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  چکیده

سندرم  ،رويبا سنیندر  نناز رورياـنابو  اريگذ تخمک معد مهم عللاز زنان و کرینی وندا لختالا ترین شایعاز  یکی

 می دهستفاا نناز مونیرهو تمشکال نمادر ايبر سنتی ربطو نگشتا پنج هگیا .است )PCOS( کیستیک یتخمدان پل

 ءلقاا کیستیک پلی انتخمد رمسند نگشت برا پنج هگیا رهاـعص هايرـثا سیربر جهت مطالعهاین به همین دلیل  .دشو

پس از بررسی سیکل جنسی در موش هاي صحرایی ماده نژاد  در این آزمایش .یددگر منجاا ییاصحر يهاشمودر  هشد

  ml 0.5 که   لرـکنت وهگر - 1 ، و به سه گروه تقسیم شدند:انتخاب، موش که سیکل منظم داشتندسر  15ویستار 

 -3کردند.  افتیدر طول پژوهش در نیسال ml  0.5که PCOS لکنتر وهگر -2 کردند. افتیدر طول پژوهش در نیسال

 جپن اهیگ یاتانول عصاره  ml 0.5 روزانه روز، 16  مدت يماریب درمان منظور به که عصاره کننده افتیدر PCOSگروه 

هورمون  زانیم خونی  سرم هیتهو  يریخونگاز پس  ،آزمایش در پایان کردند.  افتیدر  mg/kg  150زدو با انگشت را

آزمون هاي آنالیز هاي بدست آمده با داده  شد. يریمخصوص اندازه گ يها تیاز ک استفاده با FSH و   LHيها

نتایج حاصل مقایسه شد.  SPSSنرم افزار در دانکن  تست تعقیبی و (One-Way ANOVA)  طرفه  واریانس یک

هورمون  زانیم در يدار یمعن ریینسبت به گروه کنترل تغ mg/kg 150   دوز در پنج انگشت اهیعصاره گنشان داد که 

   ).p≤0/05( است و بر تعدیل هورمون ها موثر بوده کرده جادیا ماده ییصحرا يموش ها در LH , FSH يها

  

 FSHو    LH،گیاه پنج انگشت ،PCOS :کلیدي واژگان

  

  مقدمه - 1

 يریجبران ناپذ يها بیآستواند یم و...) ییدارو اهانیگ ،خاك ،بآ جمله (از یعیاز منابع طبغیر اصولی  و هیرو یب يبهره بردار

 هیندآل هاي نس دسترسی ختنانداخطر به ونبدرا  کنونی يهازنیا کهاست اي توسعه ارپاید توسعه .وارد کند ستیز طیرا به مح

 بحسا و یهرو بی داريبر هبهرو  محیط تخریب خیمو قباعو به توجهی بی رتصودر  ماا .نماید فطر بر نهایشازنیا تأمین ايبر

   .دبو هداخو ممکن غیر يمرا ارپاید توسعه به ستیابید ،باشد می ودمحد نیاتوداراي  که طبیعی محیطاز  هنشد

 به که است (Verbenaceae) شاهپسند از خانواده گلدار اهیگی  Vitex agnus –castus یعلم نام با پنجانگشت اهگی

 لیبه دل ومتراست  2تا  1.5به ارتفاع  يا درختچه اهیگ نیا ).1379 ,(آخوندزاده ابدی می رشوپر رانای در نتیزی اهگی عنوان

 ادتعد ويحا نگشتاپنج هگیا رهعصا (Zargari, 1991) . ندیگو یانگشت م را پنج آن ییتا و پنج يا پنجه يهاداشتن برگ 
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 مانند ينوئیدهاوفال ، تینژکوئرستاو  ها ولکمپفر ؛ها لنووفالاز  مشتقاتی ،یتکسینو لکالوئیدآ ؛قبیلاز  لفعا تترکیبااز  ديیاز

 و لفاپینن(آ پینن و لسینئوآن  هعمد ايجزاکه تـسا سانسا 5 % نیز داراي هگیا این همیو. دـباش می نکریستوفاو  لتینوپند

 لختالا ترین شایع از یکی) 1(PCOS کیستیک پلی انتخمد مرسند). 1986وهمکاران   (Rameshهستند )بتاپینن

 .شدداده  حشر 1935درسال  للونتا و شتینا توسط ربا لیناو سندرم نیا .است روريبا سنین در نناز متابولیکی و کرینیوندا

 شیافزا(یزر درون دغد ن هايمورهو اتتغییر ،و ناباروري) قاعدگی تختالالا( نیبالی يها ژگییو از: عبارتند مرسند ینا عالئم

 ) 2 عنو ابتید و چاقی ،ننسولیا به متومقا( کمتابولی تاختالال .)2004همکاران،وTsilchorozidou( )ها روژنندآ سطح

  LH يباال ریدمقا ،ترشح غیر طبیعی گنادوتروپین ها  PCOSهمچنین در  .)2003 ،و ھمکاران  (Marxمی باشد

 می هالکوفولی غبلو و دـشر در لختالا به منجر ) لوکفولی كمحر نمورهو( FSH نپایی حسطو ،)زرد جسم مولد (هورمون

 يها مداخلهحال  نی. با اوجود ندارد این بیماري يبرا یتاکنون درمان قطع متاسفانه  ).2001،و همکاران  (Marshall  دشو

 نیاول ،اضافه وزن هستند يکه دارا يافراددرورزش  مناسب و ییغذا میبا رژ هیمثل تغذ یدرعادت زندگ رییمانند تغ ییدارو ریغ

روش  ترینهشدشناخته  حاضر لحاکه در  است ییایمیش ياستفاده از داروهانیز  یدرمان خط نی. دومباشد  یم یدرمانخط 

 ).2003همکاران، و  (Marx ستا تاموکسیفنو  وزوللتر ،مینرمتفو ات،سیتر کلومیفن مانند هاییارود از دهستفاا مانیدر يها

 همیتا يدارا یاهیگ يمانند داروها جایگزین يهادارو تهیهو  شناسایی ، هادارو ینا از ناشی جانبی ارضعواما با توجه به 

ویتکس   که نشان داده ریمطالعات اخ .ستاشتهدا خاصی بتاقر سنتی طبو  ییدارو نگیاها با زبا یراز د ننساا .ستا يدیاز

 دشو می رتصو .دهد ینشان م یهورمون تیفعال LH نوـمرهو تولید بر هبویژ ،هیپوفیز هغد بر ثرابا لیو ،نیست نمورهو يمحتو

از بعد را زرد جسم تترشحا LH .هددمینشان  LHترشح  میدر تنظ قدامی زیپوفیه بر adabtogenic ثرا یک یتکسو

 Gerhard( دوـش می زن جنسی سیکل تنظیم به منجر منجااسر که ،میکند تحریک ونستروژپر تولید ايبر اريگذ تخمک

 , LH يها هورمون زانیم انگشت بر پنج اهیگ وهیم هعصار ریتاث یمطالعه به منظور بررساین  لیدل نیبه هم .1998) ,همکارانو

FSH القا پس ازماده  ییصحرا يدر موش هاPCOS  دیانجام گرد.  

   :مواد و روش ها

 سیکل. گرفت منجاا )مگر 170- 220 یوزن با محدوده (ستاریو ادنژ ،بالغ دهما ییاصحر يها شموروي  بر مطالعه ینا

و به طور  هدـش بنتخااشتنددا منظم سیکل که شمو 15سپس  .شد نییروز تع 14طی  یـنواژ میرـسا تهیه با ها شمو جنسی

 لکنتر وهگر -2 .کردند افتیدر طول پژوهش در نیسال ml  0.5که لرـکنت وهگر - 1 :شدند میگروه تقس سهبه  یتصادف

PCOS کهml  0.5 گروه - 3کردند افتیدر طول پژوهش در نیسال PCOS منظور درمان  عصاره که به کننده افتیدر

 ءاـلقاتـجه. کردند افتیدر  mg/kg   150زدوانگشت را با جپن اهیگ یاتانول عصاره ml  0.5روزانه ،روز  16  مدت يماریب

PCOS  مقدار هاموش  یجنس کلیاز س استروس در مرحله mg 0.2 والرات رادر ولیاستراد پودر ml  0.2  روغن کنجد حل

 یتحت بررس ییصحرا يها موش ،قیتزر پس از  60 ،45، 30 يهادر روزشد. قیتزرو تک دوز  یعضالن و به صورت کرده

 کولیفول ستیاز عالئم وجود ک یکیکه  داریپا  استروس وقوع فازو  یجنس کلینامنظم شدن س  و گرفتند قرار نالیواژ ریاسم

و  میکن یاضافه م 70 %اتانول   ml  500به رار خشک از پود گرم 100، عصاره هیته يبرا است، مشاهده شد. اندر تخمد

بدست آمده ساعت نمونه  48از گذشت بعددرجه قرار داده و  30ب آ ساعت در داخل حمام 48مدت  را به سپس محلول

) به صورت mg/kg 150(شده نییاز عصاره مطابق با دوز تع ینیحجم مع بیترت نیبدشد.  لتریف یاز کاغذ صاف استفادهبا

باره و با  کیبه صورت  يریخونگ ، شیآزما نپایادر  شد. قیموش ها تزرشکل داخل صفاقی به به و روز  16به مدت  و روزانه

مخصوص اندازه  يها تیدر آن ها بااستفاده از ک  FSH وLH  يهورمون ها زانیسرم م هیسر انجام شد. پس از ته دنیبر

                                                 
1-Polycistic overy syndrome 
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تست  و (ANOVA One-Way) طرفه  یک یانسوار زنالیآ کمک بهو    SPSS       ارفزا منراز  دهستفاابا جنتای شد. يریگ

    .شد گرفته نظردر  ها وتتفا دنبودار  معنی انعنو به p<0.05   جنتای سیربر جهت .شدند سهیمقا باهمدانکن  تعقیبی

  : ها افتهی

 هورمون زانیکاهش مو   LH هورمون زانیم شیباعث افزا ماده ییصحرا يها در موش والرات ولیاستراد از استفاده

FSH  يها در گروه PCOS  انگشت در دوز پنج اهیعصاره گ همچنین د.با گروه کنترل ش سهیدر مقا mg/kg    150به  نسبت

کرده  جادیماده ا ییصحرا يدر سرم موش ها  FSH و LH يهورمون ها زانیم در يدار یمعن رییتغPCOS گروه کنترل 

  .است

     

  
 

  ).p<0.05(می باشد.PCOS  نسبت به گروه اختالف معنی دار * نشان دهنده  ،بین گروه هاي مختلف FSHهورمون مقایسه میزان -1شکل

  

 .)p<0.05( می باشدPCOS  نسبت به گروه اختالف معنی دار * نشان دهنده  ،بین گروه هاي مختلف LHمقایسه میزان هورمون -2شکل

                                              حث و نتیجه گیري ب

می شود و  FSH , LHي پینهاوتردوگنادر  ديیاز اتتغییرد یجاا باعث  PCOSءلقاا جهت والرات استرادیولاز دهستفاا

 نیز رداريبا نتیجهو در  اريگذ تخمک یندافر لیدل نیبه هم اردند دجوو سیکل میانههم در  LH ترشح ماکزیمم همچنین

 يمفید رنگشت به طواپنج  عصاره گیاهبر طبق تحقیقات  ).2004،همکاران وTsilchorozidou( شد هداخو لختالراچاد

 ”احتماال .یدآمی دبوجو ونستروژپر ترشح دنبو ناکافی بهعلت تختالالا ینا کثرا .زدسا می فبرطررا  لوتئینی زفا تختالالا

 يهانمورهو ترشح نشد دلباعث متعا ها پینوتردوگنا ترشح تنظیمو  سهیپوتاالمو- هیپوفیز رمحو بر ثرابا نگشتاپنج هگیا
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همچنین  .)1996 ،و ھمکاران Russo( می شودجنسی  سیکلدر  نظم دیجاا باعثو  هشد ونستروژپر صخصو به انتخمد

 یکژپامینردو   D2يهاهگیرند به که ستا لفعا تترکیبا شامل نگشتاپنجگیاه  که ستا داده ننشا ننساادر کلینیکی تمطالعا

 نظر به .)2008،  همکارانو Borrione( میکند رمها را LH زيهاسااي رمالحظه قابل رطو به و دشو می متصل هیپوفیز

 تخمک معد نتیجهو در  LHو FSH جمله از  جنسی يهانمورهو دلتعا معد سبب روژنندآ حداز  بیش یشافزا عنو هر سدرمی

 یا نمادر در صلیاعامل یک نداتو می نگشتاپنج هگیا با جنسی يهانمورهو سطح لکنتر لیلد ینا به. باشد اههمر اريگذ

  .باشد کیستیک پلی انتخمد رمسند ريبیما ارضعو کاهش
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Abstract 
One of the most common endocrine disorder in women and the most important causes of 
ovulation and infertility in puberty women is polycystic ovary syndrome (PCOS). The Vitex 
agnus-castus plant is traditionally used to treat women's hormonal problems. Therefore, the 
present study was conducted to investigate the effects of V. agnus-castus extract on polycystic 
ovary syndrome induced in rats. In this experiment, after examining the sexual cycle in 
female Wistar rats, 15 were selected and divided into three groups:1- Control group that 
received 0.5 ml saline during the study. 2- The PCOS control group which received 0.5 ml of 
saline during the study. 3-  Extract group PCOS that treatment for 16 days with 0.5 ml of V. 
agnus-castuse ethanolic extract at a dose of 150 mg / kg. At the end of the experiment, after 
preparing a blood serum, serum levels of LH and FSH were measured using specific kits. 
Data were analyzed by one-way ANOVA and Duncan tests using SPSS software. The results 
showed that the V. agnus-castuse extract of 150 mg / kg compared to the PCOS control group 
significantly changed the level of LH and FSH in female rats and was effective in regulating 
hormones (p≤0/05). 
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