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خلفي2

دامپزشكان در سراسر جهان قرار گرفته اسيت .بيه خصيوص در

چکيده
گياه پنج انگشت ) (Vitex agnus-castus L.از بين گياهان دارويي ،گياهي با اثرات

شرايطي كه توليد محصوالت ارگانيك و به دور از مواد شيميايي

توليد مثلي كامال شناخته شده است .در مطالعه حاضر ،عصاره گياه با نام تجاري

طرفداران زيادي پيدا كرده .در حيال حاضير جيايگزيني گياهيان

ويتاگنوس ،به صورت خوراكي به گاوهاي ماده نژاد هلشتاين سيكليك تجويز

دارويي به جاي داروهاي سنتتيك در درميان بيماريهياي انسيان

پروستاگالندين ( )αPGF2به فاصله  11روز همزماني چرخه توليد مثلي انجام

در حال پيشرفت ميباشد .اما متأسفانه در زمينيه كياربرد گياهيان

شد و پس از طي يك چرخه با شروع چرخه جديد ،خوراندن  50ميليليتر

دارويي در درمان بيماريها در دامپزشيكي و صينعت دامپيروري

عصاره گياهي ويتكس آگنوس ( 80-90ميليگرم در ميليليتر) به گروه تيمار

مطالعات كمتري صيورت گرفتيه اسيت .بنيابراين بيا توجيه بيه

شد .ابتدا گاوها به دو گروه تيمار ( 7راس) و شاهد ( 7راس) تقسيم و با تزريق

انجام پذيرفت و گاوها مجددا همزمان شده و خوراندن دارو تا پايان چرخه ادامه
يافت .گاوها در روزهاي  13 ،9 ،5و  18چرخه مورد معاينه قرارگرفتند (لمس
مقعدي و سونوگرافي) ،همچنين بطور روزانه خونگيري صورت گرفت و ميزان
غلظت كورتيزول ،پروژسترون و

LH

تعيين شد .غلظت كورتيزول سرم در گروه

تيمار پس از درمان نسبت به قبل از درمان روند كاهشي داشته است (.)P> 0/05
اختالف در ميزان پروژسترون سرم خون در گروه تيمار پس از درمان نسبت به
قبل از درمان در روزهاي  13و  18چرخه روندي افزايشي داشته ،همچنين

ديدگاههاي ياد شده توجه بييش از پييش محققيان ،مسي والن و
سرمايهگذاري اصولي در اين زمينه احساس ميگردد.
گياه پنج انگشت ) (Vitex agnus-castusتقريبا از  2500سال
پيش تاكنون ،از بين گياهان دارويي ،گياهي كامال شناخته شده
است .سالهاي متمادي عصاره برگ و ميوه اين گياه در تعديل

غلظت پروژسترون در روزهاي مختلف چرخه در گروه تيمار نسبت به شاهد

اختالالت غدد درون ريز همچون افزايش پروالكتين خون،

LH

اختالالت قاعدگي و يائسگي و ناباروري در خانمها تجويز

روندي افزايشي داشته است .مقايسه دقيق نشان ميدهد كه ميانگين غلظت

سرمي در گروه تيمار بعد از درمان نسبت به قبل آن تنها در روز  13چرخه
افزايش يافته است .با توجه به نتايج اين مطالعه به نظر ميرسد كه احتماال عصاره
گياه ويتكس آگنوس ميتواند بر كاهش كورتيزول و افزايش پروژسترون در سرم

ميگردد .در دامپزشكي نيز از عصاره گياه به دليل داشتن
خواص دوپامينرژيك ،در درمان سندرم كوشينگ اسب در

خون گاو اثر داشته باشد.

كشورهاي اروپايي و امريكا استفاده ميشود( .)4گياه پنج

واژگان کليدي :گياه پنج انگشت ،پروژسترون ،كورتيزول ،LH ،گاو شيري.

انگشت درختچهاي است با برگهاي معطر ،دانههاي آن نيز

تاريخ دريافت 1396/8/10 :تاريخ پذيرش1396/10/19 :

كمي تند و معطر است( .)1مكانيسم اثر گياه پنج انگشت به طور
قطعي شناسايي نشده است اما عقيده براين است كه اين گياه از

مقدمه

طريق اثر بر محور هيپوتاالموسي ي هيپوفيزي عمل ميكند .اكثر

از دير باز خواص گياهان دارويي براي انسانها شناخته شده و با

مكانيسمهاي مطالعه شده گياه ويتكس در ارتباط با واكنش آن

توجه به تنوع آب و هوايي كشور كشت انواع گياهان داروييي و

باگيرندههاي دو پاميني در هيپوفيز قدامي است .گياه ويتكس

معطر در آداب و رسوم ايرانيان سيابقهاي بيس طيوالني دارد .در

آگنوس ي كاستوس جهت تنظيم قاعدگي در زنان مبتال به

سيالهياي اخيير ،استفاده از گياهان دارويي مورد توجه جيدي

چيرخههاي قاعدگي كوتاه ،بلند يا كم خصوصا در زناني كيه

* -1گروه علوم

درمانگاهي ،دانشكده دامپزشكي ،واحد كرج ،دانشگاه آزاد اسالمي ،كرج ،ايران

()m_farhoodimog@yahoo.com
 -2دانش آموخته دكتراي تخصصي مامايي و بيماريهاي توليد مثل دام ،دانشكده علوم دامپزشكي ،واحد علوم و تحقيقات،
دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
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ميزان پايين پروژسترون و اختالالت فاز لوت ال مورد شك

شد و به مدت حداقل  1ساعت در دماي محيط قرار گرفت و

است به كار برده ميشود( .)12هدف از انجام مطالعه حاضر

سپس به مدت  15دقيقه با دور  3000دور دقيقه در دستگاه

بررسي تاثير عصاره گياه پنج انگشت بر ميزان غلظت

سانتريفيوژ قرار داده مي شدند و پس از آن سرم خون جدا شده

هورمونهاي كورتيزول ،پروژسترون و  LHدر سرم خون

با استفاده از ميكروپيپت جمعآوري و در لولههاي گاما تيوب

گاوهاي شيري ميباشد.

ريخته و تا روز انجام آزمايش در دماي  -200Cدر فريزر
نگهداري شدند.

مواد و روش کار

2ـ اندازهگيري هورمون کورتيزول

مطالعه حاضر در ابتداي مهر ماه در يكي از گاوداريهاي اطراف

جهت تعيين ميزان غلظت هورمون كورتيزول ازكيت االيزا

تهران آغاز و در بهمن همان سال به اتمام رسيد .سيستم

 DRG-diagnosticsساخت كشور آلمان استفاده شد .مراحل

نگهداري دام در اين گاوداري بصورت آزادانه ( )free-stallبود.

انجام آزمايش به شرح زير بود:

پيش از شروع مطالعه ،دفاتر ثبت مشخصات گاوداري بررسي و

ابتدا  20ميكروليتر از نمونه را داخل هر خانه ريخته و سپس

 14راس گاو شيري غير آبستن با روزهاي شيردهي  60تا 100

 200ميكروليتر از آنزيم كونژوگه را به هر خانه اضافه نموديم و

روز انتخاب شدند .اين گاوها سابقه بيماريهاي توليد مثلي و

روي خانهها با فويل پوشانده و بمدت  10ثانيه تكان داده شد.

ساير بيماريها را نداشتند و مطابق با اطالعات ثبت شده نظير

سپس بمدت  60دقيقه در دماي اتاق ) (room temperatureقرار

تعداد زايش و وضعيت بدني ( 3/5تا (BCS=2/75به  2گروه 7

داده ،محلول كشت شده را سه بار با بافر شستشو دهنده به

رأسي تقسيم و سعي شد هر دوگروه ازنظر تمام خصوصيات

ميزان  300ميكروليتر شستشو داده و  100ميكروليتر از سوبسترا

(تنوع نوبت زايش ،توليد شير و  )BCSباهم مشابه باشند .در

به هر خانه اضافه گرديد و پس از  15دقيقه 100 ،ميكرو ليتر از

نهايت به صورت تصادفي گاوها در دو گروه تيمار و درماني

محلول متوقف كننده اضافه شده ،به آرامي تكان داده تا رنگ

قرار گرفتند.

آبي محلول به رنگ زرد تغيير يافت .و در اين مرحله با استفاده

در طي مطالعه به صورت دورهاي و در روزهاي  13 ،9 ،5و 18

از فوتومتر چگالي نوري را اندازهگيري كرده و با استفاده از

طول چرخه جنسي اولتراسونوگرافي بادستگاه  Falco 100از

منحني استاندار غلظت هورمون تعيين شد.

رحم و تخمدانها صورت گرفته و تصاوير تخمدانها ضبط

3ـ اندازهگيري هورمون LH

ميشد .عصاره گياه از شركت داروسازي پورسينا توليد كننده
داروي گياهي ويتاگنوس تهيه شد .عصاره هيدروالكي فوق
حاوي  90-80ميليگرم عصاره ميوه گياه ويتكس در هر
ميليليتر است .به هر راس گاو در گروه تيمار  50ccعصاره كه
در  500ccآب سالم و بهداشتي رقيق شده بود روزانه در نوبت

جهت تعيين ميزان غلظت هورمون  LHاز كيت االيزا اختصاصي
گاو ® LH DETECTساخت كشور فرانسه استفاده شد كه يك
آزمايش ايمني-آنزيمي مدل ساندويچي ميباشد .ابتدا بمدت 30
دقيقه در دماي اتاق ،ميكروپليت را به دماي مورد نظر رسانده
سپس نمونه ها ،به نسبت  1به ده با استفاده از محلول رقيق

صبح و به صورت خوراكي تجويز شد.

كننده ( 90ميكروليتر محلول رقيق كننده  10 +ميكروليتر از

1ـ خونگيري جهت تهيه سرم براي تعيين ميزان هورمونهاي

نمونه) ،رقيق شده و در داخل خانههاي پليت ريخته و روي

جنسي

خانهها را با نوار چسب پوشانده و به آرامي تكان داده و بمدت

خونگيري با سر سوزن ونوجكت و لولههاي خالء دار ساده از

يك ساعت در دماي اتاق انكوبه گرديد .هر  15دقيقه يكبار

سياهرگ دمي در تمام گاوها در ساعت  10الي  12صبح

پليتها را تكان داده شد تا بخوبي تركيب شوند .پس از انجام

صورت گرفته سپس لوله حاوي خون در جا لولهاي قرار داده

مراحل فوق خانهها را خالي كرده و مرحله شستشو آغاز
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تأثیر عصاره گیاه پنج انگشت ) (Vitex Agnus.Castusبر غلظت سرمی كورتیزول ،پروژسترون و هورمون لوتئینه كننده ) (LHدر گاوهای شیری

ميگردد و سپس به ميزان  100ميكروليتر محلول كونژوكه AC2

گاوهاي هر دوگروه در يك زمان قبل از آغاز دوره درمان با هم

به خانهها اضافه شد و پس از طي يك ساعت در دماي اتاق

فحل شدند.

مجددآ شسشتشو انجام پذيرفت و  100ميكروليتر از محلول

از آغاز اين چرخه فحلي خونگيري و جداسازي و فريز سرم در

كونژوكه  AC3به خانهها اضافه كرديم و همانند مراحل قبلي در

روزهاي  13 ،9 ،5و  18چرخه صورت گرفت و معاينات

دماي اتاق انكوبه و سپس شستشو صورت گرفته و در نهايت با

مقعدي و سونوگرافي از تخمدان و رحم در همان روزهاي

اضافه كردن  100ميكروليتر از محلول سوبسترا پس از طي 15

چرخه فحلي انجام شد .سرانجام پس از بروز عالئم فحلي در

دقيقه واكنش رنگ سبز در داخل خانهها قابل مشاهده بود كه

گاوها خوراندن دارو به گروه تيمار آغاز گرديد ،به طوريكه

اندازه گيري با اسپكتروفتومتر در طول موج  450nmانجام و با

روزانه  50CCاز عصاره هيدروالكلي گياه پنج انگشت (شركت

استفاده از منحني استاندارد غلظت هورمون محاسبه گرديد.

داروسازي پورسينا) در  500CCآب رقيق و به هر گاو گروه تيمار

4ـ اندازه گيري هورمون پروژسترون

خورانده شد ،در گروه شاهد نيز همزمان دارونما ساخته شده

جهت تعيين ميزان غلظت هورمون پروژسترون از كيت االيزا

توسط شركت سازننده خورانده شد .پس از  21روز خوراندن

®)PROGESTERONE ELISA KIT (55R--RRE52231

ساخت كشور آلمان استفاده شد.مراحل انجام آزمايش به شرح
زير ميباشد:
ابتدا  25ميكروليتر از نمونه را داخل هر خانه ريخته ،سپس
بمدت  5دقيقه در دماي اتاق نگهداري و بعد از آن 20
ميكروليتر از آنزيم كونژوگه به هر خانه اضافه شد و بمدت 10
ثانيه تكان داده و پس از طي  60دقيقه شستشو صورت گرفت
(سه بار و به ازاي هر خانه  400ميكروليتر) پس از شستشو 200
ميكروليتر محلول سوبسترا به هرخانه اضافه شد و پس از سپري
شدن  15دقيقه 100 ،ميكروليتر محلول متوقف كننده به هر خانه
اضافه شد و بعد از  10دقيقه با استفاده از فوتومتر با طول موج
 450نانومتر قدرت جذب سنجيده و بر اساس منحني استاندارد
غلظت هورمون تعيين شد.
5ـ روش کلي انجام مطالعه در گروههاي تيمار و شاهد
پيش از شروع مطالعه  14راس گاو شيري غير آبستن انتخاب و
به دو گروه  7رأسي تقسيم شدند .هر دو گروه از نظر شرايط
محيطي ،مديريتي ،توليد شير و نوبت زايش مشابه بودند و در
يك بازه زماني  5ماهه (مهر ماه تا بهمن ماه) تحت مطالعه
قرارگرفتند .در آغاز مطالعه دستگاه توليد مثل گاوهاي دو گروه
با معاينه از طريق مالمسه مقعدي و اولتراسونوگرافي ارزيابي
شده و فرمول تخمداني آنها تعيين گرديد .سرانجام با دوبار
تزريق  )Lutalyse, Zeotis co.( αPGF2به فاصله  11روز

دارو (حدوداً يك چرخه فحلي) گاوها مجددا با دوبار تزريق
 αPGF2به فاصله  11روز همزمان شدند .با شروع چرخه جديد
خوراندن دارو به گروه تيمار و خوراندن دارونما به گروه شاهد
به صورت روزانه تا انتهاي چرخه فوق ادامه يافت .درطي اين
چرخه نيز خونگيري وجدا سازي وفريز سرم در روزهاي ، 9 ،5
 13و  18چرخه وثبت عالئم فحلي در هر گاو صورت گرفت.
همچنين همانند چرخههاي قبل سونوگرافي از تخمدانها و
رحم در زمانهاي مشخص از چرخه انجام و تصاوير تخمدانها
تهيه شدند.
در طي اين چرخه فحلي ،گاوها مورد معاينه روزانه قرارگرفته و
تا انتهاي چرخه دادههاي حاصل از معاينات يادداشت و فرمول
تخمداني هرگاو با توجه ساختارهاي قابل لمس روي تخمدان و
قوام رحم درلمس مقعدي و سونوگرافي هاي انجام شده تعيين
و حدود روز چرخه فحلي هرگاو با توجه به آغاز فحلي
همزمان شده روز به روز تعيين و تاييد مي شد.
پس از اتمام چرخه مطالعه از ميان سرم خونهاي جمعآوري
شده از گاوها در طي چرخه درمان ،نمونههايي كه در روز ،5
 13 ،9و  18چرخه اخذ شده بودند ،جهت تعيين مقدار
غلظت كورتيزول ،پروژسترون و  LHدر سرم خون به
آزمايشگاه ارسال شد و بوسيله كيتهاي االيزا ميزان آنها
تعيين گرديد .سرانجام دادههاي مطالعه شامل غلظت هورمون
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كورتيزول ،هورمون پروژسترون و هورمون  LHدر برنامه اكسل

درمان از آزمون  tزوجي ) (Paired t testاستفاده شد و

مرتب شده و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

< )Pمعنيدار در نظر گرفته شد.

(0/05

تجزيه و تحليل دادهها
تجزيه و تحليل آماري دادهها با استفاده از نرمافزار آماري
 SPSS 20.0انجام شد .دادههاي توصيفي به صورت انحراف
معيار  ±خطاي معيار ( )Mean±SEMبيان شدند .آزمون
 normality testبا انجام تست

Kolmogorov- Smirnov

صورت پذيرفت و با توجه به ميزان  p.valueباالي پنج صدم،
نرمال بودن دادهها تاييد شد .براي تجزيه و تحليل دادهها در
زمانهاي مختلف (روند زماني تغييرات) در داخل هر گروه از
رويه مدل عمومي خطي ) (GLMبراي دادههاي تكراري از
) (Repeated Measuresاستفاده شد .براي مقايسه دادهها در دو
گروه تيمار و شاهد از آزمون  tمستقل ) (Independent t testو
براي مقايسه دو به دو در هر زمان در گروه تيمار قبل و بعد از

نتايج
 -1ميانگين غلظت کورتيزول سرم
ميانگين غلظت كورتيزول سرم خون در گروه تيمار و شياهد در
طي روزهاي مختلف سيكل فحلي با هيم مقايسيه شيده اسيت.
ميييزان ميييانگين غلظييت كييورتيزول بييه صييورت  X±SEMو
برحسيب نييانوگرم بير ميليليتيير نشييان داده شيده اسييت .ميييزان
ميانگين غلظت كورتيزول در روز  13 ،9 ،5و  18سييكل فحليي
در گروه تيمار در دوره پيس از درميان نسيبت بيه دوره قبيل از
درمان كمتر بود بويژه در اوايل چرخه جنسي ولي از نظر امياري
اختالف معنيدار نبود (( ) P> 0/05جدول و نمودار .)1

جدول 1ي بررسي ميانگين و انحراف خطاي معيار غلظت كورتيزول بر حسب نانو گرم بر ميليليتر در گروههاي تيمار و شاهد
روز سيکل

گروه درمان

گروه درمان

فحلي

قبل از درمان

بعد از درمان

P Value
گروه شاهد

گروه تيمارقبل

گروههاي

و بعد از درمان

شاهد و تيمار

5

90/14±00/79

66/18±04/22

50/25±77/84

0/65

0/65

9

66/18±74/68

46/8±33/79

50/24±59/85

0/55

0/87

13

67/15±52/44

40/10±20/99

56/24±68/18

0/41

0/57

18

54/11±74/37

53/12±26/85

51/23±92/59

0/97

0/96

 -2ميانگين غلظت پروژسترون سرم
ميانگين غلظت پروژسترون سرم خون در گروه تيمار و شاهد
در طي روزهاي مختلف سيكل فحلي با هم مقايسه شده است.
ميزان ميانگين غلظت پروژسترون به صورت  X±SEMو
برحسب نانوگرم بر ميليليتر نشان داده شده است .ميزان
ميانگين غلظت پروژسترون در روزهاي  5و  9سيكل فحلي در
گروه تيمار در دوره پس از درمان نسبت به دوره قبل از درمان
كمتر و نسبت به گروه شاهد بيشتربود ولي از نظر اماري
نمودار 1ي نمودار ميانگين غلظت كورتيزول (نانو گرم در ميليليتر) در
گروه شاهد و گروه تيمار (قبل و بعد از درمان)
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اختالف معنيدار نبود ( )P> 0/05اما در روزهاي  13و 18
سيكل فحلي در گروه تيمار در دوره پس از درمان نسبت به

تأثیر عصاره گیاه پنج انگشت ) (Vitex Agnus.Castusبر غلظت سرمی كورتیزول ،پروژسترون و هورمون لوتئینه كننده ) (LHدر گاوهای شیری

دوره قبل از درمان و گروه شاهد بيشتر بود ولي از نظر اماري

افزايش غلظت پروژسترون در گروه تيمار ديده مي شود

اختالف معنيدار نبود ( .)P> 0/05ولي در نيمه دوم چرخه

(جدول و نمودار .)2

جدول 2ي بررسي ميانگين و انحراف خطاي معيار غلظت پروژسترون بر حسب نانو گرم بر ميليليتر در گروههاي تيمار و شاهد
P Value

گروه تيمار

گروه تيمار

قبل از درمان

بعد از درمان

5

2/0±98/75

1/0±84/73

1/0±25/59

9

4/0±10/54

3/0±95/46

3/0±06/63

0/96

13

4/0±26/39

4/0±82/19

4/0±25/29

0/21

0/1

18

2/0±97/98

4/0±04/50

3/0±72/68

0/26

0/7

روز سيکل
فحلي

گروه شاهد

گروه تيمار قبل

گروه شاهد و گروه

و بعد

تيمار

0/59

0/5
0/2

ميزان ميانگين غلظت  LHبيه صيورت  X±SEMو برحسيب
نانوگرم بر ميليليتر نشيان داده شيده اسيت .مييزان مييانگين
غلظت  LHدر روزهاي  5و  9سيكل فحلي در گيروه تيميار
در دوره پس از درمان نسبت به دوره قبل از درمان كمتر (بيه
ترتيب  P =0/001و  )P=0/03و در روز  13سيكل فحلي در
گروه تيمار در دوره پيس از درميان نسيبت بيه دوره قبيل از
درمان بيشتر بود ولي از نظر اماري اخيتالف معنييدار نبيود
نمودار 2ي نمودار ميانگين غلظت پروژسترون ( نانو گرم بر ميليليتر) در
گروه شاهد (پس از درمان) و گروه تيمار
( قبل و بعد از درمان)

( )P> 0/05وگروه تيمار دردوره پس از درمان با گروه شاهد
مشابه بود مگر در روز  9سيكل فحليي كيه در گيروه تيميار
دوره پس از درمان غلظت  LHخون بيشتر بود وليي از نظير

 -3ميانگين غلظت  LHسرم

اماري اختالف معنيدار نبود (( ) P> 0/05جيدول و نميودار

ميانگين غلظت  LHسرم خيون در گيروه تيميار و شياهد در

.)3

طي روزهاي مختلف سيكل فحلي با هم مقايسه شده اسيت.
جدول 3ي بررسي ميانگين و انحراف خطاي معيار غلظت  LHبر حسب نانو گرم بر ميليليتر در گروه تيمار و شاهد
P Value

گروه تيمار

گروه تيمار

قبل از درمان

بعد از درمان

5

0/0±71/06

0/0±19/10

0/0±40/09

9

0/0±48/11

0/0±27/09

0/0±19/07

0/3

13

0/0±19/07

0/0±31/11

0/0±34/08

0/67

0/84

18

0/0±57/23

0/0±53/06

0/0±40/09

0/8

0/29

روز سيکل فحلي

گروه شاهد

گروه تيمار

گروههاي شاهد

قبل و بعد

و تيمار

0/001

0/15
0/52
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ذخيره انرژي ،بهبود رفتار حيوان ،يك كاهش مشخص در
بروز لنگش ،كاهش تكرر ادرار ،پرنوشي و كاهش در تجمع
غيرطبيعي چربي مشاهده شد(.)22
در يك مطالعه ديگر ،اثرات يك مكمل تجاري موجود از
گياه ويتكس )® )Evitexرا روي  14اسب با عالئم مشخص
بيماري كوشينگ بررسي كردند .در اين مطالعه ميزان

ACTH

و انسولين ،همراه با تغييرات در پرمويي ،تجمع چربي،
روز هجدهم

روز سيزدهم

روز نهم

روز پنجم

نمودار  3ي نمودار ميانگين غلظت ( LHنانو گرم بر ميليليتر ) در گروه
شاهد و گروه تيمار ( قبل و بعد از درمان)

افزايش وزن ،لنگش ،بيحالي و چرخه هاي فحلي غير
طبيعي بررسي شد .اسبهاي مورد مطالعه به مدت  2تا  6ماه
براساس دوز توصيه شده توسط كارخانه سازنده درمان
شدند .اكثر اسبهايي كه متعاقباً به آنها داروي پرگوليد

بحث

تجويز شد ،بهبود يافتند( .)3

بررسي نتايج نشان ميدهد كه اختالف در ميزان كورتيزول

با بررسي ميزان غلظت پروژسترون سرمي در گروه تيمار و

سرم خون از نظر آماري درگروه تيمار نسبت به گروه شاهد

شاهد (جدول  )2نشان ميدهد كه اختالف در ميزان

و گروه تيما ر در دو دوره قبل و بعد از درمان در هيچ يك از

پروژسترون سرم خون از نظر آماري درگروه تيمار نسبت به

روزهاي تحت مطالعه ،معنيدار نيست .از طرفي مطالعه و

گروه شاهد و گروه تيمار در دوره قبل و بعد از درمان در هيچ

مقايسه دقيق نشان ميدهد كه غلظت كورتيزول سرم عليرغم

يك از روزهاي تحت مطالعه ،معنيدار نيست .ازطرفي مطالعه

اختالف غير معنيداري از لحاظ آماري ،در گروه تيمار در

و مقايسه دقيق نشان ميدهد كه غلظت پروژسترون سرمي

دوره پس از درمان نسبت به دوره قبل از درمان در كليه

علي رغم اختالف غير معنيدار از لحاظ آماري ،در گروه تيمار

روزهاي تحت مطالعه ،روند كاهشي داشته است كه به نظر

در دوره پس از درمان نسبت به دوره قبل از درمان در

ميرسد ،اين امر احتماالً به دنبال مصرف گياه ويتكس ايجاد
شده باشد (جدول .)1

روزهاي  13و  18چرخه روندي افزايشي داشته (4/82±0/19
در مقابل  4/26±0/39و  4/04±0/50در مقابل 2/97±0/98

مطالعه مدوني در زمينه استفاده از گياه پنج انگشت در

نانوگرم بر ميليليتر) همچنين مقدار غلظت پروژسترون در

نشخوار كننده موجود نميباشد و تنها  2محصول تجاري از

روزهاي مختلف چرخه در گروه تيمار نسبت به گروه شاهد

گياه ويتكس جهت درمان اسبان مبتال به بيماري كوشينگ،

روندي افزايشي داشته است كه به نظر مي رسد كه اين امر

آزمايش شده است .يك مطالعه كلينيكي بر روي  25اسب و

احتماالً به دنبال مصرف گياه ويتكس ايجاد شده باشد .بررسي

پوني مبتال به بيماري كوشينگ صورت گرفت كه گياه پنج

و مقايسه نمودار خطي  2كه ميزان غلظت پروژسترون سرمي

انگشت طي يك دوره  3ماهه تجويز شد .به هر يك از

را در روزهاي مختلف چرخه نشان ميدهد و مقايسه تفاوت

حيوانات در اين مطالعه روزانه عصاره گياه ويتكس آگنوس ي

ميزان پروژسترون بيانگر اين است كه احتماالً مصرف عصاره

كاستوس در طي دوره مطالعه تجويز شد .در اين مطالعه

گياه ويتكس منجر به افزايش سريعتر و بيشتر غلظت سرمي

كاهش پرمويي و متعاقب آن كاهش هيپرهيدروزيس ،بهبود

پروژسترون در فاز لوت ال (روزهاي 18و )13شده است.
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تأثیر عصاره گیاه پنج انگشت ) (Vitex Agnus.Castusبر غلظت سرمی كورتیزول ،پروژسترون و هورمون لوتئینه كننده ) (LHدر گاوهای شیری

همچنين مشهود است كه ميزان پروژسترون سرمي در گروه

روي ترشح  FSHشده است .با مصرف دوزهاي باالي ويتكس،

تيمار در روز  18دوره پس از درمان نسبت به دوره قبل از

تمام عملكردهاي لب قدامي هيپوفيز تضعيف شد(.)8

درمان در سطح باالتري قرار دارد.

بررسي  Loshو همكارانش در سال  1990كه بر روي  20زن

با بررسي ميزان غلظت  LHسرمي در گروه تيمار و شاهد

بيمار مبتال به آمنوره ثانوي انجام شد ،نتايج آزمايشگاهي ميزان

(جدول  )3مشخص گرديد كه اختالف در ميزان  LHسرم خون

پروژسترون  LH ،و  FSHدر  15نفر از بيماران افزايش

از نظر آماري درگروه تيمار نسبت به گروه شاهد در هيچ يك از

مشخص ميزان پروژسترون و  LHرا نشان داد در حالي كه

روزهاي تحت مطالعه ،معنيدار نيست و در گروه تيمار در دوره

مقادير  FSHتغيير نكرد يا به ميزان كمي كاهش يافته بود (.)13

قبل از درمان نسبت به دوره بعد از درمان تنها در روز  5چرخه

در مطالعهاي برروي اثر گياه ويتكس بر عملكرد جسم زرد در

( 0/0±71/06در مقابل  0/19±0/10نانوگرم بر ميليليتر)

 48زن نابارور به مدت  3ماه توسط  Proppingو همكارانش

اختالف معنيدار ميباشد ) .(P=0/001از طرفي مطالعه و

انجام شد ،نشان داد كه ميزان پروژسترون در مرحله مياني فاز

مقايسه دقيق نشان ميدهد كه ميانگين غلظت  LHسرمي در

لوت ال به حد طبيعي رسيده و در مقايسه با قبل از درمان

گروه تيمار بعد از درمان تنها در روز  13چرخه نسبت به دوره

چرخههاي قاعدگي كوتاه افراد تنظيم و  7نفر از افراد شركت

قبل درمان افزايش داشته است (  0/31±0/11در مقابل

كننده در مطالعه باردار شدند(15و.)14

 0/0±19/07نانوگرم بر ميليليتر) .نكته قابل توجه اين است كه

در گزارشي كه توسط پ  Stanozدرسال  1997در لهستان ارائه

در گروه تيمار نسبت به ساير گروهها ،با طي روزهاي چرخه

شد ،مشخص گرديد كه پس از  90روز مصرف عصاره گياه در

ميانگين غلظت  LHافزايش داشته است و اين افزايش معنيدار

زنهاي مبتال به هيپرپروالكتينميا ميزان هورمون )P<0/01(LH

بوده است و ميتوان اينگونه استنباط كرد كه مصرف گياه ويتكس

استراديول ( )P<0/001و پروژسترون ( )P<0/02به طور

منجر به تنظيم ترشح  LHدر گروه تيمار شده است.

مشخص افزايش يافت ( .)17در پژوهشي كه توسط

مطالعات صورت گرفته نشان ميدهند كه عصاره گياه از طريق
اثر بر بخش قدامي غده هيپوفيز وكاهش هورمون  FSHو
افزايش هورمون  LHتوليد هورمون پروژسترون را تحريك مي
كند( Haller .)2در سال  1961اثر عصاره گياه ويتكس را بر
روي خوكچه هندي بررسي كرد و مشخص شد كه مصرف
دوزهاي مختلف گياه پنج انگشت به مدت  90روز در خوكچه
هندي ماده ،اثرات استروژني را كاهش و اثرات پروژستروني را
افزايش داد .در اين مطالعه پس از  20روز مصرف دارو وزن
غده هيپوفيز ،فوق كليه و رحم به طور مشخص كاهش يافت

Wuttke

در سال  2003بر روي زنهاي مبتال به هيپرپروالكتينمياي نهفته،
همراه با كمبود لوت ال بودند ،صورت گرفت ،پس از مصرف 3
ماه عصاره گياه ،پالسهاي  LHتنظيم شده و ميزان باالي
پروالكتين كاهش يافت و ميزان متوسط پروژسترون سرم
افزايش يافت و پالسهاي  LHسبب افزايش ترشح پروژسترون
و استراديول فاز لوت ال گرديد(.)21
در مطالعهاي كه توسط  Highamو همكارانش در سال  2007بر
روي بابونهاي پارك ملي نيجريه انجام گرفت مشخص شد ،در
فصولي از سال كه اين بابونها از گياه  Vitex donianaكه از
گونه ويتكس آگنوس ي كاستوس است ،مصرف ميكنند ،بهدليل

نتايج حاصل از اين يافتهها به طور اوليه نشان ميدهند كه محل

وجود تركيبات شبه پروژستروني در گياه و افزايش سطح

اثر گياه ويتكس در بخش قدامي هيپوفيز بوده و اثرات ايجاد

پروژسترون در پاسخ به مصرف ميوههاي گياه در بابونهاي اين

شده با دوزهاي پايين به اين صورت تفسير گرديد كه موجب

پارك ايجاد شد( .)9در سال  2008در بررسي كه بر روي

ايجاد يك اثر تحريكي روي ترشح  LHو يك اثر مهاري بر

شانپانزههاي پارك ملي گامبي توسط  Thompsonصورت
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گرفت ،مصرف ميوههاي گياه  Vitex fischeriاز گونه ويتكس

روي تنظيم محور هيپوتاالموسي ي هيپوفيزي ي تخمداني مؤثر

آگنوس ي كاستوس باعث يك افزايش ناگهاني در ميزان

است( .)5چندين تركيب دايترپنوئيدي شامل روتونديفوران و

پروژسترون ادرار نسبت به ميزان نرمال در شانپانزههاي ماده

كلرودادينولها در عصاره گياه ويتكس يافت شدهاند كه فعاليت

شد(.)17

آگونيستي روي گيرندههاي  D2دوپاميني از خود نشان ميدهند،

با توجه به مطالعات فوق كه اكثراً دال بر اثر گياه ويتكس

اين اثر دوپامينژيك گياه در دو سطح هيپوتاالموسي و هيپوفيز

آگنوس ي كاستوس روي افزايش ميزان  LHدر انسان ،پريماتها

قدامي قابل بحث است(.)21

و حيوانات آزمايشگاهي است ،در پژوهش انجام شده فوق

برخي از مطالعات آزمايشگاهي صورت گرفته نشان ميدهند كه

عليرغم عدم معنيدار بودن نتايج ميزان  LHسرمي در طي

دوپامين ترشح  GnRHو نهايتاً  LHرا تحريك ميكند .همچنين

چرخه فحلي از نظر آماري ،اما اينگونه بنظر ميآيد كه ميزان

عنوان شده است كه ترشح  LHRHاز سلولهاي كشت شده

 LHدر نيمه اول فاز لوت ال نسبت به گروه شاهد پس از درمان

ناحيه مديوبازال هيپوتاالموس رتهاي نر سالم يا رتهاي ماده

و گروه تيمار در دوره قبل از درمان كاهش داشته است كه

اوريكتومي شده و درمان شده با استروژن در شرايط

ميتواند بدليل خاصيت اپيوئيدرژيك گياه پنج انگشت باشد و

آزمايشگاهي تنها بوسيله دوپامين افزايش مييابد .عالوه براين،

در روز  13نسبت به ساير گروهها افزايش نشان ميدهد كه

دادههاي متناقضي نيز مبني براثر دوپامين روي ترشح  LHدر

همزمان با افزايش ميزان پروژسترون است.

بدن موجود زنده و شرايط آزمايشگاهي وجود دارد .با در نظر

با توجه به اينكه مطالعات مختلف نشان ميدهند كه عصاره گياه

گرفتن تمام مطالعات صورت گرفته ممكن به نظر ميرسد كه

ويتكس بر محور هيپوتالموسي ي هيپوفيزي اثر ميگذارد

دوپامين ترشح گنادوتروپينها را با تنظيم  GnRHدر سطح

مشخص شده است كه مصرف  4تا  8هفته از گياه موجب

هيپوتاالموسي تنظيم ميكند.)6( .

افزايش هورمون  LHو پروژسترون ميشود و همچنين مطالعات

در سطح هيپوفيز با توجه به اينكه شناخته شدهترين مكانيسم

 Ibrahimو همكارانش در سال  2007روي رت نشان داد كه

مطالعه شده از گياه ويتكس از طريق اثر آگونيستي بر روي

مصرف عصاره گياه عالوه بر افزايش ميزان پروژسترون و

گيرندههاي  D2دوپاميني در هيپوفيز قدامي بوده و در محيط

استروژن پالسما در فاز لوت ال موجب افزايش  40درصدي وزن

كشت سلولهاي الكتوتروپ و در بدن موجود زنده ترشح

تخمدان در رت هاي درمان شده در مقايسه با رت هاي درمان

پروالكتين را كاهش داده است ( 21و .)7 ، 8

نشده در فاز لوت ال گرديد(.)2

مكانيسم ديگري كه از طريق آن عصاره گياه ويتكس ميتواند

براساس مطالعات فوق و پژوهشهاي گوناگون انجام شده كه

اثرات آندوكرينولوژيك خود را روي سيستم توليدمثلي القاء

نشان دهنده اثر افزايش عصاره گياه بر روي پروژسترون و

كند ،سيستم اوپيوئيدي است .در مطالعات صورت گرفته اتصال

هورمون  LHميباشند .با توجه به نتايج به دست آمده احتماال

به گيرندههاي اوپيوئيدي مو ،كاپا توسط تركيبات موجود در گياه

مصرف عصاره گياه در گروه تيمار منجر به افزايش پروژسترون

گزارش شده است .سيستم اوپيوئيدي شامل گيرندههاي مو،

شده و همچنين كاهش ميزان كورتيزول در طول چرخه قابل

كاپا ،سيگما و پپتيدهاي اوپيوئيدي همچون بتااندروفينست .اين

مشاهده است .مكانيسم اثر گياه ويتكس به طور واضح مشخص

پپتيدها در تنظيم چرخه فحلي ازطريق مهار محور هيپوتاالموسي

نيست .شناخته شدهترين مكانيسمهاي مطالعه شده از گياه

ي هيپوفيزي ي آدرنال نقش دارند .بنابراين اوپيوئيدها هم به طور

وتيكس از طريق اثر برگيرندههاي دوپاميني ،اوپيوئيدي و

مستقيم در تنظيم  GnRHو تنظيم آزادسازي  LHو  FSHاز

استروژني  βميباشد كه به نظر ميرسد با اثر برگيرندههاي فوق

هيپوفيز نقش دارند و هم با كمك سيستم دوپامينرژيك كه نقش
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تأثیر عصاره گیاه پنج انگشت ) (Vitex Agnus.Castusبر غلظت سرمی كورتیزول ،پروژسترون و هورمون لوتئینه كننده ) (LHدر گاوهای شیری

تنظيم سيستم اوپيوئيدرژيك را دارا است به طور غير مستقيم بر

گنادوتروپينها درسطح هيپوتاالموس و هيپوفيزي دارد و هم

تنظيم  GnRHو نهايت ًا گنادوتروپينها مؤثراند (.)19

اينكه احتماالً پاسخ تخمدان را نسبت به پالسهاي

مكانيسم مورد مطالعه ديگري كه احتماالً عصاره گياه ويتكس

ميتواند افزايش دهد كه شايد با اثرات لوت وتروفيك ناشي از

از طريق آن ميتواند نقش خود را ايفا نمايد احتماالً از طريق

عصاره گياه بر روي جسم زرد تخمدان در گاوهاي درمان

تركيبات فيتواستروژني موجود در گياه است .مطالعات صورت

شده با عصاره گياه همخواني داشته ،به طوري كه نتايج فوق

گرفته نشان ميدهند كه آپي ژنين موجود در عصاره گياه

نيز تا حدودي در ساير گونههاي پستانداران همچون رت،

ويتكس بيشترين خاصيت آگونيستي را نسبت به گيرندههاي

انسان ،پريماتها ،خوكچه هندي به اثبات رسيده است.

استروژني بتا از خود نشان ميدهد( .)21مطالعات صورت

بر اساس نتايج حاصل از مطالعه فوق احتماال ميتوان در

گرفته وجود گيرندههاي استروژني بتا را در تخمدان گاو نشان

مطالعات بعدي از گياه ويتكس آنگوس به عنوان دارويي

داده است(20و .)16بنابراين گياه ويتكس آگنوس ي كاستوس

جايگزين در كمبود فاز لوت ال كه از موارد مهم مطرح در

به واسطه تركيبات آگونيستي گيرندههاي استرووژني بتا و

بازگشت به فحلي و مرگ زودرس جنين در ماههاي اول

احتماالً با اثر بر روي تخمدان و با نقش تنظيمي گيرندههاي

آبستني در گاو شيري است ،بهره برد ،همچنين پيشنهاد مي

استروژني بتا در تنظيم رشد فوليكولي نقش مهمي را در تنظيم

شود در مطالعات آينده از عصاره اين گياه جهت كاهش سطح

محور هيپوتاالموس ي هيپوفيزي ي تخمداني و در سطح

كورتيزول خون ،در موارد استرس گرمايي در سطح گله

تخمدان خواهد داشت.

بصورت آزمايشي استفاده نمود.

LH

در نهايت با توجه به مطالب ياد شده درخصوص اثرات
دوپاميزژيك ،اوپيوئيدرژيك و فيتواستروژني گياه ويتكس و
نقش آگونيستهاي دوپاميني ،اوپيوئيدي و استروژني در تنظيم
آندوكرينولوژي محور هيپوتاالموس ي هيپوفيز ي تخمدان و
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