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چکیده
یونجه که حاوي ترکیبات .دارند، داراي ترکیبات شبه استروژنی بوده و اثرات متفاوتی بر دستگاه تولیدمثلیگیاهان فیتواستروژن

مورد استفاده انسان نیز بوده که  edicago sativaMجهان با نام علمی  يگروه لگومینهي هاترین علوفهیکی از مهمفیتواستروژنی است،
هدف از این مطالعه بررسی هاي تولیدمثلی وجود دارد، اندامهاي گوناگونی در مورد اثرات یونجه برکه گزارشبا توجه به این. باشدمی

نر بالغ به دو گروه موشسر  30حاضر  يدر مطالعه.باشد میبالغیئصحرامنی موش  يکیسهبریونجه هیستومورفومتریک  اثرات
-و گروه) پلیت(کنسانتره گرم 140هاي کنترل فقط با گروه.تائی تقسیم گردیدند 5يه و هر گروه به سه دستهشد کنترل و درمان تقسیم

-روز، کیسه 60و 45، 30هاي سپس در زمان. صورت روزانه تغذیه شدندبهتازهي یونجهگرم 300وگرم کنستانتره 80هاي درمان با 
هایی به ضخامت  برش ،مقاطع پارافینی يی، با روش تهیهماکروسکوپپس از مطالعات . قرار گرفتندمورد مطالعه خارج و ها منی موش ي
و دوم به اولدرمانیهايگروههايموشمنیي کیسهوزن.قرار گرفتندPASوH&Eآمیزي معمول  رنگمیکرومتر تهیه و مورد 6-5

گروه درمانی سوم نشان دادند ولی این اختالف درداريیمعنکاهشخود،هاي کنترل گروهبهنسبت)P>05/0(و  )P>01/0(ترتیب با 
هاي درمانی دوم و سوم عضالنی گروه يدر مطالعات میکرومتري ضخامت کل دیواره و طبقه. نبوددار ینسبت به گروه کنترل معن

. داشت )P>01/0(داريیکنترل اول افزایش معنداري نداشت اما گروه درمان اول نسبت به یتفاوت معننسبت به گروه کنترل خود
داشت ولی گروه  )P>05/0(داريیهاي کنترل خود افزایش معن هاي درمان دوم و سوم نسبت به گروهضخامت بافت پوششی گروه

 60و  45، 30مدت تازه، به يکه استفاده از یونجهنتایج تحقیق حاضر نشان داد. داري نداشتیدرمان اول نسبت به کنترل تفاوت معن
منی شده، اما در مجموع این تغییرات در ساختار ي هاي میکروسکوپی و ماکروسکوپی کیسهروز سبب تغییراتی بر بعضی از مشخصه

.ثیر قابل توجهی نداردأمنی بسیار خفیف بوده و بر عملکرد غده ت يپارانشیم کیسه

ییموش صحرا منی، یونجه، يهیستومیکرومتري، کیسه: کلمات کلیدي

مقدمه
طبیعی عملکرددرپروستات يهغد و 1منی يکیسه
پارامترهاي تحرك، پایداريزیرا درثر هستندؤمباروري

بسزایی نقشجنسیهايسلولحفاظت ایمنیاسپرم و
این ، پیدا کندمواردي که فعالیت این غدد تغییر در. دارند

ثیرأمثلی نیز تحت تتولیدهايفعالیتامکان هست که 
Gonzales(گیرندقرار ترین عوامل یکی از مهم).2001

تغذیه و  ،ژنیک در فردزیستی براي گسترش تغییرات اپی

اهوازچمرانشهیددانشگاهدامپزشکی،يدانشکده،گروه علوم پایهاستاد*1
شهیددانشگاهي دامپزشکی،دانشکده شناسی،بافتارشدکارشناسی يآموختهدانش2
اهوازچمرانشهیددانشگاهدامپزشکی،ي، دانشکدهگروه علوم درمانگاهیدانشیار3
اهوازچمرانشهیددانشگاهدامپزشکی،ي، دانشکدهگروه علوم پایهدانشیار  4

. باشدمیقرار گرفتن در معرض ترکیبات گیاهی 
ها و سایر مواد شیمیائی گیاهی داراي اثرات فیتواستروژن

این  وسلول هستند  2بارزي بر رویدادهاي سیگنالینگ
د مثبت نتوان زمانی و عوامل دیگر می ياثرات با توجه بازه

طرز قابل توجهی ظرفیت سلولی را به بوده ویا منفی  
کی و رشد تغییر داده و همچنین در رویدادهاي فیزیولوژی

 Guerrero-Bosagna and(کنند و نمو، تغییر ایجاد می

1- Seminal vesicles     
2- Signaling 

E-mail: naeemalbo@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
اهوازچمران
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Skinner 2014, Soni et al. ، درباراولینبراي ).2014
با گیاهان فیتواستروژنیک، هایی که در مزارع حاويدام

اثرات ترکیبات ،کردندمیتغذیه فراوان مقادیر 
. گردید مشاهدهمثلی تولید هاي روي فعالیتفیتواستروژنی

هایی که از مزارع میش ،در استرالیاهاییطبق گزارشبر
هاي آندروژنی میزان هورمونندکرد تغذیه میشبدر

ها کاهش طبیعی و باروري آنها غیرپالسماي خون آن
این عارضه تحت عنوان سندرم که از بین رفته بود فته یا یا

.Bennett et al(دمطرح ش 1شبدرگل  1946, Moersch

1967, Obst and Seamark 1975.( آلبوغبیش در سال
توانند در  ها میگزارش نمود که فیتواستروژن 1382

هاي موکوسی، اندازه  ضخامت بافت پوششی، تعداد سلول
سبب ها فیتواستروژن. ثر باشندؤو حجم غدد سرویکس م

دنتوانمیوشدههورمون تستوسترونسطح دار معنیکاهش
هاي فعالیتهایت بر ندرونرجنسیغددعملکردبر

).1389همکارانومدرسی(بگذارند ثیر أمثلی تد تولی
براستروژنیکگیاهانات اثرخصوص  درنیز  هاییگزارش

Ruhlen(داردوجود،منی  يکیسه ياندازه et al. 2008.(
و ایراندر که است ايگیاه علوفهترینمهم، 2یونجهگیاه

و  شودمیکشتزیاديوسعتبهبسیاري از نقاط جهان 
-غذائی و امکان کاشت آن در اقلیم يبه دلیل ارزش باال

شده استمشهورايعلوفهنباتاتيهاي مختلف به ملکه
)Nekoubin and Sudagar وهاویتامیننظراز،)2013

غذایی افزودنییکعنوانبهوغنی استهافیتواستروژن
شود میانسان نیز استفادهغذاییرژیمدرغذاییو مکمل

)Barens and Sheaffer 1995, Jayapal et al. 2002 .(
Cheeke(است فیتواستروژنگیاه حاوياین  and Shull

گروهی زیرکهباشدمی 3ها کومستانآن  ترینمهم، )1985
شبیهساختاريلحاظ  ازوبوده  ترکیبات فیتواستروژنیاز

اثرات تواندیونجه می با تغذیه. دنباشها میایزوفالون
. باشدداشتههاهاي تولیدمثلی دامبر فعالیتگوناگونی 

1- Clover disease in sheep
2- Alfalfa
3- Coumestans

جنساختصاصیهورمونعنوانکه بهبا ایناستروژن
را در مهمیفیزیولوژیکیولی نقششدهشناختهماده

Hong CJ(کند نر ایفا میجنس et al. 2010, Radovic 

et al. 2009, O’Donnel et al. ، کومسترول )2001
بیولوژیکی استروژن را فیتواستروژنی است که فعالیت

Kuiper(کند تقلید می et al. ها اثر کومستان).1998
ي تواند در نتیجهاستروژنی ضعیفی داشته اما این اثرات می

Cho(ها در دستگاه گوارش افزایش یابد متابولیسم آن et 

al. ساز بتاکاروتن موجود در یونجه، پیش). 2003
تولید مثل  ياي در روند برنامهآ، نقش عمدهویتامین

مصرف یونجه در ).Chew 1993(کند حیوانات بازي می
افزایش میزان تستوسترون خون  هاي صحرایی سببموش

Al-Yawer(گرددمی پژوهشگران به این نتیجه ) 2011
از نوع فیتواستروژن گرفتن در معرض ند که قراراهرسید

 موشتولید مثلی هاي کومسترول تغییر خاصی بر اندام
Awoniyi(کند صحرایی نر ایجاد نمی et al. با).1997

هايفعالیتدرمنی  يکیسهفیزیولوژیک نقشبهه توج
اطالعاتی در که اینبا توجه بهنر، و جنستولید مثلی
و مصرف گیاه فیتواستروژنیک یونجه مقادیرمورد اثرات

هدف از ، لذانیست دسترسدر، مصرفمدتطولنیز
یونجه بر تغییرات  احتمالیحاضر بررسی اثرات  يمطالعه

-منی موش يکیسهپارانشیممیکرومتریک و هیستولوژیک

.باشد می هاي متفاوتزمانمدتهاي صحرایی نر در 

مواد و روش کار
نژاد صحرایی بالغ نر،  موشسر  30در این پژوهش 

گرم  230ماه و میانگین وزنی  3-4ویستار با میانگین سنی
حیوانات آزمایشگاهی  يدر شرایط یکسان از خانه

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، تهیه و دانشکده
 12میزان نور بر اساس  . در همان محل نگهداري شدند

ساعت تاریکی در طول مطالعه تنظیم  12ساعت نور و 
و  شدند به دو گروه درمان و کنترل تقسیمها موش. شد

.ی تقسیم شدندیتا 5يها به سه دسته هر کدام از گروه
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 80روز،  60 و 45، 30 مدت هاي درمان روزانه به گروه
خشک (تازه  يیونجه گرم 300عالوه  به گرم کنستانتره

هاي  ها و سرشاخهکردند که قسمت برگ ، دریافت)نشده
که  طوري ها گذاشته شد به آن جدا گردیده و در قفس آن

هاي که گروه حالی در . آزادانه به یونجه دسترسی داشتند
 گرم 140روز، فقط با  60 و 45،  30مدت  کنترل به 
در  . صورت روزانه تغذیه شدند ، به)پلیت(کنستانتره 

رابطه با تعیین دوز و زمان مصرف یونجه، نظر به عدم 
هایی در این خصوص،  در ابتدا یک وجود گزارش

-ماه در دوزها و زمان 4تجربی با زمان بیش از  يمطالعه

هاي هاي مختلف انجام و در نهایت دوز مصرفی و زمان
.مصرف براي این مطالعه مشخص گردید

ها به آزمایشگاه پرورش، موشي بعد از اتمام دوره    
زایالزین  - ها با کتامینمنتقل گردیده و هرکدام از آن

ها، کالبدگشایی و سپس موش . کشی شدندبیهوش و آسان
هاي ماکروسکوپی شامل شناسایی موقعیت بعد از بررسی

منی و توزین آن با ترازوي  يو شکل ظاهري کیسه
، هابافت آن به آسیب نبدو میزراه و همراه مثانه دیجیتال، به

شناسی، بافت مطالعات انجام جهت . ندخارج گردید
نواحی  از مترسانتی 5/0حداکثر  ضخامت به هایینمونه

فرمالین  ثبوتی محلول در منی برداشت و يکیسهمختلف 
 روش به شده تثبیت هاياز نمونه . شدند داده قرار سایلین

 5-6 ضخامت به هاییبرش بافتی، مقاطعي تهیه استاندارد
-هماتوکسیلین هايروش از با استفاده و میکرومتر تهیه

 آمیزيرنگ) PAS(اسیدشیف  پریودیک و) H&E(ائوزین  
منی که  يشناسی، پارانشیم کیسهدر بخش بافت  .گردیدند

واحدهاي ترشحی، شامل طبقات مخاط و عضالنی، خود
 رنگ ها نسبت بههاي ترشحی و نیز واکنش سلولسلول

در بخش  . ندمورد بررسی قرار گرفت) PAS(اختصاصی 
عدسی با استفاده از منی  يهیستومتري، ساختار کیسه

Digital Dino-lite افزار و نرمDino-capture 2.0  مورد
دست آمده با  هاي بهدادهدر نهایت،  . ندمطالعه قرار گرفت

و  ، مورد ارزیابی قرار گرفتهSPSS افزار استفاده از نرم
 T-Studentآماري  آزمون يوسیله ها بهاختالف بین گروه

مورد تجزیه و تحلیل ) P>05/0(دار معنی در سطح مستقل
.قرار گرفت

نتایج
-بافت(ي ماکروسکوپی و میکروسکوپی نتایج مطالعه    

هاي مورد مطالعه با استفاده ، در گروه)شناسی، هیستومتري
به شرح ذیل ارائه از جداول و تصاویر میکروسکوپی 

:گردد می
شکمی  يمنی در ناحیه کیسه   :نتایج ماکروسکوپی    

لگن قرار گرفته که پس ياز حفرهشکم و بیرون يحفره
 يشکل دو غده ها این غده زرد رنگ به روده از کنار زدن

قرینه، توپر، کمانی شکل دراز و متصل به هم  مشاهده شد 
). 1 تصویر(

. صحرائی منی موش يکیسه ماکروسکوپی نماي: 1 تصویر
، )V( شکمی ، پروستات)SV(وزیکول  منی سمینال يکیسه

).UB( مثانه

ماکروسکوپی مشخص  ينتایج کمی حاصل از مطالعه    
منی در گروه درمانی اول و دوم به  يکرد که وزن کیسه

هاي نسبت به گروه )P>05/0(و  )P>01/0(ترتیب با 
 اما در گروه  .دهدنشان میداري کنترل خود کاهش معنی

داري کنترل سوم تفاوت معنی به گروه سوم نسبت درمانی
).1جدول (مشاهده نگردید 

این غده در گروه کنترل، داراي  : نتایج میکروسکوپی    
 يمیانی از عضله يیک پوشش خارجی سروزي و یک الیه

در بافت  . صاف و ضخیم و یک پوشش مخاطی است
 -ايزیر مخاط واحدهاي ترشحی لوله -همند پارین 

UB

svsv
v v
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-سطح داخلی مخاط داراي چین. آلوئولی قرار دارند

-هاي زیادي است که انشعابات و بهم پیوستگیخوردگی

کند که باعث افزایش اي را ایجاد می ها،  شبکههاي آن
از نوع پوششی مخاط آنبافت . شودسطح کلی آن می

اي مطبق کاذب بوده و اي ساده تا استوانهاستوانه
آلود مشاهده هاي موکوسی آن کفسیتوپالسم سلول

روزه نسبت به  30در گروه درمانی ). 3تصویر (گردید 
ضخامت طبقات مخاطی و عضالنی آن  ،گروه کنترل

افزایش نشان داد که در بخش نتایج میکرومتري به تفصیل 
). 2تصویر(ارائه خواهد شد 

روزه نسبت به گروه  45و  30هاي درمانی در گروه
نشان داري ضخامت بافت پوششی افزایش معنی ،کنترل

هاي لنفوسیت داخل پوششی در بافت سلول. دهدمی
 60در گروه درمانی ). 3تصویر(شاهده گردید پوششی م

روزه، تغییرات ساختاري محسوسی در مقایسه با گروه 
آمیزيبا رنگآمدهدسته نتایج ب. کنترل مشاهده نگردید

PASمنی نسبت به رنگ اختصاصی  يکه کیسهنشان داد
PAS  هاي بافت دلیل ماهیت شیمیایی ترشحات سلول به

 يهاي ترشحی غده در همهپوششی موجود در واحد
). 4تصویر (هاي درمان و کنترل واکنش منفی دارد گروه

منی،  يکیسه يضخامت کل دیواره: هیستومترينتایج
) روزه30(عضالنی فقط در گروه درمانی اول  يطبقه

پیدا  )P>01/0(داري ینسبت به گروه کنترل افزایش معن
روزه نسبت  60و  45هاي درمانیاما در گروه. کرده بود
داري مشاهده نگردید یهاي کنترل خود تفاوت معنبه گروه

). 1جدول (
هاي منی در گروه يضخامت بافت پوششی کیسه

هاي نسبت به گروه) روزه 60و  45(درمانی دوم و سوم 
اما در . را نشان دادند )P>05/0(داري یکنترل افزایش معن
نسبت به گروه کنترل تفاوت ) روزه 30(گروه درمانی اول 

).1جدول (داري مشاهده نگردید یمعن

در مقایسه با گروه ، )B(منی موش صحرایی گروه درمان اول  يکیسهعضالنی  يافزایش کل دیواره و ضخامت طبقه:2تصویر 
.(H&E, X10)، قابل توجه است )A(کنترل 

A B µm
100_______________
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سر (هاي لنفوسیت داخل پوششی سلول. (B) دومو درمان  (A)هاي کنترل گروه موش صحرایی منی يساختار بافتی کیسه :3 تصویر

.),X40 H&E(گردد مشاهده میآلود در گروه درمان و افزایش ضخامت بافت پوششی مخاط با سیتوپالسمی کف) هاپیکان

رمان سوم منی موش صحرایی گروه د يهاي ترشحی کیسهدر سیتوپالسم سلول PASآمیزي واکنش منفی به رنگ  :4تصویر 
.)PAS, X40(قابل توجه است ) پیکان(

ی صحرای ي منی موش هاي مورد مطالعه در کیسهمیانگین و انحراف از معیار تغییرات مشخصه: 1جدول 
هاي مورد مطالعهدر گروه

مشخصه       
گروه

ضخامت کل دیواره
)µm(

طبقه عضالنیضخامت 
)µm(

ضخامت اپیتلیوم
)µm(

وزن کیسه منی
)گرم(

21/1±70/1408/0±86/8625/2±44/14624/19±140/22کنترل 
1a35/62±36/247a   42/47±37/14050/1±19/18a14/0±91/0درمان 
36/1±75/1317/0±60/11328/1±09/17546/29±285/20کنترل 
65/122c58/0±81/15c14/0±11/1±10/20788/18±269/42درمان 
93/0±02/1314/0±41/9399/0±96/15859/17±349/43کنترل 
96/110e74/1±05/1522/0±78/0±97/20979/34±303/33درمان 

.)P>05/0(باشند گروه درمان با گروه کنترل مربوطه می دار بینمعنی اختالفگر بیان التین در هر ستون حروف

A B
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بحث
یونجه داراي اثرات متفاوتی بر دستگاه تولید مثلی 

برخی از محققین بر  ،طوري کهه باشد ب حیوانات اهلی می
که گیاه یونجه داراي اثرات تحریکی و  هستنداین باور 

مثل برخی دیگر اعتقاد دارند که اثرات مهاري بر تولید
دي در خصوص اثرات متضاد رژیم اي زیاهگزارش. دارد
تغذیه با . ی گیاه فیتواستروژنیک یونجه وجود داردغذای

تواند باعث شود که  مواد غذایی حاوي کومسترول می
عمل کرده و  استروژننتیکومسترول به عنوان یک آ

 ها دراین یافته . را تعدیل کند 1ERβفرایندهایی وابسته به 
داشتند کومسترول تضاد با نتایجی است که اظهار می

ه که مطالعات نشان داد. دارد ERβفعالیت استروژنی در 
ی این توانایی را دارد که کومسترول موجود در رژیم غذای

هاي عمل خود را بر سوخت و ساز بدن یا بافت ينحوه
Patisaul(خاص تغییر دهد  et al. 1999.( ،پژوهشگران

ی حاوي فیتواستروژن را بر بافت دستگاه یاثرات رژیم غذا
هاي صحرایی مورد مطالعه قرار دادند و  تناسلی موش

غذاییرژیم )درصد 01/0(گزارش نمودند که غلظت
و کومسترول در مدت زمان کوتاه طبیعی حاوي ایزوفالون 

هاي  اثراتی گذرا بر اندام) روز 22-60یا وروز 24-21(
-131(هاي نامنظم  جنسی دارد اما در بلند مدت با دوره

تواند سبب برخی تغییرات دائمی بر عملکرد  می) روز116
که  در این پژوهش گزارش شده. مثلی شود دستگاه تولید

اي، با عمل سطوح طبیعی تغذیههاي گیاهی در استروژن
هاي وابسته به آندروژن و نیز آگونیستی در بافت

باشند، مؤثر هستند  فرایندهاي که وابسته به آندروژن می
)Whitten and Naftolin چندین مکانیسم ). 1992

متفاوت و نتایج گوناگون حاصل از مطالعات تجربی و 
نسی و ج يبالینی براي عمل استروژن در غدد ضمیمه

هاي جنسی نر مطرح شده است که یکی از این  اندام
عمل  يوسیلهها شامل یک اثر غیرمستقیم به مکانیسم

هاي  در انتشار گنادوتروپین) فیدبک منفی(بازخورد منفی 

1- Estrogen Receptor Beta

صورت یک که ممکن است بهباشد و یا این هیپوفیز می
Mawhinney(منی، مطرح باشد  ياثر مستقیم بر کیسه

and Belis 1976, Sirotkin and Harrath 2014 .(
وزنآمده از پژوهش حاضر کاهشدسته بنتایج

بهدوم نسبتواولدرمانیهايمنی در گروه يکیسه
در گروه  لیرا نشان داد و دومواولکنترلهايگروه

و  Jaroenporn. دار نبودسوم تفاوت معنیدرمانی
درمانتحتکردند،نیز گزارش 2006در سال همکاران

میکروگرم  200به میزان گیاه فیتواستروژنباقرار گرفتن
هفته با دوزهاي متفاوت  8بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 

در منیيکیسهوزنکهشودمیموجب) 100و  10، 0(
 10کند، ولی در دوز پیدامیکروگرم کاهش 100دوز 

اثرات میکروگرم افزایش داشت که این تفاوت را در 
دانند که متناقض فیتواستروژن در دوزهاي مختلف می

وابسته به دوز و مدت زمان قرار گرفتن در معرض 
طور کلی وزن غدد تناسلی فیتواستروژن دانسته و به
طی تحقیقات انجام . باشدها میوابسته به وجود آندروژن

، 1981و همکاران در سال Chowdhuryشده توسط
 میکروگرم به50استروژن با دوز  که تجویز شدگزارش 

ي منی در موش موجب کاهش وزن کیسهصورت روزانه 
در سال Settyو Dahr.شودی نر بالغ سالم میصحرای
صورت میکروگرم به250، با استفاده از استرادیول 1976
نشانبهقادرتولدازپسپنجمروزدرجلديزیرتزریق
بلوغ زمانجنسی در يغدد ضمیمهدربلوغتغییراتدادن
همین پژوهش مشخص  شناسیبافتبررسیو در بوده

روز موجب 60درمان با استروژن براي مدتشد که
. گرددمیهاي بالغ جنسی رت يآتروفی غدد ضمیمه

Clineگزارش کردند که با 2004در سال همکارانو ،
گرم بر  میلی 40استفاده از جنستین دایدزین به مقدار 
هاي صحرایی بهکیلوگرم وزن بدن در رژیم غذایی موش

منی  يجنسی و کیسه يهفته، وزن غدد ضمیمه 16مدت 
 ياین محققین کاهش وزن غدد ضمیمه. یابدکاهش می
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جنسی متعاقب مصرف استروژن را با توجه به تفاوت در 
ي تفاوت در دوز، حساسیت گونه ياثرات آن، نشان دهنده

بنابراین . دانندیا مدت زمان مصرف میمورد مطالعه و 
توان وابسته به دوز مصرفی و کاهش وزن این غده را می

مدت زمان قرار گرفتن در معرض گیاهان فیتواستروژن  
منی متعاقب  يمحققین دیگر کاهش وزن کیسه. دانست

دانند که ممکن مصرف فیتواستروژن را به این دلیل می
به سن به استروژن و یا بهاست مربوط به پاسخ وابسته 

باشد  1هاي آسینار و فیبرو ماسکوالرخاطر ساختار بافت
هاي متفاوت داشته باشد تواند به استروژن پاسخکه می

)Thompson et al. در تحقیقات انجام شده روي ). 1979
روز تحت  90مدت ه هفتگی و ب 4نر در سن موش24

نسبی و بافت  درمان با شیر سویا، هیچ تغییري در وزن
-جنسی نر مشاهده نشد که این یافته را می يغدد ضمیمه

منی در  يدست آمده از وزن کیسهه ب يتوان به نتیجه
داد  نسبت،داري نداشتگروه سوم که تفاوت معنی

)Zeriouh et al. پژوهشازآمدهدسته بنتایج). 2014
افزایشاولکنترلبهدرمانی اول نسبتگروهدرحاضر
نشان منی يکیسه يداري را در ضخامت کل دیوارهمعنی

 ي، در یک مطالعه1986در سال همکارانو Gaytan. داد
منی  يپروستات شکمی و کیسه يمورفومتریک روي غده

 45و  30، 15ی نر در روزهاي هاي صحرایدر موش
هاي جنسی میکروگرم استرادیول، اندام 500روزگی با دوز 

را مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که  هاموش
-عضالنی و بافت ياستروژن باعث افزایش حجم طبقه

منی شده  يکیسه) ماسکوالر فیبرو(همبندي داربست 
هاي تحت درمان با استروژن  همچنین در موش. است

هاي عضالنی صاف غدد افزایش قابل توجهی در سلول
.تناسلی مشاهده شد يضمیمه

Casanovaکه کردند، گزارش1999همکاران و
16وگرم دایدزین میلی14با میزان  هافیتواستروژن

غذاییرژیمازگرم100هردرجنستینگرم میلی

1- Fibromuscular

بلوغ  وتوسعهباعث تسریع در رشد و  صحراییهاي موش
درمانی گروهحاضردر پژوهش. ندگرددستگاه تناسلی می

سوم افزایشودومکنترلهايگروهبهنسبتسومودوم
منی نشان  يکیسهپوششیبافتداري را در ضخامتمعنی

هاي طبق بررسی، بر2004در سال و همکارانCline. داد
سبب  هافیتواستروژنانجام شده مشاهده کردند که 

اي هاي استوانهسلول(2هاي سنگفرشیمتاپالزي سلول
وGaytan. شوندمنی می يدر کیسه) بافت پوششی

، مشاهده کردند که مصرف 1986در سال همکاران
 45و 15میکروگرم در روزهاي  500استرادیول در دوز 

 يکیسهپوششیبافتدر ضخامتداراي اثرات افزایشی
تواند به گزارش نمودند که این تغییرات میومنی است 

 يها در سن و دوره فیتواستروژندلیل اثرات متفاوت 
مصرف متفاوت بر ساختار بافتی غدد و همچنین 

Neubauer(ها، باشد اي به آندروژنحساسیت اپیتلیوم غده

and Mawhinney 1981.(
Thompson گزارش کردند 1979و همکاران در سال

هاي صحرایی که تحت درمان با که غدد جنسی موش
مدت میکروگرم به صورت روزانه و 50استرادیول با دوز 

هاي روز قرار گرفتند و همچنین موش 25تا  10زمان 
استروژن، ترشحات سلولی خود بادرماناخته شده تحت

را حفظ و حتی بازسازي و ترمیم در اپیتلیوم سلولی 
طور هاي اپیتلیوم بهها سلولدر این موش. مشاهده شد

پوششی افزایش یافته بافتقابل توجهی بلندتر و ضخامت
بادرمانهاي اخته شده تحتنین در موشهمچ. بود

استروژن، نسبت به گروه کنترل، افزایش قابل توجهی در 
. پوششی مشاهده گردیدهاي بافتوزن غدد و ارتفاع سلول

جنسی و غدد  هاياستروژن نشان داد که در اندامبادرمان
هاي حیوانی و جنسی نر بسته به دوز، سن، گونه يضمیمه

خاص مورد مطالعه منجر به هیپرپالزي، متاپالزي و  يغده
Price(شود گاهی کراتینیزه شدن اپیتلیوم می and

Williams-Ashman 1961, Arai et al 1977 .(

2- Squamous Metaplasia
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و همکاران Papaioannidouدر تحقیقی دیگر توسط 
ماهه که در دو گروه  6هاي نر بالغ  ، موش2013در سال 

ماه تحت رژیم غذایی با سویا 3مدت ه درمان و کنترل ب
تحت درمان قرار گرفتند، ضخامت بافت اپیتلیوم غدد 

دلیل  نشان داد ومنی کاهش  يجنسی و کیسه يضمیمه
در . این کاهش را درمان مزمن با فیتواستروژن دانستند

عضالنی و ضخامت کل  يپژوهش حاضر ضخامت طبقه
بهنسبتو سومدرمانی دومگروهمنی يکیسه يدیواره
و همچنین ضخامت بافت پوششی در کنترلهايگروه
Takagi. نبودداريمعنیتفاوتدرمانی سوم دارايگروه

، طبق تحقیقات انجام شده 2004در سال همکارانو
اثرات استفاده از فیتواستروژن در رژیم کهکردندگزارش

نشان دادند که بوده و غذایی بر سیستم تولیدمثلی متفاوت 
در رشد و فعالیت دستگاه  ppm5/0استرادیول در دوز 

طور کلی قرارثر بوده ولی بهؤتولیدمثلی و تمایز جنسی م
گیاهان فیتواستروژنی بسته به ترکیبات معرضدرگرفتن

ها  باشد و همچنین به قدرت استروژن متفاوت می ها،آن
مهاري هم  تواند اثراتبستگی دارد و حتی استرادیول می

Eckel(داشته باشد  and Geary 2001.(
Awoniyi اثرات 1997در سال و همکاران ،

ر عملکرد دستگاه تناسلی موش فیتواستروژن کومسترول ب
 5ی نر را بررسی کردند به این صورت که در طول صحرای

میکروگرم کومسترول به 100روز اول پس از تولد 
سپس اثرات آن را در سن صورت روزانه، استفاده کردند 

دقیق قرار دادند و اظهار کردند که  يبلوغ، مورد مطالعه
هاي جنسی جنسی، اندام يکومسترول بر وزن غدد ضمیمه

همچنین گزارش نمودند که . نداردمنی تأثیري  يو کیسه
پذیر کوتاه مدت کومسترول در یک دوره آسیب يتغذیه

. هاي جنسی ندارداندامرشد جنسی، احتماالً تأثیر خاصی بر 
عالوه بر این قرار گرفتن در معرض گیاهان فیتواستروژن از 

صورت طوالنی مدت، نامشخص بوده و نوع کومسترول به
. مکانیسم این روند مشخص نگردیده است

Nagaoکهکردند، گزارش2001در سال همکارانو
درخوراکیصورتبه)سویافیتواستروژن(جنستین

کیلوگرمبرگرم میلی100یاو5/12،25،50دوزهاي
بارورياثر خاصی برروزانه،صورتبهبدنوزن

کردندمشاهدهعالوه بر اینونداشتهصحراییهايموش
.کندنمیایجادجنسیيضمیمهغدددربافتیتغییرهیچکه

 Yilmaz، 2001و همکاران  Nilssonبا توجه به گزارشات 
، مکانیسم عمل متفاوت 2005در سال Girginو 

هاي توان به گیرندهمی را فیتواستروژن در تحقیق حاضر
استروژنی تعمیم داد، که اثرات ژنومی استروژن را 

صورت غیرفعال به استروژن به. کنندگري میمیانجی
داخل سلول انتشار یافته و از سیتوپالسم عبور کرده وارد 

اي پروتئینی خود واکنش هشود و با گیرندههسته می
استروژن باعث -ترکیب گیرنده. دهداختصاصی می

برداري در ژن هدف شده و در نتیجه منتهی افزایش نسخه
در واقع . گرددو تقسیم سلولی می DNAبه افزایش سنتز 

هاي بافت پوششی و ازدیاد سلولی باعث افزایش سلول
دست به يافزایش ضخامت طبقه عضالنی شده که نتیجه

توان به مکانیسم توصیف آمده در پژوهش حاضر را می
هاي استروژنی با عملکرد همچنین گیرنده. داد نسبتشده 

برداري ژنی با تثبیت خود یعنی با توقف نسخه يدوگانه
mRNA کند که این روند باعث پاسخ سلولی را ظاهر می

توان به شود که این دلیل را میکاهش تکثیر سلولی می
-یگروه سوم در پژوهش حاضر که تفاوت معن ينتیجه

دایدزین وجنستین. مرتبط دانستداري مشاهده نگردید، 
غیرمستقیمطوررا بهخوداستروژنیکآنتیاحتماالً اثرات

کنند هاي آندروژنی اعمال میبیان گیرندهکاهشطریقاز
)Fritz et al. بیان بنابراین ممکن است که کاهش). 2002
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Abstract
Phytoestrogenic plants have different effects on the reproductive system. Alfalfa (Medicago 

sativa) is a phytoestrogenic herb which is used in human and animal nutrition. There are 
many reports about widely effects of alfalfa on reproductive system. The aim of this study 
was to evaluate the alfalfa effects on histomorphometrical of the rat seminal vesicle. For this 
purpose, 30 adult male Wistar rats were divided into control and treatment groups and each 
group were divided into three subgroups (5 rats in each). Control rats were fed only by 140 g 
concentrate (plate). The treatment groups were fed by 80 g of concentrate (plate) and 300 g 
alfalfa. In the end of each period (30, 45 and 60 days), the seminal vesicles were removed and 
examined macroscopically. After that, 5-6 µm sections were made using paraffin embedding 
method. The sections were stained by H&E and PAS. Seminal vesicle weight in the treatment 
group 1 and 2 were decreased significantly (P< 0.01 and P< 0.05 respectively) compared to 
their control groups but it has not seen a significant difference in group 3. The results of 
histometrical studies showed that the total wall thickness and tunica muscularis of seminal 
vesicle increased insignificantly in the treatment group 2 and 3, but they increased in the 
treatment group 1 significantly. Thickness of the epithelium increased in the treatment group 
2 and 3 significantly, but there was not a significant difference in the treatment group1. The 
results showed that, although the alfalfa has some structural effects on macroscopic and 
microscopic seminal vesicle of male rats in 30, 45 and 60 days periods but these changes are 
very mild and may have not considerable effect on reproductive performance.
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