فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسیت نوزادان در موشهای سوری نژاد BALB/c
سید ابراهیم حسینی ،1داود مهربانی،2فاطمه السادات رضوی ،3مریم رفیعی راد

4

-1دانشیار گروه زیست شناسی،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات فارس،شیراز ،ایران .

-2استادیار گروه زیست شناسی،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات فارس،شیراز ،ایران.
-3کارشناس ارشد گروه زیست شناسی،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات فارس،شیراز ،ایران.
-4استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه ،ایذه ،ایران.

يافته  /دوره پانزدهم  /شماره  / 2بهار  / 92ويژه نامه گياهان دارويي

چکیده
دريافت مقاله ، 22/1/22 :پذيرش مقاله22/3/11 :
 مقدمه :فرزند سالم با جنسیت دلخواه یکی ازبزرگترین آرزوهای هر زوج میباشد .از بخشهای مختلف خرماا در طاس سانتی بارای
درمان اختالالت تولیدمثلی استفاده میگردد .لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی گارده نخا بار نساتت جنسایت ناوزادان در
موشهای سوری انجام گرفت.

 مواد و

در این پژوهش از موشهای کوچک آزمایشگاهی با وزن تقریتی  33-33گرم در گروههای کنترل ،شااهد و تجربای

نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفتند .گروههای تجربی نر و ماده خود به سه دسته  8تایی تقسایم شادند کاه باه ترتیاس دوزهاای mg/kg
 233،133و  433عصاره آبی گرده نخ را در هر روز به مدت  33روز دریافت کردند و در روز آخر تجویز موشهاای نار و مااده از گاروههاای
مختلف با هم جفت گیری نموده و پس از تولد نوزادان نستت جنسیت آنها مورد بررسی قرار گرفت .دادهها با کمک آزمونهاای ،ANOVA
 Duncanو Wilcox on Tes tمورد ارزیابی قرار گرفت.
 یافتهها :با توجه به یافته های ما در این مطالعه عصاره آبی گرده نخ باعث افزایش معنیدار نستت نوزادان نر نستت به نوزادان مااده
میشود.
غنی نظیر پتاسیم و سدیم نستت داد که نیازمند تحقیقات بیوشیمیایی بیشتر در آینده میباشد.
 واژههای کلیدی :عصاره آبی گرده نخ  ،موش ،نستت جنسیت.

آدرس مكاتبه :شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس ،گروه زیست شناسی

پست الكترونیكEbrahim.hossini@yahoo.com :
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 بحث و نتیجهگیری :احتماالً اثر افزایش نوزادان نر نستت به ماده با تجویز عصاره آبی گرده نخ را میتوان به داشتن امالح معادنی

اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسیت نوزادان در موشهای سوری 

مقدمه
استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریهای مختلف

حسینی و همکاران

کاروتنوئیدها میباشید ( )12و نیی بیر اسیا

نتیایا حاایل از

برخی از مطالعات روش شیده اسیت کیه سیاپونی موجیود در

از زمان های قدیم در جوامع بشری معمول بوده و تا حدود نییم

عصاره گرده نخل از رق اف ایش فعالیت نیتریک اکساید باعی

قرن پیش گیاهان یکیی از ممیمتیری منیابع تینمی دارو بیرای

تحریک ماهیچه های ااف اجسا غاری ،با بردن تحرک استر

درمان بسیاری از بیماریها به شمار میرفتند و خرما نیی یکیی

و الساء نعوظ میگردد ()11خ نتایا حاال از یک مطالعیه نشیان

از ای ی گیاهییان میییباشییدخ خرمییا بییا نییا علمییی Pheonix

داده است که عصاره گرده نخل در باروری موشهیای نیر تینثیر

 dactyliferaیکییی از مسیید تییری و شییناخته شییدهتییری

دارد ( )14و نی ترکیبی به نا چرنیلتون در عصاره گرده خرمیا

گرمسیری جمان کشیت میی شیود و نسیبت بیه عیواملی ن ییر

هییای پروسییتات و آدنییو هییا مفییید مییی باشیید ( )11و نی ی در

شوری ،گرما و خشکی سازگاری زیادی دارد و دارای چندی اثر

مطالعات گذشته مشخص گردیده که مسدار  211میلی گیر بیر

ممم فارماکولوژی همانند تنثیرات آنتی اکسیدانی و آنتی موتاژن

گیلوگر عصاره دانه گرده در باروری موشهای نر تیاثیر داشیته

است ()1خ هر دو خرمای تازه و خشک شده حیاوی میواد بسییار

است ( )14،11از آن جا که یکی از ب رگتری آرزوهای هیر زو

مغذی قندهای مختلف ،اسیدهای چرب غیر اشیبا (لینولیییک

داشت فرزند سالم با جنسیت دلخواه اسیت ،دانسیت جنسییت

اسید و اولییک اسید) و اسیدهای چرب اشباغ (استیوریک اسید

نوزاد آینده نی بسیار خوشایند و ممم میباشید و از آن جیا کیه

و پالمتیک اسید) مییباشیند ( )2-4و حیدود  11میاده معیدنی

اگر اقدا های مطمی برای انتخاب جنسیت در اختیار زو هیای

ن یر روی  ،کادمیو  ،کلسیم  ،پتاسیم  ،ویتامی هیای ،B1 ،C

بارور قرار گیرد ،رشید جمعییت در نمونیههیای انسیانی آهنی

 ، B2نیاسیییی و  Aاز ترکیبیییات دیمیییر موجیییود در خرمیییا

کندتری به خیود خواهید گرفیت و در کنتیرل موالیید نی میثثر

میباشند()1خ میی ان بیا ی سیلنیو در خرمیا در جلیوگیری از

خواهد بود و از رف دیمر در نمونههای حیوانی که نر ییا میاده

سر ان و تسویت سیستم ایمنی میثثر اسیت ()4خ عصیاره خرمیا

بودن فرزندان در جمت بمرهوری اقتصادی بیشتر میدن ر اسیتخ

حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان فعیالی از جملیه میواد فنیولیکی

انجییا مطالعییاتی کییه بتوانیید راه کارهییایی را در جمییت تعیییی

همچون -Pکوماریک ،فرولیک ،سییناپیک اسیید ،ف ونوئییدها و

جنسیت دلخواه نوزادان در پیش رو قرار دهد از اهمیت وییههای

پروسیانیدی میباشد ( .)6-8از عصاره هسیته خرمیا در جمیت

برخوردار است لذا ای مطالعه با هدف بررسی اثر عصیاره گیرده

رفع چروک هیای پوسیتی و تولیید فیرآورده هیای آرایشیی نیی

نخل بر نسبت جنسیت نوزادان موشهای احرایی باردار انجیا

استفاده میشود()9خ چمچمه ییا اسیتات خرمیا دارای ترکیبیات

گرفته استخ

پروتیینی ،چربی ها ،قندها و موادی از خیانواده کیافور1،و  2دی

مواد و روشها

متوکسیییل  -4متیییل بنی ن ،اسییترولهییای گیییاهی و سییه نییو

پهوهش حاضر یک مطالعه تجربی است کیه در بیمارسیتان

کوماری می باشد()11خ خرما دارای فعالیت آنتی آروماتازی ،ضد

مادر و کودک دانشماه علو پ شکی شیراز در سیال  1191انجیا

اد  ،استروژنیک ،ممار کننده ردوکتاز است ( )11و عصاره گیرده

شدخ در ای تحسی از  48سر موش سوری نر بالغ و  48سر موش

نخل حاوی مواد مغیذی و غنیی از فیتوسیترولما ،ف ونوئییدها و

سییوری مییاده بییالغ بییا وزن تسریبییی  11-11گییر اسییتفاده شییدخ
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درختییان میییوه بییرای انسییان میییباشیید کییه بیشییتر در منییا

و جود دارد که در بمبود پروسیتات و نیی جلیوگیری از بیمیاری

حسینی و همکاران

اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسیت نوزادان در موشهای سوری 
موش هیای میورد آزمیایش از مرکی پیرورش حیوانیات دانشیکده

(سلولهای اپی تلیال ،سلولهای شاخی و لکوسییتهیا) مشیاهده

حیوانیات

شده در اسمیر واژنی تشیخیص داده مییشیود ()11خ مشیاهدات

در یک اتاق مخصوص در دمای  22+2درجه سانتیگراد و شرایط

میکروسکوپی نشان دهندهی ای مساله بود که همیهی میوشهیا

پ شکی دانشماه علو پ شکی شیراز تمیه شدندخ سیت

 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نمهداری شدند و جمیت
سازش با محیط جدید به آن ها یک هفته فرات داده شدخ

در مرحلهی استرو

هم سیکل شدندخ

1

درای مطالعه گیروههیای کنتیرل نیر و میاده تحیت هیی

نمونهها به  6گروه  8تایی ماده بالغ و  6گیروه  8تیایی نیر

تیماری قرار نمرفتند و گروههای شاهد نر و میاده تحیت تجیوی

بالغ که هر گروه شامل گیروههیای کنتیرل ،شیاهد و سیه گیروه

درون افاقی ( 11 )11روزه آب مسطر به عنوان ح ل دارو قرار

تجربییی دریافییت کننییده دوزهییای 211،111mg/kgو 411

گرفتندخ گروههای تجربی نر میاده نیی بیه میدت  11روز ()18

()16,11گرده نخل تسسیم شدندخ در ایی پیهوهش جمیت هیم

تحت تجوی درون افاقی عصاره گیرده نخیل (تمییه شیده بیه

سیکل نمودن موشهای ماده ابتدا  111میکروگیر اسیترادیول

روش مشتاقی و همکاران) ( )11با دوزهای فیوق قیرار گرفتنیدخ

والرات که در  1/2میلیلیتیر روغی زیتیون حیل و بیه ایورت

از

عض نی با سرن

انسولی ت ری شدخ پ

کلیه تجوی ها در ساعت  1/11ابح هر روز انجا شید و پی

از گذشت  42ساعت

هم سیکل نمودن موشهای ماده در ساعت  1عصیر روز سیی و

 11میکروگر پروژسترون به اورت عض نی ت ریی گردییدخ 6

پنجم موش های نر و ماده را به ایورت جیدا جیدا ( بیه عنیوان

ساعت بعد از ت ری  ،از موشها اسمیر واژنی تمیه شدخ

مثال یک موش نر گروه کنترل با یک موش ماده گروه کنتیرل)

در دو لولییهی آزمییایش یکییی آب مسطییر و دیمییری سییر

در قف های جداگانه جمت جفتگیری نمهداری شدند و رویت

فی یولوژی ریخته شدخ پیتت پاستور را از سر فی یولوژی پر کرده

پ ک واژنی در روز بعد بعنوان زمان ایفر حیاملمی تلسیی شید

و وارد واژن موش گردید و ست

با چند بار پر و خالی کردن یک

()19خ پ

از به دنیا آمدن نیوزادان در جمیت تعییی جنسییت

تا دو قطره از ای مایع بر روی

ریختیه شیدخ پیتیت پاسیتور را

آنما اقدا و نتایا بر اسا

آزمیون هیای آمیاری  ANOVAو

درون لولهی آزمایش حاوی آب مسطر کرده و شستشو داده شید و

 Wilcoxonو بیه من یور بررسیی اثرگیذاری والیدی بیر روی

به میدت  1سیاعت

نسبت جنسیت آزمون چند دامنهی  Duncanمیورد تج ییه و

برای موش بعدی همی مراحل تکرار شدخ

در دمای آزمایشماه قرار گرفت تا اسمیر خشک شیودخ سیت
مدت  2دقیسه با اتانول فیک

گردیید و بعید از آن بیا اسیتفاده از

گیمسا ( )BBDHE, Englandکیه بیا نسیبت  1بیه 21

رقی شده بود به مدت  11دقیسه رن

آمی ی شدخ

ها با استفاده از آب مسطر شسته شدند و پی

یافتهها
نتایا حاال از ای مطالعه نشان داد که جفت گیری بی
گروههای تجربی نیر و میاده دریافیت کننیده دوزهیای مختلیف

از خشیک

عصاره آبی گرده نخل باع

اف ایش معنیدار ( )p<1/11دراید

شدن با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسیی قیرار گرفیتخ

فرزندان نر در مسایسه با فرزندان ماده مییگیردد در حیالی کیه

جمت تشخیص مراحل سییکل اسیترو

اخیت ف معنییداری در رابطیه بییا نسیبت جنسییت نییوزدان در

از روش مارکونید  1و

همکاران در سال  2112استفاده گردیدخ در ای روش هیر مرحلیه
از سیکل استرو

بر اسا

نسبت میان سه نو جمعیت سیلولی

. Marcondes
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رن

بیه

تحلیل قرار گرفتخ

حسینی و همکاران

اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسیت نوزادان در موشهای سوری 
جفتگیری بی گروههای کنترل نر و ماده و شیاهد نیر و میاده

ما ای اف ایش بیشتر از ری تاثیر گرده نخل بیر حییوان میاده

مشاهده نمردید(جدول.)1

نسبت به حیوان نر اعمال می شود ()21خ
برخی پهوهشها همسو با مطالعیه حاضیر بیه تاثیرعصیاره
گرده نخل بر نسبت جنسییت حیوانیات اشیاره دارنید ()21،22
نسش تغذیه در تعیی جنسیت تا حدود  %11به اثبیات رسییده
است ()21خ البته رعایت رژیم غذایی باید حداقل یکماه تیا پینا
ماه قبل از بارداری شرو گردد تا میوثر واقیع شیودخ ایی رژییم
نباید بیش از  6ماه قبل از بارداری ادامه یابد زیرا باعی کمبیود
مواد غذایی خواهد شدخ
رعایییت رژیییم غییذایی فسییط در مییادر ضییرورت دارد زیییرا

همچنی نتایا ای بررسی نشان داد که میی ان اثرگیذاری

تغییرات یونی تخمک است که استر مورد ن یر را جیذب میی

والد ماده بر روی نسبت جنسییت در سیطح ( )P<1/118دارای

کند()24خ تحسیسات نشان داده است که برای پسر بودن جنیی

اخت ف معنیدار نسبت به والد نر میباشد(جدول)2خ

با بودن نسبت سدیم و پتاسیم و پایی بودن نسبت کلسییم و
منی یم متابولیسم یه خارجی تخمک را وری تغییر می دهید
که استرماتوزوئید حاوی کروموزو جنسی  yرا جذب می کنیدخ
با بودن می ان کلسیم و منیی یم خیون و پیایی بیودن میی ان
سدیم و پتاسیم باع می شود استرماتوزوئید حیاوی کرومیوزو
 xبه رف تخمک جذب شود و نوزاد دختر شود()21خ
تغذیه نسش اساسی در تعیی جنسیت خواهد داشت زیرا

بحث و نتیجهگیری

مواد غذایی ارتباط مستسیمی با کیاهش ییا افی ایش  PHرحیم

از زمان های گذشته تاکنون داشت فرزنیدان سیالم آرزوی

دارندخ مواد غذایی حیاوی سیدیم ،فسیفر ،آهی  ،پتاسییم و روی

الب فرزند میباشد و جنسییت ایی فرزنید نیی بیرای

اف ایش  PHرحم شیده و نسیش مفییدی در پسیر شیدن

هر زو

باع

جوامع انسانی برای رسیدن به جنسیت مورد ن ر بیه خرافیات و

گوجه سب  ،خرما  ،گی

 ،تمشک ،توت فرنمی ،انجیر ،خربی ه،

جادو نی متوسل می گردندخ همچنی با توجه به آنکه در مراکی

گوجه فرنمی ،پیاز ، ،زیتون ،سیب زمینی ،گوشت قرم و ماهی،

پرورش پسیتانداران شییرده و ییا گوشیتی و ییا مرغیداریهیای

برنا  ،اسفنا ،شک ت ،موز می باشند ()26،21خ

گوشتی و تخمگذار جنسیت نوزادان و جوجیههیا دارای اهمییت

رژیم غذائی بایستی توسط زن رعایت شود و نو تغذیه ی

میباشدخ نتایا حاال از ای مطالعه نشان داد که عصیاره آبیی

مرد به ور مطل تاثیری در تعییی جنسییت نیدارد ،کیه ایی

گرده نخل باع اف ایش نرزایی گردید ،که با توجه به یافته های

نکته یافته های ما را تایید می نمایید ،ولیی مصیرف آن توسیط
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بسیار از زو ها دارای اهمیت اسیت بیه یوریکیه در برخیی از

جنی دارند( ، )26ای مواد غذائی شامل:زرد الو ،پسیته ،سییب،

اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسیت نوزادان در موشهای سوری 
زوجی موجب آسانی اجرای آن می شودخ عامل تعیداد اسیتر
در هر آمی ش در تعیی جنسیت ممم است به یوری کیه هیر
چه استر بیشتر باشد احتمال پسر شدن بیشتر است و بالعک
دانه گرده خرما ( )DPPبرای همچنیان بیه عنیوان ییک داروی

حسینی و همکاران

سدیم و پتاسیم باع اف ایش نرزایی و اف ایش یونهای کلسییم
و منی یو در رژیم غذایی باع

اف ایش مادهزایی مییگیردد بیه

وری که اگر یونهای معدنی سدیم و پتاسیم در رژییم غیذایی
بیشتر باشد احتمال نر شدن فرزندان بیشتر است ()26خ

گیاهی سنتی در مصر برای بمبود باروری مرد و زن استفاده می

با توجه به آنکه عصاره گرده نخل حاوی مسادیر زییادی از

شود ( )28،29و نی نشان داده شده است گیرده خرمیا ()DPP

یون های سدیم و پتاسیم می باشد وجود ای دو عنصر معدنی بر

در ب سنتی برای درمان ناباروری مردان استفاده میی شیود و

 PHمحیط واژن اثر داشته و باع قلییایی شیدن محییط واژن

نی مصرف سوستانسییون  DPPموجیب بمبیود تعیداد اسیتر ،

میییگییردد ()11خ کییه در ای ی محیییط حرکییت اسییتر حییاوی

تحرک ،مورفولوژی ،و اف ایش هم مان در وزن بیضه و اپیدیدیم

کروموزو  Yسریعتر از اسیتر هیای دارای کرومیوزو هیای X

می شود ،چرا که ترکیبات گرده خرما شامل اج ای استرادیول و

میگردد( )11و لذا اف ایش نوزادان نر احتمیا بیه دلییل تینثیر

ف ونوئید است که دارای اثرات مثبت بر روی کیفیت استر می

عصاره گرده نخل بر محیط واژن میباشدخ عصاره آبی گرده نخل

باشد ()11خ

احتما به دلیل داشیت امی م معیدنی بیویهه امی م میوثر بیر

ع وه بر ای  ،آنما منبع خوبی از پروتیی  ،اسیدهای آمینه،
ویتامی هیا ،فیبیر رژییم غیذایی ،اسییدهای چیرب ،آنی یم هیا،
هورمون ها و مواد معدنی می باشد ()11خ بر اسا

نتایا حاال

از برخی از تحسیسات دیمر روش شده است که اگر یون سیدیم
در رژیم غذایی بیشتر باشد احتمال پسر شدن فرزنیدان بیشیتر

اف ایش موالید نر باعی

افی ایش تعیداد نیوزادان نیر نسیبت بیه

نوزادان ماده در موش های سوری میگردد که نیازمند مطالعات
بیشتر در سطوم مولکولی و بیوشیمیایی می باشدخ

تشکر و قدردانی
نویسندگان مساله بر خود واجب میداننید کیه از میدیریت

است ( )11و اف ایش نمک عیا در رژییم غیذایی میوشهیای

آزمایشماه تحسیساتی بیمارسیتان میادرو کیودک دانشیماه علیو

احرایی باع اف ایش تعداد نیوزادان میاده مییگیردد ()12خ در

پ شکی شیراز که در اجرای ایی پیهوهش میا را ییاری نمودنید

حالیکه برو و کانتریا

در  1986نشان داده است کیه هیر چیه

تشکر و قدردانی نمایندخ

غل ت نمک عا در رژیم غذایی موشهای ماده بیشیتر باشید
تعداد موالید نر بیشتر است()12خ
] [ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2022-05-20

در پستانداران مختلف از جملیه انسیان تغیییر در غل یت
یییونهییای معییدنی رژیییم غییذایی حیوانییات مییاده در قبییل از
جفتگیری میتواند بیر جنسییت نیوزادان تینثیر گیذاردخ نتیایا
برخی از تحسیسات نشان داده است که اف ایش تراکم ییونهیای
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