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مروری بر درمانهای غیردارویی و دارویی هموروئید
در بارداری
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کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دکتری بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :هموروئید از شایعترین مشکالت دوران بارداری بهویژه در سه ماهه دوم و سوم میباشد .در صورت عدم درمان
بهموقع و پیگیری مناسب ،این مشکل تبدیل به یک بیماری مزمن میشود که میتواند اثرات زیانباری را به فرد ،خانواده
و جامعه تحمیل نماید .با توجه به شیوع باالی این مشکل در جمعیت زنان باردار و عدم پرداختن به مرور روشهای نوین
حمایتی ،باالخص دارویی و تهاجمی در طی  12سال گذشته ،مطالعه حاضر با هدف مرور انواع روشهای درمان
غیردارویی و دارویی هموروئید در بارداری و میزان اثربخشی آنها انجام شد.
روشکار :در مطالعه حاضر جهت دستیابی به هدف مطالعه ،پایگاههای اطالعاتی ،ProQuest ،Scopus ،PubMed
 SID ،Science Direct ،Google Scholarو  Magiranبا استفاده از کلید واژههای انگلیسی ،Hemorrhoid
،Diet ،Life style ،Conservative ،Medical Treatment ،Pregnant ،pregnancy ،Haemorrhoids
 Hemorrhoidectomy ،Surgery ،Nutritionو کلیدواژههای فارسی هموروئید ،هموروئید ،بواسیر ،بارداری،
درمان ،محافظهکارانه ،سبک زندگی ،رژیم غذایی و جراحی بهصورت منفرد و ترکیبی ،از بازه زمانی تحت پوشش این
پایگاهها تا اکتبر سال  ،2019مورد جستجوی الکترونیکی قرار گرفتند.
یافتهها :جهت درمان هموروئید در دوران بارداری روشهای مختلفی وجود دارد ،اما کارایی بسیاری از این روشها
برگرفته از نتایج مطالعات بالینی بر روی جمعیت عمومی مبتالیان به این بیماری میباشد ،بنابراین با توجه به عدم وجود
مطالعات بالینی کافی و قدرتمند در زمینه کاربرد برخی از روشها و ممنوعیت یا احتیاط استفاده از برخی روشهای
دیگر در دوران بارداری ،تصمیمگیری در زمینه انتخاب روش درمانی ،بسته به شرایط هر بیمار و توجه به معیارهایی از
قبیل :سن بارداری ،شدت و میزان پایداری عالئم و همچنین رعایت سلسله مراتب درمان از روشهای حمایتی و
غیرتهاجمی به سمت روشهای تهاجمی دارد.
نتیجهگیری :روشهای مختلفی برای درمان هموروئید وجود دارد ،اما مطالعات کافی و قدرتمند جهت تأیید کارایی و
ایمنی بسیاری از این روشها بر روی جمعیت اختصاصی زنان باردار محدود است.
کلمات کلیدی :بارداری ،درمان ،هموروئید
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شود ،میتوانند نشانهدار شوند ( .)10عالئم این بیماری
شامل :خونریزی ،برآمدگی یا بیرونزدگی در هنگام دفع،

مقدمه
 الهه جسمانی و همكاران

هموروئید یا بواسیر به اتساع عالمتدار بههمراه

خارش ،درد ،خروج ترشحات موکوسی از مقعد و لمس
تودهای حساس در کانال مقعدی میباشد (.)10 ،1
تشخیص هموروئید بر اساس شرححال و معاینه بالینی
داده میشود .مشاهده ناحیه پرینه بهمنظور کشف
شواهدی از ترومبوز ،خراشیدگی پوست یا زبانههای
پوستی مقعد 1صورت میگیرد و امکان دارد با زور زدن
بیمار ،بافت پروالپس پیدا کند .در صورت نیاز ،معاینه
بالینی صورت گرفته و در صورت شک به تشخیص ،انجام
آنوسکوپی 2ضرورت پیدا میکند (.)11 ،4
تغییرات فیزیولوژیک جسمی و روانی مربوط به بارداری
تمام سیستمهای بدن مادر از جمله دستگاه گوارش را
تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع شایعترین تغییرات در
دستگاه گوارش رخ میدهد که میتواند زمینهساز بروز یا
تشدید برخی بیماریها از قبیل هموروئید شود ( .)12در
دوران بارداری عواملی چون افزایش فشار داخل شکمی
ناشی از بزرگ شدن رحم و وزن جنین و همچنین
تغییرات تون عضالت اسفنکتری مقعد و عروق کف لگن،
زمینه را برای غیرطبیعی شدن عملکرد بالشتکهای
هموروئیدی و در نتیجه عالمتدار شدن آنها فراهم می-
کند (.)10
درد ناشی از هموروئید اغلب شدید است و باعث محدود
شدن فعالیتهای شخص از قبیل نشستن ،راه رفتن و
اجابت مزاج میشود .این محدودیتها در زندگی روزمره
شخص تأثیرات منفی گذاشته ،بهعالوه صرف هزینه
هنگفت توسط بیمار و دولت نیز میشود .خونریزی ناشی
از هموروئید در موارد واضح یا طوالنیمدت ممکن است
علتی برای ایجاد آنمی باشد ( .)13 ،4در صورت عدم
درمان بهموقع و پیگیری مناسب ،این مشکل ممکن است
تبدیل به یک بیماری مزمن شده و منجر به افت کیفیت
زندگی ،مراجعات متعدد به مراکز درمانی و تحمیل
هزینههای فراوانی به فرد ،خانواده و جامعه گردد.
یکی از جدیترین عوارض هموروئیدها شامل ترومبوز
وریدی پریآنال و محبوس شدن هموروئید داخلی

جابهجایی دیستال در بالشتکهای طبیعی هموروئید
درون کانال مقعدی گفته میشود .هموروئید یکی از
رایجترین بیماریهای گوارشی است که پیشینه  4هزار
ساله دارد .همچنین شایعترین بیماری آنورکتال و
شایعترین علت خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی نیز
محسوب میشود (.)1-3
طبقهبندی استاندارد بیماری هموروئید بر اساس
پیشرفت بیماری از روی محل طبیعی آنها در داخل
کانال مقعد در مقایسه با پروالپس خارجی انجام میشود
( .)4هموروئیدها دارای  4مرحله میباشند؛ بهگونهای که
در مرحله اول بزرگ شدن بالشتکهای هموروئیدی
بههمراه خونریزی وجود دارد ،در مرحله دوم بیرونزدگی
بافتی با بازگشت خودبهخود مشاهده میشود ،در مرحله
سوم بیرونزدگی بافتی همراه با دخالت انگشت برای
بازگشت و در مرحله چهارم بیرونزدگی غیرقابل برگشت
وجود دارد (.)4
اگرچه شیوع هموروئید در بارداری بهطور دقیق مشخص
نیست ،اما یکی از مشکالت شایع و ناراحتکننده دوران
بارداری میباشد؛ بهگونهای که بیان شده است حدود یک
سوم زنان باردار از هموروئید شکایت دارند .بر اساس
مطالعات ،هموروئید در سه ماهه دوم و سوم بارداری
بیشترین شیوع را دارد ( .)5-7شیوع هموروئید عالمتدار
در زنان باردار بیشتر از زنان غیرباردار میباشد .در یک
جمعیت زنان باردار در سربیا و مونتنگرو (%85 ،)2005
زنان در طول بارداری دوم و سوم خود مبتال به هموروئید
بودند ( .)8 ،7آمار دقیقی از شیوع آن در کشور ایران
برای دوران بارداری در دست نمیباشد.
فاکتورهای خطر این بیماری شامل :بارداری ،زایمان
سخت و طوالنی ،اسهال و یبوست مزمن ،افزایش سن،
افزایش وزن ،چاقی ،وضعیت نامناسب تغذیه ،نوع شغل،
ارث ،خلق افسرده ،عملکرد معیوب روده ،هرگونه افزایش
فشار داخل شکمی و نشستن طوالنیمدت در توالت می-
باشد (.)9 ،2 ،1
هموروئیدها عموماً بدون عالمت هستند ،اما زمانی که به
باال یا پایین مخاط رکتوم پروالپس کنند یا ترومبوز ایجاد
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Anoscopy
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راهکارهایی در جهت شناسایی بهموقع و درمان زودهنگام
جهت بهبود این بیماری ارائه شود (.)14 ،9 ،1
درمان هموروئید معموالً بر اساس نوع و شدت عالئم و
همچنین درجه آن صورت میگیرد ( .)15 ،2جهت
درمان هموروئید صرف نظر از نوع و شدت آن ،ابتدا
توصیههای تغذیهای و اصالح سبک زندگی از قبیل:
افزایش دریافت فیبر ،افزایش دریافت مایعات ،مصرف
بیشتر ملینها و حجیمکنندههای طبیعی مدفوع و
ممانعت از زور زدن و افزایش فشار داخل شکمی بهعنوان
خط اول درمان غیرتهاجمی صورت میگیرد (.)17 ،16 ،2
در برخی منابع به برخی روشهای غیردارویی دیگر از
قبیل :استفاده از کیف آب گرم یا نشستن در تشت آب
گرم نیز اشاره شده است ( .)3در صورت عدم پاسخ به
این اقدامات ،جهت درمان هموروئیدهای درجه  1و 2
عموماً تجویز داروهای موضعی یا سیستمیک صورت می-
گیرد که در این زمینه میتوان به استفاده از کرمها،
پمادها ،شیافها و یا سایر اشکال دارویی اشاره کرد .اغلب
داروهای مورد استفاده در این زمینه حاوی یک جزء
کورتیکواستروئیدی یا ضددردی میباشند.
2
روشهای درمانی باندینگ 1یا اسکلروتراپی بسته به
شدت عالئم و عوارض جهت درمان هموروئیدهای درجه
 1تا  3کاربرد دارند .سایر روشهای جراحی هموروئید
چه بهصورت جراحی بسته از قبیل :لیگاسیون شریان
هموروئید 3و چه بهصورت جراحیهای باز
هموروئیدکتومی 4در درمان هموروئیدهای درجه  2و
باالتر بسته به وضعیت بیمار اتخاذ میگردد (.)2
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در جمعیت زنان
باردار کاربرد هرکدام از روشهای تهاجمی نیاز به
بررسیهای دقیق و اطالع از اندیکاسیون و
کنترااندیکاسیونهای مربوط به هر روش دارد .با توجه به
شیوع باالی بیماری هموروئید در جمعیت زنان باردار و
عوارض کوتاهمدت و بلندمدت عدم درمان بهموقع آن،

تهاجمی و جراحی و عدم وجود مطالعه مروری که تمامی
روشهای مختلف درمان هموروئید را در بارداری بررسی
کرده باشد ،مطالعه حاضر با هدف مرور انواع روشهای
درمان غیردارویی و دارویی هموروئید در بارداری و میزان
اثربخشی آنها انجام شد.

روشکار
در مطالعه حاضر جهت دستیابی به هدف مطالعه،
اطالعاتی ،Scopus ،PubMed
پایگاههای
Science
،Google Scholar ،ProQuest
 SID ،Directو  Magiranبا استفاده از کلید واژههای
،Haemorrhoids
،Hemorrhoid
انگلیسی
،Medical Treatment ،Pregnant ،pregnancy
،Nutrition ،Diet ،Life style ،Conservative
 Hemorrhoidectomy ،Surgeryو کلیدواژههای
فارسی هموروئید ،هموروئید ،بواسیر ،بارداری ،درمان،
محافظهکارانه ،سبک زندگی ،رژیم غذایی و جراحی
بهصورت منفرد و ترکیبی ،مورد جستجوی الکترونیکی
قرار گرفتند.
این جستجو از نظر زمانی شامل تمام دورههای زمانی
تحت پوشش این پایگاهها تا  21اکتبر سال  2019بود.
در ابتدا لیستی از عناوین و چکیده مقاالت موجود در
پایگاههای مورد بررسی تهیه شد و خالصه مقاالت از نظر
ارتباط موضوعی مورد بررسی قرار گرفت .سپس در
صورت دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه ،بررسیهای
بیشتر انجام شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :تمام مطالعاتی که به
بررسی روشهای درمان دارویی و غیردارویی هموروئید
در زنان باردار پرداخته بودند ،مطالعات انسانی بالینی،
مطالعات نمایه شده در پایگاههای انگلیسی یا فارسی
زبان ،مطالعات تحقیقی اصیل و منبعدار و مطالعات
مروری بود .مطالعات غیرمرتبط و تکراری در بررسیهای
بیشتر از مطالعه خارج شدند.
استخراج و بررسی تمام مقاالت توسط یک پژوهشگر
صورت گرفت و نتایج مهم بهدست آمده از مقاالت

1

banding
Sclerotherapy
3
Hemorrhoid artery ligation
4
Hemorrhoidectomy
2
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پروالپس شده بهدنبال ترومبوز میباشد .با توجه به
عوارض جدی این اختالالت بر سالمت مادر ،الزم است

همچنین وجود روشهای مختلف درمان هموروئید از
اصالح سبک زندگی و روشهای حمایتی تا روشهای

اشاره شده است ( .)18 ،5 ،2همچنان که در مطالعه
زیلنسکی و همکاران ( )2015این موضوع در حیطه

فیشبرداری و با دستهبندی منظم مورد بررسیهای
بیشتر قرار گرفت.
 الهه جسمانی و همكاران

روشهای درمانی هموروئید در دوران بارداری مطرح
شده بود ( ،)17اما در مطالعه مرور سیستماتیک وازگوئز
و همکاران ( )2007شواهد بالینی مستقیمی دال بر نقش
پیشگیرانه یا درمانی این موضوع مطرح نشده بود .این
نکته حائز اهمیت است که اگرچه تشویق زنان باردار به
افزایش دریافت فیبر در رژیم غذایی معقول بهنظر می-
رسد ،با این حال مزایای این روش در کارآزماییهای
بالینی مختص جمعیت زنان باردار به اثبات نرسیده است
(.)7

یافتهها
در ابتدا  39مقاله انتخاب شدند که پس از بررسی چکیده
مقاالت 19 ،مقاله در نهایت وارد مطالعه شدند .در بررسی
مقاالت ،درمان بر پایه روشهایی همچون :تغییر سبک
زندگی و عادات تغذیهای ،روشهای حمایتی غیردارویی،
روشهای دارویی ،روشهای تهاجمی و جراحی بودند که
نتایج به شرح زیر است:
الف) تغییر سبك زندگی و عادات تغذیهای:
از جمله روشهای توصیه شده در این زمینه میتوان به
پرهیز از زور زدن هنگام دفع مدفوع ،انجام ورزشهای
کجل ،1خوابیدن در بستر به پهلوی چپ ،افزایش دریافت
مایعات و افزایش دریافت فیبر اشاره کرد (.)17 ،16 ،2
اگرچه در چندین مطالعه به اثرات مفید درمانی
روشهای فوق در بهبود عالئم هموروئید اشاره شده
است ،اما کارآزمایی بالینی که کارایی این روشها را در
جمعیت زنان باردار مورد بررسی قرار داده باشد ،یافت
نشد (.)17 ،16 ،2

ب) روشهای حمایتی غیردارویی:
در این حیطه میتوان به استفاده از روشهایی از قبیل:
وان 2یا تشت آب گرم ،اصالح عادات دفع یا نحوه استفاده
از توالت اشاره کرد.
وازگوئز و همکاران ( )2007در مطالعه مرور سیستماتیک
خود اشاره کردند که مطالعهای بالینی بر روی جمعیت
زنان باردار که بهصورت مستقیم شواهد و اطالعاتی مبنی
بر اثربخشی وان یا حمام آب در درمان هموروئیدهای
عارضهدار یا عالمتدار ارائه دهد را یافت نکردهاند .در این
مطالعه اشاره شده است که تحقیقات در زمینه اثربخشی
این روش بهدلیل خطر بالقوه عفونتهای سرویکال و
واژینال فقط باید بهصورت کارآزماییهای بالینی صورت
گیرد (.)7
در مطالعه استاروسلسکی و همکاران ( )2008نشستن در
آب گرم ( 40-50درجه سانتیگراد) به مدت  10دقیقه
عموماً جهت تخفیف دردهای آنورکتال در دوران بارداری
مؤثر بوده است که برگرفته از مطالعه شافیک ( )1993بر
روی جمعیت عمومی مبتالیان به بیماریهای آنورکتال
میباشد .در واقع استفاده از این روش به میزان  2-3بار
در طول روز و جایگزینی آب گرم به جای آب داغ جهت
رفع یا تخفیف بافت هموروئیدی ،روشی ایمن و مؤثر
دانسته شده است (.)19 ،16
مطابق با جدیدترین کارآزمایی بالینی صورت گرفته
توسط همزه شیراه و همکاران ( )2018که با هدف
مقایسه اثربخشی استفاده از نوعی وان آب گرم مخلوط

در مطالعه مرور سیستماتیک وازگوئز و همکاران ()2008
که با هدف پاسخگویی به این سؤال که چه مداخالتی بر
پیشگیری یا درمان هموروئید در بارداری مؤثر است
صورت گرفت ،مطرح شد که شواهدی مستقیم مبنی بر
اینکه افزایش دریافت مایعات سبب درمان عالئم
هموروئید در دوران بارداری شود در دست نیست ،اگرچه
در برخی مطالعات دیگر به اثرات مثبت این روش در
جمعیت عمومی اشاره شده است ( .)7 ،5 ،2در مطالعه
زیلنسکی و همکاران ( )2015که با هدف مشخص کردن
شیوع ،نحوه ارزیابی و درمان  5مشکل شایع دوران
بارداری از جمله هموروئید صورت گرفت ،افزایش دریافت
مایعات در رژیم غذایی از جمله روشهای درمانی در
حیطه اصالح سبک زندگی افراد باردار مبتال به هموروئید
معرفی شده بود (.)17
در مطالعات مختلف به نقش مؤثر افزایش دریافت فیبر
در رژیم غذایی جمعیت عمومی مبتالیان به هموروئید
Kegel

1

Sitz bath
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روز بر روی  495نفر از زنان باردار عربستان سعودی
صورت گرفت ،نتایج مطالعه حاکی از آن بود که %100
بیماران در گروه استفاده کننده از وان آب گرم و %84/8
بیماران در گروه کرم آنورکتال به بهبود کامل عالئم
دست یافته بودند ( )p>0/05که در نهایت نتیجهگیری
شد که استفاده از وان آب گرم میتواند نتایج امیدوار
کنندهای را جهت درمان محافظهکارانه زنان باردار مبتال
به هموروئید فراهم کند .در هر دو پروتکل از درمانهای
حمایتی دیگر از قبیل استعمال شیاف رکتال  2گرمی
گلیسیرین بهعنوان روانکننده و مصرف ساشههای فیبر
خوراکی جهت برطرف کردن عارضه یبوست استفاده
شده بود (.)3
در مطالعه بالینی لیم و همکاران ( )2015که با هدف
مقایسه اثربخشی کرم موضعی هیدروکورتیزون  %1و
استفاده از نوعی توالت 1حمایتکننده خلف پرینه و
آنوکوکسیژئال 2به هنگام اجابت مزاج ،بر روی  23زن
باردار مبتال به هموروئید در سه ماهه سوم بارداری انجام
شد ،اگرچه بهبود در عالئم مورد نظر در هر دو گروه
مشاهده شد ،اما در گروه استفاده کننده از توالت
حمایتکننده این بهبودی بهطور قابل توجه و معناداری
بیشتر از گروه دریافت کننده کرم موضعی بود .بنابراین
استفاده از روشهایی حمایتی از قبیل توالتهای
حمایتگر خلف پرینه میتواند به گونهای مؤثر و ایمن
جهت کاهش عالئم هموروئید در دوران بارداری استفاده
شود (.)20

یبوست در بارداری با هموروئید مرتبط است و درمان
یبوست با ملینهای تحریککننده ممکن است سبب
تخفیف عالئم یا درمان هموروئید شود ،اما کارآزمایی
بالینی که اثربخشی و ایمنی این مواد را در دوران
بارداری بررسی کرده باشد در دست نیست (.)7
اگرچه در مطالعه وهرا و همکاران ( )2009توصیه شده از
مصرف ملینهای تحریککننده بهعلت خاصیت تحریک
احتمالی انقباضات رحمی خودداری شود ،اما بر اساس
مطالعه لهسیروات و همکاران ( ،)2015استفاده از
نرمکنندههای مدفوع و ملینهای خفیف عموماً جهت
استفاده زنان باردار بیخطر دانسته شده است ،اگرچه در
این زمینه کارآزمایی بالینی که این ایمنی و اثربخشی را
در جمعیت زنان باردار بررسی کرده باشد ،یافت نشد (،2
.)21
 )2پدهای موضعی نارون کوهی:6
در مطالعه زیلنسکی و همکاران ( )2015استفاده از
پدهای آغشته به عصاره نارون کوهی بهصورت موضعی
در دسته درمانهای هموروئید در دوران بارداری مطرح
شد ،اما مطالعه کارآزمایی بالینی که ایمنی این روش را
بر روی جمعیت زنان باردار بررسی کرده باشد ،یافت
نگردید (.)17
 )3داروهای موضعی:
طبق مرور مطالعات صورت گرفته داروهای موضوعی
شامل بیحس کنندهها ،ضددردها و یا ضدالتهابها
بهصورت تنهایی یا ترکیبی با کورتیکواستروئیدها از قبیل
پروکتوفوام اچ -سی ،پروکتوسیدیل و تریبنوزید با
لیدوکائین بودند که نتایج بهصورت زیر است:
وازگوئز و همکاران ( )2007در مطالعه سیستماتیک خود

ج) روشهای دارویی:
3

4

 )1ملینهای حجیم کننده  ،تحریكکننده و
اسموتیك:5

مطرح کردند که اطالعات مستقیمی مبنی بر اثربخشی
داروهای بیحسی موضوعی ،کورتیکواستروئیدی موضعی
و حتی ترکیب این دو مورد در درمان هموروئیدهای
پیچیده یا عالمتدار بر روی جمعیت زنان باردار یافت
نشد ،با وجود این زنان باردار مبتال به هموروئیدهای
پیچیده دردناک میتوانند در صورت عدم وجود

طبق نتایج مطرح شده در مطالعه سیستماتیک وازگوئز و
همکاران ( ،)2007هیچگونه شواهد عینی مستقیم دال بر
اثربخشی ملینهای حجیمکننده ،تحریککننده و
1
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 مروری بر درمانهای غیردارویی و دارویی هموروئید در بارداری

با  20گرم نمک تجاری بهمدت  10دقیقه 3 ،بار در روز و
استفاده از نوعی کرم موضعی آنورکتال به میزان  2بار در

اسموتیک در درمان هموروئیدهای پیچیده و عالمتدار
در جمعیت زنان باردار مشاهده نشده است .اگرچه عارضه

 الهه جسمانی و همكاران

کنترااندیکاسیون از داروهای بیحسی موضعی استفاده
نمایند (.)7

ماهه آخر بارداری بر روی جمعیت  88زن باردار صورت
گرفت ،همخوانی داشت ،زیرا تمامی عالئم هموروئید از

بر اساس نتایج مطالعه استاروسلسکی و همکاران
( ،)2008داروهای موضعی حاوی بیحسکننده ،ضددرد
و یا ضدالتهاب میتوانند برای مدت زمان کوتاهی
(بهدلیل استفاده از دوزهای پایین و جذب سیستمیک
محدود) سبب تسکین ناراحتی ،درد و یا خونریزی شوند،
اگرچه ایمنی هیچکدام از آنها در دوران بارداری مستند
نشده است که این موضوع با مطالعه لهسیروات ()2015
همخوانی داشت ( .)16 ،2در مطالعه ابراهیمی و همکاران
( )2011که با هدف تعیین ایمنی جنینی در صورت
استفاده موضعی از پروکتوفوام اچ -سی( 1مخلوطی از
کورتیکواستروئید و بیحسکننده) بر روی  240زن
باردار مبتال به هموروئید در سه ماهه سوم بارداری
صورت گرفت ،هیچگونه عارضه جانبی ناشی از مصرف
این دارو در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد و مصرف
این دارو را برای درمان هموروئید در سه ماهه سوم
بارداری ایمن مطرح کردند ( .)22با این وجود بر اساس
نتایج مطالعه هیلوا و همکار ( ،)2014مصرف بیش از یک
هفته از داروهای حاوی جزء کورتیکواستروئیدی میتواند
با عوارض جانبی از قبیل درماتیت تماسی همراه باشد
( .)23همچنان که توصیه شده در دوران بارداری از
مصرف داروهای حاوی اپینفرین و فنیلافرین ،بهدلیل
قابلیت جذب سیستمیک پرهیز شود (.)5
در مطالعه کارآزمایی بالینی دامییانوو و همکار ()1993
که با هدف تعیین اثربخشی پماد پروکتوسیدیل( 2حاوی
جزء کورتیکواستروئیدی) بر روی  25زن باردار مبتال به
هموروئید مزمن صورت گرفت ،دستیابی به نتایج عالی از
جمله حذف عالئم بالینی و تحمل مناسب دارویی در
 %100نمونههای پژوهش گزارش شد که با نتایج
کارآزمایی بالینی وهرا و همکاران ( )2009که با هدف
تعیین اثربخشی استفاده موضعی از پروکتوفوام اچ-سی
(مخلوطی از پراموکسین هیدروکلراید %1 3و
هیدروکورتیزون استات )%1 4بر درمان هموروئید سه

قبیل درد ،خارش ،خونریزی ،ورم و احساس ناراحتی
بهطور معناداری کاهش و وضعیت رفاه عمومی افراد
بهطور قابل توجهی افزایش یافته بود (.)24 ،21
لورنس و همکاران ( )2016مطالعهای مروری را با هدف
تعیین اثربخشی مخلوطی از تریبنوزید و لیدوکائین بر
درمان هموروئید انجام دادند که در این مجموعه دو
مطالعه کارایی مصرف این دارو را در دوره بارداری یا
بالفاصله پس از زایمان بررسی کرده بود .مطابق با نتایج
مطرح شده ،استفاده از ترکیب این دو دارو بهطور
معناداری سبب بهبود عالئم هموروئید شده و هیچگونه
عارضه جانبی ناشی از مصرف آن چه بهصورت موضعی و
یا سیستمیک گزارش نشده است (.)25
در مطالعه کارآزمایی بالینی جسمانی و همکاران ()2019
که با هدف تعیین تأثیر پماد روغن نارگیل بر عالئم
هموروئید در زنان باردار مبتال به هموروئید درجه  1و 2
در سه ماهه دوم و سوم بارداری انجام شد ،مصرف 1
اپلیکاتور از پماد مقعدی روغن نارگیل  %50بهمیزان  2بار
در روز و بهمدت  2هفته تمامی عالئم درد ،بیرونزدگی
هموروئید ،خارش و نمره کل عالئم هموروئید را بهطور
معنیداری کاهش داد (.)26
 )4داروهای خوراکی و سیستمیك:
در بررسیهای انجام شده ،داروهای خوراکی شامل
فلبوتنیکها ،5بتا هیدروکسی اتیل روتوساید،6
تریهیدروکسی اتیل روتوساید 7و فالونیدهای
میکرونیزه 8بودند که نتایج به شرح زیر میباشد:
اگرچه مسکنهای خوراکی برای هموروئیدهای ترومبوزه
شده در دوران بارداری ممکن است تجویز شود ،اما توجه
به این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که این
داروها حاوی جزء اپیوئیدی باشند ،بیماران باید
توصیههای الزم جهت جلوگیری از یبوست را دریافت
کنند ( .)27استفاده از فلبوتنیکهای خوراکی در موارد
خاص با رعایت احتیاطات الزم صورت میپذیرد؛ چراکه
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در مطالعه بالینی ویجایانگرا و همکاران ( )1992در
اندونزی که با هدف تعیین اثربخشی و ایمنی دریافت بتا
هیدروکسی اتیل روتوساید بر روی  97زن باردار مبتال به
هموروئید درجه  1-3انجام شد ،دریافت روزانه  2دوز
 500میلیگرمی خوراکی از این دارو بهمدت  2-4هفته
به گونهای معنادار سبب بهبود عالئم هموروئید در
مقایسه با گروه پالسبو شد ،اگرچه در این پژوهش سه
مورد عارضه جانبی خفیف (سرگیجه ،ناراحتی شکمی و
تپش قلب) ناشی از مصرف دارو گزارش شد که با گذشت
 4هفته بهطور خودبهخود و بدون نیاز به درمان اضافی
برطرف شد .این دارو بهعنوان دارویی ایمن و مؤثر جهت
درمان هموروئید در دروان بارداری مطرح شده است که
از لحاظ اثربخشی با نتایج مطالعه بنزی و همکاران
( )1992که با هدف ارزیابی تحملپذیری دریافت دوز
باالی این دارو ( 3گرم در روز بهمدت  14روز) در درمان
هموروئید سه ماهه آخر بارداری و دوران پس از زایمان
انجام دادند ،همخوانی داشت ( .)29 ،28همچنین این
نتایج با نتایج مطالعه تیتاپنت و همکاران ( )2001که به
بررسی ایمنی و اثربخشی دریافت روزانه  2قرص 300
میلیگرمی از تری هیدروکسی اتیل روتوساید بر روی
جمعیت  53زن باردار مبتال به هموروئید درجه  1و 2
پرداختند ،همخوانی داشت .در این پژوهش نیز با وجود
اینکه یک مورد عارضه جانبی خفیف را گزارش کرده
بودند ،اما هیچگونه اثر سوئی از مصرف این دارو بر روی
پیامد حاملگی مشاهده نشده بود (.)30
بوکشی و همکاران ( )1997پژوهشی بالینی را با هدف
ارزیابی ایمنی ،کارایی و پذیرش فرموالسیونی از فالونوئید
میکرونیزه بر روی جمعیت  50زن باردار مبتال به
هموروئید داخلی درجه  1یا  2انجام دادند که مطابق با
نتایج این پژوهش ،درمان هموروئید در سه ماهه سوم
بارداری بهصورت کوتاهمدت با استفاده از مخلوطی از
فالونوئیدها میتواند بهگونهای مؤثر سبب بهبود عالئم
هموروئید شود ،ضمن اینکه هیچگونه عارضه جنینی
ناشی از مصرف آن مشاهده نشده است (.)31

روتوسایدها با نتایج مؤثری بر کاهش عالئم هموروئید در
جمعیت زنان باردار همراه بوده است ،اما با توجه به اینکه
تأثیر این ماده بر روی جنین بهصورت مستند مشخص
نیست ،مطالعات بیشتری جهت ارزیابی اثرات جانبی
بالقوه آن در دوران بارداری مورد نیاز است؛ همچنان که
از مصرف آن در سه ماهه اول بارداری باید اجتناب شود
( .)7همچنین در مطالعه مروری کوئیجانو و همکار
( ،)2005بهعلت مشاهده بروز یک مورد ناهنجاری
جنینی در گروه مصرفکننده دارو (روتوساید خوراکی) و
بروز یک مورد مرگ جنینی در گروه کنترل (دریافت
کننده پالسبو) ،ایمنی این نوع از درمان را مورد شک و
تردید دانستند (.)10
د) روشهای تهاجمی و جراحی:
در مطالعه لهسیروات و همکاران ( )2015استفاده از پک
کردن کانال آنال در مواردی که خونریزیهای وسیع
وجود دارد ،مفید دانسته شده است ،اما کارآزمایی بالینی
که کارایی و ایمنی این روش را در جمعیت زنان باردار
بررسی کرده باشد ،یافت نشد ( .)2در مطالعه لهسیروات،
انجام جراحی هموروئیدکتومی فقط در موارد
هموروئیدهای استرنگوله ،1ترمبوز وسیع و یا خونریزی
مقاوم به درمان مقبول دانسته شد که با مطالعه
استاروسلسکی و همکاران ( )2008که استفاده از
روشهای تهاجمی از قبیل اسکلروتراپی ،کرایوتراپی یا
جراحی را فقط در مواردی که عالئم بیمار پس از گذشت
یک ماه از درمان محافظهکارانه پایدار بماند را توصیه
کردند ،همخوانی داشت ( .)16انجمن متخصصین گوارش
آمریکا 2نیز توصیه میکند که جراحی هموروئیدکتومی
فقط در موارد شکست درمانهای خط اول و یا
هموروئیدهای استرنگوله شده بهکار برده شود (.)32
مطابق با نتایج مطالعه مروری کوئیجانو و همکاران
( ،)2005هرگونه مداخله جراحی هموروئید در دوران
بارداری فقط در شرایطی قابلپذیرش است که عالئم
شدید و غیرقابل تحمل پا برجا بماند؛ چراکه خطرات
strangulated
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شواهد قوی از ایمنی و کارایی آنها در دوران بارداری در
دست نمیباشد (.)2

مطابق با نتایج مطرح شده در مطالعه مرور سیستماتیک
وازگوئز و همکاران ( ،)2007اگرچه دریافت خوراکی

 الهه جسمانی و همكاران

بالقوه این روشها برای جنین هنوز مشخص نشده است،
عالوه بر اینکه احتمال بهبود عالئم با گذر از دوره بارداری

روشهای درمانی از روشهای کمتر تهاجمی و حمایتی
به سمت روشهای دارویی و تهاجمی باشد.

به پس از زایمان دور از انتظار نیست (.)10
اگرچه در بررسیهای اخیر استفاده از روشهایی همچون
تزریق بوتولینوم 1در درمان هموروئیدها مؤثر دانسته شده
است ،اما استفاده از این روش در دوران بارداری بهدلیل
خاصیت توکسیسیته بوتولینوم کنترااندیکه میباشد (،16
.)32
در مطالعه صلیبی و همکاران ( ،)1991از میان 12455
زن بارداری که در فاصله زمانی  6سال مورد بررسی قرار
گرفتند 25 ،مورد نیاز به جراحی هموروئیدکتومی پیدا
کردند که طبق بررسی و پیگیریهای صورت گرفته ،هیچ
گونه عارضه جانبی مادری یا جنینی در این افراد مشاهده
نشد (.)33

در حیطه توصیههای مربوط به اصالح سبک زندگی و
رژیم غذایی ،به روشهای مختلفی همچون خوابیدن به
پهلوی چپ ،انجام ورزشهای کجل ،ممانعت از زور زدن
هنگام دفع و افزایش دریافت مایعات در مطالعات مختلف
اشاره شده است ( )17 ،16 ،2که این اقدامات بهعنوان
اولین خط درمانی توصیهای ،معقول و ایمن بهنظر
میرسد ،اما هیچگونه مطالعه بالینی که کارایی این
روشها را در جمعیت زنان باردار بهطور اختصاصی
بررسی کرده باشد ،یافت نشد که نتایج مطالعه مروری
حاضر از نظر عدم یافتن مطالعه بالینی در این زمینه ،با
نتایج مطالعه وازگوئز و همکاران ( )2007مطابقت داشت
( .)7با وجود اینکه افزایش دریافت فیبرها در رژیم غذایی
بهدلیل همراهی فرآیند بارداری با عارضه یبوست ،برای
بهبود عالئم هموروئید منطقی بهنظر میرسد ،اما باز هم
در این زمینه کارآزمایی بالینی اختصاصی جمعیت
بارداران یافت نشد.
اگرچه در مطالعات مختلف به نقش روشهای حمایتی از
قبیل استفاده از وان یا تشت آب گرم در بهبود عالئم
هموروئید اشاره شده است ،اما نتایج مطالعات بر روی
جمعیت زنان باردار بهصورت ضدونقیض بیان شده است؛
بهطوریکه در مطالعه مروری وازگوئز و همکاران ()2010
مطرح شده که شواهد مستقیم از اثربخشی این روشها
وجود ندارد و کاربرد آنها میتواند با عارضه احتمالی
عفونتهای سرویکال و واژینال همراه باشد ،اما در
مطالعات دیگر نقش این روشها بهگونهای ایمن و مؤثر
گزارش شده است (.)19 ،7 ،3
از جمله روشهای نوین مطرح شده در طی سالیان اخیر،
استفاده از نوعی توالت حمایتکننده خلف پرینه و
آنوکوکسیژئال به هنگام اجابت مزاج زنان باردار مبتال به
هموروئید بود که اثربخشی این روش در مطالعه لیم و
همکاران ( )2015به اثبات رسید ،اما با توجه به اینکه
این مورد تنها پژوهش بالینی صورت گرفته در زمینه
کاربرد این روش میباشد ،نیاز به انجام پژوهشهای
بالینی بیشتر جهت تأیید کارایی آن احساس میشود
(.)20

بحث
مطالعات مختلف با طراحیها و معیارهای متفاوتی به
بررسی انواع روشهای درمان غیردارویی و دارویی
هموروئید در بارداری پرداختهاند ،اما مطالب اکثر این
مطالعات برگرفته از نتایج پژوهشهای دیگر بر روی
جمعیت عمومی غیرباردار مبتالیان به هموروئید میباشد
و مطالعاتی که کارایی و ایمنی این روشها را در جمعیت
زنان باردار بررسی کرده باشد ،کمتر به چشم میخورد.
ترکیب مستندات موجود در این مطالعه نشان داد که
میزان کارایی و شدت اثربخشی انواع روشهای درمانی
اعم از روشهای اصالح سبک زندگی و تغذیهای،
روشهای حمایتی غیردارویی و دارویی موضعی یا
سیستمیک با یکدیگر متفاوت است ،اما همگی اتفاق بر
اثربخشی آنها بر بهبود عالئم هموروئید دارند .از آنجا که
در دوران بارداری تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده در
سراسر بدن بهویژه دستگاه گوارش احتمال بروز و تشدید
بیماری هموروئید را فراهم میآورد و احتمال پسرفت و
بهبود عالئم با گذر از این دوران به دوران پس از زایمان
بهصورت خودبهخودی وجود دارد ،لذا اتخاذ انواع روش-
های درمانی در این دوران باید با توجه به بررسی دقیق
عالئم و شدت آنها و همچنین رعایت سلسله مراتب انواع
botulinum
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ملینها اشاره شده است ،اما شواهد عینی و مستقیمی از
اثربخشی آنها برای درمان هموروئیدهای دوران بارداری
یافت نشد ( .)18 ،17 ،7 ،2بهدلیل خاصیت
تحریککنندگی احتمالی انقباضات رحمی بهدنبال
مصرف ملینهای تحریککننده و همچنین شیوع باالی
عارضه یبوست در بارداری و نقش مؤثر این عامل در
ایجاد یا تشدید عالئم هموروئید ،نیاز به انجام
پژوهشهای بالینی مختص زنان باردار جهت بررسی
ایمنی و کارایی کاربرد این روشها ضروری بهنظر می-
رسد (.)21
در زمینه استفاده از داروهای موضعی جهت درمان یا
بهبود عالئم هموروئید ،علیرغم اینکه در پژوهش بالینی
مختلف و منفرد ،ایمنی و اثربخشی اکثر این داروها به
تأیید رسیده است ،اما با اینحال همچنان در مورد
استفاده آنها در دوران بارداری بهدلیل محدود بودن تعداد
مطالعات بالینی قوی ،بهویژه در سه ماهه اول و دوم
بارداری توصیه به رعایت احتیاطات الزم شده است (،4
 .)28 ،16 ،15ضمن اینکه از مصرف طوالنیمدت
داروهای حاوی کورتیکواستروئید و تجویز آنها در سه
ماهه اول بارداری ترجیحاً باید اجتناب شود (.)23 ،16 ،2
در تنها پژوهش بالینی صورت گرفته بر هموروئید دوران
بارداری با استفاده از یک داروی گیاهی ،به نقش مؤثر
استفاده از پماد مقعدی روغن نارگیل در بهبود عالئم
هموروئید اشاره شده است .ضمن اینکه هیچگونه عارضه
جانبی ناشی از استفاده موضعی این پماد گزارش نشده
است که احتماالً میتواند بهدلیل ماهیت گیاهی این دارو
و فقدان جزء کورتیکواستروئیدی در آن باشد (.)26
در مطالعات بالینی صورت گرفته بر روی جمعیت زنان
باردار به نقش مؤثر تجویز داروهای خوراکی یا
سیستمیک اعم از فلبوتنیکها ،روتوسایدها و یا
فالونوئیدها برای درمان هموروئیدها در دوران بارداری
اشاره شده است ( .)28-31با اینحال بهعلت محدود
بودن تعداد پژوهشهای انجام شده بر روی جمعیت
اختصاصی زنان باردار و نیاز به مطالعات بالینی بیشتر
جهت تأیید ایمنی این داروها در دوران بارداری ،ترجیحاً

با توجه به تمام مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته تا
بدینلحظه این اتفاق نظر وجود دارد که در دوران
بارداری استفاده از روشهای درمان تهاجمی فقط در
موارد پایدار ماندن عالئم شدید و آزاردهنده بیمار آن هم
پس از کاربرد سایر روشهای حمایتی و کمتر تهاجمی با
توجه به شرایط خاص هر بیمار اتخاذ گردد (،16 ،10 ،2
 .)32برخی روشهای نوین درمان تهاجمی هموروئیدها
از جمله تزریق بوتولینوم اگرچه توانسته با نتایج خوبی
همراه باشد ،اما بهعلت وجود خاصیت توکسینی این ماده،
استفاده از آن در دوران بارداری ممنوعیت دارد (،16
.)32
جهت تأیید کارایی و ایمنی کاربرد سایر روشها از جمله
کرایوتراپی ،لیگاسیون ،اسکلروتراپی و غیره در جمعیت
زنان باردار ،نیاز به انجام مطالعات کافی و قدرتمند می-
باشد.
در مطالعه بالینی صلیبی و همکاران ( )1991انجام
جراحی هموروئیدکتومی با عارضه جانبی خاصی برای
مادر و جنین همراه نبود ،اما بهدلیل حجم نمونه کم و
محدود بودن مطالعات صورت گرفته در زمینه جراحی
هموروئیدکتومی ،انجام مطالعات بالینی بیشتری مورد
نیاز است (.)33
با توجه به اهمیت دوران بارداری و اهمیت سالمت و
کیفیت زندگی زنان باردار و همچنین شیوع باالی مشکل
هموروئید در این دوران ،نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتر
جهت روشهای ایمن درمانی هموروئید در بارداری و
همچنین بررسی همخوانی و تناقض نتایج این مطالعات
با مطالعات قبلی احساس میگردد .عالوه بر این از
آنجایی که در طی دهههای گذشته تنها مطالعه مروری
که به بررسی روشهای درمانی هموروئید در دوران
بارداری پرداخته باشد ،مطالعه وازگوئز و همکاران
( )2007است و در طی  12سال اخیر مطالعات مختلف
دیگری به بررسی کارایی و ایمنی روشهای درمان این
بیماری پرداختهاند ،مطالعه حاضر اولین مطالعه مروری
اختصاصی جمعیت زنان باردار است که عالوه بر بررسی
کارایی و ایمنی انواع روشهای غیردارویی و دارویی
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در مطالعات صورت گرفته بر روی جمعیت عمومی
مبتالیان به هموروئید به اثربخشی استفاده از انواع

تجویز آنها با احتیاط صورت میگیرد و از مصرف آنها در
 14هفته اول بارداری باید اجتناب شود (.)10 ،7

،جهت درمان هموروئید روشهای مختلفی وجود دارد

، با اینحال.از جمله نقاط قوت این مطالعه میباشد
خالصه شدن یافتهها تنها به نتایج مقاالت انتشار یافته و
 از جمله،محدود به دو زبان انگلیسی و فارسی
.محدودیتهای این مطالعه بود
از نتایج مرور حاضر میتوان جهت روشنسازی و درک
، میزان اثربخشی،بهتر انواع روشهای درمانی موجود
کارایی و اندیکاسیونهای استفاده از آنها جهت درمان
 با توجه به.هموروئید در دوران بارداری استفاده کرد
پژوهشهای بالینی محدود صورت گرفته بر روی
 پیشنهاد میشود مطالعات بالینی،جمعیت زنان باردار
بیشتری جهت درمان هموروئید در دوران بارداری انجام
.پذیرد

اما از آنجایی که مطالعات کارآزمایی بالینی جهت
بررسی اثربخشی و ایمنی بسیاری از این روشها در
 پیشنهاد میشود کارایی،دوران بارداری اندک میباشد
این روشها بهویژه روشهای درمان حمایتی و دارویی
.در زنان باردار مورد بررسی بیشتری قرار گیرد

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از تمام پژوهشگران و نویسندگان مقاالت
 صمیمانه تقدیر و تشکر،مورد استفاده در این مطالعه
.میگردد
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