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 في خصوبة Vitex agnusدراسة تقييم تأثير المستخمص المائي ألوراق نبات اصبع العذراء  
 اناث االرانب

 ***د. مريم محمد برهان       **د. عبير جياد يوسف الفتالوي       *عبد االمير عيدان الجبوري
   **كمية العموم الطبية التطبيقية / جامعة كربالء    *           معشب / مؤسسة الطب التكميمي

 ***كمية الطب/ جامعة بابل  
 المستخمص

في  Vitx agnus تيدف ىذه الدراسة الى معرفة تأثير المستخمص المائي ألوراق نبات اصبع العذراء 
اسبوع, قسمت الحيوانات  8-10خصوبة اناث االرانب. استخدم في ىذه الدراسة ثالثون من اناث االرانب بعمر 

عشوائيا الى ثالث مجاميع بواقع عشرة من اناث االرانب في كل مجموعة. جرعت المجموعة الثانية فمويا 
برت المجموعة االولى مجموعة السيطرة مل/كغم بينما اعت 100مل/كغم, والمجموعة الثالثة بـتركيز 50بـتركيز

يوم. اظيرت النتائج انخفاض  15اعطيت ماء الحنفية استخدمت ألغراض المقارنة. استمرت المعاممة لمدة 
في وزن الجسم الكمي لكال المجموعتين مقارنة مع مجموعة السيطرة. بينما لوحظ ارتفاع  (p≤0.05) معنويا 
المجموعتين مقارنة مع مجموعة السيطرة. تبين الدراسة ( في اوزان االعضاء التكاثرية لكال p≤0.05)معنويا 

لكال المجموعتين مقارنة مع مجموعة  (p≤0.05)اليرمونية ارتفاع تركيز اليرمونات الجنسية بصورة معنوية  
يضية االولية والثانوية في عدد الجريبات المب (p≤0.05)السيطرة. اظيرت النتائج ان ىناك ارتفاعا معنويا 

وكذلك اعداد واقطار االجسام الصفراء لكال المجموعتين مقارنة مع مجموعة السيطرة. اضيرت الدراسة الحالية 
 تأثيرا ايجابيا عمى خصوبة اناث االرانب. لو Vitx agnusان المستخمص المائي ا ألوراق نبات 

 االرانبالخصوبة, اناث  ,نبات اصبع العذراء :كممات مفتاحية
Abstract  
The aim of present study was to investigate the effect of aqueous leaf extract of Vitex 

agnus on fertility of females' rabbits. Thirty female used in age (8-10)weeks, random-
ly divided in to three groups the second and third groups treated with (50 and 100 

ml\kg) from  aqueous leafs extract respectively while the first group consider as con-
trol treated with tap water used for compared. The treated continuous for 15 days. 
The result showed significant decrease (p≤ 0.05) in the total body weights for both 

groups treated with different doses of Vitex agnus as compared with control group. 
The result also showed significant increase (p≤0.05) in the weight of reproductive or-

gans (ovaries and uterus) for both groups treated with different doses of Vitex agnus 
as compared with control group.  As well as, hormonal study demonstrated signifi-

cant increase (p≤0.05) in the hormone concentration (LH, FSH, Estrogen and proges-
terone) of blood serum for both groups treated with different doses of Vitex agnus as 

compared with control group. Finally study demonstrated significant increase 
(p≤0.05) in the number and diameters of corpus lutes, primary follicles and secondary 

follicles for both groups treated with different doses of Vitex agnus as compared with 
control group.  
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 المقدمة :
تؤدي المممكة النباتية دورا كبيرا في خدمة االنسان وذلك لكونيا مصدرا ميما لمعديد من االدوية والمستحضرات  

الطبية وتكمن الفائدة الصيدالنية ليذه النباتات في قابميتيا عمى انتاج العديد من المركبات العضوية ذات 
(. نبات اصبع 18دة في صناعة االدوية )الخصائص الصيدالنية والتي تدخل كمادة اولية او عوامل مساع

, شجرة دائمة الخضرة , تزرع كنبات زينة ونبات Verbenaceaeمن العائمة الفربينية    Vitx agnusالعذراء  
طبي  لذا اتجو العمماء والباحثون في مختمف انحاء العالم الى دراسة النباتات الطبية ومعرفة تأثيراتيا وفوائدىا 

تحتوي اوراق شجرة اصبع العذراء  عمى  ,ىميتيا الكبيرة من الناحيتين العممية واالقتصاديةالدوائية وذلك أل
(. وقد استخدمت ىذه النبتة قبل مئات السنين من اجل تنشيط 1 (2,مركبات ىرمونية ومواد مضادة لاللتيابات

قبل دوائر الصحة في المانيا  ( . كما استخدمت ىذه النبتة من(11وتنظيم الفعالية التكاثرية العضاء الحيوانات 
( .كذلك استخدمت 7لتحسين حاالت عدم انتظام الدورة الشيرية واعراض سن الياس المبكر وتميف بطانة الرحم )

 type 2 diabetesىذه النباتات في الطب القميدي لعالج المرضى المصابين بالسكر من النوع الثاني 
mellitus (DM) (4كما اظيرت العديد من ا .) البحاث اىمية استخدام ىذه النبتة مع عقاقير كيميائية مثل

metformin  لعالج حاالت التكيس المبيضيPCOS (polycystic ovarian syndrome)  التي تعاني منيا
(. ىدفت الدراسة الى معرفة تاثير اوراق نبات اصبع العذراء عمى خصوبة اناث االرانب 8عدد كبير من النساء )

راسات في ىذا الجانب عمى ىذا النبات لذلك  صممت ىذه التجربة لمتعرف عمى مدى تاثير وذلك لقمة الد
 عمى الخصوبة.  Vitx agnusالمستخمص المائي ألوراق نبات اصبع العذراء 

 المواد وطرائق العمل:
 collection samples جمع العينات

من االسواق المحمية في محافظة كربالء وثم غسميا بالماء  Vitx agnusجمعت اوراق شجرة اصبع العذراء   
وجمعت االوراق ووضعت في كيس نايمون وحفظت في الثالجة  ºم25المقطر وجففت في الظل عند درجة حرارة 

 الى حين االستخدام .
  preparation for equaes extractتحضير المستخمص المائي 

 (.12)حسب طريقة  Vitx agnusاصبع العذراء    تم تحضير المستخمص المائي الوراق شجرة
 تصميم التجربة 

( اسابيع. قسمت عشوائيا 10-8( كغم وبعمر )1-0.5انثى من االرانب البالغة بمتوسط وزن)  30استخدمت 
مل/غم/يوم, وجرعت 50انثى لكل مجموعة .المجموعة الثانية جرعت بتركيز  10الى ثالث مجاميع بواقع 

مل/غم/يوم من المستخمص المائي, بينما اعتبرت المجموعة االولى مجموعة 100بتركيز المجموعة الثالثة
 يوم. 15السيطرة ألغراض المقارنة عوممت بماء الحنفية . استمرت المعاممة لمدة 
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 وزن الجسم الكمي واوزان االعضاء التكاثرية )الرحم, المبايض(:
عدىا باستخدام ميزان ميكانيكي اعتيادي بينما سجمت اوزان سجل وزن الجسم الكمي إلناث االرانب قل التجربة وب

االعضاء التكاثرية )الرحم, المبايض( وبعد ازالة المواد الدىنية وغسميا بالماء المقطر وتنشيفيا بواسطة ميزان 
 الكتروني حساس.

 التضحية بالحيوانات وجمع الدم: 
ثم قبل قتل الحيوانات  ساعة من اخر تجريع 24سحب الدم من القمب مباشرة عن طريق طعنة القمب بعد 

تركيز اليرمونات الجنسية االربعة )االستروجين, البروجسترون, اليرمون اجريت الدراسة اليرمونية بقياس 
الخاصة لكل فحص منيا, والمزودة من  kitالموتيني, واليرمون المحفز لمجريبات( في مصل الدم باستخدام العدة 

ية والتي تعتمد عمى المبدأ االساسي في تقنية التحميل المناعي االشعاعي الفرنس biomeriuxشركة 
radioimmuno assay . 

 القياسات النسيجية
تمت القياسات النسيجية لشرائح المبايض حيث سجمت اقطار االجسام الصفراء والجريبات باستخدام مقياس 

بالمجير الضوئي باستعمال العدسة  المثبت ocular and stage micrometerالمصغر العيني والمسرحي 
 . تم اعتماد معدل القطر بأخذ متوسط القطرين العمودي واالفقي.X40مع الشيئية قوة  X10العينية قوة 

الخطأ القياسي من خالل تحميل النتائج بواسطة برنامج  ±تم التعبير عن النتائج بالمعدل  التحميل االحصائي: 
SAS.USA/version 9 (2004).  تم حساب المتوسط باستعمال اختبار لتحميل التباين. وتم حساب المعنوية
عمى مستوى احتمالية  Least significant differences  (LSD)باستعمال اختبار اقل فرق معنوي

p≤0.05)(  )3.) 
 النتائج والمناقشة:

الكمي إلناث الفئران ( في معدل وزن الجسم p≤0.05( حصول انخفاض معنوي )1تبين نتائج الجدول رقم)
المجرعة بالمستخمص المائي ألوراق نبات اصبع العذراء بعد انتياء مدة التجريع وبكمتا المجموعتين الثانية 

 والثالثة بالمقارنة مع حيوانات المجموعة االولى السيطرة.
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وزن الجسم الكمي عمى  Vitex agnus( تأثير تراكيز مختمفة من المستخمص المائي لنبات 1جدول رقم )
 إلناث االرانب

  (g)الوزن بعد المعاممة  (g)الوزن قبل المعاممة المجموعة
 A *  ± 34 760.4   A 42604.6 ± المجموعة االولى السيطرة

 A ± 32527.6   B     22570.4 ± مل/كغم50المجموعة الثانية 
   A  ± 35502.6 B   25555.8 ± مل/كغم100الثالثة  المجموعة
LSD** 34.0 232.0 

الخطأ  ±المعدالت   P≤0.05* الحروف المختمفة عموديا تشير الى وجود فرق معنوي,** مستوى المعنوية
 القياسي.  

يبدو ان التأثير السمبي لممستخمص عمى وزن الجسم الحي والذي يعزى الى احتواء المستخمص المائي ألوراق 
اصبع العذراء عمى بعض الزيوت الطيارة التي ليا تأثير عمى افراز الثايروكسين في الغدة الدرقية والذي كما ىو 

مقارنة ىذه النتائج مع احدث الدراسات في  (. اما19معموم يؤثر بصورة مباشرة في عمميات االيض الغذائي )
الذي يمتاز  Ellagic acid( توصمت الى اوراق اصبع العذراء تحتوي عمى حامض 1331435ىذا المجال )

(. low density lipoprotein chdesterolبفعالية في خفض نسبة كولسترول البروتين الدىني قميل الكثافة )
عمى خفض شيية اناث االرانب العميقة مما يؤدي ان لو تأثير سمبي عمى وقد يكون تأثير المستخمص مباشرة 

 (.19االيض الغذائي من خالل تأثيره عمى افرازات الغدة الدرقية)
( في اوزان االعضاء التكاثرية )المبايض p≤0.05كما اظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود زيادة معنوية  )

مقارنة مع مجموعة السيطرة, Vitex agnus بالمستخمص المائي لنباتواالرحام( لكال المجموعتين المعاممة 
كما لوحظ وجود فروق معنوية ايضا بين المجموعتين الثانية والثالثة في ىذه االوزان تتناسب طرديا مع الزيادة 

 (. 2في تركيز المستخمص جدول رقم )
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عمى وزن االعضاء  Vitex agnusنبات ( تأثير تراكيز مختمفة من المستخمص المائي ل2جدول رقم )
 الخطأ القياسي( ±التناسمية )المبايض واالرحام( إلناث االرانب )المعدالت 

 (mg)وزن الرحم  (mg)وزن المبيض المجموعة

   C ± 0.584.80 C*  5.375.80± المجموعة االولى السيطرة

    B   ± 0.58 6.80B 0.5111.60± مل/كغم50المجموعة الثانية 

 A  ± 0.7311.20  A 13.80 0.58± مل/كغم100المجموعة الثالثة 

LSD** 2.20 2.0 

الخطأ  ±المعدالت   P≤ 0.05* الحروف المختمفة عموديا تشير الى وجود فرق معنوي,** مستوى المعنوية
 القياسي.  

ومن المحتمل ارجاء ىذه الزيادة المعنوية الحاصمة في وزن االعضاء التناسمية الى الزيادة المعنوية التي لوحظت 
كما ىو مبين  super ovulationفي اعداد االجسام الصفراء والحويصالت المبيضية نتيجة االفراط االباضة 

في االناث المجرعة  FSHو  LHموني ( وذلك بسبب االرتفاع المعنوي في تراكيز ىر 4في الجدول رقم )
( وىذا بدوره يسبب زيادة في البطانة الرحمية نتيجة زيادة 3بالمستخمص المائي ألوراق اصبع العذراء جدول رقم )
العالي سبب نموا كبيرا في عدد الجريبات االولية  FSHفي عدد وحجم الخاليا الطالئية  كما ان تركيز الـ 

(. وقد اتفقت الدراسة الحالية مع ما توصل 9ي ادى الى نموىا وتكشفيا ونضوجيا )والثانوية في المبايض الذ
 (.11,7اليو )

 LH,FSH, Estrogen( في تراكيز اليرمونات )p≤0.05اشارت الدراسة الحالية وجود فروق معنوية )
progesterone and  في المجاميع المعاممة بتراكيز من المستخمص المائي لنبات )Vitex agnus  مقارنة

( بين ىاتين المجموعتين تتناسب طرديا مع الزيادة p≤0.05مع مجموعة السيطرة, كذلك وجود زيادة معنوية  )
 (.3في التركيز جدول رقم )
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عمى تراكيز الهرمونات  Vitex agnus( تأثير تراكيز مختمفة من المستخمص المائي لنبات 3جدول رقم )
 الخطأ القياسي( ±)المعدالت اناث االرانب المختمفة في مصل دم 

 المجموعة
 

FSH 
(mIU/ml) 

LH 
(mIU/ml) 

Estrogen 
(pg/ml) 

Progesterone 
(ng/ml) 

 C* ±0.15 1.28C ±0.46 5.06 C  ± 0.472.10 A 0.091.95± السيطرة االولى المجموعة

 مل 50الثانية  المجموعة
 كغم /

± 0.192.84 B ±0.152.34 B ±0.3211.96B  ± 0.422.39 A 

المجموعة 
 مل/كغم 100الثالثة

± 0.303.76 A  ±0.313.03 A ±0.5013.75A ± 0.292.69A 
  

LSD** 0.80 0.60 1.70 2.80 
الخطأ  ±, المعدالت  P≤0.05* الحروف المختمفة عموديا تشير الى وجود فرق معنوي,** مستوى المعنوية

 القياسي.  
يعتقد ان السبب في ذلك ىو احتواء مستخمص اوراق نبات اصبع العذراء عمى تراكيز معينة من االستروجينات 

( من ان المستخمص المائي ألوراق 02. بين )LHو الـ  FSHالنباتية والكييومارينات التي تحفز عمى انتاج الـ 
والتي   GnRHتؤثر في تحفيز اطالق ىرمونات  نبات اصبع العذراء  يحتوي عمى مكونات فعالة بايولوجيا

 المنظمة إلفراز اليرمونات الستيرويدية  في المناسل . LHو الـ  FSHبدورىا تحفز النخامية عمى افراز 
ان احتواء المستخمص المائي ألوراق نبات اصبع العذراء عمى نسبة عالية من االستروجينات النباتية  

phytoestrogens (10,15 يؤدي ) الى الزيادة المعنوية في تركيز الستيرويدات في االناث المجرعة مقارنة
تأثيرا مباشرا عمى تصنيع وافراز االسترجين و البروجسترون  GnRHبالسيطرة  كما ان الرتفاع تركيز ىرمونات 

الستيرويدي  (. ويعتقد ان لممركز4من خالل زيادة عدد الجريبات المبيضية وبالتالي االجسام الصفراء جدول رقم)
boar pheromone  في المستخمص المائي ألوراق نبات اصبع العذراء تأثير معنوي عمى تحفيز البروجسترون

 (.17في اناث االرانب خاصة خالل الطور الموتيني من دورة الشبق)
ء عمى اعداد واقطار االجسام الصفرا  Vitex agnus( نتائج تأثير المستخمص المائي4يبين الجدول رقم )

( مقارنة p≤0.05والجريبات المبيضية بنوعييا االولية والثانوية في مبيض اناث االرانب وكان االرتفاع معنويا )
بين المجاميع وكانت تتناسب طرديا  p≤0.05)بإناث ارانب مجموعة السيطرة. كما لوحظ وجود فروق معنوية )

 مع زيادة التركيز.
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عمى اعداد واقطار كل من  Vitex agnusالمستخمص المائي لنبات  ( تأثير تراكيز مختمفة من4جدول رقم )
 الخطأ القياسي(. ±االجسام الصفراء والجريبات المبيضية في مبايض اناث االرانب )المعدالت 

 LSD مل/كغم100 مل/كغم50 السيطرة المجموعة
الجسم 
 االصفر

 C ± 1.3133.75 B ± 1.25 47.75 A 0.9121.00 ± عدد
   

12.70 

 قطر
m)µ( 

± 16.4454.7C   ± 42.8882.7 B ±198.01282.0 A 399.0 

الجريبات 
 االولية

 

 C ± 6.45145.0 B ± 5.06213.0A   68.0 2.0560.25 ± عدد

 قطر
m)µ( 

± 3.18194.0 B ± 14.51536.7 B ± 24.18541.2 A 
  

4.50 

الجريبات 
 الثانوية

 C ± 5.54113.7 B ± 3.25139.2 A  25.50 1.3128.75 ± عدد

 قطر
m)µ( 

± 6.30513.7 C ± 51.13864.0 B ±29.631048.7 A 184.70 

الخطأ  ±, المعدالت  P≤0.05* الحروف المختمفة عموديا تشير الى وجود فرق معنوي,** مستوى المعنوية
 القياسي.  

( زيادة معنوية في اعداد الجريبات المبيضية واالجسام الصفراء وكذلك الزيادة في 3يالحظ من الجدول رقم )
(. ولقد انعكست ىذه الزيادة في االعضاء اعاله في االرتفاع المعنوي 2اوزان االعضاء التكاثرية جدول رقم )

ن( في االناث المعاممة بالمستخمصات جدول لمستوى تراكيز اليرمونات الستيرويدية )االستروجين والبروجسترو 
المناسل  -النخامية-(. ان ىذا االستنتاج يوضح لنا االرتباط الوظيفي والذي يعبر عنو محور تحت المياد3رقم )

(hypothalamus-petuitery. Gonad axis( جاءت ىذه النتائج متوافقة مع ما توصل اليو )وقد تكون 6 .)
ين والبروجسترون في تحفيز بناء البروتين والدىون عن طريق تأثيرىا المباشر في نظام الزيادة لفاعمية االستروج

 (.16االنجيوتنسين) -الرنين
التناسل -النخامية-نستخمص من النتائج التي افرزتيا الدراسة الحالية تأكيدا لمدى اىمية المحور تحت المياد

والجريبات المبيضية. فان المستخمص المائي اصبع  الذي انعكس ايجابيا عمى اعداد واقطار االجسام الصفراء
 العذراء تأثيرا ايجابيا عمى الخصوبة بصورة عامة عمى اناث االرانب.
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