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چکیده

از جمله موارد استفاده از گیاهان داروئي استفاده از آنها در درمان ناباروري است .یکي از این گیاهان نخل خرما از گونهي Phoenix
 dactyliferaو از تیره پالماسه است .هدف از این مطالعه بررسي تأثیر عصاره آبي -الکلي پنیر نخل بر میزان گنادوتروپینها ( LHو
 ) FSHو استروئیدهاي جنسي (تستوسترون و دي هیدروتستوسترون) در موش صحرایي نر بالغ مبتال به کم کاري تیروئید ميباشد .در
این مطالعه تجربي از  94عدد رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبي  041تا  011گرم و سن  0/5تا  3ماه استفاده شد .حیوانات به طور
تصادفي به  6گروه  4تایي تقسیم شدند .گروه کنترل آب و غذاي استاندارد ،گروه شاهد  0میليلیتر آب مقطر ،گروه تجربي  0داروي متي
مازول به میزان  05میليگرم بر کیلوگرم به مدت  01روز ،گروه تجربي  0عصاره پنیر نخل به میزان  011میليگرم بر کیلوگرم به مدت 00
روز و گروههاي تجربي  3و  9ابتدا داروي متيمازول به میزان  05میليگرم بر کیلوگرم به مدت  01روز و سپس عصاره پنیر نخل به میزان
 011و  011میليگرم بر کیلوگرم به مدت  00روز به صورت خوراکي دریافت کردند .از تمام گروهها در پایان دوره آزمایش خونگیري
انجام شد و میزان هورمونهاي  ،FSH ،LHتستوسترون و ديهیدروتستوسترون به روش االیزا اندازهگیري شد .نتایج حاصل با استفاده
از نرمافزار  SPSSو تست آماري  ANOVAو در اختالف سطح آماري معنيدار  p<1/15بین گروههاي تجربي ،کنترل و شاهد مورد
بررسي قرار گرفت .میانگین غلظت سرمي هورمون  ،LHتستوسترون و ديهیدروتستوسترون درگروه تجربي  0با گروههاي کنترل و
شاهد کاهش معنيدار را نشان داد .همچنین غلظت سرمي هورمون  ،LHتستوسترون و دي هیدروتستوسترون در گروههاي تجربي  3و 9
نسبت به گروه تجربي 0افزایش معنيداري را نشان داد ،اما در گروه تجربي  0نسبت به گروههاي کنترل و شاهد فقط در میزان تستوسترون
افزایش معنيدار مشاهده شد .مقایسه میانگین غلظت سرمي  FSHدر هیچ گروهي تغییرات معنيداري را نشان نداد .بر اساس نتایج
حاصل از این تحقیق و مطالعات سایر محققان ،احتماال ترکیبات آنتياکسیداني و ریزمغذيهاي موجود در عصاره پنیر نخل خرما از طریق
بهبود عملکرد غده تیروئید توانسته است سطوح کاهش یافته هورمونهاي تستوسترون و لوتئیني را افزایش دهد و باعث بهبود عملکرد
بیضه و تولیدمثل شود.
کلمات کلیدي :پنیر نخل ،هیپوتیروئیدیسم ،گنادوتروپین ،استروئیدهاي جنسي ،موش صحرایي

مقدمه
تولیدمثل فرآیندي است که در پستانداران تحت تأثیر

تیروئیدي در بافت بیضه افراد بالغ نیز وجود دارد .یافته-

عوامل مختلف قرار ميگیرد .شواهد نشان ميدهد غده

هاي کلینیکي نشان ميدهد اختالل در عملکرد غده

تیروئید مسئول سنتز دو هورمون مهم  T3که فرم فعال

تیروئید نه تنها باعث ناهنجاري مورفولوژیکي و عملکردي

هورمون تیروئید است و  T4که پیشساز این فرم فعال

بیضه ميشود .بلکه کاهش بارداري و تغییر فعالیت

است ،ميباشد .این دو هورمون تنظیم کنندههاي مهم رشد

تولیدمثلي جنسي نر را هم به دنبال دارد .این یافتهها نشان

تکامل و متابولیسم بدن هستند .گیرندههاي هورمونهاي

ميدهند هورمونهاي تیروئیدي نقش مهمي در تکامل
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بیضه و عملکرد آن ایفا ميکند .همچنین گزارش شده

استوانهاي شکل ،بدون انشعاب و در تمام طول ساقهي آن

است ،تجویز داروي پروبیل تیواوراسیل باعث کاهش

عاري از برگ است و فقط قسمت انتهایي ساقه است که

میزان سطح تستوسترون در موشهاي صحرایي مبتال به

در آن برگهاي بزرگ با برگچههاي شانهاي ظاهر ميشود

کم کاري تیروئید ميشود [ .]00در سالهاي اخیر توجه

در البالي شاخ و برگ و الیاف نخل (درون کلوگاه و زیر)

زیادي به مطالعه اثرات گیاهان مختلف بر روي باروري

پوست سر نخل ماده سفید رنگي به نام پنیر نخل وجود

پستانداران آزمایشگاهي شده و از نتایج حاصل از این

دارد که طعم آن شبیه شیر است و اگر آن را ببرند یا

مطالعات اطالعات ارزشمندي بدست آمده است [.]00

زخمي به آن وارد کنند نخل از ثمر باز ميماند [ .]00پنیر

پنیر نخل حاوي اسیدهاي چرب ضروري و مواد معدني

نخل ،بیشتر از درختان جوان ( 9تا  5سال) بدست مي-

مفید به ویژه روي است که داراي اثرات ضد التهابي مي-

آید .پنیر نمونههاي مختلف درخت خرما ،در طعم و اندازه

باشد .میزان فیبر خام موجود در نمونهها ارزش غذایي آنها

و ترد بودن متفاوت هستند .درختهاي خرمایي که براي

را بیشتر نشان ميدهد و به نظر ميرسد که استفاده از این

تولید پنیر استفاده ميشوند غالباً در آمریکاي مرکزي و

محصول به عنوان یك ماده مغذي بدون کلسترول در رژیم

شمالي یافت ميشوند .در کشور آمریکا این محصول

غذایي مختلف سودمند است [ .]04تحقیقات انجام شده

عمدتاً به صورت کنسرو در دسترس ميباشد و به صورت

بر روي عصاره پنیر نخل بر روي غلظتهاي سرمي

افزودني به ساالد و سبزیجات مورد استفاده جهاني قرار

هورمونهاي تستوسترون ،استرادیول ،گنادوتروپینها نشان

دارد [.]3

داده است ،احتماالً عصاره هیدروالکلي پنیر نخل به علت

پنیر خرما یك جوانه انتهاي فوقاني درخت خرما است کـه

داشتن فیتواسترول ،از طریق کاهش کلسترول و اثر ضد

ساقههاي جوان درخت خرما را تولید ميکند .قلـب خرمـا

آندروژني باعث کاهش تستوسترون و استرادیول ميشود

سفید رنگ استوانهاي شکل با حلقههایي در قسمت میـاني

اما اثري بر گنادوتروپینها ندارد [ .]00مطالعات نشان داده

شبیه پیاز است .پنیر خرما ترد و با مزهاي شبیه کنگر است.

است دانه گرده خرما کیفیت  DNAرا افزایش ميدهد و

پنیر تازه اغلب برگهاي جوان را نیز احاطه مي کنـد .ایـن

باعث افزایش تعداد و تحرك ،مورفولوژي اسپرمها تقویت

برگها نیز قابل خوردن هستند .پنیـر خرمـا مـيتوانـد بـه

ميشود و همچنین باعث بهبود کیفیت اسپرمها ميشود و

صورت سرکه و تخمیر شده نیز مصرف شود .پنیـر خرمـا

در بهبود ناباروري رتهاي نر بالغ مفید بوده است [.]5

محصول کم اسید اسـت و بـا  pHبـین  5و  7و ظرفیـت

هسته خرما موجب افزایش میزان تستوسترون و کاهش

بافري باال ،نیاز به درست اسیدي شدن در طـول پـردازش

غلظت دي هیدروتستوسترون ميشود با ترکیباتي که مهار

بــه منظــور جلــوگیري از توســعه کلســترودیوم بوتولیســم

کننده آنزیم  -5آلفاردوکتاز مانند اسید یالمتیك ،استئاریك،

اگزوتوکسین را دارد [ .]6مطالعات نشان مـيدهـد چربـي

سینولینك و اولئیك مرتبط است [ .]03پنیر نخل ميتواند

توتال در پنیر خرما 1/40 ،درصد است .یعني در هر اونس

به عنوان یك داروي گیاهي مناسب براي درمان ناباروري

( 04گرم)  1/07گرم چربـي وجـود دارد .اسـید لینولئیـك

ناشي از کمبود تستوسترون و افزایش تعداد سلولهاي

(امگا  ،)6بیشترین درصد اسیدهاي چرب موجود در پنیـر

جنسي استفاده شود .پنیر نخل که  Palmitoیا palm

خرما به خود اختصاص ميدهد .اسید لینولنیـك (امگـا )3

 heartهم نامیده ميشود بخشي از مغز دروني گیاه است

به همـراه اسـید اولئیـك (امگـا  )4درصـد قابـل تـوجهي

و داراي جوانههاي در حال رشد مي باشدو اصوالً از

( )%07/0از اســیدهاي چــرب پنیــر خرمــا را بــه خــود

برگهایي که رشدي ندارند و معموالً در باالي هر مریستم

اختصاص ميدهند .از اسیدهاي چـرب اشـبام موجـود در

انتهایي قرار دارد تشکیل شده است .تنه درخت خرما

پنیر خرما ،بیشترین درصد متعلق بـه اسـید پالمتیـك مـي-
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باشد .با بررسي نتایج حاصل از آنالیز مواد معدني موجـود

 TSHبه روش الیزا تایید گردید .در مرحله دوم آزمـایش

در هر انس از پنیر خرما نشان ميدهـد پنیـر نخـل از نظـر

حیوانات به  6گروه  4تایي به صورت زیر تقسیم شدند:

محتواي روي ،آهن و منیزیم یك منبع غني ميباشد که بـه

 -0گروه کنترل :این گروه شامل  4سر موش صحرایي نـر

ترتیب  66/5 ،50/5و  064درصد از حـداقل نیـاز روزانـه

بالغ بود و حیوانات این گروه در طول دوره تیمار فقـط از

تنها با مصرف  04گرم از آن تأمین ميشود.

آب و غذاي فشرده استفاده مي کنند و هیچ گونه حالل یـا

میزان پروتئین موجود در پنیرنخل بومي  %1/44تعیین شده

دارویي را دریافت نميکند.

است که برابر با  1/3گرم در هر اونس ميباشد .میزان

 -2گروه شاهد :این گروه شامل  4سر موش صحرایي نـر

کربوهیدرات تام  4/0درصد برآورد گردیده که برابر با

بالغ بود و حیوانات این گـروه معـادل بـا حجـم عصـاره،

 0/04گرم در هر اونس ميباشد .بنابراین با توجه به

حالل (آب مقطر) را به صورت خوراکي و روزانه دریافت

استفاده گسترده از عصاره پنیرنخل در طب سنتي براي

مي کنند.

درمان اختالالت مختلف و اهمیت هورمونهاي تیروئیدي

 -3گرروه ترربرری  :)1ایــن گــروه شـامل  4ســر مــوش

در فرایند تولیدمثل و تداخل عملکردي آنها با محور

صحرایي نر بالغ بود که حیوانات این گروه به منظور القاي

هورموني هیپوفیز -بیضه در مطالعه حاضر تاثیر عصاره

هیپوتیروئیدیسم داروي متي مازول به میزان  05میلـيگـرم

آبي الکلي پنیر نخل بر میزان هورمونهاي ،FSH ،LH

بر کیلوگرم و به مدت  01روز دریافت کردند.

تستوسترون و ديهیدروتستوسترون به دنبال القاي کم

 -4گرروه ترربرری  :)2ایـن گــروه شـامل  4ســر مــوش

کاري تیروئید بررسي شد.

صحرایي نر بالغ بود و حیوانات این گروه فقط عصاره پنیر
نخل به میزان  011میليگرم بر کیلوگرم دریافت نمودند.

مواد و روش کار

 -5گرروه ترربرری  :)3ایـن گــروه شـامل  4ســر مــوش

حیوانات مورد استفاده و نحوه نگهداري آنها :حیوانـات

صحرایي نر بالغ بود ،حیوانات این گروه ابتدا بـا دریافـت

مورد تحقیق موشهاي صحرایي نر بالغ از نژاد ویسـتار بـا

 05میليگرم بر کیلـوگرم داروي متـيمـازول هیپوتیروئیـد

وزن تقریبي  041تا  011گرم و سـن  0/5تـا  3مـاه بـوده

شــده و ســپس عصــاره را بــه میــزان  011میلــي گــرم بــر

است که از خانه پرورش حیوانات دانشگاه علـوم پزشـکي

کیلوگرم روزانه و بـراي دوره زمـاني  00روز بـه صـورت

گراش تهیه و در همان مرکز نگهـداري شـدند .نگهـداري

خوراکي دریافت کردند.

حیوانات تحت شرایط  00سـاعت تـاریکي و  00سـاعت

 -6گرروه ترربرری  :)4ایــن گــروه شـامل  4ســر مــوش

روشنایي قرار داشتند .آب و غذا در تمـام طـول آزمـایش

صحرایي نر بالغ بوده ،حیوانات این گروه ابتدا دریافت 05

بدون هیچ محـدودیتي در اختیـار آنهـا قـرار مـي گرفـت.

میليگرم بر کیلوگرم داروي متيمازول هیپرتیروئید شده و

حیوانات مورد آزمـایش را ابتـدا وزن کـرده و بـر اسـاس

سپس عصاره را به میزان  011میليگرم بر کیلوگرم روزانه

محدودهي وزني آنها گـروهبنـدي شـدند .در مرحلـه اول

و براي دوره زماني  00روز به صورت خـوراکي دریافـت

آزمــایش ابتــدا تعــدادي از مــوشهــا بــه منظــور القــاي

کردند.

هیپوتیروئیدیسم ،داروي متيمـازول بـه میـزان 05mg/kg

روش تهیه عصاره هیدروالکلی پنیر نخل و تررویز آن:

براي مدت  01روز دریافت کردنـد ،سـپس در پایـان ایـن

ابتــدا پنیــر نخــل را بــه میــزان  011گــرم در دســتگاه

دوره از آنها خونگیري به عمل آمد و ابـتال بـه کـم کـاري

پرکوالسیون ریخته و مقدار  651سيسـي هیـدروالکل 51

تیروئید با انـدازهگیـري میـزان هورمـونهـاي  T3و  T4و

سيسي هیدروالکل  51درصد اضافه گردید و به مدت 70
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 1/16  1/10بود که نسبت به گـروه تجربـي  0کـه برابـر

ساعت در هواي آزمایشگاه با نور کم نگهداري شد و بعـد

 1/19  1/0بود افزایش معنيداري را نشان داد .مقایسهي

از  70ساعت شیر پایین دستگاه را باز کرده و قطـره قطـره

میانگین غلظت سـرمي هورمـون  LHدر گـروه تجربـي0

حالل مورد نظر (هیدروالکلي) بوسیله قیف جدا کننـده را

(دریافتکننده عصاره پنیر نخـل)  1/17  1/10بـود کـه

از باال اضافه شد تا مادامي که عصاره بدسـت آمـده دیگـر

در مقایسه با گـروههـاي کنتـرل و شـاهد کـه بـه ترتیـب

رنگي نداشته باشد .عصاره آماده شده را به وسیله دسـتگاه
روتاري (بن ماري) در حرارت  51الي  61درجـه سـانتي-

 1/144  1/10و  1/14  1/10بود اخـتالف معنـيداري

گراد تبخیر کرده عصاره غلیظـي بدسـت مـي آمـده بـراي

را نشان نداد (نمودار  .)0همچنین نتایج حاصل از مقایسه-

اطمینان از اینکه عصاره بدست آمده هیچ رطوبتي نداشـته

ي میــانگین غلظــت ســرمي هورمــون  FSHدر گــروه

باشد آن را در دستگاه دیگري به نام دیسـکاتور بـه مـدت

تجربي 0بعد از  01روز نشان ميدهد مصرف داروي متي-

 09ساعت قرار داده شد .سپس عصاره با مقـادیر  011و

مازول 1/06  1/14بود که در مقایسه بـا گـروه کنتـرل و

شاهد به ترتیب 1/0  1/15 ،و  1/04  1/15بود تغییرات

 011میلي گرم بر کیلوگرم در آب مقطر استریل حل و به
موشها به صورت گاواژ تزریق شد .همچنـین دقـت الزم

معنيداري را نشان نداد .مقایسهي میانگین غلظـت سـرمي

به عمل مي آمد تا محلول کـامالً بلعیـده شـود و از دهـان

هورمـون  FSHدر گـروههـاي تجربـي 3و 9بـه ترتیـب

بیرون ریختـه نشـود .از تمـام حیوانـات در پایـان  00روز

 1/05  1/17و  1/09  1/15بــود کــه نس ـبت بــه گــروه
تجربي 0که برابر  1/06  1/14بود تغییرات معنـيداري را

(یك روز بعد از مصرف آخرین و عده عصاره پنیر نخـل)
به وسیله بیهوشي خفیف با اتر خـونگیري از ناحیـه بطـن

نشان نداد (نمودار  . )0نتایج حاصل از مقایسهي میـانگین

قلب انجام شد و سپس غلظت هورمون هاي ،FSH ،LH

غلظت سرمي هورمون تستوسترون در گروه تجربي  0بعد

تستوسترون و ديهیدروتستوسترون توسط دستگاه Elisa

از  01روز مصرف داروي متيمازول  1/95  1/00بود که
در مقایسه با گروه کنترل و شاهد به ترتیـب 1/47  1/00

 Readerساخت کشور آمریکا در بیمارستان امـام رضـاي
الرستان اندازه گیري شد .نتایج حاصله با استفاده از برنامه

و  1/4  1/00بود کاهش معنيداري را نشان داد.همچنـین

آماري  SPSS 20و تست آمـاري  TtestوANOVA

مقایسه میانگین غلظـت سـرمي هورمـون تستوسـترون در

شــامل  Tukeyو در اخــتالف ســطح آمــاري معنــي دار

گروههاي تجربي  3و  9بـه ترتیـب برابـر  1/43  1/00و
 1/43  1/06بــود کــه نســبت بــه گــروه تجربــي  0کــه

 p<1/15بین گروههاي تجربي ،کنتـرل و شـاهد مقایسـه
شد .نمودارهـاي مربوطـه نیـز بـا اسـتفاده از برنامـههـاي

برابر 1/95  1/00بـود افـزایش معنـيداري را نشـان داد.

 EXCELرسم گردید.

همچنــین مقایســه میــانگین غلظــت ســرمي هورمــون
تستوسترون در گروه تجربي ( 0دریافت کننده عصاره پنیر

نتایج

نخل)  0/04  1/03بود که در مقایسه با گـروه کنتـرل و

نتایج حاصل از مقایسهي میانگین غلظت سـرمي هورمـون

شــاهد کــه بــه ترتیــب  1/47  1/00و  1/4  1/00بــود

 LHدر گــروه تجربــي  0بعــد از  01روز مصــرف داروي

افــزایش معنــيداري نشــان داد ( نمــودار  .)3مقایســهي

متي مازول  1/19  1/10بود که در مقایسه با گـروههـاي

میانگین غلظت سرمي هورمون دي هیدروتستوسـترون در

کنتـــرل و شـــاهد کـــه بـــه ترتیـــب  1/144  1/10و

گروه تجربي 0بعد از  01روز مصرف داروي متـي مـازول

 1/14  1/10بود کاهش معنيداري را نشان داد.همچنـین

 310  05بود که در مقایسه با گروههاي کنتـرل و شـاهد

مقایسهي میانگین غلظت سرمي هورمـون  LHدر گـروه-

به ترتیب  347/5  31و  341  31بود کاهش معنيداري

هــاي تجربــي 3و  9بــه ترتیــب برابــر  1/014  1/10و

را نشان داد .همچنـین مقایسـهي میـانگین غلظـت سـرمي
03
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هورمون دي هیدروتستوسترون در گروه هاي تجربـي3و9

کننده عصاره پنیر نخل)  919 ±05بود کـه در مقایسـه بـا

گروه تجربي 0که برابر  310  05بود افزایش معنـيداري

 341  31بـــود تغییـــرات معنـــيداري را نشـــان نـــداد

را نشان داد .همچنـین مقایسـهي میـانگین غلظـت سـرمي

(نمودار.)9

گروههاي کنتـرل و شـاهد کـه بـه ترتیـب  347/5  31و

به ترتیب برابر  963  00و  940  05بود که نسـبت بـه

هورمون دي هیدروتستوسترون در گروه تجربي( 0دریافت

نمودار 0ـ مقایسه میانگین غلظت سرمي هورمون  LHبین گروههاي تجربي ،کنترل و شاهد.

نمودار 0ـ مقایسه میانگین غلظت سرمي هورمون  FSHبین گروههاي تجربي ،کنترل و شاهد.
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نمودار 3ـ مقایسه میانگین غلظت سرمي هورمون تستوسترون بین گروه هاي تجربي ،کنترل و شاهد.

نمودار 9ـ مقایسه میانگین غلظت سرمي هورمون دي هیدروتستوسترون بین گروه هاي تجربي ،کنترل و شاهد.

بحث
با توجه به آثار سوء و عوارض جانبي داروهاي شیمیایي،

است [ .]00مطالعات پیشین نشان ميدهد غده هیپوفیز در

امروزه استفاده از طب سنتي به خصوص گیاه درماني مد

کنترل فرآیند اسپرماتوژنز و سنتز تستوسترون از طریق

نظر قرار گرفته است .در سالهاي اخیر توجه زیادي به

ترشح گنادوتروپینها و فعالیت بیضه تأثیر دارد .اگر چه

مطالعه اثرات گیاهان مختلف بر روي باروري پستانداران

گنادوتروپینها مهمترین تنظیمکننده عملکرد بیضه هستند،

آزمایشگاهي شده و اطالعات ارزشمندي به دست آمده

اما سایر محورهاي آندوکریني از جمله هورمونهاي
07
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تیروئیدي نیز بر روي عملکرد محور هیپوفیز -بیضه

بر متيمازول القاءکننده هیپوتیروئیدیسم نشان داده شده

غیرقابل انکار است [ .]31هورمونهاي تیروئیدي نقش

است .نتایج بررسي اثرات آنتياکسیداني عصاره زردچوبه،

مهمي در تکامل بیضه و عملکرد آن ایفا ميکنند [،06

ویتامینهاي  Cو  Eتوسط دشپاندا و همکاران در سال

 .]04شواهد حاکي از وجود رسپتور این هورمونها بر

 ،0110پترولیا و همکاران در سال  0101نشان داد این

روي بافت بیضه افراد بالغ ميباشد [ .]7یافتههاي کلینیکي

ترکیبات بطور مستقیم بر روي فعالیت غدهي تیروئید اثر

نشان ميدهند کم کاري تیروئید نه فقط باعث ناهنجاري-

مثبت دارند .همچنان که متيمازول القایي باعث کاهش

هاي مورفولوژیکي و عملکردي بیضه ميگردد ،بلکه

سطح  T4 ،T3و افزایش وزن تیروئید ميشود ،این

کاهش باروري و تغییر در فعالیتهاي تولیدمثلي افراد

ترکیبات آنتياکسیدان اثرات باال را معکوس کرده و سطح

مذکر را نیز به دنبال دارد [.]04 ،03

 T3و  T4را باال برده و نیز وزن غدهي تیروئید را کم

تا کنون تحقیقات زیادي در مورد اثرات حفاظتي عصاره-

ميکنند شواهد نشان ميدهد پنیر نخل خرما سرشار از

هاي گیاهي مختلف بر روي محور هورموني هیپوفیز-

مواد آنتياکسیداني نظیر ویتامینهاي K،E ،D ،C, B،A

بیضه انجام شده است .بر اساس نتایج این تحقیقات،

و یونهاي منیزیم ،فسفر ،روي ،مس و سلنیم است [،0

ترکیبات آنتياکسیداني موجود در عصارههاي گیاهي

 .]07 ،04در مطالعه دینا و همکاران در سال 0109

قادرند با کاهش اثرات مخرب سموم ،داروها و مواد

خواص آنتياکسیداني عصاره پنیر نخل با استفاده از آنتي-

شیمیایي ،عملکرد این محور را بهبود بخشیده و تولید

اکسیدان استاندارد ویتامین  Cمورد مقایسه قرار گرفت.

اسپرمهاي سالم و فعال را افزایش دهند [.]01 ،07

نتایج این مطالعه نشان داد عصاره پنیرنخل اثري مشابه با

مطالعات متعدد نشان ميدهد قسمتهاي مختلف گیاه

ویتامین  Cدر خنثيسازي رادیکالهاي آزاد دارد [.]07

نخل بر روي فعالیت محور هیپوفیز -بیضه تأثیر ميگذارد.

آنزیمهاي آنتي اکسیداني کاتاالز ( )CATو سوپراکسید

براي مثال پودر هسته خرما در رت نر باعث افزایش

دیسموتاز ( )SODمعموال در حفظ یکپارچگي سلول بر

هورمون تستوسترون ميشود [ .]03همچنین مصرف

علیه اثرات زوال پذیر پراکسیدهاي موثر بر روي لیپیدها

عصاره چمچمه خرما باعث کاهش غلظت پالسماي

نقش حفاظتي دارند [ .]00مطالعات نشان ميدهد تأثیر

هورمون تستوسترون در رت نر شده ولي اثري بر میزان

عصارههاي گیاهي مختلف در درمان هیپوتیروئیدیسم

هورمونهاي گنادوتروپین ( LHو  )FSHندارد [ ]04در

حاکي از ارتباط نزدیك بین این آنزیمها و هورمونهاي

مطالعهاي نشان داده شده است عصاره پنیر نخل باعث

تیروئیدي است [ .]05 ،09یونهاي روي ( ،) Zn2+منیزیم

بهبود کیفیت اسپرم و بهبود فرآیند اسپرماتوژنز شده ،و

( )Mg2+و مس ( )Cu2+موجود در پنیر نخل خرما از

باعث کاهش هورمون استرادیول ميشود [.]00

آنتياکسیدانهاي ترکیبي و مهم به شمار ميآیند .این ریز

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان هورمونهاي ،LH

مغذي ها به عنوان کوآنزیم و فعال کنندههاي شناخته شده

گروههاي

آنزیم آنتياکسیدان  SODعمل ميکنند و فعالیت این

هیپوتیروئیدي دریافتکننده عصاره پنیر نخل خرما ،نسبت

آنزیم را افزایش ميدهند [ .]30 ،0عنصر سلنیم موجود در

به گروه هیپوتیروئیدیسم (دریافتکننده متيمازول) افزایش

عصاره پنیر نخل خرما نیز عالوه بر این که در ساختمان

معني داري را نشان ميدهد (.)P< 1/15

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ( )GSHشرکت دارد و از این

یکي از اثرات جانبي گزارش شده براي داروي آنتي-

طریق با ایفاي نقش آنتياکسیداني موجب ورود مجدد

تیروئیدي متيمازول ،ایجاد استرس اکسیداتیو و آسیبهاي

آنتياکسیدانهاي دیگر مانند ویتامینهاي  Cو  Eبه چرخه

سلولي است ( .)4در مطالعاتي اثر محافظتي آنتيکسیدانها

شده و به حفظ آنها کمك ميکند [ .]9 ،06آنتياکسیدان-

تستوسترون

و

ديهیدروتستوسترن

در
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هاي غیرآنزیمي نظیر ویتامینهاي  Cو  Eموجود در

عناصر باعث بهبود عملکرد غده تیروئید و در نتیجه تولید

عصاره پنیر نخل خرما ،پس از آنتياکسیدانهاي آنزیمي

و جذب هورمونهاي تیروئیدي ميگردند (.)30

به عنوان دومین سد دفاعي در مقابل عوامل اکسیدکننده

نتیرهگیري

مانند گروههاي آزاد اکسیژن عمل کرده و از طریق به دام

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ،احتماال ترکیبات

انداختن رادیکالهاي آزاد باعث جمعآوري و حذف آنها

آنتياکسیداني و عناصر موجود در عصاره پنیر نخل از

از محیط عمل سلولها ميشوند [ .]05 ،09بنابراین به نظر

طریق بهبود عملکرد غده تیروئید و افزایش تولید و ترشح

ميرسد ترکیبات آنتياکسیداني موجود در عصاره پنیر

هورمونهاي  T3و  T4در گروههاي هیپوتیروئید القایي

نخل خرما با کاهش پراکسیداسیون لیپیدي ( )LPOو

توسط متيمازول توانسته است بر روي محور هیپوفیز-

افزایش فعالیت آنزیمهاي  SODو  CATبر غده تیروئید

بیضه در این گروهها اثر مثبت گذاشته و سطوح کاهش

اثر تحریکي داشته و با افزایش هورمونهاي  T3و T4

یافته هورمونهاي تستوسترون و لوتئیني را افزایش دهد و

توانسته سطوح کاهش یافته هورمونهاي محور هیپوفیز-

باعث بهبود عملکرد تولیدمثل شود ،هرچند مطالعات

بیضه را در گروههاي هیپوتیروئیدیسم بهبود ببخشند.

بیشتري راجع به ترکیبات مؤثر در عصاره پنیر نخل

شواهد نشان ميدهد هیپوتیروئیدیسم القایي توسط متي-

ضروري است.

مازول ،ضمن تغییر معنيدار میزان هورمونهاي تیروئیدي
و وزن غده تیروئید ،سبب کاهش معنيدار میزان عناصر

تشکر و قدردانی

کمیاب روي و مس سرم خون ميگردد [ .]30عناصر

بدینوسیله از مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد

کمیاب مس و روي هر دو در حفظ عملکرد صحیح غده

جهرم که موجبات انجام این تحقیق را فراهم نمودهاند،

تیروئید و جلوگیري از بیماريهاي این غده ،نقش مهمي

همچنین بخش تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهي

ایفا ميکنند .شواهدي دال بر نقش عنصر روي در عملکرد

دانشگاه علوم پزشکي گراش و نیز پرسنل محترم

و شکلگیري هورمونهاي تیروئیدي وجود دارد [ ،]01بر

بیمارستان امام رضا (م) الرستان صمیمانه تشکر و

این اساس ،گیرندهي تريیدوتیرونین جهت انجام صحیح

قدرداني ميشود.
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