
 
 ۳۳۵                                                             )۶۰ شماره پي در پي (۱۳۸۹  ـ زمستان۴  ـ شماره۱۵ مجله ارمغان دانشـ  دوره

د مثل ي توليولوژيزيا بر في دانه سو باهيتغذ ريثأت
  يشگاهيموش  نر کوچک آزما

  : دهيچک
  

 . اسـت ي شـرق يايآس مي از بقوالت بويکي و تيره حبوبات  متعلق به    ياهيا گ ي سو : و هدف  مقدمه
ن محـسوب  ي از پـروتئ ي انـسان بـوده و منبعـ   ي براي ضرور يها نهيد آم ي تمام اس  يا محتو يسو

نه نقـش  يپروسـتات و سـ  ،  کولـون يهـا  ا در بهبود و درمـان سـرطان  يسوة  دان امروزه .شود يم
د مثـل جـنس نـر    يا بر عملکرد دستگاه تولي سوةر دانيثأ تين مطالعه بررس ي هدف از ا   .دارد ميمه

 .بود يشگاهي کوچک آزمايها موش
  

انجـام   در دانشگاه پيـام نـور اصـفهان    ۱۳۸۸در اين مطالعه تجربي كه در سال     : ها مواد و روش  
 گـروه مـساوي   ۴ از نژاد بالب سي انتخاب و بـه طـور تـصادفي بـه        نر  سر موش  ۳۲تعداد  شد،  

 كه به ترتيب رژيـم  ۳ و ۲، ۱شامل؛ گروه كنترل يا گروه تغذيه با رژيم غذايي پايه و گروه تيمار          
 ۹ بعد از مدت زمان .كردند، تقسيم شدند  درصد سويا را دريافت مي۵۰ و ۳۰، ۲۰غذايي محتواي 

گيـري    انـدازه FSH و LHهاي تـستوسترون،     گيري شد و ميزان هورمون      هفته از حيوانات خون   
هـاي آمـاري آنـاليز      و آزمـون SPSSافـزار    آوري شده بـا اسـتفاده از نـرم          هاي جمع   داده. شدند

  . واريانس يك طرفه و دانكن تجزيه و تحليل شدند
  

دار سـطح هورمـون    يکـاهش معنـ   ،درصـد  ۲۰ تغذيه با رژيم غذايي محتـواي      در گروه  :ها  يافته
ن هورمون در يزان ايم گري دياز سو .)>۰۵/٠p(مشاهده شدكنترل تستوسترون نسبت به گروه 

 .)>۰۵/٠p(نـشان داد  كنتـرل  نسبت بـه گـروه   يدار يش معنيفزا درصد سويا ا  ۵۰گروه تغذيه با    
 كنتـرل ه گـروه   نـسبت بـ  يدار ي به طور معندرصد سويا ۵۰ و ۳۰ در گروه  LHسطح هورمون   

 .)<۰۵/٠p(ده نـشد  يـ  د FSH در سطح هورمون     يدار ي تفاوت معن  ي ول ،)>۰۵/٠p(ش داشت يافزا
كنتـرل  مار شده نسبت به گـروه   ي گروه ت  ۳ها در هر      اسپرم ه و يت اول ياسپرماتوس ن تعداد يانگيم

  .)<۰۵/٠p(دار بود يها فاقد تفاوت معن ضهين وزن بيانگي اما م،)>۰۵/٠p( داشتيدار يکاهش معن
  

 ۵۰ و ۳۰ . ۲۰  حـاوي ييم غـذا يـ شـود کـه رژ   مـي ج حاصله برآورد ي با توجه به نتا  :يريگ جهينت
 به همراه داشته يج منفي نتايشگاهي آزما نريها د مثل موشي تولستميستواند در ميا يدرصد سو
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  مقدمه 

سـاله از   کيـ  ياهي گيني چيايبا همان لويا  يسو

 کشت آن عمدتاً    که باشد مي )۱(ناسهيره حبوبات لگوم  يت

ه آرد يـ  و تهي روغـن کـش   يه دانـه بـرا    يـ به منظـور ته   

ــت ــداول اس ــذا  ومت ــصارف غ ــه آن جهــت م  يي کنجال

 مـردم   يها اسـت کـه غـذا       ا قرن يسو. شود مياستفاده  

هـا آن را   ينـ ين بـوده اسـت و چ   يا و مخصوصاً چ   يآس

 خـود مـصرف   ي اصـل يا برنج بـه عنـوان غـذا   همراه ب 

  .)۱(کنند مي

ن، ي، پـروتئ ي مـواد معـدن    يا محتـو  ي سو يايلوب

ــيتــاميو  ۶۰. درات اســتيــ از کربوهين و انــواع مختلف

 و ي چربـ يا محتـو ي سـو  ياي از وزن خشک لوب    درصد

 درصد آن را ۴۰ ـ  ۳۶/۶۷ان ين مين است که از ايپروتئ

 .دهد ميل ي تشکي درصد آن را چرب۱۷ـ۲۰ن  و يپروتئ

ــا ــروتئ يياز آنجـ ــه پـ ــوي کـ ــين سـ  از يا غنـ

ن ياسـ ين، نيک، کوليد پانتوتني ، اس B1 ، B2 يها نيتاميو

باشـد،   مـي  بـدن    ي برا ينه ضرور ي آم يدهايو تمام اس  

 بـشر   ي برا ياد مغذ از مو   ميشک به عنوان منبع مه     يب

  .)۱(شود ميمحسوب 

 مهـم موجـود در دانـه     هاي  بيگر از ترک  ي د يکي

ا يش به مـصرف سـو  ي گرايمروزه علت اصل ا که ا  يسو

ــام دن ــدر تمـ ــود ترکيـ ــت وجـ ــاتيا اسـ ــام يبـ ــه نـ  بـ

       ياهيها مشتقات گ   تواستروژنيف. ها است  تواستروژنيف

ک هـستند کـه در      يـ فنول يهـا بـا سـاختمان د       استروژن

 ياهـان يژه در دانـه گ    يـ وه  ، نخود و بـ    ها  يها، سبز  وهيم

. وجـود دارد ا ي سويايونجه، شبدر و لوب   ي کتان،   ؛چون

 يکيولوژيزي فيها يژگيو  مي تمايها دارا  تواستروژنيف

زوفالون يـ ا. هـا هـستند    استروژنييايميو ش كي  يزيو ف 

  . ).۲و ۳(است )۲(نيستيجنا ي سوياصل

 ير مصرف داروهـا   ي اخ هاي  بررسياساس   بر

سک يش ر يائسه باعث افزا  ي استروژن در زنان     يمحتو

 .گـردد  مـي  رحـم  نه و آنـدومتر   ي س يها ابتال به سرطان  

ژه انـواع  يـ  بـه و   يسـتروژن بـات شـبه ا    ياستفاده از ترک  

 يريزان چـشمگ  يـ  که بـه م    )ها تواستروژنيف( آن   ياهيگ

ــذا  ــصوالت غ ــوييدر مح ــه شي س ــويا از جمل ا و يرس

از يـ ن ن يمأا وجود دارد، نه تنهـا باعـث تـ         ين سو يپروتئ

 بلکـه فاقـد   شـود،   مـي ائـسه بـه اسـتروژن       يبدن زنـان    

سک ابتال به سـرطان     ي و کاهش ر   يهرگونه اثرات جانب  

   ).۴(گردد ميز ين

 از  يا بـر مـوارد    يرات گـزارش شـده  سـو       يثأت

  ـ ي قلبـ يهـا  يمـار يو ب  اسـتخوان يپوک  سرطان،؛ليقب

شتر مـردم بـه مـصرف    يـ  موجب عالقه هرچه ب  يعروق

 و   وزارت غـذا   ۱۹۹۹چه در سال     اگر. ستا شده ا  يسو

در کاهش ا يرات سويثأز به تي نيا کا اشارهي آمر يدارو

در  يستيـ ن عنصر فعـال ز يکلسترول و دارا بودن چند   

ا هـستند کـه     ي سـو  يها زو فالون يچنان ا  ا کرد، هم  يسو

 موجـود   نيستيجن .کنند مي نظر همگان را به خود جلب     

ک يـ تري ن  اكـسيد  يش آزادسـاز  يق افزا يا از طر  يدر سو 

 يت ارتجـاع يباعث گـشاد شـدن عـروق، بهبـود خاصـ      

ــشار خــون   رگ ــاهش ف ــا و ک ــه  ا.شــود مــيه ــ هم ن ي

ر مثبت بر قلـب و کـاهش   يثأت باعث تيدادها در نها  يرو

  ).۵(گردد  ميک قلب ياستوليک و ديستوليفشار س
                                                

1-Legominosae 
2-Genistein 
 
 



   فيزيولوژي توليد مثل جنس نرو دانه سويا
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داللـت بـر آن      شده انجام   هاي  ه از مطالع  يبرخ

ت يفي در مردان باعث کاهش ک     ها تواسترژوني ف دارد که 

، روشن شده است کـه      يبه طور تجرب  . شود مياسپرم  

بـات  ي از ترک  ي غنـ  ييم غـذا  يـ رژاد  يـ ر ز يمصرف مقـاد  

واسـتروژن از   ي فت ي محتـو  يهـا  دانـه ؛  ري نظ ياستروژن

  ـ  پوتـاالموس ي هـزـ يپوفيتواند محـور ه  ميا يجمله سو

 باتي که ترکيا وهيگناد را در مردان درست به همان ش     

خـوش   دهنـد، دسـت   مير يي تغدي اتيل استيل بيسترول  

  ).۵(دير نماييتغ

ر كـه بـر روي       ديگـ  هـاي   هاي از مطالعـ    در پاره 

ها   جوندگان صورت گرفت تزريق زيرجلدي ايزوفالون     

در مراحل قبل از تولد باعث كاهش ميزان اسپرماتوژنز 

. )۶ و۷(شـود  مـي و كاهش تعداد اسپرم در دوران بلوغ  

ــ ــاران همطالع ــري وهمك ــر روي  )۲۰۰۷()۱(پ ــه ب ــز ك  ني

 وجود هرگونه ارتبـاط     ،هاي ماكائو انجام گرفت    ميمون

ادير مختلف از دوزهاي فيتواسـتروژن      بين مصرف مق  

  ).۸(هاي كيفيت اسپرم رد كرد را با شاخص

 ســه دوز  نقـش ين مطالعـه بررسـ  يـ هـدف از ا 

ا بـر عملکـرد دسـتگاه       ي موجود در دانـه سـو       يا هيتغذ

 يشگاهيـ  کوچـک آزما   يهـا  د مثل جنس نـر مـوش      يتول

  .بود

  

  ها مواد و روش

 در دانـشگاه    ۱۳۸۸در سال   مطالعه تجربي   ن  يا

  .رفتيم نور مرکز اصفهان انجام پذايپ

المللـي    پروتكل اين تحقيق بر اساس قوانين بين      

در مــورد حيوانــات آزمايــشگاهي انجــام گرديــد و در 

   .كميته اخالق دانشگاه به تصويب رسيد

 کوچـک   نر سر موش ۳۲تعداد  در اين پژوهش    

 بـا   )۲(سـي   بالـب  و گونـه     ي از نـژاد سـور     يشگاهيآزما

 يهـا  نمونـه . ند شـد  انتخـاب  م گر ۳۰±۵ ي وزن ةمحدود

 يشگاهيـ ط آزما يک ماه در شرا   يمورد مطالعه به مدت     

گـراد،   ي درجـه سـانت  ۲۵ ± ۳مناسب با درجـه حـرارت    

ــپر ــور طبي ــيود ن ــسدر ، يع ــا قف ــتريه ــده ي اس         ل ش

 قـرار   آنهـا  در دسـترس     ي کـاف  ي و آب و غذا    ينگهدار

  . .گرفت مي

 گـروه مـساوي   ۴ها به طور تصادفي بـه       موش

مل؛ گروه كنترل يا گروه تغذيه با رژيم غـذايي پايـه      شا

 كــه بــه ترتيــب رژيــم غــذايي ۳ و ۲، ۱و گــروه تيمــار 

ــوي  ــت   ۵۰ و ۳۰، ۲۰محتـ ــويا را دريافـ ــد سـ  درصـ

  . كردند، تقسيم شدند مي

ــه دل ــب ــاس و پا  ل آني ــه اس ــک ــام اي ــه انج ن ي

ا بـه صـورت     ين سـو  يها با پروتئ   ه موش ي تغذ ،شيآزما

 بـه وسـيله   شـده  مـصرف  يزان غـذا يـ  بود، م يخوراک

 داده شـده در     يها با احتساب اختالف وزن غـذا       موش

کنسانتره . ک هفته محاسبه شدي مدت   يروز ط  کيطول  

هاون به كمك ها   ه موش يمورد مصرف جهت تغذ     ميدا

 به صورت پودر درآمده و سـپس بـسته بـه دوز      يبرق

                                                

1-Perry et al 
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ــذا يت ــوط غ ــار، مخل ــويم ــدار ي محت  ۵۰ و ۳۰، ۲۰ مق

پلت درآمده    شد، مجدداً به صورت    ا آماده يدرصد سو 

مدت زمـان انجـام   . گرفت ميو در دسترس موش قرار    

 . هفته در نظر گرفته شد۹وان ي هر حيمار برايت

ــه از انجــام ت۹پــس از گذشــت  ــه ي هفت مــار ، ب

 و FSH ، LH ي ســـطوح هورمـــونيمنظـــور بررســـ

ن منظـور  يـ به ا. رفتي انجام پذ  يريگ تستوسترون خون 

 يهوشـ ي بي تجربـ يهـا  از اتر به نمونـه  ابتدا با استفاده    

 از قلـب  ماًي مـستق  يريـ گ  داده و سپس خـون     يمختصر

   .انجام گرفت آنها 
ش ي مورد آزما  يها  نمونه ،حيپس از انجام تشر   

هـا          ضهيـ  بـا دقـت فـراوان ب       ي کنترل و تجربـ    يها گروه

م هـر گـروه بـه طـور جداگانـه درون      يديدي اپ يو مجرا 

و   قرار داده شـد     درصد ۱۰ن  ي فرمال ي محتو يها ظرف

  پـس از تهيـه   .دنـد يه مقاطع بافـت آمـاده گرد  يجهت ته 

آميــزي بــا اســتفاده از      بــافتي و رنــگ  يهــا  بــرش
هماتوكسيلين ـ ائوزين با ميكروسكوپ نـوري مطالعـه    

  . شدند

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

هاي آماري آناليز واريانس       و آزمون  )SPSS)۱افزار    نرم

  . تجزيه و تحليل شدند)۳( و دانكن)۲(يك طرفه
  

 ها يافته

ر ييـ گونـه تغ   چي هـ  يشناس  بافت يها يدر بررس 

هاي مورد مطالعه مشاهده      بافتي گروه  در مقاطع    يبافت

 .نشد

بر حـسب  ها   ضه موش ين وزن ب  يانگي م يبررس

مشخص نمـود   و کنترل تيمار يها ن گروه يبواحد گرم   

 يدار ي معنـ   و کنتـرل تفـاوت     تيمـار  يهـا  گروهن  يکه ب 

  .)>۰۵/۰p(وجود ندارد

ه از  ي اول يها تي و شمارش اسپرماتوس   يبررس

ــافت ــاطع ب ــ تهيمق ــه شــده و مقاي ــسه مي ــداد يانگي ن تع

گـر آن   نايبتيمار و كنترل  يها ت در گروه  ياسپرماتوس

 يها ها در گروه   تين تعداد اسپرماتوس  يانگياست  که م   

ــار  ــرل دارابــا گــروه کن تيم  يدار ي کــاهش معنــ يت

  . ). ۱نمودار)(>۰۵/۰p(باشد مي

ن يدها بـ  ين تعـداد اسـپرماتوزوئ    يانگيسه م يمقا

دهد که تعـداد     مي و گروه کنترل نشان      تيمار يها گروه

سه بــا يــ در مقاتيمــار يهــا  در گــروهاتوزئيدهااســپرم

 يدار ي کـــــاهش  معنــــــ يگـــــروه کنتــــــرل دارا 

  . )۲نمودار)(>۰۵/۰p(دنباش مي
 سـرم  FSHن سـطح هورمـون    يانگيـ  م يبررس

اختالف و گروه کنترل تيمار   يها  گروه يها خون موش 

  ).>۰۵/۰p( را نشان نداديدار يمعن

 در سـرم    LHن سطح هورمـون     يانگيممقايسه  

 و گــروه کنتــرل يمــار تيهــا  گــروهيهــا خــون مــوش

 در  LHن سطح هورمـون     يانگين م يمشخص نمود که ب   

 درصـد  ۵۰ و ۳۰ب با ي که به ترت۳ و ۲مار ي ت يها گروه

ش يانـد، افـزا    ه شـده  ي روزانه تغذ  ييم غذا يا در رژ  يسو

ــ ــشاهده     يدار يمعنـ ــرل مـ ــروه کنتـ ــه گـ ــسبت بـ  نـ

  .)۳نمودار)(>۰۵/۰p(شود مي
ن سطح هورمـون تـستوسترون      يانگي م يبررس

 و گـروه    تيمـار  يهـا   گـروه  يهـا  در سرم خون مـوش    
                                                

1-Statistical Package for Social Sciences 
2-One way ANOVA with Dunnett's post test 
3-Duncan 
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ن سـطح هورمـون    يانگيـ ن م ي بـ  ،کنترل مـشخص نمـود    

يـم   تغذيـه شـده بـا رژ       ۱در گـروه تيمـار    تستوسترون  

سه بـا گـروه     يـ ا در مقا  ي درصد سو  ۲۰ غذايي محتواي 

 ۳ تيمـار در گـروه    ي داشـته و     دار يکنترل کاهش معنـ   

 روزانـه  ييم غذا يا در رژ  ي درصد سو  ۵۰ه شده با    يتغذ

 يدار يش معنــ يسه بــا گــروه کنتــرل افــزا   يــدر مقا

  . )۴نمودار)(>۰۵/۰p(دارد
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 يريگ جهيبحث ونت

 يقات به نقش منف ي از تحق  يا که پاره  نينظر به ا  

، هـدف از  )۵( اشاره دارنـد يد مثليستم تول يا در س  يسو

بــر ا ي دانـه ســو  بــاهيـ تغذبررسـي تــأثير  ايـن مطالعــه  

   . بود نرسيستم توليد مثل موش

نتايج اين مطالعه نشان داد كـه تغذيـه بـا دانـه              

ــث   ــويا باعــ ــي ســ ــاهش معنــ ــزان يدار كــ  در ميــ

ي در بافـت    يـ  و تغييـرات جز    هيـ  اول يها اسپرماتوسيت

كـاهش در تعـداد      .شـود  مـي  ها مشاهده  بينابيني بيضه 

به صورت معكوس بـا     ه  يهاي اسپرماتوسيت اول   سلول
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ثير منفي   أ اين مطلب ت   . ميزان دوز وابسته است    شيافزا

و قابل توجه استفاده از رژيم غذايي محتوي سويا بـر           

از آنجــا كــه . كنــد مــييــد أي ت رابيــضهة بافــت ســازند

هورمــون تــستوسترون از عوامــل اصــلي در رشــد و 

ينـد  آهاي ژرمينـال در اولـين مرحلـه از فر         تكثير سلول 

ش از  يش ب يرسد که افزا   مي به نظر    ،توژنز است اسپرما
ي كه ميزان   در گروه   هورمون تستوسترون  يعيحد طب 

 بر ي اثر منف  ي دارا كند،  بيشتري از سويا را دريافت مي     

بـع آن   تفروس بـوده و بـه       يني سـم  ينده مجار يبافت زا 

 شود ميه مشاهده   ي اول يها تياسپرماتوس کاهش تعداد 

ن ي، ااندازد ميخير أز را به ت  يند اسپرماتوژن آ فر و نهايتاً 

ي كه كمترين ميـزان سـويا        است که در گروه    يحال در
کاهش تـستوسترون عامـل کـاهش       را دريافت نمودند،    

 نتـايج بـه دسـت      .ه اسـت  ي اول يها تيتعداد اسپرماتوس 

هاي مـشابه كـه در ايـن          مطالعهآمده از اين پژوهش با      

  ).۹ـ ۱۱ (زمينه صورت گرفته است مطابقت دارد

ترين تغييـرات مـشاهده شـده      ديگر از مهم   يكي

ــي   ــاهش معن ــه ك ــن مطالع ــپرم در   در اي ــداد اس دار تع
 زيـ  ن كه ايـن كـاهش  مصرف كننده سويا بود  هاي گروه

 دوز مـصرفي وابـسته      شيافـزا به صورت معكوس به     

از آنجـا كـه در ايـن پـژوهش سـطح هورمـوني              . است

FSH درصد سويا ۳۰ و ۲۰ در دو گروه تغذيه شده با 

 كه ،رژيم غذايي نسبت به گروه كنترل كاهش داشتدر 

 يكي از FSH به اين دليل كه   .دار نبوده است   البته معني 
 بـه  ،ثر در پيشبرد روند اسـپرماتوژنز اسـت       ؤعوامل م 

 به ويژه   FSHرسد كه كاهش  ميزان هورمون        مينظر  

 ســويا در رژيــم  درصـد ۳۰گـروه تغذيــه شـده بــا   در 

 باعث كاهش تحريك آنزيم آدنـيالت سـيكالز و          ،غذايي

 آدنـوزين منـو فـسفات حلقـوي       در نتيجه كاهش سطح     

پـروتئين متـصل شـونده بـه        شده و در نهايـت ميـزان      

ــات ايــن از ، را كــاهش داده اســت آنــدروژن رو موجب

ــل     ــه در مراحـ ــستوسترون كـ ــون تـ ــدايت هورمـ هـ

ثري دارد بـه درون لولـه هـاي      ؤاسپرماتوژنز نقـش مـ    

ــاز ــپرم س ــزان   اس ــابراين مي ــرده و بن ــدا ك ــاهش پي  ك

بـــه عـــالوه ). ۱۲(شـــود  مـــياســـپرماتوژنز تعـــديل 
ــه    ــصال بـ ــايي اتـ ــتن توانـ ــا داشـ ــتروژنها بـ فيتواسـ

 باعــث كــاهش توانــايي  آلفــارســپتورهاي اســتروژني

بـــاروري افـــراد مـــذكر مـــصرف كننـــده  تركيبـــات  

هــا   زيــرا فيتواســتروژن،شــود مــيايزوفالونــي ســويا 

 آنتاگونيستي را با توجه  ـ  ونيستيقادرند هر دو اثر آگ

به دوز مصرفي تعـداد اسـتروژن رسـپتورهاي بافـت            
ــال      ــه اعم ــورد مطالع ــت م ــوع باف ــه و ن ــورد مطالع م

  .)۱۳(نمايند

 LHهورمـون   نتايج اين مطالعه نـشان داد كـه         

 ســويا در رژيــم  درصـد ۲۰در گـروه تغذيــه شـده بــا   

 ، نسبت به گروه كنترل كاهش نشان داد       ،غذايي روزانه 

اما از سوي ديگر ميـزان سـطح   دار نبود،   معنيكه البته   
 سـويا در رژيـم    درصد۵۰واين هورمون در دو گروه    

داري نـسبت بـه گـروه     افـزايش معنـي  ، غـذايي روزانـه  

 بـه   آنجا كه پروتئين سويا احتمـاالً       از .كنترل نشان داد  

 ـ هيپوتـاالموس    ـصورت مستقيم بـر محـور هيپوفيزـ   

هـا در    ديگـر فيتواسـتروژن  از سوي ثر است و ؤگناد م 

مقادير كم  به صورت غير مـستقيم و از طريـق ايجـاد            
 جايگـاه   ،اثرات آگونيستي با تركيبات اسـتروژني بـدن       

 در   آلفـا  اتصال اين تركيبات با رسپتورهاي استروژني     

هاي بيضه را اشغال كـرده و باعـث بـروز      سطح سلول 

را   اثرات ثانويه خود بر ميزان اسپرماتوژنز شده و آن        

و   در نتيجه كاهش ميزان اسپرماتوژنز   ،دهند ميكاهش  
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نيــاز بــه افـــزايش ترشــح هورمــون تـــستوسترون     

 هيپوتاالموس تحريك شده و مقادير بيشتري هورمون      

 ترشــح کــرده كــه در نهايــت كننــده گنــادوتروپين آزاد

را   مي طريق غده هيپوفيز قدا    از LHافزايش معادلي از    

  ).۱۰(شود ميباعث 

هـا باعـث كـاهش بيـان         يتواستروژنبه عالوه ف  
، شـود  مـي هاي تناسـلي     رسپتورهاي آندروژن بر بافت   

ها كه بايد    هاي اتصال اين گيرنده    بنابراين تعداد جايگاه  

  كاهش پيدا كـرده    ، تستوسترون اشغال شود   به وسيله 

 تحريـك شـده و       بنابراين چرخه فيدبك منفي مجـدداً      و

نـــده  كن آزادباعـــث افـــزايش مقـــاديري از هورمـــون 

ــادوتروپين  در LH در نهايــت افــزايش هورمــون و گن
  ).۱۵(شود  را باعث ميسرم خون

ــه   ــن مطالعـ ــون  در ايـ ــطح هورمـ ــزان سـ ميـ

در گـروه   LHسو با سـطح هورمـون       تستوسترون هم 

 سويا نسبت بـه گـروه كنتـرل     درصد۲۰تغذيه شده با    

 اسـت کـه    ين در حـال   يـ  ا ، نـشان داد   يدار يكاهش معن 

 و  ۳۰ دو گروه تغذيـه شـده بـا          ن هورمون در  يزان ا يم
ــد ۵۰ ــشان داد   درص ــزايش ن ــويا اف ــ.س ــما مق  دير ك

  درصد سويا،  ۲۰رژيم غذايي حاوي    فيتواستروژن در   

باعث كاهش در ميزان تستوسترون و مقادير باالي آن   

افـزايش در   درصـد سـويا،      ۵۰رژيم غذايي حـاوي     در  

در توجيه كاهش  .گردد ميرا باعث ميزان تستوسترون 

توان به اين دليـل اسـتناد    ميتستوسترون  يمسطح سر 
كرد كه اثرات ضـعيف اسـتروژنيك تركيبـات محتـوي           

هـاي تيـروزين    ها باعث كاهش سـطح آنـزيم      ايزوفالون

شـده و بنـابراين سـطح       پروتئين كينـاز و آنژيـوژنزيز     

  ).۱۵(دهد ميتستوسترون را كاهش   ميسر

رسد  گونه به نظر مي    با توجه به نتايج فوق اين     

ستفاده از تركيبات محتوي پروتئين سويا بـه علـت   كه ا 

دارا بودن خـواص اسـتروژنيك در دوزهـاي متفـاوت           

آثار آگونيستي يا آنتاگونيستي بـا اسـتروژن را ايجـاد     

 بر روي دستگاه توليد مثلي نـر آثـار          بعضاًً كه   ،كند مي

 از ايــن رو مـردان مبــتال بــه  .مخربـي خواهــد گذاشـت  
ن يا مرداني كه به داليـل   سندرم متابوليك يا اضافه وز    

ژنتيكي تعداد اسپرم كمتري نـسبت بـه شـرايط نرمـال      

 در مصرف تركيبـات اسـتروژنيكي       د باي ،كنند ميتوليد  

زيـرا تركيبـات سـويا باعـث      ظير سويا احتياط نمايند،   ن

 و  كاهش بيان رسپتورهاي استروژني بر بافـت بيـضه        

 اتصال تـستوسترون بـر روي   ةهاي ويژ اشغال جايگاه 
 ـت بيضه و اثـرات منفـي بـر محـور هيپوتـاالموس       باف

 اين اثـرات در ايـن دسـته از    ةهيپوفيز گناد شده كه هم    

  .مردان مخرب تر است
با توجه به نتايج حاصل از اسـتفاده  تركيبـات           

 درصد سويا در رژيـم غـذايي، انجـام    ۳۰ و۲۰محتوي  

 حدواسط ضروري به نظـر     يتحقيقات بيشتر با دوزها   
 يهـا دارا  زوفالونيـ ن کـه ا يـ ظر به ا نچنين   هم .رسد مي

 شود  يشنهاد م ي باشد، پ  يک در بدن م   ياثرات استروژن 

ز انجـام  يـ وانات ماده ني ح ي بر رو  يکه پژوهش مشابه  

   .رديگ

  

  ر و تشکر يتقد
  دانـشگاه دراين مطالعه حاصل طرح تحقيقاتي     

 بود، بدين وسيله از همه كـساني كـه          پيام نور اصفهان  

 ،انـد    تحقيـق همكـاري نمـوده      در انجام مراحل مختلـف    

  .آيد تقدير و تشكر به عمل مي
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ABESTRACT: 
 
Introduction & Objective: Soybean (Soja hispida Moench) is a 
member of Fabaceae family. It is a species of legume native to 
East Asia. Soy contains significant amount of all the essential 
amino acids for humans; therefore, is a good source of protein .Soy 
has an important role in the improvement and treatment of some 
cancers such as colon, prostate, and breast. The aim of this study 
was to investigate the effect of soybeans on reproductive system in 
male mice. 
 
Materials & Methods: This experimental study was conducted at 
Isfahan Payam e Noor University in 2009. In this research, 32 male 
mice were randomly grouped into four experimental groups. The 
control group was fed with soy-free basic diet. The experimental 
groups 1, 2, and 3 were fed with a diet containing 20%, 30% and 
50% soy diet respectively.At the end of 9 weeks of treatment, blood 
samples were collected and serum levels of testosterone, LH and 
FSH were measured. The collected data was analyzed with SPSS 
software using one way ANOVA with Dunnett's post test and 
Duncan test. 
 
Results : In the experimental group which received 20% soy diet, 
the level of testosterone had a  meaningful decrease in comparison 
with the control group (P<0.05), but in the experimental group 
which received a 50% soy diet, the level of testosterone had a 
meaningful increase (P<0.05) .The LH level in 30% and 50% 
groups had a meaningful increase but no significant differences 
were observed  in FSH level & weight of testicles (P<0.05).The 
number of sperms in all of the treatment regimes  had a meaningful 
decrease (P<0.05), but the mean of testis weight was not 
significantly different between different groups (P>0.05) 
 
Conclusion: Results of this research indicated that the 20, 30, and 
50 percent soy diet had a negative effect on the male reproductive 
system in mice. 
 
Key words: Soybean, Phetoesterogen, Reproductive Physiology, 
Mice 
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