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Abstract 
 

Background and purpose: Studies have indicated that phytoestrogens in soybean can influence 

the reproductive system. The aim of this study was to investigate the effect of hydroalcoholic extract of 

soybean on testicular tissue and pituitary-gonad axis in male rat. 

Materials and methods: Forty adult male Wistar rats were randomly allocated into five groups 

including control, sham, and three experimental. Animals in the experimental groups received soybean 

extract for 48 days at doses of 30, 60, and 120 mg/kg by gavage, respectively. The rats in the sham group 

received only water by gavage for the same period, as well. In the control group received no treatment. 

Animals’ weight was measured before and after the intervention. After that, the animals were 

anesthetized and the levels of LH, FSH, and testosterone hormones were measured by collecting blood 

from their hearts. In the end, the left and right testes were removed and weighed. Quantitative and 

qualitative studies were done on the left testis of each rat. 

Results: Administration of soybean hydroalcoholic extract at doses of 30, 60, and 120 mg/kg did 

not have any negative effect on body weight, gonads, testicular function, and histometric parameters. 

Administration of extract with the highest dose used in this study (120 mg/kg) significantly decreased  

the plasma LH level, germinal epithelium length, and repopulation index (P<0.05). Furthermore, 

histopathologic studies did not show any damage on testicular tissue. 

Conclusion: The results indicated that soybean in routine doses that used in this study did not 

exert considerable negative effects on testicular tissue and hormone secretion in the rats. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنــــی مـکـــــوم پزشـــلـــه دانشــــگاه عــلــمج

  )92-98   (1390  سال  آذر   85شماره   بیست و یکم دوره 
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 سویا دانه هیدروالکلی عصاره تاثیر و هیستوپاتولوژیک هیستومتریک مطالعه
  بالغ نر صحرایی در موش گناد-هیپوفیز محور و بیضه بافت بر

 
    1نیا احسن نحله
    2ظهیری شهال
   1مهجور اشکان امیر

  3توسلی علیرضا
  4صفرپور دانیال

  

  چکیده
. باشـند  تأثیرگـذار  مثلـی  تولید سیستم بر توانند می سویا در موجود های فیتواستروژن دهند می نشان  مطالعات :سابقه و هدف    

  .است بوده گناد-یپوفیزه محور و نر صحرایی موش بیضه بافت بر سویا هیدروالکلی عصاره اثرات بررسی تحقیق این از هدف
 شم گروه کنترل، گروه 5 به تصادفی صورت به بالغ نر صحرایی موش سر 40در این مطالعه تجربی      :مواد و روش ها     

 و 60 ،30 دوزهـای  بـا  را سویا عصاره روز 48 مدت به تجربی های گروه حیوانات. شدند تقسیم 3  و 1،2 تجربی های گروه و
 صورت به مدت این در را آب یعنی عصاره حالل نیز شم گروه. کردند دریافت گاواژ صورت به کیلوگرم بر گرم میلی 120
 پایـان  از بعـد . شـدند  وزن حیوانـات  آزمـایش  از بعـد  و  قبـل  .نکردند دریافت تیماری هیچ کنترل گروه. نمود دریافت گاواژ
. گیـری شـد    انـدازه  تـستوسترون  و FSH، LH هـای  هورمـون  غلظـت  با خونگیری از قلب   و شده بیهوش اتر با حیوانات دوره،
 هیـستولوژیک  مطالعات جهت حیوان هر چپ بیضه سپس. شد گیری اندازه ها آن وزن و شده خارج راست و چپ های بیضه

  .گرفت قرار بررسی مورد هیستومتریک و
 بـدن،  وزن بـر  یسـوئ  اثـر  کیلـوگرم  بـر  گـرم  میلی 120 و 60 ،30 دوزهای با سویا هیدروالکلی عصاره تجویز :یافته ها   

 mg/kg120 دوز بـا  عـصاره  تجـویز . اسـت  نداشـته  هیـستومتریک  پارامترهای و بیضه یعملکرد پارامترهای و گنادهاساختار
. )>05/0p(بازسـازی شـد    ضـریب  و کـاهش   ژرمینـال  تلیـوم  اپـی  طـول  کـاهش  و پالسـما  LH سـطح  دار معنی کاهش باعث

  .نشد مشاهده بیضه بافت بر سوئی تأثیر هیستولوژیک های سیربر در همچنین
 ای مالحظـه  قابل سوء اثر شده، رفته کار به  متداول دوزهای در سویا  استفاده از  دهد می نشان تحقیق این نتایج :استنتاج  

 .ندارد نر صحرائی موش در ها هورمون ترشح و بیضه بافت بر
  

  ییصحرا  موشژیک،  هیستولو هیستومتریک، بیضه، بافت سویا، :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
مجـاری   هـا،  سیستم تولید مثلی در مرد شـامل بیـضه        

 .باشـند  های تناسلی خارجی می    اندامو  غدد ضمیمه    تناسلی،
کـه بـه عنـوان غـدد جنـسی در جـنس             ) Testes(ها   بیضه

   هستندهای بیضوی کوچکی  شوند اندام مذکر شناخته می
 

  E-mail: zahirsh@sums.ac.ir            و مورفومتری استریولوژی تحقیقات مرکز، یرازش پزشکی علومدانشگاه :  شیراز-هال ظهیریش :مسئولمولف 
  جهرم اسالمی آزاد دانشگاه دانشکده علوم، گروه بیولوژی، .1
  شیراز پزشکی علوم دانشگاه ناباروری،  و مرکز تحقیقات باروری وو مورفومتری استریولوژی تحقیقات مرکز تشریحی، علوم گروه. 2
  فسا پزشکی علوم دانشگاهدانشکده پزشکی،  ه پاتولوژی،گرو 3
  کرج اسالمی آزاد دانشگاه دانشکده دامپزشکی،دامپزشکی،  دانشجوی 4

  10/7/90:             تاریخ تصویب3/2/90 :تاریخ ارجاع جهت اصالحات           9/11/89 :ریافتتاریخ د 
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             نحله احسن نیا و همکاران                هشی   پژو  
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 .رنـد در کیسه اسـکروتوم قـرار دا       که در خارج از بدن و     
ها هم دارای ترشـحات اگزوکـرین یـا در واقـع             این اندام 

 هم ترشـحات انـدوکرین     و )اسپرم(های جنسی    همان سلول 
ــه      ــسی مردان ــون جن ــان هورم ــا هم ــستوسترون ی ــی ت یعن

هـا تحـت کنتـرل       ترشـح تـستوسترون از بیـضه       .باشـند  می
یــک  .باشــد بیــضه مــی -هیپــوفیز -محــور هیپوتــاالموس

نــام هورمــون آزادکننــده هورمــون پپتیــدی کوچــک بــه 
که از طریق سیـستم      شود ترشح می  GnRHگنادوتروپین  

ــار  -بــاب هیپوتاالموســی هــای  ســلولهیپــوفیزی در اختی
در جـواب بـه      .گیـرد   هیپوفیز قدامی قرار می    گنادوتروپ

GnRH هورمون    دوLH   و FSH     از هیپوفیز قدامی ترشح
 هـای بینـابینی یـا لیـدیگ در بیـضه           به سلول  LH. شود می

 FSH گردد و  سبب ساخت تستوسترون می    اتصال یافته و  
های سرتولی در مجاری سمینیفر اثـر گذاشـته و           سلولروی  

ــب ــپرم موج ــل اس ــی   تکام ــا م ــود ه ــت   .ش ــزایش غلظ اف
در سـطح    LHخـون موجـب مهـار ترشـح         تستوسترون در   

 .شـــود در ســـطح هیپوتـــاالموس مـــی GnRHهیپـــوفیز و 
پپتیدی  مون پلی های سرتولی نیز با ساخت یک هور       سلول
را از هیپــوفیز قــدامی مهــار  FSH ترشــح  اینهیبــینبــه نــام

های ناشی از تمـدن      های اخیر بیماری   در سال . )1(کنند می
در کــشورهای پیــشرفته ایــن فرضــیه را پدیــدآورده کــه  

توانـد نقـش     ای مـی   مدیترانـه های غـذایی آسـیایی و        رژیم
ــر ایــن بیمــاری  ــ (هــا محــافظتی در براب ــسبت ب ه مقاومــت ن

 انــسولین، پرفــشاری خــون، اخــتالالت لپیــدهای ســرم و 
 و به همین دلیل تمایـل بـه مـصرف           )2(داشته باشد ) چاقی

مواد غذایی با منشأ گیاهی بـه ویـژه سـویا افـزایش یافتـه               
جایی که سویا حاوی ترکیباتی از خانواده        از آن . )3(است

هـا اسـت و ایـن مـواد          فیتواستروژن ها بـه نـام ایـزوفالون       
ــه اســتروژن هــستند دارای ســ ــه نظــر )4(اختمانی شــبیه ب  ب

گناد داشته  -رسد اثراتی بر بافت بیضه و محور هیپوفیز        می
  .باشند

 بقـوالت  خـانواده  بـه  متعلـق  و کـساله ی ی اهیـ گ ایسو
 آن نیپروتئ از سرشاری  ها دانه خاطر به اهیگ نیا. باشد یم

 کیـ  آنی  هـا  مکمل و ایسو دانه. )5(شود یم داده کشت
ی هـا  تواسـتروژن یف. باشـد  یمـ  ها تواستروژنیف زای  غن منبع

 و نیستئیـ جن شـامل  کـه  اسـت  هـا  زوفالونیـ ا نوع از ایسو
  .)6-8(باشد یم نیدزئیدا

ــتروژنیف ــا تواس ــر از ه ــاختمان نظ ــل و س ــب عم    هیش
 را اسـتروژن  هیشـب ی  اثراتـ  کـه  باشند یم استرول -بتا -17
 اپـن ژ و نیچ ژهیو بهیی  ایآسی  کشورها در. ندینما یم جادیا

 نقـش  و شـده  یمـ  کـشت  سـال  هزار از شیب ایسوی  ایلوب
 بوده مطرح شهیهم ها یماریب برابر در آن کننده محافظت

 مـصرف  بـه  ریاخی  ها سال در زینی  غربی  کشورها. است
  .)9(اند آوردهی رو ایسو جمله ازی اهیگیی غذا منابع

 ایسوی  ها زوفالونیا دهد یم نشان مختلف مطالعات
 پروســتات و )10،11( پـستان ی رهــاتومو رشـد  کـاهش  در

 مهار وی  گرفتگ گر رینظی  ائسگی عوارض کاهش و )12(
  .دارند نقش )13،14( یاستخوان توده کاهش
 صـورت  نـر ی  هـا  مونیمی  رو بر کهی  بررس کی در
 کـاهش  باعـث  ایسو ریش با هیتغذ که شد مشخص گرفت
چنــین در  هــم. )15(شــود یمــ پالســما تــستوسترون ســطح

 تغذیه با عصاره    ، بر روی موش سوری نر     مطالعه ای دیگر  
داری در ســطح تــستوسترون  ســویا باعــث کــاهش معنــی

های اولیـه    چنین کاهش تعداد اسپرماتوسیت    هم پالسما و 
چنـین نـشان     هـم . )16(ها در این حیوانات گردیـد      اسپرم و

داده شده است که جنیستئین موجود در دانه سویا باعـث           
له جنینی شده که این     نقص در تولید تستوسترون در مرح     

. )17(کنـد  کار را با اثر بر روی رسپتورهای آلفا اعمال می         
از طرفی نقش ایزوفالونوئیدهای سـویا در تکثیـر وتمـایز           

های لیدیگ در مطالعات به وضوح به اثبات رسیده          سلول
 درضمن مطالعات دیگری حاکی از کاهش سـطح       . )18(است

  مـصرف عـصاره    ها در اثر   تستوسترون وکاهش تعداد اسپرم   
 برابـردوز متـداول     100 تـا    50دوزی معـادل     دانه سویا بـا   

 ز ا .)19(باشند های صحرائی می   مصرفی در انسان در موش    
 سـطح  کاهش لیدل به ایسو عصاره رسد یم نظر به رو نیا

ــستوسترون ــر ت ــپرماتوژنزی رو ب ــوثر اس ــوده م  را آن و ب
ی حـاو ی  غـذاها  ادیـ ز مـصرف  نیهمچن. دهد یم کاهش
 چــاق مــردان در اســپرم غلظــت شــدن کــم اعــثب ایســو
ی احتمـال  اثـر ی  بررسـ  قیـ تحق نیـ ا از هدف. )20(شود یم

ــه عــصاره ــر ایســوی دروالکلی ــب بافــت ب ــتع و ضهی  راتیی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-840-en.html
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 وزن راتییـ تغ و تـستوسترون  و FSH   ، LH یها هورمون
ــب ــا ضهیـ ــدن وزن و هـ ــات و بـ ــه مطالعـ  در کیستومتریـ

  .باشد یم نریی صحرای ها موش
  

  مواد و روش ها
 سر موش صحرایی نر     40این مطالعه تجربی بر روی      

 هفته و   10  تا 8به ظاهر سالم از نژاد ویستار با سن تقریبی          
  گرم که از مرکز پرورش حیوانـات       180 ± 30 وزن تقریبی 

سـازی رازی کـرج تهیـه شـده          آزمایشگاهی موسسه سرم  
 گـروه  5 دری  تـصادف  طور به واناتیح.بودند انجام پذیرفت  

  .گرفتند قرار 3یتجرب و 2 یتجرب ،1 یتجرب شم، کنترل،
 داشـته  C28° حرارت درجه واناتیحی  نگهدار محل

. بود کیتار ساعت 12 و روشن ساعت 12 اتاق طیمح و
 معادل که روز 48 مدت بهی  تجربی  ها گروه در واناتیح

 باشــد مــی مــوش صــحرایی در اســپرماتوژنز دوره طــول
 120 و 60 ، 30ی دوزهـــا بـــا را ایســـو عـــصاره روزانـــه

. نمودنـد  افـت یدر گاواژ صورت به لوگرمیک بر گرم یلیم
 انجـام  خال در پرکوالسیون روش با سویا از گیری عصاره

 بـا  الکلـی  هیـدرو  عـصاره  آمـده  دسـت  بـه  پودر از و شد
 مـدت  نیـ ا در شـم  گروه. شد تهیه نظر مورد های غلظت
 .ندکرد افتیدر گاواژ صورت به را آبی  عنی عصاره حالل

ــر روی  ــذیرفت  ب ــرل هــیچ تیمــاری انجــام نپ  .گــروه کنت
ــان آزمــایش وزن    ــات قبــل از شــروع و بعــد از پای حیوان

 اتـر  لهیوسـ بعد از پایان آزمایش ابتدا حیوانات بـه         . شدند
ی ریـ گ انـدازه  جهـت  قلـب  ازی  ریـ گ خون و شده هوشیب

ــون غلظــت ــا هورم ــستوسترون و FSH ،LHی ه  انجــام ت
 تـست  از فادهاسـت  بـا  مدنظر های هورمون سنجش .گرفت
. گردیـد  انجـام  هورمـون  هر برای مخصوص کیت و الیزا

 از چـپ ی  هـا  ضهیـ ب و شـد  شـکافته  حیوانات کالبد سپس
 مطالعات جهت ها ضهیب .دندیگرد وزن و شده خارج بدن
ــه ــول در ومرفومتریــک کیستولوژی ــال محل ــرار نیفرم  ق

 مقـاطع ی  بـافت  پاساژ انجام و شدن کسیف از بعد و ندگرفت
ــا و هیــتهی کرومتــریم 5   -نیلیهماتوکــسی زیــآم رنــگ ب

  
  

 شـده  انجامی ها یبررس. ندگرفت قراری  بررس مورد نیائوز
ی ها لوله قطری  ریگ اندازه: از بودند عبارت ها المی  رو بر

 و نــالیژرم ومیــتلیاپ ضــخامتی ریــگ انــدازه ســاز، اســپرم
ی ریـ گ انـدازه  :شـامل  اسـپرماتوژنز  هـای  شـاخص  محاسبه

 (SI2) اسـپرمیوژنز  ضـریب  ،(TDI1)یا لولـه  زیتما بیضر
 نالیژرم ومیتل یاپ کلیسی  بررس ،(RI3)بازسازی وضریب

 جهـت . کیستوپاتولوژیـ ه مطالعات و ساز اسپرمی  ها لوله
 از تلیــوم اپـی  وضــخامت ای لولـه  قطـر  هــای گیـری  انـدازه 
 جهـت  .شـد  استفاده کروسکوپیم مدرج چشمیی  عدس

 سـاز  منـی  هـای  لولـه  درصد ،ای لوله تمایز ضریب محاسبه
 سـاز  اسـپرم  هـای  سلول رده سه از بیشتر یا و سه شامل که

 کـه  شد محاسبه بودند A نوع اسپرماتوگونی از یافته تمایز
 B نـــوع اســـپرماتوگونی بینـــابینی، اســـپرماتوگونی شـــامل

 RI محاسـبه  جهـت  .باشـند  مـی  اسپرماتید و اسپرماتوسیت
 اسـپرماتوگونی  بـه  فعـال  اسپرماتوگونی های سلول نسبت
 جهــت و گردیــد محاســبه لولــه مقطــع 100در فعــال غیــر

 اسـپرم  حـاوی  کـه  سـاز  منـی  هـای  لولـه  نسبت SI محاسبه
 محاسـبه  لولـه  مقطـع  100در اسپرم فاقد های لوله به بودند

ــد ــا داده .)21(گردی ــا دهشــی آور جمــعی ه ــتفاده ب  از اس
 زیآنـال ی  آمـار ی  ها آزمون و 15 ویرایش SPSS افزار نرم
 هیـ تجز Duncan تست و (ANOVA) طرفه کی انسیوار
  .شد لیتحل و

  

  یافته ها
ی هـا  گـروه  در هـا  بیـضه  وزن و وانـات یح وزن سهیمقا
ــ و شــم کنتــرل،  تفــاوت شیآزمــا از بعــد و قبــلی تجرب

 حیوان سن افزایش با کلی طور به و نداد نشان رای  دار یمعن
). 1 شماره   جدول (بود یافته افزایش متغییر دو این مقادیر
 غلظـت  نیانگیـ م بـر  عـصاره  مختلف ریمقاد ریتأثی  بررس
ــ کــاهش دهنــده نــشان فقــط هــا هورمــونی ســرم  دار یمعن

 میانگین .بود) mg/kg120 (3یتجرب گروه در LH هورمون
 داری معنی تغییرات تستوسترون و FSHیها هورمون غلظت

  ).2شماره  جدول (نداد نشان مختلف های گروه بین در را

                                                 
1. Tubule Differentiated Index 
2. Spermiogenesis Index 
3. Repopulation Index 
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 و سـاز  اسـپرم ی  هـا  لـه لو نـال یژرم ومیتلی  اپ ضخامت
 کـاهش ) mg/kg120 (3یتجرب گروه در بازسازی ضریب

 دادند نشان جینتا. داد نشان کنترل گروه به نسبتی  دار یمعن
 بیضـر  ساز، اسپرمی  ها لوله قطر بری  دار یمعن اثر عصاره
ــا ــه زیتم ــریب ،یا لول ــپرمیوژنز ض ــ و اس ــتلیاپ کلیس  ومی
 جـداول ( اسـت  نداشـته  مختلـف  هـای  گـروه  در نالیژرم

ــماره ــ ).5و 4 ، 3 ش ــات نیهمچن ــی مطالع ــای الم کیف  ه
 ای مالحظـه  قابلی  کیستوپاتولوژیه اثر ها بیضه از شناسی بافت
  .)3 تا 1تصاویر شماره ( نداد نشان بیضه بافت بر را

  

بافـت   اوزان بـدن و   توزیع میانگین و انحراف معیار       : 1 شماره   جدول
  مورد مطالعههای   در گروهبعد از آزمایش بیضه قبل و

  

   )گرم(وزن بدن 
   میانگین±انحراف معیار

   )گرم (وزن بیضه
  ها گروه   میانگین±انحراف معیار

  چپ  راست  بعد از آزمایش  قبل آزمایش
 931/0±033/0 929/0±026/0  25/222±914/2  25/160±351/5  کنترل
 935/0±056/0 923/0±048/0  5/206±343/15  148±766/15  شم

 mg/kg30(  326/3±75/153  693/2±5/228  013/0±922/0 031/0±929/0 (1تجربی 
 mg/kg60(  841/11±25/168  699/8±5/226  02/0±876/0  029/0±893/0 (2تجربی 
 mg/kg120(  757/8±5/155  062/8±211  024/0±910/0 022/0±918/0 (3تجربی

  

ی هـا  هورمـون ی  سـرم  غلظـت  بـر  ایسو عصاره ریتأث :2  شماره جدول
LH ، FSH های مورد مطالعه  در گروهوسترونتست و  

  

  (ng/ml)تستوسترون   ها گروه
  میانگین±انحراف معیار

(IU/L) LH  
   میانگین±انحراف معیار

FSH (IU/L)  
   میانگین±انحراف معیار

  022/0 ± 006/0  132/0± 035/0  962/9± 665/0  کنترل
  053/0± 015/0  102/0± 023/0  262/6±744/1  شم

  mg/kg 30(  998/1 ± 887/9  024/0 ± 186/0  018/0 ± 090/0 (1تجربی
  mg/kg 60(  48/1 ± 537/6  027/0 ± 118/0  045/0 ± 087/0 (2تجربی
  mg/kg 120(  351/1 ± 450/8  *03/0 ± 08/0  018/0 ± 027/0(تجربی 

  

  )>05/0p( باشدی م کنترل گروه با داری معن اختالف نشانگر*

  

  ضـخامت  ولوله اسـپرم سـاز   تأثیر عصاره سویا بر قطر  :3شماره جدول  
  های مورد مطالعه  در گروهتلیوم ژرمینال اپی

  

   (mm)اسپرم ساز قطر لوله های  ها گروه
   میانگین±انحراف معیار

   (mm)ضخامت اپی تلیوم ژرمینال
   میانگین±انحراف معیار

  095/0 ± 002/0  333/0 ± 004/0  کنترل
  092/0 ± 001/0  350/0 ± 003/0  شم

  mg/kg 30(  007/0 ± 344/0  002/0 ± 090/0 (1تجربی
  mg/kg 60(  003/0 ± 337/0  001/0 ± 096/0  (2تجربی
  mg/kg 120(  007/0 ± 340/0  *011/0 ± 089/0( 3تجربی

  

  )>05/0p( باشدی م کنترل گروه با داری معن اختالف نشانگر*

  

 ضریب) TDI(ای عصاره سویا بر ضریب تمایز لوله  تأثیر    :4شمارهجدول  
  های مورد مطالعه  در گروه(RI)ضریب بازسازی (SI)یوژنزاسپرم

  

   TDI  ها گروه
   میانگین±انحراف معیار

SI   
  میانگین±انحراف معیار

RI   
   میانگین±انحراف معیار

  37/25±32/2  38/72±/754  38/79±/498  کنترل
  25±07/2  13/73±/295  25/83±931/3  شم

  mg/kg 30(  684/1±88/80  315/1±13/71  63/5 ±5/22 (1تجربی 
  mg/kg 60(  322/1±38/75  252/2±5/73  75/4 ±25/22 (2تجربی 
  mg/kg 120(  569/2±25/83  832/1±63/77  1/5 ±18 (3تجربی

  

 نـال یژرم ومیـ تل یاپـ  کلیسـ  مراحـل ی  فراوانـ  عیتوز : 5  شماره جدول
  های مورد مطالعه  در گروهساز اسپرمی ها لوله

  

  دیررس  تأخیری  زودرس  گروه ها
  8/68  6/25  5/5  لکنتر
  2/73  3/23  3/3  شم

  mg/kg 30(  1/6  26  8/67 (1تجربی 
  mg/kg60(  3/5  6/22  72 (2 تجربی
  120mg/kg(   5/7  6/23  8/68 (3 تجربی

  
  

  
  

بافـت   هـا و   میکروگراف نوری از بافـت بیـضه لولـه          :1تصویر شماره   
 و 400×بزرگنمـائی   بـا  (B) و گروه شم  (A) کنترل   هودر گر بینابینی  

 H & E رنگ آمیزی
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سـاز   های منی  میکروگراف نوری بافت بیضه شامل لوله       :2تصویر شماره   
گـروه   بـا  )B( 2گـروه تجربـی   و  ) A( 1تجربی   در گروه    بافت بینابینی  و

  H&Eرنگ آمیزی و  400× بزرگنمائی
  
  

  
  

ی هـا   میکروگـراف نـوری بافـت بیـضه شـامل لولـه             :3تصویر شماره   
و  400×بزرگنمـائی   بـا   3 در گـروه تجربـی       ساز وبافـت بینـابینی     منی
   H & E آمیزی رنگ

  سـالم ولـی فـضای بافـت بینـابینی بـسیار وسـیع شـده و                 ها نسبتاً  لوله(
  ). استساختار طبیعی خود را از دست داده
  

ST )فر سمینی های لوله(   IT )بینابینی بافت(   ) GEژرمینال اپیتلیوم(  
  
  بحث
 باعـث  ایسـو  عـصاره  دهد یم نشان قیتحق نیا جینتا
 و Khan. شــود یمــ پالســما LH ســطح دار یمعنــ کــاهش

 طور به ها تواسترولیف دادند نشان 2004در سال    همکاران
ــستق ــادوتروپ کــاهش باعــث میم ــا نیگن ــه از ه  LH جمل

 سـطح . )20(کنند یم اعمال را خودی  لیتعد اثر و شوند یم
ی انـدک  کاهش ،یتجرب یها گروه در پالسما تستوسترون

 ریتـأث  تحـت  احتمـاالً  کـه  داشـته  کنتـرل  گـروه  بـه  نسبت
ــون کــاهش ــ LH هورم ــه در. باشــد یم  و Sharpe مطالع
 در پالسـما  تـستوسترون  سـطح  کـه  شد مشاهده همکاران

ی دار یمعنـ  طـور  بـه  ایسـو  ریشـ  مـصرف  اثـر  بـر  ها مونیم
 توســط کــهی ا مطالعــه در نیچنــ هــم .)15(افــتی کــاهش
 انجـام  نـر ی  سـور ی  ها موشی  رو بر ارانهمک وی  مدرس
 باعـث  ایسـو  دانـه  عـصاره  مصرف که داد نشان ،رفتیپذ

ی هـا  سـلول  درصـد  پالسـما،  تـستوسترون  سطوح کاهش
ــ ــاول تیاسپرماتوس ــالغ و هی ــ ب ــردد یم ــم .)16(گ ــ ه  نیچن
ــات ــال در lehraiki مطالعـ ــالدر sherrill و 2011 سـ   سـ

 اثـر  در هـا  اسپرم و تستوسترون کاهشنشان دهنده    2010
 مـصرف  ءسـو  نقـش  ازی  ناشـ  ایسوی  ها فراورده مصرف

  .)17،18(باشد یم مذکر جنس در ها نژتواسترویف
 هــای علــف برخــی در موجــود هــای فیتواســتروژن

 ها بلدرچین از هایی جمعیت در را نوزادان شمار ،تابستانی
 گوسـفندهای  .)21(انـد  داده کاهش کالیفرنیا های گوزن و

 ای گونـه  از پـر  کـه  مراتعـی  در دنچری از پس استرالیایی
 تولیـد  مـشکالت  دچـار  بودند، فیتواستروژن دارای شبدر
 فیتواسـتروژنی  ترکیـب  دو ، کـه  شـدند  نابـاروری  و مثلی

ــسته دخیــل عارضــه ایــن در )کامــسترول و اکوئــول(  دان
  .)22(شدند

احتماالً مکانیسم فیـدبکی    ،   FSHدر مورد هورمون    
 نمـی شـود بلکـه    فقط توسط اسـتروئیدهای بیـضه اعمـال      

اینهیبین، اکتیوین و فولیـستاتین هـم بـا تـأثیر مرکـزی بـر               
 نقش دارنـد و     FSH در تنظیم غلظت     GnRHروی تولید   

 ناشی از اثـرات     FSHدار   ممکن است که عدم تغییر معنی     
  .)24،23(تعدیلی این عوامل باشد

دار طول اپی تلیـوم ژرمینـال        با توجه به کاهش معنی    
توان نتیجه گرفت عصاره سـویا بـا          می 3در گروه تجربی    
هـای   تواند باعـث کـاهش عملکـرد لولـه         دوزهای باال می  
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 که بـر    ،2008در سال    Geraldدر مطالعه   . ساز شود  اسپرم
روی انسان صورت گرفـت نـشان داد کـه مـصرف زیـاد              

ا باعــث کــم شــدن غلظــت اســپرم یغــذاهای حــاوی ســو
 داشت  توان به این مطلب اشاره      در نتیجه می   .)25(شود می
جا که دوز باالی اسـتفاده شـده در ایـن تحقیـق              از آن  که

)mg/kg120 (    باعث کاهش سطحLH     پالسما و کـاهش 
تـوان نتیجـه     تلیـوم ژرمینـال شـده اسـت مـی          ضخامت اپی 

توانـد   گرفت عصاره سویا به دلیل داشتن فیتواستروژن می 

اثرات منفی بـر بافـت       گناد اثر کرده و    -بر محور هیپوفیز  
هرچند در  .های جنسی داشته باشد   شح هورمون بیضه و تر  

ای بـر بافـت بیـضه         قابـل مالحظـه    ءاین مطالعه اثرات سـو    
ــد  ــه نگردی ــود دوره    ،مالحظ ــت آن کمب ــاید عل ــه ش  ک

  پائین به کار رفته باشـد      های نسبتاً  یا غلظت  تاثیرگذاری و 
گردد تا مطالعـات جـامعتری در        و بدین سبب پیشنهاد می    

  .این خصوص صورت پذیرد
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