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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
ژوهش جهت بررسي تأثير ژوهش جهت بررسي تأثير ژوهش جهت بررسي تأثير ژوهش جهت بررسي تأثير     اين پاين پاين پاين پ    اکسيداني، ضدسرطاني و استروژنيک دارند.اکسيداني، ضدسرطاني و استروژنيک دارند.اکسيداني، ضدسرطاني و استروژنيک دارند.اکسيداني، ضدسرطاني و استروژنيک دارند.ها است که خواص آنتيها است که خواص آنتيها است که خواص آنتيها است که خواص آنتيفيتواستروژنفيتواستروژنفيتواستروژنفيتواستروژن دانه سويا منبع غنيدانه سويا منبع غنيدانه سويا منبع غنيدانه سويا منبع غني    :زمينهزمينهزمينهزمينه

        ....کلي سويا بر بافت تخمدان با تأکيد بر اثرات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک انجام گرفتکلي سويا بر بافت تخمدان با تأکيد بر اثرات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک انجام گرفتکلي سويا بر بافت تخمدان با تأکيد بر اثرات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک انجام گرفتکلي سويا بر بافت تخمدان با تأکيد بر اثرات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک انجام گرفتي هيدروالي هيدروالي هيدروالي هيدروالعصارهعصارهعصارهعصاره

    ۱۱۱۱    گروه کنترل، شم و سه گروه آزمايشيگروه کنترل، شم و سه گروه آزمايشيگروه کنترل، شم و سه گروه آزمايشيگروه کنترل، شم و سه گروه آزمايشي    ۵۵۵۵طور تصادفي به طور تصادفي به طور تصادفي به طور تصادفي به هفته بههفته بههفته بههفته به    ۱۰۱۰۱۰۱۰داولي با سن داولي با سن داولي با سن داولي با سن     - - - - ي ماده نژاد اسپراکي ماده نژاد اسپراکي ماده نژاد اسپراکي ماده نژاد اسپراکييييسر موش صحراسر موش صحراسر موش صحراسر موش صحرا    ۴۰۴۰۴۰۴۰    :هاهاهاها    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

گرم بر کيلوگرم) عصاره خوراکي دريافت کردند. گروه گرم بر کيلوگرم) عصاره خوراکي دريافت کردند. گروه گرم بر کيلوگرم) عصاره خوراکي دريافت کردند. گروه گرم بر کيلوگرم) عصاره خوراکي دريافت کردند. گروه (ميلي(ميلي(ميلي(ميلي    ۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰    وووو    ۶۰۶۰۶۰۶۰    ،،،،۳۰۳۰۳۰۳۰مقادير مقادير مقادير مقادير روز روز روز روز     ۲۵۲۵۲۵۲۵هاي مورد آزمايش مدت هاي مورد آزمايش مدت هاي مورد آزمايش مدت هاي مورد آزمايش مدت تفکيک شدند،گروهتفکيک شدند،گروهتفکيک شدند،گروهتفکيک شدند،گروه    ۳۳۳۳وووو    ۲۲۲۲،،،،

ژ بافتي جهت مطالعات هيستولوژيک و ژ بافتي جهت مطالعات هيستولوژيک و ژ بافتي جهت مطالعات هيستولوژيک و ژ بافتي جهت مطالعات هيستولوژيک و     هاي راست حيوانات خارج گرديده، توزين و مراحل پاساهاي راست حيوانات خارج گرديده، توزين و مراحل پاساهاي راست حيوانات خارج گرديده، توزين و مراحل پاساهاي راست حيوانات خارج گرديده، توزين و مراحل پاسا    پس از بيهوشي تخمدانپس از بيهوشي تخمدانپس از بيهوشي تخمدانپس از بيهوشي تخمدان    .شم آب مقطر گرفتشم آب مقطر گرفتشم آب مقطر گرفتشم آب مقطر گرفت

ري کروماسون وهماتوکسيلين ائوزين انجام گرفت. در مطالعات ري کروماسون وهماتوکسيلين ائوزين انجام گرفت. در مطالعات ري کروماسون وهماتوکسيلين ائوزين انجام گرفت. در مطالعات ري کروماسون وهماتوکسيلين ائوزين انجام گرفت. در مطالعات آميزي تآميزي تآميزي تآميزي تدو نوع رنگدو نوع رنگدو نوع رنگدو نوع رنگ استريولوژيک انجام گرديد. بررسي هيستولوژيک بااستريولوژيک انجام گرديد. بررسي هيستولوژيک بااستريولوژيک انجام گرديد. بررسي هيستولوژيک بااستريولوژيک انجام گرديد. بررسي هيستولوژيک با

        ....ها وجسم زرد محاسبه گرديدها وجسم زرد محاسبه گرديدها وجسم زرد محاسبه گرديدها وجسم زرد محاسبه گرديداستريولوژيک حجم تخمدان با روش کاواليه محاسبه شد. در هر اساليد درصد فوليکولاستريولوژيک حجم تخمدان با روش کاواليه محاسبه شد. در هر اساليد درصد فوليکولاستريولوژيک حجم تخمدان با روش کاواليه محاسبه شد. در هر اساليد درصد فوليکولاستريولوژيک حجم تخمدان با روش کاواليه محاسبه شد. در هر اساليد درصد فوليکول

هاي آزمايشي و هاي آزمايشي و هاي آزمايشي و هاي آزمايشي و ان در گروهان در گروهان در گروهان در گروهانترال، گراف، کورپوس لوتئوم و حجم تخمدانترال، گراف، کورپوس لوتئوم و حجم تخمدانترال، گراف، کورپوس لوتئوم و حجم تخمدانترال، گراف، کورپوس لوتئوم و حجم تخمدهاي پريهاي پريهاي پريهاي پريداري در درصد فوليکولداري در درصد فوليکولداري در درصد فوليکولداري در درصد فوليکولتجويز عصاره تغيير معنيتجويز عصاره تغيير معنيتجويز عصاره تغيير معنيتجويز عصاره تغيير معني    ::::هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته

افزايش افزايش افزايش افزايش     ۳۳۳۳هاي انترال در گروه تجربي هاي انترال در گروه تجربي هاي انترال در گروه تجربي هاي انترال در گروه تجربي دار نشان داد. فوليکولدار نشان داد. فوليکولدار نشان داد. فوليکولدار نشان داد. فوليکولافزايش معنيافزايش معنيافزايش معنيافزايش معني    ۱۱۱۱شم نسبت به کنترل ايجاد نکرد. وزن تخمدان در گروه تجربيشم نسبت به کنترل ايجاد نکرد. وزن تخمدان در گروه تجربيشم نسبت به کنترل ايجاد نکرد. وزن تخمدان در گروه تجربيشم نسبت به کنترل ايجاد نکرد. وزن تخمدان در گروه تجربي

غييرات غييرات غييرات غييرات هاي هيستوپاتولوژيک تهاي هيستوپاتولوژيک تهاي هيستوپاتولوژيک تهاي هيستوپاتولوژيک تداري داشت. در بررسيداري داشت. در بررسيداري داشت. در بررسيداري داشت. در بررسيهاي تجربي و شم کاهش معنيهاي تجربي و شم کاهش معنيهاي تجربي و شم کاهش معنيهاي تجربي و شم کاهش معنيداري داشت. فوليکول آترتيک در همه گروهداري داشت. فوليکول آترتيک در همه گروهداري داشت. فوليکول آترتيک در همه گروهداري داشت. فوليکول آترتيک در همه گروهمعنيمعنيمعنيمعني

        ....شناسي بر بافت تخمدان مشاهده نگرديدشناسي بر بافت تخمدان مشاهده نگرديدشناسي بر بافت تخمدان مشاهده نگرديدشناسي بر بافت تخمدان مشاهده نگرديد بافتبافتبافتبافت

هاي آنترال نشانگر تأثيرات مثبت استروژن گياهي بر هاي آنترال نشانگر تأثيرات مثبت استروژن گياهي بر هاي آنترال نشانگر تأثيرات مثبت استروژن گياهي بر هاي آنترال نشانگر تأثيرات مثبت استروژن گياهي بر هاي آترتيک و افزايش فوليکولهاي آترتيک و افزايش فوليکولهاي آترتيک و افزايش فوليکولهاي آترتيک و افزايش فوليکولنتايج نشان داد که کاهش درصد فوليکولنتايج نشان داد که کاهش درصد فوليکولنتايج نشان داد که کاهش درصد فوليکولنتايج نشان داد که کاهش درصد فوليکول    ::::گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

هاي متعادل، اختاللي در روند هاي متعادل، اختاللي در روند هاي متعادل، اختاللي در روند هاي متعادل، اختاللي در روند ستفاده آن در غلظتستفاده آن در غلظتستفاده آن در غلظتستفاده آن در غلظتهاي بدن اهاي بدن اهاي بدن اهاي بدن ارسد با توجه به اثرات مثبت سويا بر بسياري سيستمرسد با توجه به اثرات مثبت سويا بر بسياري سيستمرسد با توجه به اثرات مثبت سويا بر بسياري سيستمرسد با توجه به اثرات مثبت سويا بر بسياري سيستمنظر مينظر مينظر مينظر ميبافت تخمدان بوده. بهبافت تخمدان بوده. بهبافت تخمدان بوده. بهبافت تخمدان بوده. به

        ....توليد مثلي جنس ماده ايجاد نكندتوليد مثلي جنس ماده ايجاد نكندتوليد مثلي جنس ماده ايجاد نكندتوليد مثلي جنس ماده ايجاد نكند

  ييييييييموش صحراموش صحراموش صحراموش صحراسويا، تخمدان، استريولوژي، هيستوپاتولوژي، سويا، تخمدان، استريولوژي، هيستوپاتولوژي، سويا، تخمدان، استريولوژي، هيستوپاتولوژي، سويا، تخمدان، استريولوژي، هيستوپاتولوژي،     ::::واژگان کليديواژگان کليديواژگان کليديواژگان کليدي

        ۹۰۹۰۹۰۹۰////۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله: پذيرش مقاله:     - - - - ۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۸۱۸۱۸۱۸دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: دريافت مقاله: 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 با استفاده از استروژن درماني نظير ورمون درمانيه

و  به سرطان سينه يابتال خطرمصنوعي هاي هورمون

 از برخي دهد.مي را افزايشرحم آدنوکارسينوماي 

 حاوي که ترکيبات گياهي کيد دارندأمحققين ت

 يعوارض کمتر ،فرمول طبيعي با هافيتواستروژن

 دررحم  نظر ايجاد سرطان سينه و خصوص از هب

  .)۱- ۳نمايند (ميانسان ايجاد 

باشد. مي ١هااستروژن فيتوغني از  يدانه سويا منبع

 )۲فالونوئيدها  )۱ :هستند ها دو گروهفيتواستروژن

هاي مصرفي در غذاي فيتواستروژن .غيرفالونوئيدها

شامل انساني در گروه فالونوئيدها قرار دارند و 

 هستند ٣دايدزئينويژه جنيستئين وهب ٢هانوايزوفال

که . جنيستئين يكي از تركيبات سويا است )۴- ۶(

 باشد اكسيداني ميآنتي و داراي خواص ضدالتهابي

 فنليک  ينظر ساختمان اين نوع فيتواستروژن از ).۷(

و اثرات آگونيستي و آنتاگونيستي براي گيرنده  است

  ).۹و  ۸( تواند داشته باشداستروژن مي

 هاي گياهي هستند که مشابهها استروژنايزوفالون

ها تروژني سلولبه گيرنده اس ههورمون استروژن زنان

با  .ندشوميمتصل هاي مختلف بدن انسان در ارگان

تر هاي گياهي ضعيفميل ترکيبي استروژناين حال، 

از استروژن انساني است. تحقيقات اخير نشان داده 

 β و αدو نوع گيرنده استروژني  هااست که سلول

دارند که استروژن انساني ميل ترکيبي زياد با گيرنده 

α اتصال ها تمايل به که ايزوفالونر صورتيد ،دارد

                                                 
1
 Phytoestrojens 

2
 Isoflavones 

3
 Genistein & Daidzein 

ها ايزوفالونهمچنين،  .)۱۰( دارند βگيرنده  به

ي و ضدالتهابي ياکسيداني، ضدباکترياخاصيت آنتي

). نتايج حاصل از يک پژوهش نشان داده ۱۱د (دارن

ها و اعمالشان روي ترکيبات بدن است که ايزوفالون

گي در زنان ثر در ايجاد روند يائسؤو فاکتورهاي م

  ).۱۲توانند داشته باشند (اثرات مثبتي مي

از آنجا که بيشتر مواد طبيعي حاوي استروژن، داراي 

فعاليت کمي در طبيعت هستند، مصرف نرمال 

تواند نياز غذاهايي که شامل فيتواستروژن هستند، نمي

  ).۱۳( کامل افراد را از لحاظ فيزيولوژيک پاسخ دهد

ات سودمند پروتئين سويا در يد اثرؤمطالعات اخير م

کاهش عوارض دوران يائسگي همچون گرگرفتگي، 

اختالل حافظه ، اختالل خواب، تغييرات مخاط واژن

 - هاي قلبيابتالء به بيماري خطرو همچنين کاهش 

  .)۱۵و  ۱۴باشد (عروقي مي

ثير عصاره أت مطالعه دقيق علمي به پژوهش كنوني در

 هايجنبهکيد بر أهيدروالکلي سويا با ت

لوژيک استريو و بافتي) (ساختار لوژيکپاتوهيستو

هاي فوليکول درصد حجم و رابطه با کمي در (مطالعه

 ثير اين ماده برروندأت پرداخته شده و درحال نمو)

در موش  هاي تخمدانيبلوغ فوليکول و رشد

  ي ماده مورد بررسي قرار گرفته است.يصحرا

        

  ررررااااکککک    مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

به  موش صحرايي ماده بالغ سر ۴۰ در اين پژوهش

 ۱۰تقريبي  و ـ داولي با سنکاز نژاد اسپرا ظاهر سالم

 از مرکز پرورش و مگر ۱۹۰-۱۴۰وزن تقريبي  و هفته
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نگهداري حيوانات آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشکي 

طور تصادفي به چهار هحيوانات ب شيراز تهيه گرديد.

 انداردتائي تقسيم گرديده و در شرايط است ۸گروه 

 پريود گراد وسانتي جهدر ۲۴-۲۰ حرارت درجه(

   تاريکي) ساعت ۱۲و  روشنايي ساعت ۱۲ يروز شبانه

آب و مواد غذايي در تمام طول  نگهداري شدند.

آزمايش بدون هيچ محدوديتي در اختيار آنها قرار 

و سعي گرديد در طول مدت انجام آزمايش  داشت

زمايشگاهي کليه اصول اخالقي کار با حيوانات آ

ها قبل و بعد از آزمايش وزن موشرعايت گردد. 

روز يعني در واقع  ۲۵. طول دوره آزمايش شدند

در  ٤سيکل جنسي (استروس) ۵معادل سپري شدن 

اي دريافت نکرد. رات بود. گروه کنترل هيچ ماده

عصاره سويا را با سه دوز  ۳و ۲،۱ هاي تجربيگروه

رم وزن بدن گرم بر کيلوگميلي ۱۲۰و  ۶۰، ۳۰

 feeding needleبا استفاده از  غيره روش گاواژ و به

گرم  ۱۰۰مقدار  دريافت نمودند. براي تهيه عصاره

حل شد  درصد ۷۰ليتر الکل ميلي ۸۰۰پودر سويا در 

ساعت در دماي اتاق  ۷۲و در پرکوالتور به مدت 

وسيله قيف ساعت به ۷۲داري شد. بعد از هنگ

. جهت خشک گرديد ه جداعصاره قطره قطر ،دستگاه

ساعت در  ۲۴مدت عصاره، ماده تهيه شده به کردن

، آب، دسيکاتور قرار داده شد تا به وسيله پمپ خأل

الکل و مواد اضافي ديگر تبخير شود. براي تهيه دارو، 

پودر برداشته شده و در آب مقطر ي از مقدار مشخص

گرم بر ميلی ۱۲۰و  ۶۰، ۳۰تا دوزهاي  حل شد

  .دست آيد به کيلوگرم

                                                 
4 Estrus 

درگروه شم نيز اثر استرس ناشي از وارد کردن نيدل 

از آنجا که  روش گاواژ مورد بررسي قرار گرفت.به

هاي مورد مطالعه در زمان تهيه هم سيکل بودن موش

دليل وجود هب باشد وهاي بافتي ضروري مينمونه

استراديول در سويا و بررسي  استروژن گياهي و

- هايستي از استراديول والرات باثرات اين ماده، نب

صورت اگزوژن، جهت هم سيکل کردن استفاده 

پس از طي دوره درمان و قبل از بنابراين  .نمود

اسمير واژن بيهوشي جهت انجام کالبد شکافي ابتدا 

تهيه شد تا اطمينان حاصل گردد كه همگي در يك 

اساس  . برشوندجراحي ميفاز از سيكل استروس 

اکثر حيوانات  وجود در اسمير واژنيهاي منوع سلول

چنانچه  مورد آزمايش در فاز دي استروس بودند و

ي وجود داشت يک يا دو روز طول يها تفاوت

کشيد که حيوان مورد نظر به سيکل مورد نظر  مي

گرديد. بعد از توزين برسد و سپس تشريح مي

 ۴۰با استفاده از کتامين و زايالزين  حيوانات،

ابتدا حيوانات بيهوش گشته و  يلوگرم)گرم بر ک ي(ميل

 هاي راست آنانتخمدانپس از کالبد شکافي 

 هاي مورد بررسي)منظور ايجاد همساني در نمونه (به

جهت انجام  و توزين گرديد سازي شده،جدا

بافر شده  درصد ۱۰فيکساسيون در محلول فرمالين 

در فرمالين قرار گرفت. پس از انجام مراحل پاساژ 

گيري با استفاده اساس تکنيک پارافين مقطع ربافتي ب

روش  دليل استفاده ازهب .از ميکروتوم انجام شد

ست تا از تمامي ا جهت تخمين حجم الزم کاواليه

 ۱۰تعداد (به عضو به فواصل مساوي اسالب يا برش

دستگاه ميکروتوم  در تخمدان رالذا  ) داشت،۱۳ الي
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 ۵رش اولين ب به محض رسيدن به عضوگذاشته 

 سپس به فواصل مساوي زده و راميکرومتري 

هاي تهيه شده الم .دست آورديمهب هاي بعدي را برش

و  ائوزين - هماتوکسيلينآميزي رنگ روش با دو

در مطالعه  .آميزي شدندرنگ کروماسون تري

استريولوژيک، براي محاسبه حجم از روش کاواليه 

فاده از حجم با استدر اين روش محاسبه  استفاده شد.

 ).۱۶( شودمي محاسبهزير  فرمول

2

..

m

tap
V

p∑
=

  
  Vميانگين حجم نمونه مورد نظر = 

yxa
p

∆∆=  apسطح هر نقطه =  .

 mنمايي ميكروسكوپ = بزرگ

 tها= فاصله اسالب

  pتعداد نقاط برخورد کرده با سطح نمونه = 

صليبي  شبکه نقاط از ،اسالب سطح هر يبراي محاسبه

 روي نمونه قرار تصادفي بر طورهکه ب شودمي استفاده

نقطه  مساحت هر اين شبکه سطح يا در گيرد.مي

 شمارش ساده نقاط تالقي کرده با با مشخص است و

 سطح مورد سطح نمونه توسط ميکروسکوپ پروژکتور

  .آيددست ميهب نظر

 
+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + +  
+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 

  حجم تعيين جهت استفاده مورد صليبي شبکه يا پروب
        

  

وزن حيوان و وزن تخمدان با استفاده از ترازوي 

آميزي شده با دو روش هاي رنگمطالعات کيفي الم

کروماسون نشان داد که  ائوزين و تري- هماتوکسيلين

هاي تيمار در مقايسه با گروه از گروهيک هيچدر 

پارامترهاي  از نظراي قابل مالحظه تغيير کنترل

شناختي مورد انتظار مانند ايجاد فيبروز در  بافت

استروماي تخمدان، احتقان خون و يا افزايش 

هاي آماسي و واسکوالريته در ناحيه مرکزي و واکنش

تليوم ژرمينال مشاهده همچنين تغييرات در اليه اپي

  ه بود.نگرديد و بافت سالمت خود را حفظ نمود

 انترال، انترال،هاي پريفوليکولو درصد  ديجيتال

 هاي مختلفجسم زرد در گروه آترتيک و گراف،

با استفاده از دستگاه سل کانتر و مشاهده حداقل 

سه فيلد در هر مقطع و برآورد ميانگين آن براي هر 

 افزارتوسط نرم نتايج حاصله دست آمد. هنمونه ب

SPSS )SPSS Inc،Chicago،Il،USA(  ۱۵ويرايش 

 جداگانه آناليز DUNCAN با استفاده از آمارهو 

مطالعات هيستوپاتولوژيکي به  همچنين شدند.

در مقايسه با گروه کنترل انجام  شکل کيفي و

  پذيرفت.

        

        هاهاهاها    يافتهيافتهيافتهيافته
وزن تخمدان  ۱نشان داد که در گروه تجربي  هابررسي

داري نسبت به گروه کنترل داشته است افزايش معني

تعداد فوليکول آنترال نيز در گروه  ). درصد۱ مودار(ن

داري نسبت به گروه کنترل افزايش معني ۳ تجربي

داري در درصد کاهش معني ).۲ نشان داد (نمودار

هاي تجربي تعداد فوليکول آترتيک در تمامي گروه

 (نمودار )P>۰۵/۰( نسبت به گروه کنترل مشاهده شد

ميانگين تعداد داري بين هيچ اختالف معني .)۳

هاي آترتيک تخمدان گروه شم در مقايسه با فوليکول

هاي درصد فوليکول .شتگروه کنترل وجود ندا

آنترال گراف و جسم زرد همچنين حجم تخمدان  پري

هاي تجربي و شم با داري را بين گروهاختالف معني

   .)۱ (جدول گروه کنترل نشان نداد
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    ييييهاهاهاها کولکولکولکولييييش)، وزن و حجم تخمدان، درصد فولش)، وزن و حجم تخمدان، درصد فولش)، وزن و حجم تخمدان، درصد فولش)، وزن و حجم تخمدان، درصد فولييييوزن بدن (قبل و بعد از آزماوزن بدن (قبل و بعد از آزماوزن بدن (قبل و بعد از آزماوزن بدن (قبل و بعد از آزما    يييين پارامترهان پارامترهان پارامترهان پارامترهاييييانگانگانگانگييييا بر ما بر ما بر ما بر مييييمختلف سومختلف سومختلف سومختلف سو    يييير دوزهار دوزهار دوزهار دوزهاييييثثثثأأأأتتتت    ))))۱۱۱۱جدول جدول جدول جدول 

  ييييييييک و جسم زرد در موش صحراک و جسم زرد در موش صحراک و جسم زرد در موش صحراک و جسم زرد در موش صحراييييانترال، انترال، گراف، آترتانترال، انترال، گراف، آترتانترال، انترال، گراف، آترتانترال، انترال، گراف، آترتييييپرپرپرپر
        سطح احتمالسطح احتمالسطح احتمالسطح احتمال        شمشمشمشم        ۳۳۳۳    ييييتجربتجربتجربتجرب        ۲۲۲۲    ييييتجربتجربتجربتجرب        ۱۱۱۱    ييييتجربتجربتجربتجرب        کنترلکنترلکنترلکنترل                                                                                                                                        ))))پارامترپارامترپارامترپارامتر((((گروه  گروه  گروه  گروه  

  ۱۵۰a  ۱۵۷a ۱۵۷a ۱۵۵a ۱۶۰a ۵%  ش (گرم)يل از آزماوزن بدن قب

  a  ۱۶۴ a  ۱۶۱ a  ۱۶۵ a  ۱۷۰ a  ۵% ۱۶۳  ش (گرم)يوزن بدن بعد از آزما

  ۰۴۶/۰b ۰۶۸/۰ a ۰۶۱/۰ab  ۰۵۷/۰ab  ۰۴۶/۰b ۵%  وزن تخمدان (گرم)

  a  ۱۹۱ a  ۱۸۵ a  ۱۹۶ a  ۲۰۴ a  ۵% ۲۰۰  متر مکعب) يحجم تخمدان (ميل

  a  ۶/۸% a  ۱/۷% a  ۲/۷% a  ۹/۸% a  ۵% %۲/۹  آنترال (درصد) يکول برايفول

  b  ۱/۳۳%ab  ۶/۳۴%ab ۴/۳۸%a ۱/۳۶%ab ۵%%۴/۳۰  کول آنترال (درصد)يفول

  ab ۸/۱۴%b ۷/۲۱%a ۵/۱۷%ab ۱۸%ab ۵%%۱۹  کول گراف (درصد)يفول

  ab ۹/۳۹%a ۵/۳۲%b  ۳/۳۳%b ۲/۳۲%b ۵%%۳۶  جسم زرد (درصد)

  a ۴/۳%b ۸/۳%b ۴/۳%b ۶/۴%ab ۵%%۲/۵  ک (درصد)يکول آترتيفول

هاي ديگر داراي در هر رديف اگر گروه کنترل با هر کدام از گروه داري با هم ندارند.هاي موجود در هر رديف كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، براساس آزمون دانکن اختالف معنيميانگين

داري ندارند. دارد پس اختالف معني aهمين صورت حرف دارد، در بقيه نيز به aن بدن بعد از آزمايش در گروه کنترل حرف وز باشد مثالًدار نميشان اختالف معنيحداقل يک حرف مشترک باشند بين

دارند يعني   bحرف ۳و ۲، ۱ه تجربيدارد ولي گرو  aدر درصد فوليکول آترتيک گروه کنترل حرف باشد مثالًدار ميولي اگر گروه کنترل با هر گروه ديگر داراي حرف مشترک نباشند داراي اختالف معني

  ..دهندداري نشان ميحرف مشترک ندارند پس هر سه گروه نسبت به گروه کنترل اختالف معني

  ها) مقايسه وزن تخمدان در کليه گروه۱نمودار 

  )P >۰۵/۰دار (دهنده تفاوت معنینشان  *

  هادرصد فوليکول آنترال در گروهمقايسه  )۲نمودار 

  )P >۰۵/۰دار (دهنده تفاوت معنینشان  *

  هان گروهيک بيکول آترتيسه درصد فوليمقا )۳ مودارن

  )P>۰۵/۰(دار دهنده تفاوت معنیننشا *
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        بحثبحثبحثبحث
دليل  ها بهرسد تجويز اگزوژن استروژننظر ميبه

وجود مکانيسم فيدبکي بتوانند باعث بروز اختالالت 

هاي گوناگوني در روند رشد و نمو فوليکول

، وليکن )۱۷ان گردند (تخمداني و بافت تخمد

تجويز عصاره  مطالعه حاضر نشانگر آن بود که

 ۶۰، ۳۰کار رفته (در مقادير به هيدروالکلي سويا

اثر نامطلوبي بر بافت گرم بر کيلوگرم) ميلي ۱۲۰و

عدم . تخمدان و روند فوليکولوژنز نداشته است

 تخمدان آنترال پريهاي فوليکول تغيير در ميزان

تشکيل اين چون ه که دليل بودبه اين  ظاهراً

اين اجزا  بوده است، ها در دوران جنينيفوليکول

 عصاره سويا برباشند، بنابراين داراي تعداد ثابتي مي

تخمدان را . افزايش وزن ثير بوده استأتبين آ تعداد

وزن کلي بدن، افزايش طور کلي به توان بهمي

 هايکاهش فوليکول ها،افزايش اندازه فوليکول

طور کلي افزايش روند فوليکولوژنز هو ب آترتيک

  مرتبط دانست.

هاي آنترال در اين تحقيق در افزايش درصد فوليکول

وي خاطر نشان  .باشدميwendy  تحقيقراستاي 

جنيستئين سويا در طول تمايز تخمدان  ساخت که

مرگ اووسيت را  و شدمانع از بين رفتن اووسيت 

هاي در اووسيتاد تعد بنابراين .دهدکاهش مي

نمو بيشتري را مهيا  دسترس و آماده براي رشد و

نشان مطالعات انجام شده  ). البته برخي۱۸نمايد (مي

 بيش از حد مجاز از مقاديرکه دهد در موارديمي

بر  تأثيرات نامطلوبي ،گرددها استفاده فيتواستروژن

دستگاه توليد  جملهاز  هاي بدني بسياري از سيستم

  از   پس  ماده حيوانات و  باشد ابل مشاهده ميمثلي ق

  

 احتماالً اين اثر ).۱۹( کردند گذاري نمي رشد تخمک

زياد فيتواستروژن مصرفي يا  اديرمربوط به مق

تفاوت در ميزان مستعد بودن افراد در مصرف اين 

بودن دار معنيباشد.  ميماده و اثر آنتاگونيستي آن 

 ۳ گروه تجربيهاي انترال در فوليکول درصد

دليل دوز مصرفي مناسب اين عصاره و تا هب احتماالً

خواص آگونيستي اين ماده بوده بيانگر حدودي 

  است.

٦آپوپتوز كه دهدنشان مي موجود شواهد از آنجا که
 

آترزي  اصلي مكانيسم گرانولوزا، هايلسلو

). کاهش ۲۰ و ۱۹است ( تخمدان هاي فوليكول

رتيک در اين مطالعه دار درصد فوليکول آت معني

نشانگر خواص مثبت اين ترکيبات در مهار روند 

فوليکولي  آترزيدر نتيجه کاهش  پتوز ووآپ

که اند كردههمچنين محققان گزارش باشد.  مي

اکسيداني نيز از خود ها خواص آنتيفيتواستروژن

شکل ، درون سلولي هايدهند و بر آنزيممي نشان

رشد و تکثير سلولي عمل فاکتور  طبيعي پروتئين،

اين تركيبات  نمايندات مثبتي اعمال ميتأثير

ثر جهت درمان ؤعنوان مواد طبيعي و مهاي ب گونه به

). در ۲۱اند (سرطان معرفي شدهاز و يا پيشگيري 

هاي عصاره فيتواستروژن احتماالًاين تحقيق نيز 

سويا با فرمولي مشابه استراديول با مهار آپوپتوز و 

داري در اکسيداني کاهش معنياص آنتيهمچنين خو

نظر به اند.نمودههاي آترتيک ايجاد فوليکولدرصد 

هاي سويا از لحاظ رسد چون ايزوفالون مي

اند اثر توانسته ،ساختماني شبيه استروژن هستند

مرحله تکامل  تعداد ياآگونيستي را بر افزايش 

بته آنترال و مهار آپوپتوز نشان دهند. ال هايفوليکول

                                                 
6 Apoptos 
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آگونيستي يا آنتاگونيستي بستگي به  اتاعمال اثر

عوامل زيادي از جمله ميزان مصرف و سازگاري 

  افراد دارد.

آميزي شده با دو روش هاي رنگمطالعات کيفي الم

ائوزين و تري کروماسون نشان داد  - هماتوکسيلين

هاي تيمار در مقايسه با کدام از گروههيچکه در 

 به لحاظ ايقابل مالحظهات گروه کنترل تغيير

  بود.پاتولوژيک ايجاد نشده هيستو

        

        ييييررررييييگگگگجهجهجهجهيييينتنتنتنت

 رسد کهنظر مي هب پژوهش،ن يا هاييافتهبا توجه به 

بر  ياثر نامطلوب ،کار برده شدههب يدوزها درا يسو

 يها کولينمو فول روند رشد و بافت تخمدان و

در برخي  بلکه نث ندارد،ؤدر جنس م يتخمدان

ک و يکول آترتير کاهش فولينظ يمثبتاثرات موارد 

بنابراين د. يکول آنترال نيز مشاهده گرديش فوليافزا

 گوناگون اين گياه بر با توجه به اثرات مثبت و

رسد استفاده ينظر مهب هاي بدن، از سيستم ياريبس

 يايم غذيهاي متعادل در رژاه در غلظتين گيا از

يجاد ا يبر روند توليد مثلاختاللي  ،نثؤجنس م

 ياقابل مالحظه يننموده و استفاده از آن اثرات جانب

 يريگجهيک نتيه يهر چند ارا نداشته باشد. يدر پ

در  يتراز به مطالعات گستردهين راستا نيدر ايي نها

 يکيولوژيزيژه از نقطه نظر فيوابعاد گوناگون به

  دارد.
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Abstract 
Background: Soybean is known as a rich resource of phytoestrogens. These compounds have antioxidant, 

anti cancerous and estrogenic effects. This research was performed to evaluate the effect of hydro alcoholic 

extract of soybean on ovarian tissue from histopathologic and stereologiclogic aspects.  

Maretials and Methods: 40 adult Spraque-Dawley female rats with age range about 10 weeks and 

randomly divided into five groups including control, sham and experiments 1, 2 and 3. The animals of 

experimental groups received soybean hydro alcoholic extract at doses of 30, 60, and 120 mg/kg for 25 days 

respectively in oral form. The sham group received distilled water. After anesthetizing, right ovaries were 

been dissected and weighted, afterthat processing of tissues was done based on histological and stereological 

studies. Qualitative histological studies were performed by H&E and Masson’s Trichrome staining methods. 

In stereological studies, ovarian volume was determined by Cavalieri method. Determination of follicular 

percentage and corpus luteum were calculated in all groups. 

Results: Our finding showed that administration of soybean extract had not significant changes percentage 

of preantral and graafian follicles, corpus luteum, and ovarian volume in the experimental and sham 

regarding to the control group. Ovary weight in the experimental group 1increased significantly. Percentage 

of antral follicle in experimental group 3 was elevated significantly. Atretic follicle in all experimental 

groups decreased significantly (p≤0.05). No histological change was showed in histopathological studies.  

Conclusion: The results showed that decrease in atretic follicle percentage and increase in antral follicle 

percentage is positive effects in this phenomenon. Considering beneficial effects of soybean on most body 

systems, it seems that its consumption in balanced doses in a diet. 
 

 
Keywords: soybean, ovary, stereology, histopathology, rat  
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