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تأثیر لوسیون میوه عناب بر بهبود درد شقاق پستان
زنان نخستزا شیرده
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كارشناس ارشد مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
مربي گروه مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران ،تهران ،ايران.
استاد گروه فارماكوگنوزي ،دانشكده داروسازي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
استاديار گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ايران.
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مقدمه :درد همراه با شقاق پستان يكي از مشكالت شايع دوران شيردهي است كه ميتواند باعث قطع زودهنگام
شيردهي شود .ميوه عناب يكي از قديميترين گونههاي دارويي است كه تركيبات ضد دردي و ضد التهابي دارد،
مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير لوسيون ميوه عناب بر بهبود درد نوک پستان انجام شد.
روشکار :اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور در سال  1314بر روي  122نفر از زنان نخستزا شيرده داراي درد
نوک پستان در درمانگاه زنان بيمارستان قائم (عج) كرمان انجام شد .افراد بهصورت تصادفي در دو گروه  52نفري
لوسيون ميوه عناب و شير مادر قرار گرفتند .در يک گروه زنان شيرده  5قطره از شير خود را به مدت  5بار در روز و
در گروه ديگر  2/5ميليليتر لوسيون ميوه عناب را به مدت  5بار در روز ،بعد از شيردهي بر روي نوک پستان و هاله
اطراف آن قرار دادند .شدت درد قبل از مداخله در روز سوم پس از زايمان و بعد از مداخله در روزهاي هفتم و
چهاردهم پس از زايمان با استفاده از مقياس عددي درد مورد بررسي قرار گرفت .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از
نرمافزار آماري ( SPSSنسخه  )22و آزمونهاي من ويتني ،فريدمن ،تي مستقل و كاي دو انجام شد .ميزان pكمتر از
 2/25معنيدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :نمره شدت درد بين دو گروه قبل از مداخله از نظر آماري اختالف معنيداري نداشت .اين ميزان در روزهاي
هفتم و چهاردهم پس از مداخله اختالف معناداري را بين دو گروه نشان داد (.)p=2/21 ،p=2/22
نتیجهگیری :لوسيون ميوه عناب بر كاهش درد نوک پستان كه در هنگام شقاق پستان ايجاد ميشود ،مؤثرتر از شير
مادر ميباشد و درد نوک پستان را سريعتر كاهش ميدهد ،اما لزوم تحقيقات بيشتر توصيه ميشود.
کلمات کلیدی :درد ،شقاق پستان ،ميوه عناب ،طب مكمل
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بدون پرداخت هزينه ميباشد .همچنين شير مادر مدت
زمان درد نوک پستان را كاهش ميدهد (.)16 ،15 ،12
اما مطالعات متعددي نشان دادهاند كه در درمانهاي
توصيه شده جهت بهبود درد و آسيب نوک پستان،
برتري درماني بين استفاده از كمپرس آب گرم ،كمپرس
چاي كيسهاي ،النولين ،شير مادر ،پدگليسرين ،كالژناز،
ويتامين  ،Aعسل و النولين همراه با محافظ پستان
وجود ندارد (.)17 ،16 ،11
سازمان جهاني بهداشت در برنامههاي مراقبت بهداشتي
استفاده از داروهاي سنتي را توصيه ميكند .به طور كلي
تركيبات گياهي با مهار مسيرهاي التهابي ،كاهش ترشح
پروستاگالندينها و نيتريک اكسيد در روند كاهش درد و
التهاب مؤثرند ( .)11 ،18يكي از گونههايي كه در روند
التهاب و درد مؤثر است ،ميوه عناب ميباشد .ميوه عناب
را به عنوان ميوه زندگي توصيف كردهاند و چينيهاي
باستان هزار سال پيش به خواص منحصر به فرد و
خواص دارويي آن پي بردند .ميوه عناب با نام علمي
 Ziziphus jujube Millerمتعلق به خانواده رامناسه
ميباشد كه اثر ضد التهاب ،ضد حساسيت ،ضد آلرژي،
ضد درد ،ضدعفونيكننده ،ضد ويروس ،آنتياكسيدان،
ضد قارچ و باكتريكش دارد ،همچنين موجب افزايش
سنتز كالژن و تسريع بهبود زخم مي شود (.)22-25
پينگ و همكاران ( )2222اثر بيدردي ،ضد اضطراب و
آرامبخشي عصاره ميوه عناب را در محيط آزمايشگاه بر
روي موشها مورد بررسي قرار دادند كه نتايج حاصل از
اين مطالعه حاكي از آن بود كه عصاره ميوه عناب
خاصيت بيدردي و ضد اضطراب و آرامبخشي دارد كه
محققين اين اثرات را به دليل كاهش فعاليت منوآمينها
ذكر كردند ( .)26همچنين ساپونين و پلي ساكاريدهاي
موجود در ميوه عناب نقش عمدهاي در فعاليتهاي
ايمني و ضدالتهابي دارند ( .)25 ،24مطالعه مروري
تريپاتي ( )2214نشان داد كه تركيبات موجود در ميوه
عناب شامل فالونوئيدها ،سيكلوپپتيدها ،آلكالوئيدها و
تريپنها داراي خواص ضد دردي ،ضد ميكروبي و ضد
التهابي در محيط آزمايشگاه ميباشند ( .)27ستوركي
( )2216در بررسي فعاليت ضدالتهابي و خاصيت
آنتياكسيداني عصاره ميوه عناب بر روي موشها به اين
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شير مادر محافظ قوي نوزاد از بيماريهاي وابسته به سن
و سرشار از مواد مغذي براي نوزادان تازه متولد شده
است ( .)1با توجه به توصيه سازمان جهاني بهداشت و
يونيسف ،هر نوزاد بايد به مدت  6ماه تغذيه انحصاري با
شير مادر و ادامه آن به مدت  2سال داشته باشد (.)2
درد نوک پستان يک پاسخ حفاظتي بافت آسيبديده به
دنبال وازواسپاسم بافت نوک پستان ،كاهش خونرساني
مويرگي به بافت ،ورم و ادم ميباشد .درد غير قابل تحمل
در شقاق پستان هنگام شيردهي براي مادران بسيار
دشوار است (.)3-5
شيوع درد نوک پستان بين  %34-16گزارش شده است
كه دومين علت شايع قطع زودهنگام شيردهي است (،6
 .)7درد شديد نوک پستان منجر به ديسترس عاطفي
مادر ،اختالل رابطه بين مادر و نوزاد و افزايش افسردگي
بعد از زايمان ميشود .در برخي مطالعات زناني كه در
اولين روز شيردهي درد شديدي را تجربه كردند ،ميزان
افسردگي در آنها در  2ماه اول پس از زايمان  2برابر
افزايش پيدا كرده بود ( .)8 ،4عوامل پيش التهابي و
سيتوكينها كه به دنبال درد نوک پستان ترشح
ميشوند منجر به التهاب ،آسيب سلولي ،عفونت و زخم
نوک پستان و همچنين باعث مهار ترشح اكسيتوسين
و كاهش ترشح شير ميشود (.)1 ،7
درد نوک پستان به دليل وضعيت بد نوزاد در هنگام
مكيدن ،فشار مكانيكي لثه نوزاد و اصطكاک ايجاد
ميشود كه منجر به قطع زودهنگام شيردهي ميشود
( .)12از اين رو درمان جهت تسكين درد براي موفقيت
در شيردهي ،تغذيه انحصاري با شير مادر و پيشگيري از
عفونت ،ايجاد زخم و التهاب بايد انجام شود (.)11-13 ،6
هدف از مديريت درد به اين معني است كه درجه مقياس
درد مادر در تمام اوقات شيردهي ،بين صفر تا  3حفظ
شود و باالتر نرود (.)14
شير مادر به دليل داشتن آنتيباديها و خاصيت
ضدالتهابي و ضد ميكروبي جهت درمان و پيشگيري از
درد نوک پستان توصيه ميشود .جهت كاهش درد نوک
پستان مداخالت موضعي مختلف مورد حمايت قرار
گرفتهاند .شير مادر ،درماني آسان ،در دسترس ،امن و
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نتيجه رسيد كه ميوه عناب در روند كاهش التهاب در
كوليت اولستراتيو مؤثر ميباشد كه اين اثرات به دليل
وجود تركيباتي شامل اسيدگاليک ،كاتچين ،اسيد
كافئيک ،كومارين و اسيد كلروژنيک در ميوه عناب
ميباشد ( .)28رفعيان ( )2212در ايران اثر التيامبخشي
پماد ميوه عناب را بر روي زخم سوختگي موشها مورد
پژوهش قرار دادند .نتايج نشان داد پماد ميوه عناب در
بهبود زخم مؤثر است ( .)21دانشمند و همكاران
( )2213در محيط آزمايشگاه خاصيت ضد قارچي و ضد
باكتريايي و ضدعفوني ميوه عناب را ثابت كردند (.)32
همچنين در مطالعه ابراهيمي و همكاران ( )2221مصرف
عصاره ميوه عناب توسط نوزادان در روند كاهش يرقان
مؤثر بود و عوارضي در نوزاد مشاهده نشد و به طور كلي
امنيت و بيخطري اين گياه به عنوان يک طب مكمل
تأييد شد ( .)31با توجه به اهميت تغذيه با شير مادر و
شيوع باالي درد نوک پستان و تأثيرات آن بر قطع زود
هنگام شيردهي و از آنجايي كه تاكنون مطالعهاي جهت
بررسي اثرات تسكين درد ميوه عناب در مدلهاي انساني
انجام نشده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير
لوسيون ميوه عناب بر بهبود درد نوک پستان در زمان
شيردهي انجام شد.

روشکار
اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور پس از تأييد
كميته اخالق در پايگاه كارآزمايي باليني با شماره
 IRCT2015121225490N1به ثبت رسيد .مطالعه
حاضر از مهر ماه تا اسفند سال  1314بر روي  122نفر
از زنان نخستزايي كه در روز سوم پس از زايمان براي
انجام آزمايش غربالگري كمكاري تيروئيد نوزاد خود (كه
بهصورت معمول در ايران انجام ميشود) به درمانگاه زنان
بيمارستان قائم (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي
كرمان مراجعه كرده بودند و از درد شقاق پستان در
شيردهي شاكي بودند ،انجام شد .در اين مطالعه
نمونهگيري ابتدا به روش مبتني بر هدف انجام شد؛ به
اين صورت كه نمونههاي داراي مشخصات معيارهاي
ورود انتخاب و سپس به روش تصادفي با استفاده از
نرمافزار اكسل در يكي از دو گروه لوسيون ميوه عناب يا
شير مادر قرار گرفتند .نمونهها به ترتيب ورود به مطالعه
31
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بر اساس ليست تهيه شده در گروه تعيين شده قرار
گرفتند.
در اين مطالعه حجم نمونه با در نظر گرفتن ،α=2/25
( p1=2/12 ،β=2/22درصد بهبودي در گروه لوسيون
ميوه عناب) و ( p2=2/72درصد بهبودي در گروه شير
مادر) ،حداقل  44نفر در هر گروه برآورد شد كه با
احتساب احتمال  %12-15ريزش نمونه در مراحل
پيگيري ،تعداد  52نفر در هر گروه و در مجموع 122
نمونه جهت اين مطالعه مناسب برآورد شد (.)33
روش صحيح شيردهي به مادران آموزش داده شد و پس
از توضيح هدف پژوهش ،از مادراني كه تمايل به شركت
در مطالعه را داشتند رضايتنامه كتبي اخذ و به مادران
اطمينان داده شد در صورت خودداري از ادامه پژوهش
ميتوانند هر زمان از مطالعه خارج شده و هرگونه عوارض
از مصرف لوسيون ميوه عناب بر عهده پژوهشگر است.
معيارهاي ورود به مطالعه شامل :مليت ايراني ،باسواد
بودن ،داشتن حاملگي تک قلو ،شكم اول و حاملگي ترم،
عدم ابتالء مادر به هرگونه ناهنجاريهاي پستان (نوک
پستان صاف يا تورفته يا هرگونه تغيير شكل آشكار در
نوک پستان به دنبال جراحي يا سوختگي) ،عدم
حساسيت يا سابقه آلرژي به داروهاي موضعي ،تغذيه
انحصاري با شير مادر ،عدم استفاده مادر از نوک پستان
مصنوعي و شيردوش ،عدم ابتالء مادر به ديابت يا هرگونه
بيماري داخلي ،عدم ابتالء مادر به بيماري روحي و رواني،
وزن تولد نوزاد بين  2522-4222گرم ،عدم وجود
فرنولوم كوتاه ( )frenulumنوزاد ،عدم ابتالء نوزاد به
هرگونه ناهنجاريهاي جزئي در دهان ،كام ،فک و صورت
بود .معيارهاي خروج از مطالعه شامل :عدم تمايل به
ادامه شركت در مطالعه ،استفاده از پستانک ،نوک پستان
مصنوعي ،شيردوش يا شير كمكي در طول مطالعه،
آلرژي نسبت به مصرف لوسيون ميوه عناب ،مصرف
داروهاي مؤثر بر بهبود درد پستان و داروهاي مسكن در
طول مطالعه ،استفاده كمتر از  4بار از درمانهاي
پيشنهادي ،ابتالء به تب نفاسي ،ابتالء به عفونتهاي
بافت پستان ،ابتالء نوزاد به عفونتهاي دهاني و بيماري
بود .تمامي اين زنان از درد نوک پستان در شيردهي
شاكي بودند .در اين پژوهش ،ابزار گردآوري دادهها
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زنان دو گروه خواسته شد كه لوسيون ميوه عناب و شير
مادر بر روي نوک پستان و هاله اطراف آن خشک شود
و در صورتي كه بعد از استفاده از لوسيون ميوه عناب و
شير مادر قبل از خشک شدن بالفاصله شيردهي انجام
شد ،مجدداً بعد از اتمام شيردهي از روشهاي درماني
توصيه شده استفاده شود .از زنان هر دو گروه خواسته
شد در روزهاي هفتم و چهاردهم پس از زايمان ،بعد از
مداخله جهت بررسي شدت درد به بيمارستان مربوطه
مراجعه نمايند و همچنين در صورت مشاهده عوارض
در طول مطالعه به پژوهشگر اطالع داده شود .شدت
درد توسط كمک پژوهشگر و بدون اطالع وي از نوع
درمان ثبت شد .در صورتي كه مددجويان از حضور در
بيمارستان خودداري ميكردند ،كمک پژوهشگر با
حضور در منازل آنان ،ميزان درد نوک پستان را مورد
بررسي قرار ميداد.
تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري
( SPSSنسخه  )22انجام شد .با توجه به رتبهاي بودن
متغير پاسخ و نرمال نبودن دادهها ،ابتدا شدت درد بين
 3روز (سوم ،هفتم و چهاردهم) با استفاده از آزمون
فريدمن مقايسه و سپس اين پاسخها بين دو گروه
دريافتكننده لوسيون ميوه عناب و شير مادر با آزمون
من ويتني مقايسه شد .ميزان  pكمتر از  2/25معنيدار
در نظر گرفته شد.

شامل :پرسشنامه اطالعات فردي و مامايي ،فرم ارزيابي
وضعيت بهداشتي ،مقياس بصري سنجش درد و فرم
عوارض جانبي لوسيون ميوه عناب بود .جهت تعيين
اعتبار فرم اطالعات فردي و مامايي ،ارزيابي وضعيت
بهداشتي و ارزيابي عوارض لوسيون ميوه عناب از روش
اعتبار محتوا استفاده شد .جهت پايايي فرم وضعيت
بهداشتي نيز از روش آزمون پسآزمون در روزهاي سوم
و چهاردهم پس از زايمان استفاده شد و ضريب پايايي
آن  2/15به دست آمد .شدت درد با خطكش
اندازهگيري درد با استفاده از مقياس ديداري با بيان نمره
درد مادر روي خطكش مدرج  12شمارهاي اندازهگيري و
ثبت شد .در اين معيار 2 ،بدون درد و اعداد 1-3
نشاندهنده درد خفيف 4-7 ،درد متوسط و 8-12
نشاندهنده درد شديد ميباشد .اين مقياس ابزاري معتبر
است كه توسط فريرا ولنتي و همكاران ()2211
اعتبارسنجي شده و پايايي آن نيز توسط فان و همكاران
( )2212به روش آزمون مجدد سنجيده شده است
( .)35 ،34( )ICC-0.82واحدهاي پژوهش در صورت
تطابق با معيارهاي ورود به عنوان نمونه وارد مطالعه شده
و سپس با كمک نرمافزار اكسل (تابع
 )RANDBETWEENبه طور تصادفي به دو گروه
 52نفر شامل لوسيون ميوه عناب و شير مادر تقسيم
شدند ،نمونه ها به ترتيب ورود به مطالعه بر اساس ليست
تهيه شده در گروه تعيين شده قرار گرفتند .ميوه عناب از
بازار سنتي كرمان تهيه شد و عصاره آن توسط دانشكده
داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي استخراج و با اتانول
 %62تركيب و بهصورت لوسيون در شيشههاي 62
ميليليتري مورد استفاده قرار گرفت.
به زنان گروه لوسيون ميوه عناب توصيه شد كه روزانه
 5بار بعد از هر بار شيردهي ،مقدار  2/5ميليليتر از
لوسيون ميوه عناب را بر روي نوک پستان و هاله اطراف
آن بمالند و به زنان گروه شير مادر نيز توصيه شد كه
روزانه  5بار بعد از هر بار شيردهي  4-5قطره از شير
خود را بر روي نوک پستان و هاله اطراف آن بمالند .از

یافتهها
مطالعه حاضر بر روي  122زن شيرده نخستزا مبتال
به درد نوک پستان در دو گروه  52نفري شامل گروه
دريافتكننده لوسيون ميوه عناب و گروه شير مادر
انجام شد .قبل از شروع مطالعه روش شيردهي در هر
دو گروه اصالح شد .افراد دو گروه از لحاظ تحصيالت،
شغل ،سن ،درآمد ،وزن نوزاد ،طول مدت بارداري ،نوع
زايمان و وضعيت بهداشتي همگن بودند و اختالف
معناداري با هم نداشتند (( )p<2/25جدول .)1
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گروه
مشخصات فردي و مامايي
سن مادر (سال)

سطح تحصيالت مادر

شغل مادر

سن بارداري (هفته)

نوع زايمان

وزن نوزاد (گرم)

وضعيت بهداشتي

درآمد خانواده (متوسط)

سطح
معنيداري

گروه لوسيون ميوه
عناب ( 52نفر)

گروه شير مادر
( 52نفر)

18-22
23-27
28-32
42-33

22
22
8
2

16
24
1
1

ابتدايي
راهنمايي
دبيرستان
دانشگاهي

14
12
22
6

11
13
11
7

p=2/1

خانه دار
آزاد
كارمند

32
8
12

31
1
12

p=2/8

37
38
31
42

13
22
1
6

15
11
8
8

p=2/8

طبيعي
سزارين
واكيوم يا فورسپس

32
13
5

34
11
5

p=2/8

2522-2111
3222-3411
3522-4222

17
22
13

14
27
1

p=2/3

p=2/1

*

**

**

*

**

*

خوب
متوسط
ضعيف

12
31
7

11
21
12

p=2/7

**

كمتر از يک ميليون
يک ميليون تا يک ميليون پانصد هزار تومان
بيشتر از يک ميليون پانصدهزارتومان

18
26
6

22
24
6

p=2/1

**

انحراف معيار ±ميانگين براي متغيرهاي كمي و فراواني (درصد) براي متغيرهاي كيفي* ،آزمون تي مستقل** ،آزمون كاي دو

نمره درد در روز چهاردهم پس از زايمان (پس از
مداخله) در دو گروه لوسيون ميوه عناب و شيرمادر
 2/68±2/11و  1/12±2/68بود .همچنين در مقايسه
شدت درد در دو گروه ،نمره شدت درد در روز سوم پس
از زايمان (قبل از مداخله) و روز چهاردهم پس از زايمان
(بعد از مداخله) تفاوت آماري معناداري را نشان داد
(( )p=2/21جدول  .)2روند تغييرات شدت درد بين دو
گروه لوسيون ميوه عناب و شير مادر در نمودار  1نشان
داده شده است.

ميانگين نمره درد نوک پستان قبل از مداخله در دو گروه
لوسيون ميوه عناب و شير مادر به ترتيب  2/72±2/46و
 2/72±2/45بود كه بين دو گروه اختالف معنيداري
وجود نداشت ( .)p=2/8ميانگين نمره درد در روز هفتم
پس از زايمان (بعد از مداخله) در دو گروه لوسيون ميوه
عناب و شير مادر  1/26±2/71و  1/48±2/88بود .در
مقايسه شدت درد در دو گروه لوسيون ميوه عناب و شير
مادر ،نمره شدت درد در روز سوم پس از زايمان (قبل از
مداخله) و روز هفتم پس از زايمان (بعد از مداخله)
تفاوت آماري معناداري را نشان داد ( .)p=2/22ميانگين
31
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جدول  -1توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب مشخصات فردی و اطالعات مامایی

جدول  -2مقایسه میانگین نمره شدت درد نوک پستان قبل مداخله و بعد از مداخله به تفكیك گروه
روز  3بعد زايمان
قبل از مداخله

 نسیم شاه رحمانی و همكاران

ميانگين

گروه
ميوه عناب
شير مادر
سطح معني دار

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

2/46

1/26

2/71

2/68

2/68

p<2/222

2/45

1/48

2/88

1/12

2/11

p<2/222

2/72
2/72
**

روز  7بعد زايمان
پس از مداخله

روز  14بعد زايمان
پس از مداخله

سطح معني
*
داري

2/22

2/8

2/21

*آزمون فريدمن** ،من ويتني

تركيبات منحصر به فرد موجود در ميوه عناب شامل
فالونوئيدها ،استروئيدها ،تركيبات فنلي ،تريپنوئيدها ،اپي
كاتچين ،اسيدهاي چرب ،ويتامين  C ،Aو
سيكلوپپتيدها هستند كه اثرات ضد دردي و ضدالتهابي
آنها در محيط آزمايشگاه ثابت شده است (.)37
با توجه به عدم دسترسي پژوهشگر به مطالعهاي در
زمينه تأثير ميوه عناب بر بهبود درد بر روي نمونه انساني
از مطالعاتي كه ميوه عناب با تركيباتش در مكانيسمهاي
كاهش درد تأثيرگذار بود ،در بحث استفاده شد .در
مطالعه گويال و همكاران ( )2211كه با هدف بررسي
خاصيت ضدالتهابي ميوه عناب بهواسطه كاهش بيان
نيتريک اكسيد انجام شد ،اختالف معنيداري در كاهش
التهاب حاد و مزمن در گروه ميوه عناب نسبت به گروه
كنترل و ايندومتاسين مشاهده شد .در واقع فالونوئيد به
واسطه كاهش بيان نيتريک اكسيد و كاهش ترشح
هيستامينها داراي خاصيت ضدالتهابي و ضد آلرژي
ميباشد .همچنين فالونوئيدها با اثر بر روي گيرندههاي

بحث
مطالعه حاضر كه با هدف بررسي تأثير لوسيون ميوه
عناب بر بهبود درد نوک پستان در زمان شيردهي انجام
شد ،نشان داد كه لوسيون ميوه عناب باعث بهبود درد
نوک پستان ميشود .كاهش قابل توجه ميانگين درد
نوک پستان در روزهاي هفتم و چهاردهم پس از درمان
با لوسيون ميوه عناب در مقايسه با استفاده شير مادر
مشهود بود؛ به اين معني كه در گروه درمان با لوسيون
ميوه عناب بهبود درد در زمان كوتاهتر و ميزان بيشتري
نسبت به گروه شير مادر رخ داده بود.
در هنگام مكيدن نوزاد فشار مكانيكي ايجاد شده باعث
وازواسپاسم ،كاهش خونرساني مويرگي و درد شده كه
پاسخ بدن به ايسكمي منجر به ترشح عوامل پيش
التهابي و ترشح پروستاگالندينها ميشود كه به دنبال
آن عوامل التهابي باعث تشديد درد ،آسيب سلولي و زخم
نوک پستان ميشوند .از اين رو كنترل اين روندها
ميتواند در كاهش درد و التهاب مؤثر باشد (.)36
31

نتیجهگیری
لوسيون ميوه عناب بر كاهش درد نوک پستان كه در
هنگام شقاق پستان ايجاد ميشود ،مؤثرتر از شير مادر
ميباشد و درد نوک پستان را سريعتر كاهش ميدهد ،اما
لزوم تحقيقات بيشتر توصيه ميشود.

تشكر و قدردانی
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گاباآمينوبوتريک اسيد ( )GABAباعث مهار درد
ميشود (.)38 ،24
همچنين مطالعه گالبي و همكاران ( )2212كه با هدف
تأثير عصاره گياه شيرمال بر روي درد حاد و مزمن
موشها انجام شد ،نشان داد كه عصاره شيرمال با داشتن
تركيباتي نظير فالونوئيد و استروئيدها در روند كاهش درد
با مكانيسم مهار توليد پروستاگالندينها مؤثر است (.)38
مطالعه حاضر نشان داد حضور فالونوئيد در ميوه عناب
ميتواند منجر به كاهش درد و التهاب نوک پستان شود و
خاصيت ضد آلرژي آن باعث شد كه حساسيت و آلرژي در
هنگام مصرف لوسيون ميوه عناب رخ ندهد كه نتايج
پژوهش گويال و همكاران ( )2211و گالبي و همكاران
( )2212با مطالعه حاضر همخواني داشت (.)38 ،24
مطالعه كومار و همكاران ( )2224كه به بررسي تأثير
عصاره برگ عناب در روند كاهش التهاب پرداخت ،نشان
داد برگ عناب با داشتن تركيباتي نظير فنولها،
تريپنوئيدها و اپيكاتچين از انتشار واسطههاي التهابي
ممانعت ميكند از طرفي اپيكاتچين به عنوان
آنتاگونيست گيرنده سروتونين و سيكلوپپتيد موجود در
آن به صورت يک مهاركننده كالمودلين عمل ميكنند
كه هر دو داراي خاصيت ضد دردي ميباشند ()31 ،42
نتايج اين پژوهش به دليل حضور سرشار اين تركيبات در
ميوه عناب با مطالعه حاضر همخواني داشت و ميتوان
تأثير كاهش درد ميوه عناب را در اين مطالعه توجيه كرد.
ويتامين  ،A ،E ،Cكاروتنوئيدها و مواد معدني خاص
مانند روي و سلنيوم موجود در ميوه عناب داراي
خاصيت آنتياكسيداني ميباشند كه با خنثي كردن
اثرات راديكالهاي آزاد در روند كاهش التهاب و درد
نقش دارند و همين مسئله يكي ديگر از مكانيسمهاي
كاهش درد و التهاب ميوه عناب و ديگر گياهان داروي با
اين خاصيت ميباشد (.)41
آلوئورا با داشتن تركيباتي شامل فالونوئيدها و ويتامين
 Aو  Cباعث مهار اينترلوكين  6و اينترلوكين  8و
افزايش سطح اينترلوكين  12شده كه منجر به مهار
واكنشهاي التهابي ميشود .در مطالعه علمالهدي و
همكاران ( )2214كه به بررسي تأثير ژل آلوئورا بر بهبود
درد نوک پستان بر روي  112زن شيرده پرداختند،

كاهش معناداري در نمره درد در گروه مصرفكننده ژل
آلوئورا در روزهاي دهم و چهاردهم بعد از مداخله
مشاهده شد ( .)43 ،42( .)p=2/221با توجه به دارا بودن
تركيبات مشابه ميوه عناب با آلوئورا ميتوان گفت
احتماالً فرآيند مشابهي براي كاهش درد در ميوه مورد
مطالعه با گياه مذكور وجود دارد.
همچنين در ميوه عناب تركيباتي شامل اسيداولئيک،
اسيد لينولئيک و اسيد آلفا لينولئيک موجود است كه در
مطالعات متعددي روغن زيتون نيز با داشتن اين
تركيبات در روند كاهش درد مؤثر بوده است (.)44 ،45
با توجه به مكانيسم مشابه در اين مطالعه ميتوان تأثير
ميوه عناب را در روند بهبود درد نوک پستان توجيه كرد.
به طور كلي در بسياري از مطالعات ديگر گياهاني با دارا
بودن اين تركيبات در روند بهبود درد مؤثر بودهاند ،بدين
ترتيب ميتوان خاصيت تسكين درد ميوه عناب را با
توجه به تركيبات آن توجيه كرد ( .)11در بررسيهاي
انجامشده محققين اظهار داشتند ميتوان در آينده از
عصاره ميوه عناب بهعنوان دارويي مؤثر و مقرون به صرفه
در طب پزشكي استفاده كرد (.)46-48
يكي از محدوديتهاي اين مطالعه تفاوتهاي فردي و
ژنتيكي بود كه در آستانه درد افراد مؤثر ميباشد .از
عوامل مخدوشكننده اين مطالعه شيوه صحيح استفاده
از لوسيون ميوه عناب و رعايت شرايط بهداشتي بود كه
ميتوانست در روند پژوهش اختالل ايجاد كند كه به
منظور پيشگيري از اين امر ،با استفاده از آموزش چهره
به چهره و ارائه پمفلتهاي آموزشي و در اختيار قرار
دادن شماره تلفن پژوهشگر اين مسئله كنترل شد .از
جمله نقاط قوت اين مطالعه فقدان مطالعات مشابه در
زمينه بكارگيري لوسيون ميوه عناب در طب مامايي بود.

اين مطالعه برگرفته از پاياننامه دانشجويي كارشناسي
 بدينوسيله از همكاري و.ارشد مامايي ميباشد
مساعدت معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي و همچنين از دانشكده داروسازي شهيد
 معاونت محترم پژوهشي،بهشتي جهت ساخت دارو

منابع
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Walker A. Breast milk as the gold standard for protective nutrients. J Pediatr 2010; 156(2):S3-7.
Bernardo LH, Rajiv B, Jose CM, Cesar GV. Evidence on the long-term effects of breastfeeding. Geneva:
World Health Organization; 2007. P. 1-56.
Vieira F, Bachion MM, Mota DD, Munari DB. A systematic review of the interventions for nipple trauma
in breastfeeding mothers. J Nurs Scholarsh 2013; 45(2):116-25.
Buck ML, Amir LH, Cullinane M, Donath SM. Nipple pain, damage, and vasospasm in the first 8 weeks
postpartum. Breastfeed Med 2014; 9(2):56-62.
Guyton CA, Hall JE. Textbook of medical physiology. 23 th ed. New York: Saunders; 2011. P. 522.
Tait P. Nipple pain in breastfeeding women: causes, treatment, and prevention strategies. J Midwifery
Womens Health 2000; 45(3):212-5.
Morland‐Schultz K, Hill PD. Prevention of and therapies for nipple pain: a systematic review. J Obstet
Gynecol Neonatal Nurs 2005; 34(4):428-37.
Ahmed EM. El Fattah Mohamed HA, Abu-Talib YM. Evidence based guideline using to alleviate traumatic
nipple among nursing mothers. World J Nurs Sci 2015; 1(3):35-44
McClellan HL, Hepworth AR, Garbin CP, Rowan MK, Deacon J, Hartmann PE, et al. Nipple pain during
breastfeeding with or without visible trauma. J Hum Lact 2012; 28(4):511-21.
Strong GD. Provider management and support for breastfeeding pain. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs
2011; 40(6):753-64.
Kent JC, Ashton E, Hardwick CM, Rowan MK, Chia ES, Fairclough KA, et al. Nipple pain in
breastfeeding mothers: incidence, causes and treatments. Int J Environ Res Public Health 2015;
12(10):12247-63.
Thabet HA, Mourad MA, Alahadal AM, Alsenany S, Alsaif A. Prevention of nipple cracks with peppermint
water versus breast milk in lactating primiparous women. Life Sci J 2013; 10(4):2010-7.
Jacobs A, Abou-Dakn M, Becker K, Both D, Gatermann S, Gresens R, et al. S3-guidelines for the treatment
of inflammatory breast disease during the lactation period. Senologie 2014; 11(1):50-6.
Joanna Briggs Institute. The management of nipple pain and/or trauma associated with breastfeeding. Aust
Nurs J 2009; 17(2):32-5.
Mohammadzadeh A, Farhat A, Esmaeily H. The effect of breast milk and lanolin on sore nipples. Saudi
Med J 2005; 26(8):1231-4.
Michael SS. Overview of benign breast disease. Uptodate. Available at: URL: http:// www.uptodate.com;
2016.
Dennis CL, Jackson K, Watson J. Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women.
Cochrane Database Syst Rev 2014; 12:CD007366.
Mehreen A, Waheed M, Liaqat I, Arshad N. Phytochemical, antimicrobial and toxicological evaluation of
traditional herbs used to treat sore throat. Biomed Res Int 2016; 10(2):65-87.
Maroon JC, Bost JW, Maroon A. Natural anti-inflammatory agents for pain relief. Surg Neurol Int 2010;
1:80.
Al-Reza SM, Yoon JI, Kim HJ, Kim JS, Kang SC. Anti-inflammatory activity of seed essential oil from
Zizyphus jujuba. Food Chem Toxicol 2010; 48(2):639-43.
Azarpazhooh E, Mokhtarian A. Investigation the effect of harvesting time and drying methods and
packaging in jojuba in Iran. Pajouhesh Sazandegi 2007; 20(1):1019-32. (Persian).
Arutla R, Swaroopa D, Rao KS. Wound healing potential of Ziziphus jujuba bark extract on albino rats. Int
J Res Ayurveda Pharm 2012; 3(5):830-4.
Choi SH, Ahn JB, Kozukue N, Levin CE, Friedman M. Distribution of free amino acids, flavonoids, total
phenolics, and antioxidative activities of jujube (Ziziphus jujuba) fruits and seeds harvested from plants
grown in Korea. J Agric Food Chem 2011; 59(12):6594-604.
Goyal R, Sharma PL, Singh M. Possible attenuation of nitric oxide expression in anti-inflammatory effect
of Ziziphus jujuba in rat. J Nat Med 2011; 65(3-4):514-8.
Lee SM, Park JG, Lee YH, Lee CG, Min BS, Kim JH, et al. Anti-complementary activity of triterpenoides
from fruits of Zizyphus jujuba. Biol Pharm Bull 2004; 27(11):1883-6.

02

 نسیم شاه رحمانی و همكاران

 استاد راهنما و رياست،دانشگاه علوم پزشكي كرمان
محترم بيمارستان قائم (عج) بردسير و تمامي مادراني
 تشكر و،كه ما را در انجام اين مطالعه ياري نمودند
.قدرداني ميشود

 تأثیر لوسیون میوه عناب بر بهبود درد شقاق پستان

26. Peng WH, Hsieh MT, Lee YS, Lin YC, Liao J. Anxiolytic effect of seed of Ziziphus jujuba in mouse
models of anxiety. J Ethnopharmacol 2000; 72(3):435-41.
27. Tripathi S. Ziziphus jujuba: a phytopharmacological review. Int J Res Dev Pharm Life Sci 2014; 3(3):95966.
28. Setorki M. Effect of hydro-alcoholic extract of Ziziphus spina-christi against scopolamine-induced anxiety
in rats. Bangladesh J Pharmacol 2016; 11(2):421-7.
29. Rafieian-Kopaei M. The beneficial property of hydroalcoholic extract of annab on burn healing. Life Sci J
2012; 9(4):5265-8.
30. Daneshmand F, Zare-Zardini H, Tolueinia B, Hasani Z, Ghanbari T. Crude extract from Ziziphus jujuba
fruits, a weapon against pediatric infectious disease. Iran J Ped Hematol Oncol 2013; 3(1):216-21.
31. Ebrahimi SE, Pormahmodi A, Hosseini M, Nasrolahi H, Ashkani S. Determining the effect of Zizphus jujba
extract together with phototherapy in reducing bilirubin concentration in neonatal jaundice. Armaghan
Danesh 2010; 14(4):40-7. (Persian).
32. Munro BH. Statistical method for health care research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
33. Essa RM, Ebrahim EM. Effect of breast milk versus therapeutic honey (Apicare) on cracked nipples
healing. Life Sci J 2013; 10(1):2137-47.
34. Ferreira-Valente MA, Pais-Riberio JL, Jensen MP. Validity of four pain intensity rating scales. Pain 2011;
152(10):2399-404.
35. Phan NQ, Blome C, Fritz F, Gerss J, Reich A, Ebata T, et al. Assessment of pruritus intensity: prospective
study on validity and reliability of the visual analogue scale, numerical rating scale and verbal rating scale
in 471 patients with chronic pruritus. Acta Derm Venereol 2012; 92(5):502-7.
36. Nahidi K, Fariborzi M, Ataolahi G, Solokian S. The effect of an Iranian herbal drug on primary
dysmenorrhea: a clinical controlled trial. J Midwifery Womens Health 2009; 54(5):401-4.
37. Mahajan RT, Chopda M. Phyto-pharmacology of Ziziphus jujuba mill-a plant review. Pharmacog Rev
2009; 3(6):320-9.
38. Golabi S, Rohampour K. Effect of aqueous extracts of drosera spatulata on firing rate of
paragigantocellularis nucleus neurons after pain induction by formalin in rats. Physiol Pharmacol 2010;
14(3):281-7. (Persian).
39. Pilehvarian A, Shirani M, Kheiri S, Taji F, Asgari A. Effect of Euphorbia helioscopia on acetic acidinduced abdominal constrictions in Balb/c mice. J Shahrekord Univ Med Sci 2010; 11(4):9-14. (Persian).
40. Kumar S, Ganachari MS, Nagoor VS. Anti-inflammatory activity of Ziziphus jujuba lam leaves extract in
rats. J Natl Remed 2004; 4(2):183-5.
41. Lopes Lda S, Marques RB, Fernandes HB, Pereira Sda S, Ayres MC, Chaves MH, et al. Mechanisms of the
antinociceptive action of (−) epicatechin obtained from the hydroalcoholic fraction of Combretum leprosum
Mart, Eicin rodents. J Biomed Sci 2012; 19:68.
42. Afroz R, Tanvir E, Islam M, Alam F, Gan SH, Khalil M. Potential antioxidant and antibacterial properties
of a popular jujube fruit: apple kul (Zizyphus mauritiana). J Food Biochem 2014; 38(6):592-601.
43. Alamolhoda SH, AmirAliAkbari S, Baghban AA, Esmaili S. Effects of Aloe vera gel on breast fissures in
breastfeeding women. Pejouhandeh J 2014; 19(1):13‒7. (Persian).
44. Sabzaligol M, Safari N, Baghcheghi N, Latifi M, Bekhradi R, Taghizadeh M, et al. The effect of Aloevera
gel on prineal pain & wound healing after episiotomy. Complement Med 2014; 4(2):766-75. (Persian).
45. Amani R, Kariman N, Mojab, Alavi Majd, Majidi S. Assessing comparison the effect of cooling gel pads
and topical olive oil on the intensity of episiotomy pain in primiparous women. Complement Med J Facul
Nurs Amp 2014; 4(4):977-86. (Persian).
46. Antignac E, Nohynek GJ, Re T, Clouzeau J, Toutain H. Safety of botanical ingredients in personal care
products/cosmetics. Food Chem Toxicol 2011; 49(2):324–41.
47. Kaleem WA, Muhammad N, Qayum M, Khan H, Khan A, Aliberti L, et al. Antinociceptive activity of
cyclopeptide alkaloids isolated from Ziziphus oxyphylla Edgew (Rhamnaceae). Fitoterapia 2013;
91(1):154-8.
48. Wang S, Zhang J, Zhang Z, Gao W, Yan Y, Li X, et al. Identification of chemical constituents in the extract
and rat serum from Ziziphus jujuba mill by HPLC-PDA-ESI-MSn. Iran J Pharm Res 2014; 13(3):1055-63.

03

