
 

 

 ) 100  (   بعد از سزارين،تأثير افشره زيره بر ميزان پروالكتين سرم زنان -نسرين فاضل

  افشره زيره بر ميزان پروالكتين  سرم زنان بعد از سزارين ثيرأت
  سردبير محترم

 عـوارض مختلـف تغذيـه مـصنوعي    و ) 1( مورد تأكيد قرار گرفتـه  ،نقش مادر در رشد و بقاي كودك در مطالعات مختلف

 مـورد توجـه   ، و پژوهـشگران   هاي اخير در بين مـردم و نيـز در بـين متخصـصان              گياهان دارويي در سال    ).2( نوزاد مشخص است  

جمعيت جهان از جنبه پزشكي به گياهـان   درصد 80دهد كه   مطالعات  سازمان بهداشت جهاني نشان مي     .ستزيادي قرار گرفته ا   

 از اسانس بذر زيره با نام علمـي         درصد، 2افشره زيره   .  تاريخچه طوالني دارد   ، مصرف داروهاي با منشأ گياهي     .)3(وابسته هستند   

1كامين
وجود پروالكتين براي شيردهي ضـروري  ). 4 (است 4 و ترپنيول3 كارون،2يدئ كامين آلد شامل مواد مؤثر آن  وتهيه شده 

  تـاكنون .شيرخواران نـدارد  وزني رشد و شيرمادر حجم بر توجهي قابل تأثير 5قطره شيرافزا مصرف گزارش شده است كه. است

 مـورد  در مـادر  احـساس  شـير،  ترشـح  ميزان گيري اندازه طريق از افزايش شيرمادر ميزان بر دارو اين اثر زمينه در تحقيق چندين

 داشـته  دربر متفاوتي را نتايج كه شده ها انجام نآهاي  بچه وزن و موش پروالكتين سرم ميزان بر دارو دريافت اثر و شير افزايش

 ).5(كردنـد   گـزارش  شـير  افـزايش  بودنـد،  كرده ادهاستف قطره شيرافزا از كه شيردهي مادران همه نيز  ديگر مطالعه دو در. است

كننده   مراجعه شده  سزارين  نفر از خانم هاي    124 كه بر روي     استدوسوكور و دوگروهه     زمايي باليني آاز نوع كار   حاضر پژوهش

.  گرفتـه شـد  خـون از وريـد مـادر   سـي   سي 5/1 قبل از دادن دارو و دارونما   .به بيمارستان شهيدان مبيني شهر سبزوار انجام گرفت       

 به گروه شده  دارونماي كدگذاريو به گروه مورد) كاشان-شركت دارويي باريج اسانس شده از تهيه( قطره افشره زيره 40سپس 

گيـري اول، نمونـه خـون دوم گرفتـه و بـه        بعد از گذشت سه سـاعت از نمونـه  ).5(  بار داده شد   3 دقيقه تا    20 در فاصله هر     شاهد

  شـامل هاي آماري مورد اسـتفاده     روش.  انجام گرفت  )Radimكيت   (گيري پروالكتين به روش اليزا     دازهان. آزمايشگاه ارسال شد  

ر را ميـزان پـروالكتين سـرم مـاد      نسبت به پالسـبو ، افشره زيره نشان داد كهنتايج پژوهش.  تي دانشجويي بود    و ويتني دو، من  كاي

 .دار نبودا از نظر آماري معن كم و،اختالف اين دو روش. كند بيشتر مي
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1. cuminum cyminim 

2. cumin aldehyde 

3. carvon 

4. terpineal 
 هاي نسبت به كه باشد مي سياهدانه و جعفري شويد، سبز، زيره انيسون، رازيانه، شامل شير افزاينده شش گياه الكلي عصاره شيرافزا گياهي قطره. 5

  .اند شده تركيب هم با مختلف
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