
مقاله پژوهشی1396http://rjms.iums.ac.irخرداد، 156شماره ،24دوره پزشکی رازيعلوممجله

1389بهار 1،شماره ،7دوره 

مقدمه
) PCOSســـندرم تخمـــدان پلـــی کیســـتیک (

زنان  در یو متابولیکیاختالل اندوکرینترینشایع
احتمالی ژنتیکـی اسـت کـه    منشأسنین باروري با 

بک از عوامل محیطی شامل رژیم غذایی، سـ متأثر
ــدگی و وضــعیت اجتمــاعی  . )2و 1(باشــدمــیزن

در و لونتـال اولین بار توسط اشتینPCOسندرم 
ــال  ــد 1935س ــرح داده ش ــندرم  . )3(ش ــن س ای
علــت نابــاروري بــه علــت عــدم     تــرینشــایع
. عالئم ایـن سـندرم شـامل    باشدمیگذاريتخمک

ــه    ــدن دو طرف ــزرگ ش ــم و ب ــوره، هیرسوتیس آمن
2هـا تخمدانبه طوري که اندازه باشدمیتخمدان 

هـاي بحـث . )2(شـوند میبرابر اندازه طبیعی 5تا 

وجـود  PCOSزیادي درباره معیارهـاي تشـخیص   
ــمدارد.  ــرینمهـ ــنتـ ــامل  ایـ ــا شـ -1معیارهـ

سـونوگرافی و اثبـات   هايیافته-2الیگواووالسیون 
تعداد (یسونوگرافوجود تخمدان پلی کیستیک در 

) متـر میلی2-9با ابعاد هاییفولیکولیا بیشتر 12
عالئم بیوشـیمیایی و بـالینی هیپرآندروژنیسـم   -3

ــزایش   ــه، اف ــه، طاســی مــدل مردان ــویی، آکن (پرم
. وجود دو مورد از عالئم باشدمیتستوسترون و ...) 

ارائه شده استPCOSفوق بعنوان مالك تشخیص 
معمـوالً زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک . )4(

کـه  کنندمیبه علت سه اختالل به پزشک مراجعه 
از نـامنظمی قاعـدگی، نـازایی و عالئـم    انـد عبارت

آکنـه  سوتیسم و همراه با افزایش آندروژن مثل هیر

jelodar@shirazu.ac.ir).مسئولسندهینو(*رانیاراز،یش،رازیشدانشگاه،یدامپزشکدانشکده،هیپاعلومگروهاستاد،: چلوداریغالمعل*

.، اصفهان، ایراننورامیپدانشگاه،يجانوريولوژیزیفارشدیکارشناس: يعسکريکبر

ییصحراموشدریجنسکلیسويباروربرانگشتپنجوهیمیدروالکلیهعصارهاثر
لتروزولباکیستیکیپلتخمدانسندرميالقاازپس

چکیده
PCOS)Polycystic:هدفوزمینه ovary syndrome (گـذاري و نابـاروري   تخمکو از علل مهم عدم یترین اختالالت اندوکرینیکی از شایع

بررسی اثـرات عصـاره   مطالعه حاضر جهت د.وشمیاستفاده زنان گیاه پنج انگشت بطور سنتی براي درمان مشکالت هورمونی باشد.میزنان در سنین باروي 
انجام گردید.هاي صحرایی کیستیک القاء شده در موشگیاه پنج انگشت بر سندرم تخمدان پلی 

گروه تقسـیم  4به انتخاب و که سیکل منظم داشتندSprague dawleyنژاد مادهسر موش صحرایی24از بررسی سیکل تولید مثلی،پس:کارروش 
PCO)polycytic ovaryگـروه  دریافـت کردنـد.  mg/kg365روز عصاره گیاه را بـا دوز  30(شم): به مدت گروه کنترل، گروه کنترل درمان:شدند

روز 30، بـه مـدت   PCOS: پـس از القـا   (درمان)PCTگروه ) دریافت کردند.mg/kg1(روز لتروزول28به مدت PCOS: این گروه جهت القابیمار)
هـا  سیکل هاي جنسی کلیه مـوش ،درمانپایانته پس از مدت دو هفته قبل از شروع و دو هفتوسط عصاره گیاه به صورت دهانی تحت درمان قرار گرفتند. 

هاي هر مـوش شـمارش و   زادهتعدادها وگروهدر صد باروري. در پایاناي نر قرار گرفتندها جهت بارداري در کنار موشهاژنی بررسی گردید. موشوربا اسمی
افـزار  نـرم با کمـک  دنتو) One-Way ANOVAنس یک طرفه (اآنالیز واریهايآزمونها با گروهاطالعات مربوط به ها،تخمدانتعیین وزنپس از 

SPSS شدسهیمقا16نسخه.
نسبت به PCOبود همچنین میانگین وزن تخمدان در گروه PCOنشان دهنده توقف سیکل جنسی در فاز دي استروس در حیوانات گروه نتایح: هایافته

PCTدرمان با گیاه پنج انگشـت در گـروه   باردار نشدند.)PCO(هیچ یک از حیوانات این گروه.)p=001/0(گروه کنترل و شم افزایش معنی دار نشان داد

نشـان داد داريمعنـی کـاهش  PCOوزن تخمـدان در ایـن گـروه نسـبت بـه گـروه       ولـی  . شـد نPCOبـه گـروه   ها نسبت زادهتعداد دار معنیتغییرب سب
)001/0p=.(

.اثرات مثبتی را نشان دادPCOSهاي صحرایی مبتال به ها و باروري در موشتخمدان، وزن جنسی: عصاره گیاه پنج انگشت بر سیکل گیرينتیجه

: سندرم تخمدان پلی کیستیک، پنج انگشت، سیکل جنسی، باروريهاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

17/1/96تاریخ پذیرش: 30/11/95تاریخ دریافت: 
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)2(.
عالوه بر افـزایش خطـر   PCOSبیماران مبتال به 

مشکالت باروري نظیر نازایی، اختالالت تخمـدان و  
سرطان آندومتر از گروهی از اختالالت متـابولیکی  

، اخـتالالت  2مانند مقاومت به انسولین، دیابت نوع 
برندمیقلبی عروقی رنج هايبیماريچربی خون و 

ــح PCOSدر . )6و 5( ــیترشـــــ غیرطبیعـــــ
(هورمـون مولـد   LH(مقادیر باالي هاوتروپینگناد

رمون محـرك  و(هFSHو سطوح پایین جسم زرد) 
بـــاالي ترشـــح و همچنـــین مقـــادیرفولیکـــول)

هاي تخمدان منجر به اخـتالل در رشـد و   آندروژن
روش درمانیترینمتداول.شودمیهافولیکولبلوغ 

کلـومیفن  استفاده از داروهـایی ماننـد   این بیماري
سیترات، متفورمین، لتروزول و تاموکسـیفن اسـت.   
همه این داروهـا، داراي عـوارض جـانبی از جملـه     
گرگرفتگــی، ورم مفاصــل، دردهــاي عضــالنی و    

، نوسانات خلقی پذیريتحریکعوارض روانی مانند 
هدف از درمان برطرف نمودن و افسردگی هستند. 

،گذاريتخمکجنسی و هايسیکلعالئم، تصحیح 
برگردانــدن تــوان بــاروري و جلــوگیري از عــوارض 

.)7(استبلندمدت
از اسـتفاده  در طب سـنتی  توجـه خاصـی بـه     

و ارزنـده اثرات مفیدودارد دارویی وجود گیاهان
گیـاه  .)8(مشـخص شـده اسـت   گیاهان برخی از 

ــتکس ( ــانوادهVitexagnuscastusوی ــاه ) از خ ش
اثـرات  گیاهـانی اسـت کـه    ترینمهمیکی از پسند

زنـان  هـاي بیمـاري برخـی از درمـان مفید آن در
ویتکس گیاهی بوتـه  .)10و 9است (شده شرگزا

اما در بسیاري از نقاط باشدمیاست که بومی اروپا 
عصاره این گیاه توسط پزشـک  .)11(رویدمیدنیا

کـاهش میـل   منظوربهDioscoridesبنام یونانی
طوربهاین گیاه .)10(استشدهمیتجویز جنسی 

طـور بهو قاعدگیهاينظمیبیسنتی براي درمان 
خاص براي کمک به ایجاد سیکل طبیعی قاعدگی 

اسـت.  شـده مـی و همچنین بهبود باروري استفاده 
محتوي هورمون نیست، ولی با اثر انگشتپنجگیاه 

بر غده هیپوفیز، بویژه بـر تنظـیم ترشـح هورمـون     
LHــان   ، فع ــونی نش ــت هورم ــیالی ــدم LH.  ده

بـراي  گـذاري تخمکجسم زرد را بعد از ترشحات
کـه سـرانجام   کنـد مـی تولید پروژسترون تحریک 

.)12(شـود مـی منجر به تنظیم سیکل جنسی زن 
با ویژهبهبر اساس مطالعات انجام شده عصاره گیاه 

جنسی تا برطرف شـدن  هايهورمونتغییر میزان 
و اثـر خـالص، تغییـر در    کندمیعدم تعادل عمل 

تعادل نسبت اسـتروژن بـه پروژسـترون و سـاخته     
.)10(شدن پروژسترون از استروژن است

هـا هورمونین گیاه بر میزان عصاره اکهازآنجایی
داشــته و باعــث بهبــود وضــعیت ایــن جنســی اثــر

سـندرم تخمـدان   در و بافـت تخمـدان   هاهورمون
ایـن تحقیـق   ،)14و 13(یـده دگرپلی کیسـتیک  

وه میـ هیـدرو الکلـی  عصـاره  تأثیربررسی منظوربه
ي رسیکل جنسی و میزان بـارو برانگشتپنجگیاه 

صحرایی پس از القاء سندرم تخمدان هايموشدر 
پلی کیستیک انجام گردید.

روش کار
ــر روي    ــه ب ــن مطالع ــگاهی: ای ــات آزمایش حیوان

Spragueصـحرایی مـاده بـالغ، نـژاد     هـاي مـوش 

dawley 8گرم و سن 200±20(با میانگین وزن
ــا  ــاق   10ت ــات در ات ــت. حیوان ــام گرف ــه) انج هفت

حیوانات بخش فیزیولوژي تحت شـرایط اسـتاندارد   
درجـه سـانتی گـراد و    22آزمایشگاهی در دمـاي  

سـاعته و همچنـین   12چرخه روشنایی و تـاریکی  
دسترسی آزاد به آب و غذاي کافی نگهداري شدند. 

طالعه قبل از تجویز دارو به مدت مورد مهايموش
روز در شرایط فوق نگهدار شـدند تـا بـه    7حداقل 

هـا موششرایط محیط عادت کنند. سیکل جنسی 
24و روز تعیین شـد  14سمیر واژنی طی با تهیه ا

موش که سیکل جنسی منظم داشتند انتخاب شده 
گردیدنـد.  به طور تصادفی به چهار گروه تقسـیم و 

ایـن گـروه تحـت هـیچ     هـاي مـوش گروه کنتـرل:  
: )شـم درمـان ( کنتـرل  تیماري قرار نگرفتند. گروه

جهت بررسی اثر عصاره گیاه بـر سـیکل جنسـی و    
روز عصاره گیاه را با دوز 30میزان باروري به مدت 

mg/kg365   دریافت کردنـد. گـروهPCO  جهـت :
28القاء سندرم تخمدان پلی کیسـتیک بـه مـدت    

ــروزول (روز  ــروه  ) دریاmg/kg1لت ــد. گ ــت کردن ف
PCT :ایـن گـروه پـس از القـاء سـندرم      هايموش

تخمدان پلی کیستیک و تعیین سیکل جنسی، بـه  
دهـانی  صـورت بهروز توسط عصاره گیاه 30مدت 
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مجـدداً تحت درمان قرار گرفتنـد و در پایـان نیـز    
ارزیابی شد.هاآنسیکل جنسی 

تعیــین ســیکل جنســی: ســیکل جنســی همــه  
ر و همچنـین قبـل از انجـام    در ابتداي کـا هاموش
شـد.  گیرياندازههاآنتعیین شده وزن گیريخون
پس از دریافت ه بر این سیکل جنسی حیواناتعالو

آخرین دوز لتروزول و قبل از تجویز عصاره گیاه نیز 
ــهتعیــین شــد. ایــن کــار از طریــق   از گیــرينمون

موجـود در  هـاي سـلول ترشحات واژن و مشـاهده  
در انجام گرفـت. نوريوسکوپ اسمیر در زیر میکر

5یـا  4موش صحرایی آزمایشگاهی دوره استروس 
روز بوده و داراي چهار مرحله اصـلی پرواسـتروس   

)Proestrus()  استروس ،Estrus   مـت اسـتروس ،(
)Metestrus) و دي اســـتروس (Diestrusاســـت (
)15(.

القاء سندرم تخمدان پلی کیسـتیک: بـراي القـاء    
هـاي روشفنوتیپ سندرم تخمدان پلی کیسـتیک  

القاء هورمونی و غیر هورمونی متعددي وجود دارد. 
آروماتاز یعنی لتروزول مهارکنندهدر این تحقیق از 

بـا قـرص لتـروزول    هـا مـوش استفاده شـد. تیمـار   
ا روز و بـ 28دهانی توسط گاواژ به مـدت  صورتبه

.)16(انجام گرفتmg/kg1دوز 
،براي تهیه عصاره گیاهتهیه و تجویز عصاره گیاه:

میوه ها تحت شرایط استاندارد و در سایه خشک و 
گرم از پـودر  500توسط آسیاب برقی پودر شدند. 

% حل گردید و پس از 70لیتر الکل 1میوه گیاه با 
ساعت محلول صاف شده توسط کاغـذ صـافی،   48

منتقـل گردیـد. حـالل آن بـا اسـتفاده از      به بـالن 
) با دمـاي  Rotatory evaporatorدستگاه روتاري (

درجه سانتی گراد و دور متوسط خارج گردیـد  70
درجـه سـانتی گـراد در آون    50و عصاره در دماي 

خشک شد. تجویز عصاره به صـورت دهـانی انجـام    
شد بدین ترتیب که حجم معینی از عصاره مطـابق  

30مـدت  بهتعیین شده به صورت روزانه ودوزبا 
).17(روز به حیوان خورانده شد

بـاردار کـه   هـاي مـوش تعـداد  در پایان آزمایش
هر گروههايموشتعداد زاده هايزایمان کردند و
از قلب گیريخونبا . کلیه حیواناتشمارش گردید

رسی گردید.ربتخمدان و وزنکشته شدند
لیز آماري با استفاده از تجزیه و تحلیل آماري: آنا

5/11SPSS .ــت ــات صــورت گرف ــانگین اطالع می
نس یک اگروه ها با استفاده از آنالیز واریبه مربوط 
) با هم مقایسه شدند One-Way ANOVAطرفه (

بـا گـروه   هـا  براي مقایسه گـروه دنت و از آزمون 
بـه عنـوان   >05/0pاسـتفاده شـد.   کنترل  و شـم  

معیار معنی دار بودن اختالف بین گروه هاي مورد 
آزمایش در نظر گرفته شد.

هایافته
لتـروزول و عصـاره گیـاه    تـأثیر بررسی منظوربه
در گروه هاي مختلـف، سـیکل جنسـی    انگشتپنج

حیوانات در مراحل مختلف آزمایش مـورد ارزیـابی   
مشـاهده  1جـدول قرار گرفـت. همـانطور  کـه در    

ــی ــودم ــدمثلی در  ش ــیکل تولی ــول س ــه ط مقایس
هاي کنترل و شـم در طـول آزمـایش از نظـر     گروه

ــان ن   ــی داري را نش ــر معن ــاري تغیی ــیآم ــدم ده
)05/0>p(  ــی ــاء ســندرم تخمــدان پل ــس از الق . پ

و PCOصـحرایی گـروه   هـاي مـوش کیستیک در 
PCT  سیکل جنسی حیوانات در فاز دي اسـتروس

لگـوي منظمـی از سـیکل    متوقف شد و هیچگونه ا
ا مشاهده نشـد  هموشتولید مثلی در این مدت در 

مثبـت قـرص   تـأثیر که این موضوع نشان دهنـده  

هاي مختلفگروهمقایسه میانگین طول سیکل جنسی (روز) در -1جدول 
هاگروه

مراحل آزمایش
ControlShamPCOPCT

28/4±16/415/0±08/408/0±25/412/0±13/0آزمایششروع
**—*—32/4±41/412/0±15/0روز28بعد از 

83/4±21/0*—17/4±36/407/0±09/0پایان آزمایش
)>05/0p(** نشان دهنده اختالف معنی دار نسبت به شروع و پایان آزمایش می باشد ، )>05/0pباشد (میشروع آزمایش اختالف معنی دار نسبت ينشان دهنده* 

PCO گروه بیمار( مبتال به :PCOS(
PCT گروه درمان (مبتال به :PCOS(.درمان شده با عصاره گیاه
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پس از درمـان  بوده است.PCOSلتروزول در القاء 
سـیکل جنسـی   PCTتوسط عصاره گیاه در گـروه  

حیوانات از سر گرفته شد.
میـانگین وزن تخمـدان در   1با توجه به نمـودار  

نسبت به گروه کنتـرل و شـم افـزایش    PCOگروه 
نسبت به PCTدر گروه لی ومعنی دار یافته است

. ایـن  دهـد مـی کاهش معنی دار نشان PCOگروه 
در مقایسه با گروه کنترل و PCTمیانگین در گروه 

.)p=001/0دارد (شم افزایش معنی دار 
تفـاوت  بـین گروههـا  بـاروري درصدمقایسه در 

میان گروه کنترل و شم مشاهده نشديمعنی دار
، این در حالی بود که میزان بـاروري در  )2(نمودار 

نسبت به گـروه هـاي کنتـرل کـاهش     PCTگروه 
افزایش معنی دار PCOو نسبت به گروه معنی دار

از هیچیکPCOو در گروه ) p=001/0(نشان داد 
باردار نشدند.هاموش

با هم مقایسه 3نمودار درمیانگین تعداد نوزادان 
هیچ نوزادي متولـد نشـد.  PCOدر گروه .ده اندش

ابمقایسهدرمیانگین تعداد نوزادانPCTگروه در 
ي  را دارمعنـی کـاهش  و شـم گروه هـاي کنتـرل  

. )p=001/0(نشان داد

گیريو نتیجهبحث
نتایج بـه دسـت آمـده از تحقیـق حاضـر نشـان       

گـروه  هـاي موشدهنده اختالل در سیکل جنسی 
PCOSبـه طـوري کـه سـیکل جنسـی      باشدمی .

دي ت کننده لتروزول در فـاز  حیوانات گروه دریاف
استروس متوقف شده است. با ایـن حـال، پـس از    

توسط عصاره گیاه چرخه PCOSهايموشدرمان 
ات نتایح بـا گزارشـ  نیا.استروس از سر گرفته شد

پـس از  ات نیـز حققیتن در آهمخوانی داردقبلی
صحرایی سیکل جنسـی  هايموشدر PCOSالقا 

حیوانات در فاز دي استروس متوقف شد. اسـتفاده  
به صورت وابسته به PCOSاز لتروزول جهت القاء 

دوز باعث ایجاد تغییرات زیادي در گنادوتروپین ها 
)LH وFSH(   و همچنـــین تغییـــر در میــــزان

ــتر ــترون اس ــیوژن و پروژس ــودم .)18و 16(ش
تغییرات تخمدان در جریـان سـیکل تولیـد مثلـی     

ي گنادوتروپیـک  هـا هورمـون وابستگی کامـل بـه   
FSH وLH دارد. کـــــاهش میـــــزان ترشـــــح

هاي مختلفمیانگین وزن تخمدان (گرم) در گروهمقایسه -1نمودار

)p=001/0(حروف نامشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروه ها می باشد 
PCOمبتال به : گروه بیمار)PCOS(
PCT گروه درمان (مبتال به :PCOS(.درمان شده با عصاره گیاه

هاي مختلفبین گروهمقایسه درصد باروري -2نمودار

،)>05/0p(حروف نامشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروه ها می باشد 
PCOمبتال به : گروه بیمار)PCOS(
PCT گروه درمان (مبتال به :PCOS(.درمان شده با عصاره گیاه

هاي بین گروهدرهر باروريدرمیانگین تعداد نوزادان مقایسه -3نمودار
مختلف

) p=001/0(حروف نامشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروه ها می باشد 
PCOمبتال به : گروه بیمار)PCOS(
PCT گروه درمان (مبتال به :PCOS(.درمان شده با عصاره گیاه
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ــون ــاهورم ــت   ه ــاهش فعالی ــث ک ــی باع ي جنس
باعـث  توانـد  شده که این موضـوع مـی  هاتخمدان

عصـاره گیـاه   . )2(در سیکل شـود نظمیبیایجاد 
مفیدي اختالالت فاز لوتئینی را طوربهانگشتپنج

برطرف می سازد. اکثـر ایـن اخـتالالت بـه علـت      
ناکافی بودن ترشح پروژسترون بوجود می آید. بـه  

بـا اثـر بـر محـور     انگشـت پـنج نظر می رسد گیاه 
هیپوتــــاالموس و تنظــــیم ترشــــح -هیپــــوفیز

ــا  باعــث ــادوتروپین ه ــادل شــدن ترشــح  گن متع
ي تخمدان به خصوص پروژسترون شده هاهورمون

.)10(شودمیو باعث ایجاد نظم در سیکل جنسی 
ــده    ــت کنن ــروه دریاف ــر، در گ ــه حاض در مطالع

. استفاده لتروزول، وزن تخمدان افزایش یافته است
از لتــروزول جهــت ایجــاد ســندرم تخمــدان پلــی  

شـده و  کیستیک باعـث کـاهش فعالیـت آروماتـاز     
. دهـد مـی تولید آندروژن توسط تخمدان را افزایش 

این افزایش وزن و حجم می تواند به دلیـل ایجـاد   
ــدن    ــخیم ش ــین ض ــدان و همچن ــت در تخم کیس

هاي اطراف تخمدان باشد و این ضخیم شدگی الیه
ممکن است نتیجه افـزایش سـنتز آنـدروژن هـاي     

باعـث  انگشـت پـنج تخمدان باشد. استفاده از گیاه 
ــاه ــدان ک ــم تخم ــیش وزن و حج ــودم ــاه ش . گی
با اثر بر محـور هیپوتـاالموس هیپـوفیز    انگشتپنج

باعث کاهش ترشـح تستوسـترون شـده در نهایـت    
. ممکـن  )19(شـود مـی باعث کاهش وزن تخمدان 

است علت وجـود تفـاوت معنـی دار وزن تخمـدان     
) با گروه کنتـرل  PCTگروه دریافت کننده عصاره (

دوره درمان باشد.و شم کوتاه بودن 
در سـندرم تخمـدان   گـذاري تخمکفرایند عدم 

PCOSپلی کیستیک علت اصلی ناباروري در زنان 

تغییرات تخمدان در جریان سـیکل جنسـی   است. 
FSHي گنادوتروپیک هاهورمونوابستگی کامل به 

در سـندرم تخمـدان پلـی    کهازآنجاییدارد.LHو 
و FSHو LHي هــاهورمــونکیســتیک میــزان  

ي جنسی دچـار اخـتالل  شـده    هاهورمونهچنین 
هـم در  LHاست  و از طرفی دیگر ماکزیمم ترشح 

و در گذاريتخمکمیانه سیکل وجود ندارد فرایند 
. )2(نتیجه بارداري نیز دچار اخـتالل خواهـد شـد   

انگشتپنجتحقیق حاضر پس از طی درمان با گیاه 
بهبــودي چشــمگیري را در میــزان بــارداري در    

محققین به این نشان داد.PCOSهاي مبتال به تر
نتیجه رسیده اند که وجود ترکیبات دوپامینرژیـک  

ي جنسـی  هـا هورمـون در این گیاه موجب تعـدیل  
شده است. مطالعات کلینیکی در انسان نیـز نشـان   

شـامل ترکیبـات فعـال    انگشـت پـنج داده است که 
دوپامینرژیـک  D2است کـه بـه بـه گیرنـده هـاي      

و به طور قابل مالحظه اي شودمیمتصل هیپوفیز
بـه نظـر مـی    .)20(کنـد میرا مهار LHرهاسازي 

سـبب رسد هر نوع افزایش بیش از حـد آنـدروژن  
و FSHي جنسـی از جملـه   هاهورمونعدم تعادل 

LH همراه باشد. به گذاريتخمکو در نتیجه عدم
جنسی با گیاه هايهورموناین دلیل کنترل سطح 

ی تواند یک عامل اصلی در درمان یـا  مانگشتپنج
از بیمــاري ســندرم تخمــدان   کــاهش عــوارض 
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Effect of hydroalcoholic extract of Vitex agnus-castus fruit on fertility and
estrous cycle in letrozole- induced polycystic ovary syndrome in rat
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Abstract
Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most important endocrine
disorders and a common cause of anovulation and infertility in women in the reproductive
age. Vite xagnus castus is used as an alternative medicine for treatment of endocrine
disorders in women. This study was conducted to evaluate the effects of hydroalcoholic
extract of Vitex agnus castus on fertility and estrous cycle in rats with induced PCOS.
Methods: Following 14 days monitoring of estrous cycles of rats, 28 animals with regular
cycles were selected and randomly divided into four groups of 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 365mg/kg for 30 days after
induction of PCOS). Two weeks before and two weeks after treatment estrous cycle of all
animals were checked and they were allowed to mate. Litter size and weight of ovaries were
measured in the last day.
Results: The results showed that estrous cycle of PCO group was irregular and most often
stopped in diestrus phase. Ovarian weights significantly increased in PCO group compared to
control and sham groups, and none of the animals were pregnant in this group. In the group
treated with Vitex extract, litter size did not change significantly, while ovarian weight
decreased significantly compared to PCO group. Vitex extract was able to improve the
estrous cycle in this group.
Conclusion: The results of this study indicate a positive effect of vitex extract on estrous
cycle, ovarian weight and fertility in rats with induced PCOS.

Keywords: Polycystic ovary syndrome, Vitexagnus-castus, Estrus cycle, Fertility
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