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سندرم  روي،با سنیندر  نناز رورياـنابو  اريگذ   تخمک معد مهم عللزنان و از  کرینیوندا لختالا ترین شایعاز  یکی
 می دهستفاا نناز مونیرهو تمشکال نمادر ايبر سنتی ربطو نگشتا پنج هگیااست.  (PCOS) کیستیک یتخمدان پل

 ءلقاا کیستیک پلی انتخمد رمسند بر نگشتاپنج هگیا رهاـعص يهارـثا سیربر جهت مطالعه نیا لیدل نی. به همدشو

ماده نژاد  ییصحرا يدر موش ها یجنس کلیس یپس از بررس شیآزما نیدر ا .یددگر منجاا ییاصحر يهاشمودر  هشد

 نیسال  ml 0.5که  لرـکنت وهگر-1: شدند میانتخاب و به سه گروه تقس منظم داشتند کلیسر موش که س 15 ستاریو

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

PCOS روز، روزانه 11مدت   يماریکننده عصاره که به منظور درمان ب افتیدرml  5.5 پنج انگشت  اهیگ یعصاره اتانول

 باگلوکز خون و لیپیدها  زانیسرم م هیتهو  يریپس از خونگ ش،یآزما انیکردند. در پا  افتیدر   mg/kg 150را با دوز

-One) طرفه کی انسیوار زیآنال يبدست آمده با آزمون ها ي. داده هاندشد يریمخصوص اندازه گ يها تیاستفاده از ک

Way ANOV)  نرم افزار در دانکن تست تعقیبی وSPSS پنج  اهیحاصل نشان داد که عصاره گ جیشد. نتا سهیمقا

در کلسترول و تري گلیسیرید  زانیدر م يدار یمعن رییتغ  PCOS به گروه کنترل بتنس  mg/kg 155 انگشت در دوز

 .  (p<0.05) استتاثیر معنی داري نداشته  HDLلی بر میزان گلوکز و کرده و جادیا ماده ییصحرا يموش ها

  يلیپیدپروفایل گلوکز و  ،گیاه پنج انگشت،  PCOSکلیدی: گانواژ

 مقدمه  -1
جبران  يها بیآس تواند یو...(م ییدارو اهانی)از جمله آب، خاک، گ یعیاز منابع طب یاصول ریو غ هیرو یب يبهره بردار

دسترسی  ناییاتو ختنانداخطر به ونبدرا  کنونی يهازنیا کهاست  ايتوسعه ارپاید توسعه .وارد کند ستیز طیرا به مح يریناپذ

 داريبر هبهرو  محیط تخریب خیمو قباعو به توجهی بی رتصودر  ماا .نماید فطر بر نهایشازنیا تأمین ايبر هیندآ يها لنس

 هداخو غیرممکن يمرا ارپاید توسعه به ستیابید ،باشد می ودمحد نیاتوداراي  که طبیعی محیطاز  هنشد بحساو  یهرو بی

 به که است( Verbenaceae) شاهپسنداز خانواده  گلدار گیاهی  Vitex agnus –castus یبا نام علم پنجانگشت گیاه. دبو

 لیمتراست و به دل 2تا  1.5به ارتفاع  يدرختچه ا اهیگ نی(. ا1331)آخوندزاده.  یابد می رشوپر ایران در زینتی گیاه عنوان

 ادتعد ويحا نگشتاپنج هگیا رهعصا( Zargari, 1991. )ندیگو یانگشت م نجآن را پ ییو پنج تا يپنجه ا يداشتن برگ ها
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 مانند ينوئیدهاوفال،  تینژکوئرستاو  ها ولکمپفر ؛ها لنووفالاز  مشتقاتی ،نیتکسیو لکالوئیدآ ؛قبیلاز  لفعا تترکیبااز  ديیاز

و  لفاپینن)آ پیننو  لسینئوآن  هعمد ايجزا که تـسا سانسا 5%  يدارا زین هگیا نیا همیو. دـباش می نکریستوفاو  لتینوپند

(PCOS پلیکیستیک انتخمد رمسند .(1191وهمکاران   (Rameshهستند( بتاپینن
 لختالا ترین شایعاز  یکی( 1

. شدداده  حشر 1135درسال  للونتاو  شتینا توسط ربا لیناو سندرم نیا است. روريبا سنیندر  نناز متابولیکی و کرینیوندا

 یشافزا) یزر درون دغد يها نمورهو اتتغییر( يرورناباو  قاعدگی تختالال)ا بالینی يیژگیهااز: و عبارتند رمسند ینا عالئم

 می  2 عنو یابتو د چاقی ،نسولینا به متومقا) متابولیک اختالالت (.4002وهمکاران،Tsilchorozidou) (ها روژنندآ سطح

 ریغ يها مداخلهحال  نیا . باوجود ندارد يماریب نیا يبرا یمتاسفانه تاکنون درمان قطع (.2553همکاران،و   (Marxدباش 

 نیاول اضافه وزن هستند، يکه دارا يمناسب و ورزش درافراد ییغذا میبا رژ هیمثل تغذ یعادت زندگ در رییمانند تغ ییدارو

 روش ترینهشدشناخته  حاضر لحااست که در  ییایمیش ياستفاده از داروها زین یخط درمان نیباشد. دوم  یم یخط درمان

 (.2553همکاران،  و (Marx ستاتاموکسیفنو  وزوللتر ، مینرمتفو ات،سیتر کلومیفن مانند هاییاز دارو دهستفاا مانیدر يها

 يدیاز همیتا يدارا یاهیگ يمانند داروها جایگزین يهادارو تهیهو  شناسایی، هادارو یناز ا ناشی جانبی ارضعواما با توجه به 

 باتیترکنشان داده  ریمطالعات اخ. ستاشتهدا خاصی بتاقر سنتی طبو  ییدارو نگیاها با زبا یراز د ننسا. استا

 هگیااز  هستند هاوونفالویزا مانند تیاترکیب ساساا که را جنسی يها نمورهو هیندافزا و نخو چربی هندآور پایین نیوژسترافیتو

در اثر هیپر کاهش گلوکان القا شده  ،لیپیدها متابولیسم برکه  ئیدهاوسنرا يکدافیتو. همچنین اند دهکر اجد نگشتا پنج

 نیهمچن .(2559 همکاران وPaolo )نداجدا کرده را نیز  هشد قعوا مؤثر بافتها سیلهو به گلوکز فمصر شیافزاگلیسیمیا و 

 نگشتاپنج ییدارو هگیا رهعصا صلیا ينوئیدهاووفال نمیااز  که ستا داده ننشا طبیعی تترکیبا شیمی رهبادر تتحقیقا

 است شتهدا لیپیدها ازکسیداپر بر ريمها ثراو دهبو يچشمگیر نیاکسیدا نتیآ خاصیتداراي  کاستیسین نوئیدووفال

(Ramazanov ،2554.) گلوکز خون  زانیپنج انگشت بر م اهیگ وهیعصاره م ریتاث یمطالعه به منظور بررس نیا لیدل نیبه هم

  .دیانجام گرد PCOSالقا  ماده پس از ییصحرا يدر موش هاو لیپیدها 

 مواد و روش ها: 
سیکل . گرفت منجاا(مگر 135-225 یوزن با محدوده) ستاریو ادنژ ،بالغ دهما ییاصحر يها شموروي بر  مطالعه ینا

و به  هدـش بنتخاا شتنددا منظم سیکل که شمو 15سپس  شد. نییروز تع 14طی  یـنواژمیر ـسابا تهیه جنسی موش ها 

 لکنتر وهگر-2 کردند. افتیدر طول پژوهش در نیسال ml  5.5که لرـکنت وهگر-1:شدند میگروه تقس سهبه  یطور تصادف

PCOS کهml  5.5 گروه -3کردند.  افتیدر طول پژوهش در نیسالPCOS منظور درمان  که به عصاره کننده افتیدر

 ءاـلقاتـجهکردند.  افتیدر  mg/kg   155زانگشت را بادوج پن اهیگ یاتانول عصاره ml  5.5روزانه روز،  16  مدت يماریب

PCOS  ها مقدار آن یجنس کلیاز س استروس در مرحله mg 5.2 0.2  والرات رادر ولیاستراد پودر ml  روغن کنجد حل

ی تحت بررس ییصحرا يها موش ،قیتزر پس از  15 ،45، 35 يشد.در روزها قیتزر و تک دوز یعضالن و به صورت کرده

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

و سپس  میکن یاضافه م 35%اتانول  ml  555به رار خشک از پود گرم 155، عصاره هیته يبرا است، مشاهده شد. اندر تخمد

از  بااستفاده بدست آمدهساعت نمونه  49از گذشت بعدو درجه قرار داده  35ب آ ساعت در داخل حمام 49مدت  را به محلول

به  و ( به صورت روزانهmg/kg 150شده) نییمطابق با دوز تع را از عصاره ینیحجم مع بیترت نیبدشد.  لتریف یکاغذ صاف

سر انجام شد.  دنیباره و با بر کیبه صورت  يریخونگ ، شیآزما نپایادر شکل داخل صفاقی دریافت کردند.به و روز  11مدت 

 ارفزا منراز  دهستفاا با جنتای شد. يریمخصوص اندازه گ يها تیاستفاده از ک باگلوکز خون و لیپیدها  زانیسرم م هیپس از ته

                                                
1- Polycistic overy syndrom 
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SPSS   طرفه  یک یانسوار زنالیآ کمک بهو (ANOVA One-Way)  جهت .شدند سهیمقا باهمدانکن  تست تعقیبی و 

   .شد گرفته نظردر  ها وتتفا دنبودار  معنی انبهعنو p<0.05   جنتای سیربر

  ها افتهی

نشان داده شده  4تا 1در نمودارهاي در گروه هاي مختلف  لیپیديپروفایل میزان گلوکز خون و  )±SEM) میانگین

کاهش کلسترول و تري گلیسیرید و  ،گلوکز زانیم شیماده باعث افزا ییصحرا يوالرات در موش ها ولیازاستراد استفادهاست. 

انگشت  پنج اهیعصاره گ بدست آمده نشان می دهدنتایج  با گروه کنترل شد. سهیدر مقا PCOS يدر گروه ها HDL زانیم

در سرم موش کلسترول و تري گلیسیرید  زانیدر م يدار یمعن رییتغ PCOSنسبت به گروه کنترل mg/kg 150  در دوز

افزایش داده  را HDLو  را کاهش گلوکزمیزان  (.و3و1)شکل  استو باعث کاهش آن ها شده کرده  جادیماده ا ییصحرا يها

  (.4و2)شکل  استنبوده  تاثیر معنی دارياین است ولی به لحاظ آماري 

 

 
 (.p<0.05)می باشد. PCOSنسبت به گروه کنترل اختالف معنی دار * نشان دهنده  ،بین گروه هاي مختلفمقایسه میزان تري گلیسیرید -1شکل

 

 
 

 (.p<0.05باشد.) یم PCOSکنترل دار نسبت به گروه  یمختلف، * نشان دهنده اختالف معن يگروه ها نیب HDL زانیم سهیمقا-2شکل
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 (.p<0.05باشد.) یم PCOSکنترل  گروهدار نسبت به  یمختلف، * نشان دهنده اختالف معن يگروه ها نیبکلسترول  زانیم سهیمقا-3شکل

 

 
 

 (.p<0.05باشد.) یمPCOS کنترل گروه  دار نسبت به یمختلف، * نشان دهنده اختالف معن يگروه ها نیبگلوکز  زانیم سهیمقا-4شکل

 حث و نتیجه گیری ب

از  بعضیو  هاوژنسترافیتو ،ئیدهاوسترا يکدا مانند يئیدوسترا تترکیبا زيسااجد بر مبنی قبل تتحقیقا نتایجبا توجه به 

 ینا تترکیبا که دمیشو يگیر نتیجه ،نگشتا پنج هگیا رهعصا ازدغد-هیپوفیز-سهیپوتاالمو رمحو دعملکر بر مؤثر تترکیبا

-هیپوفیز-سهیپوتاالمومحور روي  ثرا طریقاز  یاو  نیکوژسترا اتثرا و نیوژسترا يهاهگیرند به لتصاا طریقاز  یا هگیا

 سمیمتابول بر زلیپا گلیسرید يتر نزیمآ همچنین با فعال کردن و يئیدوسترا يهانمورهو انمیز تغییرو  زئیدساوسترادغد

 کاستیسین مثل نوئیدهاییووفالو  ماتیکآرو تترکیبا نگشتا پنج هگیااز  قبل تتحقیقادر  همچنیناست.  اثر گذاشته دهایپیل

 هـتـشدا لیپیدها  ازکسیداپر بر ريمها ثرا و دهبو يچشمگیر نیاکسیدا نتیآ خاصیتداراي  که ندا دهکر اجدرا  کوئرستینو 

 ینااز و هستند نیاکسیدا نتیآ اصخوداراي  هبالقو رتصو به نگشتاپنج هگیا تترکیبا کهگرفت  جهیتوان نت یم ینابنابر است 

. همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده (2551 ،وهمکارانWebster )اند دهبو مؤثر نخو يلیپیدها زيسا لنرمادر  طریق

میزان این هورمون افزایش پیدا کرده مبنی بر کاهش گلوکان القا شده در اثر هیپرگلیسیمیا و نقش مهاري آن بر ترشح انسولین 

 (این کاهش به لحاظ آماري معنی دار نبوده4ولی طبق نتایج بدست آمده )شکل  ،و به طبع آن گلوکز خون کاهش می یابد

        است . 
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The effect of Vitex agnus-castus fruit extract on serum glucose and 

lipid levels in induced polycystic ovary syndrome in rats  
 

Abstract 



 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

One of the most common endocrine disorder in women and the most important causes 

of ovulation and infertility in mature women is polycystic ovary syndrome (PCOS). The 

Vitex agnus-castuse 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 study, after examining the 

sexual cycle in female Wistar rats, 15 rats were selected and divided into three 

groups:1- Control group which received 0.5 ml saline during the study. 2- The PCOS 

control group that received 0.5 ml of saline during the study. 3- The PCOS group that 

treated for 16 days with 0.5 ml of V. agnus-castus ethanolic extract at a dose of 150 mg 

/ kg . At the end of the experiment, after preparing a blood serum , serum levels of  

blood glucose and lipids were measured using special kits. Data were analyzed by one-

way ANOVA and Duncan tests using SPSS software. The results showed that the V. 

agnus-castus extract of 150 mg / kg compared to the control group significantly 

changed the level of cholesterol and triglyceride in female rats but did not have a 

significant effect on glucose and HDL (p<0.05). 
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