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  و همکاران ستاریان  ها هاي دخیل در بیوسنتز و تجزیه کتکوالمین مرفین و بیان ژن برخی آنزیم

Abstract

Introduction: PCOS is an important reproductive and endocrine disorder in women in the reproductive age. Present 

reports indicate that Vitex agnus-castus acts through hypothalamus-pituitary axis. This study was carried out to evaluate 

the effects of Vitex fruit hydroalcoholic extract on the alteration of sex hormones in a PCOS animal model.

Methods: Following 14 days of monitoring of estrous cycles of rats, 32 animals with regular cycles were selected 

and randomly divided into four groups as follows: Control, treatment-control or sham (received 365 mg/kg Vitex extract 

for 30 days), PCO (received letrozole 1mg/kg for 28 days to induce PCOS) and PCT (treated with Vitex extract 365

mg/kg for 30 days after induction of PCOS). On the last day of experiments, estrous cycles of all animals were detected 

and blood was collected by heart puncture for evaluation of hormone levels.

Results: The results showed that serum estradiol and progesterone levels decreased, while testosterone and DHEA 

levels increased following induction of PCO. No significant changes were observed in the hormone levels of the sham 

group compared to control. In the group treated with Vitex extract, a significant increase in serum levels of progesterone 

and a significant decrease in the serum testosterone levels were observed, however serum levels of estrogen and DHEA 

did not change significantly.

Conclusion: Vitex agnus-castus fruit extract can improve serum levels of testosterone and progesterone in an animal 

model of PCOS, however it cannot change estrogen and DHEA levels significantly.
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ثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه پنج انگشت بر تغییرات هورمونهاي أتبررسی 

 موش صحرایی القایی در) PCOS( در سندرم تخمدان پلی کیستیک جنسی

  2کبري عسکري، *1غالمعلی جلودار

  ، دانشگاه شیراز، شیرازبخش فیزیولوژي، دانشکده دامپزشکی. 1

  ، اصفهانگروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور واحد اصفهان. 2

  91 اردیبهشت 2: پذیرش    90 بهمن 18: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  کیدهچ

-گیـاه پـنج انگشـت بـر محـور هیپـوفیز       ریبـر تـأث  گزارشـاتی مبنـی   . باشـد  یماز اختالات مهم سیستم تولید مثلی و غدد درون ریز زنان در سنین باروري  PCOS: مقدمه

      .طراحی گردید PCOSجنسی پس از القا  يها هورمونلذا این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میوه این گیاه بر تغییرات . هیپوتاالموس وجود دارد

گروه یـک کنترل،گـروه دوم    .که سیکل منظم داشتند انتخاب و به چهار گروه تقسیم گردیدند) گرم 200± 20وزن( Sprague dawleyموش صحرایی نژاد  32 :روش ها

) mg/kg 1( روز لتـروزول  28بـه مـدت    PCOSجهت القـا   این گروه: PCOSروه سوم گ. دریافت کردند mg/kg 365روز عصاره گیاه را با دوز  30به مدت ): شم( کنترل درمان

در پایان خـونگیري از قلـب انجـام و سـطح     . روز توسط عصاره گیاه به صورت دهانی تحت درمان قرار گرفتند 30، به مدت PCOSپس از القا : PCTگروه چهارم  .دریافت کردند

  .به روش االیزا تعیین شد) DHEA( ستوسترون و دهیدرواپی آندروسترونپروژسترون، استروژن، ت يها هورمونسرمی 

عصاره گیـاه پـنج انگشـت در    . افزایش نشان داد DHEAکاهش ولی میزان تستوسترون و  پروژسترونپس از تجویز لتروزول میزان استروژن و  PCOSدر گروه  :یافته ها

مصرف عصاره این گیاه موجب افزایش سطح سرمی هورمون پروژسـترون و کـاهش هورمـون تستوسـترون در     . یجاد نکردگروه شم تغییر معنی داري در هورمونهاي مورد ارزیابی ا

    .نداشت DHEAاسترادیول و  يها هورمونبر میزان  يریتأثگردید اما  PCOSحیوانات مبتال به 

 ریتـأث  DHEAگردید ولی بر میزان اسـتروژن و   PCOSدر مدل حیوانی سترون عصاره گیاه پنج انگشت سبب بهبود وضعیت هورمونهاي تستوسترون و پروژ :جه گیريینت

  .معنی داري نداشت
  

  جنسی يها هورمون ،موش صحرایی ،پنج انگشت، دان پلی کیستیکسندرم تخم :هاي کلیدي واژه

  ١مقدمه

 نیتـر  عیشایکی از  )PCOS( سندرم تخمدان پلی کیستیک

 10تـا   6 بـاً یتقرکه  شدبا یماختالالت اندوکرین  نیتر دهیچیپو 

ایـن   يهـا  یژگیو .کند یمدرصد زنان را در سنین باروري مبتال 

  

  

*
jelodar@shirazu.ac.ir               :ویسندة مسئول مکاتباتن ١*

www.phypha.ir/ppj               :وبگاه مجله

اختالالت قاعدگی، پـر مـوئی،   ( بالینی يها یژگیوسندرم شامل 

      تغییـرات هورمونهـاي غـدد درون ریـز     )آکنه، طاسی، نابـاروري 

و کـاهش   ]20[افزایش سطح آندروژن، استروژن، پـروالکتین  (

مقاومت (ت متابولیک و اختالال ]2[ پروژسترونمیزان هورمون 

) 2انسولین، چاقی، اختالالت مربوط به چربی خون و دیابت نوع 

هر چنـد گـاهی میـزان هورمـون اسـترادیول در ایـن       . باشد یم

در بیشـتر بیمـاران مبـتال، ممکـن      .]11[ کند ینمبیماري تغییر 

ـ  .است تنها یک یا دو عالمت بالینی وجود داشته باشـد  ان بـا  زن

  1347تأسیس  
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اي  گسترده سندرم تخمدان پلی کیستیک داراي عالئم کلینیکی

آن ها بعلت سه اختالل به پزشک مراجعه  معموالًولی  باشند یم

که عبارتند از نامنظمی قاعدگی، نازایی و عالئم همـراه   کنند یم

بیماران مبتال  .]20[ با افزایش آندروژن مثل هیرسوتیسم و آکنه

هیپرانسـولینمی،   خطري نظیر چاقی،عوامل  به علت PCOSبه 

در معـرض   1لیپیـدمی دیس و مقاومت انسولینی هیپرآندروژنمی،

و  عروقـی - هـاي قلبـی   دیگـري از جملـه بیمـاري    هـاي  بیماري

که توجه فیزیولوژیسـت هـا را بـه خـود      قرار دارند 2ترومبوتیک

    .اي اسـت  نیازمند توجهات پزشـکی ویـژه   معطوف کرده است و

دشـوار   PCOSص اتیولوژي یا اتیولـوژي هـاي   تشخی .]7،16[

تعدادي  PCOSکه در  دهد یمتحقیقات انجام شده نشان  .است

 .گردند یماز اختالالت آندوکرین باعث تقویت و تشدید همدیگر 

-این اختالالت شامل نقص در عملکـرد محـور هیپوتـاالموس   

در واقـع  . آدرنـال اسـت   و عملکـرد هیپوفیز، عملکـرد تخمـدان   

PCOS ترشحات غیرطبیعی گنادوتروپین ها با )LH )  هورمـون

افـزایش   ،))هورمون محرك فولیکـول ( FSHو  )مولد جسم زرد

ترشح استروئیدهاي تخمدان و همچنین مقاومـت بـه انسـولین    

سـبب افـزایش تولیـد     LHافـزایش مقـدار   . ]11[همراه اسـت  

افزایش ترشح آنـدروژن هـا یکـی از    . ]19[ شود یمآندروژن ها 

در ایـن  . باشـد  یمـ  PCOSدر  ها تخمدان يها یژگیو نیتر مهم

مقـدار زیـادي تستوسـترون، آندروسـتندیون و      ها تخمدانحالت 

اما افزایش تستوسـترون   کنند یمتولید  3دهیدرواپی آندروسترون

درمـانی متعـددي بـراي     يهـا  روش .]11[اسـت   تـر  عیشاسرم 

ادت ، مانند تغییر عـ اند شدهسندرم تخمدان پلی کیستیک مطرح 

در حال حاضر شناخته شده ترین . زندگی، جراحی و مصرف دارو

روش درمـانی اســتفاده از داروهـایی ماننــد کلـومیفن ســیترات،    

بــا توجــه بــه . ]11[متفــورمین، لتــروزول و تاموکســیفن اســت 

عوارض جانبی ناشی از این داروها، شناسایی و تهیـه داروهـاي   

  .جایگزین داراي اهمیت زیادي است

شکل درمان است که از سوي بشر  نیتر یمیقد طب گیاهی

اسـتفاده  . استفاده قرار گرفته است شناخته شده و از دیرباز مورد

 ءجـز  سابقه دارد و یـک  ها تمدناز این روش درمانی در تمامی 

  

  

1. Dyslipidemia 
2. Thrombptic
3. Dehydroepiandrosterone (DHEA) 

یکــی از . رود یمــدر پیشــرفت علــم پزشــکی بــه شــمار  ،مهــم

ن مهمترین گیاهانی که در بسیاري از کتب به اهمیت درمـانی آ 

ــنج انگشــت    ــاه پ ــده اســت گی ــاره ش ــان اش ــاي زن       در بیماریه

)Vitex agnus-castus ( گیاه پنج انگشت گیـاهی  . ]15[است

   که بطـور سـنتی بـراي درمـان      ]17[ از خانواده شاه پسند است

قاعدگی، و بطور خاص بـراي کمـک بـه ایجـاد      يها ینظمبی 

اده ســیکل طبیعــی قاعــدگی و همچنــین بهبــود بــاروري اســتف

ویتکس محتوي هورمون نیست، ولی بـا اثـر بـر    . است شده یم

، فعالیـت هورمـونی   LHغده هیپوفیز، بویژه بر تولیـد هورمـون   

بر  adabtogenicویتکس یک اثر  شود یمتصور . دهد یمنشان 

ترشحات جسـم   LH. دارد LHهیپوفیز قدامی، در تنظیم ترشح 

رون تحریـک  زرد را بعد از تخمک گذاري بـراي تولیـد پروژسـت   

 شـود  یم ، که سرانجام منجر به تنظیم سیکل جنسی زنکند یم

بر اساس مطالعات انجام شده عصاره گیاه به ویژه با تغییـر  . ]3[

میزان هورمونهاي جنسی تا برطرف شـدن عـدم تعـادل عمـل     

ممکن است عصاره گیاه پنج انگشـت بـا تنظـیم    . ]17[ کند یم

نسی بر سندرم تخمدان ج يها هورمونترشح گنادوتروپین ها و 

لذا این مطالعه به منظـور بررسـی اثـر    . پلی کیستیک موثر باشد

 يهـا  هورمـون عصاره هیدروالکلی میوه این گیـاه بـر تغییـرات    

صـحرایی طراحـی    يهـا  مـوش در  PCOSجنسی پس از القـا  

به دلیل پیچیدگی جنبه هاي گوناگون سـندرم تخمـدان    .گردید

نمونـه حیـوانی ایـن سـندرم      پلی کیستیک، ایجاد موفقیت آمیز

مختلفی براي  يها روش. همراه بوده است ییها چالشپیوسته با 

به تجـویز   توان یماز آن جمله  باشد یمایجاد این سندرم مطرح 

آندروژن ها ماننـد تستوسـترون و دي هیـدرواپی آندروسـترون،     

مانند استرادیول والرات و مهار کننده هـاي آروماتـاز    ها استروژن

ـ ااستفاده از هر کـدام از  . لتروزول اشاره نمودمانند  ترکیبـات   نی

  .]18[مزایا و مشکالتی را در پی داشته باشد  تواند یم

  هاروشومواد

در این تحقیق از میوه : جمع آوري گیاه و تهیه عصاره

گیاه پنج انگشت، جمع آوري شده از بستر رودخانه هاي اطـراف  

جهرم استفاده  -اده شیرازکیلومتري ج 120شهر خاوران واقع در 

گیاه توسط گـروه زیسـت شناسـی دانشـکده علـوم شـیراز       . شد

پـس از جـدا شـدن از شـاخه، در شـرایط       ها وهیم .شناسایی شد
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استاندارد، دور از نور خورشید، رطوبت، آلودگی میکروبی با تهویه 

جهت عصاره گیري میوه هـاي   .مناسب و در سایه خشک شدند

. شت توسط آسیاب برقی پـودر گردیـد  خشک شده گیاه پنج انگ

مخلوط % 70لیتر الکل  1گرم از پودر میوه گیاه را با  500مقدار 

سـپس  . ساعت در حالل الکل خیسانده شد 48کرده و به مدت 

محتویات داخل ظرف را به وسیله کاغذ صافی و قیف شیشه اي 

حـالل  . صاف کرده و محلول صاف شده به یک بالن منتقل شد

درجـه   70اده از دستگاه روتاري تنظیم شده در دماي آن با استف

گرم عصـاره از   50حدود . با دور متوسط خارج گردید گراد یسانت

  .  گرم پودر میوه گیاه پنج انگشت به دست آمد 500مجموع 

این مطالعـه بـر   : مورد آزمایش يها گروهحیوانات و 

Spragueروي موش صحرایی مـاده بـالغ، نـژاد     dawley )  بـا

حیوانـات از خانـه   . انجـام گرفـت  ) گرم 200± 20نگین وزنمیا

حیوانات دانشگاه علوم پزشکی تهیـه شـده و در اتـاق حیوانـات      

سـاعت   12، درجـه سـانتیگراد   22ولـوژي در دمـاي   بخش فیزی

موشـهاي مـورد   . ساعت تاریکی نگهداري شدند 12روشنایی و 

فوق  روز در شرایط 7مطالعه قبل از تجویز دارو به مدت حداقل 

عـادت نماینـد، طـی     کامالًنگهداري شدند، تا به شرایط محیط 

 .بودنـد  مند بهرهاین مدت حیوانات از غذاي معمولی و آب کافی 

روز  14با تهیـه اسـمیر واژنـی طـی     ها موشسیکل جنسی همه 

موش که سیکل منظم داشتند انتخـاب شـده و    32 تعیین شد و

 :گروه کنتـرل . دبه طور تصادفی به چهار گروه تقسیم گردیدن

گـروه  . این گروه تحت هیچ تیماري قـرار نداشـتند   يها موش

نات این گـروه بـه منظـور    احیو :گروه کنترل درمان دوم یا

تخمدان در  يها هورمونبررسی اثر عصاره گیاه بر میزان ترشح 

روز  30گروه سه، به مـدت   يها موششرایط عادي، همزمان با 

گروه سوم . دریافت کردند mg/kg 365عصاره گیاه را با دوز 

روز  لتـروزول   28به مـدت   ها موشدر این گروه  :PCOگروه 

ایـن   يهـا  مـوش : PCTگـروه   .دریافت کردند mg/kg1دوز 

روز لتـروزول دریافـت نمـوده و     28مانند گروه سوم مدت گروه

پس از تعیین سیکل جنسی و وزن بدن  به منظـور درمـان بـه    

دریافت کردنـد   mg/kg 365دوز  روز عصاره گیاه را با 30مدت 

  .سیکل جنسی و وزن آنها ارزیابی شد مجدداًپایان نیز  و در

حیوانات در ابتداي کار و همچنین : تعیین سیکل جنسی

روز از نظـر نظـم مراحـل     14قبل از انجام خونگیري به مـدت  

این کار از طریق نمونه . سیکل جنسی مورد ارزیابی قرار گرفتند

موجود در اسـمیر   يها سلولواژن و مشاهده گیري از ترشحات 

در مـوش صـحرایی   . در زیر میکروسکوپ نوري انجـام گرفـت  

روز بوده و داراي چهار  5 یا 4آزمایشگاهی طول دوره استروس 

مـت  -3  2اسـتروس -2 .1پرواسـتروس  -1: اسـت  اصلیمرحله 

  .]4[ 4دي استروس-4 3استروس

جهـت القـاء    :القاء سندرم تخمدان پلـی کیسـتیک  

 )mg/kg 1(سندرم تخمدان پلی کیسـتیک از قـرص لتـروزول    

با قرص لتروزول با توجه بـه تقسـیم    ها موشتیمار . استفاده شد

روز  28بندي گروهها به صورت دهانی توسط گاواژ و به مـدت  

  .]6[ انجام شد

تجویز عصاره به صـورت دهـانی و    :تجویز عصاره گیاه

م معینـی از عصـاره   بدین ترتیب که حج. توسط گاواژ انجام شد

به صورت روزانه و بـه  ) mg/kg 365(مطابق با دوز تعیین شده 

  .]13،14[روز، به حیوان خورانده شد  30مدت 

در  :خونگیري و اندازه گیري غلظت هورمـون هـا  

صـحرایی در   يهـا  موشپایان دوره بعد از تعیین سیکل جنسی، 

 مرحله پرواستروس با استفاده از اتر در یـک ظـرف مخصـوص   

. خون از قلب آنهـا کشـیده شـد    میلی لیتر 3-5بیهوش شدند و 

ــرمی    ــت س ــده و غلظ ــدت ش ــا ج ــرم خونه ــونس ــا هورم  يه

بـه روش االیـزا     DHEAپروژسترون، استروژن، تستوسترون و 

بـراي انـدازه گیـري از کیتهـاي پروژسـترون،      . اندازه گیري شد

ســاخت شــرکت مونوباینــد  DHEAاســتروژن، تستوســترون و 

  .داستفاده ش

نتایج بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     : تجزیه و تحلیل آماري

SPSS آنـالیز واریـانس یـک طرفـه      و به کمک)One-Way 

ANOVA ( ــا هــم مقایســه شــدند و از آزمــون ــراي  LSDب ب

 P<0.05جهت بررسی نتایج . مقایسه جفت گروه ها استفاده شد

.در نظر گرفته شد ها تفاوتبه عنوان معنی دار بودن 

  یافته ها

میزان هورمونهاي پروژسترون، اسـتروژن،  ) ±SE(میانگین 
  

  

1. Proestrus
2. Estrus
3. Metestrus
4. Diestrus
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 1در گروه هاي مختلف در نمودارهـاي   DHEAتستوسترون و 

  .نشان داده شده است 4تا 

در گروه شـم   mg/kg 365عصاره گیاه پنج انگشت در دوز 

 .تغییر معنـی داري در هورمونهـاي مـورد ارزیـابی ایجـاد نکـرد      

د سندرم تخمدان پلـی کیسـتیک   استفاده از لتروزول جهت ایجا

 يهـا  هورمـون صـحرایی سـبب افـزایش میـزان      يها موشدر 

 يهــا  هورمــونو کــاهش میــزان   DHEAتستوســترون و 

 PCOگـروه   يهـا  موشپروژسترون و استرادیول در سرم خون 

این تغییرات از لحاظ آماري معنی  .در مقایسه با گروه کنترل شد

ــود ــانگین هورمــون پ). P<0.05( دار ب روژســترون در گــروه می
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PCOS دریافت کننده عصاره گیاه )PCT (  به طور معنـی داري

افزایش نشان داد در حالی که میـانگین   PCOSنسبت به گروه 

 PCOSنسـبت بـه گـروه     PCTهورمون تستوسترون در گروه 

اسـترادیول و   يهـا  هورمـون میـزان  ). P<0.05( کاهش یافـت 

DHEA  در گروهPCT     بـه گـروه   تفـاوت معنـی داري نسـبت

PCOS نداشت.  

  بحث

پس از القا سندرم تخمدان پلـی کیسـتیک    در مطالعه حاضر

ــوشدر  ــا م ــترون و   PCOS يه ــاي پروژس ــادیر هورمونه مق

تستوسـترون و   يهـا  هورمـون استرادیول کـاهش ولـی میـزان    

DHEA افزایش یافت.  

در این تحقیق جهت ایجاد تخمدان پلی کیستیک در مـدل  

حیوانی از مهار کننده آنزیم آروماتاز یعنی لتروزول استفاده شد و 

مهمترین عالئم این سـندرم مـورد    به عنوانتغییرات هورمونی 

لتـروزول یـک مهـار کننـده آروماتـاز غیـر        .توجه قـرار گرفـت  

ن آنزیم آروماتـاز  استروئیدي است و توانایی زیادي در مهار کرد

کاهش فعالیـت آنـزیم آروماتـاز باعـث ایجـاد اخـتالل در       . دارد

. شود یم PCOSاستروئیدوژنز تخمدان شده در نهایت باعث القا 

، کاهش کند یماین آنزیم بیوسنتز استروژن از آندروژن را کاتالیز 

فعالیت این آنزیم باعث مهـار آروماتیزاسـیون تستوسـترون بـه     

در نتیجه میزان تستوسـترون افـزایش و میـزان    استرادیول شده 

کاهش میزان هورمـون پروژسـترون   . ابدی یماسترادیول کاهش 

 به علت عدم تخمـک گـذاري اسـت    PCOSدر حیوانات گروه 

]6[.  

در زنان مبتال بـه سـندرم تخمـدان پلـی کیسـتیک       معموالً

ــزان هورمو  ــاهش و می ــون پروژســترون ک ــزان هورم ــاي نمی ه

هر چند  .]2[ابدی یمافزایش  DHEAرون و استرادیول، تستوست

  .]11[ کند ینمگاهی میزان هورمون استرادیول تغییر 

 PCOS يهـا  مـوش استفاده از عصاره گیاه پنج انگشت در 

سبب افزایش میزان پروژسترون و کاهش میـزان تستوسـترون   

سرم شد، در صورتی کـه بـر غلظـت هورمونهـاي اسـتروژن و      

DHEA اشتقابل توجهی ند ریتأث.  

بیمار بـا   67با مطالعه بر روي ) 2000(برگمن و همکارانش 

 30زن مبتال به الیگومنوره و  37اختالل تخمک گذاري شامل، 

زن مبتال به آمنوره، بیان کردند، اسـتفاده از گیـاه پـنج انگشـت     

باعث افزایش سطح پروژسترون شده بـا کوتـاه کـردن سـیکل     

همچنـین نتـایج   . ]1[ شـود  یمـ جنسی منجر به تخمک گذاري 

و همکـاران در سـال    Milewicz قحاصل از مطالعـه و تحقیـ  

ــر روي  1993 ــت   52ب ــه عل ــال ب ــاز لوتئ ــتالل در ف ــا اخ زن ب

هیپرپروالکتنمی، نشـان داد کـه اسـتفاده از عصـاره گیـاه پـنج       

ماه باعث افزایش سطح پروژسترون و نرمال  3انگشت به مدت 

در مطالعه اي با هدف ناصرزاده . ]12[ گردد یمشدن فاز لوتئال 

عصـاره گیـاه پـنج انگشـت بـر تغییـرات میـزان         ریتـأث بررسی 

صحرایی بیان کرد، پس  يها موشاستروئیدي در  يها هورمون

از تجویز دهانی عصاره میوه گیاه غلظـت پالسـمایی هورمـون    

 ابدی یمپروژسترون افزایش و غلظت هورمون استرادیول کاهش 

داد که عصاره گیاه پـنج انگشـت   نشان  یافته هاي ما نیز. ]14[

این افزایش  دهد یممیزان هورمون پروژسترون سرم را افزایش 
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 PCOS يهـا  مـوش انجام تخمک گـذاري در   لیبه دل تواند یم

بر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده،     . پس از دریافت عصاره باشد

سندرم پـیش از قاعـدگی بـه دلیـل تغییـر میـزان اسـتروژن و        

بـه طـوري کـه میـزان پروژسـترون       دشو یمپروژسترون ایجاد 

و عصاره گیـاه پـنج انگشـت     ابدی یمنسبت به استروژن کاهش 

سبب تعادل طبیعی بین استروژن و پروژسترون در دوره قاعدگی 

ــ ــردد یم ــرات   . ]12[ گ ــا اث ــت ب ــنج انگش ــاه پ ــت گی در حقیق

که بدن کـاهش   شود یمکولوژیک خود سبب افارم-فیزیولوژیک

در مطالعه حاضر میـزان  . ]8[ تعادل کندیا افزایش هورمونی را م

هورمون استرادیول پس از تجویز عصـاره تغییـر قابـل تـوجهی     

نشان نداد که ممکن است دلیل آن مناسب نبودن دوز مصـرفی  

همچنین چـون زمـان    .و یا کافی نبودن مدت زمان درمان باشد

با توجه به کوتـاه بـودن سـیکل تولیـد      ها موشنمونه گیري از 

نقش مهمـی در میـزان غلظـت هورمونهـاي جنسـی       مثلی آنها

بخصوص استروژن دارد، علی رغـم اینکـه سـعی شـد از تمـام      

در فاز پرواستروس خـون   حیوانات پس از تعیین مرحله سیکل و

گیري بعمل آید، تغییر سریع این هورمون طی نمونـه گیـري و   

هـا  هعدم امکان هماهنگی کامل زمان نمونـه گیـري بـین گرو   

مل تغییراتی در میزان استروژن باشد کـه توجیـه   ممکن است عا

  .آن به آسانی امکان پذیر نباشد

نشان داد، عصـاره میـوه   ) 2005(گزارش نصري و همکاران 

گیاه پنج انگشت سبب کاهش میزان هورمـون تستوسـترون در   

کـه بیشـترین کـاهش در دوز     شود یمنر  يها موشسرم خون 

ر چنـد گـزارش ایـن    میلی گرم بر کیلو گرم بوده است هـ  365

هـم  ولی با نتایج تحقیـق حاضـر    باشد یممحققین بر حیوان نر 

ممکـن اسـت سـبب     مصرف عصاره گیاه نیز .]13[دارد  یخوان

آروماتیزاسـیون   بـا  افزایش فعالیت آنزیم آروماتـاز شـده باشـد و   

تستوسترون و تبدیل نمودن آن بـه اسـترادیول سـبب کـاهش     

بـه ایـن ترتیـب     رفـت  یمـ ار انتظ. میزان تستوسترون شده باشد

غلظت استروژن افزایش یابد ولی نتایج حاصل، چنین تغییري را 

گزارشات موجود عصاره میوه گیاه  بر اساسهمچنین . نشان نداد

. پنج انگشـت محتـوي تعـدادي ترکیبـات فیتواسـتروژنی اسـت      

از عصـاره   apigenin،vitexin،penduletinفالوونوئیـدهاي  

توانایی اتصال به گیرنده هاي اسـتروژنی را   که اند شدهگیاه جدا 

استفاده دراز مدت از عصاره هاي گیاهی که حـاوي   .]21[ دارند

 LHبا اثـر فیـدبک منفـی بـر      تواند یم فیتواستروژن ها هستند

  . ]9[ دهند یممیزان تستوسترون را کاهش 

-75در  DHEAمیزان هورمـون   دهد یمگزارشات نشان   

بیش . ]10[ افزایش می یابد PCOS به درصد از افراد مبتال 70

با توجه به . شود یماز این هورمون از غده آدرنال ترشح % 85از 

در بـدن توسـط    DHEAاینکه درصد قابل توجهی از هورمـون  

و از طرف دیگر بیشترین اثر گیاه پنج  شود یمغده آدرنال تولید 

 انگشت بر گنادوتروپین هاي هیپوفیز اسـت انتظـار تغییـر قابـل    

  . توجهی در میزان این هورمون وجود نداشت

بـا ایجـاد    توانـد  یمـ عصاره گیاه پنج انگشت : نتیجه گیري

جنسی سبب بهبـود وضـعیت ایـن     يها هورمونتغییر در ترشح 

  .در حیوان پلی کیستیک شود ها هورمون

  سپاسگزاري

از زحمـات  . باشـد  یماین مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد 

محترم بخـش فیزیولـوژي و آقـاي جالیـی      انم احمدي کارشناسسرکار خ

یـق همکـاري   قکارشناس محترم بخش فارماکولوژي که در انجام ایـن تح 

  .گردد یمنمودند تشکر 
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