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 يها موش يسه منيک کيستومورفومتريرات هييتغ يبررس

افت دانه يبالغ جوان و مسن پس از در ييصحرا

 (.Sesamum indicum L)کنجد
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 راني، اهواز، ااهواز چمران

 12/10/1111 تاريخ پذيرش:                   11/10/1111 تاريخ وصول:

 ده:يچك

 رگ ذار يتأثمث     دي  دستگاه تول يرود توانيم که باشند يمدان ياکسيتواستروژن و آنتيبات فيترک يحاو کنجداه يگدانه  نه و هدف:يزم

 تغيي رات  يبررس  تعي ين و   ن پ ژوهش ي  ال ذا ه دف از   ، ج نس ن ر   يمثل   دي  تول يه ا تي  در فعال يس ه من   يک تيتوجه به اهم با. دباش

 . افت دانه کنجد بوديپس از درمسن  و جوانبالغ  ييصحرا موش يسه منيک يستومورفومتريه

 

 0ب ه  ندو وارد مطالع ه ش د   جوان و مس ن  ييسر موش صحرا 01 انجام شد، 1112که در سال  يدر اين مطالعه تجرب: يروش بررس

گ رم پل ت    60م و روزان ه  يروزه( تقس   21روزه و  11گ روه)  6م شدند. گروه کنترل جوان و مس ن ه ر ک دام ب ه     يتقس يمساوگروه 

کنج د و   يگرم دانه 5/0م شدند و روزانه يروزه( تقس 21روزه و  11گروه) 6ز هر کدام به يمار جوان و مسن ني. گروه تکردندافت يدر

از  انج ام ش د.   يري  گنمون ه  ،يکش  پس از آسان ،ان دوره پرورشيافت کردند. در پاي( درييغذا رهيدرصد ج 01و  11گرم پلت) 5/11

-رن   ن يائ وز     نيليهماتوکس   با روشه و يكرومتر تهيم 5 2به ضخامت  ييها، برشيه مقاطع بافتيته به روش استاندارد يمن سهيک

ش ده ب ا اس تفاده از     يآورجم ع  يه ا  داده ش د.  يري  گز ان دازه ي  ون نسطح هورم ون تستوس ترون      گر، يد ياز سو ،شدند يزيآم

  ه و تحلي  شدند.يتجزک طرفه يواريانس  يآمار يها آزمون

 

-يش معنيجوان، موجب افزا يهاروزه با کنجد در موش 21و  11مار ينشان داد که ت يسه منيک کيستومورفومتريه يابيارز ها:افتهي

مس ن   يه ا روزه در م وش  21و  11م ار  ي. در تشده است وارهيضخامت ک  دو  يعضالن طبقه ، ضخامتيدار ضخامت بافت پوشش

را نشان داد. ب ه دنب ال مف رف کنج د، هورم ون تستوس ترون در        يداريش معنيواره افزايو ضخامت ک  د يضخامت طبقه عضالن

 يه ا  نس بت ب ه م وش    مسن يهاموش يسه منيک يدر سا تار بافتبه دنبال مفرف کنجد ن يچن دا کرد. هميش پيجوان افزا يهاموش

   .(>15/1p)نشدمشاهده  يبهبود قاب  توجه جوان

 

دانه کنج د توانس ته موج ب بهب ود      يجاد نكرده، وليا يسه منيدر بافت ک ير چندانييش سن تغيرسد روند افزا يبه نظر م: يريگجهينت

واره آن ي  و ک   د  يعض الن  ، طبقهيش ضخامت بافت پوششيافزاجوان و مسن از جمله  ييصحرا يهاموش يمن سهيک يسا تار بافت

 .شود

 يي، موش صحرايمن يسهيکنجد، کک، يستومورفومتريه :يديکل يهاواژه

 

 هي، گروه علوم پايد چمران، دانشكده دامپزشكياهواز، دانشگاه شهفر،  شيما حسيني نويسنده مسئول:* 
Email: Sh.hosseinifar@scu.ac.ir  
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 مقدمه

نق ش   يس ه من   ياند ک ه ک نشان داده ها يبررس

ک ه   يبه ط ور  ،دارد يمثل ديتول يهاتيدر فعال ياژهيو

 ييماً ب ر پارامتره ا  يتواند مس تق يم يسه منيعملكرد ک

ن اس پرم و حفات ت   يتحرک اسپرم، ثبات کرومات ؛رينظ

 گ  ريد يس  واز  .(1)رگ  ذار باش  د ياس  پرم تأث يمن  يا

 (.6)اب د ييسن کاهش م شيدر جنس نر با افزا يبارور

 ويداتياکس يهابيسن موجب بروز آس شيو افزا يريپ

ک ه   ش ود يم در بدن يالتهاب يهابه راه افتادن پاسخ و

 يموجب ب روز ا تالتت    تواننديم تيعوام  در نها نيا

ر ي  ا  يهادر سال(. 1)وندش يمثل ديتول يهاتيفعالدر 

 ي ي اه داروي  ک گيص يتشخ يبرا ياريبس يهاکوشش

ج نس ن ر    يد ب ر ب ارور  يآل با اثرات مفدهيمطلوب و ا

 (.Sesamum indicum L)کنج د اه ي  گانج ام ش ده اس ت.    

از  يكيو  بوده (Pedaliaceae)اسهي انواده پدال متعلق به

بخ ش   نيشتريب .استو باارزش  يزراع نهيريد اهانيگ

درص د   05به  کيآن است که نزدکنجد، دانه  يکاربرد

ش ده اس ت. در دان ه و      يتشك نيو پروتئ يآن از چرب

 ه ا، اس ترول  ه ا، )فن   کيفنول ب ات يکنجد ترک اهيگ برگ

 ،ين  يپروتئريغ هنيآم يدهاياس(، دهايو فالونوئ هاگنانيل

چرب  يدهاياس ،هاديآلكالوئ ک،يانوژنيس يدهايكوزيگل

و  دهايپيلفس   فو الژ،يموس    راش   با ،يغ يچندگان   ه

 ؛مانن د  ي، مواد معدنEو  B1 ،B2 ،C ؛مانند ييهانيتاميو

م  س، فس  فر و عناص  ر  ،يرو م،يزي  آه  ن، من م،يکلس  

 . وجود دارد ابيکم

 ي  وراک  روغ ن  کي دانه، از شده مشتق کنجد

ت ا   11ک) ينولئيل جمله از چرب يدهاياس از يغن و مهم

 دياس    ،(درص   د 50 ت   ا 15)کي   اولئ درص   د(، 51

 ،(درص    د 5)کياس    تئار و( درص    د11)کي    تيپالم

  .(0و 5)ها است گنانيل و ها تواستروليف ها، توکوفرول

ک ه   داشته ياريبس ديکنجد آثار مف يدانه روغن

، ک اهش  يض دالتهاب  يژگ  يوب ه   ت وان ياز آن جمله م  

، (LDLک م)  ين ب ا چگ ال  يپوپروتئي، کاهش لونيداسياکس

 مقاوم  ت در شيو اف  زا يدي  پيل ونيداس  يپراکس مه  ار

 دان ه  .ک رد ( اش اره  0   2)DNA يس م  ونيبرابر موتاس

توانند ب ر  يباشد که ميها متواستروژنيف يکنجد حاو

 .درگ   ذاب ريت   أثج   نس ن   ر  يدس   تگاه تناس   ل يرو

از غ ذاها وج ود دارن د و     ياريدر بس هاتواستروژنيف

 يه  ادر پ  ژوهش وان  اتيه  ا در حآن يس  تيز تي  فعال

 دگاهي  داز  اتب  يترک ني  اس  ت. ا ش  دهاثب  ات  يفراوان  

 باش ند يم ولياداستر  بتا10به  هيسا تمان و عم  شب

. کنن   ديم    ج   اديب   ه اس   تروژن ا هيش   ب ياثرات    و

 ؛از جمل ه  باتيگروه ترک نيشام  چند هاتواستروژنيف

                        ه    اکومس    تان و دهاي    زوفالونوئيا ه    ا،گن    انيل

گن ان يل بعااز من   سرشاراه کنجد يگ (.1و  11)شونديم

مه   م از ار يبس    دس   تهک   ه  اس   ت ييغ   ذا يه   ا

و نق ش   تيتوجه به اهم با (.11هستند) هاتواستروژنيف

 يمثل   دي  تول يه ا تي  در فعال يمن   س ه يکک يولوژيزيف

ن اث ر  يچن   و ه م  يسن ب ر ب ارور   يو اثر منف جنس نر

ب ا  وهش ژپ ني، ان غدهيکنجد بر سا تار ا دانه ياحتمال

 من ي  کيس ه  يومورفومترستيه تغييرات و تعيينهدف 

افت دان ه  يمسن پس از در و جوانبالغ  ييصحرا موش

 کنجد بود. 
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 يبررسروش 

انج ام   1112که در سال  يدر اين مطالعه تجرب

شام   ستاريونر بالغ نژاد  ييسر موش صحرا 01 شد،

 وزن م اه و  1   0 جوان با سن ييسر موش صحرا 61

ن ر مس ن ب ا     ييسر موش ص حرا  61گرم و  61±611

 ورشپر مرکز از ،گ  رم 111±61 وزن م  اه و 10س  ن 

 ازهوا د چم  رانيش  ه هنشگادا مايشگاهيآز ان  اتحيو

 طيدر شراش ياز آزما شيپک هفته يها موش .شده يته

-يس انت  درج ه  61±1 يدر دما يشگاهيآزما استاندار

 16م نظم   هدرص د و ب ا چر      01   51رطوب ت   گراد،

ور ب  ه منظ   يكيس  اعت ت  ار 16و  ييس  اعت روش  نا

 يکش  از وزن پ س . شدند يدارنگه طيبا مح يسازگار

ب ه   جوان و مس ن ه ر ک دام جداگان ه     يهاموش ،هياول

روزه  21روزه و  11گروه کنت رل   6به  ،يتفادفطور 

م ار  يگروه ت 6و  ييگرم پلت غذا 60با مفرف روزانه 

گرم دان ه   5/0روزه با مفرف روزانه  21روزه و  11

ره ي  درص د ج  01و  11)ييگرم پلت غ ذا  5/11کنجد و 

ص ورت   ب ه  ز ينن مدت يدر ا (.16)م شدندي( تقسييغذا

ه ي  داش  تند. در کل يدسترس   يدنيآزاد ب  ه آب آش  ام 

وان  ات ي، اص  ول ا   الر ک  ار ب  ا ح  پ  ژوهشمراح    

از شرو   ييصحرا يها . موششدت يرعا يشگاهيآزما

ک ب ار در  ي  روز  11ان دوره ه ر  ي  پرورش تا پا دوره

 شدند. يکشوزن 21و 51، 01، 11، 61، 11، 1 يها روز

پ ودر ش ده    دانه کنجد، کنسانتره يه پلت حاويته يبرا

 11درصد کنس انتره و   01دار به نسبت  با کنجد پوسته

ه ا  ار موشيکنجد کام  مخلوط و در ا ت يدرصد دانه

 قرار داده شد.

ان دوره پ  رورش، ه  ر ک  دام از   ي  پ  س از پا

ن و يکت ام  يفاقق دا   ص  يبا تزر يياصحر يها موش

و  از قل ب انج ام   يري  گ ش دند.   ون    هوشيب نيالزيزا

 يلگن   هحفر، يکش  پس از آس ان  .ه شديسرم ته نمونه

 به هايينمونه از آن س  پسو  رج ا يمن   س  هيک ،زبا

و در محل  ول  داش  تبر مت  ريل  يم 5 کثراحد ضخامت

 يب را . ش د  ق رار داده  11نيس ال  نيفرم ال  کننده تيتثب

 روش بهه  ا نمونه از سكوپيوميكر راتيي  تغ يبررس  

         ضخامت با ييه  اشبر ،فتيب  ا طعمق  ا تهيه اردستاندا

و از  يزي  آمن ر H&E ب  ا روش ،تهيه متروميكر 5   2

 يب  را. ش  دند يبررس   يمورفومترس  تويهدگاه ي  د

 ليجيتاد عدسياز  دهستفاا با يمتروميكر يها پژوهش

Dino-Lite 2ر افزامنر و Dino Capture مت باف  ت ض  خا

، ض خامت طبق ه   ×01يينمادر بزرگ يترشح يپوشش

× 11 يينم ا واره در ب زرگ ي  و ضخامت ک  د يعضالن

 .(1)شد يريگازهندا

 ب  هتستوس  ترون هورم  ون  ييس  طح پالس  ما

ش رکت   يش نهاد يه دستورالعم  پيبر پا و زايروش ات

م   وش  ژهي   و يهورم   ون صيتش   خ تيکس   ازنده)

 شد. يريگازهندا (رانيص ايآل تشخدهيا ،ييصحرا

اف زار  با استفاده از نرمبه دست آمده  يهاداده

SPSS ک طرف ه  ي  آناليز واريانس  يآمار يها و آزمون

 شدند.  يه و تحليتجز

 

 ها  افتهي

وزن ب دن نش ان داد ک ه مف رف     نتايج آناليز 

دار وزن بدن يش معنيروز باعث افزا 21کنجد به مدت 
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 08 (100)شماره پي در پي1011  فروردين و ارديبهشت 1  شماره62  دوره  مجله ارمغان دانش

ه گ روه  نس بت ب    و مس ن  نم ار ج وا  يت يه ا در گروه

ش ين افزايا (p=160/1و  p=115/1ب ي)به ترتدکنترل ش

مار مس ن  يشتر از گروه تيمار جوان بيوزن در گروه ت

 (.1جدول  ،p=111/1)بود

نشان داد ک ه وزن   يمن سهيوزن ک يريگاندازه

روزه و  11م ار  يجوان و مسن در ت يهاغده در موش

 يداريروزه نس  بت ب  ه گ  روه کنت  رل تف  اوت معن   21

ز، يجوان و مسن ن يهان گروهيسه بياشته است. مقاند

روزه  21مار مس ن  يدر ت يسه منينشان داد که وزن ک

 يداريج وان، ب ه ط ور معن      يه ا موش سه بايدر مقا

 (.6، جدول p=161/1افته است)يش يافزا

در گ روه   يسه منيک يسا تار بافت يدر بررس

ک ي   ين غ ده دارا ي  مش اهده ش  د ک ه ا   ،کنت رل ج  وان 

ر ي  باشد. در زياز جنس بافت همبند م يل  ارجکپسو

 از ج نس عض له   يميض خ  يکپسول غده طبقه عضالن

ق  رار داش  ت.  يدا ل   يک پوش  ش مخ  اطي  ص  اف و 

از نو   يترشح يواحدها يدارا يدا ل يپوشش مخاط

مخ  اط ب  ا   يب  ود. س  طح دا ل     يالول  ه   يآلوئ  ول

مشاهده شد ک ه انش عابات و    ياديز يهاي وردگ نيچ

کرد ک ه  يجاد ميرا ا ياها شبكهآن يهايوستگيپبه هم 

غ ده   يدا ل   ش د. حف ره  يش س طح آن م   يموجب افزا

ره يدر آن ذ  يمن سهيار نامنظم بود و ترشحات کيبس

 شده بود.

س اده ت ا    يامخاط غده اس توانه  يبافت پوشش

ب  ا  يباف  ت پوشش   يه  اش  به مطب  ق ب  ود و س  لول 

ت يلنفوس يهاده شدند. سلوليآلود دکف يتوپالسميس

قاب   مش اهده    يز در باف ت پوشش   ي  ن يالي  تليدا   اپ

در  يس  ه من  يک يس  ا تار ب  افت يس  هيبودن  د. در مقا

 يه ا د ک ه در م وش  يرس  يمختلف به نظر م يهاگروه

 يه ا نيجوان به دنبال مف رف دان ه کنج د ارتف ا  چ      

افت ه  يش يگروه کنترل افزا يهانسبت به موش يمخاط

 (.1شك  باشد)

ض خامت باف ت    يري  گص   از ان دازه  ج حاينتا

جوان نش ان داد ک ه    يهادر موش يمن سهيک يپوشش

روز پ  س از  21روز و  11 يض  خامت باف  ت پوشش   

گ روه کنت رل    يه ا افت دانه کنجد نسبت ب ه م وش  يدر

و  p=111/1بي  ترتافت  ه اس  ت)بهي يداريش معن  ياف  زا

115/1=p.) 21م ار  يروزه با ت 11مار ين تيب سهيدر مقا 

مش اهده   يداريجوان تفاوت معن   يهادر موش روزه

در  ين ض  خامت طبق  ه عض  النيانگي  م. (6 ش  ك )نش  د

روزه و  11م ار  يج وان در ه ر دو گ روه ت    يه ا موش

ش يس ه ب ا گ روه کنت رل اف زا     يروزه، در مقا 21مار يت

و  111/1pب ي  دا ک  رده اس  ت)به ترت ي  پ يداريمعن  

112/1=p،  در يسه من  يواره کيضخامت ک  د .(1 شك 

روزه ب ا   21روزه و  11م ار  يت يجوان در پ يهاموش

نسبت به گروه کنت رل نش ان    يداريش معنيکنجد، افزا

ض  خامت طبق  ه   .(p، 110/1=p=116/1ب ي  داد)ب  ه ترت

م ار  ي(در تp=116/1واره)ي  ( و ک   د p=100/1)يعضالن

ش تر از گ روه   يب يداريروزه جوان ب ه ط ور معن     21

 (.1، جدول 1شك  روزه بود) 11مار يت

ضخامت بافت  يريگمسن، اندازه يهادر موش

روزه و  11م ار  يدر هر دو گروه ت يمن سهيک يپوشش

ش نش ان  يروزه هر چند نسبت به گروه کنترل افزا 21

ن يب   س ه ي. در مقادار نب ود يش معن  ين اف زا ي  اما ا ،داد
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ن يمسن ب يهاموش يسه منيک يضخامت بافت پوشش

 يداريف  اوت معن  روزه، ت 21روزه ب  ا  11 يماره  ايت

در  يعض  الن ن ض  خامت طبق  هيانگي  ممش  اهده نش  د. 

ش يکنترل اف زا  يهاسه با موشيروزه در مقا 11مار يت

گ  ر، يد ي(. از س  وp=111/1را نش  ان داد) يداريمعن  

روزه  21م  ار يدر ت يعض  الن ش ض  خامت طبق  هياف  زا

ش ين اف زا ي  ز مشاهده شد که اينسبت به گروه کنترل ن

در  يس ه من   يواره کي  خامت ک    ددار نب ود. ض   يمعن  

ش يروزه افزا 21روزه و  11مار يمسن در ت يهاموش

ب يرا نسبت به گروه کنترل نشان داد)به ترت يداريمعن

116/1=p 100/1؛=p). ض   خامت طبق   ه  س   هيدر مقا 

 يه ا م وش  يمن سهيک وارهيو ضخامت ک  د يعضالن

 يداريروزه تفاوت معن 21روزه و  11مار ين تيبمسن 

 .(0 شك ، 0جدول )شاهده نشدم

 نيب   يمن   س  هي، کيض  خامت باف  ت پوشش   

 يه ا مار جوان و مسن در گ روه يکنترل و ت يها موش

 را نشان ن داد.  يداريروزه، تفاوت معن 21روزه و  11

 يه ا موش يمن سهيک يعضالن سه ضخامت طبقهيمقا

 21روزه و  11 يه  اکنت  رل ج  وان و مس  ن در گ  روه 

 21م ار  ياما در ترا نشان نداد،  يداريروزه تفاوت معن

در گروه مسن نسبت به گروه  يداريکاهش معنروزه 

ن يب   س ه ي. در مقا(5 ش ك  ؛ p=161/1)ده ش د ي  جوان د

 يه ا مار جوان و مسن در گ روه يکنترل و ت يهاموش

واره ي  ضخامت ک   د در  يروزه، تفاوت 21روزه و  11

 .(5جدول )ده نشديد

 م ار يت گروه روز در 21مفرف کنجد به مدت 

 هورم ون  يس رم  دار غلظ ت يش معنيجوان باعث افزا

 کنت   رل ج   وان   گ   روه ب   ه تستوس   ترون نس   بت 

ش س ن  يمس ن، اف زا   يه ا (. در م وش p=110/1د)يگرد

تستوس ترون نس بت ب ه     يس رم  باعث ک اهش غلظ ت  

م ار  يجوان شد. مف رف کنج د در گ روه ت    يهاموش

نس بت ب ه   تستوسترون  يسرم بر غلظت يريمسن تأث

 (.2مسن نداشت)جدول ه کنترل گرو

 

 مختلف يهان گروهيرات وزن بدن بييار تغين و انحراف از معيانگي: م1جدول 

 باشند.يها من گروهيدار بيانگر ا تالف معنير همسان در هر ستون بيحروف غ

 

 مشخفه 

 هاگروه

 رات وزن )گرم(ييتغ دوره )گرم( يوزن بدن در انتها دوره )گرم( يوزن بدن در ابتدا

 کنترل

 روزه 11
 a 20/1±5/610 a 11/11±161 a 00/1±51/06 جوان

 b 05/11±150 b 56/16±05/105 b 11/6±05/60 مسن

 روزه 21
 a 50/0±05/610 a 10/0±05/111 c 01/0±111 جوان

 b 55/12±110 b 02/10±65/105 b 00/1±65/10 مسن

 ماريت

 روزه 11
 a 10/1±22/611 a 01/11±01/166 c 11/6±12/111 جوان

  b 61/10±11/106 b 11/62±20/151 مسن
a06/0±51/10 

 روزه 21
 a 56/5±01/666 a 11/2±01/101 d 16/5±151 جوان

 b 02/0±51/150 b 11/1±100 a 01/2±51/61 مسن
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 مختلف. يهان گروهيب يمن يسهيار وزن کين و انحراف از معيانگي: م6جدول

 باشند.يها من گروهيدار بيعنانگر ا تالف مير همسان در هر ستون بيحروف غ
 

 

در گروه  يمخاط يهانيش ارتفا  چيافزا (.نيائوز-نيليهماتوکس يزيآمرن × 0جوان) ييموش صحرا يمن سهيک يمخاط يهاني: ارتفا  چ1 شك 

 .ها(كانيروزه )ب( نسبت به گروه کنترل )الف( قاب  توجه است )پ 11ماريت

 

 نر جوان. ييصحرا يهاموش يمن يسهيمورد مطالعه در ک يهاار مشخفهين و انحراف از معيانگي: م1 جدول

 مشخفه 

 هاگروه
 كرومتر(ي)م يضخامت بافت پوشش

 يعضالن يضخامت طبقه

 كرومتر(ي)م

واره يضخامت ک  د

 كرومتر(ي)م

 جوان

 a 20/1±05/12 a 11/6±12/61 a 15/6±61/61 روزه 11کنترل 

 b 52/1±26/11 b 10/1±65/11 b 01/1±01/10 روزه 11مار يت

 c 01/1±11/10 a 50/6 ±01/62 a 50/6±06/16 روزه 21کنترل 

 b 61/1±50/11 c 10/6±20/15 c 12/1±21/06 روزه 21مار يت

 باشند.يها من گروهيدار بيانگر ا تالف معنير همسان در هر ستون بيحروف غ
 

 
 يش ضخامت بافت پوششيافزا (.نيائوز-نيليهماتوکس يزيآمرن × 01جوان ) ييدر موش صحرا يمن يسهيک ي: ضخامت بافت پوشش6  شك 

 ها(.كانيروزه)ج( نسبت به گروه کنترل)الف( قاب  توجه است )پ 21روزه)ب( و 11ماريدر گروه ت يمن سهيمخاط ک

 مشخفه 

 هاگروه

 )گرم( يمن سهيوزن ک

 کنترل

 روزه 11
 ac 11/1±61/1 جوان

 ab 10/1±20/1 مسن

 روزه 21
 a 11/1±00/1 جوان

 ab 11/1±20/1 مسن

 ماريت

 روزه 11
 ac 11/1±10/1 جوان

 ab 66/1±02/1 مسن

 روزه 21
 c 16/1±60/1 جوان

 b 10/1±01/1 مسن

 74لفا

زطرذط

 یبیبیبیب

 ب

الفا  ب 

 

 ج
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ش ضخامت ک  يافزا (.نيائوز-نيليهماتوکس يزيآمرن × 0جوان ) ييموش صحرا يمن سهيدر ک يالنعض واره و طبقهي: ضخامت ک  د1شك  

 باشد.يجوان)ب( نسبت به گروه کنترل)الف( قاب  توجه م روزه 21مار يكان قرمز( در تي)پيه عضالنياه( و تيكان سيواره )پيد
 

 

 

 

 نر مسن ييصحرا يهاموش يمن سهيلعه در کمورد مطا يهاار مشخفهين و انحراف از معيانگيم :0 جدول

 
 

 مشخفه 

 هاگروه

 يعضالن يضخامت طبقه كرومتر(ي)م يضخامت بافت پوشش

 كرومتر(ي)م

واره يضخامت ک  د

 كرومتر(ي)م

 مسن

 a 15/1±21/10 a 65/1±51/61 a 00/1±16/60 روزه 11کنترل 

 a 21/1±65/10 b 60/6±10/11 b 15/6±12/01 روزه 11مار يت

 a 00/1±00/10 a 10/6±00/60 a 10/6±15/16 روزه 21کنترل 

 a 51/1±11/11 b 00/1±15/61 b 01/1±10/10 روزه 21مار يت

 باشنديها من گروهيدار بيانگر ا تالف معنير همسان در هر ستون بيحروف غ

 

 

 

 

 
 

ش ضخامت ک  يافزا (.نيائوز-نيليهماتوکس يزيآمرن × 0مسن) ييموش صحرا يمن يسهيدر ک يواره و طبقه عضالني: ضخامت ک  د0 ريتفو

 باشد.يمسن)ب( نسبت به گروه کنترل)الف( قاب  توجه م روزه 11مار يكان قرمز( در تي)پيه عضالنياه( و تيكان سيواره)پيد

 

 

 

لفا ب  

 الف ب
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 نر جوان و مسن ييصحرا يهان موشيب يمن سهيمورد مطالعه در ک يهاار مشخفهين و انحراف از معيانگيم سهي: مقا5 جدول

 باشند.يها من گروهيدار بيانگر ا تالف معنير همسان در هر ستون بيحروف غ

 

 

 

 
 

 

در گروه  يضخامت طبقه عضالن (.نيائوز-نيليهماتوکس يزيآمرن ×0جوان و مسن) يين موش صحرايب يمن سهيک يطبقه عضالن سهي: مقا5نگاره 

  ها(.كانيباشد)پيشتر ميروزه مسن )ب( ب 21مار ي)الف( نسبت به گروه ت جوان روزه 21مار يت

 هورمون تستوسترون يابيارز

 

 

 مختلف يهارات هورمون تستوسترون در گروهييار تغين و انحراف از معيانگي: م2جدول 

 باشنديها من گروهيدار بيانگر ا تالف معنير همسان در هر ستون بيحروف غ

 مشخفه 

 هاگروه

 يضخامت بافت پوشش

 كرومتر(ي)م

 يعضالن يضخامت طبقه

 كرومتر(ي)م

واره يضخامت ک  د

 كرومتر(ي)م

 کنترل

 روزه 11
 a 20/1±05/12 ab 11/6±12/61 a 15/6±61/61 جوان

 ab 15/1±21/10 a 65/1±51/61 a 00/1±16/60 مسن

 روزه 21
 a 01/1±11/10 b 50/6±01/62 a 50/6±06/16 جوان

 a 00/1±00/10 b 10/6±00/60 a 10/6±15/16 مسن

 ماريت

 روزه 11
 b 52/1±26/11 c 10/1±65/11 b 01/1±01/10 جوان

 ab 21/1±65/10 cd 60/6±10/11 b 15/6±12/01 مسن

 روزه 21
 b 61/1±50/11 d 10/6±20/15 b 12/1±21/06 جوان

 b 51/1±11/11 c 00/1±15/61 b 01/1±10/10 مسن

 مشخفه 

 هاگروه

 (تريليلينانوگرم/مهورمون تستوسترون )

 کنترل

 روزه 11
 a 50/1±65/0 جوان

 a 65/1±65/1 مسن

 روزه 21
 a 01/1±0 جوان

 a 62/1±11/1 مسن

 ماريت

 روزه 11
 a 21/1±51/0 جوان

 a 55/1±22/1 مسن

 روزه 21
 b 60/1±01/0 جوان

 a 01/1±1 مسن

الفا  ب 
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 حثب

 يه ا بيوز آس  سن موجب ب ر  شيو افزا يريپ

 ي در ب دن الته اب  يه ا و به راه افتادن پاسخ ويداتياکس

موجب بروز  تواننديم تيعوام  در نها نيکه ا شوديم

 نيبنابرا(، 1)وندش يمثل ديتول يهافعاليتدر  يا تالتت

ن ي  از ا يريب ه منظ ور جل وگ    ييراهكارها يريکارگبه

 يبر وردار اس ت. از س و   ياژهيت ويها  از اهمبيآس

 ريگر تأثانير بيا  يهاگسترده سال يهاپژوهشگر يد

، يدمثليتول يهاتيکنجد بر فعال يحاو ييغذا يهاميرژ

 يه ا بافت ه که  يبه طورباشد، يژه در جنس نر ميبه و

گ ر م رثر ب ودن    اني  ز بي  مردان نابارور ن يرو ينيبال

و  يدمثلي  تول س  امانهکنج  د در بهب  ود  يم ح  اوي  رژ

کنج   د سرش   ار از  (.11و 10باش   د)يم    يب   ارور

 يب ات فن ول  يه ا ترک تواس تروژن يف ،واستروژن استيف

 از ک ه  هس تند اه ان  يمش تق ش ده از گ   يديراستروئيغ

ب وده   ولياستراد  بتا10 شبيه به عم  نظر سا تمان و

. باش  نديم   ياس  تروژن ش  به يه  اتي  فعال يدارا و

ه اي اس تروژني   رن ده يگ ها با اتفال ب ه فيتواستروژن

توانن  د اث  رات آگونيس  تي و در ب  دن م  ي بت  ا()آلف  ا و 

تف اوت  م آنتاگونيستي استروژن را داشته باشند. اثرات

مث ، بسته به نو ، گونه گي اه   ها بر توليدفيتواستروژن

فيتواس  تروژني متغي  ر اس  ت.  و مق  دار مف  رف م  اده

ه  ا متن  و  و از اث  رات ناش  ي از   ن اث  رات آنيبن  ابرا

دمث  ت ا  ي  س تگاه تول ش ترش حات د ياف زا  ،هااستروژن

          متغي  ر  يچن  ين قط  ع رفت  ار جنس     و ه  م يناب  ارور

  (.15و 12است)

ه ا از  گن ان ياز منابع مه م ل  يكيکنجد به عنوان 

رس د  ين شنا ته شده است و ب ه نظ ر م    يجمله سزام

را ب ه عن وان    يدي  ن نق ش کل ين بين در ايگنان سزاميل

 ياريک ه بس    يبه طور ،کنديم يماده مرثره کنجد باز

گن ان  ين لي  کنج د ب ه حض ور ا    يس ت يز يهايژگيو از

 ،حاض ر  پ ژوهش  در(. 10و  10نسبت داده شده است)

 شياف زا  باع ث  روز 21 م دت  ب ه  کنج د  دان ه  مف رف 

ج وان و مس ن    م ار يت يهاگروه بدن در وزن دار يمعن

 يآب   عف اره  ک ه  نش ان دادن د   تو و همك اران يش .شد

 هاموش وزن در دار ينمع شيافزا سبب کنجد يها برگ

کنج د   روزه 21مار يت ها باش وزن موشيافزا .(11)شد

-ه م  پژوهش گران ن ام ب رده    جينت ا  با ن پژوهشيدر ا

 وزن شياف زا  ني  ا عل ت  رس د  يم   نظر دارد. به ي وان

 ني  ا يک الر  اديز يمحتو و يچرب يبات بيترک احتماتً

 را يرنگ   ع چس بناک زرد يم ا  يس ه من   يک .باش د  دانه

که اسپرم را فعال  است يمواد يکند که حاويح مترش

توان د عملك رد   يم   يسه منيک يعيرطبيبافت غ د.نکنيم

، تح رک و  يس از فع ال  يب را  يسه منيترشح ک يعيطب

تواند نق ش  ين موضو  مياسپرم را مخت  کند(، ا هيتغذ

ج نس ن ر ب ر عه ده      يمثل   دي  تول يهاتيدر فعال يمهم

ن اندازه يارتباط ب ،نينو يدر پژوهش (.61داشته باشد)

شد.  يبررس ز از انزاليو مدت زمان پره يكول منيوز

ن يس تفاده از تخم   ان پ ژوهش نش ان داد ک ه    ي  ج اينتا

 يبن د  ، طبق ه  صيممكن است در تش خ  يسه منيک اندازه

د قاب  استفاده باش   يادرار يها يارمي طر و درمان ب

ت ي  ز اهميج پزوهش حاضر حاينتا يابيکه  ود در ارز

  .(61)باشد يم
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روزه  21روزه و  11مار يت، حاضر پژوهشدر 

ج اد  يج وان و مس ن، موج ب ا    يه ا با کنجد در موش

س و ب ا    ه م  ،نشد يسه منيدر وزن ک يدار يتفاوت معن

و همك اران گ زارش کردن د ک ه      ياماساکي ها،افتهين يا

ه ر   يت ر ب ه ازا  يليل  يم 5مار با روغن کنجد در دوز يت

به مدت  يرجلديق زيق تزريراز ط ييسر موش صحرا

 يسهيبر وزن ک يروزه اثر 61ن يروز در نابالغ 0و  1

 ماريکه ت دادند همكاران نشان و آشامو .(66)ندارد يمن

کنج د و   ات انولي  يهفته( ب ا عف اره   11مدت) يطوتن

کنج د( از   يدان ه  يه ا دانياکسيآنت از )يكي Cن يتاميو

س  تار يون ژاد   ييص حرا  يه ا ق گ اواژ در م وش  ي  طر

 ،نيچن   هم .(10)شوديم يمن سهيش وزن کيموجب افزا

 21روزه و  11م ار  ينش ان داد ک ه ت  ن پژوهش يا جينتا

ش يج وان، موج ب اف زا    يه ا روزه با کنجد در م وش 

 ، ض  خامت طبق  هيض  خامت باف  ت پوشش   دار يمعن  

-در م وش ده اس ت.  ش وارهيو ضخامت ک  د يضالنع

ز ي  ن ا کنج د ب  ش ده   ي وراک ده  مار يت زيمسن ن يها

و ض خامت   يعض الن  ضخامت طبق ه دار  يمعنش يافزا

و  يمهاب  اد يب  ه ت  ازگ .دي  مش  اهده گرد وارهي  ک    د

 درص د  11 يحاو ييم غذايهمكاران نشان دادند که رژ

 16ب الغ ب ه م دت زم ان      ييصحرا يهاکنجد در موش

ر ينظ يمن سهيک در کيرات مورفومترييهفته، موجب تغ

وم، ک اهش درص د   ي  تلياپ يش درصد حجم چگ ال يافزا

ب رو ماس كوتر و ک اهش درص د     يف هي  ت يحجم چگال

ج ي. ب ا توج ه ب ه نت ا    (15)ش ود  يلومن م   يحجم چگال

 ييم غ ذا ي  ش نهاد کردن د ک ه رژ   يس ندگان پ يمذکور نو

ج اد اث رات   يتوان د موج ب ا  يکنجد م درصد 11 يحاو

رات يي  ق تغي  ن ر از طر  يمثل   دي  س تم تول يدر س يمثبت

گ ر نش ان   يد ياز س و  ش ود.  يمن سهيک کيستولوژيه

گرم ب ر  يليم 5/1زان يداده شده که مفرف کنجد به م

در  يزان باروريموجب بهبود مماه  1لوگرم به مدت يک

شنهاد کردند ک ه  يسندگان پيشود. نو يمردان نابارور م

م ار م رثر و   يک تي  تواند به عنوان ياستفاده از کنجد م

روغ ن   مف رف . اس تفاده ش ود   يارورمن جهت نابيا

-هفته در م وش  0به مدت  درصد 11و  درصد 5کنجد 

-از شا ص يبر موجب بهبود  يابتيد ييصحرا يها

بهبود ممكن است ب ه   اطر    و شوديم يدمثليتول يها

دان موج ود در روغ ن کنج  د   ياکس  يآنت  وج ود م واد   

 (. 61باشد)

ان ي  ارتب اط م  يک ه رو  يدر پژوهش يبه تازگ

انج ام ش ده، نش ان    و سن در م ردان   يمن سهيحجم ک

 س ن  و يمن   سهيک حجم نيب يارتباط چيداده شد که ه

ان کردند ک ه  ين گونه بيشان اينداشت. ا وجود مارانيب

 تي  فعال ب ا  انس ال يم م ردان  يمن   يه ا  ك ول يوز حجم

 م  ردان اني  م ک  ه در يدارد. ب  ه ط ور  ارتب  اط يجنس  

 در يمن   س ه يک حج م  ، فع ال  يجنس   نظ ر  از انساليم

 ب ه  داش تند  يجنس تيفعال بار کي اهم 1 هر که يکسان

 م اه  2 ه ر  ک ه  بود يکسان از شتريب يتوجه قاب  طور

بافت  يهاسلول. (60)داشتند سال در بار کي اي بار کي

زان تستوسترون يبه علت کاهش م يمن سهيک يپوشش

دچ  ار  ييص  حرا يه  ام  وش ا ت  ه ک  ردن ج  هينت در

 س ه يهر گونه ا  تالل در س ا تار ک   د.ونشيم يآتروف
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و ک اهش ارتف ا     يه ترش ح ي  ر دژنره شدن تينظ يمن

 .تواند منجر به کاهش ترشح آن شوديم يعضالن طبقه

ن راستا نشان داده ش ده اس ت ک ه ک اهش در     يدر هم

 ش دن آن هم راه اس ت.    يبا آتروف   ياترشح بافت غده

 يمن سهيغده پروستات و ک همانند يدمثليتول يهااندام

ه ا  از جمل ه آن دروژن   يتلفمخ يهاوابسته به هورمون

اس ت ک ه جه ت     يتستوسترون آندروژن اصل. هستند

 يحفظ سا تار، تكام  و عملكرد غ ده پروس تات نقش    

هورمون  سطح در رييبر عهده دارد. هر گونه تغ يديکل

و  ي، تك امل يس ا تار  راتيي  توان د تغ يتستوسترون م

را ب ه هم راه    پروس تات  ر در وزن غ ده يي  تغ نيچن   هم

 از آن دروژن  ،يع  يطب غ ده پروس تات   شد. درداشته با

 يرو ب ر  مختل ف  اث رات  با نيپاراکرا نديآفر کي قيطر

 و تويش  (. 65کن د) يم   عم    ه ا سلول از يمختلف انوا 

هفت ه( ب ا    2مدت)يطوتنمار يتهمكاران نشان دادند که 

 ييص حرا  يه ا کنج د در م وش   يهابرگ يآب عفاره

ان تستوسترون زيش ميموجب افزا ينژاد اسپراگ داول

 نش ان  (10همك اران)  و آش امو  نيچن   هم .(62)شوديم

 اتانولي هفته( با عفاره 11مدت) يطوتن ماريکه ت دادند

 يدان ه  يه ا دانياکس  يآنت   از )يك ي Cن يتاميکنجد و و

س تار موج ب   ين ژاد و  ييص حرا  يه ا کنجد( در موش

ن ي  س ندگان ا ينو شود.يزان تستوسترون ميش ميافزا

مار با کنجد ممكن اس ت از  يهاد کردند که تشنيپمطالعه 

بيض ه    هيپوفيز      هيپوت اتمو   ق اثر ب ر مح ور  يطر

ب الغ   يه ا زان تستوسترون در موشيش ميموجب افزا

حاض ر،   مطالع ه  يه ا افت ه يس و ب ا    ن هميچن شود. هم

م ار ب ا   يز گزارش کردند که تي( ن60)و همكاران يعباس

هفت ه   0درص د ب ه م دت     درص د  11و 5روغن کنج د  

ر در يي  زان تستوس ترون و ع دم تغ  ي  ش ميموجب افزا

 يابتي  ب الغ د  ييصحرا يهاول در موشيزان استراديم

 يبانيپش ت  را گمان ه  ني  ا شواهد شود.يستار مينژاد و

کنج د در   درص د  11 يح او  ييغ ذا  برنام ه که  کنديم

ز ي  ک نياثرات آندروژن يتواند دارايجوان م يهاموش

ر يس م ت أث  يرس د مكان ينظ ر م   ن اسا  به يباشد. بر ا

د هورمون تستوسترون يکنجد بر تول دانه يم حاويرژ

 يرگ  واس طه  يدانياکس  يآنت  ر يک مسيممكن است از 

 يب ب ر رو ي  ن ترکي  م اير مس تق ين ک ه ت أث  ي  ا اي  شده 

ق محور يم از طريرمستقير غيا تأثي  و يديل يهاسلول

  .ضه باشديب  زيپوفيه   پوتاتمو يه

ن ي  موج  ود در ا يه ا تيح  دودب ا توج  ه ب ه م  

 پ ژوهش،  ينه و زمان اج را يت هزيريپژوهش مانند مد

ها، اثرات کنجد با افتهيگسترش  يشود برا يشنهاد ميپ

زان يو م يدمثليتول يهابافت يشتر بر رويمدت زمان ب

ه ا پ س از قط ع مف رف کنج د      رات بافتييبرگشت تغ

وان ب ه عن    ن اثر کنجديچن رد. هميقرار گ يابيمورد ارز

کت ان،   ؛مانن د  يروغن   يهاگر دانهيبا د يک دانه روغني

 يه ا م وش  يمثل   دي  تول يه ا تي  ا بر فعاليگلپر و سو

 رد.يسه قرار گيجوان و مسن مورد مقا

 

  يريگجهينت

ر يي  ش س ن تغ يرون د اف زا   رس د  يبه نظ ر م   

دان ه   يول   ،ج اد نك رده  يا يس ه من   يدر بافت ک يچندان
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 يس ه من   يک ير بافتموجب بهبود سا تاتوانسته  کنجد

ش يج وان و مس ن از جمل ه اف زا     ييص حرا  يهاموش

واره ي  و ک   د  يعض الن  ، طبقهيضخامت بافت پوشش

 آن گردد.
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Abstract  
Background & aim: Sesame seeds contain phytoestrogen and antioxidant compounds that can 
affect the reproductive system. Due to the importance of the seminal vesicle in male reproductive 
activities, the aim of this study was to determine and evaluate the histomorphometric changes of 
the seminal vesicles of young and old adult rats after receiving sesame seeds. 
 

Methods: In the present experimental study conducted in 2017, 40 young and old rats were 
included in the study and divided into 4 equal groups. The young and old control groups were each 
divided into 2 groups (30 days and 60 days) and received 28 grams of pellets daily. The young and 
old treatment groups were divided into 2 groups (30 days and 60 days) and received 8.5 g of 
sesame seeds and 19.5 g of pellets (30% and 70% of diet) daily. At the end of the breeding period, 
after facilitation, sampling was performed. From the seminal vesicle by standard method of 
preparing tissue sections, sections with a thickness of 5-6 μm were prepared and stained by 
hematoxylin-eosin method. On the other hand, blood testosterone level was also measured. The 
collected data were analyzed using one-way ANOVA. 
 

Results: Histomorphometric evaluation of seminal vesicles showed that 30- and 60-day treatment 
with sesame in young mice significantly increased the thickness of epithelial tissue, muscle layer 
thickness and total wall thickness. In 30- and 60-day-old treatments in older mice, muscle layer 
thickness and total wall thickness showed a significant increase. Following the consumption of 
sesame, testosterone increased in young mice. Also, following the consumption of sesame, no 
significant improvement was observed in the seminal vesicle structure of older mice compared to 
young mice(p <0.05). 
 

Conclusion: It seems that the aging process did not cause much change in the seminal vesicle 
tissue, but sesame seeds were able to improve the seminal vesicle structure of young and old rats, 
including increasing the thickness of the epithelium, muscle layer and the entire wall. 
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