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چکیده
تنشهای حرارتی-رطوبتی از مهمترین عوامل محیطی موثر بر رشد جنین و سالمت مادران باردار است و مطالعات در این زمینه محدود
بودهاند .هدف این پژوهش بررسی اثرات مواجهه کوتاهمدت در برابر تنشهای حرارتی-رطوبتی در قالب شاخص  THIبر رشد و نمو جنین در
موش میباشد و به این منظور از مدلهای حیوانی (موش  )NMRIاستفاده شده است .در مطالعه حاضر موشهای  NMRIبا سن  7تا  8هفته
باردار در طول دوره دوم بارداری استفاده شده است .روزانه بهصورت کوتاهمدت ( 10 ،8 ،5 ،3و  15دقیقه) و در بازه زمانی  1هفته در برابر
تنشهای حرارتی-رطوبتی در محفظه طراحی شده قرار گرفتند .دورههای قرارگیری مطابق با نقاط رشد و تکامل جنین انسان طراحی شده است.
مواجهه با تنشهای حرارتی-رطوبتی در دوره دوم (روز بارداری )6/5-14 :بارداری در مدت زمان  7روز ،افزایش میزان مرگ و میر مادران،
کاهش وزن قد جنین و وزن جفت را نسبت به گروه شاهد نشان میدهد ،این افزایش در سطح معنیداری ( )p-value<0/01مورد آزمون قرار
گرفت .همچنین با افزایش سطح تنش (حرارت-رطوبتی) در سطوح مختلف شاخص ،ناهنجاریهای جنینی (اگزوهپاتیک ،بدشکلی صورت ،بدن
 Cشکل ،نقایص ساختاری گوش ،همانژیوم و چسبندگی اندام حرکتی) افزایش نشان داده است .آزمون  tدو نمونه مستقل و  ANOVAمعنیداری
موارد فوق را در سطح ( )p-value<0/01تایید نمودهاند .نتایج این پژوهش میتواند در تدوین برنامههای مراقبتی ،درمانی و آموزش مادران باردار
موثر بوده و جهت پایش تنشهای حرارتی-رطوبتی و طراحی سیستمهای هشداردهنده مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :تنشهای حرارتی-رطوبتی ،ناهنجاریهای جنین ،THI ،مواجهه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولentezari@hsu.ac.ir :
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مقدمه
عوامل محیطی مانند درجهحرارت ،رطوبت ،سرعت باد و تابش
از عوامل تعیین کننده شرایط آسایش یا سطوح تنشی برای موجودات
زنده محسوب میشوند .شاخصهای مختلف هواشناسی زیستی جهت
پیشبینی و تعیین نقاط تنش برای حیوانات و انسان توسعه یافتهاند
( Bohmanovaو همکاران2007 ،؛  Vitaliو همکاران .)2009 ،نتایج
نامطلوب بارداری بهطورکلی شامل ناهنجاریهای کروموزومی،
ناهنجاریهای مادرزادی ،سقط جنین ،تولد یا زایمان زودرس تعریف
میشود ( Frederiksenو همکاران .)2018 ،امروزه نتایج نامطلوب
بارداری ،عامل بسیاری از بیماریها و مرگ و میر در سراسر جهان در
زنان باردار و نوزادان متولد شده محسوب میشود .از این میان،
فراوانترین نتایج ،مربوط به اختالالت فشارخون باال ،زایمان زودرس،
وزن کم در زمان تولد و عقب ماندگی رشد داخل رحمی میباشند
( Beltranو همکاران2014 ،؛  Dłuskiو همکاران2018 ،؛ ،Kramer
 .)2003عوامل محیطی و اقلیمی یکی از مهمترین علل ایجاد نتایج
نامطلوب بارداری و مرگ و میر میباشد که بهندرت به آن پرداخته
میشود ( Brucknerو همکاران .)2014 ،آسایش حرارتی انسان نتیجه
تعادل انرژی بین سطح بدن و محیط زیست است که بر فیزیولوژی،
روانشناسی و رفتار انسان اثر دارد ( Goslingو همکاران2014 ،؛
 Jendritzkyو همکاران2012 ،؛  .)2012 ،McGregorراحتی و سالمتی
انسان بهویژه زنان باردار در محیط طبیعی رابطه مستقیم با عناصر
آب و هوایی از قبیل درجه حرارت ،رطوبت ،تابش آفتاب و باد دارد
( .)2004 ،Thomasشاخصهای مرتبط با فیزیولوژی انسان که از
معادله بیالن انرژی بدن انسان مشتق گردیدهاند ،امروزه در مطالعات
زیست اقلیم جایگاه ویژهای دارند ( Valencia-Barreraو همکاران،
 .)2002بررسی علمی و مدون شرایط راحتی آب و هوایی انسان به
دهه  50و  60قرن بیستم باز میگردد ( Arensو همکاران.)1986 ،
شرایط آب و هوایی گویای چگونگی جو میباشد .این شرایط معموالً
بهوسیلۀ اندازهگیری عناصر اقلیمی و حاالت آن بیان میشود .عناصر
اقلیمی پدیدههای توصیف کنندۀ آب و هوا (تابش ،دما ،بارش ،رطوبت،
فشار و باد) هستند که در ایستگاههای سنجش جو اندازهگیری میشوند.
از سوی دیگر مدلهای آسایش حرارتی عالوه بر استفاده از پارامترهای
جوی ( Kántorو  .)2011 ،Ungerاز فرایندهای پیچیده متابولیکی
مانند سطح فعالیت فیزیکی و پوشش لباس نیز استفاده میکنند
( Jendritzkyو همکاران .)2012 ،همچنین این مدلها ابزار مفیدی
برای خالصهسازی اثرات متقابل عوامل استرسزای محیطی و
واکنشهای انسان محسوب میشوند که بهصورت طبقهبندیهای
تجربی یا منطقی براساس محاسبات مربوط به تعادل بدن انسان بیان
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میشوند ( Blazejczykو همکاران2012 ،؛ .)1979 ،Steadman
گونههای مختلف حیوانات و انسانها حساسیتهای مختلفی را نسبت
به درجهحرارت در مقادیر مختلف رطوبت نشان میدهند (،Yousef
 .)1985در انسان نسبت درجهحرارت مرطوب بر روی آسایش  6برابر
بیشتر از درجهحرارت خشک است .درحالیکه این نسبت در حیوانات
بهمیزان  2برابر میباشد ( .)1962 ،Biancaاثرات ترکیبی درجه حرارت
و رطوبت بر نتایج منفی بارداری در سال  1997مورد توجه قرار گرفت
و شاخص رطوبت-گرما بهعنوان یکی از فاکتورهای سنجش اثرات
ترکیبی این دو پارامتر و اثرات آن بر بارداری معرفی شد ( Lajinianو
همکاران .)1997 ،در شرایط تنش حرارتی گیرندههای حساس به
تغییر درجهحرارت در پوست ،عضالت ،معده و مناطقی از سیستم
عصبی مرکزی سیگنالهای این تغییر را از طریق سیستم عصبی به
هیپوتاالموس قدامی ارسال میکنند .در مواقع کاهش درجهحرارت
نیز انقباض عروق ،جریان خون به پوست را کاهش میدهد .از اینرو
باعث بروز هیپوترمی (واکنش بدن در برابر کاهش درجه حرارت) و
ترموژنز (سوخت و ساز بدن برای تولید گرمای بیشتر) خواهد شد
( .)2014 ،Parsonsتحقیقات متعدد نشان میدهد زنان در  12هفته
اول بارداری نباید در معرض مستقیم نور آفتاب و گرما قرار بگیرند
زیرا این گرما میتواند روی رشد جنین داخل رحم مادر تاثیر منفی
بگذارد .در زنانی که در  3ماه اول دوران بارداری خود در معرض گرما
قرار بگیرند ،احتمال تولد نوزادانی با وزن کم افزایش معنیداری پیدا
میکند (2015 ،Malek؛  McDonaldو همکاران .)1987 ،بررسیها
نشان داده است که تولیدمثل و باروری ،از عوامل محیطی بهشدت
تاثیر میپذیرد .در بین این عوامل تاثیر دما و رطوبت در مراحل
مختلف بارداری قابل توجه بوده است ( Hamidو همکاران.)2012 ،
به گونهای که در کشورهای مناطق حاره و کشورهای با تابستان
معتدل باروری در حیوانات از شرایط محیطی بهشدت تاثیرپذبر بوده
و تنشهای گرمایی نقش اصلی را در رشد و نمو جنین و اندازه آن
دارد ( .)1994 ،Ruffدر محیطهای خیلی گرم یک زن باردار ممکن
است در برابر تغییرات درجهحرارت بهدلیل فشار روانی و فیزیکی،
بیشتر آسیبپذیر و در معرض خطر باشد .بهدلیل اینکه :الف -دمای
درونی بدن بهخاطر تجمع چربی در دوران بارداری افزایش مییابد.
ب -نسبت سطح به توده بدن کاهش یافته و ظرفیت بدن در برابر
عرق و از دست دادن گرما کاهش مییابد .ج -افزایش وزن بدن و
تولید گرما .و سرانجام د -افزایش میزان تنش گرمایی با رشد جنین
و میزان سوخت و ساز آن ( Prenticeو همکاران1989 ،؛  Wellsو
 .)2002 ،Coleتنشهای گرمایی-رطوبتی مزمن در طی دوران بارداری
اثرات قابل توجهی در کاهش وزن تولد و عقبماندگی رشد داخل
رحمی دارد .همچنین این تنشها عامل اصلی بروز پره
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اکالمپسی و تولد نارس نیز بهحساب میآیند .عالوه بر آن اختالل
در خواب نیز در اوایل دوران بارداری رشد جنین را تحت تاثیر قرار
میدهد و مطالعات نشان داده است خواب زنان باردار در محیطهای
گرم با تنش حرارتی باال کاهش مییابد ( Butlerو 2007 ،Behrman؛
 Okunو همکاران .)2009 ،همسو با مطالعه حاضر پژوهشهای
اپیدمیولوژیکی گوناگونی انجام پذیرفته است که برخی از مهمترین
آنها در ادامه معرفی میشوند Lajinian :و همکاران ( )1997اولین
گزارش مربوط به اثرات درجه حرارت و تولد زودرس را ارائه کردند.
به گونهای که سال را به چهار دوره (گرم ،سرد و دورههای گذر) تقسیم
کردند .نرخ وقوع زایمان زودرس با یک افزایش  1/2درصد در دوره
گرم نسبت به دوره سرد و دورههای گذر با باالترین شاخص  HIهمراه
بوده است و ارتباط معنیدار این شاخص و بروز زایمان زودرس به
ثبت رسیده است .مطالعه تغییرات فصلی در فراوانی سقط جنین و
باروری توسط  Czeizelو  )1967( Elekبه انجام رسیده است ،نشان
داد که بیشترین موارد سقط در ماههای تابستان رخ داده است .تجزیه
و تحلیل اپیدمیولوژیک مرگ جنین در دوران جنینی در سنگاپور
توسط  Tanو همکاران( )1984انجام شده که از سوابق  1777مورد
سقطهای فراموش شده و  1001مورد سقط کامل استفاده شد ،نتایج
این پژوهش نشان میدهد بیشترین فراوانی سقطها و مرگ داخل
رحمی در نیمه اول سال مخصوصاً در ماه مارس  ،آوریل و می اتفاق
افتاده که ارتباط بین عوامل محیطی ازجمله درجه حرارت را با میزان
سقط را نشان میدهد Lam .و  )1996( Mironاثر درجه حرارت را بر
روی باروری انسان با استفاده از مدلهای رگرسیونی بررسی کردند و
نشان دادند که درجهحرارت بر روی تولدهای فصلی موثر بوده به
طوریکه گرمای شدید تابستان و افزایش دما طول دوره بارداری را
کاهش و سقط جنین را افزایش داده است این درحالی است که پایش
فصلی سقطجنینهای عمدی در کارولینای شمالی در فاصله سالهای
 1980تا  1993مبتنی بر روشهای رگرسیونی نشان داد که بیشترین
تعداد سقط جنین در ماههای زمستان (با اوج در فوریه) و کمترین
تعداد سقط در آوریل به وقوع پیوسته است و در ماههای می تا اوت
نیز میزان سقطها تقریباً ثابت بوده و زمان سقطها بین زنان تقریباً
مشابه بوده ،بهطوریکه  70درصد آنها در بین هفتههای  7الی 10
بارداری اتفاق افتاده است .تاکید میشود که این نتایج مرتبط با سقط
جنینهای عمدی بوده است ( Parnellو  .)1998 ،Rodgersمطالعات
 Dulskieneو  )2001( Marozieneو  Talukderو )2003( Haque
نیز توزیع فصلی سقط جنینها را در گروههای سنی مختلف بررسی
نموده که باالترین فراوانی برای ماه می ( 18/98درصد) پس از آن در
ماه جون همزمان با درجه حرارتهای باال بوده است Demicheli .و
همکاران ( )2001بعد از انجام مطالعات بر روی
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نمونهها ،درد لگن با منشا ناشناخته  180مورد ،منوراژی (قاعدگی
دردناک) و متروراژی (خونریزی درون رحم)  95مورد ،سقطهای در
معرض خطر  56مورد و سقطهای خود به خودی  54مورد ،به این
نتیجه رسیدند که بین عوامل آب و هوایی (فشار اتمسفری ،درجه
حرارت ،رطوبت و تابش کل) با این بیماریها ارتباط نزدیکی وجود
دارد بهعنوان مثال تغییرات درجه حرارت با درد لگن و فشار اتمسفری
باال با بروز منوراژی و سقط جنین مرتبط است .از آنجاکه تاثیر
فراسنجهای آب و هوایی بر سالمت و رشد جنین کمتر مورد توجه
قرار گرفته است و از سوی دیگر گستره جغرافیایی و تنوع آب و هوایی
کشور ایران زمینه بروز تنشهای متنوع حرارتی-رطوبتی را فراهم
نموده است .لذا در این پژوهش تالش شده است با اجرای روشهای
تجربی و آزمایشگاهی این مهم مورد توجه قرار گیرد تا بستر مناسبی
برای مطالعات و برنامهریزیهای آتی فراهم آید.

مواد و روشها
نمونههای حیوانی :در این مطالعه از موشهای نر و ماده نژاد
 NMRIبا متوسط سن  7تا  8هفته (خریداری شده از مرکز سرمسازی
رازی) استفاده شده است .با همه نمونههای حیوانی مطابق با
دستورالعملهای ملی و بینالمللی مربوطه رفتار شده که مورد تایید
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز بوده است .همه حیوانات
در قفسهای پلی پرولین تمیز پوشیده شده با تراشه چوب و درجه
حرارت  24-22درجه سانتیگراد با یک چرخه  12ساعت روشنایی
و  12ساعت تاریکی با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدهاند.
موشهای نر و ماده با سیستم تریوس ( 2ماده و  1نر) جهت جفتگیری
قرار داده شدند یک روز پس از قرارگیری چرخه استروئید روزانه برای
حداقل دو دوره کامل استروئید طبیعی کنترل شد و بعد از مرحله
پروستروس یک موش ماده با یک موش نر جهت جفتگیری جداسازی
شدند .روز بعد با مشاهده پالک واژینال جفتگیری مورد تایید قرار
گرفت و بهعنوان روز  0/5محاسبه گردید .موشهای باردار وزن شده
و در دو گروه اصلی شامل گروه شاهد و گروه مواجهه مورد آزمایش
قرار گرفتند .گروه شاهد شامل  8سر در شرایط دما –رطوبت محیط
نگهداری شده و گروه مواجهه شامل  4زیرگروه (براساس آستانههای
شاخص  )THIبوده که به هر زیرگروه مواجهه 8 ،سر موش جهت
آزمایش اختصاص داده شده است .بعد از رسیدن زمان بارداری به
ابتدای دوره دوم (روز بارداری )6/5-14 :آزمایشات مربوط به مواجهه
حیوان در برابر شرایط تنشی (شامل ترکیب تنش حرارت-رطوبت)
آغاز و پس از پایان دوره ،تشریح انجام شد.
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شاخص درجهحرارت-رطوبت ( :)THIشاخص درجه حرارت
رطوبت بهصورت یک مقدار عددی است که اثرات ترکیبی بین درجه
حرارت و رطوبت را بهصورت آستانههای تنشی مطرح میکند .این
شاخص بهعنوان شاخص امنیت آب و هوایی جهت پایش و کاهش
تنشهای حرارتی مطرح شده است .شاخص درجهحرارت-رطوبت
ابتدا بهوسیله  Thomدر سال  1959جهت ارزیابی تنش حرارتی در
انسان مطرح شد که بعدها پژوهشگران متعدد از این شاخص بهطور
گسترده جهت ارزیابی تنشهای حرارتی در بین حیوانات نیز استفاده
کردهاند ( Cargillو 1966 ،Stewart؛  Johnsonو همکاران1962 ،؛
 Johnsonو همکاران .)1963 ،در مطالعه حاضر از معادله  ،1ارائه شده
مرکز پیشبینی هوا وابسته به سازمان ملی اقیانوس و جو NOAA
استفاده شد و نمونهها در شرایط تنشی این شاخص قرار داده شدند
(جدول .)2
معادله (THI  0.5  T  61.0  T  68.0  1.2   RH  0.094 :)1




در رابطه فوق T :،درجهحرارت به سانتیگراد و  RHرطوبت نسبی به
درصد میباشد .در جدول  1آستانهها و شرایط تنشی شاخص THI
آمده است.
جدول :1آستانههای شاخص حرارت-رطوبت ()1994 ،Kyle
آستانه شاخص
(درجه سانتیگراد)
30-40
40-45
45-55
<50

شرایط
تنش حرارتی

تعداد مواجهه
(نمونهها) در هر آستانه

گرم (هشدار)
داغ (هشدار شدید)
بسیار داغ (خطر)
سوئیلینگ ()Sweltering
(خطر شدید)

8
8
8
8

در شرایط تنش حرارت-رطوبت و در زمانهای متناوب و بهصورت
مواجهه کوتاهمدت ( 15 ،10 ،8 ،5 ،3دقیقه) داخل محفظه قرار داده
شدند .تهویه هوا در داخل محفظه از طریق منافذ ایجاد شده در اطراف
باکس صورت میگرفت .با توجه به تکرار آزمایشات از طریق روش
سعی و خطا در حیوانات درنهایت مدت زمان  10و  15دقیقه بهعنوان
زمان تنشزایی شرایط حرارت-رطوبت بهطور توامان انتخاب شد .بعد از
اتمام آزمایشات ،نمونهها با استفاده از کلروفرم بیهوش و جنین و
جفتها جمعآوری شدند .جنینهای جمعآوری شده به دقت از کیسه
آمنیوتیک خارج شدند ،بند ناف و غشاهای آمنیوتیک از جفت
جداسازی ،وزنگیری و سپس در مایع سرم فیزیولوژی مورد شستشو
قرار گرفتند .در مرحله بعد قد جنینها ( CLR: crown-to-rump
 ، )lengthقطر و وزن جفت در هر سر موش تشریح شده با استفاده از
کالیپرهای دیجیتال اندازهگیری و در فیکساتیو بوئن قرار داده شدند.
تعداد جنینها در هر سر حیوان ثبت نشده است (جدول .)2تشخیص
و تایید ناهنجاریها توسط میکروسکوپ مشاهده و با دوربین داینو
لیت ( )Dino-liteعکسبرداری شدند.
جدول :2زمان مواجهه و ناهنجاریهای ایجاده شده در هر آستانه
THI

آستانه1
آستانه2

آستانه3

آستانه4

سیستم مواجهه و تشریح :یک محفظه حرارتی-رطوبتی با
دامنه حرارتی  -5تا  +50درجه سانتیگراد و رطوبت  20تا  80درصد
توسط دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری طراحی و
برنامهنویسی شد .انتخاب دماها جهت اجرای آزمایشات براساس
آستانههای حرارتی در شاخصهای آسایش حرارتی مختلف ،باالترین
دمای ثبت شده در محیطهای شهری مانند شهرهای( :اهواز و بندر
ماهشهر در ایران ،عزیزیه در لیبی ،پاسنی در پاکستان) و دمای تعادل
بدنی در موش میباشد .همچنین جهت لحاظ مقادیر رطوبت از شاخص
شرجی (شاخص النکستر :پدیده شرجی یکی از رویدادهای اقلیمی
حاصل از ترکیب دمای باال به همراه رطوبت میباشد .و از نظر زیست
اقلیمی و بیولوژیکی منجر به ناراحتی انسان و تشدید بیماریهایی
مانند آسم ،تنگی نفس و نارسائی گردش خون میشود) استفاده شده
است ( Mahmoudiو همکاران .)2019 ،حیوانات در گروههای  8تایی
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تعداد

مدت مواجهه

مرگ و میر

جنین

(دقیقه)

مادران (درصد)

60
60

10
5

25
25

60

3

_

2

37/5

100

ناهنجاریهای جنین
(تایید شده در تمام
آستانهها)
اگزوهپاتیک
همانژیوم
چسبندگی اندام حرکتی
بدن  Cشکل
بدشکلی صورت
نقایص ساختاری گوش
مرگ و میر مادران
( Analysis

در این پژوهش از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
 ) Of Varianceو با توجه به همگنی واریانسها از طریق آزمون لون
( ،) Levenبررسی معنیداری تفاوت واریانسها با آزمون دانت
( )Dunnett T3مورد آزمون قرار گرفتند.

نتایج
ناهنجاریها :نتایج حاصل از برداشتهای آزمایشگاهی نشان
میدهد عامل حرارت-رطوبت بهصورت معنیداری در ایجاد ناهنجاریهای
مختلف در گروههای مواجهه موثر بوده است .به گونهای که در 68/44
درصد از کل نمونههای برداشت شده از گروههای مواجهه ،یکی از
ناهنجاریها مشاهده و تایید شده است .در بررسی جزئیتر ،این
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ناهنجاریها شامل :نقایص ساختاری گوش ،همانژیوم (:Hemangiomas

تومورهای دوره نوزادی) ،اگزوهپاتیک ( :Exohepaticبیرونزدگی کبد)،
سینداکتیلی و پلیداکتیلی ( Polydactyly &Syndactylyچسبندگی
اندام حرکتی) ،بدشکلی صورت و بدن  Cشکل بوده که درصد فراوانی
هر یک برای گروههای مواجهه در شکل 1آمده است که بر این اساس
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چسبندگی اندام حرکتی ،بدشکلی صورت و همانژیوم بهترتیب باالترین
درصد فراوانی را در بین ناهنجاریها داشتهاند .در شکل 2نیز تصاویر
ناهنجاریهای ثبت شده توسط دوربین داینولیت نشان داده شده
است.

شکل :1الف -درصد بروز ناهنجاریها در گروههای مواجهه ،ب -درصد ناهنجاریها در آستانههای تنشی براساس آزمون ANOVA

پارامترهای رشد جنین :عالوه بر بررسی ناهنجاریها ،ویژگیهایی

چون وزن جفت و قد و وزن جنین در هریک از آستانههای شاخص
 THIمورد ارزیابی قرار گرفت در جدولهای -3الف تا -3ج نتایج این
بخش از پژوهش برای گروههای مواجهه در مقایسه با گروه شاهد آمده
است .آنچه مشخص است با افزایش سطح تنش حرارت -رطوبت
شاخص قد و وزن جنین و وزن جفت کاهش قابل توجه و معنیداری
را نسبت به گروه شاهد داشته است .پایینترین قد و وزن برای آستانه
بسیار داغ ثیت شده .الزم به ذکر است که در آستانه چهارم شاخص
( THIخطر شدید) هیچکدام از اعضای گروه مواجهه جهت برداشت
نمونه جنین زنده نماندند لذا این آستانه در تحلیل نتایج و شکلهای
مربوطه لحاظ نشده است .قرارگیری در برابر عوامل بهوجود آورنده
تنشهای محیطی زمینهساز بروز هیپرترمی در مادران باردار محسوب
میشود در آستانه چهارم تنش حرارتی(خطر شدید) با افزایش دمای
محفظه به باالی  50درجه سانتیگراد نمونههای آزمایش در کمتر از
 1/5زمان آزمایش ( 3دقیقه) از بین رفته و عمالً نمونهای برداشت
نشده است .ناهنجاریهای ناشی از مواجهه در شرایط تنش در جدول
 2نشان داده شده است .دوره دوم جنین در حیوان ،مرحله تکوین
گاستروال ( )Gastrulaو تکمیل مرحله ارگانوژنز ()Organogenesis
است ( .)2011 ،Sadlerلذا قرارگیری در برابر عوامل تنشی بهعلت

حساسیت باالی این دوره منجر به بروز ناهنجاریهای مختلفی
میشود که در این پژوهش نیز مشاهده و تایید شده است.
جدول  :3تفاوت میانگین پارامترهای رشد بین گروههای مواجهه و
شاهد براساس آزمون ANOVA

قد جنین

گرم

داغ

بسیار داغ

شاهد

sig

گرم
داغ
بسیار داغ
شاهد

*
*

*

-

*
*

*
*
*

*
*
*

0/001
0/0001
0/0001
0/0001

وزن جفت

گرم

داغ

بسیار داغ

شاهد

sig

گرم
داغ
بسیار داغ
شاهد

*
*
-

*
*
*

*
*
*

*
*
*

0/008
0/0001
0/0001
0/0001

وزن جنین

گرم

داغ

بسیار داغ

شاهد

sig

گرم
داغ
بسیار داغ
شاهد

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
-

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
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شکل :2ناهنجاریهای تایید شده در گروههای مواجهه  :Aچسبندگی اندام حرکتی :B ،اگزوهپاتیک :C ،اختالل ساختاری در گوش :D ،بدن  Cشکل،
 :Eبدشکلی صورت :F ،همانژیوم و نمونه شاهد G

بحث
مطالعه حاضر ،بهدلیل اهمیت عناصر آب و هوایی در آسایش و
عدم آسایش حرارتی-رطوبتی به جهت کاهش تنشهای حرارتی
(سرمایی و گرمایی) و اثرات آن بر عملکرد سیستم تولیدمثل و
باروری بر روی مدلهای حیوانی (موش) انجام شده است .عالوه بر
این در این پژوهش نتایج نامطلوب بارداری در مواجهه کوتاهمدت با
شرایط تنشی دما-رطوبت در موش باردار  7روزه مورد بررسی قرار
74

گرفت .نتایج حاصل در دو دسته فاکتورهای رشد و ناهنجاریها
دستهبندی و جمعبندی گردید .با توجه به ماهیت فاکتورهای انتخاب
شده (درجه حرارت و رطوبت) برای اجرای آزمایشات بر روی حیوان
از شاخص آسایش حرارتی-رطویتی جهت اعمال تنشهای الزم،
استفاده شد که شامل  4آستانه تنشی بودند .نتایج حاصل از برداشت
نمونهها در تحلیل فاکتورهای رشد نشان داد که وزن ،قد جنین و
وزن و قطر جفت بهصورت معنیداری نسبت به گروه شاهد دارای
کاهش چشمگیری بوده است .این معنیداری در سطح 99
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و  95درصد مورد و با  p-value<0/01اثبات شدند .در شکلهای
(-3الف) تا (-3ج) نتایج این بخش از پژوهش برای گروههای مواجهه
در مقایسه با گروه شاهد آمده است از بین آستانههای مدنظر ،در آستانه
چهارم (خطر شدید) هیچکدام از اعضای گروه مواجهه جهت برداشت
نمونه جنین زنده نماندند .این نتایج مطابق با پژوهشهای مشابه انجام
شده  Lajinianو همکاران ( )1997و  Czeizelو  )1967( Elekنشان
داد که پارامترهای آب و هوایی ایجاد کننده تنش بهویژه اثرات تلفیقی
حرارت -رطوبت هستند .بروز ناهنجاری مورفولوژیکی یکی از رایجترین
انواع نقایص زایمان و بارداری میباشد .نتایج این مطالعه نشان داد در
بین گروههای مواجهه با حرارت-رطوبت نمونههای متعددی از
ناهنجاریهای مربوط به موفولوژی مشاهده شده است .این ناهنجاریها
شامل :نقایص ساختاری گوش ،همانژیوم (تومورهای دوره نوزادی)،
اگزوهپاتیک (بیرونزدگی کبد) ،سینداکتیلی و پلیداکتیلی (چسبندگی
اندام حرکتی) ،بدشکلی صورت و بدن  Cشکل بوده که درصد فراوانی
هر یک برای گروههای مواجهه در شکل 1آمده است که بر این اساس
چسبندگی اندام حرکتی ،بدشکلی صورت و همانژیوم بهترتیب
باالترین درصد فراوانی را در بین ناهنجاریها داشتهاند .در شکل 2نیز
تصاویر ناهنجاریهای ثبت شده توسط دوربین داینولیت نشان داده
شده است .با توجه به اینکه دوره دوم جنین در حیوان ،مرحله تکوین
گاستروال و تکمیل مرحله ارگانوژنز است ( .)2011 ،Sadlerلذا قرارگیری
در برابر عوامل تنشی بهعلت حساسیت باالی این دوره منجر به بروز
ناهنجاریهای مختلفی میشود همانطورکه  Dulskieneو Marozien
( )2001نشان دادند که عوامل محیطی بر روی سیستم تولیدمثل و
رشد جنین و در نهایت سقط جنین اثرگذار بودهاند .به گونهای که،
یافتههای این پژوهشگران نشان داد باالترین درصد سقط جنین در
ماههای گرم سال بوده است .این مطالعه با هدف بررسی اثرات کوتاه
مدت مواجهه با شرایط تنش حرارتی-رطوبتی بر ناهنجاریهای جنینی
و نتایج نامطلوب بارداری انجام شده است .به این منظور از مدلهای
حیوانی و در محیط آزمایشگاهی نمونههای مدنظر برداشت شده و
سپس تجزیه و تحلیل مربوط به تفاوت نتایج نامطلوب بارداری بین
گروههای مواجهه و گروه شاهد و همچنین در سطوح مختلف تنش
براساس شاخص  THIانجام شد .نتایج نشان داد که در آستانههای
تنش بسیار داغ باالترین درصد عوارض نامطلوب بارداری اتفاق افتاده
است .نتایج حاصل از بررسی ،تفاوت بین میانگین شاخصهای :قد و
وزن جنین و وزن جفت نشان داد با افزایش سطح تنش ،این شاخصها
تقاوت کاهشی معنیداری را با گروه شاهد نشان میدهند .سقط جنین
نیز بهعنوان یکی از تهدیدات بارداری بهخصوص در دوره دوم بارداری
در گروههای مواجهه متاثر از شرایط تنش حرارتی-رطوبتی افزایش
معنیداری را نشان داد .ناهنجاریهای گوناگونی نیز
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در سیستم عصبی مرکزی ،رشد استخوانها و دستگاه تنفسی دیده شد
که ازجمله این ناهنجاریها بروز اگزوهپاتیک ،همانژیوم زمینهساز
سرطان ،چسبندگی اندام حرکتی ،بدن  Cشکل ،بدشکلی صورت و
نقایص ساختار گوش را میتوان نام برد .این یافتهها میتوانند ضمن
تایید فرضیه اثرگذاری عوامل محیطی بهویژه شرایط حاد اقلیمی بر
سالمت جنین ،در علتیابی بروز ناهنجاریهای مادرزادی گوناگون نیز
کارآمد باشند .احتمال وقوع رویدادهای حدی در هر شرایط آب و
هوایی وجود دارد و تنوع آب و هوایی ایران موجب شده است انواع
مختلفی از رویدادهای حدی آب و هوایی در مناطق مختلف جغرافیایی
حادث شوند که از مهمترین آنها میتوان به موجهای گرمایی،
موجهای سرما و شرایط شرجی اشاره کرد .نتایج این پژوهش نشان
داد زنان باردار بهعنوان یک جمعیت آسیبپذیر در برابر تنشهای
تلفیقی حرارت-رطوبت با افزایش معنیدار نتایج نامطلوب بارداری رو
به رو هستند .لذا در این زمینه ضروری است ضمن انجام مطالعات
تکمیلی برای دیگر رخدادهای حدی آب و هوایی و تعیین سطوح
هشدار ،اطالعات و آگاهیهای الزم در اختیار اقشار جامعه قرار گیرد
و مسئوالن حوزه بهداشت و درمان ضمن اعتماد به یافتههای علمی
پژوهشگران آب و هواشناسی ،در راستای ارتقای سیستمهای مراقبتی
درمانی و خدمات پرستاری تدابیر و آموزشهای الزم در مواجهه با
تنشهای آب و هوایی را در برنامهریزیهای خود لحاظ نمایند
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Abstract
Heat-humidity stress is one of the most important environmental factors affecting the
development of the fetus and the health of pregnant maternal., Studies in this area have been
limited. The aim of this study was to investigate the effects of short-term exposure to heathumidity stress in the form of THI on fetal growth and development. For this purpose, animal
models were used... pregnant NMRI mice that were exposed to heat-humidity stress in the
chamber during the second period of pregnancy (3, 5, 8, 10 and 15 minutes) daily for short
periods Placement courses (GD 14.5-17) is designed in accordance with the growth and
development of the human embryo. Exposure to thermal-humidity stresses in the second period
(GD6.5-14) during of pregnancy shows an increase in maternal mortality and fetal weight loss,
crown-to-rump length (CLR) and placental weight in comparison with the control group. Also,
with increasing thresholds of stress at different thresholds of the index, embryonic abnormality
(Exohatics, Facial Deformity, C-Shaped Body, Ear structure defects, Hemangioma and Limbic
Adhesion) have increased. T-test of two independent samples and ANOVA confirmed the abovementioned results at the level (p-value<0.01). The results of this study can be effective in the
development of care programs, treatment and education of pregnant mothers, and to monitor the
thermal stresses and design of warning systems.
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