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  ۶/۱۲/۸۶ :پذيرش     ۵/۳/۸۶ :دريافت

  
  چکیده

خرما داراي ترکيباتي است که از نظر شيميايي از اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع، روي، کادميم، کلسيم و پتاسيم تشکيل   ي هسته :زمينه و هدف
توانند باعث  باشند که مي ک مييئک و اوليياع شامل اسيدهاي استئاريک و پالميتيک و غيراشباع شامل اسيدهاي لينولاسيدهاي چرب اشب. شده است

هـا ماننـد پيـري زودرس،      خرمـا در جهـت درمـان برخـي بيمـاري      ي هستهکه از پودر     با توجه به اين   .  ردوکتاز شوند  -آلفا-۵مهار عملکرد آنزيم    
  . بررسي شودموش صحرايي نرستفاده شده است، تصميم گرفته شد، تأثير اين پودر بر وضعيت باروري در خوني و ضعف قواي جنسي ا کم

 نر بالغ ييسازي در موش صحرا  خرما بر ترشح هورمون تستوسترون و فرآيند اسپرمي هسته تحقيق حاضر با هدف تعيين تأثير پودر :روش بررسي
گروه کنترل فقـط آب و غـذاي اسـتاندارد    . تايي استفاده شد  گروه نه۵ ويستار در د نر بالغ از نژا    ييا سر موش صحر   ۴۵ين منظور از    ا   هب. انجام شد 

دريافت كردنـد   خرما ي هستهگرم بر کيلوگرم پودر   ميلي۲/۰ و   ۱/۰،  ۰۵/۰هاي تجربي    و گروه ) سالين نرمال(دريافت کرد، گروه سالين حالل دارو       
طرفـه و    ، آنـاليز واريـانس يـک   Excellهاي آماري  نتايج حاصل بر اساس برنامه. به حيوانات داده شد  روز   ۲۱که به صورت خوراکي و به مدت        

  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتTآزمون 
 در داري ، افزايش معني خرما ي  هستهگرم بر کيلوگرم وزن بدن از پودر  ميلي۲/۰ و ۱/۰ مقادير  حاكي است كه  هاي هورموني     نتايج سنجش  :ها يافته

. داري ديده نـشد   خون تغيير معنيLH و FSHهاي  ولي در سطح هورمون) >۰۵/۰P(نشان داد   ميزان تستوسترون نسبت به گروه کنترل و شاهد         
 .)>P ۰۵/۰(شـدند  حـداکثر   دوز ي كننده دريافتهيدروتستوسترون در خون گروه تجربي  دار هورمون دي چنين مقادير فوق باعث کاهش معني     هم

  ).>P ۰۵/۰(بود هاي تجربي افزايش يافته  ساز گروه هاي اسپرم  در لوله شناسي بيضه نشان داد که تراکم اسپرم ي بافتها بررسي
 بـا ترکيبـاتي چـون اسـيدهاي     شود کـه احتمـاال   هيدروتستوسترون مي  خرما موجب افزايش تستوسترون و کاهش غلظت ديي  هسته :گيري نتيجه

  . مرتبط است،باشند  ردوکتاز مي-آلفا-۵ آنزيم ي ک که مهارکنندهيئ اولک ويئپالميتيک، استئاريک، لينول
  ييصحرا  خرما، بيضه، گنادوتروپين، تستوسترون، موشي هسته: واژگان کليدي

  
  

  مقدمه
 بدون انشعاب بـا     يا تنه. ه است يپا  دو ياهيدرخت خرما گ       
   ازي آن عـار  ي  تمام طول سـاقه   .  شکل دارد  يا  استوانه يظاهر

  
  
  

  

  
  

اسـت کـه در آن       سـاقه    ييبرگ اسـت و فقـط قـسمت انتهـا         
  بـرگ . کننـد  ي جلوه مـ   يا  شانه ييها  بزرگ با برگچه   يها برگ

  
  دكتراي تخصصي بيولوژي تكويني، استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون *  

 كارشناس ارشد فيزيولوژي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون** 



 ... خرما بري تأثير پودر هسته
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ش يج در اثر افزاي به تدريکامل دارد ول   يدرخت در ابتدا پهنک   
  ). ۱(آورد  به وجود مي فراوان يها يدگي متعدد بريها نيچ

 يهـا   برگ ي کنارهم در   يا رژ يس  ي به نام اسپاد   ين بزرگ يآذ گل
 فـراوان  يها م خرما گل  يدر هر رژ  . شود يظاهر م  ساقه   ييانتها

 ي شوند که مجموعه  يده م ين د يآذ  انشعابات متعدد گل   يبر رو 
ـ  ب يها داخل غالف چـوب     آن  بـه نـام    يا دهي شـکل و کـش     يضي
چاست  يباتي ترک ي خرما دارا  ي  هسته). ۲(رد  يگ يمه قرار م  مچ 

ــل يدهايســشــامل ا ييايميکــه از نظــر شــ  چــرب اشــباع مث
ک يئنوليلاسـيد راشباع مثل   ي غ ک و ياستئاراسيدک و   يتيپالماسيد
م و يم، کلسي، کادمي رو از جملهين عناصريچن ک و هميئو اول
دهـد   ي انجام گرفته نشان مي قبلقاتيتحق). ۳(باشد  يم م يپتاس

ــه ترک ــود در  يک ــات موج ــستهب ــا از قبي ه ــ خرم  و يل روي
ـ ترين ديد اکـس يـ د باعث مهار روند تول توانن يمک  يئنوليدلياس   ک ي
)NO( ندشو .  

 را دارد ديياسـترو توليـد    مهـار    ييب توانا ين ترک يجا که ا   از آن 
ــابرا ــاال ن يبن ــستهاحتم ــا ي ه ــاز طر خرم ــنتز  ي ــار س ق مه

 يهـا   در سـلول   يدسـاز يياستروش  يک، باعث افـزا   يترين دياکس
زان يـ مش  يکه افزا رود   يجه گمان م  يضه شده و در نت    ي ب ينينابيب

از ). ۴( خواهـد داشـت      يغلظت هورمون تستوسترون را در پ     
 يک داروي خرما در گذشته به عنوان ي هستهپودر گر يطرف د

 يخون  کم  زودرس، يريل پ ي از قب  ييها يماري در درمان ب   ياهيگ
 با توجه بـه     ).۵ ،۶( کاربرد داشته است     ي جنس يو ضعف قوا  

 ي هـسته ر پـودر  يثتـأ  ي نهي در زم  يکممطالعات  کنون   تاکه   نيا
ـ  جنس نـر و عملکـرد ب  يمثل ديتولت يخرما بر فعال  انجـام  ضه ي

خرمـا بـر     ي  هـسته  پـودر    ير احتمال يتأثن پژوهش   يدر ا ،  شده
 ضه مورد يب در   ي جنس يها و سلول زان هورمون تستوسترون    يم

  .مطالعه قرار گرفته است
  

  یروش بررس
ـ  ي ن مطالعه يا      . دانجـام شـ   شگاه  يـ ط آزما ي در محـ   ي تجرب

 نـر  يي صـحرا يها ق موش ين تحق يدر ا وانات مورد استفاده    يح

 گرم بـود کـه از       ۱۰۲۸۲ يبيستار با وزن تقر   يبالغ از نژاد و   
ـ تهوانات دانشگاه آزاد کـازرون      ي ح  پرورش ي  خانه ـ ه گرد ي . دي

مـاه   ۳ تا ۵/۲طور متوسط     هش ب ي در هنگام آزما   واناتيسن ح 
 ي  درجه ۲۲۰ش  يط در زمان آزما   ي مح  حرارت ي  درجه. بود

 بـه صـورت    يط نور يبود و شرا  روز    در طول شبانه   گراد  سانتي
آب . م شـد ي تنظـ يي سـاعت روشـنا  ۱۲ و يکي ساعت تـار  ۱۲

ــ آشــاميدني از آب لولــه  هكــشي شــهري و تغذيــه حيوانــات ب
كـه از   ) غـذاي فـشرده   ( خـوراك مخـصوص مـوش        ي  وسيله 

 توسط  خوراك دام و طيور پارس تهيه شده بود  شركت سهامي 
هــاي  قفــس.  انجــام شــد)Feeder(دهنــده  ســرنگ خــوراک

اي دوبـار     كربنات بود كه هفته     نگهداري حيوانات از جنس پلي    
هاي چوب آن هر سه روز يكبـار تعـويض          عفوني و خرده   ضد
 تمـام   گاهبه منظور سازش حيوانات با محـيط آزمايـش        . شد  مي

نـات در محـيط    اتـه پـس از اسـتقرار حيو       هـا يـك هف     آزمايش
  . آزمايش انجام شد

 دريافـت پـودر   ي  روز بـود و نحـوه    ۲۱طول مـدت آزمـايش      
 انجـام   و روزانه خرما در حيوانات به صورت خوراكي ي  هسته

 ي  هـسته پـودر    )LD50 (از آنجا كه مقدار دوزكـشنده      .گرفت
گرم بر كيلوگرم وزن بـدن محاسـبه شـده بـود       ميلي۴/۰خرما  

تايي بـه شـرح زيـر         گروه نه  ۵بندي حيوانات به صورت       وهگر
  :انجام گرفت

 ي  كنترل كه بـه جـز آب و غـذاي اسـتاندارد مـاده        :اول  گروه
  .خاصي دريافت نكردند

سالين به عنوان حـالل      ليتر نرمال   سالين كه دو ميلي    :دوم  گروه
  .  خرما دريافت كردندي هستهپودر 
گـرم پـودر     ميلـي  ۰۵/۰ حـداقل كـه    دوز ، تجربـي  :سوم  گروه
سـالين دريافـت    ليتـر نرمـال    خرما محلول در دو ميلـي  ي  هسته
  . كردند
گـرم پـودر     ميلـي  ۱/۰متوسـط كـه      دوز   ، تجربي :چهارم  گروه
 سـالين دريافـت    لليتـر نرمـا    دو ميلـي   خرما محلول در   ي  هسته
   .كردند
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گـرم پـودر     ميلـي ۲/۰ حـداكثر كـه    دوز ، تجربـي  :پنجم  گروه
سـالين دريافـت    لليتـر نرمـا   محلول در دو ميلـي  خرما  ي  هسته
  . كردند

حيوانات تا زمـان خـونگيري در شـرايط آزمايـشگاهي ثابـت            
 حيوانات بـا اتـر      ،در پايان روز بيست و يكم     . نگهداري شدند 
سـينه، خـونگيري از    ي و پس از باز كردن قفـسه  بيهوش شدند   

ده دست آم   ههاي خوني ب     بطن قلب انجام شد و نمونه      ي  ناحيه
 دور در دقيقـه  ۳۰۰۰ دقيقه با سرعت     ۱۵در هر مورد به مدت      

پس از جداسـازي  . سانتريفيوژ شدند تا سرم از لخته جدا شود     
ــنجش  ــام س ــان انج ــا زم ــاي   ســرم، ت ــوني در دم ــاي هورم   ه

گيري  اندازه. منجمد و نگهداري شدندگراد  سانتي ي  درجه-۲۰
ــستوسترون،  دي، هــاي تــستوسترون هورمــون و  FSHهيدروت

LH     ايمونواسي  به روش معمول آزمايشگاهي راديو) RIA(  و 
.  انجام شد  )سيي سو ،Kentron(ترون  ن ك با استفاده از دستگاه   

هـاي تـستوسترون و    هاي مـورد اسـتفاده بـراي هورمـون         كيت
 و بـــراي )آلمـــان( IBLهيدروتـــستوسترون از شـــركت  دي

   منوباينــــد از شــــركتLH و FSHهــــاي  هورمــــون
)Monobind  ،ـ  ينتـا  تهيه شد و     )مريكاآ دسـت آمـده از      هج ب

 و کنترل با اسـتفاده از     ي تجرب يها گروه ني ب يمطالعات هورمون 
ـ ز وار ي، آنـال  Excell مناسـب شـامل      ي آمـار  يها آزمون انس ي

  . قرار گرفتند يآمار يابيمورد ارز Posthocطرفه و  کي

ي حيوانـات از بـدن      ، بيـضه   آزمايش ي  چنين در پايان دوره    هم
آميـزي    ها مقاطع بافتي تهيه گرديد و پس از رنگ         ن از آ  خارج،

هــاي  هــاي هماتوكــسيلين و ائــوزين، بــه كمــك الم بــا رنــگ
مخصوص نئوبار و گراتيكول شمارش و بررسي سلولي توسط 

نتـايج حاصـل بـر اسـاس     . ميكروسـكوپ نـوري انجـام شـد    
ــاري  برنامــه ــانس يــكExcellهــاي آم ــاليز واري ــه و  ، آن طرف

Posthoc )DunCan (و  رد تجزيه و تحليل قرار گرفـت      مو
۰۵/۰ P< دار در نظر گرفته شد معني.  
  

  ها یافته
 زانيـ هاي پـژوهش، م     ت هورموني نمونه  در بررسي وضعي       

 FSHهيدروتـستوسترون،   هاي تستوسترون، دي  سطح هورمون 
ـ هـاي     سرم نشان داد كـه در گـروه        LHو    ۲/۰ و   ۱/۰ يتجرب
داري در ميـزان      ش معنـي  افـزاي  ،پـودر از  لوگرم  يگرم بر ک   يليم

ن يو سـال  غلظت هورمون تستوسترون نسبت به گـروه كنتـرل          
ـ  داري در گـروه     همچنـين كـاهش معنـي      ،دمشاهده ش   يتجرب

در ميــزان غلظــت    دوز حــداکثر پــودر   ي کننــده  افــتيدر
. دن ديده ش  يو سال هيدروتستوسترون نسبت به گروه كنترل       دي

داري  معنـي  تغييـر  LH و FSHهاي   در ميزان غلظت هورمون   
  ).۱جدول(د نش ن مشاهده يو سالنسبت به گروه كنترل 

  
 ي هسته بعد از مصرف پودر LH و FSHهيدروتستوسترون،  هاي تستوسترون، دي معيار غلظت پالسمايي هورمون انحراف ميانگين و: ۱جدول 

  ۱۳۸۵ي نر بالغ، کازرون يهاي صحرا خرما در موش
  

خرما  ي ميزان پودر هسته  ها گروه
(mg/kg) 

  تستوسترون
(mg/ml) 

  دي هيدروتستوسترون
(Pg/ml)  

FSH  
(mIu/ml) 

LH 
(mIu/ml)  

  ۶۳/۰۱۲/۸  ۴۱/۰۳۲۰  ۱۵/۰۵/۱  ۱۲/۰۶۶/۳  -  کنترل
  ۵۶/۰۲۲/۸  ۶۱/۰۳۵۴  ۰۹/۰۵/۱  ۱۶/۰۶۱/۳  -  سالين

  ۵۴/۰۹۸/۸  ۳۵/۰۲۹۲  ۰۶/۰۵/۱  ۱۵/۰۶۴/۳  ۰۵/۰  تجربي اول
  ۳۹/۰۹۳/۹  ۵۲/۰۲۸۴  ۰۸/۰۶۲/۱  ۲۳/۰۶۳/۳*  ۱/۰  تجربي دوم
  ۶۲/۰۱۲/۱۰  *۲۶/۰۱۹۵  ۱۱/۰۶۵/۱  ۲۲/۰۶۴/۳ *  ۲/۰  تجربي سوم

  ).>P ۰۵/۰ (باشد دار مي  اختالف معنيي  نشان دهنده*
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شناســي بيــضه نــشان داد كــه ميــانگين تعــداد  بررســي بافــت
ماتوگوني، اسپرماتوسـيت و    هاي سرتولي، اليديگ، اسپر    سلول

داري  هاي مختلف آزمـايش اخـتالف معنـي    د در گروه  اسپرماتي
  ).۲و۱ لاشكا  ، ۲  ولجد(    و سالين نداشتندنسبت به گروه كنترل 

  

  

 خرما در ي هسته اسمنيفر بعد از مصرف پودر ي هاي دودمان اسپرم، سرتولي و اليديگ در يک لوله انحراف معيار تعداد سلول ميانگين و: ۲جدول 
  ۱۳۸۵ي نر بالغ، کازرون يهاي صحرا موش

  

ي  ميزان پودر هسته  ها گروه
 (mg/kg)خرما 

هاي  تعداد سلول
 ر يک لولهاسپرماتوگوني د

هاي  تعداد سلول
 اسپرماتوسيت در يک لوله

هاي  تعداد سلول
 اسپرماتيد در يک لوله

هاي  تعداد سلول
  سرتولي

هاي  تعداد سلول
  اليديگ

  ۹۹/۱۴/۵۸  ۵/۱ ۳/۸۲  ۹۹/۱۲/۱۴۹  ۱۱/۰۶/۱۲  ۷/۱۷/۱۳  -  کنترل
  ۴۴/۳۸/۵۶  ۵۶/۲۱/۸۵  ۱۶/۲۴/۱۴۷  ۸۶/۰۴/۱۲  ۶۳/۰۱/۱۳  -  سالين

  ۲۹/۲۴/۵۶  ۳۴/۲۹/۸۸  ۵۲/۲۲/۱۴۹  ۶۷/۰۴/۱۰  ۷۶/۰۳/۱۳  ۰۵/۰  تجربي اول
  ۲۷/۳۲/۵۸  ۶۶/۲۵/۹۰  ۷۲/۲۶/۱۵۰  ۵۷/۰۳/۱۱  ۹۹/۰۷/۱۳  ۱/۰  تجربي دوم
  ۱۳/۲۸/۵۶  ۳۲/۳۱/۹۳  ۶۲/۱۱۵۲  ۵۲/۰۱/۱۲  ۸۲/۰۴/۱۳  ۲/۰  تجربي سوم

  

  

ساز در گروه کنترل  هاي اسپرم  اسپرم در لوله فتوميکروگراف تراکم:۱شکل 
  )H&Eآميزي   رنگ– x۴۰۰ بزرگنمايي (
  

  
  

. سـاز در گـروه تجربـي حـداکثر       هاي اسـپرم    فتوميکروگراف لوله  :۲شکل  
 ساز نسبت به گروه کنترل هاي اسپرم افزايش نسبي در تراکم اسپرم در لوله     

  .)H&Eآميزي   رنگ– x۴۰۰ بزرگنمايي (دهد   نشان ميرا

  بحث
  ات موجود درـت كه تركيبـعات اخير نشان داده اسـالـمط     
ـ ئپالميتيك و لينول  خرما مانند اسيدي  هسته ك، كـادميم و روي  ي

اي را كه منبع اصلي توليد        توانند فعاليت ماكروفاژهاي بيضه     مي
نيتريك در بيضه هستند مهار و از طريق افزايش فعاليـت     اكسيد

نولون و زايش تبديل كلسترول به پرگناعث افب P450 سيتوكرم
 هورمـون تـستوسترون      باعث افزايش ترشـح     نتيجه احتماال  در

هاي تيمـار شـده بـا      در گروهLHغلظت هورمون ). ۷(گردند  
دار پيـدا      خرما نسبت به گروه كنترل تغيير معنـي        ي  هستهپودر  

هـاي    نكرده است كه ممكن است در اين حالت تعداد گيرنـده          
LH   ها و يا هر دو مورد با هم اتفاق     ت آن گيرنده   و يا حساسي

افتاده باشد تا بتواند در افزايش غلظت هورمـون تـستوسترون           
با توجه به نتايج حاصل از عدم تغيير        ). ۸(دخالت داشته باشد    

 مكانيسم  احتماالFSHتوان گفت در مورد       مي FSHدار    معني
 شـود  اي اعمـال نمـي      دهاي بيـضه  ييفيدبكي فقط توسط استرو   

 و  )Activin(اكتيـوين  ،)Inhibin (هاي اينهيبين  بلكه هورمون 
 نيز با تأثير مركـزي بـر روي توليـد           )Fulistatin (فوليستاتين

GnRH  در تنظيم غلظت FSH    نقش دارنـد و ممكـن اسـت 
 ناشـي از اثـرات تعـديلي ايـن          FSHدار    كه عدم تغيير معنـي    



 دكتر مهرداد شريعتي و همكاران 
 

 ٨6 زمستان ،61 ي ، شماره١5 ي  درماني زنجان، دوره، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، علميي مجله

25

ـ  مطالعات انجام گرفته در خصوص    ). ۹(فاكتورها باشد     راتاث
پالميتيـك و    اسيدنظيردهد كه تركيباتي      خرما نشان مي   ي  هسته

ــود در  ــتئاريك موجـ ــيت ي هـــستهاسـ ــا داراي خاصـ  خرمـ
از . باشـند   ردوكتـاز مـي  - آلفـا -۵مهاركنندگي فعاليت آنزيمي   

آنجا كه مهار اين آنزيم باعث كـاهش تبـديل تـستوسترون بـه      
ستوسترون شود در نتيجه ت  ها مي  هيدروتستوسترون در بافت   دي

شـود و در نهايـت        هيدروتستوسترون تبديل مـي    كمتري به دي  
يابـد    ميزان غلظت هورمون تستوسترون در خون افـزايش مـي         

طي مطالعات انجام شده، مشخص گرديـده كـه وجـود           ). ۱۰(
 خرمــا باعــث ي هــستهتركيبــاتي از قبيــل روي و كــادميم در 

ــنتز    ــق بيوس ــستوسترون از طري ــد ت ــزايش تولي ــا-۱۷اف  - بت
شـود   مي )17β -HSD (د دي هيدروژنازيييدروكسي استروه

دهـد     را نيز افزايش مـي     دهاييين ترتيب متابوليسم استرو   ا   هو ب 
ـ    ). ۱۱(  خرمـا بـر   ي ه گـرد ي هاز طرف ديگر با توجه به اثر دان

، مثلي در جـنس نـر     فرآيند اسپرماتوژنز و فعاليت سيستم توليد     
 را DNAاليـت  ه نيـز فع  گـرد ي نشان داده شده است كه دانـه     

هـا   افزايش داده و در نتيجه تعداد، حركت و مورفولوژي اسپرم     
د شـو   يمـ ها   تقويت شده و باعث پيشرفت بهبود كيفيت اسپرم       

توان چنين گفت كه با توجه بـه مـشترك بـودن          مي). ۱۲، ۱۳(
 ي توان اثـرات دانـه    خرما ميي هسته و ي  هد گر ي  تركيبات دانه 

مثلـي جـنس نـر بـه          توليـد   خرما را بـر روي سيـستم       ي  هگرد
اسيدهاي چرب اشباع   ). ۱۴( خرما تعميم داد     ي  هستهتركيبات  

آنزيم  خرما ضمن مهار فعاليت      ي  هستهو غيراشباع موجود در     
 هيدروكـسي   - بتا -۱۷ فعاليت آنزيم     ردوكتاز، قادرند  - آلفا -۵

د، از آنجا كه اين هورمون      ندهيدروژناز را افزايش ده     ديياسترو

رمون تـستوسترون دخيـل اسـت بنـابراين ميـزان           در توليد هو  
اي ديگـر     مطالعـه ). ۱۵(يابـد     هورمون تستوسترون افزايش مي   

اشـباع موجـود در      حاكي از تأثير اسيدهاي چرب اشباع و غير       
ـ   خرما مي  ي  هسته كـه ايـن تركيبـات اسـيدي       طـوري   هباشد ب

 كـه ايـن    با توجه به اين. كند ليت آنزيم آروماتاز را مهار مي  افع
شود بنـابراين مهـار    آنزيم سبب توليد آندروژن به استروژن مي      

در ) تـستوسترون (فعاليت آن سبب افـزايش ميـزان آنـدروژن          
  ).۱۶(د شو ميخون 

 ي  هـسته بررسي نتايج حاصل از تأثير مقـادير مختلـف پـودر            
دهد كه مصرف اين پـودر تغييـر        خرما بر بافت بيضه نشان مي     

 يكساز، سرتولي و اليـد      رمهاي اسپ  محسوسي در تعداد سلول   
   .كند د نميايجا

  
  گیري  نتیجه
 يهـا   خرمـا بـر مـوش   ي هستهر مختلف پودر    ير مقاد يتأث      
ش هورمـون تـستوسترون و      ي نـر بـالغ موجـب افـزا        ييصحرا

د کـه   شـ دروتستوسترون  يه ي هورمون د  يکاهش سطوح سرم  
 آلفـا رودکتـاز   -۵م يت آنـز ي از مهار فعال  يناش ن امر احتماال  يا
  .باشد يم
  

  تقدیر و تشکر
له از مـسئوالن و کارکنـان محتـرم دانـشگاه آزاد           يوس نيبد     

راز ي شي و دامپزشک  ي پزشک ي   واحد کازرون، دانشکده   ياسالم
ـ  يشگاه تـشخ  يو آزما  مانه يراز صـم  ي شـ  ي دکتـر قـوام    يص طب

  . شود ي ميسپاسگزار
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Background and Objective: The pit of Phoenix dactylifera contains different chemical compounds such as 

saturated and unsaturated fatty acids, Zinc(Zn), Cadmium(Cd), Calcium(Ca), and potassium(K). Saturated 

fatty acids include stearic and palmitic acid and unsaturated fatty acids contain linoleic and oleic acids which 

could inhibit 5- - reductase enzyme. The present study was carried out with the aim of determining the 

effect of phoenix dactylifera pit powder on spermatogenesis and testosterone level in adult male rats. 

Materials and Methods: In this experimental research 45 wistar male rats were divided into 5 groups of 9 

including the control group receiving no treatment, the saline group receiving an equal volume of normal 

saline as a solvent and the treatment groups receiving 0.05, 0.1 and 0.2 mg/kg body weight of Phoenix 

dactylifera pit powder orally for 21 days. The results were analysed through Excell, One-way analysis of 

variance and t-test. 

Results: The results showed that 0.1 and 0.2 mg/kg body weight of the powder increased the testosterone 

level significantly compared to the control and saline groups (P<0.05), whereas no significant change was 

observed in serum FSH and LH levels. Likewise, the above- mentioned amounts reduced dihydrotestosterone 

level in treatment groups (P<0.05). Histologic exam of the testis showed an increase in sperm density in 

seminiferous tubules of treatment groups (P<0.05).  

Conclusion: According to the research results it can be stated that the powder of phoenix dactylifera pit has 

probably caused increased testosterone level and decreased dihydrotestosterone level via inhibiting 5- - 

reductase enzyme induced by palmitic, stearic, linoleic, and oleic acids.  
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