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مقدمه 

آن یک منبع غنـی  تهیه شده از هاي دانه سویا و مکمل

 دوهـا در  فیتواسـتروژن . باشـد ها میاز فیتواستروژن

گـــروه اصـــلی قـــرار دارنـــد فالونوئیـــدها و غیـــر 

ــدها ــتروژن .فالونوئی ــاي فیتواس ــواد ه ــود در م موج

ــذایی ــان غ ــاانس ــامل   ه ــدها و ش ــروه فالونوئی در گ

باشـند  ها بویژه جنیستئین و دایـدزئین مـی  الونایزوف

ــرات    .]1[ ــگی اث ــتروژن در دوران یائس ــذف اس ــا ح ب

عروقـی   -محافظتی استروژن بر روي سیسـتم قلبـی  

در زنان در مقایسه با مردان سکته در  ،یابدکاهش می

  :چکیده

در سکته .  .با حذف هورمون استروژن در زنان یائسه اثرات محافظتی آن بر روي بافت قلب کاهش می یابد :هدف زمینه و

عوارض دوران یائسـگی بایـد    استفاده از هورمون درمانی براي جلوگیري از. طول سالهاي بعد از یائسگی رخ می دهد زنان در

-جنیسـتئین مـی   سویا به عنوان منبـع  . با احتیاط صورت پذیرد و هنوز نسبت خطر به فایده این شیوه درمانی قابل بحث است

اما اثرات عصاره تام سویا بر روي میزان التهاب و آسیب میوسیتی کمتـر موردتوجـه   . تواند اثرات محافظت قلبی داشته باشد

  . لذا در مطالعه حاضر تاثیر عصاره متانولی سویا بر تغییرات بافت قلب بررسی شده است. تقرار گرفته اس

حیوانات سالم دست نخورده، : گروه کنترل: شاملتایی  10گروه  4ماده در  موش صحراییسر  40در این مطالعه  :روش کار

: و گـروه درمـان  افـت عصـاره سـویا    بـدون دری یکتـومی شـده   رجراحی شکم بدون برداشـت تخمـدان، گـروه اوا   : گروه شم

عصاره سویا از طریـق   mg/kg60گروه درمان روزانه  .اواریکتومی همراه با دریافت عصاره سویا بطور تصادفی انتخاب شدند

در پایان دوره درمان بافت قلب حیوانات مورد مطالعه پس از قالـب گیـري   . هفته دریافت کردچهار آب آشامیدنی و بمدت 

. ائوزین رنگ آمیزي و از نظر تغییرات بافتی مورد ارزیابی قرار گرفت -تهیه مقاطع بافتی به شیوه هماتوکسیلیندر پارافین و 

نظـر گرفتـه    در يسطح معنـی دار به عنوان  >05/0pمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ویلکاکسون  ها با روش آماري داده

  .شد

در  ی شده میزان التهاب و آسیب میوسیتی بطور معنـی داري در بافـت قلـب   نتایج نشان داد که در گروه اواریکتوم: یافته ها

        و تجویز عصاره سویا در گـروه درمـان میـزان تغییـرات بـافتی را بطـور        )p > 05/0(افزایش می یابد مقایسه با گروه کنترل 

  ). p > 05/0( دهدداري کاهش میمعنی

توانـد تـاثیر   هاي صحرایی اواریکتومی شده مـی وراکی عصاره سویا در موشاین مطالعه نشان داد که مصرف خ :نتیجه گیري

  . مثبتی بر کاهش التهاب و آسیب میوسیتی داشته باشد

تغییرات بافت قلب ؛اواریکتومی ؛عصاره متانولی سویا :کلمات کلیدي
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ــري رخ مــی ــل از ســنین پی ــرا در دوران قب دهــد زی

ظتی هاي باالي اسـتروژن اثـرات محـاف   یائسگی غلظت

  . ]2[ اندشتهدا

کاستاندا-زونام
1

و همکاران  نشان دادنـد کـه حـذف     

ریکتـومی یـا در اثـر    اهورمون استروژن بـه شـیوه او  

یائسگی با افزایش شاخص هاي اسـترس اکسـیداتیو و   

مرگ سلولی در بافت قلب باعث القاء اختالالت قلبـی  

سکته سـومین عامـل مـرگ و     .]3[شود عروقی می –

عامل اصلی ناتوانی آنهاسـت بنـابراین   میر در زنان و 

هـاي  در دوران یائسگی براي مقابله با سکته و بیماري

 .شـود عروقی از هورمون درمانی استفاده مـی  -قلبی

اما بعلت عوارض جـانبی هورمـون درمـانی از جملـه     

سرطان پستان اسـتفاده از اسـتروژن بایـد بـا احتیـاط      

شـیوه   انجام گیرد و هنوز نسبت خطر به فایـده ایـن  

ذا ارزیابی بهترین استراتژي ل درمانی قابل بحث است

در زنان عروقی  -هاي قلبیبراي جلوگیري از بیماري

  . ]4-7[ اهمیت فراوانی دارد

دانشمندان در پـی یـافتن جـایگزین مناسـب      بنابراین

هسـتند کـه در سـالهاي اخیـر     براي هورمون درمانی 

ک هــاي فیتــو اســتروژنیمطالعــاتی بــر روي مولکــول

.صورت پذیرفته است

آلتاویال
2

اند کـه جنیسـتئین در   و همکاران  نشان داده 

هاي صحرایی اختالالت عروقـی ایجـاد شـده بـا     موش

اواریکتومی و اندازه انفـارکتوس را در مـدل تجربـی    

 .]5[بخشـد  مـی  مجـدد بهبـود   یـوژن پرف-ایسکمیک

ــزوفالون  دراك ــد کــه ای ــاران  نشــان دادن هــا و همک

منفی التهـاب مـزمن بـر روي سـالمت     قادرند اثرات 

  .]8[کاهش دهند  را عروقی و استخوان -سیستم قلبی

داده اند که درمان دو روزه  نشانهمکاران  والنقاش

هاي صـحرایی اواریکتـومی شـده بـا جنیسـتئین      موش

فعالیـت مکـانیکی قلـب     داري درباعث بهبودي معنـی 

   .]9[شود نمی

                                               
1 Manoz-Castaneda
2 Altavilla

دهند که جهت همچنین مطالعات دیگري نیز نشان می

ــزوفالون ــایگزین  اســتفاده از ای ــوان ج هــاي ســویا بعن

         اســتروژن درمــانی اطالعــات کــافی در دســترس     

و براي شناسـایی اثـرات ترکیبـات مختلـف      باشدنمی

 صـورت آنها بویژه موقعی که بـه   مکانیسم اثر سویا و

شوند نیاز بـه مطالعـات بیشـتري    خوراکی مصرف می

  .]11،10[ است

ا توجه به اینکه اکثر مطالعات صورت گرفته اثرات ب لذا

بر روي  به تنهایی سویا را ترکیبات مختلف موجود در

در حالیکـه   ،عروقی بررسی نموده انـد  -سیستم قلبی

افـــراد در رژیـــم غـــذایی ســـویا را بعنـــوان منبـــع  

 نه تک تک اجزاء آن، کنندها مصرف میفیتواستروژن

عـه اثـرات عصـاره    لذا تصمیم گرفته شد در این مطال

در مـوش   آسـیب میوسـیتی  سویا بـر روي التهـاب و   

  . مورد بررسی قرار گیرد  صحرایی اواریکتومی شده

  

  روش کار 

مـاده   مـوش صـحرایی  سـر   40در این مطالعه تعداد 

گرم از مرکز پرورش  250 ± 30 نژاد ویستار با وزن

حیوانات آزمایشـگاهی دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه     

گروه  4تبریز تهیه و بصورت تصادفی به آزاد اسالمی 

هاي هر تقسیم شدند رت )سر10هر گروه  به تعداد(

گروه در شرایط یکسان با دسترسی آزاد بـه آب و   4

و چرخـه  گـراد  درجه سـانتی  22 ± 2 غذا و در دماي

 5تـاریکی و بصـورت    -ساعت روشنایی 12-12نوري 

هـاي  گـروه . حیوان در هر قفس نگهداري می شـدند 

   :رد مطالعه شاملمو

سـالم دسـت    صـحرایی  هـاي مـوش : کنتـرل  گروه) 1

تهیگـاه حیـوان یـک     دودر هر  : گروه شم) 2، نخورده

بــرش جراحــی ایجــاد و پــس از دســتکاري تخمــدان،  

مـورد  : اواریکتـومی  گـروه  )3، مجدداً برش بسته شد

ــی  ــاه جراح ــر دو تهیگ ــر دو  در ه ــه و ه ــرار گرفت ق

ماننـد گـروه   : مـان در گروه )4، تخمدان خارج شدند

   .]12[ریکتومی شدند اسه او
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  جراحی

براي انجام عمل جراحی داروهاي بیهوشی کتامین بـه  

وزن بدن و زایالزیـن بـه میـزان     gr mg/10-6میزان 

gr mg/8/0 ی وزن بــدن و بــه صــورت داخــل صــفاق

  ].12[ شد  تزریق

راحی و پس از بهبـودي کامـل   دو هفته پس از عمل ج

ـ   .ره آغاز گردیـد تجویز عصاحیوانات  ه روحیوانـات گ

 4 عصاره متانولی سویا بمـدت  mg60 درمان روزانه 

ــاواژ    ــق گ ــول در آب از طری ــورت محل ــه و بص هفت

شـــم  هـــاي کنتـــرل،گـــروهدر دریافـــت نمودنـــد 

ــز  ــومی نی ــرم   واواریکت ــویا س ــاره س ــم عص ــم حج ه

  .]13[ فیزیولوژي گاواژ گردید

  عصاره گیري

هاي سـویا  از دانهمقدار کافی  جهت تهیه عصاره سویا

ابتـدا توسـط    حاصـل پـودر   آسیاب گردیـد وسـپس   

هگزان چربـی زدایـی شـده و سـپس توسـط متـانول       

پس از تبخیر حالل توسط  .عصاره گیري گردید% 100

پراتــور تحــت دمــا و فشــار کــم، ادســتگاه روتــاري او

باقیمانده بعنوان عصاره متانولی سویا مـورد اسـتفاده   

   .]14[قرار گرفت 

حیوانات با استفاده  ،ن دوره تجویز عصاره سویادر پایا

از داروي بیهوشی بیهوش شده و بالفاصله بافت قلب 

هاي مورد مطالعه برداشته شـده و در  حیوانات گروه

داخل فرمالین بافره قرار گرفت سپس به آزمایشـگاه  

. گیـري شـدند  قالب بافت شناسی ارسال و در پارافین

آمیزي و با ائوزین رنگ -مقاطع بافتی با هماتوکسیلین

ــوري بــر اســاس آســیب   اســتفاده از میکروســکوپ ن

بـه   0-4لتهاب بـین درجـات   هاي میوکاردي و اسلول

 -1هیسـتولوژي طبیعـی    -0 :شرح زیر ارزیابی شدند

یک  -2التهاب بینابینی موضعی بدون آسیب میوسیتی 

دو  -3کانون التهاب بینابینی همراه با آسیب میوسیتی 

چهار  -4التهاب همراه با آسیب میوسیتی  یا سه کانون

   .]15[ یا بیشتر کانون التهاب همراه با آسیب میوسیتی

  

  یافته ها

مطالعه در  بطن قلبمقاطع بافتی میکروسکوپی  نماي

 هـاي کنتـرل و  در گـروه  .آمده است 4تا 1 هايشکل

هـاي  رگ     هاي یوکاریوتی فـراوان، هسته وجودشم 

 خطـوط پلکـانی و   ن بافتی کم،فضاهاي میا خونی زیاد،

 باشـد تیره وروشن نشـانگر بافـت طبیعـی قلـب مـی     

  ).2و1شکل(

در حالیکه در گـروه اواریکتـومی شـده کـه در طـول      

دوره درمان محروم از استروژن بوده است مشاهده 

ــزایش فضــاهاي میــان بــافتی،           عــروق خــونی و   اف

غیر قابل تشـخیص بـودن    هاي یوکاریوتی کم وهسته

هـاي افـزایش   از نشـانه  در بافت قلـب  ط پلکانیخطو

  ).3شکل( التهاب است آسیب میوسیتی و

در نمونه بافتی مربـوط بـه گـروه درمـان مشـاهده      

 هسـته هـاي یوکـاریوتی و    کاهش فضاهاي بین بافتی،

روشـن   تیـره و  قابل تشخیص بودن خطوط پلکـانی و 

نشان دهنده این است که عصاره سویا توانسته اسـت  

التهاب در مقایسه با گروه  آسیب میوسیتی و از میزان

   ).4شکل( اواریکتومی بکاهد

هـاي بدسـت آمـده از ارزیـابی     بررسی آمـاري داده 

هاي میوکـاردي نشـان   درجات التهاب و آسیب سلول

داد که بین گروه کنترل با شم اختالف معنی دار وجود 

همچنین میزان التهاب و آسـیب  ). p=317/0( نداشت

ــا ســلولی در گــر           وه اورایکتــومی شــده در مقایســه ب

میـانگین التهـاب وآسـیب    .هاي دیگر بیشتر بـود گروه

در مقایسه با گـروه   سلولی درگروه اواریکتومی شده

جدول ( )p=007/0( کنترل افزایش معناداري نشان داد

گروه کنترل بـا گـروه درمـان    مقایسه آماري بین  .)2

نظر میـانگین درجـه   از ها نشان داد که بین این گروه

 دار وجـود دارد تفـاوت معنـی   آسیب سلولی التهاب و

)007/0=p( .
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در  میـانگین درجـه التهـاب وآسـیب سـلول      همچنین

گروه درمان در مقایسه بـا گـروه اواریکتـومی شـده     

 و نمـودار ( )p =043/0(کاهش معنـا داري نشـان داد   

   .)1 جدول

) بطـن (ی  در قلـب  میانگین درجه التهاب و آسـیب میوسـیت  . 1جدول 

  حیوانات در گروه هاي مختلف مورد مطالعه

  انحراف معیار ±میانگین   نام گروه

   3/0  ± 18/0  کنترل

     33/0 ± 21/0  شم

    8/1  ±48/0  شده اواریکتومی

     2/1  ± 22/0  درمان 

  

مقایسه دوبه دو گروههاي مختلف  در p-value مقادیر. 2 جدول

  مورد مطالعه

p-valueمقادیر   انام گروهه

     0/  317  شم-کنترل

  شده اواریکتومی-کنترل
*

007 /0  

  درمان-کنترل
*

007 /0  

  شده اواریکتومی-درمان
*

043/0  

  اختالف معنی دار در بین گروهها را نشان می دهد*= 

  

  

  
  : میکروسکوپی بافت بطنی قلب در گروههاي مورد مطالعهنمونه هایی از نماي ) 4 تا 1 شکل

  )اریوتی زیادفضاي میان بافتی کم وهسته هاي یوک(بافت طبیعی قلب: گروه شمو  گروه کنترل -2و1

کاهش هسته هاي یوکاریوتی وغیر قابل تشخیص بودن خطوط  افزایش التهاب بینابینی،(بافت قلب حیوان اواریکتومی شده : گروه اورایکتومی شده -3

  )پلکانی

 ده هسته هاي یوکاریوتی وکاهش التهاب بینابینی ،مشاه(بافت قلب گروه درمان : )برابر 744ائوزین، درشت نمایی  -هماتوکسیلین(گروه درمان  -4

   )خطوط پلکانی و تیره وروشن
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  بحث 

مطالعه حاضر نشان داد که عصاره سـویا قـادر اسـت    

یی هـاي صـحرا  اثرات محافظتی در بافت قلب مـوش 

کتومی شده داشته باشد موافق با مطالعات دیگـر  یرااو

ریکتومی باعث افزایش التهاب و امشخص گردید که او

  .]16و 3[شود آسیب سلولی در بافت قلب می

کــه اثــرات  ســتنشــان داده انتــایج مطالعــات دیگــر 

عروقـی از   -محافظتی استروژن بر روي سیستم قلبی

 شـود  مـی هـاي بتاآدرنرژیـک اعمـال    طریق گیرنـده 

یائسـگی   ثابت شده است کـه اواریکتـومی و  . ]17،18[

التهاب سیستمیک ایجاد می کنند لذا تجویز اسـتروژن  

در اوایــل دوران یائســگی ممکــن اســت از التهــاب     

عروقــی را  هــاي قلبــی وجلــوگیري و خطــر بیمــاري

  .]19[ کاهش دهد

در محافظـت   نقـش مثبـت اسـتروژن   مطالعه حاضـر  

نانچه  بین این دو گروه با گروه چ .تأیید نمودرا قلبی 

داري وجـود داشـت   اواریکتومی شـده اخـتالف معنـی   

)007/0=p .(  

روقی در زنان در دوران قبـل از  ع -هاي قلبیبیماري

 .نادر اسـت زنان یائسه  مقایسه با مردان و یائسگی در

فاکتورهاي اصـلی خطـر در زنـان یائسـه عبارتنـد از      

دیابـت   فـزایش وزن، ا اختالالت در متابولیسم چربی و

فشــار خــون کــه همگــی از عــوارض دوران   شــیرین،

ــوده و ــگی ب ــی    یائس ــاي قلب ــتعد بیماریه ــرد را مس           ف

         نتــایج در گــروه درمــان حــد فاصــل  .]20[ کننــدمــی

ایـن نتـایج   . هاي اورایکتومی شده و کنتـرل بـود  گروه

نشان داد که عصاره سویا توانسته است بافت قلـب را  

ــیب در  ــر آس ــتروژن   براب ــذف اس ــی از ح ــاي ناش ه

 .اما تا حد گروه کنترل نرسانده است محافظت نماید

چنانچه مقایسـه دو بـه دو گروههـاي مـورد مطالعـه      

مشخص نمود که بین دو گروه کنترل با گروه درمان 

   ). p=007/0( دار وجود دارداختالف معنی

مطالعات چندي نیز گزارش کرده اند که استروژن به 

هایی که رق مختلف از قبیل افزایش سطوح پروتئینط

اثرات مفید قلبی دارند مانند اندوتلیال نیتریک اکساید 

سنتتاز و با داشتن اثـرات آنتـی اکسـیدانی قـوي یـک      

 . ]21،15[ رودعامل محافظت کننده قلب بشـمار مـی  

انــد کــه و همکــاران نشــان داده ریچییــوتیاز طرفــی 

مضر فید داراي اثرات استروژن ضمن داشتن اثرات م

هاي آسیب نیز هست بطوریکه باعث افزایش پروتئین

دو  قلبی مانند گیرنده تیپ یـک آنژیوتانسـین   رسان 

طی مطالعه اي مشخص شده است که .  ]15[شود می

را قلبـی   اگر چه استروژن درمانی اندازه انفـارکتوس 

دهد اما  باعث افزایش  میزان تلفـات پـس   کاهش می

  ]. 22[میوکاردي مشود وس از انفارکت

همچنین بعلت عـوارض جـانبی هورمـون درمـانی از     

جمله سـرطان پسـتان اسـتفاده از اسـتروژن بایـد بـا       

0
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  ). >05/0p( ارائه شده اند Mean±SEM داده ها بصورت .میانگین درجه التهاب و آسیب میوسیتی در بافت قلب گروههاي مورد مطالعه. 1نمودار 

هاي کنترل و شم دار با گروه اختالف معنی:  #     م و درمانهاي کنترل و ش دار با گروه اختالف معنی* : 
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احتیاط انجام گیرد و هنوز نسبت خطر به فایـده ایـن   

لـذا ارزیـابی بهتـرین     .شیوه درمانی قابل بحث اسـت 

ــوگیري از بیمــاري  ــراي جل ــیاســتراتژي ب  -هــاي قلب

در  ].7و  6[ان اهمیــت فراوانــی دارد عروقــی در زنــ

ــباهت ســاختمانی ترکیبــات      ــالی کــه  بــدلیل  ش ح

هـا ونداشـتن عـوارض    ها بـه اسـتروژن  فیتواستروژن

تواننـد جـایگزین   ایـن ترکیبـات مـی    هورمون درمانی

. مناسبی براي هورمون درمانی درزنان یائسه باشـند 

]4.[  

چنانچه زیترمن
1

ها نشان داده است که فیتو استروژن 

در برابر عوارض مرتبط با استروژن درمانی از جمله 

 -هاي قلبـی عوارض یائسگی و بیماري سرطان پستان،

 لـذا از ایـن نظـر    . عروقی نقش ممانعت کننده دارند

توانند گزینـه مناسـبی بـراي جـایگزینی اسـتروژن      می

   .]23[درمانی باشند 

ــاي    ــی ه ــتن ویژگ ــل داش ــه دلی ــا ب ــتروژن ه فیتواس

بـه هـر    د به این نام معروف شـده انـد  استروژنی خو

ماده گیاهی یـا متـابولیتی کـه در مهـره داران پاسـخ      

بیولوژیکی ایجاد نموده و معمـوالً بوسـیله اتصـال بـه     

گیرنده هاي استروژنی عمـل آن را تقلیـد یـا تعـدیل     

نماید فیتواستروژن اطالق می شود فیتواستروژن هـا  

از جملـه   کننـد اعمال خود را از چند طریق اعمال مـی 

هاي استروژنی نسبت به اینکه قادرند با اشغال گیرنده

استرادیول طبیعی موجـود در گـردش خـون بعنـوان     

آنتاگونیســت عمــل نماینــد در حــالی کــه  در غیــاب  

هـاي اسـتروژنی   استروژن قادرند با اتصال به گیرنده

  ].1[اثرات استروژن را تقلید نمایند 

انـد  ارش کـرده و همکاران گز  خماپچ اي مطالعه طی

اي کـه  هاي صـحرایی اواریکتـومی شـده   که در موش

فشار متوسـط شـریانی    ،کردندجنیستئین دریافت می

  . ]24[افزایش معنی داري نداشت 

ــی  ــرات آنت ــاکی از اث ــري ح ــات دیگ ــیدانی مطالع اکس

-ها همانند استروژن بوده و نشان دادهفیتواستروژن

مسدودکننده تواند به عنوان  یک اند که جنیستئین می

                                               
1 Zittermann

هاي می در عضالت صاف عروق و میوسیتیکانال کلس

در . ]25[ عمـل نماینـد   ایزوله شـده خوکچـه هنـدي   

انـد کـه پـروتئین    مقابل مطالعات دیگـري نشـان داده  

ایزوفالون ها اثرات سودمندي بر  ایزوله شده سویا و

 .عوارض یائسگی از جمله عالیم وازوموتـوري ندارنـد  

ــوی   ــاره س ــه عص ــورتی ک ــی  درص ــتن ترکیب ــا داش ا ب

هاي غیر اشباع چربی فیبر و مواد معدنی، ها،ازویتامین

 می تواند اثرات مفیدي برسالمت قلـب داشـته باشـد   

]26[.  

ها سازگاري داشته نتایج مطالعه حاضر نیز با این یافته

و نشان داد که عصاره سویا قادر به کـاهش التهـاب و   

ایی هاي صـحر در موشهاي میوکاردي آسیب سلول

  .است اواریکتومی شده

با توجه به اینکه بیشتر مطالعات صورت گرفته اثـرات  

ها و پروتئین سویا را بررسی نموده اند حال ایزوفالون

آنکه سویا بعنوان منبع غنی از فیتواستروژن هاست که 

تواننـد اثـرات    با داشـتن ترکیـب ایـن مـواد کـه مـی      

استفاده  آگونیستی یا آنتاگونیستی داشته باشند، مورد

ــی  ــرار م ــوم ق ــردعم ــور  . گی ــروزه بط ــژه ام ــه وی        ب

اي بعنـوان یـک جـایگزین هورمـون درمـانی      گسترده

از سـوي   ]27، 1[شـود  توسط زنان یائسه مصرف می

تـوان گفـت کـه    دیگر با این اطالعات کسب شده نمی

اثرات مفید تنها به ایزوفالون ها، پروتئین سویا یا دیگر 

  .]28[ه آنها مربوط است ترکیبات موجود همرا

دارد کـه فارماکوکینتیـک   وجود  احتمالاین  همچنین 

عصاره سویا در تجویز خوراکی با تزریقی آن متفاوت 

  . ]1[اد نماید بوده و اثرات بیولوژیکی متفاوتی ایج

  

  گیري نتیجه

خـوراکی   تجـویز نشـان داد کـه   نتایج مطالعـه حاضـر   

       یوســیتی معصــاره ســویا از میــزان التهــاب و آســیب 

لـذا از  . کاهدمی هاي صحرایی اواریکتومی شدهموش

بتوانـد از بـروز   خـوراکی سـویا    تجویز این نظر شاید

عروقـی در دوران یائسـگی    -برخی از عوارض قلبـی  

هر چند بـراي تعمـیم ایـن نتـایج در      .جلوگیري نماید
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انسان وشناخت مکانیسم اثر ترکیبات سویا به مطالعات 

  .بیشتري نیاز است

  

  

  و قدردانی تشکر

هاي استاد راهنماییبدینوسیله از دانم یبر خود الزم م

 .ارجمند آقاي دکتر سلیمانی راد سپاسـگزاري نمـایم  
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ABSTRACT
Background & Objectives: Following to estrogen depletion in postmenopausal womens, its 
cardioprotective effect decreases. Stroke usually occurs in women during the menopause 
years. Estrogen hormone therapy is still controversial. Epidemiological data suggest that 
phytoestrogens have a preventive effect on various estrogen-related diseases/symptoms such 
as menopausal symptoms, cardiovascular diseases. Some studies suggest that genistein as an 
important component of soy have cardioprotection effects but its role on inflammation and 
cardiomyocte injury remained to be elucidated. So, this study was goaled to investigate the 
cardioprotective effect of methanolic soy extract on heart tissue injures. 
Method: In this study 40 female rats were randomly allocated into 4 groups: 1) Control (intact 
animals), 2) sham surgery (without ovarictomy), 3) ovariectomized (ovx), and 4) treatment 
(ovx and soy gavage) group that received 60mg/kg per day soy extract in drinking water for 
28days (4 weeks). At the end of experiments, the rat heart tissue was processed histologically 
and the sections were stained with hematoxylin and eosin to examine under light microscope. 
Statistical analysis was performed using the wilcoxon test.
Results: The results showed that ovariectomy significantly increased inflammation and 
cardiomyocte injury and soy extract significantly promoted heart tissue recovery (p<0.05).
Conclosions: This study indicated that oral administration of soy extract has a positive effect 
on attenuation of inflammation and myocyte injury in ovariectomized rat.
Key words: Methanolic Soy Extract; Ovariectomy; Heart Tissue Injury
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