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*نویسنده مسئول

مکاتباتhr.mohammadi@semnan.ac.ir :

(دریافت مقاله 97/1/21 :پذیرش نهایی)97/8/13 :

چکیده
کاهش حرکات شیردان نقش مهمی در بیماریزایی برخی اختالالت شیردانی همچون نفخ شیردان ایفا میکند که درمان آن با داروهای
صناعی عوارضی مانند اسهال و مقاومت آنتیبیوتیکی بههمراه دارد و تجویز داروهای گیاهی راهکار مناسبی برای کاهش این عووار
جانبی است .لذا هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره آبی میوه فلوس بر تخلیه شیردان برههای نوزاد بود .مطالعه حاضور روی  12رأس
بره ماده  5روزه نژاد سنگسری با میانگین وزن  4کیلوگرم انجام گرفت .برهها به ترتیب تحت  5نوع درمان خوراکی شامل سالین نرمال
( 30میلیلیتر) ،اریترومایسین  400میلیگرم ،فلوس  700میلیگرم بر کیلوگرم ،فلوس  750میلیگرم بر کیلوگرم و فلوس  800میلیگرم
بر کیلوگرم قرار گرفتند .از تست جذب استامینوفن برای ارزیابی سرعت تخلیه شیردان استفاده گردید .پس از ترسیم مدل رابطه غلظت
استامینوفن پالسما با زمان به روش رگرسیون ،مشخص گردید که درمان با اریترومایسین و سه دوز مختلف عصاره آبی فلوس نسبت به
درمان کنترل منفی (سالین نرمال) سبب افزایش معنیدار سرعت تخلیه شیردان گردیدهاست ( .)p>0/05هیچگونه عارضه جانبی بوالینی
بهدنبال تجویز اریترومایسین و فلوس در برهها مشاهده نشد .این مطالعه نشان داد که عصاره آبی میوه فلوس اثر تحریکوی بور تخلیوه
شیردان بره دارد اما به مطالعات بیشتری در زمینه اثر اجزای این گیاه بر تخلیه شیردان نیاز است.
کلیدواژهها :میوه فلوس ،شیردان ،بره ،عصاره آبی.
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در مقابله با مقاومتهای دارویی است اده نمود .در ضم

مقدمه
کاهش حرکات شییردان نقیش مهمیی را در ایجیاد

با تو ه به تنوع پوشش گیاهی در ایران میتیوان از ایی

برخییی اخییتالیت شیییردانی ای ییا میییکنیید کییه از ای ی

ترکیبات در هت حمایت از تولید ملی-بومی و کاهش

اخییتالیت میتییوان بییه ابییه ییایی شیییردان بییه ی ،

واردات دارویی بهره گرفت (Chandra, 2007; Bakkali

رخش و انباشتگی ایی عویو در گیاوان بیالن و ن ی

 .)et al., 2008درخیت فلیو( (خیرون هنیدی ،بکبیر

شیردان در نوزاد نشخوارکنندگان اشاره نمود ( Nouri et

هندی و خیار شنبر) با نام علمی  Cassia fistulaگیاهی

 .)al., 2008محققیی عرهیه دامپزشیکی تیا بیه امیروز

از خانواده لگومینوزها میباشد .تمام قسیمتهیای گییاه

کوشیدهاند تا با اسیت اده از داروهیای هیناعی همچیون

خاهیت درمانی دارد ولی مهمتری و شناختهشیدهتیری

مشیییتقات ماکرولییییدی (اریترومایسیییی  ،آییییورمکتی ،

قسمت ،میوه آن میباشد ).(Nejadsahebi et al., 2007

و تیی میایکوزی ) ( Nouri and Constable,

ای گیاه بومی نواحی گیرم آسییا (شیام هنید ،میالزی،

 ،)2007ترکیبیییات پاراسیییمپاتومیمتیک (نئوسیییتیگمی ،

اندونزی ،تایلند و مناطق نوبی ایران همچیون سیسیتان

بتیانکول) ( )Wittek and Constable, 2005و برخییی

و بلو ستان) ،آفریقا و آمریکای نوبی بوده و در متیون

آنتاگونیستهای دوپامینی و سروتونینی (متوکلوپرامید و

سنتی به خواهی همچون ملی و مسه برای آن اشیاره

سیزاپراید) ( )Michel et al., 2003بر کیاهش حرکیات

شییده اسییت ) .(Jaffary et al., 2010میییوه ایی گیییاه

شیردان فائق آیند .در ایی بیی اریترومایسیی کیه ییک

ترکیبییات مییوثره فراوانییی از قبییی ترکیبییات فنولیییک،

آنتیبیوتیک بیا ترکییم ماکرولییدی اسیت ،قیویتیری

فالوونوئیدها ،اسید سینامیک ،اسید بنزوئییک ،بیاراکول،

داروی شناخته شده برای تحریک تخلیه معده حیوانیات

بیو یییانی  ،کرلررواسیییترول ،کرومیییون ،آنتراکوئینیییون،

تکمعدهای و شیردان حیوانات نشخوارکننده مییباشید.

دیترپنوئید ،تریترپنوئید ،کاتچی  ،فورفورال ،کرومیون،

ترکیم با اتصال به گیرندههیای میوتیلینی ( motilin

دارد )(Bahorun et al., 2005

تایلوزی

ای

کریزوفانول و کریزوفانی

اسا( اثرات ضید قیار ی ( Duraipandiyan

 )receptorsدستگاه گوارش و تحریک تولیید میوتیلی ،

که بر ای

سبم افزایش حرکات دودی و فشار داخ شیردان شده

 ،)and Ignacimuthu, 2007ضد التهابی ،آنتیاکسییدانی

و نهایتاً سبم افزایش تخلیه شیردان میگردد ( Nouri et

) (Ilavarasan et al., 2005و ضید انگلیی ( Jaffary et

 ،)al., 2008اما با تو ه به مشکالت ناشیی از مقاومیت

 )al., 2010آن به اثبات رسیده است.

آنتیبیوتیکی و باقیمانده دارویی ( ،)Smith, 2014بهنظر

در ستو وی منابع ،تحقیقیی مشیابه بیا مطالعیه

میرسد که است اده از ترکیبات گیاهی میتواند به عنیوان

حاضر یافت نشد و ای مطالعه اولی پژوهشی است کیه

راه ح مناسبی در هت رفع کیاهش حرکیات شییردان

با هدف بررسی اثر تجویز خیوراکی عصیاره آبیی مییوه

مطرح گردد .داروهای گیاهی ضم ای که دارای طیی

فلو( بر تخلیه شیردان برههای نوزاد هورت گرفت.

متنوعی از اثرات درمانی هستند ،حداق اثرات یانبی را
دارا بوده و میتوان از آنها به عنوان راهکیاری مناسیم
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روزه از نژاد سنگسری ،با میانگی وزن  4±0/1کیلیوگرم

مواد و روشها
از تهییه ییک

مورد مطالعه قرار گرفتند .ای برهها در یک فوای بسیته

کیلوگرم میوه فلو( از بازار محلیی سیمنان در دی میاه

نگهداری شدند و هر  8ساعت با شیر مادر به میزان 200

سال  ،1396ای میوه به تأیید واحد پژوهشهای گییاهی

میلیلیتر (حدود  50میلیلیتر بر کیلوگرم) بیا اسیت اده از

موسسه تحقیقیات هیاد کشیاورزی شهرسیتان سیمنان

روش سط پستانکدار تغذیه گردیده و همواره بیه آن

از خشکشدن در سیایه ،مییوه میذکور بیه

دسترسی داشتند .سالمت ایی بیرههیا قبی از ورود بیه

وسیله هاون پودر گردیید .پیودر حاهیله بیه میدت 15

مطالعه با انجام معاینه بیالینی تأییید گردیید .بیر اسیا(

دقیقه با رعایت نسبت  1به  10در آن وشانده شد کیه

تاریخچه ،از ورود برههایی که تولد سیختی داشیته و ییا

برای وشاندن از روش قرار دادن ظیرف حیاوی آن و

دوقلو بودند ،به مطالعیه لیوگیری بیهعمی آمید و در

 -نحوه تهیه عصاره آبی میوه فلووس :پی

رسید و پ

پودر در حمام وش است اده گردید .محلیول بیهدسیت
آمییده بییا اسییت اده از کایییذ هییافی واتمی

( Standard

سمی و ییره) همزمان با نمونهبرداری ،از مطالعه خیار

Qualitative

میشدند .روز پییش از آزمیایش ییک کیاتتر شیماره 24

Filter Papers, Whatman GE
 )Healthcare Company, Englishشماره  1هاف شد،

سپ

محلول هافشده با دستگاه تبخییر تحیت خیال

( )Rotavap, Buchi Company, Englishخشک گردید
و عصاره بهدسیت آمیده در شیشیههیای تییره تیا زمیان
است اده در دمای  4در ه سلسییو( یخچیال نگیهداری
شد .در زمان انجام آزمایش ،عصاره حاهیله بیر اسیا(
یلظتهای مورد نیاز به هورت داگانه و با اسیت اده از
سالی

هورت و ود هرگونه بیماری (اسهال ،پنومونی ،سیپتی-

نرمیال رقییق مییگردیید ( Ramaswamy et al.,

.)2016
 طرح آزمایش :با تو یه بیه مطالعیات هیورت گرفتیهدرخصوص اثرات سمی عصاره آبی میوه فلو( ،در ای
بررسییی از دوزهییای  750 ،700و  800میلیییگییرم بییر
کیلیوگرم وزن بیدن اسیت اده گردیید ( Akanmu et al.,

 .)2004اییی مطالعییه در اسیی ند مییاه سییال  1396و در
گوس ندداری آهوان شهر سمنان هورت گرفیت .حجیم
نمونه مطالعه با است اده از نرمافزار  G-Powerتعیی شید
و مشخص گردید که برای هر گروه تیمار حداق نیاز به
 4رأ( بره میباشد .لذا مجموعیاً  12رأ( بیره میاده 5

( )NovaCath, Atipay Company, Japanدر سییاهرگ
ودا سمت

تعبیه گردید .ایی کاتترهیا روزی سیه

مرتبه با سالی نرمال (شیرکت فیرآوردههیای تزریقیی و
دارویی ایران) حاوی ماده ضیدانعقاد هپیاری (شیرکت
ایساتی

شیمی ،ایران) مورد شستوشو قیرار گرفتیه و

هر  4روز یک بار نیز تعیوی

مییشیدند ( Nouri and

 .)Constable, 2007هر یک از برههیا تحیت پین نیوع
درمان به شرح زیر قرار گرفت ،به طوری که فاهله بیی
هییر یییک از درمییانهییا بییا در نظرگیییری نیمییه عمییر
اریترومایسی ( )Wittek and Constable, 2005و مییوه
فلو( ) 36 (Akanmu et al., 2004ساعت بود.
کنتییرل من ییی (تیمییار بییا سییالی نرمییال) :خورانییدن 30
میلیلیتر سالی نرمال از طریق لوله معدی و خونگییری
در زمانهای مقرر.
کنترل مثبت (درمان با اریترومایسی ) :خوراندن 30
میلیییلیتییر محلییول سییالی حییاوی  400میلیییگییرم
اریترومایسی ساخت شرکت داروییی فیارابی ،از طرییق
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از آخیری

لوله معدی و خونگیری در زمانهای مقرر .ایی دوز از

 .)2005تمامی برههیا بیه میدت  5روز پی

اریترومایسی بر اسا( توهیهنامه شیرکت سیازنده دارو

خونگیری از لحاظ بالینی تحت نظر قرار گرفتند .بیرای

برای تحریک حرکات معده نوزاد انسان ،انتخان گردیید

تعیییی سییرعت تخلیییه شیییردان از آزمییایش ییذن

(.)Boivin et al., 2003

اسیییییییتامینوف بیییییییه روش اسیییییییپکتروفتومتری

تیمار یک :خوراندن  700میلیگرم بر کیلیوگرم از

()Spectrophotometer UV5, Eppendorf, Germany

عصییاره آبییی میییوه فلییو( از طریییق لولییه معییدی و

است اده شد ( .)Nouri et al., 2008اسیتامینوف ترکیبیی

خونگیری در زمانهای مقرر.

است که در معده به هیچ طریق قاب

تیمار دو :خوراندن  750میلیگرم بر کیلوگرم از عصیاره

ولی به سرعت در دوازدهه ذن شده و تخلییه کلییوی

آبی میوه فلو( از طریق لوله معیدی و خیونگییری در

کندی دارد .پ

از خوراندن شییر

زمانهای مقرر.

به بره به زمان ظهور اسیتامینوف در خیون بسیتگی دارد

میزان تخلیه معده پ

یذن نمییباشید

تیمار سه :خوراندن 800میلییگیرم بیر کیلیوگرم از

( .)Sharifi et al., 2009ایی آزمیایش عیالوه بیر ارزان

عصاره آبی میوه فلو( از طرییق لولیه معیدی و خیون-

بییودن و سییهولت انجییام ،بییا روش سییینتیگرافییی و

گیری در زمانهای مقرر.

کرومیییاتوگرافی میییایع بیییا عملکیییرد بیییای ( High

یزم به ذکر است که در مورد هریک از درمیانهیا،

 )Performance Liquid Chromatography; HPLCدر

از دریافت دارو  200میلیلیتیر شییر تیازه

گوسالههای شیرخوار و انسان مقایسیه گردییده و روش

بالفاهله پ

حاوی  50میلیگیرم بیر کیلیوگرم اسیتامینوف (شیرکت

معتبری اعالم شده است (.)Marshall et al., 2005

داروسازی فاران شیمی ،ایران) نیز توسط لوله معدی بیه

 -تحلیل آماری دادهها :دادههای بدستآمده با است اده از

برهها خورانده شد و بالفاهله در دقایق هی ر،60 ،30 ،

نرم افیزار  SPSSنسیخه  22طیی روشهیای رگرسییون

 180 ،150 ،120 ،90و  240از آنها خونگیری به عمی

ییرخطی تحت مدل سازی یلظت-زمیان قیرارگرفتنید،

آمد ( .)Marshall et al., 2005سپ

هیر نمونیه خیون

سییپ

از آنییالیز واریییان

یییک طرفییه ( one way

درون لوله حاوی ضد انعقاد اتیل دیآمی تتیرا اسیتیک

 )ANOVAو تست تکمیلی تیوکی ( )Tukeyدر سیط

اسییید (شییرکت مبتکییران شیییمی ،ایییران) ریختییه شیید و

معنیداری  p>0/05هت واکاوی دادهها اسیت اده شید.

بالفاهله در مجاورت ی به آزمایشیگاه ارسیال گردیید.

نتای به هورت میانگی ±خطای استاندارد ارائه گردید.

از اخذ خیون ،طیی بیازه زمیانی  2سیاعته پالسیما

پ

نمونیههیا توسیط سیانتری یوژ ( Centrifuge 5910 R,

یافتهها

 )Eppendorf, Germanyبا دور 3000بهمدت  10دقیقیه

هت ارزیابی میزان و سرعت تخلییه شییردان از

داسازی شد و  1میلیلیتر پالسما از هیر نمونیه بیرای

سه شاخص مساحت زییرمنحنیی (،)area under curve

سنجش یلظت استامینوف پالسما در دمای  -20در یه

حداکثر یلظیت پالسیمایی ( )Cmaxو زمیان رسییدن بیه

سلسییو( منجمید گردیید ( Wittek and Constable,

حییداکثر یلظییت پالسییمایی ( )Tmaxاسییت اده گردییید .از
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لحاظ مساحت زیرمنحنی در نمودار ( 1نمیودار یلظیت

هییورت معنیییداری از سییهم درمییانهییای گییروههییای

پالسمایی استامینوف بر اسا( زمیان) ،سیهم درمیان در

اریترومایسییی  ،تیمییار دو و تیمییار سییه کمتییر بییود

گروه کنترل مثبت (تیمار با اریترومایسیی ) بیه هیورت

( ،)p>0/05ولی بیا درمیان گیروه تیمیار ییک اخیتالف

معنیداری از سهم درمانهای گیروههیای کنتیرل من یی،

معنیداری نداشت .همچنی سهم درمان در گروه تیمیار

تیمار ییک و تیمیار دو بیایتر بیود ( ،)p>0/05ولیی بیا

اریترومایسی به هورت معنیداری از درمان تیمار ییک

درمان گیروه تیمیار سیه فاقید اخیتالف معنییدار بیود.

بایتر بود ( ،)p>0/05ولیی بیا درمیانهیای تیمیار دو و

همچنی سهم درمان در گروه کنترل من ی در ای منحنی

تیمار سه فاقد اختالف معنییدار بیود .سیه نیوع درمیان

بییه هییورت معنیییداری نسییبت بییه سییهم درمییانهییای

تیمارها هم نسبت به هم فاقد اختالف معنییدار بودنید.

گروههای اریترومایسی (کنترل مثبت) ،تیمار یک ،تیمیار

زمان رسیدن به حداکثر یلظت پالسمایی در هار گروه

دو و تیمار سه پایی تر بود ( .)p>0/05سه درمان تیمیار

درمانی اریترومایسی  ،تیمار یک ،تیمار دو و تیمیار سیه

هم نسبت به هم فاقد اختالف معنیدار بودنید .از لحیاظ

در دقیقه  60و در گروه تیمار با سالی نرمیال در دقیقیه

حداکثر یلظت پالسمایی ،سهم درمان کنتیرل من یی بیه

 90مشاهده گردید ( دول .)1

نمودار  -1میانگی  ±خطای استاندارد یلظت پالسمایی استامینوف بر اسا( زمان در گروههای درمانی مختل

()µg/ml
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دول  -1شاخصهای ارزیابی میزان و سرعت تخلیه شیردان در گروههای تحت مطالعه (میانگی ±خطای
شاخص

(µg/ml) Cmax

(µg/ml/4h) AUC

استاندارد)

( Tmaxدقیقه)

گروه

کنترل من ی

5130 ± 623a

32 ± 3/8a

90

کنترل مثبت

c

9117 ± 542

46 ± 1/7

60

تیمار یک

b

36/8 ± 3/52

60

تیمار دو

b

38/8 ± 3/39

60

40/6 ± 2/66bc

60

تیمار سه

7296 ± 692
7758 ± 661

8118 ± 571bc

c
ab
b

 :abcحروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار و حروف انگلیسی مشابه نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سط اطمینان  %95میباشند (.)p>0/05

بحث و نتیجهگیری

سرعت تخلیه شیردان گردید و در برههای دریافت کننده

بشر از گذشته تاکنون از گیاهیان در پیشیگیری و

عصاره فلو( هم هیچگونه عارضه انبی بالینی مشاهده

درمان بسیاری از بیماریها است اده کیرده اسیت .کشیور

نشد .طیی مطالعیه آگیراوال و همکیاران در سیال 2012

ایران از لحاظ گیاهان دارویی ینی و متنیوع بیوده کیه از

مشخص گردید که عصاره میوه فلیو( سیبم تحرییک

ای ی گیاهییان میییتییوان بییه فل یو( سیییاه اشییاره نمییود

نیتریک اُکسید سنتتاز ،القا اثر آگونیستی بر گیرندههیای

( .)Nejadsahebi et al., 2007یافتههای مطالعیه حاضیر

موسییکارینی و ترشیی پروسییتاگالندی هییای  Eو  Fدر

درخصوص تاثیر تحریکی تجویز خوراکی اریترومایسی

دستگاه گوارش میشود که ای اثیرات بیه آنتراکوئینیون

و عصاره آبی مییوه فلیو( بیر افیزایش سیرعت تخلییه

مو ود در عصاره گییاه میذکور نسیبت داده شیدهاسیت

شیردان در برههای نوزاد میباشد .ای مطالعیه نشیان داد

( .)Agrawal et al., 2012عالوه برای  ،مطالعیات ییو و

که تجویز خوراکی  400میلیگرم از اریترومایسی سبم

همکاران در سال  )Yu et al., 2007( 2007و وفیایی و

افزایش معنیدار سرعت تخلیه شیردان در برههای نیوزاد

همکاران در سیال  )Vafaei et al., 2011( 2011نشیان

گردید و در عی حال ،در برههیای دریافیت کننیده ایی

داده که میوه فلو( مک است دارای اثیر آگونیسیتی بیر

دارو هیچ گونیه عیوارج یانبی مشیاهده نشید .بنیابر

مسیرهای گابااررژیک و سروتونرژیک باشد که ای اثرات

مطالعات هورت گرفته تاکنون اریترومایسی قویتیری

هم به و یود ترکیبیات آلکالوئییدی ،اسیید سیینامیک و

داروی محرک تخلیه شیردان مییباشید و احتمیای ً ایی

باراکول مو ود در عصاره آن ،نسیبت داده شیده اسیت.

تاثیر از اثر اریترومایسی بر گیرندههای موتیلینی شیردان

یزم به ذکر است که فعالیت نیترییک اُکسیید سینتتاز در

و یا تحریک آزادسیازی میوتیلی انیدوژن از مسییرهای

دستگاه گوارش سبم شیلی عویالت معیده و افیزایش

کولینرژیک یا سروتونرژیک ناشی میشود ( Nouri and

ترشییحات روده میییگییردد ( Noori-Mugahi et al.,

 .)Constable, 2007در پژوهش حاضر ،تجویز خوراکی

 .)2014همچنییی بییه دنبییال تحریییک گیرنییدههییای

دزهای  750 ،700و  800میلیگرم بر کیلیوگرم عصیاره

موسییکارینی معییده ،حرکییات و ترشییحات ای ی عوییو

آبی میوه فلو( نیز به هورت معنیداری سبم افیزایش

افییزایش مییییابیید (.)Wittek and Constable, 2005
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عوییالت معییده قییادر بییه سییاخت نییدی نییوع از

 750و  800میلیگیرم بیر کیلیوگرم عصیاره آبیی مییوه

پروستاگالندی ها هستند که ایی ترکیبیات انیدوژن ،در

فلو( در تحریک تخلییه شییردان یکسیان اسیت ولیی

بخش پروکسییمال معیده سیبم افیزایش حرکیات و در

دوزهای  700و  750میلیگرم بر کیلوگرم بر خالف دوز

حرکات مییگردنید .بیه

 800میلیگرم بر کیلوگرم به هیورت معنییداری از اثیر

بیان دیگر میتوان گ ت که پروستاگالندی های انیدوژن

اریترومایسی ضیعی تیر مییباشیند .تیاکنون مطالعیات

معده سبم تسهی خرو مایعات از معده شده و تخلییه

بسیاری در زمینه اثرات مختلی

درمیانی فلیو( انجیام

معده از امدات را به تاخیر میاندازند ( Tachibana et

گرفتییه اسییت ،لیییک در سییتجوهای هییورت گرفتییه

 .)al., 2017همچنی مطالعه اثر سیسیتم گابااررژییک بیر

مطالعهای در زمینه اثر ای ترکیبیات بیر تخلییه شییردان

تخلیه و حرکات معده در موش هحرایی نشان داده کیه

مشاهده نشد .طی مطالعات مختل یی کیه بیر روی سیایر

باکلوف (آنالوگ گاما-آمینو-بوتیرییک-اسیید ییا همیان

اثرات فلو( انجام گرفتیه اسیت مشیخص گردییده کیه

 )GABAسییبم افییزایش حرکییات و ترشییحات معییده

کاتچی مو ود در گیاه فلو( در موشهیای هیحرایی

میشود ( .)Cabral et al., 2017سروتونی یا همیان -5

دیابتی سبم کاهش قند خون شده ولیی در میوشهیای

ناحیه دیستال آن سبم توعی

هیدروکسییی تریپتییامی هییم کییه از آن بییه عنییوان ناق ی
احسا( رضایتمندی در انسان یاد شده ،باعی

هحرایی سالم فاقد ایی

اثیر مییباشید ( Daisy et al.,

افیزایش

 .)2010آیالوارسییان و همکییاران در سییال  2005نشییان

حرکات و ترشیحات معیده مییگیردد ( Gershon and

دادند که عصاره فلو( به سبم داشت مقادیر بیاییی از

 .)Tack, 2007بنابرای با تو ه به شواهد مو ود ،تیاثیر

فالوونوئیدها از توانایی آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی قوی

عصاره آبی میوه فلو( در افزایش سرعت تخلیه شیردان

برخوردار میباشد (.)Ilavarasan et al., 2005

ممک اسیت از اثیر آنتراکوئینیون بیه عنیوان آگونیسیت

مطالعه حاضر تشابه اثر مصرف خیوراکی دز 800

گیرندههای موسکارینی  M2شیردان و یا از اثر ترکیبیات

میلیگرم بر کیلیوگرم عصیاره آبیی فلیو( را بیا داروی

آلکالوئیدی ،اسید سینامیک و باراکول مو ود در عصیاره

اریترومایسی در تحریک تخلیه شیردان بیرههیای نیوزاد

فلو( بیر مسییرهای گابااررژییک و سیرتونرژیک ناشیی

نشان داد و به همی دلی اسیت اده از ایی دز از عصیاره

شود .اظهیار نظیر در میورد اثیر مهیاری و ییا تحریکیی

برای درمان کاهش حرکات شییردان در بیرههیای نیوزاد

پروستاگالندی های  Fو  Eبر تخلیه شیر از شییردان بیه

پیشیینهاد میییشییود .یزم اسییت اثییرات آنتراکوئینییون،

از ورود بیه

اسیدسییینامیک ،بییاراکول و سییایر ترکیبییات آلکالوئیییدی

شیردان بیه علیت و یود آنیزیم رنیی لختیه مییگیردد

مو ود در عصاره فلو( بر حرکات دسیتگاه گیوارش و

 )Smith,و مطالعیییییات از اثیییییر مهیییییاری

تخلیه شیردان نشخوارکنندگان ییا تخلییه معیده در تیک

مطالعات بیشتری نیاز دارد ،زییرا شییر پی
(2014

پروستاگالندی های  Fو  Gبر تخلیه مواد امد از معیده

معدهایها در مطالعات آتی مورد بررسی قرار گیرند.

حکاییت دارنید ) .(Tachibana et al., 2017در ضیم
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد کیه اثیر سیه دوز ،700
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سپاسگزاری
منافع

تعار

نویسندگان اعالم مییدارنید کیه در ایی مطالعیه
.هیچگونه تواد منافعی ندارند

از نان آقای دکتر امیر اهیغری بیا خیراتیی و
کارشناسییان آزمایشییگاه دانشییکده دامپزشییکی دانشییگاه
( خیانم کنعیانی و مهنید، سرکار خانم رییسیان،سمنان
سیدرسول رستمی به هت همکیاری در ایی پیژوهش
.قدردانی میشود
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