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  مقاله پژوهشي
 
 
 

 

  ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
)۸۳شماره پي در پي(۱۳۹۲اسفند، ۱۱، شماره۱۸دوره   

 

۸۷۹ 

پوکامپ و قشر مخ در يا بر ضخامت هير سوياثر ش
    نوزاد بدون تخمدانيي صحرايموش ها

  
 ۲ي ناژوانياله دهقان في، س۱ينا تجلي، م*۱يبهرخ مرزبان عباس آباد

  

 راني، ارازيراز، شي، دانشگاه شي، دانشکده دامپزشکي گروه جراح۲ران، يراز، ايراز، شي، دانشگاه شي، دانشکده دامپزشکي گروه آناتوم۱
  

   ۲۹/۵/۱۳۹۲ : تاريخ پذيرش       ۱۳/۴/۱۳۹۲: تاريخ دريافت
  دهيچک

  
 پـستانداران  اسـتروژن  بـا  يسـاختار  يهـا  شـباهت  يدارا آنهـا . باشـد  مي نيزوفالويا ياديز مقدار يمحتو ايسو :هدف و نهيزم

 يهـا  شمـو  در تخمـدان  برداشـت  دنبـال ه  بـ  مـخ  قـشر  و پوکامپيه ضخامت بر ايسو ريش اثر يبررس مطالعه اين   هدف. هستند
  .بود نوزاد ييصحرا

  
 طـور ه بـ  ي روزگـ هفـت  در. صـورت گرفـت   روزه کيـ  مـاده  ييصحرا موش سر ۳۰ ي بر روين مطالعه تجرب ي ا :يروش بررس 

 ۵. شـدند  يجراح شاهد گروه عنوانه  ب زين موش سر ۵ و گرفتند قرار تخمدان برداشت يجراح عمل تحت موش سر ۲۰ يتصادف
 ريشـ  بـا  يروزگـ  ۱۴ دربدون تخمدان    يها موش از گروه سه درمان سپس. شدند گرفته نظر رد کنترل عنوانه  ب ماندهيباق موش

 از پـس  و شـده  هيـ ته هـا   نمونـه   ۶۰ روز در. گرفت انجام روز در بار دو گرم، لويک بر گرم يليم ۳ و ۵/۱ ، ۷۵/۰ زانيم به ايسو
 انجام پوکامپيه مختلف ينواح يها هيال و مخ قشر ضخامت يريگ اندازه ينور کروسکوپيم ريز در ،يزيآم رنگ و يبافت پروسه
  . تجزيه و تحليل شدنديتوکطرفه و تست  کيانس يز واريآنالها با آزمون آماري  داده .گرفت

  
 مختلف ينواح و مخ قشر ضخامت کاهش موجب نوزاد ييصحرا موش در تخمدان برداشت از يناش استروژن شدن کم :ها افتهي
 کـه  شـده  خـون  در β -۱۷ ولياسـتراد  ميسـر  غلظـت  شيافزا باعث باال زانيم به ايسو ريش مصرف يطرف از .ديگرد پوکامپيه

  . شد پوکامپيه مختلف ينواح يها هيال و مخ قشر در ضخامت شيافزا سبب متعاقباً
  

  .اشدب پوکامپيه و مخ قشر ضخامت بر تخمدان برداشت از يناش راتييتغ کننده جبران تواند مي ايسو ريش :يريگ جهينت
  

  پوکامپ، قشرمخيا، هيرسوي ش:يدي کليها واژه
  
  شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده دامپزشكي، گروه آناتومي ،يبادآبهرخ مرزبان عباس  :سنده مسئولي نو*

Email: behrokh_ma@yahoo.com 
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  مقدمه

 در فعـال  يدي استروئيها اگرچه نقش هورمون  

ت شـده   ثابـ ي بـه خـوب  يد مثلـ يشدن و حفظ اعمال تول 

ن يـــر ايثأت از تـــيـــاســـت، شـــواهد روزافـــزون حکا

 وجــود .)۱( دارنـد يريادگيـ هـا بـر حافظــه و    هورمـون 

ــدهيگ ــدال و ي در آمي و اســتروژني آنــدروژنيهــا رن گ

 در حفـظ    ي جنس يها انگر نقش استروژن  يپوکامپ، ب يه

شواهد ). ۲و۳( است يي و حافظه فضا   يريادگيل  يو تعد 

ت يخاصــ ي از آن اســت کــه اســتروژن دارا  يحــاک

ات يخصوص. باشد ي مي عصب يها   سلول ي برا يحفاظت

ر يش تکثي  افزا؛ن موارد  شاملي استروژن در ا   يحفاظت

 و يدانياکـس  ي اثر آنتـ  ،يناپسيش انتقال س  ي افزا ،يسلول

ــخ ــاپاس ــيي ترميه ــ  م ــد يم ــو ).۴(باش ــري ديياز س  گ

 در زنان به علت عـوارض نـامطلوب         ياستروژن درمان 

ش احتمـال ابـتال بـه       يعث افزا را با ي ز ،شوديه نم يتوص

 يمصرف طـوالن  .)۵(شوديندومتر در زنان م   آسرطان  

جـاد  ي در اييتواند اثرات سو ي م يمدت هورمون درمان  

ا يـ  و   يديـ  ور يندومتر، پستان، ترومبوآمبول  آسرطان  

 .)۶( وابسته به استروژن داشته باشديهايمارير بيسا

 شـناخت منـابع   ي بـر رو   يمطالعات قابل توجه  

 متمرکـز   يائـسگ ياز استروژن در زمان بعد از        يگريد

ن منابع، بدون داشـتن     ياند تا بتوان با استفاده از ا      شده

 ادراک داشـته    ي بـر رو   يرات مطلـوب  ي، تـأث  ءاثرات سو 

بـات  يتوانـد ترک ين مـ يگزين مـواد جـا  ي از ا  يکي. ميباش

 هستند که از لحاظ ييها نها مولکولي ا.ن باشد يزوفالويا

 در بدن شـباهت دارنـد     يدي تول  به استروژن  يساختار

 يکي ).۷(شونديافت مياهان ينها در گين تفاوت که ايبا ا

اه يــهــا، گتواســتروژنين منــابع فيتــراز شــناخته شــده

ن يـ ا.  داردييباشد که عموماً مـصارف غـذا    يم )۱(ايسو

ک فنول اسـت تـا      يتواستروژن از نظر ساختمان     ينوع ف 

ا و محـصوالت   يو س يها دانه  .).۶(د باشد ينکه استروئ يا

باشـند و  ين مـ يزوفالويـ  از ايا غنـ يمشتق شده از سو   

ن مـواد بـه عنـوان منـابع     يـ ن موضوع باعث شده تا ا  يا

 از نقاط جهان مورد استفاده قـرار  يارين در بس يپروتئ

 بـا  ييافت مـواد غـذا  يزان دري که م يمطالعات ).۸(رنديبگ

 ي را در جوامـع گونـاگون بررسـ      ييم غذا يتوجه به رژ  

ــ ــيم ــاوت زکنن ــد، تف ــدر م  رايادي ــزان اي ن يزوفالوي

 ييم غـذا يـ  غرب در مقابـل رژ    ييم غذا ي در رژ  يمصرف

انـد  ن مطالعات نـشان داده  يا ).۹( را نشان دادند   ييايآس

ا و کـم  ي محـصوالت سـو    يزان مصرف بـاال   ين م يکه ب 

 وابـسته بـه هورمـون ماننـد         يهـا يماريزان ب يبودن م 

ــ   ــر گرفتگ ــستان و گ ــرطان پ ــ يس ــان آس ، يياي در زن

 يمـار يوع ب يبه عالوه ش  ). ۱۰ـ۱۲( وجود دارد    يارتباط

ن و ژاپــن در ي در چــيداريمــر بــه صــورت معنــيآلزا

 استفاده ي غربييم غذاي که از رژ  ييسه با کشورها  يمقا

 ).۸(کنند کمتر استيم

 ۱۲ا دو برابــر و آهــن آن ير ســوين شــيپـروتئ 

 يدهاي اسـ يتر حـاو  ر گاو است و از همه مهم يبرابر ش 

ار يت هـضم بـس    يا قابل ير سو يش. راشباع است يچرب غ 

 مهـم آن  يايـ  از مزا. داشته و بدون الکتوز است    ييباال

 ک و فاقـد کلـسترول بـوده و      يـ ر آلرژ يـ ن است کـه غ    يا

 کــه يا بــه گونــه، اســتيي غــذايت بــاالي خاصــيدارا

                                                
1- Glycine max  
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 اثر شير سويا بر ضخامت هيپوکامپ و قشر مخ 
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وانـات جهـت مـصرف      ير ح ي ش ي مناسب برا  ينيگزيجا

   ).۱۳(شوديخواران محسوب م هايگ

 يـن مطالعـه    هـدف ا    مطالـب فـوق،    با توجـه بـه    

پوکامـپ و قـشر   يا بر ضخامت ه   ير سو ياثر ش  يبررس

دنبال برداشت تخمدان در ه  دو ب  ن نسبت آن  ييمخ و تع  

  .بود نوزاد يي صحرايها موش
 

   يروش بررس
 يي صحرا  موش سر ۳۰ ين مطالعه تجرب  يادر    

ــمــاده  ــژي ــي   ادک روزه ن ط يدر شــرا اســپراگ ـ داول

 ۱۲ سـاعت نـور و       ۱۲ شـامل    يگاهشيـ استاندارد آزما 

قـرار  گـراد    يسانت ۲۲۲ و درجه حرات     يکيساعت تار 

ر مـادر و    يبـا شـ   ) ۲۱روز  (يان سه هفتگ  ي و تا پا   گرفته
ک يـ در سـن  . دنـد يه گرد ي تغذ ي تجار يها  سپس با پلت  

ــ) ۷روز  (يهفتگــ  مــوش ۲۰ تعــداد يطــور تــصادفه ب

 برداشـت تخمـدان   ي و تحت عمـل جراحـ     شده   انتخاب

 موش بـه عنـوان گـروه شـاهد         ۵ن  يچن هم. تندقرار گرف 

مانده به عنوان کنتـرل در      ي موش باق  ۵ شدند و    يجراح

 يهـا  سپس درمان سه گروه از موش. نظر گرفته شدند 
 اير سـو ي شـ بـه وسـيله   ي روزگـ ۱۴ در   بدون تخمـدان  

  . انجام گرفت

 عبـارت )  مـوش  ۵هر گروه   (ها  موش يبند گروه

افت ين و بدون در بدون برداشت تخمدا، کنترل؛ست ازا

ــ ــويش ــدان ،اير س ــت تخم ــروه برداش ــدون :)OVX ( گ  ب

ن گـروه شـکم     يـ  درا ، گـروه شـاهد    ؛اير سو يافت ش يدر
 تخمـدان انجـام     يهـا بـاز شـده و فقـط دسـتکار           موش

 يها ها در گروه موش ،گرفت، اما تخمدان برداشته نشد   

  برداشت تخمدان قرار گرفتنـد و ي تحت جراح۶ و ۵،  ۴

 و  ۵/۱،  ۷۵/۰ب  يترته  ب) ي روزگ ۱۴(ن  يپس از زمان مع   

لو گـرم وزن بـدن و دو بـار در روز        يتر بر ک  ي ل يلي م ۳

   .کردند ميافت يا را با استفاده از گاواژ درير سويش

ــا۶۰روز در  ــت ب يح مي، تم ــات تح ــيوان  يهوش

 اســتروژن يريــگ گرفتنــد و جهــت انــدازه ق قــرار يــعم

سرم خون .  به عمل آمديريگ ها خون از قلب آن    ميسر

 ۱۰مـدت  ه قـه بـ  ي دور دق۳۰۰۰وژ يفيسـانتر به وسـيله    
 يگراد نگهـدار   يقه جدا شده و در صفر درجه سانت       يدق

 استروژن بـا اسـتفاده از روش      يريگ سپس اندازه . شد

بـر  ) کيـ سـاخت کـشور بلژ    (BIOSOURCEت  يزا و ک  ياال

متعاقب  . انجام گرفتليتر  پيكوگرم بر ميلي  اساس واحد 

در هر شش گـروه، جـدا       ها     موش ي ، جمجمه يريخونگ

 شستشو داده شد    يولوژيزيله سرم ف  يوسه  د و ب  يگرد
و جهت سخت شدن بافت نرم مغز ابتدا کل جمجمه در           

ــذار  ــد گ ــرف درب دار ک ــاو يظ ــده، ح ــالي ش ن ي فرم

ــه مــدت درصــد۱۰ ســپس .  ســاعت قــرار گرفــت۲۴ ب

 جمجمه و پرده مننژ هر نمونـه بـه دقـت            يها  استخوان

ر کامـل از جمجمـه     برداشته شد و سـپس مـخ بـه طـو          

در بـافر   يهـا پـس از کـد گـذار     و نمونـه   ديـ خارج گرد 
 يخچـال نگهـدار  ي درصد قرار گرفتنـد و در        ۴ن  يفرمال

 به  ييها  برش،  يريگ  و قالب  يپس از پروسه بافت   . شدند

. ديـ ه گرديـ ال تهيصـورت سـر  ه کرون بـ ي م ۵ضخامت  

 ين تعـداد ي در فواصل مع آماده شده،يها  الم سپس از 

 –ن يلي متداول هماتوکسيزيده و رنگ آم  الم انتخاب ش  

  . گرفت ن، انجام يائوز
 يريـ گ  شامل اندازه  کيستومورفومتري ه مطالعه

 ضخامت يريگ اندازه ،ضخامت قشر مخ در واحد سطح

 ي در نـواح   ي مولکـوالر، گرانـوالر و چندشـکل       يها  هيال

CA1 ،CA2 و CA3  يريـ گ ن انـدازه يچنـ  پوکامپ و هـم يه 

 در  يو چندشـکل   مـي الر، هر  مولکـو  يهـا  هيـ ضخامت ال 
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 يکروسکوپ نورير م ي در ز  ي دندانه ا  يه برجستگ يحنا

 بـا اسـتفاده از   يکرومتـر يروش استاندارد م  به وسيله   

 نـسبت انجـام شـد و    يئيو شـ   ميکرومتر مدرج چش  يم

  . ديز محاسبه گرديپوکامپ ني قشرمخ به هضخامت

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

هـاي آمـاري آنـاليز واريـانس يـك          افراز و آزمـون     نرم
  .كي تجزيه و تحليل شدندتوتست  و  رفهط

  
  ها افتهي

ق نشان داد که    ين تحق يدست آمده از ا   ه  ج ب ينتا

 نـوزاد،  يي صـحرا يبا برداشت تخمـدان در مـوش هـا    

 ،هافتـ ياهش ـــ کβ ـ ۱۷ول ياستراد ميزان غلظت سر  يم

 بـا   نيچنـ  مهـ . ابدي ميش  يا افزا ير سو يز ش ي با تجو  يول

ــ ــايبررس ــج هي نت ــل از ايستومورفومتري ــک حاص ن ي

حذف تخمـدان و مـصرف       د که يمشخص گرد پژوهش  

 در ضـخامت قـشر مـخ در       يدار يا اثـر معنـ    ير سو يش

 .)>۰۵/۰p( مختلـف مـورد مطالعـه نداشـت        يگروه هـا  

 در ي داريا اثر معن ير سو يحذف تخمدان و مصرف ش    

 يچنــد شــکل و ي، مولکــول مــيهر يهــا هيــالضــخامت 

 در شــش گــروه مــورد مطالعــه پوکامــپي هCA1هيــناح

 ).۱جدول ()>۰۵/۰p(ه استنداشت

 و ي، مولکول مي هريها هيال ضخامت  يبا بررس 

پوکامپ  در شش گروه مـورد  ي ه CA2هي ناحيچند شکل

د کـه حـذف تخمـدان و مـصرف      يمطالعه مشخص گرد  

ــير ســويشــ ــر معن ــ در ضــخامت اليدار يا اث ــا هي  يه

 کنتـرل و شـاهد   يهـا   نسبت به گروه مي و هر يمولکول

 يها  در گروه  يه چند شکل  ي ال ي بررس ياز طرف . نداشت

 يهـا  ه در گـروه   يـ ن ال يمختلف نشان داد که ضخامت ا     

دو و چهار نسبت به گروه کنترل، شاهد و گروه شـش       

 ).۲جدول ()>۰۵/۰p( کمتر بوديدار يبه طور معن

ــم ــين  ه ــ چن ــا بررس ــخامت اليب ــ ض ــا هي  يه

در پوکامپ ي ه CA3هي ناحيمولکولو   ميره، يچندشکل

 يي صــحرايهــا شـش گــروه مــورد مطالعــه در مــوش 

ن يـ  در ا  يه چنـد شـکل    يـ ضخامت ال  که   ديمشخص گرد 

 را  يدار ي دو و چهـار کـاهش معنـ        يها ه در گروه  يناح

 کنترل، شاهد و گروه شـش نـشان         يها نسبت به گروه  
ه در گروه پنچ نسبت به    ين ال يضخامت ا . )>۰۵/۰p(داد

ه بـ . )>۰۵/۰p( کمتر بود  يدار يوه شش به طور معن    گر

ــالوه  ــ  ع ــصرف ش ــدان و م ــذف تخم ــويح ــر ير س ا اث

 يهـا  نسبت به گروه  ميهر هي در ضخامت ال يدار يمعن

ه يـ  ضـخامت ال    در مـورد   .کنترل و شاهد نداشته است    

 يدار ي دو و چهـار کـاهش معنـ     يها در گروه  يمولکول
مـــشاهده  کنتــرل و شــاهد   يهــا  نــسبت بــه گــروه   

 در يه مولکــوليــ ضــخامت الياز طرفــ. )>۰۵/۰p(شــد

 پـنج و  ي ها   نسبت به گروه   يدار يگروه دو کاهش معن   

   ).۲جدول ()>۰۵/۰p(دادشش نشان 

 يه برجـستگ  يـ  در ناح  يه چند شکل  يضخامت ال 

ــه ــاهش    ي هيا دندان ــار ک ــروه دو و چه ــپ در گ پوکام
 کنترل و شاهد نشان     يها  را نسبت به گروه    يدار يمعن

ــ هــم .)>۰۵/۰p(داد ــوالر در يــ ضــخامت النيچن ه گران

پوکامـپ در گـروه دو و   ي هيا  دندانـه يه برجـستگ  يناح

 کنترل،  ي را نسبت به گروه ها  ي دار يچهار کاهش معن  

 در مــورد. )>۰۵/۰p(شــاهد و گــروه شــش نــشان داد

 ي دندانه ايتگه برجسيه مولکوالر در ناحيضخامت ال

 ا اثـر  ير سـو  يحذف تخمدان و مصرف ش    پوکامپ با   يه

ــ ــروه يدار يمعن ــا در گ ــشاهده  يه ــه م ــورد مطالع  م

 .)۳جدول (نشد
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  در گروه هاي مورد مطالعه قشر مخ ضخامت اليه هاي  وميزان غلظت استراديولمعيار  مقايسه ميانگين و انحراف:  ۱جدول 
  

  استراديول گروه
 )ليتر خون گرم بر ميلي( 

  ضخامت قشر مخ
)ميکرومتر(  

 ab ۳۸/۷۸± ۳/۷۰۴ ۸۳/۱۵۷ ± ۷۲/۱۰ کنترل
 b ۳/۳۴± ۰/۵۰۷ ۵۰/۵۷ ± ۵۵/۱ ير سويادريافت ش و تخمدان برداشتبرداشت بدون 
 ab ۶۷/۴۳± ۷/۷۱۳ ۱۴۹ ± ۹۱/۱ شاهد

 b ۴/۳۴± ۵/۶۶۷ ۱۶/۱۱۲ ± ۸۲/۱۶  ميلي ليتر شير سويا۷۵/۰ و دريافت تخمدان برداشت 

 b ۰/۲۷± ۶/۶۹۰ ۶۰/۱۲۲ ± ۵۰/۱۹  ميلي ليتر شير سويا۵/۱ و دريافت تخمدان برداشت 
 a ۱۴/۱۶± ۷۴۵ ۳۶/۳۳۶ ± ۱۲/۹۸  ميلي ليتر شير سويا۳ و دريافتتخمدان برداشت 

  
 

  

بر ( هيپوکامپ در گروه هاي مورد مطالعه  CA3و CA1 ، CA2  نواحي ضخامت اليه هاي مختلفميانگين و انحراف معيارمقايسه :  ۲جدول 
  )حسب ميکرومتر

  
CA1 CA2  CA3 نواحي هيپوکامپ  

  
 گروه هاي
 آزمايشي

  ناحيه
 چند شکلي

  ناحيه يناحيه مولکول ناحيه هرمي
  چند شکلي

  ناحيه هرمي
 

  ناحيه مولکولي
 

  ناحيه
 چند شکلي

  ناحيه هرمي
 

 ناحيه مولکولي

  a ۲۹/۶ ± ۵/۶۲ ۷۵/۷۰ ± ۵/۵۷۷ ۱۵/۱۳ ± ۵/۱۲۲a  ۰/۵ ± ۹۵ ۰/۵ ± ۲۰۵     a ۲۳۰ ± ۲۳/۴۱ ۳۹۵ ± ۰۸/۱۷ ۵/۶۷ ± ۵۰/۷ ۵/۱۳۲ ± ۷۷/۱۳ ۱گروه 
 ۵/۱۰۲b ۰۸/۴ ± ۵۰ ۳۷/۱۱۶ ± ۳۷۵ ۸۹/۲ ± ۵۵ b ۳۶/۱۴ ± ۵/۵۷ ۰۹/۱۱ ± ۵/۱۱۷ bc ± ۴۳/۱۸ ۳۲۰ ± ۸۰/۱۷ ۵/۴۲ ± ۵۰/۲ ۱۰۵  ±  ۸۹/۲ ۲گروه 

 a ۲۹/۶ ± ۵/۶۲ ۶۳/۷۶ ± ۵/۵۴۲ ۴۳/۱۴ ± ۱۲۵  a ۰۰/۰ ± ۱۰۰ ۰/۱۵ ±   ۱۸۵ a  ۵/۲۱۲ ± ۳۵/۴۵ ۵/۳۶۷ ± ۰۹/۱۱ ۶۰ ± ۷۷/۵ ۵/۱۲۷ ±۰۹/۱۱ ۳گروه 

 ۵/۱۰۲b ۴۵/۶ ± ۰/۵۵ ۹۹/۸۴ ± ۵/۴۴۲ ۰۸/۴ ± ۶۰   b ۴۸/۱۸ ± ۶۵ ۹۰/۱۱ ± ۱۲۵ b  ±۵۰/۱۲ ۳۲۵ ± ۵۸/۱۶ ۵۵ ± ۴۵/۶ ۱۱۰  ±۷۷/۵ ۴گروه 

 ab ۱۵/۳ ± ۲۵/۶۱ ۲۶/۲۹ ± ۵/۵۱۷ ۰۸/۴ ± ۸۰ ab d ۵۰/۲ ± ۵/۷۷ ۰۹/۱۱ ± ۵/۱۶۷ ab d ۵/۱۶۲ ± ۷۹/۴ ۳۶۵ ± ۰۲/۲۱ ۶۰ ± ۰۸/۴ ۱۲۰  ±۰۷/۷ ۵گروه 

 a ۴۵/۶ ± ۶۵ ۵۲/۵۴ ± ۵/۵۶۲ ۴۸/۱۸±  ۱۴۵ac ۵۴/۸ ± ۵/۱۰۲ ۵۰/۱۲ ± ۵/۱۶۷ ab d ۲۲۵  ± ۲۷/۴۶ ۵/۳۷۷ ± ۷۲/۳۱ ۵/۶۲ ± ۵۰/۷ ۱۲۵  ±۶۶/۸ ۶گروه 

  ).>۰۵/۰p(دنمعني دار مي باشحروف غير مشابه نشان دهنده اختالف 
 

 ميلي ليتربه ازاي ۷۵/۰ويا به ميزان  برداشت تخمدان با دريافت شير س: ۴شاهد،  گروه : ۳برداشت تخمدان بدون دريافت شير سويا  گروه : ۲کنترل،  گروه : ۱گروه 
: ۶،  گروه ) بار در روز۲(  ميلي ليتربه ازاي يک کيلوگرم وزن بدن۵/۱برداشت تخمدان با دريافت شير سويا به ميزان : ۵،  گروه ) بار در روز۲(يک کيلوگرم وزن بدن 

  ) . بار در روز ۲( رم وزن بدن  ميلي ليتربه ازاي يک کيلوگ۳برداشت تخمدان با دريافت شير سويا به ميزان 
  
 

هيپوکامپ در گروه  برجستگي دندانه ايناحيه ) ميانگين±خطاي معيار (ضخامت اليه هاي مختلف معيار  ميانگين و انحرافمقايسه : ۳جدول 
  هاي مورد مطالعه

                                                 ناحيه هيپوکامپ  برجستگي دندانه اي 
 اليه مولکوالر اليه گرانوالر اليه چند شکلي گروه هاي آزمايشي             

  کنترل
  ير سويادريافت ش و تخمدان برداشتبرداشت بدون 
  شاهد

   ميلي ليتر شير سويا۷۵/۰ و دريافت تخمدان برداشت 
   ميلي ليتر شير سويا۵/۱ و دريافت تخمدان برداشت 
  ميلي ليتر شير سويا۳ و دريافت تخمدان برداشت 

۰۰/۱۰ ± ۱۹۰ a  
۳۱/۱۰ ± ۵/۱۱۷ b  
۸۳/۱۶ ±  ۱۹۰ a  
۰۹/۱۱ ± ۵/۱۲۷ b  
۴۱/۱۰ ± ۱۴۵ ab  
۹۳/۱۸ ± ۱۷۵ ab  

۰۷/۷ ± ۶۰ a  
۸۹/۲ ± ۳۵ b  

۰۸/۴ ± ۲۵/۶۱ a  
۸۹/۲ ± ۴۵ a  
۴۵/۶ ± ۵۵ ab  
۷۹/۴ ± ۵/۶۲ a  

۰۹/۱۱ ± ۵/۱۱۲  
۷۹/۴ ± ۵/۷۲  
۰۰/۱۰ ± ۵/۱۱۰  
۳۹/۲ ± ۲۵/۷۶  
۵۴/۸ ± ۵/۸۲  
۶۳/۲۳ ± ۱۱۵ 

  )>p ۰۵/۰(داري باشند غير مشابه نشان دهنده اختالف معنيحروف 
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   بحث

علـت  ه  ا ب ير سو ي موجود در ش   يها نيزوفالويا

 پـستانداران  بـا اسـتروژن      يداشتن تشابهات سـاختار   

 يستم عـصب  يـ  مختلـف س   يها بخش يتوانند بر رو   مي

 ين مطالعه بررس  ي ا  از هدف ،)۱۴ و ۱۵(رگذار باشند يثأت

 پوکامـپ و قـشر مـخ      يا بـر ضـخامت ه     يوسـ ر  ياثر شـ  

 نوزاد  يي صحرا يبدنبال برداشت تخمدان در موش ها     

  .بود

پژوهش حاضر نشان داد که برداشت تخمـدان      

 بر ضخامت قـشر     يدار يا اثر معن  ير سو يو مصرف ش  

.  مــورد مطالعـه نداشــت يي صـحرا يهــا مـخ در مـوش  

 يهـا   مـوش يهـا  اگرچه ضـخامت قـشر مـخ در گـروه       

ا نـسبت بـه   ير سـو يا مـصرف شـ  تخمدان حذف شده ب  

ر يافت شي تخمدان حذف شده بدون در يها گروه موش 

 .دار نبـود  يش معنين افزاي اما ا  ،افته بود يش  يا افزا يسو

 يي صـحرا يها  موشي که بر رو يا ن در مطالعه  يچن هم

انـد    برداشت تخمدان قرار گرفتـه     يکه تحت عمل جراح   

 هفته ا با دوز باال و به مدت دويانجام شد، مصرف سو 

                  يهــــا ان ژنيــــر بيش چــــشمگيمنجــــر بــــه افــــزا

). ۱۵( از مغـز شـد  ي رشد در مناطق متعـدد     يها رندهيگ

ــاران ن ــپـــن و همکـ ــد کـــه۱۹۹۹ز در يـ        نـــشان دادنـ

 يزان بـاال يـ  بـا م ييم غذا ين رژ يول ها و همچن   ياستراد

ــزايســو ــشر در   BDNF mRNAش ســطح يا باعــث اف ق

  .)۱۶(گردد ميائسه ي ماده يي صحراي موش هايشانيپ

 که مـصرف     مطالعه حاضر نشان داد    يها افتهي

 يش ضـخامت نـواح    يتوانـد باعـث افـزا      ميا  ير سو يش

 يش در برخــين افــزايــ کــه ا شــودپوکامــپيمختلـف ه 

 بـدون  يشيـ  افزاي نـواح  يدار و در برخـ     ي معنـ  ينواح

 از مطالعات گذشـته نـشان داده      ياريدر بس  . بود يمعن

 از  يت نقش محافظ  يها دارا  تواستروژنيشده است که ف   

ــا ــم). ۱۷ و۱۸(باشــند  مــي ي عــصبيســلول ه شل و ي

گـزارش  ) ۲۰۰۵(و لفـارت و همکـاران     ) ۲۰۰۱(همکاران

ش حافظـه و    يهـا باعـث افـزا      تواسـتروزن يکردند کـه ف   

 .)۱۹ و۲۰(شـوند  مـي  يي صـحرا  يها  در موش  يريادگي

ن پـرز و همکـاران      ي مـارت  بـه وسـيله    کـه    يا در مطالعه 

م شد، نشان    انجا يي صحرا ي موش ها  يبر رو ) ۲۰۰۵(

ن مـصرف  يچنـ   و هـم  يداده شد کـه اسـتروژن درمـان       

ــ پيي صــحرايهــا ا در مــوشيعــصاره ســو ر باعــث ي

د را  يـ  جد يهـا  د سـلول  يـ  تول ييشود تـا مغـز توانـا       مي

ــالوه در در ا يباز ــه ع ــد، ب ــاب ــوشي ــا در ناح ن م ــه ه  ي

 يز تعـداد سـلول هـا      يپوکامپ ن ي ه يا  دندانه يبرجستگ

ن و يلــو .)۲۱(دافتــه بــوي ي داريش معنــي افــزايعــصب

 يي غـذا  يها مي گزارش کردند که رژ    ۲۰۱۱مکاران در   ه

ها باعث باال رفـتن قـدرت حافظـه          تواستروزني ف يحاو

 اصل  جي، که با نتا   )۲۲(گردد مي يي صحرا يها در موش 

  . مطالعه حاضر مطابقت دارداز
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  يريگ جهينت

 که  شدج مطالعه حاضر مشخص     يبر اساس نتا  

توانـد جبـران کننـده     ميا با دوز باال   ير سو يمصرف ش 

 از برداشت تخمدان بـر ضـخامت قـشر         يرات ناش ييتغ

  .پوکامپ باشديمخ و ه

  

  ر و تشکريتقد

راز بـه  ين مقالـه از دانـشگاه شـ   يـ سندگان ايـ نو

  .دنينما مي ي تشکر و قدرداني ماليها تيخاطر حما
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Abstract 
 
Background & aim: Soy contains the largest concentration of isoflavones, they are structurally 
similar to estradiol and mimic its effects. The purpose of this study was to evaluate the effect of soy 
milk on thickness of cerebral cortex and hippocampus in newborn ovariectomized rats. 
 
Methods: The present experimental study was conducted on 30 newborn female rats. In day 7, 20 
rats were randomly chosen and ovariectomy surgery was performed on them. Then the rats were 
divided to six groups of five rats each: control group, ovariectomized rats (no treatment), sham 
group and 3 groups of ovareictomaized rats treated by soy milk in doses 0.75, 1.5 and 3 ml/kg/day. 
In day 60, the brains of all rats were dissected and histological studies for determination of 
thickness of cerebral cortex and hippocampus were done. The collected data were analyzed with 
one-way ANOVA and Tukey tests. 
 
Results: Our results indicated that low estradiol following ovariectomy decreased thickness of 
cerebral cortex and hippocampal regions and soy milk in high dose increase the levels of estradiol, 
thickness of cerebral cortex and thickness of hippocampal regions . 
 
Conclusion: soy milk can compensate the effect of ovariectomy on thickness of cerebral cortex 
and hippocampal regions. 
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