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P-22-04
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

موش درباروريمعیارهايوپروالکتینخونیسطحبردانهسیاهالکلی- آبیعصارهاثرات

صحرایی

3،1حسینیمحمودسید،3،2زادهحاجالرضاموسی،3امامیبهمن،4زادهحاجحسین،4محمدصادق، مجید3،1پاکدلرقیه

تحقیقات علوم شناختی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانمرکز -1
مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-2

گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-3
مپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار،گرمسار، ایرانگروه دامپزشکی، دانشکده دا-4

هاي دانه بر سیستم تولید مثلی و هورموناست که سیاهنشان دادهمطالعات. شودطور وسیعی در طب سنتی استفاده میدانه بهسیاه:مقدمه
.بوددانه بر برخی معیارهاي باروري و هورمون پروالکتین هدف از این مطالعه بررسی اثرات دانه سیاه. دارداثر جنسی 

گرم به ازاء میلی400دوز  دانه باو سیاه100دانه با دوز  شاهد، سیاه:هايگروهبهنژاد ویستارسر رت ماده از30:هامواد و روش
گرم بر میلی400و 100دانه روزانه معادل سیاههاي گروه کنترل روزانه آب آشامیدنی معمولی و گروه.تقسیم شدندکیلوگرم وزن بدن

دانه در آب مصرفی از دو هفته قبل از بارداري و در سرتاسر دوره بارداري دریافت الکلی سیاه-حسب کیلوگرم وزن بدن از عصاره آبی
همچنین سنجش غلظت خونی . شدگیرياندازهنیز ها شده از هر مادر شمارش و وزن آنمتولدنوزادان بعد از زایمان، تعداد .نمودند

.انجام شدبعد از زایمان5در روز پروالکتین مادر
همچنین وزن نوزادان متولد شده از ). >0,05p(دانه تعداد نوزادان متولد شده از هر مادر را افزایش داد با هر دو دوز سیاهتیمار:هایافته

داري از گروه طور معنیکردند بهدر طول بارداري دریافت میکیلوگرم وزن بدنگرم به ازاء میلی400دانه با دوز مادرانی که سیاه
.داري باالتر از گروه شاهد بودطور معنیدانه بهشده با سیاههاي درمانبعد از زایمان در رتسرم سطح پروالکتین . کنترل باالتر بود

تواند اثرات مثبتی گیري و در طی بارداري میدانه قبل از جفتکلی سیاهال-دهد که تغذیه با عصاره آبیاین نتایج نشان می:نتیجه گیري
.بر معیارهاي باروري و سطح خونی پروالکتین داشته باشد

، تعداد نوزاداندانه، پروالکتین، معیارهاي باروريسیاه:کلمات کلیدي
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