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چکیده 
گزارش طبقاین در حالی است که.استشیر خوارانتغذیه انحصاري با شیر به عنوان بهترین تغذیه براي :هینمز

از غده شیرکافیدریافتعدمیامحرومیتدلیلبهشیرخوارمرگموردمیلیون5/1جهانی ساالنه بهداشتسازمان
گزنه گیاهی است .هاي افزایش شیر استفاده از داروهاي گیاهی باشدبه نظر می رسد یکی از راه.افتدمیاتفاقپستان

بر اساس منابع سنتی و طب گیاهی، گیاه .مواد مغذي فراوان می باشدها وویتامیناسیدهاي ضروري، که حاوي آمینو
مطالعه حاضر به منظور تعیین اثر عصاره الکلی گیاه گزنه بر میزان توصیه می شود.سینهگزنه براي افزایش شیر 

حی گردید.اپروالکتین سرم و بافت پستان موش هاي صحرایی ماده طر
تایی تقسیم 6گروه 4در وخریداريي صحرایی ماده از نژاد ویستاروش هامدر این مطالعه تجربی، روش ها:

به صورت )میلی گرم/ کیلو گرم100و 20،50،(کنترل) 0(،متفاوتعصاره هیدرو الکلی گزنه در دوزهاي، شدند
وسط روش االیزا سرم تو میزان پروالکتینحیوانات بیهوش شدندتزریق شد.به آنها روز 21داخل صفاقی و به مدت 

.هاي مورفومتریک قرار گرفتسیرو مورد برمقاطع بافتی پستان رنگ آمیزي.تعیین شد
میلی گرم/ کیلو گرم50و ) P= 033/0(20در دوز هاي به طور معنی داري  نشان داد که گزنههایافته :یافته ها 

)041/0 =P(پروالکتین و قطر الوئولها هورمون یرات در میزان تغی. شودتعداد آلوئول ها تواند موجب افزایش می
و میزان الوئولهاافزایش در قطرمیلی گرم/ کیلو گرم50و 20در دوزهاينسبت به گروه کنترل معنی دار نبود اگر چه

.)P=21/0(هورمون پروالکتین  دیده شد 
.داردپستان بافت پارامترهاي اثرات مثبت برتا حدوديزنه گعصارهنتیجه گیري:

، موش صحرایی شیر، گزنهعصاره کلید واژه ها:
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:مقدمه
به عنوان بهترین تغذیه با شیر مادر انحصاريتغذیه
که عالوه بر تامین استماهگی 6کودك تا سن براي

، مکمل نیازهاي روانی نیازهاي جسمی و فیزیولوژیکی
می تواند سبب شیر مادر .)1(کودك و مادر می باشد
یک سال اول زندگی شود درپیشگیري از بیماري ها

بهمادرانبیشتراقدامومنديعالقهوجودبا. )2(
) %50ازکمتر(محدوديدرصدتنهااز پستان،شیردهی

براينیازموردمدتطولشیردهی درادامهبهقادر
قطعبامادرانمواردبیشترو درهستندشیرخوار
یر ــشاهمیت .)3( شوندمیمواجهشیردهیزودرس

زادان و وــد نــولتاز س ــپل اول اــس2در ی ــهد
ید آدران پیش می اـمبراي مینه زین در امشکالتی که 

تولید و ست یابی دجهت در را جدید ت تحقیقالزوم 
این در حالی .)4(نشان می دهدرا ا فزاشیري هادارو

ساالنهجهانیبهداشتسازمانگزارش طبقاست که
یامحرومیتدلیلبهشیرخوارمرگموردمیلیون5/1

میزان . )5(افتدمیاتفاقمادرشیرکافیافتدریعدم
ترشح پروالکتین به طور فیزیولوژیک درطی بارداري و 

مان در دوران شیردهی افزایش می یابد به پس از زای
تا 10طوري که در دوران بارداري غلظت پروالکتین 

. نقش هاي )6(برابر بیشتر از حالت عادي است 20
بیشمار و گوناگون پروالکتین همچون پایداري فعالیت 
ترشحی غدد پستانی، همراهی عمل آن با آندروژن ها 
و اثر آن بر متابولیسم آندروژن ها تا به حال شناخته 

داروهايمورددرمتعدديتحقیقات.)7(شده است 
انجاممادرشیرافزایندهداروهايعنوانبهشیمیایی

نچنانآ،جانبیعوارضدلیلهبداروهااینولیهشد
به نظر می رسد .)9و8(نگرفته اندقرارمورد استفاده

استفاده از داروهاي هاي افزایش شیر مادریکی از راه
است چند سالهعلفیانگیاهجزءگزنهباشد. گیاهی 

مشخص رزبا برگ هاي سبز روشن و پوشیده از پکه
گزنه به صورت هاي در طب سنتی .)10(می شود

و سال هاي طوالنی است که مختلف مصرف می شود

به عنوان گیاه دارویی و ماده مغذي وارد رژیم غذایی 
ايبربرگ هاي جوان آن در طب سنتی.شده است

ازدیاد تولید عادت ماهیانه و نظیم ، تازدیاد ترشح ادرار
مطالعات نشان داده اند که .)11(تجویز می شودشیر 

اه فعالیت هاي آنتی اکسیدانتی را در دم کرده این گی
يلینولوئیک اسیدهااکسیداسیون فسفولیپیدها وبرابر 

. خاصیت آنتی )12(داشته استناشی از آهن 
در جهت از بین بردن گزنه اکسیدانتی عصاره 

هیدروژن و رادیکالهاي آزاد، یون هاي سوپراکسید
گزنه گیاهی .)13(پراکسیداز به اثبات رسیده است 

مواد معدنی حاوي آمینواسیدهاي ضروري،است که 
اثربخش از جمله آهن، کلسیم، پتاسیم و  ویتامین هایی 

با .)14(است. Kکمپلکس و A ،C ،D ،Bهمچون 
تأثیر عصاره توجه به مطالب عنوان شده در این مطالعه 

بر پارامترهاي تولید شیر  هیدروالکلی گیاه گزنه 
مورد بررسی قرار گرفت.موش صحرایی در

:هامواد و روش
سر موش صحرایی ماده بالغ و سالم نژاد 24تعداد 

هفته و محدوده وزنی 13ریبی ـن تقـار با سـویست
مؤسسه رازي تهران خریداري و به گرم از 220-180

مدت یک هفته قبل از شروع آزمایش در حیوان خانه 
20±2تحت شرایط آزمایشگاهی و در درجه حرارت 

ساعت روشنایی 12ساعت تاریکی 12با شرایط 
تا با شرایط محیط و آب و هوا عادت نگهداري شدند

کنند. موش ها بعد از تلقیح وسپري شدن مدت زمان 
در قفس هاي فلزي هر کدام جداگانه نگه بارداري

که دسترسی بدون محدودیت به آب و داري شدند
.)15(هفته بود6غذا داشتند. طول مدت مطالعه 

گیاه تهیه شد.هاي محلی فروشگاهاز گیاه گزنه
.آسیاب شد و به صورت پودر درآمدخشک و کامالً

24% به مدت 70در اتانول 4به 1سپس به نسبت 
ه داشته شد. بعد از آن اعت در محیط آزمایشگاه نگسا

که به وسیله کاغذهاي صافی بزرگ و کوچک 
فیلتراسیون دقیق انجام گرفت. عصاره خالص در حمام 
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درجه سانتی گراد قرار داده شد تا الکل آن 50بافتی 
. عصاره خشک به تقریباً به طور کامل تبخیر شود

رمال سالین و به وسیله ندـودر در آمـورت پـص
غلظت هاي مختلف به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 

موش ها وزن شده و ،. قبل از تجویز عصارهتهیه شد
براي .بر اساس وزن موش ها تزریق صورت گرفت

تزریق از سرنگ هاي انسولین استفاده شد. تزریق به 
. )16(صورت داخل صفاقی بود

لکنترگروه 1طور تصادفی بهبهموش هاي صحرایی
آزمایشیگروه 3و میلی گرم/ کیلوگرم) 0(دوز

4، جمعاًمیلی گرم/ کیلوگرم)100و20،50(دوزهاي 
و براي هر گروه شش سر موش در تقسیم شدندگروه 

. نظر گرفته شد
حیوانات وزن شدند ،ساعت بعد از آخرین تزریق24

حیواناترفتند. خون از قلبگو  تحت بیهوشی قرار 
درجه 37دقیقه در دماي 30مدت رفته شد و بهگ

. در ادامه نمونه خون به مدت قرار گرفتسانتی گراد 
ثانیه سانتریفوژ شد. سرم مربوطه از خون جدا و در 15

نگهداري شد. هورمون درجه سانتی گراد -20فریزر
مربوطه روشت االیزا و پروالکتین با استفاده از کی

).17(اندازه گیري شد
دن بافت پستان و پروسه هاي آماده بعد از فیکس نمو

طع انمودن بافت (آب گیري، شفاف سازي و...) مق
از بافتها تهیه شد. رنگ میکرو متر)5(میکروسکوپیک 

روتین انجام شد. از روشو بر اساس H&Eآمیزي
و پس از انجام به این شیوه تهیهبلوك20هر بافت 

موتیک  تصویر برداري، قطر الوئولها توسط نرم افزار 

(Moticam 2000, Spain)اندازه گیري شد
)1(شکل

پستانی مبتنی بر یک نوع تکنیک شمارش آلوئولهاي
نمونه برداري تصادفی بر پایه متدهاي استریولوژیکی 

یک مربع براي تعیین تعداد آلوئول ها صورت گرفت. 
و  سپس شدبر روي عکس تهیه سانتی متري10×10

در محدوده داخل مربع و تعداد آلوئول هاي موجود 
آنهایی که بر روي خطوط باال و راست بودند به 

صورت قرار دادي شمارش شد.
کلولوموگراف با استفاده از آزمون نرمال بودن داده ها 

براي آنالیز آماري از نرم . مشخص شداسمرینوف
SPSSافزار  و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه 16

ین گروه ها با استفاده از بررسی اختالف باستفاده شد.
. به انجام رسیدTukeyآزمون تعقیبی

یافته ها :
میزان ،زمون االیزاآحاصل شده ازنتایجبر اساس 

یافت هورمون پروالکتین در اثر تیمار با گزنه افزایش
اي مورد هگروهماري بینآولی این افزایش از نظر 

).1جدول()P=21/0(دبررسی معنی دار نبو
هاي مورفومتریک نشان داد که تعدادایج آزموننت

20هاي در دوزی داريـور معنـبه طآلوئولها
)033/0 =p (میلی گرم/کیلو گرم50و)041/0 =p(

قطر).1جدول(یافتدر مقایسه با گروه کنترل افزایش 
لوئولها در اثر تجویز گزنه نسبت به گروه کنترل آ

یش از نظر آماري چه این افزا، اگرتـش یافـافزای
).1جدول()P=21/0(معنی دار نبود 

) توسط نرم گرم/ کیلو گرممیلی 100عصاره گزنهتصویر بافت پستان و روش اندازه گیري قطر الوئولها():1(شکل
)x10افزار موتیک. (بزرگنمایی 
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(انحراف وئولها و قطر آلوئولها میزان هورمون پروالکتین، تعداد آلگزنه بر  روي عصاره تاثیر نتایج :1جدول
)P-valueومیانگین±معیار 

20mg/kg50mg/kg100mg/kgکنترلگروه هاي مورد بررسی

ng/ml(48/0هورمون پروالکتین ( ± 007/056/0 ± 031/0
693/0=p

7/0 ± 121/0
112/0=p

66/0 ± 017/0
190/0=p

μm(21/93(قطر آلوئولها  ± 2/938/98 ± 04/8
997/0=p

44/111 ± 77/14
106/0=p

47/107 ± 5/1
224/0=p

2/10تعداد آلوئولها ± 28/12/13** ± 01/1
041/0=p

*17 ± 54/0
033/0=p

6/13 ± 5/1
584/0=p

.دار گزارش شدمعنی نسبت به گروه کنترل**p= 041/0و*p= 033/0نتایج آنالیز واریانس یکطرفه: بر اساس*

بحث: 
زایش ـر،  عصاره گزنه باعث افـالعه حاضـدر مط

لوئولها شد ولی تاثیر معنی داري آمعنی داري در تعداد 
در مطالعه بر سایر پارامترهاي مورد بررسی نداشت.

20حاضر، گزنه باعث افزایش پروالکتین در دوزهاي 
که اینشده است در حالیمیلی گرم/ کیلو گرم50و 

میزان افزایش تفاوت معنی داري با گروه سالین نداشته 
رسد تاثیر گزنه بر افزایش میزان شیر است. به نظر می

مادر در مطالعات انجام شده حاصل  مواد غذایی 
رسد ضروري  باشد که از  طریق این گیاه به مادر می

مربوط به اثرات این ماده بر میزان تولید هورمون و 
و Gülçinنتایج حاصل مطالعاتپروالکتین نیست.

گزنه را ماده اي حاوي همکاران را تایید  می کند که
آمینواسیدهاي ضروري دانسته و عنوان کرده که گزنه 
شیردهی را از طریق تهیه مواد غذایی ضروري حمایت 

.)13(می کند
Danielعصارهاثر،و همکارانCucurbita

pepolinn زنان مورد بر میزان پروالکتین سرم را
ماده مذکوریج نشان داد کها. نت)17(ددنبررسی قرار دا

را به طور معنی داري باال میبردمیزان پروالکتین سرم 
ید ه دارویی بر میزان پروالکتین تاککه بر اثر یک گیا

در نیست.همسودارد و  با نتایج مطالعات حاضر
ها در مطالعه حاضر گزنه باعث افزایش تعداد آلوئول

است. این مساله نشان شدهگروه هاي مورد بررسی
اتدهنده آن است که گزنه توانسته بر بافت پستان اثر

داشته باشد. از آنجایی که تکامل آلوئول هاي یمثبت
لوبول هاي پستانی در زمان شیردهی با میزان 

می توان نتیجه .)18(پروالکتین سرم در ارتباط است
گرفت که این میزان افزایش در تعداد آلوئول ها با 

استمرتبط کتین سرم میزان کم افزایش در میزان پروال
در این میزان بر قطر الوئول ها بی تاثیر بوده است.که

بررسی تاثیرات با وجود،و همکارانDuyguه مطالع
گزنه بر روي میزان پروالکتین که همسو با مطالعات 

در زمینه اثر مستقیم ماده مورد نظر ).19(حاضر است
این که نتایجاستنشدهی ارائهبر بافت پستان گزارش

با میتواند مکمل نتایج مطالعات مشابه باشد.مطالعه 
حاوي آنتی اکسیدان هاي فراوان گزنه که توجه به این 
کیبات فنولی و فالونوئیدي فراوانی و میزان تر

یی که فالونوئیدها جزء دسته اي و از آنجا)20(است
و )21(ها هستند ام فیتواستروژنـاز ترکیبات به ن

ا ترکیبات طبیعی مشتق از گیاهانی ـروژن هـواستـفیت
می باشند که عمال ساختمانی مشابه استروژن دارند 
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تعداد ن اساس می توان یکی از علل افزایش بر ای)22(
را مرتبط با مکانیسم هاي استروژن آلوئول هاي لوبولی

افزایش میزان اندك در پروالکتین باعث دانست که با 
اثر بر بافت پستان شده و باعث افزایش در تعداد 

درنظر به اینکه.آلوئول هاي لوبولی شده است
ررسی اثرات بررسی هاي انجام شده در زمینه ب

الکتوژنیک گزنه بر موش صحرایی هیچ گزارشی بیان 
نشده بود لذا امکان مقایسه این پژوهش با تحقیقات 
دیگر از نظر تفاوت در شیوه هاي تزریق و نیز نژادهاي 

براي روشن تر .نداشتوجودموش صحراییمختلف 
نیاز به تحقیقات ،شدن مسائل در زمینه مورد بحث

.شدگسترده تري می با

نتیجه گیري:
مطالعه حاضر شواهد جدیدي مبنی بر نقش عصاره 

بررسی و را نشان دادگزنه در افزایش شیردهی
هاي اثر بخشی عصاره این گیاه بر پارامترهاي مکانیسم

مفصل تري آزمایشات تکمیلینیازمند تولید شیر
است.

تقدیر و تشکر:
انشگاه این مقاله از نتایج طرح تحقیقاتی مصوب در د

استخراج شد. 90027علوم پزشکی کرمانشاه به شماره 
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه که ما را در این طرح یاري 

.نمودند کمال تشکر را داریم
.
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Abstract

 --------------------------------------------------------------------------------
Introduction: Exclusive breastfeeding is considered as the best nutritional choice for
infants. However, according to the World Health Organization (WHO), 1.5 million
infants die annually due to deprivation from or lack of breast milk. Urticadoicais a plant
containing essential amino acids, vitamins and numerous nutrients. It seems that using
medicinal plants is one of the methods of increasing breast milk. Urticadoicais
recommended increasing breast milk based on traditional herbal medicine. The present
study was designed to determine the effect of urticadoica extract on serum prolactin
levels and the mammary tissue of rats.
Methods and Materials: In this experimental study, Wistar female rats we repurchased
and divided into 4 groups (n=6) and Urticadoica Hydro alcoholic extract zero(control),
20, 50 and 100 mg/kg administered in teraperitoneally for 21 consequent days to
animals. Animals were anesthetized and serum prolactin levels were determined by
ELISA method. Breast tissue sections were stained and morphometic studies were done.
Results: Our findings indicated that urticacan increase significantly the number of
alveoli of breast in doses of 20 (P=0.033) and 50 mg/kg(P= 0. 041). Changes in serum
prolactin level lsand alveolar diameter were not significant in comparison with control
group. Nevertheless, serum prolactin levels and alveolar diameter increased in doses of
20 and 50 mg/kg (P = 0.21).
Conclusions: Urticadoicaextract has fairly positive effect on breast tissue parameters.
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