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مروری سیستماتیک بر گیاهان دارویی مورد استفاده
در درمان پسدرد زایمان در ایران
الدن پارسا ،1دكتر گیتی ازگلی

*2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
 .2دکترای بهداشت باروری ،گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت 1316/42/40 :تاریخ پذیرش1316/40/42 :

خالصه
مقدمه :درد پس از زایمان یکی از مشکالت مهم و شایع مادران پس از زایمان میباشد که برای تسکین آن به دلیل اثرات
جانبی داروهای شیمیایی ضد درد ،به گیاهان دارویی روی آوردهاند .طی سالهای اخیر ،با روشن شدن لزوم عملکرد
بالینی مبتنی بر شواهد ،به اطالعات با کیفیت و مناسب نیاز است ،لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات
کارآزمایی بالینی انجام شده در رابطه با گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان پسدرد زایمان در ایران انجام شد.
روشكار :در این مطالعه مرور سیستماتیک اطالعات مربوط به تأثیر گیاهان دارویی بر پس درد زایمان از پایگاههای
،Scopus ،MedLib ،Science Direct ،Magiran ،Google scholar ،Iran Medex ،SID ،PubMed
 Web of science ،Cochranelibraو سایت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کلمات کلیدی فارسی
مراقبت پس از زایمان ،برنامه پس از زایمان ،درد ،طب گیاهی ،گیاهان دارویی ،کارآزمایی بالینی و کلید واژههای
انگلیسی ،Herbal medicine ،Pain ،Postpartum program ،Postpartum care ،Postnatal care
 Medicinal plantsو  Clinical trialو بدون محدودیت زمانی جستجو شد .بر اساس معیار جداد ،مقاالتی که نمره
 3و بیشتر را گرفتند ،وارد مطالعه شدند .تجزیه و تحلیل دادهها به صورت کیفی انجام شد..
یافتهها :در این مطالعه  1کارآزمایی بالینی شامل  14نوع از گیاهان دارویی (اسطوخودوس ،زیره سیاه ،زیره سبز،
زنجبیل ،انیسون ،کرفس ،زعفران ،شوید ،رازیانه و بابونه) مورد بررسی قرار گرفتند .تمام گیاهان در تسکین درد پس
از زایمان تأثیر مطلوبی داشتند .اکثر این گیاهان بدون عوارض جانبی و یا دارای حداقل عوارض بودند .به دلیل اینکه
متدولوژی مطالعات از نظر کیفیت ناهمگون بود ،لذا امکان انجام متاآنالیز وجود نداشت.
نتیجهگیری :به طور کلی تمام گیاهان دارویی مورد استفاده (اسطوخودوس ،زیره سیاه ،زیره سبز ،زنجبیل ،انیسون،
کرفس ،زعفران ،شوید ،رازیانه و بابونه) باعث کاهش پسدرد زایمان شده بودند ،اما تعداد این مطالعات برای هر گیاه
کم است ،لذا شواهد بالینی کافی جهت کاربرد عملی برای هر یک از گیاهان وجود ندارد و نیاز به مطالعات بیشتری
در این زمینه میباشد.
كلمات كلیدی :برنامه پس از زایمان ،درد ،طب گیاهی ،کارآزمایی بالینی ،مراقبت پس از زایمان

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر گیتی ازگلی؛ دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران ..تلفن421-11242412 :؛
پست الكترونیکgozgoli@gmail.com :
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مقدمه
مطالعات نشان دادهاند میزان فراوانی پسدرد بعد از
زایمان واژینال حدود  %04میباشد که در مقایسه با درد
مرحله اول و دوم زایمان از نظر علمی به آن توجه کافی
نشده است ( .)1هلدکرافت و همکاران ( )2443گزارش
کردند که بیش از  %14زنان پسدرد را تجربه میکنند و
این درد میتواند تا پس از ترخیص از بیمارستان وجود
داشته باشد ( .)2سازشهای آناتومیک و فیزیولوژیک و
هورمونی بدن زنان با حاملگی ابعاد وسیعی دارد و اکثر
این سازشهای چشمگیر در پاسخ به محرکهای
فیزیولوژیک بافتهای جنینی رخ میدهد .تمامی این
تغییرات متعاقب زایمان تقریباً به حالت قبل بارداری
برمیگردد و درد پس از زایمان از مشکالت مهم و شایع
ناشی از روند بازگشت است (.)3
انقباضات متناوب رحمی ،انقباض و انبساط فیبرهای
عضالنی موجب کرامپهای رحمی گردیده که تحت
عنوان پسدردهای زایمانی نامیده میشود ( .)0پسدرد،
درد ناشی از انقباضات سریع و متناوب رحمی پس از
خروج جفت و پردههاست ( .)3در زنان نخستزا ،رحم
بعد از زایمان معموالً به صورت تونیک منقبض میماند،
در حالی که در زنان چندزا رحم اغلب در فواصلی به
شدت منقبض میشود و این امر باعث بروز دردهای بعد
از زایمان میشود که شبیه درد انقباضات لیبر ،اما
خفیفتر از آن میباشد .این دردها با افزایش تعداد
زایمان چشمگیرتر میشوند و هنگام شیر خوردن نوزاد
تشدید مییابند ( )2و معموالً تا روز سوم بعد از زایمان از
شدت این دردها کاسته میشود و دردهای مذکور
خفیفتر میشوند ( .)3شدت پسدرد از دردی شبیه
کرامپهای قاعدگی تا ناراحتی شدید و گاهی بدتر از
زایمان توصیف میشود ( ،)0 ،2بنابراین پسدرد ممکن
است توانایی مادر برای مراقبت از نوزادش را کاهش دهد
و به ایجاد تعامل مناسب بین مادر و کودک آسیب
برساند و مانع شیردهی موفقیتآمیز شود ( )0و تغذیه
زودرس با شیر مادر را به تأخیر بیاندازد ( .)6معمولترین
درمان آن با داروهای غیراستروئیدی است که اثرات
جانبی مانند سردرد ،سرگیجه ،سوزش سردل ،یبوست،
اسهال ،خستگی ،سوزش ادرار ،خواب آلودگی،

روشكار
استراتژی جستجوی مقاالت
در این مطالعه مروری جستجوی مطالعات به صورت
اینترنتی و همچنین از طریق جستجو در پایاننامههای
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از طریق
سایت کتابخانه دانشگاه صورت گرفت .برای انجام
جستجوی الکترونیکی هیچ محدودیت زمانی وجود
نداشت .تمام مقاالت ایرانی (کارآزمایی بالینی) چاپ شده
به دو زبان فارسی یا انگلیسی با جستجو در پایگاههای
اطالعاتی ،Magiran ،Medlib ،SID ،IranMedex
Google
،Science
Direct
Web of ،Scopus ،Cochranelibra ،scholar
 scienceو  PubMedمورد بررسی قرار گرفتند.
جستجوی مقاالت با کلیدواژههای فارسی مراقبت پس از
زایمان ،برنامه پس از زایمان ،درد ،طب گیاهی ،گیاهان
دارویی ،کارآزمایی بالینی و کلید واژههای انگلیسی
،Postpartum
care
،Postnatal
care
Herbal
،Pain ،Postpartum program
 Medicinal plants ،medicineو Clinical trial
انجام شد.
معیارهای ورود مقاالت به مطالعه شامل :انجام مطالعه به
صورت کارآزمایی بالینی ،انجام مطالعه در ایران ،بیان
شدت درد پس از زایمان با ابزار استاندارد اندازهگیری
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بیاشتهایی ،تهوع ،آکنه ،تشدید آسم حاد ،استفراغ و
خونریزی گوارشی به همراه دارد ( .)0اثرات جانبی
داروهای شیمیایی ضد درد منجر به روی آوردن به
گیاهان دارویی شده است و در سالهای اخیر اکثر
مصرفکنندگان این داروها به دنبال روشهای جایگزین
تسکین درد بودهاند که از جمله این روشها میتوان به
مصرف گیاهان دارویی اشاره کرد ( .)1با توجه به مصارف
بومی و محلی داروهای گیاهی در فرهنگها و اقوام
مختلف استانهای ایران ،مطالعه حاضر با هدف تعیین
تأثیر گیاهان دارویی در درمان پسدرد زایمان در ایران
طرحریزی و اجرا گردید تا مشخص شود شواهد بالینی تا
چه حد کاربرد برخی از این داروها را با توجه به تعداد
کافی و دقت و صحت مطالعه تأیید میکنند.

 الدن پارسا و همكار

شدت درد شاملVisual ،Verbal Descriptor :
Wong-Baker FACES Pain ،analogue scale
 Numeric pain rating scale ،Rating Scaleو
Verbal multi-dimensional scoring system
بود .معیارهای خروج مقاالت از مطالعه شامل :عدم امکان
دسترسی به متن کامل مقاله و مطالعات انجام شده بر
روی حیوانات بود.
پیامدهای گزارش شده در مطالعات شامل نتایج
مداخالتی بود که شدت درد با ابزار معتبر سنجیده شده
بود و هرگونه عارضه جانبی دارویی که گزارش شده بود.
جهت ارزیابی مقاالت و بررسی میزان سوگیری احتمالی
در مطالعات از معیار جداد استفاده شد .این معیار،

مقاالت را بر اساس احتمال وجود سوگیری در
تصادفیسازی ،پیگیری بیماران و کورسازی بررسی می-
کند که حداقل امتیاز در این معیار  4و حداکثر امتیاز 0
میباشد ( .)1بر اساس این معیار ،مقاالتی که نمره  3یا
بیشتر گرفتند ،وارد مطالعه شدند .در نهایت  1مقاله برای
بررسی نهایی وارد مطالعه شدند (شکل  .)1پس از
بررسی مقاالت بر اساس معیار جداد ،اطالعات مربوط به
نوع کارآزمایی بالینی ،تعداد نمونه و اطالعات مربوط به
نتایج مطالعات شامل میانگین شدت پس درد زایمان
پس از مداخله و عوارض داروها استخراج شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها به صورت کیفی انجام شد.

در جستجوی اولیه  0210مقاله در زمینه درد پس از زایمان یافت شد

حذف  0200مقاله به دلیل انجام مطالعه در خارج از ایران ،عنوان غیر مرتبط ،نوع مطالعه غیر از کارآزمایی ،انجام
مطالعه بر روی حیوانات ،استفاده از روشهای غیر دارویی و تکراری بودن

حذف  2مقاله به دلیل عدم دسترسی به متن کامل

در نهایت  1مقاله وارد مطالعه شدند

شكل  -1فلوچارت انتخاب مقاالت

مطالعات بررسی شده در جدول  1خالصه شدهاند و
گیاهان مورد بررسی در ذیل شرح داده شده است.

یافتهها
در این مطالعه تعداد  1مقاله با حجم نمونه  011نفر
مورد بررسی قرار گرفتند .مقاالت از نوع کارآزمایی بالینی
بودند.
مطالعات بر روی اسطوخودوس ( 1مورد) ،زیره سیاه (1
مورد) ،زیره سبز ( 1مورد) ،زنجبیل ( 1مورد) ،انیسون
(2مورد) ،کرفس ( 1مورد) ،زعفران ( 1مورد) ،شوید (1
مورد) ،رازیانه ( 1مورد) و بابونه ( 1مورد) انجام شده بود.

اسطوخودوس ()Lavender
این گیاه ،علفی یک ساله و به صورت بوتههای کوچک،
متعلق به منطقه مدیترانهای بوده و در نواحی آفریقا و
هند یافت میشود ( .)14از اسانسهای روغنی این گیاه
جهت مصارف درمانی و آرایشی استفاده میشود که
اثرات آنتیبیوتیکی ،ضد قارچی ،شلکنندگی ،آرامبخشی
و ضد افسردگی داشته و جهت التیام سوختگی و نیش
48

حشرات کاربرد دارد ( .)11اثرات شل کنندگی عضالنی،
ضد نفخ و خاصیت ضد اسپاسم آن نیز تأیید شده است.
همچنین دارای لینالول است که این ماده نیز خاصیت
ضد دردی داشته و برطرف کننده اسپاسم عضالت صاف
است و جریان خون موضعی را افزایش و تون عضالنی را
کاهش میدهد ( .)12در مطالعه گماری و همکاران
( )2414که به بررسی تأثیر اسانس الواند
(اسطوخودوس) بر پسدرد زایمانی  11زن چندزای
زایمان کرده به روش طبیعی پرداختند ،میانگین کاهش
نمره درد در گروه اسانس الواند به طور معنیداری از
گروه روغن بچه باالتر بود (.)13( )p>4/441
زیره سیاه ( )Carum carvil
زیره سیاه دارای ترکیبات کارون و لیمونن است که در
صنعت داروسازی به عنوان ضد اسپاسم ،ضد نفخ،
میکروبکش ،ادرارآور و شیرافزا استفاده میشود (.)10
ترکیب غالب موجود در زیره سیاه که بهعنوان یک ماده
ضدالتهاب شناخته میشود ،کارون است ( .)10در مطالعه
رهجو و همکاران ( )2413که به ارزیابی اثربخشی این
گیاه در برابر مفنامیکاسید و دارونما بر روی  142نفر از
زنان چندزای زایمان کرده به روش طبیعی پرداختند ،در
هر سه گروه پس از مداخله نمره پسدرد کاهش یافته
بود ،اما میزان کاهش نمره پسدرد در گروه
مفنامیکاسید بیش از گروه زیره سیاه و در گروه زیره
سیاه بیشتر از گروه دارونما بود .بر اساس نتایج مطالعه،
میانگین نمره کاهش پس درد در سه گروه دارونما ،زیره
سبز و مفنامیک اسید تفاوت آماری معنیداری نداشت
(.)16( )p=4/636

زنجبیل ()Ginger
زنجبیل یکی از گیاهان دارویی است که در درمان تهوع
بارداری و شیمی درمانی ،کاهش درد مفاصل و درمان
بیماریهای التهابی نظیر آرتریت روماتوئید و
استئوآرتریت کاربرد دارد ( .)21یکی از گیاهان دارویی با
سابقه  2044ساله در طب سنتی که به عنوان ماده ضد
التهاب استفاده میشود ،زنجبیل است .جینجرول و
جینجردیونهای تشکیل دهنده ریشه زنجبیل ،از طریق
مهار سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز ،پروستاگالندینها را
کاهش میدهند ( .)22در مطالعه پورملکی و همکاران
( )2413که به مقایسه تأثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) و
مفنامیکاسید بر پس درد زایمانی  122نفر از زنان
نخستزا و چندزای زایمان کرده به روش طبیعی
پرداختند ،کپسول زینتوما حاوی  204میلیگرم زنجبیل
ساخت شرکت باریچ اسانس و کپسول مفنامیکاسید
 204میلیگرمی ساخت شرکت رازک تهیه شده بود.
طی  20ساعت اول پس از زایمان که مادران تحت نظر

زیره سبز ()Cuminum cyminum
زیره گیاهی دو ساله ،به ارتفاع  34-64سانتیمتر است.
این گیاه در نواحی گرم اروپا ،آسیا ،هیمالیا ،آفریقا و ایران
(مازندران ،گیالن ،آذربایجان ،زنجان ،کوههای سبالن،
جنوب کرمان ،تهران ،سمنان ،شاهرود و بسطام) میروید.
پرورش آن در بسیاری از نواحی مذکور مخصوصاً در
نواحی مختلف اروپا و آسیا معمول است .قسمت مورد
استفاده زیره ،میوه یا بذر آن است ( .)11 ،10خواص
درمانی زیره شباهت زیادی به رازیانه و انیس سبز دارد
( .)10تأثیر عصاره این گیاه به عنوان ممانعت کننده از
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تولید ایکوزانوئیدها ( )Ecosanoidبه عنوان یک واسطه
ایجاد درد وجود دارد (.)11
در مطالعه تفضلی و همکاران ( )2413که به مقایسه
تأثیر زیره سبز ،مفنامیکاسید و دارونما بر شدت پسدرد
 140نفر از زنان چندزای زایمان کرده به روش طبیعی
پرداختند ،کپسولهای زیره سبز  344میلیگرمی،
مفنامیکاسید  120میلیگرمی و دارونما 344
میلیگرمی حاوی الکتوز هم رنگ ،هم وزن و هم اندازه
توسط دانشکده داروسازی تهیه شده بود و بر حسب
گروه انتخاب شده ،یک بار دو عدد به همراه یک لیوان
آب به مادران خورانده میشد .قبل از مداخله و تا 6
ساعت بعد از مداخله به صورت هر یک ساعت ،بیشترین
شدت درد پایین شکم و کمر با استفاده از مقیاس تطابق
دیداری درد  144میلیمتری توسط مادر در مرحله پس
از زایمان مشخص میشد .بعد از مداخله کاهش شدت
پسدرد در گروه مفنامیکاسید و زیره سبز بیشتر از
دارونما بود .شدت پسدرد در گروه زیره سبز نسبت به
مفنامیک اسید ،اختالف آماری معنیداری نداشت ،ولی
شدت آن در گروه مفنامیکاسید نسبت به دارونما
اختالف آماری معناداری داشت (.)24( )p=4/441

 الدن پارسا و همكار

رزین و فالونوئیدها باشد ( .)21 ،10عصاره آبی دانه
کرفس اثر قوی ضد التهابی دارد که احتماالً در اثر
فالونوئیدهای کرفس میباشد ( .)34در مطالعه شادیپور
و همکاران ( )2410کرفس یکی از ترکیبات کپسول
منستروگل بود (.)31

پژوهشگر در بیمارستان بودند ،در هر دو گروه به میزان 0
نوبت کپسول با فواصل هر  6ساعت و یا هر زمان که مادر
درد داشت ،تجویز شد .نیم ساعت پس از هر مداخله،
میزان درد بیمار با خطکش درد اندازهگیری و ثبت
میشد .در هر دو گروه ،شدت و مدت درد پس از مصرف
دارو کاهش یافته بود ،ولی این تفاوت از نظر آماری
معنیدار نبود (.)23( )p< 4/40

زعفران ()Saffron
زعفران یا سافران حاوی اسانسهای روغنی به نام
سافرانین یا سافرانول و همچنین گلیکوزیدهای
کاروتینوئید ،پتاسیم و منگنز میباشد .نتایج برخی
تحقیقات نشان داده است زعفران و مواد مؤثره آن ،اثرات
ضد تومور ،آنتیاکسیدان ،تقویت کننده حافظه ،محافظ
نورونها ،ضد التهاب ،ضد درد ،ضد تشنج و ضد باکتری
دارد ( .)33 ،32در مطالعه شادیپور و همکاران (،)2410
زعفران یکی از ترکیبات کپسول منستروگل بود (.)31
در مطالعه شادیپور و همکاران ( )2410که به بررسی
تأثیر کرفس ،زعفران و انیسون به صورت کپسول ترکیبی
به نام منستروگل بر روی  141نفر از زنان نخستزا و
چندزای زایمان کرده به روش طبیعی پرداختند ،کپسول
منستروگل حاوی  044میلیگرم پودر عصاره خشک
کرفس ،زعفران ،انیسون و مقداری افزودنی بود .کپسول
مفنامیکاسید  204ساخت شرکت رازک بود .در صورت
وجود درد مقدار مصرف دارو در هر دو گروه یک کپسول
هر  6-1ساعت (حداکثر  0نوبت) بود .بر اساس نتایج
مطالعه در هر دو گروه ،شدت و مدت درد پس از مصرف
دارو کاهش یافت ( .)p>4/40همچنین نتایج مقایسهای
نشان داد که منستروگل نه تنها تأثیر بیشتری در کاهش
شدت پس درد زایمان داشت ،بلکه مدت زمان تأثیر
سریعتری نیز نسبت به مفنامیکاسید داشت (.)31

انیسون ()Pimpinella anisum
انیسون یا بادیان رومی از خانواده جعفری یا چتریان
است که در نواحی شمال غربی و جنوب غربی ایران و
همچنین در هند ،ترکیه و سایر مناطق گرمسیر جهان
یافت میشود .اسانس آن از نظر ترکیب شیمیایی حدود
 %14-14آنتول 1و  %14دیگر آن از ترکیباتی همانند
استراگول ،2متیل چاویکل 3و سایر ترکیبات تشکیل شده
است و قسمت اصلی خاصیت ضد دردی آن مربوط به
آنتول میباشد ( .)20انیسون یا بادیان رومی حاوی
اسانس روغن آنتول به میزان  %2-3میباشد که ماده
اصلی کپسول منستروگل میباشد ( .)20در مطالعه
خدادادی و همکاران ( )2410که به بررسی تأثیر گیاه
انیسون بر روی  16نفر از زنان نخستزا و چندزای
زایمان کرده به روش طبیعی پرداختند ،هر کپسول
انیسون حاوی  64میلیگرم از عصاره خشک آن بود که
توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ساخته شده بود .به هر دو گروه هر  6ساعت یک
کپسول به مدت  20ساعت داده شد .بر اساس نتایج
مطالعه پس از مداخله میانگین کاهش پسدرد در دو
گروه انیسون و مفنامیکاسید اختالف معنیداری داشت؛
بهطوریکه انیسون نسبت به مفنامیکاسید باعث کاهش
بیشتر پسدرد شده بود (.)26( )p=4/41

شوید ()Anethum gravelens

كرفس ()Apium graveolens

شوید با نام علمی آنتوم گراولنز از خانواده چتریان است
که به وفور در اروپا ،مناطق مدیترانهای و در جنوب و
مرکز آسیا یافت میشود ( .)30شوید گیاهی یک ساله
دارای برگهای سبز روشن و پر مانند است و میوه آن به
صورت دانههای ریز ،خشک و پهن ،به رنگ قهوهای
کمرنگ و دارای بالههای بسیار ظریفی میباشند (.)30
در طب سنتی ،از شوید به عنوان ضد عفونی کننده و ضد
تشنج و همچنین نیرو دهنده ،مقوی معده ،بادشکن،

کرفس حاوی سدیم ،لیمونن ،تریپنئول ،مشتقات فتالید،
برگاپتن و فالونوئید میباشد که خاصیت ضد انقباضی
دارد ( .)21 ،20برخی مطالعات نشان دادهاند که عصاره
میوه کرفس دارای اثرات ضد التهابی و ضد دردی
میباشد که بهنظر میرسد مربوط به روغنهای فرار،
1

Anethole
Estragole
3
Methylchavicol
2
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برطرفکننده نفخ ،سوء هاضمه ،ضد استفراغ ،ضد
اسپاسم ،اشتهاآور ،شروع کننده قاعدگی ،افزاینده شیر،
تسکین دهنده درد در زمان قاعدگی و کاهنده چربی
خون استفاده میشود ( .)30 ،36به دلیل ترکیبات
لیمونن ،کارون و فالونوئیدی دارای اثرات ضددرد و
ضدالتهابی میباشد ( .)31مطالعات نشان دادهاند که
کارون و لیمونن با اثرات ناشی از پروستاگالندین مقابله
میکند ( .)31در مطالعه داروچا و همکاران ()2413
مشخص شد که کاروون برای درمان دردهایی که ناشی
از آزاد شدن پروستاگالندین ،هیستامین و سروتونین
است ،میتواند مفید باشد ( .)04در مطالعه خیریت و
همکاران ( )2416که به ارزیابی اثربخشی اسانس شوید
در برابر مفنامیک اسید بر روی  141نفر از زنان چندزای
زایمان کرده به روش طبیعی پرداختند ،عصاره شوید با
نام تجاری دیل سان از شرکت داروسازی باریج اسانس
ایران تهیه شده بود .نحوه تعیین میزان داروی شوید به
این صورت بود که  1/0میلیگرم از اسانس به ازای هر
کیلوگرم از وزن بدن محاسبه و بر عدد  24تقسیم شد و
میزان داروی تجویز شده بر حسب میلیلیتر بهدست
میآمد که در عرض  20ساعت و به اندازه چهار نوبت با
فواصل هر  6ساعت تجویز شده بود .در گروه اسانس
شوید در هر نوبت ،مقدار داروی مورد نظر در  34سیسی
از آب و یک حبه قند حل و به بیمار خورانده میشد .در
گروه مفنامیک در هر نوبت کپسول مفنامیک اسید (204
میلیگرم) در چهار نوبت به فواصل هر  6ساعت با یک
لیوان آب که یک حبه قند در آن حل شده ،تجویز شده
بود .میانگین شدت درد پس از زایمان در دو گروه کاهش
یافته بود ،ولی دو گروه اختالف آماری معنیداری با هم
نداشتند (.)01( )p<4/40

بابونه ()Chamomile
بابونه گیاهی علفی از خانواده کاسنی میباشد ( )00و
منشأ اصلی آن نواحی مختلف مدیترانه بوده ،ولی امروزه
در سراسر جهان انتشار پیدا کرده است ( .)01اندام مورد
مصرف آن گل گیاه است و مهمترین ترکیبات آن شامل
فالونوئیدها ،بیزابولول ،کامازولن و اسپیرواترها میباشند
( .)01بابونه گیاهی است که در طب سنتی ایران به
عنوان تسکین دهنده درد و تب و یک عامل ضد اسپاسم
مورد استفاده قرار میگیرد ( .)04نروژیها از بابونه در
زایمان به عنوان تسکین درد لیبر و توقف خونریزی و
افسردگی پس از زایمان استفاده میکردند (.)01
مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که عصاره بابونه
موجب وقفه سیکلواکسیژناز و لیپو اکسیژناز شده ،در
نتیجه تولید پروستاگالندینها و لکوترینها را متوقف
میکند ( )03 ،02و با مکانیسمی مشابه با داروهای ضد
التهاب غیر استروئیدی منتخب سیکلواکسیژناز  2عمل
میکند و منجر به مهار تولید پروستاگالندینها میشود و
اثری بر سیکلواکسیژناز  1ندارد ( .)03در مطالعه عابدیان
و همکاران ( )2416که به ارزیابی اثربخشی گیاه بابونه در
برابر مفنامیک اسید بر روی  04نفر از زنان چندزای
زایمان کرده به روش طبیعی پرداختند ،جهت تهیه
کپسول بابونه در ابتدا گلهای بابونه ماتریکاریا از شرکت

رازیانه ()Foeniculum
این گیاه با نام علمی فونیکولوم ولگار از خانواده چتریان
میباشد ( .)02رازیانه دارای پروتین ،چربی ،کمی مواد
قندی ،موسیالژ ،کلسیم ،فسفر ،آهن ،پتاسیم ،ویتامین
 Aو  Cو حدود  %0-0روغن فرار میباشد ( .)03رازیانه
یکی از مهمترین گیاهان دارویی و معطر میباشد که
دارای خاصیت ضد میکروب ،ضدنفخ ،ادرارآور ،افزاینده
شیر مادر و دارای فعالیت استروژنیک و ضد التهاب
48

 مروری بر تأثیرگیاهان دارویی بر پس درد زایمان

میباشد ( .)00 ،00در مطالعه تهرانی و همکاران
( )2410که به مقایسه اسانس رازیانه با مفنامیک اسید
بر پس دردهای بعد از زایمان  16نفر از زنان نخستزا و
چندزای زایمان کرده به روش طبیعی پرداختند ،کپسول
رازیانه با اسم تجاری فنلین و کپسول مفنامیک اسید از
شرکت داروسازی باریج اسانس تهیه شده بود .مدت
مطالعه  20ساعت اول بعد از زایمان بود و در این مدت
دو گروه به میزان  0نوبت کپسول با فواصل هر 0-6
ساعت دریافت نمودند .در هر بار مصرف مسکن قبل از
مصرف دارو و  1ساعت بعد از مصرف دارو شدت درد
اندازهگیری و ثبت شد .در هر دو گروه نمره درد یک
ساعت پس از مصرف دارو نسبت به قبل از درمان کاهش
معنیداری داشت .در طول مطالعه نیز رازیانه نسبت به
مفنامیک اسید تأثیر بیشتری در کاهش نمره درد و در
نوبت چهارم پس از مداخله داشت (.)06( )p>4/40

 الدن پارسا و همكار

الکتوز پر شدند .به هر یک از واحدهای پژوهش به
صورت تصادفی یک عدد کپسول بابونه 1444
میلیگرمی یا یک عدد کپسول مفنامیک اسید 204
میلیگرمی ،یک مرتبه خوراکی داده میشد .بابونه نسبت
به مفنامیک اسید در کاهش پس درد زایمان مؤثرتر بود
(.)00

گیاه اسانس گرگان خریداری شده بود .پودر آن ،ابتدا با
حالل اتانول  %31و بعد با اتانول  %01تبدیل به عصاره
هیدروالکلی شد و سپس با دستگاههای مخصوص تولید
پودر خشک عصاره هیدروالکلی بابونه انجام شد .سپس
کپسولهای  204میلیگرمی مشابه کپسول مفنامیک
اسید با  104میلیگرم عصاره بابونه که معادل 1444
میلیگرم پودر خشک گلهای گیاه بود و  14میلیگرم

جدول  -1كارآزماییهای انجام شده در زمینه تأثیر داروهای گیاهی بر پسدرد زایمان
نویسنده
(سال)
(رفرنس)

روش کار

گماری و
همکاران
()2414
()13

کارآزمایی
بالینی

رهجو و
همکاران
()2413
()16

تفضلی و
همکاران
()2413
()24

پورملکی و
همکاران
()2413
()23
شادیپور و
همکاران
()2413
()31

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

گروه تجربی

گروه
کنترل

هر  0ساعت 1
قطره اسانس
الواند %24

روغن بچه

هر  6ساعت 1
کپسول حاوی
 610میلیگرم
زیره سیاه

مفنامیک
اسید
دارونما

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

یک بار دو عدد
کپسول 344
میلیگرمی زیره
سبز

مفنامیک
اسید
دارونما

کارآزمایی
بالینی
یک
سوکور

هر  6ساعت 1
کپسول 204
میلیگرمی
زینتوما (زنجبیل)

مفنامیک
اسید

هر  6-1ساعت 1
کپسول
منستروگل (حاوی
 044میلیگرم
پودر عصاره
خشک کرفس،

مفنامیک
اسید

کارآزمایی
بالینی
یک
سوکور

مقیاس

جداد

نتایج

عوارض

میانگین کاهش نمره درد در گروه
اسانس الواند به طور معنیداری از
گروه روغن بچه باالتر بود
(.)p>4/441

بدون عوارض

مقیاس
عددی 14
نمرهای

در هر سه گروه پس از مداخله
میانگین نمره پس درد کاهش یافته
بود .اگرچه میزان کاهش نمره پس
درد در گروه مفنامیک اسید بیش از
گروه زیره سیاه و در گروه زیره سیاه
بیشتر از گروه دارونما بود اما این
تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود
(.)p=4/636

بدون عوارض

مقیاس
تطابق
دیداری
(4-144
میلیمتری)

بعد از مداخله کاهش شدت پس درد
در گروه مفنامیک اسید و زیره سبز
بیشتر از دارونما بود .شدت پس درد
در گروه زیره سبز نسبت به مفنامیک
اسید ،اختالف آماری معنیداری
نداشت ،ولی مفنامیک اسید نسبت به
دارونما اختالف آماری معناداری داشت
(.)p=4/441

بدون عوارض

در هر دو گروه ،شدت و مدت درد پس
از مصرف دارو کاهش یافته بود و
شدت و مدت درد در هر دو گروه پس
از مداخله تفاوت آماری معنیداری
نداشت (.)p<4/40

بدون عوارض

3

در هر دو گروه ،شدت و مدت درد پس
از مصرف دارو کاهش یافته بود
( .)p>4/40نتایج مقایسهای نشان داد
که منستروگل نه تنها تأثیر بیشتری
در کاهش شدت پس درد زایمان
داشت ،بلکه مدت زمان تأثیر

تهوع  2نفر (در
گروه مفنامیک
اسید) ،یبوست
 2نفر (در گروه
مفنامیک
اسید) ،سرگیجه

3

خطکش
درد

خطکش
درد

خطکش
درد

89

3

0

0

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

هر  6ساعت 1
کپسول 64
میلیگرمی
انیسون

مفنامیک
اسید

پس از مداخله میانگین کاهش پس درد
در دو گروه انیسون و مفنامیک اسید
اختالف معنیداری وجود داشت؛
بهطوریکه انیسون نسبت به مفنامیک
اسید باعث کاهش بیشتر پس درد شده
بود (.)p=4/41

بدون عوارض

خیریت و
همکاران
()2410
()01

کارآزمایی
بالینی
یک
سوکور

هر  6ساعت اسانس
شوید (1/ 0
میلیگرم اسانس به
ازای هر کیلوگرم از
وزن بدن تقسیم بر
)24

مفنامیک
اسید

گلیان
تهرانی و
همکاران
()2410
()06

کارآزمایی
بالینی
یک
سوکور

هر  0-6ساعت 1
کپسول فنلین
(اسانس رازیانه)

مفنامیک
اسید

عابدیان و
همکاران
()2416
()00

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

یک بار  1عدد
کپسول 1444
میلیگرمی بابونه

مفنامیک
اسید

خدادادی و
همکاران
()2410
()26

خطکش
درد

میانگین شدت درد پس از زایمان در
دو گروه کاهش یافته بود ،ولی دو گروه
اختالف آماری معنیداری با هم
نداشتند (.)p<4/40

بدون عوارض

خطکش
درد

در هر دو گروه نمره درد یک ساعت
پس از مصرف دارو نسبت به قبل از
درمان کاهش معنیداری داشت .در
طول مطالعه نیز رازیانه نسبت به
مفنامیک اسید تأثیر بیشتری در کاهش
نمره درد و در نوبت چهارم پس از
مداخله داشت (.)p>4/40

بدون عوارض

مقیاس
تطابق
دیداری
(4-144
میلیمتری)

بابونه نسبت به مفنامیک اسید در
کاهش پس درد زایمان مؤثرتر بود.
بابونه ،جایگزین مناسب مفنامیک
اسید در دوران پس از زایمان جهت
پس درد ،بدون افزایش میزان
خونریزی میباشد.

بدون عوارض

خطکش
 14نمرهای
درد

0

0

3

0

منستروگل ،کوتاهتر ( 16دقیقه) از گروه مفنامیک اسید
( 21دقیقه) بود .در گروه منستروگل یک مورد سرگیجه و
در گروه مفنامیک اسید دو مورد تهوع و دو مورد یبوست
گزارش شده بود ( .)31مطالعه حیدری و همکاران
( )1111که به بررسی تأثیر ضد درد عصاره انیسون (که
حاوی اسانس روغنی انتول به میزان  %2-3میباشد) بر
روی موش سوری پرداخته است ،نشان داد که عصاره
انیسون دارای اثر ضد دردی مشابه مورفین است (.)00
تزریق عصاره الکلی کرفس دارای خاصیت ضد انقباضی
بوده و میتواند انقباض ایلئوم را در موش کاهش دهد
( .)06همچنین نشان داده شده که عصاره آبی زعفران
میتواند اثر خود را بر کاهش درد در موش با مهار احتمالی
مسیر وابسته به گیرندههای درد و نیتریک اکساید انجام
دهد ( .)00مطالعه رهجو و همکاران ( )2413نشان داد که
میتوان از زیره سیاه به عنوان داروی کمکی در کاهش

بحث
مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات کارآزمایی
بالینی انجام شده در رابطه با گیاهان دارویی مورد استفاده
در درمان پس درد زایمان در ایران انجام گرفت .در دو
مطالعه تأثیر گیاه انیسون بر روی پسدرد زایمان مورد
بررسی قرار گرفته بود که دارای تأثیر مثبت بودند ،ولی به
تحقیقات بیشتری نیاز است .در مطالعه کارآزمایی
خدادادی و همکاران ( )2410گیاه انیسون نسبت به
مفنامیک اسید در کاهش پس درد زایمان اثربخشتر بود،
بهطوریکه انیسون نسبت به مفنامیک اسید باعث کاهش
بیشتر پسدرد شده بود و هیچگونه عارضهای نیز ذکر
نشده بود ( .)26در کارآزمایی بالینی شادیپور و همکاران
( )2413برای اولین بار نشان داده شد که کپسول
منستروگل بر کاهش پسدردهای زایمانی مؤثرتر از
مفنامیک اسید است .مدت زمان تأثیر دارو در گروه
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زعفران ،انیسون و
مقداری افزودنی)

سریعتری هم نسبت به مفنامیکاسید
داشت.

 1نفر (در گروه
منستروگل)

 الدن پارسا و همكار

کارآزمایی به نظر میرسد بابونه جایگزین مناسب
مفنامیک اسید در دوران پس از زایمان جهت پس درد،
بدون افزایش میزان خونریزی میباشد ( .)00در مطالعه
مدرس و همکاران ( )2411افزایش قابل توجهی در
کاهش درد دیسمنوره در گروه مصرف کننده کپسول-
های حاوی بابونه نسبت به گروه مصرف کننده مفنامیک
اسید وجود داشت ( .)60بابونه گیاهی با خاصیت ضد
التهاب ،ضد اسپاسم ،ضدنفخ و آرامبخش است (.)66
در مطالعه گلیان تهرانی و همکاران ( )2410رازیانه
نسبت به مفنامیک اسید تأثیر بیشتری در کاهش نمره
درد داشت ( .)60مطالعات متعدد نشان دادهاند که این
گیاه در درمان دیسمنوره مؤثر است ( .)61 ،61بر اساس
مطالعات انجام شده اسانس رازیانه قادر به مهار انقباضات
عضله صاف رحمی در موش صحرایی بوده و قادر به
کاهش درد میباشد ( .)04در مطالعه پورملکی و
همکاران ( )2413گیاه زنجبیل بر پسدرد زایمان مؤثر
بود ( .)23در کارآزمایهای بالینی متعدد گیاه زنجبیل
همانند مفنامیک اسید و ایبوپروفن در کاهش درد
دیسمنوره مؤثر بود ( .)02 ،01این گیاه از طریق مهار
سیکلواکسیژناز منجر به سرکوب تولید پروستاگالندینها
میشود و دارای خواص داروهای ضدالتهابی
غیراستروئیدی میباشد (.)03
مطالعه مروری و متاآنالیز دپیام و همکاران ( )2410که
به بررسی تعیین اثرات بالینی فشرده گیاهی تایلندی
پرداختند ،نشان داد که ممکن است بتوان از این گیاهان
به عنوان جایگزین برای درمان درد استئوآرتریت و درد
عضالنی و همچنین به عنوان یک درمان انتخابی برای
القای شیردهی استفاده کرد .در ترکیبات فشرده اکثر این
گیاهان تایلندی گیاه زنجبیل وجود داشت (.)00
مطالعات با گیاهان متفاوت که ریشه مصرف بومی دارد
انجام شده است ،اما تعداد این مطالعات برای هر گیاه کم
است و شواهد بالینی کافی جهت کاربرد عملی برای هر
یک از گیاهان وجود ندارد ،لذا تمرکز بر یکی از گیاهان
پر مصرف بومی در کارآزماییهای بالینی بعدی پیشنهاد
میشود .از جمله محدودیتهای این مطالعه این بود که
مرور مقاالت در مطالعات کشور ایران انجام شد و به دلیل
اینکه متدولوژی مطالعات از نظر کیفیت ناهمگون بود،

پسدردهای زایمانی استفاده کرد و به این وسیله میزان
استفاده از داروهای شیمیایی تسکین دهنده درد را کاهش
داد و در کنار آن از اثرات مفید زیره سیاه مانند شیرافزایی
آن در دوره پس از زایمان استفاده کرد ( .)16در مطالعه
فاضل و همکار ( )2440مؤثر بودن افشره زیره بر شدت
درد بعد از سزارین نشان داده شد (.)01
اسانس شوید مانند مفنامیک اسید باعث کاهش پسدرد
زایمانی میشود و میتواند به عنوان یک داروی ضد درد
گیاهی برای مادرانی که پس درد زایمانی دارند مورد
استفاده قرار گیرد ( .)01کارآزماییهای مختلف نشان
دادهاند که این گیاه در درمان دیسمنوره و کاهش شدت
درد مراحل زایمان مؤثر است ( .)64 ،01نتایج کارآزمایی
بالینی محمدینیا و همکاران ( )2413نشان داد که
شوید دارای خواص آنتی اسپاسم میباشد (.)64
در مطالعه الواگنا و همکاران ( )2441اسانس
اسطوخودوس در ساعات  6 ،3و  12پس از عمل سزارین
برای بیماران به صورت تنفسی به کار برده شد و این
اسانس با عطر اسطوخودوس (بدون خاصیت تسکینی)
مقایسه شد .این مطالعه نشان داد که این اسانس در
کاهش شدت درد پس از سزارین مؤثر است ( .)61ریشه
اسطوخودوس اثر ضد تشنج قوی دارد و از برگ و گل آن
برای تسکین درد استفاده میشود ( .)10ازگلی و
همکاران ( )2413به بررسی تأثیر استنشاق رایحه نعناع
فلفلی بر درد و اضطراب مرحله اول زایمان در زنان
نخستزا پرداختند .در این مطالعه رایحه درمانی با نعناع
فلفلی باعث کاهش درد و اضطراب شده بود (.)62
مکانیسم کاهش دهنده اضطراب اسطوخودوس ،کاهش
سطح کورتیزول است ( .)63با توجه به اینکه
اسطوخودوس و نعناع فلفلی هر دو از خانواده نعناعیان
هستند ،احتماالً مکانیسم کاهش دهنده اضطراب نعناع
فلفلی نیز از طریق کاهش سطح کورتیزول خون است .از
طرفی ،بین درد و اضطراب رابطه مستقیمی وجود دارد
( .)60در مطالعه گماری و همکاران ( )2414اسانس
اسطوخودوس بر پسدرد زایمانی مؤثر بود (.)13
در مورد گیاه بابونه در مطالعه عابدیان و همکاران
( )2416بابونه نسبت به مفنامیک اسید در کاهش
پسدرد زایمانی مؤثرتر بود .با توجه به نتیجه این
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 رازیانه و بابونه) باعث کاهش، شوید، زعفران،کرفس
 اما تعداد این مطالعات برای،پسدرد زایمان شده بودند
 لذا شواهد بالینی کافی جهت کاربرد،هر گیاه کم است
عملی برای هر یک از گیاهان وجود ندارد و نیاز به
.مطالعات بیشتری در این زمینه میباشد

 پیشنهاد میشود در.امکان انجام متاآنالیز وجود نداشت
مطالعات بعدی مطالعه گسترش یافته و مطالعه مروری
مشابهی در کل جهان انجام شود و نیز مطالعهای در مورد
داروهای گیاهی که بیشترین مصرف را در دنیا دارند نیز
.انجام شود

تشكر و قدردانی

نتیجهگیری

بدینوسیله از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
.پزشکی شهید بهشتی تشکر و قدردانی میشود

به طور کلی تمام گیاهان دارویی مورد استفاده
، انیسون، زنجبیل، زیره سبز، زیره سیاه،(اسطوخودوس
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