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صـفاقی داخـل قیتزرصورتبه2/0وg/kg/bw05/0،1/0ریمقادبابیترتبهخرماچمچمهیالکلعصارهباروزانهسهودوک،ییتجرب
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مقدمه
عوامـل تـاثیر تحـت پسـتانداران درکـه اسـت فراینديتولیدمثل

هورمــونیوعصــبیمحورهــايآنطــیدروگرفتــهقــرارمختلــف
).1(دارندفعالیتمتعددي

بزرگیبراکتهآذین)گلاطراف(غالفاسپاتیاخرماچمچمه
یمیتوشـ یفزیآنـال بـه توجـه بـا .گیـرد مـی بردررااسپادیسکهاست

واحیـا صورتبهقندجملهازمتنوعیترکیباتدارايخرماچمچمه
خاکسـتر پـروتئین، پکتـات، کلسـیم فورفـورال، رطوبـت، غیراحیاء،

کومـارین، نـوع سـه کـافور، خـانواده ازارگانیـک بـات ترکیچوب،
اسـت یگیـاه هاياسترولوبنزنمتیلدي4و1،متوکسیلدي2و1
دررايلنفـاو گـره ومـوس یتوزنآندرموجـود فورفورال).3و2(

خاصیتآندرموجودفیبر).4(دهدیمکاهشییصحرايهاموش
).5(داردروقعـ هکننـد گشـاد وکلسترولهدهندکاهشضدچاقی،

راعمـل ایـن وهسـتند پسـتان تومـور رشـد کننـده مهـار هاکومارین
عوامـــلعنـــوانبـــهودادهانجـــامبیوسنتزاســـتروژنمهـــارتوســـط

؛برنـد میینبازغیرانتخابیهايروشدرراهاسلولکهسیتوکسیک
آنـزیم کننـده مهـار هـا کومـارین مشـتقات ازبرخـی کنند.نمیعمل

راپستانسرطاندرمانشانسعملاینباوهستندتازسولفااستروئید
هــايمــوشدرگیــاهیهــاياســترولتجــویز).6(دهنــدمــیافــزایش

درمـان ازبعـد رااسـپرم غلظـت وهبیضـ وزننویآلبنژادنرصحرایی
اثــراتيداراخرمــاگــردهدانــه).7(اســتدادهکــاهشدرازمــدت

کهاینبهتوجهبا.)8(استنريسورموشاسپرماتوژنزبریکیتحر
دارداحتمـال واسـت یمختلفـ ترکیباتدارايخرماچمچمههعصار
ــردروي ــورعملک ــاالموسمح ــوفیز–هیپوت ــاد-هیپ ــدوگن فراین

الکلـی عصـاره اثرتعیینمنظوربهمطالعهاینباشد؛موثراسپرماتوژنز
مـوش اسـپرماتوژنز وسـاز منـی هـاي لولـه سـاختار بـر خرماچمچمه
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شد.انجامبالغنرییصحرا
بررسیروش

نــژادازبـالغ نـر صــحراییمـوش سـر 50یتجربــمطالعـه نیـ ادر
خانــهازمــاه5/2-3ســنوگــرم270-290تقریبــیوزنبــاویســتار
نگهـداري مرکـز هماندروتهیهکازروندانشگاهحیواناتپرورش

د.یـ گردتیـ رعایشـگاه یآزماوانـات یحيروبـر کارپروتکلشد.
روزشـبانه طـول درگـراد یسـانت درجـه 25±2محیطحرارتدرجه
قـرار سـاعته 12ییروشـنا –یکیتـار دورهدرهـا مـوش وبـود ثابت

درمحـدودیتی هـیچ بدونآزمایشطولتمامدرغذاوآبداشتند.
ــود.وانــاتیحدســترس جــنسازحیوانــاتنگهــداريهــايقفــسب

15×25×30ومتریانتس15×25×40ابعادبااندازهدودرکربناتپلی
تربزرگهايقفسدر.بوداستیلجنسازمشبکسقفبامتریسانت

شـد. نگهـداري مـوش سـر 2تـر کوچکهايقفسدروموشسر8
هـاي ارهخـاك وشـد مفروشچوبهايتراشهتوسطهاقفسکف

ايهفتـه هـا قفـس وتعویضباریکروز3هرقفسکفدرموجود
.شدندشستهلباسشوییپودروآبباباریک

وآبازکنتـرل گروهگرفتند.قرارییتا10گروه5درواناتیح
ودنـد کراسـتفاده آزمـایش دورهطیآزمایشگاهیاستانداردغذاي

سـرم  ،شـم گـروه ننمودنـد. دریافـت ايعصـاره یـا حـالل هیچگونـه 
وهگـر .نمـود دریافـت صـفاقی داخلقیتزرصورتبهرايولوژیزیف

ــهر،یــکتجربــی ــاوزان ــهخرمــاچمچمــهالکلــیعصــارهب ــمب زانی
g/kg/bw05/0مـار تیصـفاقی داخلقیتزرصورتبهحداقل)(دوز

بـه خرمـا چمچمـه الکلـی عصارهباروزانه،دوتجربیوهگرد.یگرد
صـفاقی داخـل قیـ تزرصورتبهمتوسط)(دوزg/kg/bw1/0زانیم
بـه خرماچمچمهالکلیعصارهباروزانه،سهتجربیوهگرشد.مارتی
صـفاقی داخـل قیتزرصورتبهحداکثر)(دوزg/kg/bw2/0زانیم

.)8(دیگردتیمار
خـونگیري حیواناتازآزمایششروعازروز14گذشتازبعد

قراراتروپنبهحاويايشیشهجاردرراهاموشابتدادر.دآمعملبه
ثابـت یح،تشـر قـیم رويپشـت بـه راحیوانیهوشیبازپسومیداد
لیتـري میلـی 5سـرنگ کمـک بـه سـینه قفسـه شکافتنباوداشتهنگه

باسانترفیوژدستگاهوسیلهبهخوننمونهشد.انجامقلبازخونگیري
پیپـت وسیلههبآنسرموشدسانترفیوژدقیقه5مدتبهو3000دور

درجــه-20دمــايدرهـا هورمــونســنجشزمـان تــاوجــداپاسـتور 
د.یگردنگهداريگرادسانتی

ــراي ــینب ــزانتعی ــونمی ــاهورم ــتفادهRIAروشازســرميه اس
دردقیقه10مدتبهسالیدهاالسلوهستهآمیزيرنگيبراد.یگرد

هسـته رنگـی محلـول ایـن .شددادهقرارهماتوکسلینرنگیمحلول
آمیـزي رنگيبراآورد.میدرتیرهآبییابنفشرنگبهراهاسلول

مدتبهاسالیدهاوشداستفادهائوزینمحلولازهاولسلسیتوپالسم
دراسـالیدها دادنقـرار باشدند.دادهقراررنگیمحلولدرثانیه30

خـارج الکـل حاللنیزوکنندهشفافمادهعنوانبهگزیلولمحلول
یـک هـر وتعویضظرفسهتادوازگردد.میجایگزینگزیلولو
گزیلـول، ازهاالمکردنخارجازبعد.شداستفادهدقیقه10مدتبه

وشـد ریختـه آنهـا رويDPXچسـب قطرهیکچکانقطرهتوسط
تـا آمـد عمـل هبـ کـافی دقـت گرفـت. قـرار آنرويآرامیبهالمل

هـا المشـدن، خشکازپس.نگرددایجادالملوالمبینهواحباب
هرازهاسلولشمارشبرايشدند.آمادهمیکروسکوپیمطالعهيبرا

ومیکـرد انتخابیتصادفصورتهبرامناسبسازیمنلولهدهگروه
ــلول ــاسـ ــمارشهـ ــگردشـ ــاازودیـ ــانگینآنهـ ــهمیـ ــد.گرفتـ شـ

شد.تهیهعکسبرداريمیکروسکوپتوسطهافتومیکروگراف
يآمـار آزمـون وSPSS-18يآمـار افزارنرمازاستفادهباهاداده

شدند.لیتحلوهیتجز05/0ازکمتريداریمعنسطحبایتوک
هایافته

دریافـت گروهدرتستوسترونهورمونپالسماییغلظتمیانگین
گــروهدرولیتــربــرنــانومول2±3/0عصــارهحــداقلمقــدارکننــده

بودلیتربرنانومول36/2±31/1هعصارمتوسطمقدارکنندهدریافت
گروهدرتستوسترونهورمونپالسماییغلظتمیانگینبهنسبتکه

ــانومول68/7±59/2(لکنتــر ــرن ــرب 47/6±36/2(شــمگــروهو)لیت
ک).ی(جدول)>05/0P(دادنشانکاهش)لیتربرنانومول

تجربـی هـاي گـروه دراسـپرماتوگونی هـاي سلولتعدادمیانگین
متوسطحداقل،مقادیرباخرماچمچمهالکلیعصارهکنندهدریافت

بینابینی،اسپرماتید،اولیهاسپرماتوسیت،اسپرماتوگونیهايسلولتعداد،تستوسترونهورمونماییپالسغلظتمیانگینمقایسه:1جدول
)n=10(بالغنرییصحرايهاموشیتجربوشمکنترل،يهاگروهدرسرتولیو

3یتجربگروه2یتجربگروه1یتجربگروهشمگروهکنترلگروه
4±36/253/1±31/1*2±3/0*47/6±68/736/2±59/2لیتر)برتستوسترون(نانومولغلظت

8/56±2/5813/2±1/5627/3±8/5634/2±4/5844/3±99/1اسپرماتوگونیهايسلولتعداد
4/56±3/5632/3±1/5666/2±7/5634/2±1/5656/2±05/1اولیهاسپرماتوسیتهايسلولتعداد

9/147±6/1525/9±3/148085/6±1/14816/7±2/14921/8±63/9اسپرماتیدهايسلولتعداد
5/10±3/1052/0±1/1057/0±4/1267/0±6/1286/0±1سرتولیهايسلولتعداد
4/13±7/1382/0±3/1399/0±1376/0±7/1363/0±07/1بینابینیيهاسلولتعداد

.نموددریافتصفاقیداخلتزریقصورتبهرافیزیولوژيسرملیترمیلی2/0روزانهشمگروهنگرفت.صورتيتیمارهیچکنترلگروهبراي
صفاقیداخلتزریقصورتبه2/0وg/kg/bw05/0،1/0مقادیرباترتیببهخرماچمچمهالکلیعصارهباروزانهسهودویک،تجربیهايهگرو

شدند.تیمار
*05/0P<شموکنترلگروهبایتجربيهاگروهنیبداریمعنيآماراختالف
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×400کنترلگروهسازاسپرمهايلولهراففتومیکروگ:1شکل

×400شمگروهسازاسپرمهايلولهفتومیکروگراف:2شکل

کنندهدریافتگروهسازاسپرمهايلولهفتومیکروگراف:3شکل
×400خرماچمچمهالکلیعصارهازg/kg/bw05/0میزان

هـاي کنتـرل و شـم    این مقادیر در گـروه میانگینبهنسبتو حداکثر 
داري نشان نداد (جدول یک).اختالف آماري معنی

هاي تجربی در گروهاولیهاسپرماتوسیتهايسلولتعدادمیانگین
4/56±32/3و 3/56±66/2، 1/56±34/2یک، دو و سـه بـه ترتیـب    

ــهنســبتتعیــین شــد و شــمگــروهو)1/56±05/1(کنتــرلگــروهب
نشان داد (جدول یک).کاهشداري ه طور غیرمعنی) ب56/2±7/56(

هاي تجربی یک، دو در گروهاسپرماتیدهايسلولتعدادمیانگین
9/147±5/9و 6/152±085/6، 3/148±16/7و ســــه بــــه ترتیــــب 

کنندهدریافتگروهسازاسپرمهايلولهفتومیکروگراف:4شکل
×400خرماچمهچمالکلیعصارهازg/kg/bw1/0میزان

کنندهدریافتگروهسازاسپرمهايلولهفتومیکروگراف:5شکل
×400خرماچمچمهالکلیعصارهازg/kg/bw2/0میزان

گـروه و)2/149±63/9(کنتـرل گـروه شمارش شد که در مقایسه با 
دار نبود (جدول یک).) از نظر آماري معنی1/148±21/8(شم

یتجربـ يهاگروهدرسرتولیوینینابیبهايسلولتعدادنمیانگی
يآمـار نظـر ازشـم ولکنتـر يهـا گروهباسهیمقادرسهودوک،ی

ک).ی(جدولنبودداریمعن
سـلولی سـاختار بینـابینی، فضـاي اندازه،تعداد،دربافتیتغییرات

سـاز اسـپرم هـاي لولـه عرضیمقطعدرآنقطروسازاسپرمهايلوله
مقـادیر بـا خرمـا چمچمـه الکلـی عصـاره کننـده افـت یدريهاگروه

g/kg/bw05/0،1/0شـم وکنتـرل يهـا گـروه بـا سهیمقادر2/0و
).1-5يها(شکلدیگردنمشاهده

بحث
هورمونپالسماییغلظتمیانگینآمدهدستبهنتایجبهتوجهبا

هايگروهردسازاسپرمهايلولهمرکزدراسپرمتراکموتستوسترون
يهـا روهگـ بـه نسـبت خرمـا چمچمـه یالکلـ هعصـار هکننددریافت

بود.عصارهدوزبهوابستهکاهشاینویافتکاهششموکنترل
کــاهشبــاخرمــاچمچمــهعصــارهدردموجــوهــايفیتواســترول
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P450فعالیت Sccتبـدیل کـاهش باعثدسموالز)کلسترول(آنزیم
کـاهش سـبب کـه شـود مـی دريمیتوکنـ دربرگننولونبهکلسترول

).9(شودمیتستوسترونجملهازسنتراستروئیدها
بتابلوکرتخاصیدارايخرماچمچمهعصارهدرموجودفیبرهاي

ــوده ــدهمهــارباعــثوب یطــوشــوندمــیآدرنرژیــکبتاهــايگیرن
کـه آدرنرژیـک بتاهـاي گیرنـده آنتاگونیستشدمشخصايمطالعه

کاهشباعثCAMPتولیدمهارطریقازهستند؛فیبرهاآنهاازیکی
صــحراییهــايمــوشالیــدیگهــايســلولدرتستوســترونتولیــد

اثـر استروئیدسـازي دردخیـل هـاي آنـزیم فعالیـت رويوشـوند می
).10(ندارند

باعـث وبـوده آنـدروژنی آنتـی اثـرات دارايهـا فیتواسترولکلیه
هاآندروژنیتفعالکاهشوهاآندروژنبههابافتحساسیتکاهش

آنـزیم ایـن مهـار .شـوند مـی رودکتـاز -آلفا-5آنزیممهارطریقاز
شـکل کـه هیدروتستوسـترون ديبهتستوسترونتبدیلکاهشباعث
ایـن بـر عـالوه ).11(شـود مـی ؛اسـت هـا بافتدرهورموناینفعال

طریــقازپروســتاتدرBPHبیمــاريدرمــانباعــثهــافیتواســترول
همچنینگردد.میهیدروتستوسترونديوسترونتستومیزانکاهش

ــات ــارینیترکیبـ ــودکومـ ــندرموجـ ــارهایـ ــثعصـ ــراتباعـ اثـ
اثـرات طریـق ازمـاده ایـن رسـد مینظربهوشودمیآندروژنیآنتی
).12(دکنـ مـی اعمـال راخودآندروژنیآنتیاثراتآروماتازيآنتی

کلسترولیزانمکاهشباعصارهدرموجوديهافیتواسترولهمچنین
تستوسـترون جملـه ازاسـتروئیدي هـاي هورمونمیزانکاهشباعث

طریـق ازخرمـا چمچمـه عصـاره درموجودفیبرهاي).13(گرددمی
جذبکاهشباعثترانسفرازاستیلکلسترولآنزیمفعالیتکاهش

کلســترولغلظــتنتیجــهدروشــوندمــیکلســترولســنتزوايروده
هـاي هورمـون غلظـت کلسـترول، میـزان کـاهش بـا یابد.میکاهش

کلســترولزیـرا .یابــدمـی کــاهشتستوسـترون جملــهازاسـتروئیدي 
تاسـ تستوسـترون جملـه ازاسـتروئیدي هايهورمونسنتزسازپیش

باعـث عصارهدرموجودکافورهخانوادازارگانیکترکیبات).14(
P450سیتوکرومفعالیتمهار 2Blازبرخـی عملکـرد بـراي کهشده

ــزیم ــايآن ــله ــنتزدردخی ــدروژنس ــاآن ــهازه ــموالزجمل ودس
ــنفعالیــتکــاهشنتیجــهدر.اســتضــروريهیدروکســیالز17 ای

سـنتز میـزان نتیجـه دروافتـه یکاهشهاآنزیماینفعالیتسیتوکروم
).5(یابدمیکاهشتستوسترون

کاهشباعثkg/dl5-5/0میزانبهفیتواسترولزیرپوستیتزریق
رسـد مـی نظـر بـه ).7(استشدهصحراییهايموشدراسپرمانمیز

ــترول ــافیتواس ــاه ــارب ــنشمه ــیواک ــاءآکروزوم ــدهالق ــطش توس

ایـن بـر عـالوه شـود. مـی اسـپرم کاهشباعثاسپرمدرپروژسترون
ــترول ــافیتواس ــقازه ــارطری ــا-5مه ــازآلف ــثرودکت ــاهشباع ک

گردنـد مـی سـپرم اغلظـت کاهشسببجهینتدروشدههاآندروژن
اثـرات دارايخرمـا چمچمـه عصارهدرموجودهايکومارین).13(

مــذکرافــراددرهــااســتروژنافــزایشباعــثکــهبــودهاســتروژنیک
.)2(شــودمــیاســپرمغلظــتکــاهشســببجــهینتدرکــهشــودمـی 

کـاهش وحـذف بـا عصـاره درموجـود هايفیتواسترولوکومارین
کـروي اسـپرماتیدهاي کـاهش باعثونتستوسترویژههبهاآندروژن

درازاســپرماتوزئواوبـالغ اســپرماتیدهاياسـپرماتوژنز، میــانیهمرحلـ 
همرحلـ ازانتقـال واسـپرم میـزان کاهشسببنتیجهدروگشتهشده

درموجـود هـاي فیتواسـترول وفیبرها).15(گرددمیدرازبهکروي
درموجـود ولکلسـتر ).16(دشونمیکلسترولکاهشباعثعصاره
درموجـود هايآنزیمتوسطوشدهالیدیگهايسلولواردپالسما

کـاهش و)14(دشومیتبدیلتستوسترونبهبیضهمیکروزومیجزء
کـاهش نیـ اوشـود مـی تستوسـترون میـزان کـاهش سببکلسترول

فعالیــتسیتســترولبتا).14(گــرددمــیاســپرماتوژنزکــاهشباعــث
مادهصحراییهايموشدررارحمیازدهیدوژنفسفات–6گلوکز
کـه )17(گـردد یمـ رحـم خالصوزنشیافزاسببودادهافزایش
هـا فیتواسـترول .داردهافیتواسترولقوياستروژنیکاثراتبرداللت

ونـر جـنس درهـا استروژنافزایشباعثخوداستروژنیکاثراتبا
).7(شوندمیاسپرماتوژنزگسستگیواسپرمغلظتکاهش

گیرينتیجه
چمچمـه عصـاره مصـرف احتمـاالً کهدادنشانمطالعهنیاجینتا
یولـ د؛شـو یمـ تستوسـترون هورمـونی غلظـت کـاهش سـبب خرمـا 

دیاسـپرمات وهیاولتیاسپرماتوس،یاسپرماتوگونيهاسلولدريرییتغ
ــاهده ــنگردمش ــهودی ــرب ــینظ ــدرم ــاهشس ــترولک ــنتزوکلس س
کوتـاه لیـ دلبـه ودهدمیکاهشرارونتستوستجملهازهاآندروژن

تیاسپرماتوســ،یاســپرماتوگونيهــاســلولبــرشیآزمــادورهبــودن
.استگذاشتهناثرینینابیبویسرتول،دیاسپرمات،هیاول

قدردانیوتشکر
درجـه اخـذ يبـرا اینمقدمداووديآقانامهانیپاحاصلمقالهنیا

گروهازيولوژیزیفشیگرايجانورعلومرشتهدرارشدیکارشناس
واحــدیاســالمآزاددانشــگاههیــپاعلــومدانشــکدهیشناســســتیز

آزاددانشـگاه یپژوهشـ محتـرم معاونـت ازلهیوسنیبدد.بوکازرون
فــراهمرامطالعــهنیــاانجــامموجبــاتکــهکــازرونواحــدیاســالم

.میینمایميسپاسگزاروتشکرمانهیصم؛نمودند
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: The spathe of phoenix dactylifera contains protein, fatty, fiber, sugar,
moisture, furfural, coumarin, organic compounds of camphor family, phytosterols, 1, 2-Di methoxil 1,
4-Di methyl benzene. This study was done to evaluate the effect of alcoholic extract of phoenix
dactylifera spathe on seminiferous tubules and spermatogenesis in adult male rats.

Methods: In this experimental study, 50 adult male rats were randomly allocated into five groups
including: control, sham and expermintal groups 1, 2 and 3. Animals in control group did not receive any
treatment. Animals in sham group were received 0.2 ml normal saline intraperitoneally. Animals in
experimental group 1, 2 and 3 were received 0.05, 0.1 and 0.2 g/kg/bw of alcoholic extract of phoenix
dactylifera spathe intraperitoneally, respectively. After 14 days of study, the testis was removed and the
sections of tissue were prepared. Testosterone hormone measured by -counter method.

Results: Serum levels of testosterone and the spermatozoa count were significantly reduced in the
experimental groups in compared to control and sham groups (P<0.05). The count spermatogonia,
primary spermatocyte, spermatid, sertoli and leydig cells and seminiferous tubules structures did not
reduce in the experimental groups in compared to control and sham groups.

Conclusion: Phoenix dactylifera Spathe alcoholic extract at doses of minimum and medium in adult male
rats reduces sera level of testosterone and spermatozoa number.

Keywords: Spathe of Phoenix Dactylifera, Testis, Seminiferous Tubule, Spermatozoa, Testosterone, Rat
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