
 

 فصلنامه گياهان دارويي

 

  
  
  

 (.Vitex agnus – castus L)يدي ميوه و برگ گياه پنج انگشت يهاي فالونو ثير عصارهابررسي ت
  ي مادهيهاي صحرا بر تغييرات ميزان سرمي هورمون پروالكتين در موش

  
  

  3علي ناصرزاده ،3شوريده ضيابري مريمسيده  ،2بهاءالديني …ا امين ،*1آزادبخت محمد

  
  

 ، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مازندرانيفارماكوگنوز ، گروهدانشيار -1

  شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شيراز زيست ، گروهاستاديار -2
 علوم، دانشگاه شيراز دانشكدهارشد،  كارشناس -3

 جاده دريا، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشكده داروسازي 17، كيلومتر ساري: آدرس مكاتبه*
  )0152( 3343082 :نمابر ،)0152( 3343083: تلفن ،48175 -861 :پستي صندوق

 Azadbakhtm@yahoo.com: پست الكترونيك
 

  

  30/5/84 :تاريخ تصويب                      5/3/83: تاريخ دريافت
  

  چكيده
  

ي گياهان دارويـي در طـب سـنت    از (Verbenaceae)پسند  خانواده شاه از (.Vitex agnus – castus L)انگشت  پنج گياه :مقدمه
در اين تحقيـق اثـر عصـاره    . اند كرده مي استفاده شيرميل جنسي و افزايش دادن ميزان  كاهشايران بوده كه از آن در مواردي مثل 
  . پروالكتين بررسي شده است هورمونميوه و برگ اين گياه بر ميزان سرمي 

. ي مـاده تجـويز شـده اسـت    يصـحرا  هاي به موش شيردهيعصاره به روش خوراندن، در دوران پرواستروس و : روش بررسي
براي تهية نمونة خـوني از هـر مـوش در مراحـل     . اند جاي عصاره آب مقطر دريافت كرده بههاي شاهد مربوط به هر دوران،  گروه
مقدار الزم خـون از قلـب آن    برداشتحيوان با استنشاق اتر بيهوش شده و پس از ) پرواستروس و روز سوم شيردهي(شده  تعيين

گيري ميزان هورمون پـروالكتين سـرم بـه روش     شده و براي اندازه جداوسيله سانتريفوژ ه هاي باال ب سرم خون نمونه. شد كشته مي
آزمـون   چندگانـه و  يگانـه و  واريانسوسيله آناليز ه دست آمده به نتايج آماري ب. استفاده قرار گرفت مورد (RIA)راديوايمنواسي 

  . تجزيه و تحليل قرار گرفتند مورد > p 05/0در نظر گرفتن  با LSD آماري

عصاره برگ باعث  mg/day 10 عصاره ميوه و دوز 10و  mg/kg/day 70دهند كه دوزهاي  دست آمده نشان ميه نتايج ب :ها يافته
در دوره  پـروالكتين عصـاره بـرگ باعـث افـزايش      mg/kg/day 70در دوره پرواستروس شده ولي دوز  پروالكتينكاهش ميزان 

دار ميزان پروالكتين در دوره شيردهي نسـبت بـه    معني افزايشاز طرفي هر دو دوز و هر دو عصاره باعث . تروس شده استپرواس
بيشـتر از دوز   mg/kg/day 70ميـزان پـروالكتين توسـط عصـاره ميـوه در دوران شـيردهي بـا دوز         افزايش. اند گروه شاهد شده

mg/kg/day 10 هاي برگ و ميوه و همچنين مقايسه دوزهاي  ارهعص مقايسهاز طرفي در . بوده استmg/kg/day 70  عصاره  10و
  . است شدهدر دوره شيردهي باعث بيشترين افزايش در ميزان سرمي پروالكتين  mg/kg/day 70ميوه با دوز 

ياه باعث افـزايش شـير   انگشت مبني بر اينكه اين گ نتايج اين تحقيق با مطالب موجود در طب سنتي در مورد گياه پنج :گيري نتيجه
 .شود ممكن است همخواني داشته باشد مي

  پروالكتين، شيردهي، پرواستروس انگشت، پنج :واژگان گل
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  مقدمه
هاي قديم  انگشت از زمان از چوب، برگ و ميوه گياه پنج     

در طب سنتي ايران براي كاهش ميل جنسي و افزايش شير 
ونان و روم به دليل كاهش اين گياه در ي. ]1[استفاده شده است 

شهرت  2يا فلفل راهب 1دادن ميل جنسي به درخت پاكدامني
  .]2[يافته است 

اين گياه . تعلق دارد 4پسند به خانواده شاه 3انگشت گياه پنج     
اي و  هاي دو رديفي قهوه اي پايا با شاخه به صورت درختچه

ن نيم ارتفاع آ. تكه است صورت ورقه ورقه يا تكهه پوست آن ب
هاي آن داراي پنج  برگ. رسد تا سه متر و گاهي به پنج متر مي

ها،  ها سه برابر كاسبرگ درشتي گلبرگ. تا هفت برگچه است
دو (كاسه گل پيوسته، جام گل آبي تا بنفش، داراي چهار پرچم 

  .]3،4[باشد  مي) تا بلندتر از ديگري
گياه، مهمترين تركيبات شيميايي چوب، برگ و ميوه اين      

  . ه شده استيارا 1شماره  در جدول

يدها، يشود فالونو كه در اين جدول مالحظه مي همانطوري     
  ].4[دهند  هاي مختلف گياه را تشكيل مي تركيبات اصلي قسمت

ها با عصاره گونه  دهندگي زخم اثرات ضد التهابي و التيام     
Vitex leucoxylon  يدهاييفالونو. ]5[گزارش شده است 

داراي اثرات  V. negundoاستخراج شده از دانة گونه 
روي سيستم توليد مثلي  6و ضدآندروژني 5ضدبارداري

  .]6،7[هاي نر است  سگ
داراي فعاليت  Vitex agnus – castusهاي گياه  اسانس برگ     

عصاره . ]4[ هاي گرم مثبت و منفي بوده است ضدميكروبي روي باكتري
يا سندرم پيش  7رموني وابسته به استروژن باالاين گياه عدم تعادل هو

  .]8[دهد  م مربوط را كاهش مييقاعدگي را تصحيح كرده و عال
پس از فرا رسيدن بلوغ جنسي و قبل از حاملگي، ظهور      

ه ب) استروس(ماده  هاي صحرايي موش فعاليت جنسي در
طول دوره  8ييدر موش صحرا. افتد اي اتفاق مي صورت دوره

  : روز بوده و داراي چهار مرحله زير است 5يا  4 استروس
  

                                           
1 Chaste tree  2 Monks pepper 
3 Vitex agnus – castus L. 4 Verbenaceae 
5 Antifertility  6 Antiandrogenic 
7 Hyperproestrogenism 8 Rat 

  
  

است كه  Biulding upيا  اين مرحله فاز ساخت(پرواستروس 
تخمدان را تحريك نموده تا  FSHو  LHهاي  طي آن هورمون

سپس . مقدار زيادي استروژن و احتماالً پروژسترون توليد كند
واژن  ها، رحم و اين دو هورمون سبب آمادگي بيشتر اويدوكت

، متاستروس )گذاري مرحله تخمك(، استروس )شوند مي
ترين مرحله سيكل  طوالني(و دي استروس ) ساعت 20حدود (

  .]9[) كشد ساعت طول مي 70تا  60است و 
بار  20تا  10ميزان غلظت پروالكتين در دوران بارداري      

پروالكتين سيكل استروس را به . باالتر از حالت معمولي است
  .]10[شود  شيردهي مي ياندازد و باعث القا يعقب م

يدي ميوه و يدر اين تحقيق به منظور بررسي اثر عصاره فالونو     
انگشت بر ميزان پروالكتين، ميزان سرمي پروالكتين در  برگ گياه پنج

ي يهاي صحرا دوران پرواستروس و روز سوم شيردهي در موش
 .گيري قرار گرفته است ماده مورد اندازه

  

 ها مواد و روش

ساخت شركت (شامل كيت پروالكتين  :ها مواد و دستگاه     
اتانول، متانول، پترولئوم اتر، اتر، هگزامتيلن ) كاو شيار تهران

آلومينيوم شركت مرك آلمان، اسيد يدتترامين، منيزيم و كلر
  آلمان و دستگاه شمارشگر گاما،  يكلريدريك شركت فلوكا

)Gamatic – 1 تاري رو) آمريكا(Heidolph) سانتريفوژ ،
 Sueria QRDمدل (، حمام آب گرم )Ecco Berlinشركت (

، )آلمان Zeissمدل (، ميكروسكوپ )ساخت آلمان
ساخت شركت  Uv – 120 – 20مدل (اسپكتروفتومتر 
  ، مواد و وسايل معمولي آزمايشگاه)شيمادزو، ژاپن

  
از  Vitex agnus – castusگيـاه   :تهيه و شناسـايي گيـاه       

 130منطقه بين روستاي بوستان و روستاي چم بلبـل واقـع در   
 570ارتفاع از سطح دريـا  (گچساران  –كيلومتري جاده ياسوج 

شناسـي دانشـكده    آوري گرديد و توسط گروه زيست جمع) متر
  .علوم شيراز شناسايي شد

  
  





 

و همكاران آزادبخت  

 

   (.Vitex agnus – castus L)انگشت  تركيبات شيميايي گياه پنج -1 شماره جدول
 

  ايريدوييد فالونوييد  آلكالوييد گليكوزيد استروييد

- - - Flavon – c–glycoside (type orentin) Aucubin Agnuside اندام چوبي 

     

A4-3-ketoester Vitexin, Vitexinin Viticin 

Casticin, Omoorientin, Orientin 
Isoorientin, Isovitexin 
Isovitexin-glucoside 
Isovitexin-xyloside 

Luteolin-7-glycoside 

Aucubin Agnuside 
Eterostoside 

 برگ

     

- Castin - 
Casticin 

6-idrossikamferol-3,6,7,4 tetramethyl= 
ether Pendulein, Chysosplenol D 

Aucubin Agnuside ميوه 

 
  
  

ز گرم ا 50مقدار  :يدي از برگ و ميوهيتهيه عصاره فالونو     
طور جداگانه در داخل دستگاه سوكسله ه پودر برگ و ميوه ب
 گراد درجه سانتي 50اتانول  ليتر ميلي 250ريخته شد و با 

پايان زمان . ساعت انجام گرديد 4 - 6گيري به مدت  عصاره
استخراج با انجام تست سيانيدين جهت استخراج كامل 

حاصل استخراج توسط . يدها تعيين شده استيفالونو
يدكلريدريك اسيدي شده و توسط اتيل استات سه بار و هر اس

استخراج اتيل استاتي حاصل . دكانته شد ليتر ميلي 100بار با 
توسط دستگاه دوار تقطير در خال تغليظ شده و پس از 

ها و همچنين  تعيين درصد، ماده خشك موجود در عصاره
ز يد، در هر كدام با استفاده ايگيري ميزان فالونو اندازه

با دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج (هگزامتيلن تترامين 
  .]11[گرديد  ها در يخچال نگهداري مي عصاره ،)نانومتر 422

  
انجام اين تحقيق از  براي: ييتغذيه و نگهداري موش صحرا

ي آزمايشگاهي ماده بالغ و سالم از نژاد يهاي صحرا موش
Charles River  و سن چهار گرم  180 – 220با وزن حدود

ها در شرايط  در مدت مطالعه موش. تا پنج ماهگي استفاده شد
 25ساعت تاريكي و درجه حرارت  12ساعت روشنايي و  12
هاي مورد مطالعه  موش. نگهداشته شدندگراد  درجه سانتي 20 –

قبل از تجويز عصاره به مدت حداقل چهار روز در شرايط فوق 
مالً عادت نمايند و طي نگهداري شدند تا به شرايط محيط كا

مند  مدت فوق حيوانات از غذاي معمولي و آب كافي بهره

در اين مدت حيوانات از نظر نظم مراحل دوران استرس . بودند
شدند و پس از اطمينان از وجود نظم مزبور، از  مطالعه مي

هاي  گيري از ترشحات واژن و مشاهده سلول طريق نمونه
سكوپ و تعيين وضعيت موجود در اسمير در زير ميكرو

حيوانات دوران شيردهي . شدند ها داده مي سيكل، عصاره
حداقل چند روز پيش از زايمان به محل نگهداري منتقل شده و 

شدند و پس از زايمان فرزندان حيوان به همراه  دهي مي عصاره
  .شدند مادر در قفسه جداگانه نگهداري مي

  
ي به دو يهاي صحرا موش: هاي حيواني مورد مطالعه گروه     
گروه آزمايشي خود به دو . وه شاهد و آزمايشي تقسيم شدندرگ

گرم بر كيلوگرم در  ميلي 70و  10كننده دوزهاي  گروه دريافت
در گروه شاهد از مايع هم حجم آب . روز تقسيم گرديدند

در هر يك از . شد مقطر معادل دوز تعيين شده، استفاده مي
يردهي و گروه شاهد، پنج موش مراحل پرواستروس، دوران ش

  .طور جداگانه مورد آزمايش قرار گرفتنده ب

  
ها وزن  پيش از تجويز عصاره موش :روش تجويز عصاره     
براي تجويز . شد شدند و براساس وزن موش عصاره داده مي مي

 Feeder – needleهاي معمولي مجهز به  عصاره از سرنگ
  .استفاده شد (Oropharyngeal tube)حلقي  –دهاني 
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عمل خونگيري : ييگيري و تهيه سرم از موش صحرا خون     
دهي، براي هر  عصارهطي مرحله پرواستروس سيكل جنسي پس از 

بيني زمان  ترتيب كه با پيش بدين. ها انجام گرديد يك از موش
گيري از واژن انجام گرفته و  پيدايش مرحله پرواستروس عمل نمونه

يوان توسط حاز پيدايش مرحله جنسي باال،  پس از اطمينان يافتن
گيري در دوران شيردهي  عمل خون. گرديد استنشاق اتر بيهوش مي

در اين مرحله پس از شكافتن سينه . در روز سوم انجام شده است
خون تهيه . آمد عمل ميه گيري ب حيوان، به ميزان الزم، از قلب خون

 3000با سرعت دقيقه  10شده در لوله آزمايش مخصوص به مدت 
 - 20(هاي تهيه شده در دماي  شد و سرم دور در دقيقه سانتريفوژ مي

گيري  نگهداري و در زمان معين براي اندازه) گراد درجه سانتي
  .گرفتند غلظت هورمون پروالكتين مورد استفاده قرار مي

  
  :گيري غلظت هورمون اندازه
 300ميكروليتر نمونه هر سرم به همراه  25ميزان      

در لوله كيت مخصوص  Sample tracerميكروليتر از 
بادي عليه پروالكتين و  با آنتي Coated(گيري پروالكتين  اندازه
ريخته شده و پس از مخلوط شدن به ) 125شده با يد  دار نشان

مدت يك ساعت همراه با تكان دادن در دماي اتاق انكوبه 
مقطر ها خالي و با آب  سپس محلول روي نمونه. شد مي

ها خالي و كامالً خشك شده و  سپس لوله. شدند شستشو مي
شمارش در هر لوله يا  10000به ازاي (گاه به مدت معين  آن

توسط دستگاه ) شمارش به مدت حداقل يك دقيقه
  .شد گيري مي شمارشگرگاما، ميزان پروالكتين اندازه

  
  :هاي تجزيه و تحليل آماري روش

گيري شد و سپس  ها ميانگين آزمايش رددست آمده ه از مقادير ب     
مورد  (Multiple comparison ANOVA)با روش واريانس 

هاي  براي تعيين گروه ضمناً. تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت
 > p 05/0با در نظر گرفتن  LSDمتفاوت از تست آماري 

  .استفاده شد

  
  نتايج

گـرم   006/3و  8/6گرم پودر برگ و ميوه به ترتيـب   50از      
دست آمد بعبارتي عصاره خشك شده برگ و ه عصاره خشك ب

ــوه حاصــل از الكــل   ــه ترتيــب  50مي درصــد  012/6و  14ب
  .باشد مي

 هاي برگ و ميـوه گيـاه،   يد موجود در عصارهيميزان فالونو     

 كه از نمودار بيرالمبرت تهيه شـده از ويتكسـين اسـتاندارد بـه    

 324/8و  275/9به ترتيب ن محاسبه شد و مقادير آ ،دست آمده
  .درصد بوده است

ثير دوزهـاي مختلـف عصـاره بـرگ و ميـوه گيـاه       اميزان ت     
انگشت بر ميزان پـروالكتين سـرم در مرحلـه پرواسـتروس      پنج

هـاي   سيكل جنسـي و همجنـين در زمـان شـيردهي در مـوش     
 .ه شده استيارا 2 شماره ي در جدوليصحرا

  

  انگشت بر ميزان پروالكتين سرم  يدي برگ و ميوه گياه پنجيصاره فالونوثير عاميزان ت -2 شماره جدول

  ييهاي صحرا در مراحل پرواستروس سيكل جنسي و شيردهي در موش
  

 (miu/ml) غلظت سرمي پروالكتين  مرحله
 پرواستروسدر مرحله

در  (miu/ml)غلظت سرمي پروالكتين 
  شيردهيمرحله 

  عصاره ميوهبا   عصاره برگبا   ره ميوهعصابا   عصاره برگبا   گروه

  mg/kg/day 10  5/4 2/38  9/3 6/32  2/5 4/32  8/4 0/31 دوز

  mg/kg/day 70  4/7 5/50  6/2 5/30  6/1 4/30  3/10 7/39 دوز

  1/45  2/4 2/37  8/1 8/26  8/1 9/29 6/1  شاهد
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و همكاران آزادبخت  

 

 همچنين در اين تحقيق اثر عصاره برگ و ميوه گياه     
انگشت بر ميزان وزن حيوانات گروه آزمايشي در مرحله  پنج

پرواستروس و شيردهي مورد آزمايش قرار گرفته و ميزان 
تفاوت وزن پاياني نسبت به شروع آزمايش در پاسخ به تجويز 

ميانگين تغييرات وزن . گيري شده است دوزهاي مختلف اندازه
تجويز  اي آزمايشي نسبت به قبل ازه در هيچ يك از گروه
  .داري ندارد عصاره تفاوت معني

  
  بحث

ـ        وسـيله هيپوتـاالموس و بـا    ه ترشح هورمون پـروالكتين ب
 PRHو ديگري به نام  (PIF)فاكتور، يكي مهاركننده  ترشح دو

ميـزان ترشـح   . شـود  كه ترشح آن را تحريك كنـد، كنتـرل مـي   
طور فيزيولـوژيكي در مـدت بـارداري و پـس از     ه پروالكتين ب

كه در دوران  طوريه يابد ب ن در دوران شيردهي افزايش ميزايما
برابـر بيشـتر از حالـت     20تـا   10بارداري غلظـت پـروالكتين   

شـمار و گونـاگون پـروالكتين     هاي بي نقش. ]10[معمول است 
همچون پايداري فعاليت ترشحي غدد پستاني، همراهـي عمـل   

، شـباهت آن  ها ها و اثر آن در متابوليسم آندروژن آن با آندروژن
هـا   ثير آن در حيوانات بر عمل تخمدانابا فاكتور رشد سلولي، ت

ــم زرد      ــد جس ــر رش ــر ب ــتروس، اث ــيكل اس ــار س ــر (و مه اث
پروالكتين . باشد هاي پروالكتين مي از جمله نقش) لوتئوتروپيك

كـه بـاال    طـوري ه است ب ها همچنين قادر به تنظيم گنادوتروپين
ترشـح  . كنـد  را مهـار مـي   LHرفتن ميـزان پـروالكتين، ترشـح    
ــادوتروپين ــروالكتين و گنــ ــا  پــ ــوع  FSHو  LHهــ و وقــ

گـذاري تحـت اثـر اسـتروژن بـوده و افـزايش غلظـت         تخمك
استروژن همراه با رشد فوليكـول، محركـي فيزيولوژيـك بـراي     

  .]9،12[باشد  ها و پروالكتين مي رشد گناد و تروپين

قيـق، دوزهـاي   دست آمده، در ايـن تح ه با توجه به نتايج ب     
mg/kg/day 70  ــوه و دوز   10و ــاره مي  mg/kg/day 10عص

عصــاره بــرگ باعــث كــاهش ميــزان پــروالكتين در دوره      
عصاره برگ باعث  mg/kg/day 70پرواستروس شده ولي دوز 

از طرفـي  . افزايش پروالكتين در دوره پرواستروس شـده اسـت  
 دار ميـزان  هر دو دوز و هـر دو عصـاره باعـث افـزايش معنـي     

. انـد  پروالكتين در دوره شيردهي نسبت بـه گـروه شـاهد شـده    
افزايش ميزان پروالكتين توسط عصاره ميوه در دوران شـيردهي  

بــوده  mg/kg/day 10بيشــتر از دوز  mg/kg/day 70بــا دوز 
هاي برگ و ميـوه و همچنـين    از طرفي در مقايسه عصاره. است

بـا دوز  ، عصـاره ميـوه   mg/kg/day 70و  10مقايسه دوزهاي 
mg/kg/day 70   در دوره شيردهي باعث بيشترين افـزايش در

  .ميزان سرمي پروالكتين شده است
نتايج اين تحقيق با مطالب موجود در طب سـنتي در مـورد        

انگشت مبني براينكـه ايـن گيـاه باعـث افـزايش شـير        گياه پنج
به دليل اينكه در  ]1[ شود ممكن است همخواني داشته باشد مي

ابـد و از  ي شيردهي و بارداري ميزان پروالكتين افزايش مي زمان
ـ   طرفي عصاره برگ و ميوه گياه پنج طـور كلـي   ه انگشت نيـز ب

باعث افزايش ترشح پروالكتين به ويژه در دوران شيردهي شده 
است هر چند كه پاسخ ميزان ترشح با دوزهاي مختلف عصاره 

  .باشد برگ و ميوه متفاوت مي
طب سنتي ادعا شده است كه اين گياه باعث كاهش از طرفي در      

ممكن است اين اثـر بـا واسـطه اسـتروژن     . ]1[شود  ميل جنسي مي
انجام گيرد و از طرفي در اين تحقيق مشخص شده است كه عصاره 

. گردنـد  برگ و ميوه اين گياه باعـث افـزايش كلـي پـروالكتين مـي     
ن در ارتباط بـا  بنابراين ممكن است مكانيسم افزايش ترشح پروالكتي

  .]13[ها باشد  استروژن و گناد و تروپين
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