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                       منصوره شریعتی و همکاران...                           ماهه 6-0شیرخواران  بررسی تأثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن

 ٢٤

 
 بررسی تأثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده 

  ماهه دارای تغذیه انحصاری با شیرمادر6-0 شیرخواران بر وزن
 

 3 طلعت خدیوزاده-2 غالمعلی معموری دکتر-1منصوره شریعتی

 ده یچک
شمار  ایای بیو مزای برخوردار است  از اهمیت ویژه سطح سالمت مادر و کودک ی شیرمادر در ارتقا:زمینه و هدف

مصرف مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر  .باشد  میکودک و نیز کمک به اقتصاد کشور قابل توجهو آن در مادر 
 . ماهه دارای تغذیه انحصاری با شیر مادر انجام شد6-0قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن نوزادان 

 مادر شیرده 158 نگر و دو گروهی انجام شد، لینی، آینده که به روش کارآزمایی با در این پژوهش:روش بررسی
بودند و مواجه   جهت تغذیه کودک خودکمبود شیربا مشهد که   درمانی شهر-کننده به مراکز بهداشتی مراجعه

گیری   از طریق نمونه،تغذیه انحصاری با شیرمادر دارای روند طبیعی نبودبا وجود منحنی رشد شیرخواران آنها 
مورد ارزیابی  )شاهد (و شبه دارو) مورد( هدف و به صورت دوسوکور در دو گروه مصرف کننده شیرافزا مبتنی بر

 ، داروی گیاهی شیرافزا که عصاره الکلی شش گیاه افزاینده شیر شامل رازیانهمورد گروه برای افراد. قرار گرفتند
 محلول یک در هزار کلروفیل در الکل شاهده  گروبرای افراد جعفری و سیاهدانه است و ، شوید، زیره سبز،انیسون

ابزار گردآوری  .دبه مدت چهار هفته بووعده در سه خوراکی  قطره 30 روزانه ، مصرفمیزان . شدتجویز و داده
در پنج مرحله شامل ها  داده.  متر نواری و قدسنج شیرخوار بود،ای  ترازوی کفه،پیگیریهای   فرم،پرسشنامهها  داده

سر شیرخوار در مرحله اول و ثبت   قد و دور، مادران و مشخصات شیرخوار و اندازه گیری وزنفردیثبت اطالعات 
اطالعات مربوط به تغییر میزان شیر مادران و رشد شیرخواران در چهار مرحله پیگیری و به فاصله یک هفته 

 دانشجویی و tن از آزمون گر در افزایش وزن شیرخوارا  بررسی همگنی متغیرهای مداخلهبه منظور .صورت گرفت
Chi-Square گیری شیرخواران از آزمون  مقایسه وزنبرای  وtگیری   بررسی اثر دارو بر وزنجهت . استفاده شد

  .گر از آنالیز کوواریانس استفاده گردید شیرخواران پس از حذف اثر سایر عوامل مداخله
و ) گرم 1/471±9/222 (موردمختلف در دو گروه ی ها گیری شیرخواران در پایان هفته میانگین وزن: ها افتهی

و از نظر احساس مادر در مورد تغییر ) P=5/0(داری نداشت   آماری معنیاختالف) گرم 7/554±1/321( شاهد
دو گروه با  گیری شیرخواران هر  اما مقایسه وزن؛داری را نشان نداد میزان شیر نیز تفاوت موجود اختالف معنی

پس از تولد )  گرم در هر روز17(و سه ماه دوم ) گرم در هر روز 26(رخواران در سه ماه اول گیری شی حداقل وزن
  .گیری طبیعی دست یافتند به حداقل وزنمورد  ماه در گروه 3از  ن دارای رده سنی بیشترانشان داد که شیرخوار

  .نداد نشان شیرخواران یادر و رشدوزنشیرم توجهی بر حجم شیرافزا تأثیر قابل مصرف قطره در این بررسی :رییگ جهینت
  پروالکتین ؛ کمبود شیر؛ تغذیه انحصاری:ها کلید واژه

 )1383؛ سال 1؛ شماره 10دوره (مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد افق دانش؛ 

                                                 
 عضو هیأت علمی گروه آموزشی مامایی دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور) نویسنده مسؤول( 1

 0551-6610307:    نمابر0551-6610307: تلفن  دانشگاه آزاد اسالمی-نیشابور: آدرس
 دانشیار گروه آموزشی کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2
 عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3
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 1383؛ سال 1؛ شماره 10افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد                                                                  دوره 

 ٢٥

 مقدمه 
 از اهمیـت     سطح سـالمت مـادر و کـودک        یشیرمادر در ارتقا  

مانند کـاهش  (شمار آن در مادر   و مزایای بیستای برخوردار ا    ویژه
سریع در بازگشـت رحـم       ت ، آندومتر و تخمدان   ،خطر سرطان پستان  

 کاهش خـونریزی و کـاهش شـیوع         متعاقب آن ه و   به وضعیت اولیّ  
هـای اسـهالی و     یکاهش شـیوع بیمار   مانند  (و کودک   ) 1.. (.آنمی و 
 برابـر   حفاظـت در   ،افزایش بهره هوشی   ،سیستم تنفسی های  عفونت

مثل عفونت دسـتگاه ادراری و التهـاب حـاد گـوش            ها  برخی بیماری 
اقتصاد کشـور از طریـق کـاهش         و نیز درکمک به   ) 2( ...) میانی و 
ــه ــادر و کــودک هــای  هزین ــانی و بهداشــت م  کــاهش ورود ،درم

 .باشد  میقابل توجه...  شیرخشک و
 مـادران بـه شـیردهی از        بیشـتر مندی و اقـدام      هبا وجود عالق  

قادر به ادامه شیردهی    %) 50کمتر از   ( تنها درصد محدودی     ،انپست
هستند و  ) حداقل شش ماه    (در طول مدت مورد نیاز برای شیرخوار        

  به گزارش.شوند مواجه می قطع زودرس شیردهی در بیشتر موارد با
 میلیون مورد مـرگ شـیرخوار       5/1 ساالنه   سازمان بهداشت جهانی  

 .)3( افتد  میت کافی شیرمادر اتفاقدریافعدم دلیل محرومیت یا ه ب
بودن شیر یکی از شایعترین علـل قطـع         ناز آنجا که احساس کافی      

شیردهی و یا شروع زودرس غذاهای کمکی و عواقب ناشـی از آن             
 سـوء  ،ای کمتـر از شـیرمادر   دریافت مواد غـذایی بـا ارزش تغذیـه       (

 بررسی  ،باشد  می ...)  افزایش زمینه چاقی و آلرژی و      ، عفونت ،تغذیه
 .)4(رسد   مینظره  راه حل مناسب امری بدیهی بیافتنعلل آن و 

ــددی  ــات متع ــوردتحقیق ــه  در م ــیمیایی از جمل ــای ش  داروه
 هورمون آزادکننده تیروتـرپین     ،)6(و کلرپرومازین   ) 5(متوکلوپرامید  

عنوان داروهـای افزاینـده     ه  ب) 8(و دموپریدون   ) 7،6( سولپیرید   ،)5(
دلیل عوارض جانبی زیـاد مـورد       ه  ین داروها ب   ولی ا  انجام شد؛ شیر  

 در ایـن راسـتا طـی پـانزده سـال اخیـر        .گیرنـد  استفاده قـرار نمـی    
متعددی روی گیاهان مختلف صورت گرفته و بـر ایـن           های  پژوهش

 ده اسـت  شبه بازار عرضه    » قطره شیرافزا «عنوان  با  اساس ترکیبی   
میزان افـزایش   تاکنون چندین تحقیق در زمینه اثر این دارو بر          .)9(

، احساس مادر   )10(گیری میزان ترشح شیر      شیرمادر از طریق اندازه   

و اثر دریافت دارو بر میـزان پـروالکتین         ) 11(در مورد افزایش شیر     
انجام شده که نتایج متفاوتی     ) 12(آنها  های    سرم موش و وزن بچه    

 ، عالوه بر آن در کنار بررسی آثار مفید این دارو          ؛برداشته است  را در 
 .رسد  مینظره بررسی سایر اثرات آن بر مادر و شیرخوار ضروری ب

 بررسـی تـأثیر مصـرف     منظـور  بدین منظور پژوهش حاضر به    
کننده  قطره شیرافزا و شبه دارو در دو گروه از مادران شیرده مراجعه           

 6-0  بـر وزن شـیرخواران     ، درمانی شهر مشـهد    ،به مراکز بهداشتی  
  .، انجام شدبا شیرمادر داشتندماهه آنان که تغذیه انحصاری 

قطره گیاهی شیرافزا عصاره الکلی شش      الزم به ذکر است که      
 جعفری و ، شوید، زیره سبز، انیسون،گیاه افزاینده شیر شامل رازیانه

 .اند باشد که به نسبتهای مختلف با هم ترکیب شده  میسیاهدانه
 

 روش بررسی
 بـود،  و دو سـوکور      کارآزمایی بـالینی  در این مطالعه که از نوع       

 ماهه بودند و شـیرخوار  6-0  مادر شیرده که دارای شیرخواران   158
 . مورد بررسی قرار گرفتنـد     ،کردند  می  با شیر خود تغذیه    فقطخود را   

 خود جهت تغذیه فرزند شیرخوار خود       کمبود شیر این افراد به دلیل     
 منحنـی   به مرکز بهداشتی، درمانی مراجعه کرده بودنـد؛ همچنـین         

  .د شیرخواران آنها دارای روند طبیعی نبودرش
 کنندگان  مراجعه درمانی شهر مشهد که      ،از بین مراکز بهداشتی   

طور تصادفی انتخاب شدند و مـادران       ه   مرکز ب  17 ،بیشتری داشتند 
 . مورد بررسی قرار گرفتند    ،و شیرخواران واجد شرایط نمونه پژوهش     

حاملگی اخیر آنها یک     ، غیرسیگاری و خانه دار    ، مادران سالم  تمامی
فاقـد مشـکالت    افـراد    ایـن    .قلو و حداکثر دارای چهار فرزند بودند      

 فرورفتگی نوک پستان و کم بـودن یـا نبـودن            ،پستانی نظیر آبسه  
کننـده    و در حال مصرف داروهای مداخله      ندبافت غددی پستان بود   

 شـیرخواران مـورد بررسـی       .هـا نبودنـد    بیوتیک در تولید شیر و آنتی    
 کیلـوگرم بودنـد و      4-5/2  تولد رسـیده و دارای وزنـی بـین         هنگام
ای نیازمنـد     بیمـاری یـا مشـکل سـوء تغذیـه          ،گونه ناهنجاری  هیچ

 منحنـی رشـد ایـن شـیرخواران دارای سـیر            .شدن نداشتند  بستری
 معیـار    ثابت یا سـیر صـعودی غیرمـوازی بـا منحنـی رشـد              ،نزولی
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                       منصوره شریعتی و همکاران...                           ماهه 6-0شیرخواران  بررسی تأثیر مصرف قطره شیرافزا توسط مادران شیرده بر وزن

 ٢٦

 . بود)استاندارد(
 ، قطع مصرف دارو   ،ا شیرمادر در صورت قطع تغذیه انحصاری ب     

 ، مصرف داروهای دیگر توسط مـادر      ،بیماری شدید مادر و شیرخوار    
 بـروز   ،عدم مصرف شیرافزا یا شـبه دارو طبـق دسـتور ارائـه شـده              

 عـدم مراجعـه مـادر و        ،مشکالت عاطفی و روحـی شـدید در مـادر         
  نمونـه از پـژوهش حـذف       ،درخواست وی برای خروج از پـژوهش      

  با مراجعـه بـه     ،م مراجعه نمونه در موعد معین      درصورت عد  .شد می
ت شد تا جه    خواسته می   از مادر  ، داروی نوبت بعد    دادن منزل وی و  

توزین شیرخوار همان روز به مرکز مراجعه نماید و در مـوارد عـدم              
 .گردید  میمراجعه نمونه از پژوهش حذف

پرسشنامه و فـرم پیگیـری بـود کـه بـه      ها  ابزار گردآوری داده 
 وزن شیرخوار با اسـتفاده از تـرازوی         .شد میتکمیل  احبه  روش مص 

با استفاده از میـز قدسـنج و انـدازه           ای مخصوص کودک و قد     کفه
  .شد یم دورسر با مترنواری سنجیده
پیگیری با استفاده از روش اعتبـار       های    روایی پرسشنامه و فرم   

ت  صـحّ  .گردیدوسیله آزمون مجدد بررسی     ه  محتوی و پایایی آن ب    
  .شد  می قدسنج و مترنواری در فواصل مطالعه کنترل، ترازوکار

 مـادران مـورد   همـه در بدو ورود بـه مطالعـه روش شـیردهی        
 ،گرفت و مادرانی که روش شیردهی آنها صحیح بـود           مشاهده قرار 

 .گرفتند  جزو نمونه پژوهش قرار
قطره شیرافزا توسط شرکت دارو پخش مشـهد و قطـره شـبه             

ــل  ــرکت گ ــط ش ــد دارو توس ــه ش ــفهان تهی ــت . دارو در اص  جه
  شبه دارو با دارو از محلول یک در هـزار کلروفیـل در       کردن  سانیک

 . تصادفی و دو سوکور بود      به صورت   نمونه گیری  .الکل استفاده شد  
 قطـره در    30شد دارو را در سه نوبت و هر دفعه           از مادران خواسته  

ر همـان    د  ترجیحـاً  ،نصف استکان آب میل نمایند و یک هفته بعد        
 کنتـرل وزن و دریافـت داروی        بـرای ساعت توزین اولیه شـیرخوار      

  .بعدی مراجعه نمایند
 داروهـا و شـبه      ، پیشـگیری از سـوگیری پژوهشـگر       به منظور 

 اسـتاد محتـرم راهنمـا     مشابه تهیـه و توسـط       های    داروها در شیشه  
کدگذاری شد و پژوهشگر از نوع داروی موجود در شیشه بی اطالع            

 مادر و شیرخوار در چهار نوبت و با فواصل یک هفتـه              پیگیری .بود
  .گرفت  میصورت

گر از آزمون    ای و مداخله    بررسی همگنی متغیرهای زمینه    برای
t ــجویی و ــه وزنChi-Square دانشـ ــت مقایسـ ــری   و جهـ گیـ

 و بـرای بررسـی اثـر دارو بـر وزن     tشیرخواران دو گروه از آزمـون    
گـر از آنـالیز    ل مداخلـه  شیرخواران پـس از حـذف اثـر سـایر عوامـ           

  .کوواریانس استفاده شد
 
 ها یافته

 و در گـروه  6/25±3/5 مـورد میانگین سـن مـادران در گـروه     
 ، دو گروه از نظر میزان تحصیالت مادر       .سال بود  2/24±7/4 شاهد

داری   تعـداد زایمـان مـادر اخـتالف آمـاری معنـی            ،طبقه اجتماعی 
 شـاهد  از گروه    %6/78  و مورد از گروه    05/0P>(. 5/76% (نداشتند

داری را    در مورد شیردهی آموزش دیده بودند که اختالف معنی         قبالً
 شیرخواران دو گروه نیز در بـدو مطالعـه و           .)<05/0P (نشان ندادند 

 میانگین سن   ،)<1/0Р(مختلف از نظر نسبت جنسی      های  در پیگیری 
)4/0Р>(،       توزیع سـنی شـیرخواران )8/0Р> (   گیـری   و میـزان وزن

  اران در مـــــاه قبـــــل از ورود بـــــه مطالعـــــه   شـــــیرخو
)9/0Р> (داری نداشتند اختالف آماری معنی. 

 ،با استفاده از آنالیز کوواریانس و پـس از حـذف عوامـل سـن              
گیـری    میزان وزن  ، وزن شیرخوار در آغاز پژوهش     ، وزن تولد  ،جنس

 ،در ماه قبل و مدت وجود سیر غیرطبیعـی منحنـی رشـد شـیرخوار         
 افـزایش وزن    .ن در چهار پیگیری بررسی شـد      گیری شیرخوارا  وزن

روزانه شیرخواران در هفته اول در دو گروه شیرافزا و شـبه دارو بـه               
 و  6/15±8/7و در هفتـه چهـارم       1/19±1/16  و 7/1±5/17ترتیب  

معنـی داری نداشـتند   اختالف  گرم بود که از نظر آماری        10±4/17
)3/0Р>(. 

 در پایان هفتـه  ،شیردر زمینه احساس مادران در مورد افزایش   
از مـادران  % 9/68کننـده شـیرافزا و     از مادران مصـرف  %6/68اول  

 را عنوان کردند و     خود کننده شبه دارو عدم تغییر میزان شیر       مصرف
 اظهار نمودند که شیر آنان کمترشده       مورداز مادران گروه    % 2حتی  
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 احساس مادر در مورد تغییر میـزان شـیر در دو گـروه نیـز از                 .است
ــتالفا ــه خ ــان هفت ــی داری در پای ــای  معن   دوم،)<5/0Р(اول  ه
)4/0Р>(، سوم )7/0Р> ( و چهارم)6/0Р> (برخوردار نبود. 

سایر اثرات دارو مانند کاهش نفخ شکمی در مـادر و شـیرخوار    
 و  مـورد از شـیرخواران گـروه      % 9/53 .نیز مورد بررسی قرار گرفت    

 قبل از شروع مصرف دارو توسط مـادر دچـار      شاهداز گروه   % 9/42
 دو گروه از نظر وجود یا عدم وجود نفخ قبل از شروع             .شدند  می نفخ

و بهبود یا عدم بهبود نفخ شـیرخوار پـس از           ) <2/0Р(مصرف دارو   
دچار نفـخ شـکمی      آنها   توسط مادرانی که شیرخواران   (مصرف دارو   

 نشـان ندادنـد   ی  دار  در مراحل مختلف پیگیری تفاوت معنی      ،)بودند
)1/0Р> (  مادران هر دو گروه بهبود نفخ شیرخوار را عنوان          بیشترو 

ــد  ــروه % 7/85(کردن ــورددر گ ــروه % 8/77 و م ــاهددر گ ــا ش   ب
7/0Р>(.                در مورد بهبود نفخ مـادران پـس از مصـرف دارو نیـز دو 

مـادران هـر دو     بیشـتر   داری را نشان ندادنـد و        گروه اختالف معنی  
 بهبود نفخ را گـزارش      ،صرف دارو دچار نفخ بودند    گروه که قبل از م    

  .)<2/0Р با شاهددر گروه % 80 و مورددر گروه % 8/77(نمودند 
 ،از آنجا که یکی از راههای بررسـی کـافی بـودن شـیر مـادر               

 شـیرخواران   ،بررسی تعداد دفعات ادرار شیرخوار در شبانه روز است        
 این تعداد در آغاز     .نددو گروه از این نظر نیز مورد بررسی قرار گرفت         

 داری را نشان نـداد      اختالف معنی  ،پژوهش و نیز در پیگیریهای بعد     
)05/0P>(.           در پایان هفته چهارم تعداد دفعات ادرار شـیرخواران در 
 بار در   8 تا 6  افراد گروه شاهد   از% 50 و   مورد گروه    افراد از% 3/56

% 1/3رتیـب    بـار در روز در دوگـروه بـه ت          6تعـدادکمتر از    . روز بود 
  .)<2/0Р( بود% 5/12و

 2  بروز کهیـر در    گروه مورد  در   ،در پایان هفته چهارم پژوهش    
  . گزارش شداز مادران نفر 2 نفر و سردرد در 6 تهوع در ،نفر

مقایسه افزایش وزن شیرخواران در دو گـروه مـورد مطالعـه و             
میانگین افزایش وزن روزانه شیرخواران دارای رده سـنی         همچنین  

 . ارائه شده است3 تا 1 ماه در جداول 3 ماه و باالی 3 زیر

 کننده شیرافزا و شبه دارو در پیگیریهای مختلف  مقایسه افزایش وزن شیرخواران دو گروه دریافت-1جدول 

 شیر افزاپیگیری
میانگین و انحراف معیار

 شبه دارو
T P-valueمیانگین و انحراف معیار

 30/01 9/149 ±9/125 1/127 ±9/133 اول
 53/06/0 2/235 ±7/190 2/231 ±1/179 دوم
 41/08/0 1/398± 254 2/362 ±7/180 سوم
 14/05/0 7/554 ±1/321 1/471 ±9/222 چهارم

 
 گیری بحث و نتیجه

در این پژوهش اثر مصرف قطره شیرافزا و شبه دارو بر میزان            
د وزنـی  طور غیرمستقیم یعنی با بررسی میـزان رشـ   ه  شیر مادران ب  

 دو گروه از نظر عوامل مؤثر بـر  .شیرخواران مورد بررسی قرارگرفت   
  مـادر همچـون سـن و        مربـوط بـه    یعنـی عوامـل   (رشد شـیرخوار    
 دریافت قبلی آمـوزش     ، اقتصادی - طبقه اجتماعی  ،تحصیالت مادر 

 تعـداد   ، شیردهی بـر اسـاس تقاضـای شـیرخوار         ،در مورد شیردهی  
گیـری   به شیرخوار مثل روند وزن     عوامل مربوط     و ... زایمان مادر و  

 .همگن بودند. )...  رده سنی و، جنس،قبل از ورود به پژوهش

افزایش وزن شیرخواران دو گروه در هر یک از چهار پیگیـری            
را نشـان   داری   شده با فواصل یک هفته تفاوت آمـاری معنـی          انجام
 ). 1جدول  (نداد

 ±8/7 ردمـو میانگین افزایش وزن روزانه شیرخواران در گـروه        
 .دبو  یکسان تقریباًو گرم 4/17±10 گرم و در گروه شبه دارو        6/15

 مصرف قطـره شـیرافزا توسـط مـادرانی کـه            ،در پژوهش صابونیها  
 با افزایش وزن روزانه     ، روز داشتند  69شیرخوارانی با میانگین سنی     

؛ وی در مطالعه خود به تحقیقـی        )13(  گرم همراه بود   3/24 ± 7/3
شیرده اثری  های   تجویز داروی شیرافزا به موش      که اشاره کرده است  
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بر میزان پروالکتین سرم مادر و وزن نوزادان آنها در طی یک دوره             
 .)13(  روزه نداشته است15

در مطالعه حاضر احساس مادران در مورد افزایش میزان شـیر           
در دو گروه مشابه بود و حدود دوسوم مادران هـر دو گـروه اظهـار                

% 15 ولی در مطالعه صابونیها ،ان بیشتر شده است نمودند که شیرش  
% 70 افزایش متوسط میزان شیر و       ،کننده شیرافزا  مادران مصرف از  

هم افزایش خیلـی زیـاد شـیر را گـزارش           % 15افزایش زیاد شیر و     
کننـده شـبه دارو      که هیچ یک از مـادران مصـرف         در حالی  ؛نمودند

  .)13( افزایش شیر را اعالم نداشتند

ــژو ــه  در پ ــین زمین ــری در هم ــادران  ،هش دیگ ــین م  در ب
مقـدار  % 06/30 ،افـزایش کـم شـیر     % 88/5کننده شـیرافزا     مصرف

ــط ــاد% 46/34 ،متوســ ــدار زیــ ــی % 84/7 ،مقــ ــدار خیلــ  مقــ
 د و در شـــعـــدم تغییـــر مقـــدار شـــیر گـــزارش % 8/3زیـــاد و 
  .)10(داشتند مادران افزایش شیر از % 8/3دارو فقط  گروه شبه

قطـره   از   ر نیز همـه مـادران شـیردهی کـه         در دو مطالعه دیگ   
ــیرافزا  ــرده ش ــتفاده ک ــداس ــزارش  ،بودن ــیر گ ــزایش ش ــد  اف  گردی

)13،11(.  

  ماه با حداقل افزایش وزن استاندارد3 میانگین افزایش وزن روزانه شیرخواران دارای رده سنی زیر -2جدول 

 P1 P2استاندارد شبه دارو شیرافزانوبت پیگیری

051/0443/0 26 7/28± 9/174/9 ±8/12 اول
017/0853/0 7/2626 ±9/133/10 ±1/13 دوم
030/0681/0 26 5/27 ±9/9 8/17±1/10 سوم
033/0704/0 26 4/27 ±10 9/18 ±9/8 چهارم

  ماه با حداقل افزایش وزن استاندارد3 میانگین افزایش وزن روزانه شیرخواران دارای رده سنی باالی -3جدول 

 P1 P2استاندارد شبه دارو شیرافزایگیرینوبت پ
794/0834/0 5/1717 ±5/164/16 ±1/18 اول
895/0363/0 6/1417 ±8/167/12± 2/12 دوم
776/0069/0 17 1/14 ± 6/8 7/16 ± 8 سوم
055/0066/0 17 14±6/7 15 ±5/7 چهارم

 

در مطالعه حاضر تعداد زیادی از مـادرانی کـه قبـل از شـروع               
  دچار نفخ   آنها ر داشتند و یا شیرخواران    رّمصرف دارو سابقه نفخ مک    

 همچنـین   ؛دیافتنـ  بهبـود    شـاهد  و   مـورد دو گروه   هر   در   ،شدند می
 اثـر قطـره     .حدود نیمی از مادران در دو گروه افزایش اشتها داشتند         

شیرافزا و شبه دارو بر نفخ مادر و شـیرخوار و اشـتهای مـادر در دو                 
  .گروه یکسان بود

% 53/81در مطالعه حقدل بهبود اختالالت گوارشی مادران در         
از % 5/62 گـزارش شـد و       ،مادرانی که اختالل گوارشـی داشـتند      از  

  .)10( مادران نیز افزایش اشتها را عنوان نمودند
در مورد تعداد دفعات دفع ادرار، اجابـت مـزاج و قـوام مـدفوع               

. وجود نداشت داری    اختالف معنی  ،شیرخواران دو گروه مورد مطالعه    

 تهـوع و    ،عوارض جانبی گزارش شده نیز بسیار کم و شامل کهیـر          
در مطالعـه   . گزارش نشد دارو    این عوارض در گروه شبه     .سردرد بود 

 موردصورت کهیر و خارش در گروه        حقدل یک مورد حساسیت به    
 .)10( گزارش شد

هـا   دنبال حذف تعداد زیادی از نمونـه     ه  الزم به ذکر است که ب     
 افـزایش شـیوع     ،دالیل مختلف از جمله مسـافرتهای تابسـتانی       ه  ب

م مادران بـر اثـر       عدم مراجعه منظّ   ،اسهال و استفراغ در شیرخواران    
آموزان هنرستانی و عـدم       شروع کارآموزی دانش   ،گرمای شدید هوا  

حجم نمونه به حدنصاب الزم     .. . همکاری الزم آنان با پژوهشگر و     
 . بر نتایج پژوهش تأثیر داشته باشدتواند  مینرسید که این امر

 مصرف قطره شیرافزا و شبه       حاضر، اگر چه بر اساس پژوهش    
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 ماهه دارای تغذیه انحصاری بـا       6-0 گیری شیرخواران  دارو بر وزن  
 نتایج یکسانی را ،شیرمادر در مادرانی که از کمبود شیر شاکی بودند    

ولی مقایسه  ،)دلیل کمبود نمونه باشده که ممکن است ب   (نشان داد   
 ماهـه نشـان داد کـه آنـان بـه            6-3 گیری شـیرخواران   میزان وزن 

 انـد  گیـری بـرای ایـن رده سـنی دسـت یافتـه             حداقل میـزان وزن   
 .)3 و 2 هایجدول(

 بـر   )بـه هردلیلـی کـه باشـد       ( احساس عدم کفایت     از آنجا که  
 و این امـر     ردداتأثیر منفی   نگرش مادر نسبت به خود در تولید شیر         

  بـه همـین دلیـل      ،کنـد   می د میزان تولید شیر را کمتر     خودی خو ه  ب
 از طریق ایجاد اعتمـاد بـه نفـس در مـادر در        دارو  شبهدادن دارو یا    

 توانست بر احساس عـدم کفایـت شـیر کـه            ،مورد کافی بودن شیر   
 بنـابراین   ؛ فـائق آیـد    ،شود  می یکی از علل اصلی کاهش شیر مادر      

نـد ایـن اعتمـاد را از        توان  محترم بهداشت می   کارکنانبدیهی است   
طریق مشاوره و ایجاد ارتباط و آموزش صحیح با مادر فراهم آورند            

 گـامی مهـم و حیـاتی در تـرویج تغذیـه صـحیح               از این طریـق   و  
 .شیرخواران بردارند

 
 تشکر و قدردانی

های ارزنـده و زحمـات اسـاتید ارجمنـد           ییاز راهنما در خاتمه   
یوزاده اسـتاد محتـرم      سرکار خـانم خـد     ،جناب آقای دکتر معموری   

عضو محترم هیأت علمـی     ( جناب آقای دکتر فریبرز معطّْر        و راهنما
 از هـیچ    کـه )  اصـفهان   دانشگاه علوم پزشـکی    دانشکده داروسازی 

کمکی در مسیر انجام این تحقیق دریغ نورزیدند، تشکر و قـدردانی    
  .گردد می
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