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  چکیده
. تی است که از نظر شیمیایی از اسیدهاي چرب غیراشباع واشباع تشکیل شده استگوشت نارگیل داراي ترکیبا :سابقه و هدف

ردوکتاز شوند و اسیدهاي چرب اشباع باعث افزایش کلسترول بدن -آلفا-5توانند باعث مهار عملکرد آنزیم  اسیدهاي چرب غیراشباع می
 .مذکر بررسی شودلذا تصمیم گرفته شد، تأثیر این گوشت بر وضعیت باروري در جنس . شوند می

گروه کنترل که . گروه هشت تایی استفاده شد 5سر موش صحرائی نر بالغ از نژاد ویستار در  40حاضر از تجربی در تحقیق : یسروش برر
 1000، 500هاي تجربی دریافت کننده دریافت کرد و گروه) نرمال سالین(فقط آب و غذاي استاندارد دریافت کرد، گروه شم که حالل دارو 

ام  در پایان روز سی. روز به حیوانات داده شد 30که به صورت خوراکی و به مدت بودند گرم بر کیلوگرم وزن بدن گوشت نارگیل میلی 2000و
  . شدندتحلیل مستقل  tطرفه و آزمون آنالیز واریانس یکها با داده. گیري و تهیه مقاطع بافتی به عمل آمداز حیوانات خون

داري در میزان تستوسترون و افزایش معنی باعث گرم بر کیلوگرم وزن بدن از گوشت نارگیل،میلی 2000و  1000 مقادیر :هایافته
 . )p>05/0(شد نسبت به گروه کنترل و شاهد  هاتراکم اسپرم

ترکیباتی مانند شود که احتماالً با وجود اي می گوشت میوه نارگیل موجب افزایش تستوسترون  و تراکم اسپرم لوله :گیرينتیجه
بتاهیدروکسی استروئید  -17ردوکتاز و افزاینده بیوسنتز  - آلفا-5میریستیک و پالمیتیک که مهارکننده آنزیم  اسیدهاي لوریک،

 .دهیدروژناز در میوه نارگیل هستند، مرتبط است
  .ییهاي جنسی، گنادوتروپین، تستوسترون، موش صحراسلول گوشت نارگیل، :واژگان کلیدي

  

  1دمهمق
 Arecaceaeدرخت نارگیل گیاهی است یک پایـه و از خـانواده   

اي بـدون  تنـه . باشـد  می .Cocos nucifera Lکه نام علمی آن 
تمـام طـول سـاقه آن    . اي شکل داردانشعاب با ظاهري استوانه

عاري از برگ است و فقط قسمت انتهایی ساقه است که در آن 
بـرگ  . کننـد وه مـی اي جلـ هایی شانههاي بزرگ با برگچهبرگ

                                                
، زرون، بخـش تحصـیالت تکمیلـی   کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی واحـد کـا  : نویسنده مسئولآدرس 

  )  email: mehrdadshariati@hotmail.com( دکترمهرداد شریعتی
  17/3/90: تاریخ دریافت مقاله
  21/8/90 :تاریخ پذیرش مقاله

ولی به تدریج در اثر افزایش  ،درخت در ابتدا پهنکی کامل دارد
 ). 1(کند هاي فراوان حاصل میهاي متعدد بریدگیچین

هـاي  بـرگ  گل آذین بزرگی به نام اسپادیس یا رژیم در کنـاره 
هاي فراوان در هر رژیم نارگیل گل. شودانتهایی ساقه ظاهر می
کـه مجموعـه    شوندد گل آذین دیده میبر روي انشعابات متعد

اي به نام چمچمه آنها داخل غالف چوبی بیضی شکل و کشیده
گوشت نارگیل داراي ترکیباتی است کـه از نظـر   ). 2(گیرد قرار می

میریسـتیک   شیمیایی شامل اسیدهاي چرب اشباع مثل لوریـک و 
پالمیتیک و استئاریک و غیراشـباع مثـل لینولئیـک و اولئیـک و      و

همچنین عناصري از جمله روي، کادمیم، کلسیم و پتاسـیم، آهـن   
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د که ترکیبـات  ندهنشان می تحقیقات قبلی). 3(باشد و منیزیم می

تواننـد  از قبیل روي و اسیدلینولئیک می موجود در گوشت نارگیل
از آنجـا کـه   . گردنـد  (NO)نیتریک  باعث مهار روند تولید اکسید

بنابراین احتمـاالً   ،وئیدوژنز را دارداین ترکیب توانایی مهار استر
گوشت نارگیل از طریـق مهـار سـنتز اکسـید نیتریـک، باعـث       

هاي بینابینی بیضه شـده و در  افزایش استروئیدسازي در سلول
نتیجــه گمــان مــی رود کــه افــزایش میــزان غلظــت هورمــون 

از طرف دیگر گوشـت  ). 4(تستوسترون را در پی خواهد داشت 
عنـوان یـک داروي گیـاهی در درمـان      نارگیل در گذشـته بـه  

کـاهش درد   سـرطان،  اسـکوروي،  هایی از قبیل دیابت،بیماري
بـا  ).  6،5(کمر و تحریک نیروي جنسی کـاربرد داشـته اسـت    

توجه به اینکه تاکنون مطالعاتی در زمینه تـأثیر گوشـت میـوه    
نارگیل  بر فعالیت تولیدمثلی جنس نر و عملکرد بیضـه انجـام   

پژوهش تأثیر احتمالی گوشت میـوه نارگیـل بـر     نشده، در این
هـاي جنسـی در بیضـه    هاي تولیدمثلی و سلول میزان هورمون

     .مورد مطالعه قرار گرفت
  

  مواد و روشها
حیوانـات  . تجربی در محیط آزمایشـگاه انجـام شـد    این مطالعه

ی نر بالغ از نـژاد  یهاي صحرامورد استفاده در این تحقیق موش
گرم بودند که از خانه پـرورش   250±10تقریبی ویستار با وزن 

سـن حیوانـات در   . حیوانات دانشـگاه کـازرون تهیـه گردیدنـد    
درجـه حـرارت   . ماه بود 5/2-3طور متوسط ه هنگام آزمایش ب

در طـول  گـراد  انتیسـ  درجـه  20±2محیط در زمان آزمـایش  
سـاعت تـاریکی و    12شبانه روز بود و شرایط نوري به صـورت  

 . ایی تنظیم شدساعت روشن 12
ـ      آب آشامیدنی از آب لوله ه کشـی شـهري و تغذیـه حیوانـات ب

کـه از شـرکت   ) غذاي فشـرده (وسیله خوراك مخصوص موش 
سهامی خوراك دام و طیور پارس تهیه شده بود توسط سـرنگ  

هــاي نگهــداري قفــس. انجــام شــد (Feeder)خــوراك دهنــده 
ر ضد عفونی با اي دو کربنات بود که هفته حیوانات از جنس پلی

بـه  . شـد  بار تعویض مـی  هاي چوب آن هر سه روز یک و خرده
ها یک منظور سازش حیوانات با محیط آزمایشگاه تمام آزمایش

هفته پس از اسـتقرار و سـازش حیوانـات در محـیط آزمـایش      
روز بـود و نحـوه دریافـت     30طول مـدت آزمـایش   . انجام شد

روزانـه انجـام   گوشت نارگیل در حیوانات به صورت خـوراکی و  
  .گرفت

 2300گوشـت نارگیـل    )LD50( از آنجا که مقـدار دوزکشـنده  
ــود  میلــی ــوگرم وزن بــدن محاســبه شــده ب ، )7(گــرم بــر کیل

گروه هشت تایی به شرح زیـر   5بندي حیوانات به صورت  گروه
  :انجام گرفت

کنترل، که به جز آب و غذاي استاندارد ماده خاصـی  : گروه اول
  .دریافت نکردند

لیتر نرمال سالین به عنـوان حـالل   شم، که دو میلی: ه دومگرو
  . گوشت میوه نارگیل دریافت کردند

گـرم گوشـت میـوه    میلـی  500تجربی حـداقل، کـه  : گروه سوم
  . نارگیل محلول در دو میلی لیتر نرمال سالین دریافت کردند

گرم گوشت میـوه  میلی 1000تجربی متوسط، که : گروه چهارم
  .دو میلی لیتر نرمال سالین دریافت کردند نارگیل محلول در

گرم گوشـت میـوه   میلی 2000تجربی حداکثر، که: گروه پنجم
  . لیتر نرمال سالین دریافت کردندنارگیل محلول در دو میلی

گیـري در شـرایط آزمایشـگاهی ثابـت     حیوانات تا زمـان خـون  
هوشی با  ام، حیوانات تحت بی در پایان روز سی. نگهداري شدند

گیـري از  ر قرار گرفته و پس از باز کردن قفسه سـینه، خـون  ات
دست آمده بـه  ه هاي خونی ب ناحیه بطن قلب انجام شد و نمونه

دور در دقیقـه سـانتریفیوژ    3000دقیقـه بـا سـرعت     15مدت 
پس از جداسازي سرم، تا زمان . شدند تا سرم از لخته جدا شود

گـراد  نتیادرجـه سـ   -20هاي هورمونی در دماي  انجام سنجش
ــدند   ــداري ش ــد و نگه ــدازه. منجم ــون  ان ــري هورم هــاي گی

بــــــه روش آزمایشــــــگاهی  LHو  FSHتستوســــــترون،  
ــی رادیو ــتفاده از دســتگاه    (RIA)ایمونواس ــا اس  Kentronو ب

هاي مورد استفاده بـراي  کیت. ساخت کشور سوئیس انجام شد
سـاخت   IBLاز شـرکت   LHو  FSHهاي تستوسترون، هورمون

  . تهیه شدندکشور آلمان 
حیوانـات از بـدن خـارج، از     همچنین در پایان دوره آزمایش، بیضه

هـاي  آمیـزي بـا رنـگ    آنها مقاطع بافتی تهیه گردید و پس از رنگ
هــاي مخصـوص نئوبــار و  هماتوکسـیلین و ائـوزین، بــه کمـک الم   

گراتیکول شمارش و بررسـی سـلولی توسـط میکروسـکوپ نـوري      
، آنـالیز و  Excelهاي آماري  س برنامهنتایج حاصله بر اسا. انجام شد

ــه و   ــانس یکطرف ــتقل  t-testاری ــی مس ــاري معن ــطح آم دار  در س
05/0P< ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .   
  

  هایافته
هاي پژوهش، میـزان سـطح    در بررسی وضعیت هورمونی نمونه

سـرم نشـان داد کـه در     LHو  FSHهاي تستوسترون، هورمون
میلی گرم بر کیلوگرم گوشت  2000و  1000هاي تجربی گروه

داري در میـزان غلظـت هورمـون     میوه نارگیـل افـزایش معنـی   
در . تستوسترون نسبت به گـروه کنتـرل و شـم مشـاهده شـد     
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داري نسبت  تغییر معنی LHو  FSHهاي میزان غلظت هورمون
 ).1 جدول(نشد  به گروه کنترل و شم مشاهده 

-ه میانگین تعداد سـلول شناسی بیضه نشان داد ک بررسی بافت
ــیت و     ــپرماتوگونی، اسپرماتوس ــدیگ، اس ــرتولی، الی ــاي س ه

داري  هاي مختلـف آزمـایش اخـتالف معنـی    اسپرماتید در گروه
همچنین بین گـروه شـم   . نسبت به گروه کنترل و شم نداشتند

 داري در پارامترهاي مذکور وجود و کنترل نیز هیچ تغییر معنی
   .)2و  1شکل ، 2جدول (نداشت 

  

  
ائوزین،  -هماتوکسیلین(بافت بیضه در گروه کنترل  - 1شکل 

  )x40بزرگنمایی 

  بحث
مطالعات اخیر نشان داده است که ترکیبات موجود در گوشـت  
نارگیــل ماننــد اســید پالمیتیــک و لینولئیــک، کــادمیم و روي 

اي را که منبع اصلی تولید  توانند فعالیت ماکروفاژهاي بیضه می
ر بیضــه هســتند مهــار و از طریــق افــزایش اکســید نیتریــک د
باعـث افــزایش تبـدیل کلسـترول بــه     450P فعالیـت سـیتوکرم  

و در نتیجه احتماالً باعث افزایش ) Pregnenolone( نولونپرگنه
در  LHغلظت هورمون ). 8(ترشح هورمون تستوسترون گردند 

هاي تیمار شده با گوشت نارگیل نسبت به گـروه کنتـرل   گروه
دار پیدا نکرده است که ممکن است در ایـن حالـت    یتغییر معن

ها و یـا هـر دو    و یا حساسیت آن گیرنده LHهاي  تعداد گیرنده
مورد با هم اتفـاق افتـاده باشـد تـا بتوانـد در افـزایش غلظـت        

با توجه به نتایج ). 9(هورمون تستوسترون دخالت داشته باشد 
مـورد   تـوان گفـت در   مـی  FSHدار  از عدم تغییر معنـی  حاصل
FSH    احتمـاالً مکانیســم فیــدبکی فقـط توســط اســتروئیدهاي
اکتیـوین   هاي اینهیبین،بلکه هورمون ،شود اي اعمال نمی بیضه

در  GnRHو فولیستاتین نیز بـا تـأثیر مرکـزي بـر روي تولیـد      
نقش دارند و ممکن است کـه عـدم تغییـر     FSHتنظیم غلظت 

  ). 10(ورها باشد ناشی از اثرات تعدیلی این فاکت FSHدار  معنی

  بعد از مصرف گوشت میوه نارگیل در موشهاي صحرائی نر بالغ LHو  FSHیار غلظت پالسمایی هورمونهاي تستوسترون، میانگین وانحراف مع .1جدول 
میزان گوشت  گروهها

 (mg/kg)نارگیل 
 تستوسترون
(ng / ml) 

FSH 
(mIu / ml) 

LH 
(mIu / ml) 

47/1 - کنترل  76/3  15/0  5/1  5/0  80/2  
40/1 - شم  60/3  09/0  5/1  18/0  79/2  

27/1 500 تجربی اول  84/3  06/0  5/1  19/0  79/2  
73/1* 1000 تجربی دوم  36/5  08/0  62/1  14/0  78/2  
57/1 * 2000 تجربی سوم  19/6  11/0  65/1  22/0  64/2  

  .می باشد >P 05/0نی دار در سطح آماري نشان دهنده اختالف مع                      
 

میانگین وانحراف معیار تعداد سلولهاي دودمان اسپرم، سرتولی و الیدیگ در یک لوله سمنیفر بعد از مصرف گوشت میوه نارگیل در موشهاي  .2جدول 
  صحرائی نر بالغ

میزان گوشت  گروهها
 (mg/kg)نارگیل 

تعداد سلولهاي 
اسپرماتوگونی در 

 یک لوله

عداد سلولهاي ت
اسپرماتوسیت در 

 یک لوله

تعداد سلولهاي 
اسپرماتید در یک 

 لوله

تعداد سلولهاي 
 سرتولی

تعداد سلولهاي 
 الیدیگ

9/2 - کنترل  25/36  22/1   25/58  88/1  5/150  14/0  39/11  48/0  7/13  
75/2 - شم  20/36  18/1  19/58  80/1  4/150  10/0  39/11  35/0  7/13  

64/2 500 تجربی اول  87/37  19/1  75/58  67/1  12/149  07/0  67/11  67/0  52/13  
01/3 1000 تجربی دوم  25/39  83/1  2/58  32/1  2/152  42/0  53/10  22/0  76/13  
59/1 2000 تجربی سوم  5/38  67/1  42/58  83/1  87/148  70/0  75/10  74/0  92/13  
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گوشـت   mg/kg2000کننـده   بافت بیضه در گروه دریافت -2 شکل

  )x40ائوزین، بزرگنمایی  -هماتوکسیلین( میوه نارگیل
  

مطالعات انجام گرفته در خصـوص اثـرات گوشـت نارگیـل نشـان      
دهد که ترکیباتی همچون اسیدلوریک، میریستیک، پالمیتیـک   می

ــت نا  ــود در گوشـ ــتئاریک موجـ ــیت  و اسـ ــل داراي خاصـ رگیـ
از آنجـا  . باشـند  ردوکتاز مـی  - آلفا - 5مهارکنندگی فعالیت آنزیمی 

که مهـار ایـن آنـزیم باعـث کـاهش تبـدیل تستوسـترون بـه دي         
شـود در نتیجـه تستوسـترون     هـا مـی   هیدروتستوسترون در بافـت 

شـود و در نهایـت    هیدروتستوسـترون تبـدیل مـی    کمتري بـه دي 
یابـد   ن در خـون افـزایش مـی   میزان غلظـت هورمـون تستوسـترو   

طی مطالعات انجام شده، مشـخص گردیـده کـه وجـود     ). 11،12(
ترکیباتی از قبیل روي و کادمیم در گوشت نارگیل باعـث افـزایش   

ــنتز   ــق بیوس ــترون از طری ــد تستوس ــا - 17تولی ــی  - بت هیدروکس
ــدروژناز  ــتروئید دهی ــی) 17ß-HSD( اس ــب   م ــدین ترتی ــود و ب ش

 از طـرف دیگـر  ). 13(دهد  نیز افزایش میمتابولیسم استروئیدها را 
 Eو  B، C هـاي که ویتامین نشان داد 2006 یانگ در سال مطالعه

همچنین خـاکی   .استبیضه مفید  در کاهش اثرات سمی بر  بافت
و  B، Cهـاي  نشان دادندکه ویتـامین  2009و همکارانش  در سال 

E در مـوش صـحرایی نـر    ) تستوسـترون ( هاي جنسـی بر هورمون
و نتیجه ایـن مطالعـات حـاکی از آن اسـت کـه       اندر واقع شدهموث

تواند از طریق افـزایش میـزان هورمـون    مصرف گوشت نارگیل می
 سزایی داشته باشـد ه تستوسترون در افزایش قدرت باروري نقش ب

اسیدهاي چرب اشباع و غیراشباع موجود در گوشت نارگیـل  ). 14(
ردوکتاز، قادرنـد فعالیـت آنـزیم     - آلفا - 5ضمن مهار فعالیت آنزیم 

از  .هیدروکسی اسـتروئید دهیـدروژناز را افـزایش دهنـد     - بتا - 17
 ،آنجا که این هورمون در تولید هورمون تستوسترون دخیـل اسـت  

تستوسـترون را در پـی خواهـد     بنابراین افـزایش میـزان هورمـون   
میریسـتیک و   ترکیباتی همچون اسـیدهاي لوریـک،  ). 15(داشت 

پالیمیتیک موجود در گوشت نارگیـل، افـزایش دهنـده کلسـترول     

هـاي  سـاز سـنتز هورمـون   باشند و از آنجا که کلسـترول پـیش  می
پس میزان تستوسترون نیز قابل افزایش خواهـد   ،استروئیدي است

اي دیگر حاکی از تأثیر اسیدهاي چـرب اشـباع و    همطالع). 16(بود 
ـ  ،باشد غیر اشباع موجود در گوشت نارگیل می کـه ایـن    طـوري ه ب

ترکیبات اسیدي فعالیت آنزیم آروماتاز را مهار کرده و با توجـه بـه   
بنـابراین   ،شود اینکه این آنزیم سبب تولید آندروژن به استروژن می

در ) تستوسـترون (نـدروژن  مهار فعالیت آن سبب افزایش میـزان آ 
 ).17(گردد  خون می

 MCF)Medium Chain Fatty acid ( موجود در گوشت نارگیـل ،
ــامل  ــک،    ش ــتیک،کاپروئیک، کاپریلی ــک، میریس ــیدهاي لوری اس
 با باال بـردن ترشـح انسـولین در درمـان دیابـت اسـتفاده        ،کاپریک

 SHBG )Sexتولیــد  شــود و در صــورت افــزایش انســولین،مــی

Hormone Binding Globulin (کنـد و در  از کبد کاهش پیدا می
  ).18،19(یابد  نتیجه میزان تستوسترون آزاد افزایش می

بررسی نتایج حاصل از تأثیر مقادیر مختلف گوشت میوه نارگیل بر 
دهد که مصرف این ترکیب تغییر محسوسـی   بافت بیضه نشان می

. کنـد  جـاد نمـی  ساز، سرتولی و الیدبگ ای در تعداد سلولهاي اسپرم
هـاي  تأثیر بودن گوشت میوه نارگیـل بـر تعـداد سـلول    بی احتماال
گ بـه علـت عـدم تـأثیر گوشـت میـوه       یساز، سرتولی و الید اسپرم

همچنـین  . باشـد می LH  و FSH نارگیل بر غلظت سرمی هورمون
 و FSH، LH ارتباط مستقیمی بین ترشح غلظت سـرمی هورمـون  

 ،10(تولی و الیـدبگ وجـود دارد   سـاز، سـر   هاي اسپرمتعداد سلول
از ایـن گذشـته مشـاهدات میکروسـکوپی حـاکی از افــزایش      ). 20

از آنجا کـه تستوسـترون عامـل     .اي می باشد هاي لوله تراکم اسپرم
پس بـا افـزایش غلظـت هورمـون      باشد،بقاي روند اسپرماتوژنز می

  ).10(کند تراکم اسپرم افزایش پیدا می تستوسترون،
ی نـر  یهـاي صـحرا  مختلف گوشت نارگیل بر موش تأثیر مقادیر

بـالغ موجــب افـزایش غلظــت هورمـون تستوســترون و تــراکم    
اي گردید که ایـن امـر احتمـاالً ناشـی از مهـار       هاي لولهاسپرم

 -بتـا  -17آلفـا رودکتـاز، افـزایش بیوسـنتز      -5فعالیت آنـزیم  
ــدروژناز   ــتروئید دهی ــی اس ــزایش   )17ß-HSD(هیدروکس و  اف

تواند تأثیر مثبتی بـر قـدرت بـاروري     باشد که میمی کلسترول
  . داشته باشد، هرچند مطالعات بیشتري در این زمینه نیاز است

  
  تشکر و قدردانی 

ــدین ــرم دانشــگاه آزاد   ب ــان محت وســیله از مســئوالن و کارکن
ــکی    ــکده پزش ــازرون، دانش ــد ک ــالمی واح ــکی و  ،اس دامپزش

ــ   ــیراز ص ــوامی ش ــر ق ــی دکت میمانه آزمایشــگاه تشــخیص طب
  .شودسپاسگزاري می
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