد. حیوانات روزانه به مدت عایق می
 دقیقه دو بار به مدت ده ثانیه) در معرض جریــان الکتریســیته

قرار گرفتند. در این مطالعه شوك الکتریکی کف پــا بــه 
 القا شد. استرس فیزیکــی 13الی  9طور تصادفی بین ساعات 

گرفتگــی ریان الکتریسیته و برقها با برقراري جدر موش
هــاي گــروه اســترس شــد، مــوشو لرزش مستقیم القا می

فیزیکی با ایجاد سر وصدا و متصاعد کردن بوي خــاص 
در زمان برق گرفتگــی، ســبب ایجــاد اســترس (اســترس 

شــدند. خانه عایق مــی 4هاي موجود در روانی) در موش
هــاي عــایق جریــان مــوش در خانــه 4جــا کــه ایــن از آن

هــاي در معــرض الکتریسیته بودنــد و فقــط شــاهد مــوش
استرس فیزیکی بودنــد، در گــروه اســترس روانــی جــاي 

  ).1شماره تصویر( )22(گرفتند
  

  
  

  جعبه ارتباطی براي القاي استرس فیزیکی و روانی :1تصویر شماره 
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  گیري و تولد فرزندانجفت
موش نر پس از پایان دوره تیمــار در این مطالعه، هر 

موش ماده بالغ جوان کــه یــک بــار ســابقه بــاروري  با سه
داشتند و در مرحله استروس بودند در یک قفس گذاشته 
شدند. مشاهده پــالك واژنــی و وجــود اســپرم در اســمیر 

دهنده آمیــزش واژینال موش ماده در صبح روز بعد نشان
 بوده و به عنوان روز صفر بارداري در نظر گرفته شد. بعــد از

 ).24(فرزندان دوره بارداري به پایان رسید روز با تولد 21
فرزندان قبل از بلوغ از یکدیگر جدا شدند. فرزندان ماده 

شــرایط دمــایی و نــوري والــدین خــود بــدون اعمــال  در
گونه استرس یا تیمــار و بــا دسترســی آزاد بــه آب و هیچ

غذا و جهت اطمینان از بلوغ جنسی و تکامــل مســیرهاي 
نگهــداري  )25(هم بعــد از تولــدتولید مثلــی تــا روز پنجــا

ــد،  ــس از تول ــاهم پ ــاده در روز پنج ــدان م ــدند. فرزن   ش
ــــا ــــال ب    0001/0حساســــیت  توســــط تــــرازوي دیجیت

)6110 BALANCE, Sartorius for tecatorتوزین شــدند ( 
  و سپس مورد بررسی از جهت توان باروري قرار گرفتند.

  
  تنـــــــی بـــــــاروري بروناستحصـــــــال تخمـــــــک و 

)IVF: In Vitro Fertilization(  
هــا در تنی ابتــدا اووســیتجهت انجام باروري برون

هــاي هاي ماده که فرزندان مــوشاز موش 2مرحله متافاز
پــس از پایــان دوره نر تحت تیمــار بودنــد اخــذ گردیــد. 

دست آوردن اووسیت جهت بررسی درصد تیمار براي به
هــاي حاصــل از مقایسه روند تکاملی جنینسلول تخم و 

 ، نیــاز بــه تحریــکهاي مختلفزمایشگاهی در گروهلقاح آ
هاي ماده بود که به صورت زیر گذاري در موشتخمک

هــاي انجام گرفت. بعد از پایان دوره تیمار ابتدا به مــوش
 هورمــون) International Unit :IU( واحد 25ماده بالغ 

Pregnant Mare Serum Gonadotropin )PMSG( بــا 
 IUواحــد  15ســاعت بعــد،  54-56لیتر و میلی 2/0حجم 

 )Human Chorionic Gonadotropin )hCGهورمــون 
لیتر به روش داخــل صــفاقی تزریــق شــد. میلی 2/0حجم 

ــق  14-16گــذاري معمــوال تخمــک ســاعت بعــد از تزری

hCG بیهوشــی بــه وســیلهپس از  هاشود. این موشآغاز می 
گــرم بــه میلــی 3میــزان تزریق داخل صفاقی زایالزین به 

درصد به میزان  10زاي هر کیلوگرم وزن بدن و کتامین ا
گرم به ازاي هــر کیلــوگرم وزن بــدن بیهــوش و میلی 75

کشــی شــدند، ي گردنــی آســانهامهرهجایی هتوسط جاب
گیري بــا سپس محوطه شکمی حیوان باز شده و تخمک

استفاده از روش شکافتن آمپول اویدکت توسط ســرنگ 
دســت ههــاي بــ. اووســیتانجام گرفت 28انسولینی گیج 

 Modified آمده به قطرات لقــاح حــاوي محــیط کشــت

Rat 1-Cell Embryo Culture Medium )mR1ECM (
ســرم  لیتــر محــیط،گرم بــه ازاي هــر میلــیمیلی 4حاوي 
ــوم ــاو نیآلب ) Bovine Serum Albomin :BSA( يگ

 500دیش استریل یک قطره منتقل شدند. داخل هر پتري
میکرولیتــري  100لقــاح و یــک قطــره میکرولیتري براي 

 mg/ml 4ترکیب شــده بــا  mR1ECMکشت حاوي محیط 
)BSA(  براي شست و شو گذاشــته شــد و در آخــر روي

) پوشــانده Mineral oilسطح قطرات بــا روغــن معــدنی (
شد. محیط کشت بــراي لقــاح آزمایشــگاهی از روز قبــل 

ترکیــب ساعت در انکوباتور بــا  12تهیه و سپس به مدت 
گــراد قــرار درجه سانتی 37و دماي  2COدرصد  5زي گا

هاي نر بــالغ داده شد. براي لقاح اووسیت، از اسپرم موش
ــد اســپرم ــدا بای ــدین منظــور ابت هــا ســالم اســتفاده شــد. ب

هــاي نــر بعــد از بیهوشــی شدند. لذا موشیابی میظرفیت
ــابی اســپرمکشــی شــدند و جهــت ظرفیتآســان هــا، دم ی

هــاي لولــه جــاد چنــد بــرش در داخــلاپیدیدیم بعــد از ای
 mR1ECMمحیط کشــت لیتــرمیلــی 1اپندروف محتوي 

قرار داده شد و بــه مــدت یــک ســاعت در انکوبــاتور بــا 
 گــراددرجه ســانتی 37و دماي  2COدرصد  5ترکیب گازي 

ها به تعداد یک میلیون اسپرم انتقال داده شد. سپس اسپرم
ط کشــت بــه متــر محــییابی شده در ازاي هر میلیظرفیت

هــاي تخــم قطــرات لقــاح اضــافه شــدند. ویژگــی ســلول
 6هاي نــر و مــاده، (زیگوت) شــامل بررســی پــیش هســته

ها، در هر گــروه مــورد ساعت پس از اضافه کردن اسپرم
بررسی قرار گرفت و به صورت درصــد لقــاح بیــان شــد. 
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  شهال امیري و همکاران     

  29        1399، مهر  189 علوم پزشکی مازندران                                                                                         دوره سی ام، شمارهمجله دانشگاه               

 پژوهشی

 24هاي دو ســلولی بعــد از گذشــت همچنین تعداد جنین
روز بعــد از  4هــا بالستوسیســتساعت از زمــان لقــاح، و 

 5هــاي متوقــف شــده هاي هچ شده و جنینلقاح و جنین
هــا در محــیط کشــت در روز بعد از لقاح با نگهداري آن

  .)26(داخل انکوباتور بررسی گردیدند
  

  محاسبات آماري
افــزار ها توسط نرمها در بین گروهآنالیز آماري داده

SPSS (version 21.00)  بــه کمــک آزمــونANOVA 
آزمــون دانکــن و بررســی اثــر متقابــل یک طرفــه و پــس

دوطرفــه صــورت پــذیرفت.  ANOVAها با آزمون گروه
معیــار بیــان شــد و انحــراف ± صــورت میــانگینهها بداده

  دار در نظر گرفته شد.معنی ˂05/0Pمقدار 
  

  یافته ها
تغییرات وزن بدن و وزن تخمدان و درصد تغییرات 

هــاي نــر تحــت زندان مادة موشها نسبت به هم در فرآن
ارائــه شــده اســت. نتــایج نشــان  1تیمار در جدول شماره 

وزن دار در استرس فیزیکی سبب کاهش معنیدادند که 
هــاي تحــت اســترس زموشآهاي مادة حاصل بدن موش

). امــا ˂05/0P(گــروه کنتــرل گردیــد فیزیکی نسبت بــه 
د داري را در این شاخص ایجــااسترس روانی تغییر معنی

). تجویز سولپیراید به تنهایی یا همــراه بــا ˃05/0P(نکرد 
دار دریافت استرس فیزیکی یا روانی سبب کاهش معنــی

در وزن بـــدنِ فرزنـــدان مـــاده در مقایســـه بـــا فرزنـــدان 
 کننــدةهاي سالین و استرس فیزیکی و روانی دریافــتگروه

ــد  ــا تفــاوت معنــی˂05/0P(ســالین گردی ــین ). ام داري ب
یافت کنندة سولپیراید در شــاخص مــذکور هاي درگروه

  ).˃05/0P(مشاهده نشد 
، وزن تخمــدان در فرزنــدان 1مطابق جدول شــماره 

 داريگروه استرس فیزیکی  نسبت به کنتــرل کــاهش معنــی
 گــروه اســترس روانــی). اما در فرزندان ˂05/0P(یافته است 

). ˃05/0P(داري نداشــت نسبت به کنترل اختالف معنــی
دار در وزن راید به تنهائی سبب کاهش معنیتجویز سولپی

هاي نر تحت تیمار در مقایســه بــا تخمدان فرزندان موش
 ). تجــویز ســولپیراید˂05/0P(فرزندان گروه کنترل گردیــد 

کنندة استرس فیزیکی یــا روانــی هاي نر دریافتبه موش
ــی ــاهش معن ــبب ک ــدان در س ــدان فرزن دار در وزن تخم

  ).˂05/0P(ولپیراید گردیدمقایسه با فرزندان گروه س
  

اثر استرس و داروي سولپیراید بر وزن بــدن و وزن  :1جدول شماره 
 تخمدان در فرزندان ماده بالغ موش هاي نر تحت تیمار

  

نسبت وزن تخمدان 
 (درصد) به بدن

 گروه (گرم) وزن بدن (گرم) وزن تخمدان

a,b031/0 2040/± 0480/0  24/2 ±16/153 کنترل 
b030/0 c023/0± 035/0 b,c4± 33/115 سولپراید 
a034/0 b,c2/± 0410/0 b59/2± 33/115 استرس فیزیکی 
c026/0 d0020/± 0260/0 d7/4± 00/102 استرس فیزیکی+ سولپراید 

a,b031/0 a,b0025/± 0450/0 a18/2± 16/143 استرس روانی  
c024/0 d0021/± 0250/0 C,d± 33/107 استرس روانی+ سولپراید  

  

ـین گـروهدهنده اخـتالف معنـیغیر مشابه در هر ستون نشانحروف  هـاي مختلـف دار ب
)05/0P˂( صورت ه بها است. تمامی دادهMean ±SD اند.گزارش شده  

  
درصد تغییرات وزن تخمدان به وزن بدن نســبت بــه 

هاي استرس فیزیکی و استرس روانی نسبت هم در گروه
) امــا در ˃05/0P(داري نداشــت به کنترل اختالف معنــی

کننده اســترس و ســولپیراید نســبت بــه هاي دریافتگروه
 درصــد). >05/0P(داري یافته اســت سولپیراید کاهش معنی

در گــروه ســولپیراید تغییرات وزن تخمدان به وزن بــدن 
)؛ <05/0P(دار داشــت نسبت بــه کنتــرل اخــتالف معنــی

 همچنین این شاخص در گروه اســترس روانــی + ســولپیراید
 استرس روانی و استرس فیزیکی+ سولپیراید نسبت نسبت به

  ).>05/0P(داري یافته بود به استرس فیزیکی کاهش معنی
هــاي تخــم ، درصــد ســلول1 مطــابق نمــودار شــماره

حاصل از لقاح آزمایشگاهی در گروه استرس فیزیکی و 
داري یافتــه استرس روانی نسبت به کنترل کــاهش معنــی

ــود  ــا˂05/0P(ب ــن پ ــین ای ــروه). همچن ــاي رامتر در گ ه
ــی ــتالف معن ــولپیراید اخ ــده س ــت کنن داري را در دریاف

درصــد ). >05/0P(هاي کنترل نشــان داد  مقایسه با گروه
هاي سولپیراید نسبت بــه کنتــرل در گروه هاي تخمسلول

و استرس روانــی+ ســولپیراید نســبت بــه اســترس روانــی 
 یاسترس فیزیکی + سولپیراید در مقایسه با استرس فیزیک

  ).˂05/0P(داري یافته بود کاهش معنی
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؛ هاي تخم حاصل از لقاح آزمایشگاهیدرصد سلول :1نمودار شماره 

دار بــین آن دهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون نشان
انــد هائی که حرف مشابه گرفته) و گروه˂05/0P(باشد ها میگروه

صــورت هبــهــا داده .)<05/0P(دار با یکدیگر ندارند اختالف معنی
Mean ±SD اند.گزارش شده   

  
هاي تخــم حاصــل تعدادي از سلول 2شماره  تصویر

مقایســه  2در نمودار شــماره  دهد.از هر گروه را نشان می
و  هاي استرس فیزیکیهاي دو سلولی در گروهدرصد جنین

 داري یافتــه بــوداسترس روانی نسبت به کنترل کاهش معنــی
)05/0P˂( هــاي اخص مورد مطالعــه در گــروههمچنین ش

سولپیراید + سولپیراید و استرس روانی+ استرس فیزیکی 
در  )˂05/0P(داري یافته بــودسولپیرایدکاهش معنی نسبت به

 بــه هــاي دو ســلولی نســبتهاي آزمایشی درصد جنینگروه
  ).˂05/0P(داري یافته بودند گروه کنترل خودکاهش معنی

  

 
  

اي تخم حاصــل از لقــاح آزمایشــگاهی در سلول ه :2تصویر شماره 
 اســترس ،)B(ســولپیراید  ، )A(، کنتــرل تحت تیمارهاي مختلف  گروه

، )E(، استرس روانی )D(، استرس فیزیکی + سولپیراید )C(فیزیکی 
نشان داده شده است؛ درشت نمایی  )F(استرس روانی+ سولپیراید 

  میکرومتر 50و خط مقیاس =  ×400
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هاي دوسلولی؛ حروف متفاوت در هر درصد جنین :2نمودار شماره 
و  )˂05/0P(باشد ها میدار بین آن گروهدهنده اختالف معنیستون نشان

دار بــا یکــدیگر اند اختالف معنــیکه حرف مشابه گرفتههائیگروه
  اند.گزارش شده Mean±SDصورت هبها داده .)<05/0P(ندارند 

  
ها و بالستوسیست دهنده تعدادنشان 3نمودار شماره 

هــایی کــه باشد. بررسی درصد جنینروند رشد جنین می
روز به مرحله بالستوسیست رسیده بودنــد نشــان  5بعد از 

داد که در گروه استرس فیزیکی نسبت به کنترل کاهش 
 اســترس روانــی نســبت) اما ˂05/0P(داري وجود دارد معنی

 هاستدرصد بالستوسیداري را در به کنترل اختالف معنی
هــا در گــروه ). درصد بالستوسیســت˃05/0P(نشان نداد 

استرس فیزیکی + سولپیراید نسبت به ســولپیراید کــاهش 
) امــا ایــن شــاخص گــروه ˂05/0P(داري یافته بــود معنی

 استرس روانی + سولپیراید نسبت به استرس روانی اخــتالف
ــی ــود معن ــه ب ــین˃05/0P(داري نیافت ــد جن ــاي ). درص ه

هاي مورد مطالعه نسبت به کنتــرل ر گروهبالستوسیست د
  ).˂05/0P(داري یافته بودند خود کاهش معنی
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حروف متفاوت در هر  هاي بالستوسیست،درصد جنبن :3نمودار شماره 

) ˂05/0P(باشــد ها میدار بین آن گروهدهنده اختالف معنیستون نشان
با یکدیگر دار اند اختالف معنیهائی که حرف مشابه گرفتهو گروه
   .اندگزارش شده Mean ±SDصورت هبها ). داده<05/0P(ندارند 
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 پژوهشی

هــاي دهد که درصد جنــیننشان می 4نمودار شماره 
 هچ شده در گروه استرس فیزیکی نسبت به کنتــرل کــاهش

 اســترس روانــی نســبت). اما ˂05/0P(داري یافته است معنی
هچ هاي درصد جنینداري را در به کنترل اختالف معنی

ــداد  شــده شــاخص مــورد مطالعــه در  ).˃05/0P(نشــان ن
سولپیراید و استرس روانــی + هاي استرس فیزیکی گروه

داري یافتــه سولپیراید کاهش معنــی سولپیراید نسبت به+ 
هــاي هاي هچ شده در گروه). درصد جنین˂05/0P(بود 

داري مورد مطالعه نسبت بــه کنتــرل خــود کــاهش معنــی
  ).˂05/0P(یافته بودند 

هاي متوقف شده درصد جنین ،5طبق نمودار شماره 
 داريهاي تحت استرس و سولپیراید اختالف معنیدر گروه

هــاي متوقــف شــده ). درصد جنین˃05/0P(را نشان نداد 
هاي سولپیراید نسبت به کنترل، استرس فیزیکی در گروه

+ سولپیراید نسبت به استرس فیزیکی و استرس روانی + 
داري سبت بــه اســترس روانــی افــزایش معنــیسولپیراید ن

  ).˂05/0P(یافته بود 
ج اصــلی تحلیــل واریــانس دوطرفــه در جــدول نتــای

  شده است.آزمودنی) نشان داده (جدول اثرات بین 2شماره 
 متغیرهايبراي  )Pداري (سطح معنی 2شماره درجدول

نشــان داده شــده ها به طور آماري مستقل و اثر متقابل آن
 داري درنظرگرفته شد. متغیرهــايسطح معنی >05/0Pاست. 

هاي وزن بدن فرزنــدان مــاده و وابسته شامل درصد سلول
هــاي هاي تخــم، جنــینها، درصد سلولوزن تخمدان آن

هچ شــده و متوقــف  هايدو سلولی، بالستوسیست، جنین
انــواع اســترس  باشــند. متغیرهــاي مســتقل شــاملشده می

و انواع تیمار (سالین و استرس فیزیکی و استرس روانی) (
باشد. اثرات متقابل انواع استرس و تیمار نیز سولپیراید) می

  براي هر یک از متغیرهاي وابسته نشان داده شده است.

، دو نــوع اســترس 2طبــق اطالعــات جــدول شــماره 
دار در وزن بــدن، درصــد فیزیکی و روانی تفاوت معنــی

) >05/0P(اند هاي دو سلولی و بالستوسیست داشتهجنین
 ).<05/0Pداري نداشــتند (ها تفاوت معنیو در سایر شاخص

ــین تیمــار ســولپیراید در تمــام شــاخص ــاوت همچن ها تف
کــرد  سالین ایجــاد هايا گروهـداري را در مقایسه بمعنی

)05/0P<کــدام). بررسی اثر متقابل استرس و تیمــار در هیچ 
  ).>05/0Pداري را نشان نداد (ها تفاوت معنیاز شاخص
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 هاي هچ شده حروف متفاوت در هر ستوندرصد جنبن :4نمودار شماره 
) و ˂05/0P(باشــد ها میدار بین آن گروهدهنده اختالف معنینشان

دار بــا یکــدیگر اند اختالف معنیهائی که حرف مشابه گرفتهگروه
 اندگزارش شده Mean ±SDصورت هبها ). داده<05/0P(ندارند 
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هاي متوقف شده، حروف متفاوت در هــر درصد جنبن :5ماره ش نمودار

 )˂05/0P(باشد ها میدار بین آن گروهدهنده اختالف معنیستون نشان
دار با یکدیگر اند اختالف معنیهائی که حرف مشابه گرفتهگروه و

  اند.گزارش شده Mean±SDصورت هبها داده ).<05/0P(ندارند 
 

  حاصل از آنالیز واریانس دو طرفه هامتغیرهاي مستقل و اثر متقابل آن )Pداري (سطح معنی :2جدول شماره 
  

متغیر وابسته
  هاي متوقف شده درصد جنین  هاي هچ شده درصد جنین  درصد بالستوسیست  هاي دو سلولی درصد جنین  هاي تخم درصد سلول  وزن تخمدان  وزن بدن  متغیرهاي عامل

  935/0  119/0  013/0  008/0  334/0  671/0  005/0  استرس
  003/0  005/0  000/0  000/0  030/0  006/0  000/0  تیمار

  195/0  387/0  227/0  115/0  140/0  488/0  052/0  استرس * تیمار
  

05/0P< داري در نظر گرفته شده است.سطح معنی 
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  بحث
ــر ــه حاض ــدان مــاده در مطالع ــاروري فرزن ــوان ب  ت

وانی فیزیکی یا ر تحت استرسکه هاي صحرائی نر موش
تیمــار شــدند مــورد  داروي ســولپیرایدبــا  قــرار داشــتند و

بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد کــه اوالً وزن 
ــن  ــدان مــاده حاصــل از ای بــدن و وزن تخمــدان در فرزن

 داري شد. همچنینکاهشی معنیهاي نر دچار تغییراتموش
هاي حاصل از تنیِ تخمکهاي حاصل از لقاح برونیافته

هــاي تحــت اســترس نشــان داد کــه ن مــادة مــوشفرزندا
هــاي تخــم، داري در میانگین درصد سلولاختالف معنی

 هاي دو سلولی، درصد بالستوسیست و درصــددرصد جنین
هــاي کنتــرل وجــود داشــت. هاي هچ شده با گــروهجنین

دار و هاي نر با سولپیراید سبب کــاهش معنــیتیمار موش
ن ماده گردید. تغییرات تر توان باروري فرزنداهرچه بیش

هاي ماده احتماالً ناشی از دار مشاهده شده در موشمعنی
ها با ســولپیراید بــوده اعمال استرس به والد نر و تیمار آن

است. لذا بررسی علت بروز این تغییــرات در فرزنــدان را 
  یابی نمود.باید در والد نر ریشه

و اند کــه تغییــر در مورفولــوژي تحقیقات نشان داده
 هــايماده ژنتیکی اسپرم که ممکن است تحت تأثیر استرس

اي در بــروز اخــتالالت محیطی ایجاد شود، تــاثیر عمــده
 هــايقرارگرفتن درمعرض استرس ).9(تولیدمثلی داشته باشد
را افزایش و همزمــان فعالیــت  HPAمزمن فعالیت محور 

دهد. این رابطــه آنتاگونیســتی را کاهش می HPGمحور 
 ).7(باشــدترس بین دو محور مبناي نابــاروري مــیناشی از اس

مطالعات صورت گرفته بر روي مایع منی در مردانی کــه 
تحت استرس قرار گرفتــه بودنــد نشــان داد کــه افــزایش 

تحرکی اسپرم و استرس سبب کاهش کیفیت اسپرم، کم
شــود و از طرفــی هاي غیرطبیعی میافزایش درصد اسپرم

کند زیرا بافــت بیضــه میاسترس عملکرد بیضه را مختل 
تحت استرس و سطوح باالي کــورتیزول آپوپتــوز را در 

عــالوه بــر  .)10(دهدهاي جنسی و لیدیگ نشان میسلول
این استرس روانی مزمن سبب اتوفــاژي بافــت بیضــه نیــز 

نــر  اند که استرس در مــوشمطالعات نشان داده .)11(شودمی

 کیفیتهاي جنسی وکاهشعالوه برکاهش غلظت هورمون
. )9،27(گــرددمایع منی سبب کاهش ظرفیت لقاح درونی می

نشان داده شده است که افســردگی ناشــی از اســترس بــر 
ساختار و عملکرد غدد جنسی و همچنین بر کیفیت مایع 

و افــزایش اســترس  DNAمنی، میزان قطعه قطعــه شــدن 
. در )28(گــذاردهاي تولیدمثلی اثر میاکسیداتیو در اندام

حاضر براي اولین بــار نشــان داده شــد کــه اعمــال مطالعه 
هاي نر بر استرس مزمن اعم از فیزیکی یا روانی به موش

هاي تحت تیمار نیز سیستم تولیدمثلی فرزندان مادة موش
ها شــده اســت. تأثیر گذاشته و سبب ایجاد اختالل در آن

رود مطابق با مطالعات پیشــین، اســترس ســبب احتمال می
هاي والد شده ه ژنتیکی اسپرم در موشماد دیدگیآسیب

صورت اخــتالالت تولیــدمثلی در هدیدگی بو این آسیب
کــه قــدرت طوريهافراد نسل بعد بروز پیدا کرده است؛ ب

 هاي نر تحت اســترسباروري فرزندان ماده حاصل از موش
به میزان قابل توجهی کاهش یافت و درصد ســلول هــاي 

ند طبیعــی رشــد خــود هایی که به روتخم و درصد سلول
هاي متأثر از استرس ادامه داده بودند تقریباً در تمام گروه

که بــر اســاس کاهش یافته بود. نکته قابل توجه این است
نتایج حاصل، در تیمارهاي مشــابه، اثــرات ســوء اســترس 

هاي مورد بررسی تقریباً با اثرات روانی در اغلب شاخص
کنــد، اگرچــه سوء ناشی از استرس فیزیکــی برابــري می

تر بود. در دار تأثیر استرس فیزیکی بیشطور غیر معنیهب
هــاي داري در درصــد جنــینمطالعه حاضر تفــاوت معنــی

 هاي متأثر از استرس با گروه کنترلمتوقف شده بین گروه
هــا که ترتیب مراحل رشد جنینجاییمشاهده نشد. از آن

و هــاي دبعد از تشکیل ســلول تخــم شــامل ایجــاد جنــین
باشــد، سلولی، بالستوسیت، هچ و سپس متوقف شده می

رسد که در گروه هــاي تحــت اســترس تعــداد به نظر می
ها در مراحل قبل از رسیدن بــه مرحلــه تري از سلولبیش

هاي بنابرین در گروه دشونتوقف رشد دچار آتروفی می
ها بــه ایــن مرحلــه تري از سلولتحت استرس درصد کم

 سه با گروه کنترل باعــث ایجــاد تفــاوترسند که در مقایمی
شوند. عالوه بر این، استرس در والــد نــر دار میغیرمعنی
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منجر شد تا وزن بدن و وزن تخمدان نیز در فرزندان ماده 
 کاهش یابد. اگرچه کاهش وزن بدن و تخمــدان در هــر دو

 مشهود بود اما استرس فیزیکی روانی و فیزیکیاسترس گروه
روانی باعث کاهش وزن بدن گردیــد. تر از استرس بیش

رود استرس فیزیکی بیش از استرس روانی بر احتمال می
عملکرد مســیرهاي متــابولیکی تنظــیم وزن مــؤثر باشــد و 
باعث کاهش وزن بدن شود. تعیین دقیق مکانیسم درگیر 
در این فرآیند نیازمند طراحی مطالعات اختصاصی بــراي 

  باشد.فرزندان می بررسی اثر استرس والدي بر وزن بدن
اي در خصــوص بررســی تــأثیر پیش از ایــن مطالعــه

 دراسترس بر عملکرد تولیدمثلی فرزندان انجام نگرفته بــود. 
مطالعه حاضر همچنین مشاهده شد که تجویز سولپیراید، 
به تنهایی باعث ایجاد اختالالت جنسی در فرزندان شد و 

ســبب که مصرف آن با اعمال استرس همراه شد هنگامی
استرس  با این وجود اثرات تشدید این اختالالت گردید.

 در هیچ یــک از شــاخص هــا فیزیکی به همراه سولپیراید
اســترس روانــی بــه همــراه  داري بــا اثــراتتفاوت معنــی

هــاي نداشت. نکته قابــل توجــه در بــین گــروهسولپیراید 
کنندة سولپیراید، در مــورد وزن بــدن و تخمــدان دریافت

+  بــدن در گــروه اســترس فیزیکــیزن اســت؛ اگرچــه و
 امــا بود،سولپیراید + تر از گروه استرس روانی سولپیراید کم

 موضوع برعکسدر این دو گروه، مدان خدر مورد وزن ت
تــوان دار نیستند اما مــیها معنی. با اینکه این تفاوتاست

گفت اگرچه به ظاهر وزن بدن در گروه استرس روانی+ 
ولی تجــویز ســولپیراید بــه گــروه  تر استسولپیراید بیش

درصــدي وزن بــدن و  25استرس روانــی باعــث کــاهش 
درصدي وزن تخمدان در فرزندان در مقایسه  44کاهش 

با گروه استرس روانی شده است؛ در حــالی کــه تجــویز 
سولپیراید به گروه استرس فیزیکی منجر به کاهش فقــط 

درصــد وزن تخمــدان  36درصد وزن بدن و کــاهش  11
که اثــر رزندان گردیده است. بنابراین با توجه به ایندر ف

تري بر متقابل استرس روانی و سولپیراید اثر کاهشی بیش
رود وزن تخمدان نیــز در ایــن وزن بدن داشته، انتظار می

پیش از ایــن نشــان  تري را نشان دهد.گروه، کاهش بیش

هاي داده شده است که سولپیراید، آنتاگونیســت گیرنــده
D2 دارايپریشــیضــد روانامینی و از دسته داروهــاي دوپ ، 

 است و مصرف مداوم آناثرات منفی بر پارامترهاي اسپرمی
اخــتالالت طوري که هب ).18(شودمنجر به هیپوگنادي می

تــرین عــوارض مصــرف داروهــاي جنسی یکــی از مهــم
ــیآنتی ــمار م ــه ش ــایکوتیک ب ــال دارد )29(رودس . احتم

هــاي مختلفــی بــر سیســتم ســمســولپیراید از طریــق مکانی
 D2تولیدمثلی افراد اثر بگذارد. این دارو با مهار گیرنــده 

اثــر مهــاري دوپــامین بــر  بوالرینفانــدیتوبروادوپامینی در 
بــرد و هــاي الکتــوتروف را در هیپــوفیز از بــین میسلول

  باعث افزایش ترشح پروالکتین و ایجاد هیپرپروالکتینمی
موجب به تأخیر افتــادن بلــوغ پروالکتین  .)17،30(شودمی

جنســی، کــاهش وزن گنادهــا و کــاهش فعالیــت جنســی 
احتمــال  ).21(تواند سبب سقط جنین گــرددشود و میمی

دارد سولپیراید با افزایش پروالکتین خون موجبات بروز 
هــا و سیســتم تولیــدمثلی افــراد مصــرف اختالل در اسپرم

هــاي دهکننده را فرآهم آورد. از سوي دیگر مهــار گیرنــ
D2  دوپامینی باعــث افــزایش ترشــح دوپــامین و تشــدید

ــک می ــیرهاي دوپامینرژی ــیگنالینگ مس ــودس . )31،32(ش
صورت موضعی منجر ههمچنین افزایش غلظت دوپامین ب

 علته. دوپامین ب)33،34(گرددبه القاي استرس اکسیداتیو می
هاي هیدروکسیل، مستعد تولیــد مــاده بســیار گروهداشتن 
  هــاي باشــد کــه تولیــد رادیکــالوپامین کینــون میفعال د

ــی ــه روش آنزیم ــال ب ــزایش فع ــیونی را اف و اتواکسیداس
اند که تجــویز نشان دادهو همکاران  Tiwari ).35(دهدمی

سولپیراید با افزایش سیگنالینگ مسیرهاي دوپامینرژیک 
اکسیدانی، کاتاالز هاي آنتیسبب کاهش محتواي آنزیم

ــ ــید دیس ــذا  ).33(گــردد میموتاز و ســوپر اکس ــویز ل تج
حاضــر  سیستمیک سولپیراید، مشابه آنچه کــه در مطالعــه

 هایی مانند مغــز و بیضــه کــهانجام شد، ممکن است در بافت
 سبب تشدید ســیگنالینگ )36(دوپامینی را دارند D2گیرندة 

 دوپامین و افزایش فرآیندهاي اکسیداتیو و آسیب موضعی
ن وجود مقدار طبیعــی دوپــامین ها شود. با ایدر آن بافت
هاي تولیدمثلی الزم و مفید هاي طبیعی اندامبراي فعالیت
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ــدامباشــد. حضــور گیرنــدهمی ــاي هــاي دوپــامین در ان ه
 حیوانات گواهی از نقش تولیدمثلی و اسپرم موش و سایر

 دوپامین در تولید مثل و باروري است؛ دوپامین در تعدیل
 اسپرم نقش دارد. همچنــین مانی و مورفولوژيتحرك، زنده

 دوپامین در کنترل لقاح داخلی بدن نیــز نقــش دارد و داراي
 شــواهد حــاکی ).37(باشداثرات محافظتی بر روي اسپرم می

فعــال ســبب  نیدوپــام هــاي پــایینغلظــتاز آن است که 
ی و مــانزنــده شیباعــث افــزاو  D2مهــاري  رندهیشدن گ

، امــا شــودمــی نیروزیــت ونیالســیفسفورتحرك اسپرم و 
تواند بــه دنبــال تزریــق هاي باالتر دوپامین، که میغلظت

ماننــد ســولپیراید نیــز مشــاهده  D2آنتاگونیســت گیرنــده 
اختالالت و  نیروزیت ونیالسیباعث کاهش فسفور شود،

بنــابراین  .)38(شــودمیو القاي استرس اکسیداتیو اسپرمی
هـــاي رود ســولپیراید از طریــق مکانیســماحتمــال مــی

الذکر باعث اخــتالل در ســاختار و عملکــرد بیضــه و فوق
ماده ژنتیکی اسپرم موش هاي والد شده و این اختالالت 
به نسل بعد منتقل و باعث کاهش توان بــاروري فرزنــدان 
گردیــده اســت. همزمــانی مصــرف ســولپیراید بــا اعمــال 

اســترس منجــر بــه تشــدید عــوارض تولیــدمثلی ناشــی از 
سد افرادي که بــه هــر دلیــل رشود. به نظر میاسترس می

سایکوتیک مانند ملزم به استفاده از برخی داروهاي آنتی
شوند نه تنها ممکن است در معــرض خطــر سولپیراید می

جدي اختالالت جنسی قرار گیرند بلکــه احتمــال انتقــال 
  شود.ها تقویت میبرخی اختالالت به نسل بعد نیز در آن

 رس فیزیکیتوان گفت که اعمال استدر مجموع می
یا روانی در والد نــر عــالوه بــر کــاهش وزن بــدن و وزن 

ها را نیز کــاهش تخمدان فرزندان ماده، توان باروري آن
 اخــتالالت تشــدید ایــن داد و تجــویز ســولپیراید باعــث

تــرین مکانیســم احتمــالی درگیــر در ایــن گردید. اصــلی
 هاي اکسیداتیواختالالت براساس مطالعات پیشین، آسیب

از استرس یا ناشی از افزایش سیگنالینگ دوپــامین ناشی 
باشــد؛ در اسپرم والد و انتقال اختالالت به نسل بعدي می

با این وجود بررسی مستقیم مکانیسم بروز ایــن تغییــرات 
در فرزندان به دنبال اعمال استرس یا تجویز سولپیراید به 

  نماید.والدین ضروري می

 

References 
1. Hajela S, Prasad S, Kumaran A, Kumar Y. 

Stress and infertility: A review. International 
Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics 

and Gynecology 2016; 5(4): 940-943. 

2. Moridi A, Roozbeh N, Yaghoobi H, Soltani 

S, Dashti S, Shahrahmani N, Banaei M. 

Etiology and Risk Factors Associated With 

Infertility. International Journal of Womens 

Health and Reproduction Sciences 2019; 7(3): 

346-353 (Persian). 

3. Ayaz KF, Miah MT, Ahasan HN, Raihan 

MR, Islam MA. Male Infertility A Review. J 

Med 2012; 13(2): 190-199. 

4. Ruder EH, Hartman TJ, Goldman MB. 

Impact of oxidative stress on female fertility. 

Curr Opin Obstet Gynecol 2009; 21(3): 219-

222. 

5. Bali A, Singh N, Jaggi AS. Investigations 

into mild electric foot shock stress-induced 

cognitive enhancement: possible role of 

angiotensin neuropeptides. Journal of the 

Renin-Angiotensin-Aldosterone System 2013; 

14(3): 197-203. 

6. Li Y, Qin J, Yan J, Zhang N, Xu Y, Zhu Y, et 

al. Differences of physical vs. psychological 

stress: evidences from glucocorticoid receptor 

expression, hippocampal subfields injury, 

and behavioral abnormalities. Brain Imaging 

Behav 2019; 13(6): 1780-1788. 

7. Rivier C, Rivest S. Effect of stress on the 

activity of the hypothalamic-pituitary-gonadal 

axis: peripheral and central mechanisms. Biol 

reprod 1991; 45(4): 523-532. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 13

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15202-fa.html


     
  شهال امیري و همکاران     

  35        1399، مهر  189 علوم پزشکی مازندران                                                                                         دوره سی ام، شمارهمجله دانشگاه               

 پژوهشی

8. Aguilar Mahecha A, Hales BF, Robaire B. 

Expression of stress response genes in germ 

cells during spermatogenesis. Biology of 

Reproduction 2001; 65(1): 119-127. 

9. Retana Márquez S, Vigueras Villaseñor RM, 

Juárez Rojas L, Aragón Martínez A, Torres 

GR. Sexual behavior attenuates the effects of 

chronic stress in body weight, testes, sexual 

accessory glands, and plasma testosterone in 

male rats. Hormones and Behavior 2014; 

66(5): 766-778. 

10. Nordkap L, Jensen TK, Hansen ÅM, Lassen 

TH, Bang AK, Joensen UN, et al. 

Psychological stress and testicular function: a 

cross-sectional study of 1,215 Danish men. 

Fertil Steril 2016; 105(1): 174-187.  

11. Shen Y, He D, He L, Bai Y, Wang B, Xue Y, 

Hou G. Chronic psychological stress, but not 

chronic pain stress, influences sexual 

motivation and induces testicular autophagy 

in male rats. Front Psychol 2020; 11: 826.  

12. Prasad S, Tiwari M, Pandey AN, Shrivastav 

TG, Chaube SK. Impact of stress on oocyte 

quality and reproductive outcome. Journal of 

Biomedical Science 2016; 23(1): 1-5.  

13. Götz AA, Stefanski V. Psychosocial maternal 

stress during pregnancy affects serum 

corticosterone, blood immune parameters and 

anxiety behaviour in adult male rat offspring. 

Physiol Behav 2007; 90(1): 108-115.  

14. Nakhjiri E, Saboory E, Roshan Milani S, 

Rasmi Y, Khalafkhani D. Effect of prenatal 

restraint stress and morphine co-administration 

on plasma vasopressin concentration and 

anxiety behaviors in adult rat offspring. 

Stress 2017; 20(2): 205-211 (Persian). 

15. Omori IM, Wang J, Soares B, Fenton M. 

Sulpiride versus other antipsychotics for 
schizophrenia. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2009; (2).  

16. Muench J, Hamer AM. Adverse effects of 

antipsychotic medications. Am Fam Physician 

2010; 81(5): 617-622.  

17. Ambrosi B, Travaglini P, Beck Peccoz P, 

Bara R, Elli R, Paracchi A, etal. Effect of 

sulpiride-induced hyperprolactinemia on serum 

testosterone response to HCG in normal men. 

The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism 1976; 43(3): 700-703.  

18. Ahmadi A, Khanlou RA, Salami SI,Ahmadi 

A. Evaluation of sperm quality, maturation 

and DNA integrity in adult mice treated with 

sulpiride. Tehran Univ Med J 2012; 70(4): 

205-211 (Persian). 

19. Benelli A, De Pol A, Poggioli R, Cavazzuti 

E, Arletti R, Bertolini A, Vergoni AV. L-

sulpiride, at antidepressant dosage, prevents 

conditioned-fear stress-induced gastric lesions 

in rats. Pharmacol Res 2000; 42(2): 157-160.  

20. Kato K. Response of patients in mixed state 

of anxiety and depression to low dose 

sulpiride. Igaku Kenkyu 1993; 63(1): 15-19. 

21. Cookson J, Hodgson R, Wildgust HJ. Prolactin, 

hyperprolactinaemia and antipsychotic treatment: 

a review and lessons for treatment of early 

psychosis. J Psychopharmacol 2012; 26(5 

suppl): 42-51.  

22. Ataka K, Nagaishi K, Asakawa A, Inui A, 

Fujimiya M. Alteration of antral and 

proximal colonic motility induced by chronic 

psychological stress involves central 

urocortin 3 and vasopressin in rats. American 

Journal of Physiology-Gastrointestinal and 

Liver Physiology 2012; 303(4): G519-G528.  

23. Salarkia E, Sepehri G, Torabzadeh P, Abshenas 

J, Saberi A. Effects of administration of co-

trimoxazole and folic acid on sperm quality 

and histological changes of testes in male 

rats. International Journal of Reproductive 

BioMedicine 2017; 15(10): 625-634 (Persian). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 13

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15202-fa.html


  نر یصحرائ يهاموش  فرزندان ماده يتوان بارور
 

  1399، مهر  189ه سی ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                          دور          36

24. Saki G, Rahim F, Vaysi OA. Effect of forced 

swimming stress on in-vivo fertilization 

capacity of rat and subsequent offspring 

quality. Journal of Human Reproductive 

Sciences 2010; 3(1): 32-34 (Persian). 

25. Eyigor O, Jennes L. Expression of glutamate 

receptor subunit mRNAs in gonadotropin-

releasing hormone neurons during the  

sexual maturation of the female rat. 

Neuroendocrinology 1997; 66(2): 122-129.  

26. Zahmatkesh E, Najafi G, Nejati V. Protective 

effect of royal jelly on in vitro fertilization 

(IVF) in male mice treated with 

oxymetholone. Cell Journal (Yakhteh) 2015; 

17(3): 569-575.  

27. REN L, LI X, Weng Q, Trisomboon H, 

Yamamoto T, Pan L, et al. Effects of acute 

restraint stress on sperm motility and secretion 

of pituitary, adrenocortical, and gonadal 

hormones in adult male rats. Journal of 

Veterinary Medical Science 2010; 72(11): 

1501-1506.  

28. Beeder LA, Samplaski MK. Effect of 

antidepressant medications on semen 

parameters and male fertility. International 

Journal of Urology 2020; 27(1): 39-46.  

29. Cutler AJ. Sexual dysfunction and antipsychotic 

treatment. Psychoneuroendocrinology 2003; 

28(supplement 1): 69-82.  

30. Solomon R, Shvartsur R, Azab AN. The 

Association between psychotropic drug use 

and fertility problems among male subjects. J 

Psychiatr Pract 2019; 25(1): 22-33.  

31. Ford CP. The role of D2-autoreceptors in 

regulating dopamine neuron activity and 

transmission. Neuroscience 2014; 282: 13-22. 

32. Baik JH. Dopamine signaling in food 

addiction: role of dopamine D2 receptors. 

BMB Rep 2013; 46(11): 519-526.  

33. Tiwari P, Dubey SK, Sahu PK. Tinospora 

cordifolia attenuates antipsychotic drug 

induced hyperprolactinemia in Wistar rats. 

Asian Pacific Journal of Reproduction 2019; 

8(3): 132-140.  

34. Miyazaki I, Asanuma M. Dopaminergic 

neuron-specific oxidative stress caused by 

dopamine itself. Acta Med Okayama 2008; 

62(3): 141-150.  

35. Ben-Shachar D, Zuk R, Gazawi H, Ljubuncic 

P. Dopamine toxicity involves mitochondrial 

complex I inhibition: implications to dopamine- 

related neuropsychiatric disorders. Biochem 

Pharmacol 2004; 67(10): 1965-1974.  

36. Terland O, Flatmark T, Tangerås A, 

Grønberg M. Dopamine oxidation generates 

an oxidative stress mediated by dopamine 

semiquinone and unrelated to reactive oxygen 

species. Journal of Molecular and Cellular 

Cardiology 1997; 29(6): 1731-1738. 

37. Otth C, Torres M, Ramírez A, Fernandez JC, 

Castro M, Rauch MC, et al. Novel 

identification of peripheral dopaminergic D2 

receptor in male germ cells. Journal of 

Cellular Biochemistry 2007; 100(1): 141-150. 

38. Jafarpour Fard M, Karami M, Jalali 

Nadoushan M. Interaction of sulpiride  

with morphine in induction of male rat 

infertility. Journal of Basic and Clinical 

Pathophysiology 2019; 7(2): 6-11 (Persian). 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15202-fa.html
http://www.tcpdf.org

