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ي هيدروالكلي يونجه بر استرس اكسيداتيو و تشكيل فوليكول در موش اثر فيتواستروژنيك عصاره
  صحرايي ماده بالغ نژاد ويستار

  

  2علي اكبر اميري ،*2، مهديه رئيس زاده1سجاد سيستاني
 

  واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمي، سنندج، ايران. 1
  علوم پايه، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمي، سنندج، ايران گروه. 2

  15/04/1396 :تاريخ پذيرش مقاله                                   30/08/1395 اريخ دريافت مقاله:ت
 دهيچك

اي برخوردار است. هدف از اين پژوهش تأثير عصاره هيدروالكلي يونجه امروزه مشكالت ناباروري ازجمله عدم تشكيل فوليكول از اهميت ويژه زمينه و هدف:
  در موش صحرايي ماده بود. بافت تخمداناكسيداتيو و بر استرس 

طور تصادفي به سه ها بهانجام شد. موش گرم 200-250موش صحرايي نژاد ويستار با وزن  سر 24اي بر روي مداخله-مطالعه از نوع تجربي ها:مواد و روش
 به مدتعصاره  گرم بر كيلوگرم تقسيم شدند و) ميلي2(آزمايش  50) و 1(آزمايش  25عصاره هيدروالكلي يونجه در دوزهاي  گروه كنترل (بدون تيمار) و

زي شد. آميشناسي تثبيت و رنگبراي بررسي سلول تخمدان چپگيري گرديد. اندازه وزن تخمدانو  واناتيحوزن داخل صفاقي تزريق شد. در پايان  روز 25
  گيري شد.اندازه تخمدان راستآلدئيد در بافت دياكسيداني در سرم و غلظت مالونچنين ظرفيت آنتيهم

ر تخمدان د وزن دار نبود. بيشترينقبل از آزمايش افزايش يافت اما معني هاي كنترل و آزمايش نسبت بهها در گروهدر پايان آزمايش وزن موش نتايج:
بيشترين تعداد در گروه  جسم زردهاي اوليه، ثانويه و ). فوليكولP<05/0شد ( دهيدگرم) ميلي 146كنترل (گرم) و كمترين در گروه ميلي 160( 2آزمايش 
 780كمترين در گروه كنترل  و 937و  922به ترتيب حدود  2و  1اكسيداني سرم در گروه آزمايش و كمترين در گروه كنترل بود. ظرفيت آنتي 2آزمايش 

در  و 35/0ئيد در گروه كنترل با متوسط آلدديدار شد. غلظت مالونليتر بوده و اين اختالف در هر دو گروه آزمايش با كنترل معنيميكرومول بر ميلي
  ).P>05/0آمد ( به دست ليترميكرومول بر ميلي 22/0، 2آزمايش 
  شود.اكسيداتيو سبب تقويت فعاليت تخمدان در موش صحرايي بالغ ميعصاره هيدروالكلي يونجه با اثرات فيتواستروژنيك و كنترل استرس گيري:نتيجه

  
  هيدروالكلي يونجه، تخمدان، استرس اكسيداتيو، موش صحراييعصاره  كليدي: كلمات

  
 

 
 
 
 
 
  

  مقدمه
دركشورهاي  ويژهبهامروزه، رشد جمعيت و درمان ناباروري،  

آمارها نشان  ؛ كه)1برخورداراست (از اهميت بااليي  توسعهدرحال
شروع و در دو دهه اخير  1990مشكل ناباروري از سال  دهدمي

در مناطق  مخصوصاً توسعهدرحالمشكل ناباروري در كشورهاي 
). فاكتورهاي 3 ،2است (آفريقا و جنوب آسيا رو به افزايش 

بر  ، ژنتيك، محيط، تغذيه و اجتماعهاعفونت ازجملهمختلف 
رد تواند بر زن يا ماين فاكتورها مي كهينحوبه است مؤثرناباروري 

). امروزه مشكالت ناباروري ازجمله عدم 3باشد ( مؤثريا هر دو 

 تركيبات مختلف محرك فوليكول، تركيبات تشكيل فوليكول با
ضداستروژنيك مانند داروي كلوميفن، تاموكسيفن و 

مورد درمان واقع شده  LHو  FSH هورمونها مانند گنادوتروپين
  ).5 ،4است (

 طب سنتي به نسبت ظاهري جديد باوجود امتيازهاي داروهاي
همراه با عوارض جانبي بوده كه شايد از خود  مدتطوالنيدر 

  ).1شود ( ترخطرناكبيماري 
مورد  ينابارورامروزه استفاده از تركيبات گياهي در درمان 

 يهااستروژناين تركيبات  ازجمله). 6توجه واقع شده است (
باشند. اين تركيبات كه به لحاظ مي )گياهي (فيتواستروژن
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در جريان  استاستراديول  بتا 17و عملكردي مشابه  ساختماني
شود. اين اتصال در استروژني متصل مي يهارندهيگخون به 

اين  درهرحالمقايسه با استروژن آندروژن بدن، كمتر است. 
ها ). فيتواستروژن7است (تركيبات قادر به توليد اثرات استروژني 

ليگنان و  ها، كومستان،شامل فالوونوئيدها، ايزوفالوون
 .آنتراكوئينون است

ها مورد مطالعه قرار ها بيش از ديگر فيتواستروژنايزوفالون
 اشندبيپستانداران مدر  داراي خواصي شبيه استروژنو  اندگرفته

هاي آن و ها به مقادير زياد در سويا و فرآورده). ايزوفالون9، 8(
 شود.مييافت ) (MEDICAGOSATIVAهمچنين در گياه يونجه

تريسين، ، هاي گياه يونجه شامل جنيستئينايزوفالون
فرمونونتين، ديادزئين، متوكسي ساتيوان و مشتقات كومارين، 
 كومسترول، مديكاگل، تري فوليول، ساتيول، دافنورتين و

 ).10( لوسرنول و پكتين متيل استراز است

ها در كنترل و درمان سرطان مخصوصاً نقش ايزوفالون
مانند سرطان سينه مشخص  زيردروني مربوط به غدد هاسرطان

ا كنند يعنوان ضداستروژن عمل ميبه هانيااما اينكه است؛ شده 
). عالوه براين 11( استهم گام با آن نظرات ضدونقيضي مطرح 

 توانند فعاليتنيز مي دانياكسيدر نقش آنتها فيتواستروژن
كنند. آزاد محافظت  يهاكاليبدن را از تأثير مخرب راد نموده و

د سرطاني دارند و از رش يهاسلولر همچنين تأثير ضد تكثيري ب
با درنظرگرفتن اينكه يونجه يكي از  كنند.تومور جلوگيري مي

ه و با توجه ب استتركيبات گياهي مفيد، مناسب و در دسترس 
تأثير  ي آن، بررسيدانياكسيآنتهاي فيتواستروژنيك و پتانسيل

لف عصاره هيدروالكلي آن بر ساختمان تخمدان دوزهاي مخت
 موش صحرايي ازجمله اهداف اين پژوهش بود.

  

  مواد و روش ها
سر  24اي بر روي مداخله -تحقيق از نوع مطالعات تجربي

گرم  200-250هاي صحرايي ماده بالغ نژاد ويستار با وزن موش
 18-20انجام گرفت. حيوانات در شرايط استاندارد درجه حرارت 

ساعت تاريكي در  12ساعت نور و  12ي روزشبانهدرجه و پريود 
ي شدند. آب و غذا در طول دوره دارنگهحيوان خانه دانشكده 

  گرفت.ر حيوانات قرار آزمايش بدون محدوديتي در اختيا
مدت انجام آزمايش كليه اصول اخالقي  در طولسعي گرديد 

ها قبل و بعد از كار با حيوانات آزمايشگاهي رعايت گردد. موش
روز يعني  25آزمايش وزن گيري شدند. طول دوره آزمايش 

سيكل جنسي (استروس) در رت  5معادل سپري شدن  درواقع
  ).12بود (

و در هر گروه گروه جداگانه  3رت تصادفي در صوها بهكليه رت
  صورت زير بود:بندي بهي شده كه گروهبندميتقسسر  8

كنترل: بدون تيمار با عصاره و دريافت آب و غذاي  گروه
  استاندارد

بر گرم يليم 25 ونجههيدروالكلي ي : عصاره1گروه آزمايش 
  روز 25مدت صفاقي به داخل  لوگرميك

بر گرم ميلي 50 ونجهعصاره هيدروالكلي ي: 2گروه آزمايش 
  ).12روز ( 25 داخل صفاقي لوگرميك

سازي، با توجه به اهميت هم در روز آخر پژوهش قبل از معدوم
هاي بافتي، با تهيه ها در زمان تهيه نمونهسيكل بودن موش

ي آن هاسلولآميزي گيمسا به بررسي اسميري از واژن و رنگ
مشاهده شد اكثر حيوانات مورد آزمايش در سيكل  ؛ وپرداخته شد

ي شاخي) بودند. هاسلوللكوسيت فراوان و فاقد استروس (دي 
ي سيكلي زمانهمها با تعويق يك يا دو روز جهت چهار سر از موش

  ي شد.ريگنمونهسازي و معدوم
سازي به روش انساني (اوردوز ها قبل از معدوماز قلب موش

 با سپسگيري انجام شده و ل صفاقي) خونتيوپنتال سديم داخ
دقيقه سرم براي  15به مدت  g 3000دور سانتريفيوژ 

  ي جداسازي شد.دانياكسيآنتي غلظت ريگاندازه
باز شد. سپس  ي شكمتخمدان، ابتدا حفره جهت برداشت

 يهابافتو  هايچرب از جداسازي پس و ديجدا گرد تخمدان
 سپس. گرديد وزن ديجيتال ترازوي آن، توسط اطراف اضافي

 10 نيفرمالي كنندهتيتثب تخمدان چپ در محلول بالفاصله
انجام  و روز 7شد و بعد از فيكس شدن به مدت  ورغوطه درصد

ي هابرشي، شناسبيآسي مقاطع هيتهمراحل رايج پاساژ بافتي و 
د. ائوزين انجام ش -آميزي هماتوكسيلينميكروني تهيه و رنگ 5

، گراف، اترتيك و جسم زرد با هاي اوليه، ثانويهفوليكولشمارش 
اشتباه در  هرگونه از جلوگيري براي ميكروسكوپ نوري انجام شد.

هت در ج هاكوليفولشمارش، ابتدا يك فوليكول انتخاب و ساير 
. اين كار در سه فيلد شدندي ساعت شمارش هاعقربه

ت خمدان راست ميكروسكوپ انجام و سپس ميانگين گرفته شد.
) به صورت تازه MDA( ديآلدئي غلظت مالون دي ريگاندازهبراي 

 مورد استفاده واقع شد.

 عصاره هيدروالكلي گياه يونجه، ابتدا گياه براي تهيه

 از مناطق خوزستان ماهنيفرورددر   (medicago sativa)يونجه
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مركز هرباريوم دانشگاه كردستان، در جاي  ديتائبعد از  شدههيته
صورت پودر درآمد. سپس و به شدهخشكنور،  دورازبهخنك و 

به حجم يك ليتر  درصد 75با اتانول  پودر خشكگرم از  150
 يورسازغوطهساعت با روش  48رسانيده به مدت 

دور به  2500ماسيراسيون)، صاف شده و سپس با سانتريفيوژ (
تحت  آمدهدستبهي شد. عصاره ريگجرم كامالًدقيقه  20مدت 
با روتاري تغليظ و خشك گرديد. سپس با كمك سديم  خأل

 بر اساسدرصد محلول سازي شده و دوزهاي مختلف  9/0كلرايد 
  ).13وزن حيوان محاسبه و تزريق صفاقي شد (

كه  MDAسنجش ميزان  از بافت تخمدان راست براي تعيين
با روش  دهاستيپيلون محصول نهايي پراكسيداسي

ميكروليتر  500استفاده شد. به ) TBAتيوباربيتوريك اسيد (
درصد  10ليتر تري كلرواستيك اسيد ميلي 5/1بافت هموژنه 

ليتر ميلي 5/1دقيقه سانتريفيوژ شد. سپس  10اضافه و به مدت 
ليتر اسيد تيوباربيتوريك ميلي 2از محلول رويي را برداشته به آن 

دقيقه در بن ماري جوش گذاشته  30افه و به مدت درصد اض 67
بوتانول به آن اضافه و بعد از ورتكس -ليتر انميلي 2سپس 

سانتريفيوژ و سپس جذب  g 4000در دقيقه  15شديد، به مدت 
شد. نانومتر خوانده  532 موجطولرا در  رنگيصورتمحلول رويي 

تترااتوكسي  3و  3و  1و  1استفاده از  باغلظت مالون دي آلدئيد 
عنوان استاندارد تعيين گرديد محلول استاندارد مالون پروپان به

 كيدسولفورياسميكروموالردر  2/0-2هاي دي آلدئيد در غلظت
ميكرومول  برحسبدرصد تهيه شد. غلظت مالون دي آلدئيد  1

  ).14شد (بر ليتر محاسبه 

از روش  )TCAسرم (ي دانياكسيآنتبراي سنجش ظرفيت تام 
 FRAP )Ferricروش توسط بنزي و همكاران به نام  شدهارائه

Reducing Ability of Plasma () اصول كار در 15استفاده شد .(
 pHيي سرم در احياي يون فريك است. در توانااين روش، 

گردد احيا مي FeIIبه  FeIII-TPTZكمپلكس  كه يزماناسيدي، 
بيشترين جذب نوري  593 موجطولتوليد رنگ آبي نموده كه در 

با استفاده از نمودار استاندارد غلظت  TCAرا دارد. مقادير 
ود شي ميريگآهن اندازهسولفات  تريبر ل كروموليم 1000-100

)15.(  
 هاداده ليوتحلهيتجزروش   

استاندارد ارائه شد.  انحراف±ميانگين صورتبه هاداده
 طرفهكها، از آزمون آناليز واريانس يميانگين سهيمنظور مقابه
)One-way ANOVA(  يتوكو تست تعقيبي )Tukey( استفاده 

 برنامه از با استفاده هادادهآماري  سنجش گرديد.

 شد. دار تلقيمعني سطح P<0.05 انجام و SPSS 21يافزارنرم

  

  نتايج
 يهاگروهدر ارتباط با ميانگين وزن حيوانات گروه كنترل و 

در پايان دوره افزايش وزن را نشان داده كه اين  2و  1آزمايش 
نبود. ميانگين وزن گروه  داريمعناختالف با قبل از آزمايش 

گرم بود. در گروه  238گرم و در روز اول  255آخر كنترل در روز 
 235گرم و در روز اول  248متوسط وزن در روز آخر  1آزمايش 

گرم و در روز اول  242روز آخر در  2گرم و در گروه آزمايش 
ها در روز ي بين وزن موشداريمعنگرم بود. اختالف آماري  236

  مختلف آزمايش هايگروههاي سطح تخمدان در انحراف استاندارد تخمدان و انواع فوليكول ±ميانگين  -1جدول
  پارامترها

  هاگروه
  وزن تخمدان

  گرمميلي
ي هاكوليفول

  يهاكوليفول  ي ثانويههاكوليفول  اوليه
  گراف

ي هاكوليفول
  جسم زرد  اتريك

  a 22/0±5/4  a 30/0±83/2  16/0±16/5  26/0±16/3  a 06/0±16/2 66/146±02/8  گروه كنترل

  c 16/0±61/2  17/3±16/0  00/4±63/0  33/3±49/0  83/5±3/0  67/141±22/12 1 شيآزماگروه 

  a 84/0±5/7 a 94/0±16/5  33/0±13/5  21/0±33/2  a، c 4/0±66/4  160±31/14 2 شيآزماگروه 

  گروه كنترل: بدون تيمار با عصاره
  روز 25گرم بر كيلوگرم به مدت ميلي 25 ونجهيعصاره : دريافت 1گروه آزمايش 
  روز 25گرم بر كيلوگرم به مدت ميلي 50 ونجهيعصاره : دريافت 2گروه آزمايش 

  ) است.P<0.05دار (نشان بر اختالف آماري معني هاگروهصورت ستوني در حروف مشابه التين به
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.در جدول )P<05/0(ديده نشد  هاگروهاول و آخر پژوهش بين 
به بررسي ميانگين وزن تخمدان چپ و راست كه اطالعات  1

ي سطح آن خواهد داد، در هاسلولمناسبي در ارتباط با وضعيت 
اين جدول بيشترين وزن  بر اساسمختلف پرداخته شد.  هايگروه

گرم مشاهده شد. ميلي 160وزن حدود  با T2تخمدان در گروه 
 شيآزما هگرو درو  گرمميلي 146كنترل وزن تخمدان در گروه 

  گرم مشاهده شد.يليم 141كمترين وزن تخمدان با وزن  1
و در  5/7 نيانگيمبا  2 شيآزماهاي اوليه در گروه فوليكول

ميانگين  نيچنهمبه دست آمد.  5/4گروه كنترل با ميانگين 
و كنترل به  1، 2هاي آزمايش هاي ثانويه در گروهتعداد فوليكول

ترتيب  به كهينحوبهشد  8/2، 3/3، 1/5ترتيب به ترتيب 
و كمترين در گروه كنترل ديده شد.  2بيشترين در گروه آزمايش 

ي اوليه بين گروه كنترل و هاكوليفولدر  شدهدهيداختالف 
شد  داريمعني ثانويه هاكوليفولاما در  داريمعن ريغ 2آزمايش 

)05/0<P.(  
هاي گراف (بالغ) بيشترين تعداد در گروه در ارتباط با فوليكول

ميانگين  با 1و كمترين در گروه آزمايش  1/5كنترل با ميانگين 
ها در تعداد داري بين گروهوجود داشت. اختالف آماري معني 4

 ).P<05/0فوليكول گراف مشاهده نشد (

 هاي آترتيك به ترتيب دردر ارتباط با ميانگين فوليكول 

، 1/3شامل  ترتيب به 2و آزمايش  1هاي كنترل، آزمايش گروه
بوده كه بيشترين تعداد فوليكول آتريك در گروه  3/2و  1/3
و كنترل با هم برابر و ميانگين كمتري نسبت به گروه  1زمايش آ

  داد. نشان 2آزمايش 
در ارتباط با جسم زرد ميانگين تعداد به ترتيب در گروه 

برابر  1و گروه كنترل و آزمايش  نيشتريب ،6/4برابر با  2آزمايش 
 داري بينتعداد را نشان داد. اختالف آماري معني نيكمتر ،1/2با 

 1در تعداد جسم زرد با گروه كنترل و گروه آزمايش  2 شيآزما
  مشاهده نشد.
تغييرات مالون دي آلدئيد در بافت تخمدان كه  2در جدول 

م بوده ي در سردانياكسيآنتشاخص استرس اكسيداتيو و ظرفيت 
بيان شده است. ميزان مالون دي آلدئيد در گروه آزمايش دوم 

گروه  در كهينحوبهميكرومول بر ليتر كمترين ميزان بوده  22/0
ميكرومول بر ليتر بوده و اين اختالف در سطح  35/0كنترل 

در  ي سرمدانياكسيآنتشد. در ارتباط با ظرفيت  داريمعن 05/0
و در گروه كنترل  تريليليمميكرومول بر  937حدود  2 شيآزما

بود. اختالف بين گروه كنترل با  تريليليمميكرومول بر  780
  ).P>05/0شد ( داريمعنهر دو  2و  1هاي آزمايش گروه

ه، ي اوليهاكوليفولدر مطالعه هيستولوژي بافت تخمدان انواع 
ثانويه، گراف، اترتيك و جسم زرد مورد شمارش و مقايسه قرار 

، نمايي از برش عرضي مقاطع تخمداني 1شكل  بر اساسگرفت. 
ي مورد بررسي و هاكوليفولهاي مورد آزمايش و انواع را در گروه

 دهد.مقايسه را نشان مي
 

  بحث 
كه با  استي نابارورمشكالت جوامع امروز  نيترمهميكي از 

تا حدودي با  توانيمي طب مدرن جابهاستفاده از طب مكمل 
 ).16كاهش عوارض جانبي به درمان پرداخت (

ي گياهي است كه داراي هاعصارهيكي از تركيبات مناسب 
اره عص. است دانياكسيآنتهاي مناسبي از تركيبات پتانسيل

ي مناسب هاغلظتبا توانايي فيتواستروژنيك خود در  ونجهي
تواند سبب تحريك فعاليت تخمدان در موش صحرايي گردد. مي

 و وجود ويتامين ونجهيعصاره هاي با توجه به وجود فيتواستروژن
C تواند در راستاي تقويت فوليكوژنز و حمايت و پيشگيري از مي  

 هاي مختلف آزمايشانحراف استاندارد مالون دي آلدئيد و ظرفيت انتي اكسيداني سرم در گروه±ميانگين -2جدول

 MDAµmol/L TCAµmol/ml گروه

 a011/0±35/0  66/780±86/34a,b  كنترلگروه 

  18/922a±41/16 31/0±020/0 1 شيآزماگروه 
 a003/0±22/0  49/1±03/937b 2 شيآزماگروه 

  گروه كنترل: بدون تيمار عصاره
  روز 25گرم بر كيلوگرم به مدت ميلي 25 ونجهيعصاره : دريافت 1 شيآزماگروه 
  روز 25گرم بر كيلوگرم به مدت ميلي 50 ونجهيعصاره : دريافت 2 شيآزماگروه 

  ) است.P<0.05دار (نشان بر اختالف آماري معني هاگروهصورت ستوني در حروف مشابه التين به
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ي آزاد و استرس اكسيداتيو مؤثر واقع هاكاليرادآسيب آن توسط 
  شود.

ها نظير جنيستين و يونجه داراي منابع خوب فيتواستروژن
 عنوان مدر، درمان بيماري. در آمريكاي شمالي بهاستكومسترول 

  ).17شود (كليه، ريه و تاول در نظر گرفته مي
اد سبب ايج توانديمدر ماديان استفاده از مقادير باالي يونجه 

يگري كه ). در پژوهش د18شود (سندروم هيپراستروژنيسيتي 
در خصوص  2013و همكاران در سال  Ferreira-Diasتوسط 

عنوان فيتواستروژن گياه يونجه در ماديان تأثير كومسترول به
انجام شد استفاده از يونجه را در جيره غذايي ماديان سبب 

). با توجه به 19ي هورموني و ناباروري گزارش دادند (ختگيرهمبه
در موش صحرايي و تجويز عصاره  نتايج مطالعه اخير اين مسئله

  هيدروالكلي تزريقي يونجه متفاوت به نظر رسيد.
استفاده از عصاره اتانولي يونجه در موش صحرايي ماده نابالغ 

افزايش وزن  نيچنهمرا سبب افزايش غلظت پروژسترون سرم و 
و وارد شدن به فاز  LHتخمدان دانستند. حداكثر غلظت هورمون 

است استروس در زمان تجويز يونجه در ميش نيز مشاهده شده 
)20.(  

 50در خصوص ميانگين وزني تخمدان در گروه دريافت عصاره 
دهد. گرم نسبت به گروه كنترل افزايش را نشان ميميلي 25و 

 50اين اختالف وزن احتمالي ديده شده بين گروه عصاره 
اكي از ح توانديمنسبت به گروه كنترل  گرم بر كيلوگرمميلي

وجود پتانسيل فيتواستروژنيك يونجه، تحريك روند فوليكولوژنز، 
هاي اوليه و ثانويه نسبت به گروه كنترل دانست. افزايش فوليكول

 93 در سالطي پژوهشي كه آغوزي و همكاران  ارتباطنيدرا
هاي يونجه با انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه ايزوفالوون

و  استراديول ميزان يبر روتوانند خاصيت فيتواستروژنيك مي

 تاثيرگذاشته پستان سرطان به مبتال يهاموش در ليپيد لايپروف

 ).21شوند (و سبب بهبود شرايط بيماري 

لي بافت تخمدان در پژوهش اخير نشان داد نتايج تغييرات سلو
بود.  2كه بيشترين تعداد فوليكول اوليه، ثانويه در گروه آزمايش 

گرم بر كيلوگرم ميلي 50در غلظت  ونجهيعصاره  كهينحوبه
توانسته است حداكثر پتانسيل استراديول گياهي را نشان دهد 

هاي بتااستراديول سبب عملكرد با تحريك گيرنده كهينحوبه
 استروژن در بدن موش صحرايي شده است.

عصاره هيدروالكلي يونجه در دوز  آمدهدستبهنتايج  بر اساس
گرم اثرات مثبت بر روند فوليكولوژنز دارد ميلي 50و  25
، گراف و جسم زرد را تعداد فوليكول اوليه و ثانويه كهينحوبه

 هاي اترتيك كاسته شده است.داده و از تعداد فوليكولافزايش 
تواند به سبب وجود ايزوفالوون، فالوونوئيدها و مسئله مي نيا

حتي شرايط را  كهينحوبهباشد  ونجهيعصاره در  Cويتامين 
ك با ي اترتيهاكوليفولكاهش  ازنظرنسبت به گروه كنترل نيز 

بخشيده است. ي اكسيداتيو محيطي بهبود هااسترسكنترل 
توان ي و ضد سرطان ميدانياكسيآنتعالوه بر خواص  كهينحوبه

به پتانسيل اين گياه در تقويت فعاليت دستگاه تناسلي ماده نيز 
  توجه كرد.
ها اثرات بيولوژيكي ايزوفالوون كه دهنديم نشان مطالعات

اين  Cohoshدر ارتباط با گياه  مثالًدارد.  هاآنبستگي به منبع 
در  كهيدرحالپتانسيل ضعيفي را نشان داد  هافيتواستروژن

 اساس برداراي اثرات بيولوژيك مفيدي بود.  شبدر قرمزارتباط با 
مطالعه قبلي آغوزي و پژوهش اخير در ارتباط با يونجه نيز اين 

  نمود. ديتائمسئله را 
ات عنوان تركيبدر تحقيقات قبلي به تأثير فالوونوئيدها به

). 23، 22است (اكننده اثرات استروژنيك اشاره شده الق

-آميزي هماتوكسينو رنگ 40با بزرگنمايي  2 يشآزماو  1هاي كنترل، آزمايش نماي ميكروسكوپي تخمدان از سمت چپ با راست به ترتيب در گروه -1شكل
  )دهد.را نشان مي هاي اوليهيكولفولفلش مشكي  هاي گراف، فلش قرمز جسم زرديكولفولرنگ نشان بر يآبهاي فلش( ائوزين
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 توانديمنيز غني از فالوونوئيدها بوده و  ونجهيعصاره  كهينحوبه
كنترل فرايندهاي  نيچنهمدر تقويت اثرات استروژنيك و 

  ).22شود (استرس اكسيداتيو در دوزهاي مناسب مفيد واقع 
نمودند كه پروين جهرمي و همكاران در پژوهش خود اعالم 

 كه است مانند يونجه هافيتواستروژن غني منبع سويا دانه

 اين دارند. استروژنيك و اكسيداني، ضدسرطانييآنت خواص

 بر بافت سويا هيدروالكلي يعصارهتأثير  بررسي جهت پژوهش

 انجام و استريولوژيك هيستوپاتولوژيك اثرات بر با تأكيد تخمدان

و  آترتيك هاييكولفول درصد كاهش كه داد نشان نتايج .گرفت
 استروژن مثبت تأثيرات نشانگر آنترال هاييكولفول افزايش

 اثرات به با توجه رسدبه نظرمي است، تخمدان بر بافت گياهي

در  آن استفاده بدن هاييستمساز  بسياري بر سويا مثبت
يدمثل جنس ماده ايجاد تولي متعادل اختاللي در روند هاغلظت

  ).12(كند ينم
در  2015و همكاران در سال  Controي كه امطالعهدر 

خصوص بررسي تأثير فعاليت استروژنيك گياهان 
MEDICAGOSATIVA  وGUAYUSALOES  در موش صحرايي

 36و  18، 9ي هاغلظتانجام دادند نتايج نشان داد كه در 
گرم بر كيلوگرم يونجه باعث افزايش سطح استراديول سرم ميلي

افزايش وزن تخمدان و رحم در موش صحرايي شد كه  تبعبهو 
ارتباط مستقيم بين وزن تخمدان و رحم با دوز مورد استفاده 

ب تواند سبيمكه عصاره هيدروالكلي يونجه ينحوبهگزارش شد. 
ي جنسي رحم هااندامافزايش  تبعبهافزايش سطح استراديول و 

  ).24شود (و تخمدان 
ير عصاره هيدروالكلي در دوزهاي مطالعه اخير به بررسي تأث

بر تغييرات فوليكولي سطح تخمدان  Controمطالعه  موردنظر
ن اكسيداني عصاره اييآنتهاي يلپتانسپرداخته شد. با توجه به 

يري فاكتورهاي استرس اكسيداتيو هماهنگ گاندازهمسئله با 
شود. در نتايج حاصل  ترواضحگرديد تا علت تغييرات تا حدودي 

به تغييرات وابسته به دوز عصاره هيدروالكلي  Controمطالعه از 
يونجه با وزن تخمدان، رحم و غلظت استراديول سرم گزارش 

يرات با افزايش دوز تا تأثشده است. در ادامه مطالعه مربوطه، اين 
 5و  25ي كمتر آن هاغلظت تبعبهگرم بر كيلوگرم و ميلي 50

نز تخمدان بررسي گرديد. گرم بر كيلوگرم بر فوليكوژميلي
حاكي از اثرات مثبت در دوزهاي  آمدهدستبهكه نتايج ينحوبه

گرم بر ميلي 50گرم بر كيلوگرم تا حدود ميلي 36باالتر از 
يرات وابسته به دوز عصاره تا تأثدر اين مطالعه  ؛ وكيلوگرم بود

 . البتهاستيد تائگرم بر كيلوگرم بر بافت تخمدان مورد ميلي 50
در خصوص دوزهاي بيشتر و اثرات مثبت و منفي تخمداني عصاره 

تا حداكثر دوز مربوط به افزايش  استنيازمند مطالعات بيشتر 
ي توليدمثلي و يا بالعكس مسائل مربوط به پلي هاشاخص

عنوان اثرات منفي بررسي كامل و سيستيك شدن تخمداني به
بافت تخمدان  جامع گردد. در اين مطالعه تغييرات هيستولوژي

موش صحرايي در تجويز عصاره هيدروالكلي يونجه پرداخته شد 
نترل ها در كهاي فيتواستروژنييتواناو يكي از علل احتمالي را به 

  استرس اكسيداتيو و القاي فوليكوژنز نسبت داده است.
و  25يونجه در دوزهاي عصاره پژوهش اخير تأثير  بر اساس

گرم بر كيلوگرم سبب تقويت فعاليت تخمدان در موش ميلي 50
ه و هاي اوليه و ثانوييكولفولكه با افزايش ينحوبهصحرايي شده 

هاي اترتيك باعث افزايش وزن جسم زرد و كاهش تعداد فوليكول
دار مالون يمعنتخمدان شده است. اين اثرات با توجه به كاهش 

اكسيداني سرم به جهت غلظت يآنتيد و افزايش غلظت دي آلدئ
به  ين با توجهچنهميرات استروژنيك و تأثباالي فالوونوئيدها و 

هاي فيتواستروژنيك و يلپتانسي قبلي به سبب هاپژوهش
  .ستهاي فعال يونجه نيز هتركيبات ايزوفالوون

ها و فالوونوئيدها با توجه به اهميت غلظت فيتواستروژن 
ات با توجه به اثر تركاملو  ترگستردهي هاپژوهشتوان با انجام يم

هاي ناشي از يناباروريونجه در درمان عصاره فارماكولوژيك 
هاي استرس اكسيداتيو در دوز يبآسكمبود استروژن و شرايط 

  مناسب استفاده نمود.
 

  نتيجه گيري
گرم بر كيلوگرم با ميلي 50در دوز  عصاره هيدروالكلي يونجه

خواص فيتواستروژنيك سبب تقويت فوليكولوژنز و افزايش وزن 
تعداد  كهينحوبهتخمدان در موش صحرايي بالغ ماده شد. 

فوليكول اوليه، ثانويه و جسم زرد نسبت به گروه كنترل بيشتر 
  شده و در عوض تعداد فوليكول اتريك به حداقل رسيده است.

  

  قدرداني تشكر و
نامه دكتري عمومي دامپزشكي يانپااين مقاله بخشي از 

 11010501932027 با كددانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج 
يد و حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد واحد تائبوده كه با 

  سنندج انجام شد.
 

  تعارض منافع
  نويسندگان هيچ گونه تعارض منافعي را اعالم نكرده اند.
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Abstract 
 

Background & Objectives: Today, Infertility problems including lack of follicle formation, among other 

things,  are  of  paramount  importance.  The  aim  of  this  study  was  to  investigate  the  effect  of 

hydroalcoholic extract of alfalfa on oxidative stress and ovarian tissue in female rats. 

Materials & Methods:  In  this  experimental‐interventional  study,  24  rats weighing  200‐250g were 

randomly divided into three groups: control (no treatment) and experimental groups (T1 and T2) which 

received alfalfa extract at 25 and 50mg/kg intraperitoneally for 25 days, respectively. Body weight of 

animals and their ovarian weight were measured. The left ovary was prepared for histological study. 

The antioxidant capacity in serum and malondialdehyde in right ovary extracts were also measured. 

Results: At the end of the study, the body weight of the animals in both control and experimental groups 

compared to that of pre‐intervention time, but the increase was not statistically significant (P>0.05). The 

most ovarian weight was observed in T2group (160g) and the lowest weight was in the control group 

(146g). The primary and secondary follicles and corpus luteum were the highest number in the T2group 

of alfalfa extract and the lowest number in the control group. The serum antioxidant capacity in T1 and 

T2groups were about 922 and 937µmol/ml,  respectively, and  the  lowest amount was  in  the  control 

group with 780µmol/ml and the difference was significant. Malondialdehyde concentration in control 

and T2gruop were the average of 0.35 and 0.22µmol/ml, respectively (P<0.05). 

Conclusion: Hydroalcoholic extract of alfalfa with phytoestrogenic and oxidative stress control effects 

can enhance ovarian activity in adult rats. 
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