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مورد استفاده  ییدارو اهانیبر گ کیستماتیس یمرور

 رانیدر ا مانیدرد زا در درمان پس
  *2یازگل یتیگدكتر ، 1الدن پارسا

 .رانیتهران، تهران، ا یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییارشد ماما یکارشناس یدانشجو .1

 دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یو بهداشت بارور ییگروه ماما ،یبهداشت بارور یدکترا .2

 .رانیتهران، تهران، ا یبهشت

 42/40/1316  :تاریخ پذیرش  40/42/1316: تاریخ دریافت
 

 
 

 

اثرات  دلیلباشد که برای تسکین آن به درد پس از زایمان یکی از مشکالت مهم و شایع مادران پس از زایمان می: مقدمه

 روشن شدن لزوم عملکردهای اخیر، با  طی سال. اند آوردهبه گیاهان دارویی روی  ،جانبی داروهای شیمیایی ضد درد

به اطالعات با کیفیت و مناسب نیاز است، لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات  ،بالینی مبتنی بر شواهد

 .درد زایمان در ایران انجام شد کارآزمایی بالینی انجام شده در رابطه با گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان پس

های ثیر گیاهان دارویی بر پس درد زایمان از پایگاهأت مربوط بهدر این مطالعه مرور سیستماتیک اطالعات : كار روش

PubMed ،SID ،Iran Medex ،Google scholar ،Magiran ،Science Direct،MedLib  ،Scopus ،

Cochranelibra ،Web of science فارسی با کلمات کلیدی  و سایت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

های مراقبت پس از زایمان، برنامه پس از زایمان، درد، طب گیاهی، گیاهان دارویی، کارآزمایی بالینی و کلید واژه

، Postnatal care ،Postpartum care ،Postpartum program ،Pain ،Herbal medicineانگلیسی 

Medicinal plants  وClinical trial  مقاالتی که نمره ، بر اساس معیار جداد. دیت زمانی جستجو شدبدون محدوو

 ..ها به صورت کیفی انجام شدتجزیه و تحلیل داده. و بیشتر را گرفتند، وارد مطالعه شدند 3

، زیره سبز، زیره سیاه، اسطوخودوس) نوع از گیاهان دارویی 14کارآزمایی بالینی شامل  1در این مطالعه : ها یافته

تمام گیاهان در تسکین درد پس . مورد بررسی قرار گرفتند ( بابونهو  رازیانه، شوید، زعفران، کرفس، انیسون، زنجبیل

به دلیل اینکه . اکثر این گیاهان بدون عوارض جانبی و یا دارای حداقل عوارض بودند. ثیر مطلوبی داشتندأاز زایمان ت

 .کان انجام متاآنالیز وجود نداشتلذا ام ،متدولوژی مطالعات از نظر کیفیت ناهمگون بود

، انیسون، زنجبیل، زیره سبز، زیره سیاه، اسطوخودوس) به طور کلی تمام گیاهان دارویی مورد استفاده :گیری نتیجه

برای هر گیاه  اتتعداد این مطالع اما ،درد زایمان شده بودند باعث کاهش پس (بابونهو  رازیانه، شوید، زعفران، کرفس

یک از گیاهان وجود ندارد و نیاز به مطالعات بیشتری  شواهد بالینی کافی جهت کاربرد عملی برای هرلذا  ،کم است

 .باشددر این زمینه می

 مراقبت پس از زایمان ،برنامه پس از زایمان، درد، طب گیاهی، کارآزمایی بالینی: كلمات كلیدی
 

 

                                                 
 ؛421-11242412: تلفن. .رانیتهران، تهران، ا یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ؛یازگل یتیدکتر گ :ول مكاتباتئنویسنده مس *

 gozgoli@gmail.com :پست الكترونیک
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 مقدمه
درد بعد از  میزان فراوانی پس اند دادهمطالعات نشان 

باشد که در مقایسه با درد می% 04زایمان واژینال حدود 

مرحله اول و دوم زایمان از نظر علمی به آن توجه کافی 

گزارش ( 2443)و همکاران دکرافت هل. (1)نشده است 

کنند و درد را تجربه می زنان پس %14که بیش از  ندکرد

تواند تا پس از ترخیص از بیمارستان وجود این درد می

های آناتومیک و فیزیولوژیک و  سازش. (2)داشته باشد 

هورمونی بدن زنان با حاملگی ابعاد وسیعی دارد و اکثر 

های های چشمگیر در پاسخ به محرکاین سازش

تمامی این . دهدهای جنینی رخ میفیزیولوژیک بافت

به حالت قبل بارداری  اقب زایمان تقریباًتغییرات متع

گردد و درد پس از زایمان از مشکالت مهم و شایع  برمی

 . (3)ناشی از روند بازگشت است 

انقباضات متناوب رحمی، انقباض و انبساط فیبرهای 

های رحمی گردیده که تحت عضالنی موجب کرامپ

درد،  پس. (0)شود ی نامیده میدردهای زایمان عنوان پس

درد ناشی از انقباضات سریع و متناوب رحمی پس از 

زا، رحم در زنان نخست. (3)هاست خروج جفت و پرده

ماند، به صورت تونیک منقبض می بعد از زایمان معموالً

ندزا رحم اغلب در فواصلی به در حالی که در زنان چ

بروز دردهای بعد  باعثشود و این امر شدت منقبض می

اما  ،شود که شبیه درد انقباضات لیبراز زایمان می

این دردها با افزایش تعداد . باشد میتر از آن  خفیف

شوند و هنگام شیر خوردن نوزاد زایمان چشمگیرتر می

تا روز سوم بعد از زایمان از  و معموالً (2)یابند تشدید می

شود و دردهای مذکور شدت این دردها کاسته می

درد از دردی شبیه  شدت پس. (3)شوند تر می خفیف

های قاعدگی تا ناراحتی شدید و گاهی بدتر از کرامپ

درد ممکن  بنابراین پس ،(0 ،2)شود زایمان توصیف می

است توانایی مادر برای مراقبت از نوزادش را کاهش دهد 

و به ایجاد تعامل مناسب بین مادر و کودک آسیب 

و تغذیه  (0) آمیز شود یتبرساند و مانع شیردهی موفق

ترین  معمول. (6)خیر بیاندازد أزودرس با شیر مادر را به ت

با داروهای غیراستروئیدی است که اثرات  آن درمان

جانبی مانند سردرد، سرگیجه، سوزش سردل، یبوست، 

ار، خواب آلودگی، اسهال، خستگی، سوزش ادر

اشتهایی، تهوع، آکنه، تشدید آسم حاد، استفراغ و  بی

اثرات جانبی . (0)دارد به همراه خونریزی گوارشی 

به روی آوردن به منجر  دردداروهای شیمیایی ضد 

های اخیر اکثر گیاهان دارویی شده است و در سال

های جایگزین کنندگان این داروها به دنبال روش مصرف

توان به ها می از جمله این روشکه اند  تسکین درد بوده

با توجه به مصارف . (1) کردمصرف گیاهان دارویی اشاره 

ها و اقوام بومی و محلی داروهای گیاهی در فرهنگ

با هدف تعیین  حاضر مطالعه ،های ایرانمختلف استان

درد زایمان در ایران  ثیر گیاهان دارویی در درمان پسأت

ریزی و اجرا گردید تا مشخص شود شواهد بالینی تا  طرح

کاربرد برخی از این داروها را با توجه به تعداد چه حد 

 .دنکن یید میأکافی و دقت و صحت مطالعه ت
 

 كار روش
 استراتژی جستجوی مقاالت

 به صورت جستجوی مطالعات مروری مطالعه این در

های نامه جستجو در پایاناز طریق همچنین  و اینترنتی

 دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از طریق

انجام  برای. سایت کتابخانه دانشگاه صورت گرفت

وجود  زمانی محدودیت هیچ الکترونیکی جستجوی

 شده چاپ (بالینی کارآزمایی) ایرانی مقاالت تمام. نداشت

های پایگاه در جستجو با یا انگلیسی فارسی زبان دو به

،  IranMedex ،SID ،Medlib ،Magiranاطالعاتی

Science Direct، Google 

scholar،Cochranelibra ،Scopus  ،Web of 

science  وPubMed گرفتند قرار مورد بررسی .

های فارسی مراقبت پس از کلیدواژه با مقاالت جستجوی

زایمان، برنامه پس از زایمان، درد، طب گیاهی، گیاهان 

های انگلیسی دارویی، کارآزمایی بالینی و کلید واژه

Postnatal care ،Postpartum care ،

Postpartum program ،Pain ،Herbal 

medicine ،Medicinal plants  وClinical trial 

 .انجام شد

 به مطالعه انجام :شامل مطالعه به مقاالت ورود هایمعیار

 بیان ایران، در مطالعه انجام بالینی، صورت کارآزمایی

 گیری اندازه استاندارد ابزار با پس از زایمان شدت درد
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 Verbal Descriptor ،Visual:درد شامل شدت

analogue scale،Wong-Baker FACES Pain 

Rating Scale ، Numeric pain rating scale و 
Verbal multi-dimensional scoring system 

 امکان عدم :شاملاز مطالعه  مقاالت خروج هایمعیار .بود

 بر شده انجام مطالعات مقاله و کاملمتن  به دسترسی

 .بود حیوانات روی

 مطالعات شامل نتایج در شده گزارش پیامدهای

شده  معتبر سنجیده ابزار با درد شدت کهتی بود مداخال

. بود شده که گزارش دارویی جانبی عارضه هرگونه وبود 

احتمالی  سوگیری میزان بررسی و مقاالت ارزیابی جهت

 این معیار، .شد استفاده جداد معیار از مطالعات در

در  سوگیری وجود احتمال اساس بر را مقاالت

-بررسی می کورسازی و بیماران پیگیری سازی، تصادفی

 0امتیاز  حداکثر و 4 معیار این در امتیاز حداقل که کند

 یا 3 نمره که مقاالتی معیار، این اساس بر. (1)باشد می

مقاله برای  1در نهایت  .شدند مطالعه گرفتند، وارد بیشتر

از  پس (.1شکل )بررسی نهایی وارد مطالعه شدند 

به  مربوط اطالعات، اساس معیار جداد بر مقاالت بررسی

به  مربوط نمونه و اطالعات بالینی، تعداد کارآزمایی نوع

مطالعات شامل میانگین شدت پس درد زایمان  نتایج

تجزیه و  .شدند ستخراجا پس از مداخله و عوارض داروها

 .ها به صورت کیفی انجام شدتحلیل داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلوچارت انتخاب مقاالت -1شكل 

 

 ها یافته
نفر  011مقاله با حجم نمونه  1در این مطالعه تعداد 

مقاالت از نوع کارآزمایی بالینی . مورد بررسی قرار گرفتند

 . بودند

 1)، زیره سیاه (مورد 1)اسطوخودوس مطالعات بر روی 

، انیسون (مورد 1)، زنجبیل (مورد 1)، زیره سبز (مورد

 1)، شوید (مورد 1)، زعفران (مورد 1) ، کرفس(مورد2)

. انجام شده بود( مورد 1)و بابونه ( مورد 1)، رازیانه (مورد

اند و  خالصه شده 1 مطالعات بررسی شده در جدول

 .گیاهان مورد بررسی در ذیل شرح داده شده است

 (Lavender)اسطوخودوس 

کوچک، های این گیاه، علفی یک ساله و به صورت بوته

ای بوده و در نواحی آفریقا و  متعلق به منطقه مدیترانه

های روغنی این گیاه از اسانس. (14)شود هند یافت می

شود که جهت مصارف درمانی و آرایشی استفاده می

 بخشی کنندگی، آرام قارچی، شلبیوتیکی، ضد  اثرات آنتی

ضد افسردگی داشته و جهت التیام سوختگی و نیش  و

 

 یافت شد درد پس از زایمانمقاله در زمینه  0210 در جستجوی اولیه

عنوان غیر مرتبط، نوع مطالعه غیر از کارآزمایی، انجام مقاله به دلیل انجام مطالعه در خارج از ایران،  0200ذف ح

 های غیر دارویی و تکراری بودنمطالعه بر روی حیوانات، استفاده از روش

 

 به متن کامل یعدم دسترس لیمقاله به دل 2حذف 

 

 مقاله وارد مطالعه شدند 1 تیدر نها
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اثرات شل کنندگی عضالنی، . (11)حشرات کاربرد دارد 

. یید شده استأضد نفخ و خاصیت ضد اسپاسم آن نیز ت

نیز خاصیت همچنین دارای لینالول است که این ماده 

برطرف کننده اسپاسم عضالت صاف  و ضد دردی داشته

است و جریان خون موضعی را افزایش و تون عضالنی را 

گماری و همکاران در مطالعه . (12)دهد کاهش می

ثیر اسانس الواند أبه بررسی ت که( 2414)

زن چندزای  11درد زایمانی  بر پس( اسطوخودوس)

میانگین کاهش  ،زایمان کرده به روش طبیعی پرداختند

داری از  نمره درد در گروه اسانس الواند به طور معنی

 .(13)( p<441/4)گروه روغن بچه باالتر بود 

 (   Carum carvil)زیره سیاه 

 در که است لیمونن و دارای ترکیبات کارون سیاه زیره

 نفخ، ضد اسپاسم، ضد عنوان به داروسازی صنعت

. (10)د شو می استفاده شیرافزا و کش، ادرارآورمیکروب

 ماده یک عنوان هب که سیاه در زیره موجود غالب ترکیب

در مطالعه . (10) کارون است شود، می شناخته ضدالتهاب

به ارزیابی اثربخشی این که ( 2413)رهجو و همکاران 

نفر از  142 بر رویارونما اسید و د گیاه در برابر مفنامیک

در  ند،پرداخت زنان چندزای زایمان کرده به روش طبیعی

درد کاهش یافته  هر سه گروه پس از مداخله نمره پس

درد در گروه  اما میزان کاهش نمره پس ،بود

اسید بیش از گروه زیره سیاه و در گروه زیره  مفنامیک

مطالعه، نتایج بر اساس . سیاه بیشتر از گروه دارونما بود

میانگین نمره کاهش پس درد در سه گروه دارونما، زیره 

داری نداشت  سبز و مفنامیک اسید تفاوت آماری معنی

(636/4=p )(16) . 

 (Cuminum cyminum)زیره سبز 

. متر است سانتی 34-64 زیره گیاهی دو ساله، به ارتفاع

فریقا و ایران آاین گیاه در نواحی گرم اروپا، آسیا، هیمالیا، 

سبالن، های مازندران، گیالن، آذربایجان، زنجان، کوه)

. رویدمی( جنوب کرمان، تهران، سمنان، شاهرود و بسطام

در  پرورش آن در بسیاری از نواحی مذکور مخصوصاً

قسمت مورد . نواحی مختلف اروپا و آسیا معمول است

خواص . (11 ،10)استفاده زیره، میوه یا بذر آن است 

درمانی زیره شباهت زیادی به رازیانه و انیس سبز دارد 

 از کننده ممانعت عنوان به گیاه این عصاره تأثیر. (10)

 واسطه عنوان یک به (Ecosanoid)ایکوزانوئیدها  تولید

 . (11)دارد  وجود درد ایجاد

به مقایسه که ( 2413)در مطالعه تفضلی و همکاران 

درد  اسید و دارونما بر شدت پس مفنامیک ،ثیر زیره سبزأت

نفر از زنان چندزای زایمان کرده به روش طبیعی  140

 ،گرمی میلی 344زیره سبز  یهاکپسول ند،پرداخت

 344دارونما  و گرمی میلی 120اسید  امیکمفن

گرمی حاوی الکتوز هم رنگ، هم وزن و هم اندازه  میلی

توسط دانشکده داروسازی تهیه شده بود و بر حسب 

گروه انتخاب شده، یک بار دو عدد به همراه یک لیوان 

 6قبل از مداخله و تا . شد آب به مادران خورانده می

هر یک ساعت، بیشترین ساعت بعد از مداخله به صورت 

شدت درد پایین شکم و کمر با استفاده از مقیاس تطابق 

متری توسط مادر در مرحله پس  میلی 144دیداری درد 

 کاهش شدتمداخله  از بعد. شد از زایمان مشخص می

 از بیشتر سبز زیره و اسید مفنامیک گروه در درد پس

به  نسبت سبززیره  گروه در درد پس شدت .بود دارونما

 ولی ،نداشت داریمعنی آماری اختالف اسید، مفنامیک

 دارونما به نسبت اسید مفنامیکشدت آن در گروه 

 .(24)( p=441/4)داشت  معناداری آماری اختالف

 (Ginger)زنجبیل 

زنجبیل یکی از گیاهان دارویی است که در درمان تهوع 

بارداری و شیمی درمانی، کاهش درد مفاصل و درمان 

 و التهابی نظیر آرتریت روماتوئیدهای  یبیمار

یکی از گیاهان دارویی با . (21)استئوآرتریت کاربرد دارد 

ساله در طب سنتی که به عنوان ماده ضد  2044سابقه 

جینجرول و . ود، زنجبیل استشالتهاب استفاده می

های تشکیل دهنده ریشه زنجبیل، از طریق جینجردیون

ها را مهار سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز، پروستاگالندین

در مطالعه پورملکی و همکاران . (22)دهند کاهش می

و ( زنجبیل)ثیر کپسول زینتوما أبه مقایسه ت که( 2413)

نفر از زنان  122اسید بر پس درد زایمانی  مفنامیک

زا و چندزای زایمان کرده به روش طبیعی نخست

گرم زنجبیل  میلی 204کپسول زینتوما حاوی  ند،پرداخت

اسید  ساخت شرکت باریچ اسانس و کپسول مفنامیک

. ساخت شرکت رازک تهیه شده بود یگرم میلی 204

ساعت اول پس از زایمان که مادران تحت نظر  20طی 
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 0پژوهشگر در بیمارستان بودند، در هر دو گروه به میزان 

ساعت و یا هر زمان که مادر  6نوبت کپسول با فواصل هر 

نیم ساعت پس از هر مداخله،  .درد داشت، تجویز شد

گیری و ثبت  کش درد اندازه یمار با خطمیزان درد ب

 مصرف از پس درد مدت و شدت گروه، دو هر در. شد می

 آماری از نظر تفاوت ، ولی اینیافته بود کاهش دارو

 .(23)( p> 40/4)نبود  دار معنی

 (Pimpinella anisum)انیسون 

انیسون یا بادیان رومی از خانواده جعفری یا چتریان 

 و نواحی شمال غربی و جنوب غربی ایران است که در

همچنین در هند، ترکیه و سایر مناطق گرمسیر جهان 

اسانس آن از نظر ترکیب شیمیایی حدود . شودیافت می

دیگر آن از ترکیباتی همانند  %14و  1آنتول 14-14%

شده و سایر ترکیبات تشکیل  3، متیل چاویکل2استراگول

و قسمت اصلی خاصیت ضد دردی آن مربوط به  است

انیسون یا بادیان رومی حاوی . (20)باشد آنتول می

ه باشد که مادمی %2-3اسانس روغن آنتول به میزان 

در مطالعه . (20)باشد اصلی کپسول منستروگل می

ثیر گیاه أتکه به بررسی ( 2410)خدادادی و همکاران 

زا و چندزای نفر از زنان نخست 16 بر رویانیسون 

، هر کپسول پرداختند زایمان کرده به روش طبیعی

ه گرم از عصاره خشک آن بود ک میلی 64انیسون حاوی 

توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

ساعت یک  6به هر دو گروه هر . ه بودبهشتی ساخته شد

نتایج بر اساس . ساعت داده شد 20کپسول به مدت 

درد در دو  پس از مداخله میانگین کاهش پس مطالعه

؛ داشتداری  اسید اختالف معنی گروه انیسون و مفنامیک

اسید باعث کاهش  نسبت به مفنامیککه انیسون  طوری به

 .(26)( p=41/4)درد شده بود  بیشتر پس

 (Apium graveolens)كرفس 

کرفس حاوی سدیم، لیمونن، تریپنئول، مشتقات فتالید، 

باشد که خاصیت ضد انقباضی برگاپتن و فالونوئید می

عصاره  اند که مطالعات نشان داده برخی. (21 ،20)دارد 

میوه کرفس دارای اثرات ضد التهابی و ضد دردی 

های فرار، رسد مربوط به روغننظر می باشد که به می

                                                 
1 Anethole 
2 Estragole 
3 Methylchavicol 

عصاره آبی دانه . (21 ،10)رزین و فالونوئیدها باشد 

در اثر  کرفس اثر قوی ضد التهابی دارد که احتماالً

پور  در مطالعه شادی. (34)باشد می فالونوئیدهای کرفس

کرفس یکی از ترکیبات کپسول ( 2410)و همکاران 

 .(31)منستروگل بود 

 (Saffron)زعفران 

های روغنی به نام زعفران یا سافران حاوی اسانس

سافرانین یا سافرانول و همچنین گلیکوزیدهای 

 برخینتایج . باشدکاروتینوئید، پتاسیم و منگنز می

ثره آن، اثرات ؤزعفران و مواد م ه استتحقیقات نشان داد

اکسیدان، تقویت کننده حافظه، محافظ  ضد تومور، آنتی

ها، ضد التهاب، ضد درد، ضد تشنج و ضد باکتری  نورون

 ،(2410)همکاران پور و  شادی مطالعهدر . (33 ،32)دارد 

 .(31)زعفران یکی از ترکیبات کپسول منستروگل بود 

بررسی که به ( 2410)پور و همکاران  شادی مطالعهدر 

به صورت کپسول ترکیبی  ثیر کرفس، زعفران و انیسونأت

زا و نفر از زنان نخست 141 بر رویبه نام منستروگل 

کپسول پرداختند،  چندزای زایمان کرده به روش طبیعی

گرم پودر عصاره خشک  میلی 044منستروگل حاوی 

کپسول . کرفس، زعفران، انیسون و مقداری افزودنی بود

در صورت . ساخت شرکت رازک بود 204اسید  مفنامیک

جود درد مقدار مصرف دارو در هر دو گروه یک کپسول و

نتایج بر اساس . بود( نوبت 0حداکثر )ساعت  6-1هر 

در هر دو گروه، شدت و مدت درد پس از مصرف  مطالعه

ای  نتایج مقایسههمچنین (. p<40/4) یافتدارو کاهش 

ثیر بیشتری در کاهش أنشان داد که منستروگل نه تنها ت

ثیر أداشت، بلکه مدت زمان ت شدت پس درد زایمان

 . (31)اسید داشت  نسبت به مفنامیک نیزتری  سریع

 (Anethum gravelens)شوید 

خانواده چتریان است شوید با نام علمی آنتوم گراولنز از 

ای و در جنوب و که به وفور در اروپا، مناطق مدیترانه

شوید گیاهی یک ساله . (30)شود مرکز آسیا یافت می

های سبز روشن و پر مانند است و میوه آن به دارای برگ

ای  ریز، خشک و پهن، به رنگ قهوه های دانهصورت 

. (30)باشند  های بسیار ظریفی می بالهکمرنگ و دارای 

در طب سنتی، از شوید به عنوان ضد عفونی کننده و ضد 

تشنج و همچنین نیرو دهنده، مقوی معده، بادشکن، 
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 کننده نفخ، سوء هاضمه، ضد استفراغ، ضد برطرف

اسپاسم، اشتهاآور، شروع کننده قاعدگی، افزاینده شیر، 

تسکین دهنده درد در زمان قاعدگی و کاهنده چربی 

به دلیل ترکیبات . (30 ،36)شود  خون استفاده می

لیمونن، کارون و فالونوئیدی دارای اثرات ضددرد و 

اند که  مطالعات نشان داده. (31)باشد ضدالتهابی می

یمونن با اثرات ناشی از پروستاگالندین مقابله کارون و ل

( 2413)در مطالعه داروچا و همکاران . (31)کند می

مشخص شد که کاروون برای درمان دردهایی که ناشی 

از آزاد شدن پروستاگالندین، هیستامین و سروتونین 

در مطالعه خیریت و . (04)تواند مفید باشد  می ،است

به ارزیابی اثربخشی اسانس شوید  که (2416)همکاران 

نفر از زنان چندزای  141 بر رویدر برابر مفنامیک اسید 

عصاره شوید با  ند،زایمان کرده به روش طبیعی پرداخت

نام تجاری دیل سان از شرکت داروسازی باریج اسانس 

نحوه تعیین میزان داروی شوید به . ایران تهیه شده بود

گرم از اسانس به ازای هر  میلی 0/1این صورت بود که 

تقسیم شد و  24کیلوگرم از وزن بدن محاسبه و بر عدد 

 دست لیتر به میزان داروی تجویز شده بر حسب میلی

ساعت و به اندازه چهار نوبت با  20آمد که در عرض می

در گروه اسانس . ساعت تجویز شده بود 6فواصل هر 

سی  سی 34شوید در هر نوبت، مقدار داروی مورد نظر در 

در . شد میاز آب و یک حبه قند حل و به بیمار خورانده 

 204)گروه مفنامیک در هر نوبت کپسول مفنامیک اسید 

ساعت با یک  6ر چهار نوبت به فواصل هر د( گرم میلی

لیوان آب که یک حبه قند در آن حل شده، تجویز شده 

میانگین شدت درد پس از زایمان در دو گروه کاهش . بود

داری با هم  یافته بود، ولی دو گروه اختالف آماری معنی

 .(01)( p>40/4)نداشتند 

 (Foeniculum)رازیانه 

م ولگار از خانواده چتریان این گیاه با نام علمی فونیکولو

 رازیانه دارای پروتین، چربی، کمی مواد. (02)باشد می

قندی، موسیالژ، کلسیم، فسفر، آهن، پتاسیم، ویتامین 

A  وC  رازیانه . (03)باشد روغن فرار می %0-0و حدود

باشد که  می ترین گیاهان دارویی و معطر یکی از مهم

دارای خاصیت ضد میکروب، ضدنفخ، ادرارآور، افزاینده 

شیر مادر و دارای فعالیت استروژنیک و ضد التهاب 

لعه تهرانی و همکاران در مطا. (00 ،00)باشد  می

به مقایسه اسانس رازیانه با مفنامیک اسید که ( 2410)

زا و نفر از زنان نخست 16بر پس دردهای بعد از زایمان 

کپسول  ،دنچندزای زایمان کرده به روش طبیعی پرداخت

رازیانه با اسم تجاری فنلین و کپسول مفنامیک اسید از 

مدت . شرکت داروسازی باریج اسانس تهیه شده بود

ساعت اول بعد از زایمان بود و در این مدت  20مطالعه 

 0-6نوبت کپسول با فواصل هر  0دو گروه به میزان 

در هر بار مصرف مسکن قبل از . ساعت دریافت نمودند

ساعت بعد از مصرف دارو شدت درد  1 مصرف دارو و

در هر دو گروه نمره درد یک . گیری و ثبت شد اندازه

ساعت پس از مصرف دارو نسبت به قبل از درمان کاهش 

در طول مطالعه نیز رازیانه نسبت به . داری داشت معنی

ثیر بیشتری در کاهش نمره درد و در أمفنامیک اسید ت

 .(06)( p<40/4) نوبت چهارم پس از مداخله داشت

 (Chamomile)بابونه 

 و (00)باشد کاسنی می خانواده از علفی گیاهی بابونه

امروزه  ولی ،بوده مختلف مدیترانه نواحی آن اصلی منشأ

 مورد اندام. (01)است  پیدا کرده انتشار جهان سراسر در

 شاملآن  ترکیبات ترین و مهم است گیاه گل آن مصرف

باشند اسپیرواترها می و بیزابولول، کامازولن فالونوئیدها،

 به ایران سنتی طب در که گیاهی است بابونه. (01)

 اسپاسم ضد عامل یکو  تب و نده دردده تسکین عنوان

 در بابونه ها ازنروژی. (04)گیرد قرار می استفاده مورد

 و خونریزی توقف و لیبردرد  عنوان تسکین به زایمان

. (01)کردند استفاده می از زایمان پس افسردگی

 بابونهصاره ع که است داده آزمایشگاهی نشان مطالعات

 در، شده اکسیژناز لیپو وقفه سیکلواکسیژناز و موجب

متوقف  ها رالکوترین ها وپروستاگالندین تولید نتیجه

ضد  داروهای با مشابه مکانیسمیبا  و (03 ،02)کند می

عمل  2 سیکلواکسیژناز منتخب غیر استروئیدی التهاب

 وشود  میها  پروستاگالندین تولید مهار به و منجر کندمی

در مطالعه عابدیان . (03)ندارد  1 بر سیکلواکسیژناز اثری

در بابونه به ارزیابی اثربخشی گیاه که ( 2416)و همکاران 

نفر از زنان چندزای  04 بر رویبرابر مفنامیک اسید 

جهت تهیه  ند،زایمان کرده به روش طبیعی پرداخت

 های بابونه ماتریکاریا از شرکتکپسول بابونه در ابتدا گل
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پودر آن، ابتدا با . گیاه اسانس گرگان خریداری شده بود

تبدیل به عصاره  %01و بعد با اتانول % 31حالل اتانول 

های مخصوص تولید هیدروالکلی شد و سپس با دستگاه

سپس . پودر خشک عصاره هیدروالکلی بابونه انجام شد

گرمی مشابه کپسول مفنامیک  میلی 204های کپسول

 1444گرم عصاره بابونه که معادل  یمیل 104اسید با 

گرم  میلی 14و  بودهای گیاه گرم پودر خشک گل میلی

به هر یک از واحدهای پژوهش به . الکتوز پر شدند

 1444صورت تصادفی یک عدد کپسول بابونه 

 204گرمی یا یک عدد کپسول مفنامیک اسید  میلی

 نسبت بابونه. شدگرمی، یک مرتبه خوراکی داده می میلی

بود  مؤثرتر زایمان درد پس کاهش در اسید مفنامیک به

(00). 
 

 

 درد زایمان ثیر داروهای گیاهی بر پسأهای انجام شده در زمینه تكارآزمایی -1 جدول

نویسنده 

( سال)

 (رفرنس)

 گروه تجربی روش کار
گروه 

 کنترل
 عوارض نتایج مقیاس

 جداد

 

و  گماری

 همکاران

(2414) 

(13) 

کارآزمایی 

 بالینی

 1ساعت  0هر 

قطره اسانس 

 %24الواند 

 روغن بچه
کش  خط

 درد

میانگین کاهش نمره درد در گروه 

داری از  اسانس الواند به طور معنی

گروه روغن بچه باالتر بود 

(441/4>p.) 

 3 بدون عوارض

رهجو و 

 همکاران

(2413) 

(16) 

 

 

کارآزمایی 

بالینی دو 

 سوکور

 1ساعت  6هر 

حاوی کپسول 

گرم  میلی 610

 زیره سیاه

مفنامیک 

 اسید

 دارونما

مقیاس 

 14عددی 

 ای نمره

در هر سه گروه پس از مداخله 

میانگین نمره پس درد کاهش یافته 

اگرچه میزان کاهش نمره پس . بود

درد در گروه مفنامیک اسید بیش از 

گروه زیره سیاه و در گروه زیره سیاه 

این بیشتر از گروه دارونما بود اما 

دار نبود  تفاوت از نظر آماری معنی

(636/4=p.) 

 0 بدون عوارض

تفضلی و 

 همکاران

(2413) 

(24) 

 

 

کارآزمایی 

 بالینی

 دوسوکور

یک بار دو عدد 

 344کپسول 

گرمی زیره  میلی

 سبز

مفنامیک 

 اسید

 دارونما

مقیاس 

تطابق 

دیداری 

(144-4 

 (متری میلی

 درد پس کاهش شدت مداخله از بعد

 سبز زیره و اسید مفنامیک گروه در

 درد پس شدت .بود دارونما از بیشتر

 به مفنامیک نسبت سبز زیره گروه در

 داری معنی آماری اختالف اسید،

 به نسبت اسید مفنامیک ولی ،نداشت

داشت  معناداری آماری اختالف دارونما

(441/4=p.) 

 0 بدون عوارض

پورملکی و 

 همکاران

(2413) 

(23) 

کارآزمایی 

بالینی 

یک 

 سوکور

 1ساعت  6هر 

 204کپسول 

گرمی میلی

 (زنجبیل)زینتوما 

مفنامیک 

 اسید

کش  خط

 درد

 پس درد مدت و شدت گروه، دو هر در

 و یافته بود کاهش دارو مصرف از

 گروه پس دو هر در درد مدت و شدت

 داریمعنی آماری تفاوت مداخله از

 (.p>40/4)نداشت 

 3 بدون عوارض

پور و  شادی

 همکاران

(2413) 

(31) 

 

 

کارآزمایی 

بالینی 

یک 

 سوکور

 1ساعت  6-1هر 

کپسول 

حاوی )منستروگل 

گرم  میلی 044

پودر عصاره 

خشک کرفس، 

مفنامیک 

 اسید

کش  خط

 درد

در هر دو گروه، شدت و مدت درد پس 

از مصرف دارو کاهش یافته بود 

(40/4>p .)ای نشان داد  نتایج مقایسه

ثیر بیشتری أکه منستروگل نه تنها ت

در کاهش شدت پس درد زایمان 

ثیر أداشت، بلکه مدت زمان ت

در )نفر  2تهوع 

گروه مفنامیک 

یبوست ، (اسید

در گروه )نفر  2

مفنامیک 

سرگیجه ، (اسید

3 
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زعفران، انیسون و 

 (افزودنیمقداری 

اسید  ه مفنامیکبتری هم نسبت  سریع

 .داشت

در گروه )نفر  1

 (منستروگل

خدادادی و 

 همکاران

(2410) 

(26) 

 

 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

 1ساعت  6هر 

 64کپسول 

گرمی  میلی

 انیسون

مفنامیک 

 اسید

کش  خط

 درد

پس از مداخله میانگین کاهش پس درد 

در دو گروه انیسون و مفنامیک اسید 

وجود داشت؛ داری  اختالف معنی

که انیسون نسبت به مفنامیک  طوری به

اسید باعث کاهش بیشتر پس درد شده 

 (.p=41/4)بود 

 0 بدون عوارض

خیریت و 

 همکاران

(2410) 

(01) 

کارآزمایی 

بالینی 

یک 

 سوکور

ساعت اسانس  6هر 

 1/ 0)شوید 

گرم اسانس به  میلی

ازای هر کیلوگرم از 

وزن بدن تقسیم بر 

24) 

مفنامیک 

 اسید

کش  خط

ای  نمره 14

 درد

میانگین شدت درد پس از زایمان در 

دو گروه کاهش یافته بود، ولی دو گروه 

داری با هم  اختالف آماری معنی

 (.p>40/4)نداشتند 

 0 بدون عوارض

گلیان 

تهرانی و 

 همکاران

(2410) 

(06) 

کارآزمایی 

 بالینی

یک 

 سوکور

 1ساعت  0-6هر 

کپسول فنلین 

 (اسانس رازیانه)

مفنامیک 

 اسید

کش  خط

 درد

در هر دو گروه نمره درد یک ساعت 

از مصرف دارو نسبت به قبل از پس 

در . داری داشت درمان کاهش معنی

طول مطالعه نیز رازیانه نسبت به 

ثیر بیشتری در کاهش أمفنامیک اسید ت

نمره درد و در نوبت چهارم پس از 

 (.p<40/4)مداخله داشت 

 3 بدون عوارض

عابدیان و 

 همکاران

(2416) 

(00) 

کارآزمایی 

بالینی 

 دوسوکور

عدد  1یک بار 

 1444کپسول 

 گرمی بابونه میلی

مفنامیک 

 اسید

مقیاس 

تطابق 

دیداری 

(144-4 

 (متری میلی

 در اسید مفنامیک به نسبت بابونه

 .بود مؤثرتر زایمان درد پس کاهش

 مناسب مفنامیک جایگزین بابونه،

 جهت زایمان از پس دوران در اسید

 میزان افزایش بدون درد، پس

 .باشدخونریزی می

 0 بدون عوارض

 

 بحث 
مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات کارآزمایی 

بالینی انجام شده در رابطه با گیاهان دارویی مورد استفاده 

در دو . گرفتدر درمان پس درد زایمان در ایران انجام 

مورد درد زایمان  ثیر گیاه انیسون بر روی پسأمطالعه ت

ولی به  ند،ثیر مثبت بودأبررسی قرار گرفته بود که دارای ت

کارآزمایی مطالعه در . تحقیقات بیشتری نیاز است

گیاه انیسون نسبت به ( 2410)خدادادی و همکاران 

تر بود،  مفنامیک اسید در کاهش پس درد زایمان اثربخش

که انیسون نسبت به مفنامیک اسید باعث کاهش  طوری به

ای نیز ذکر  گونه عارضه درد شده بود و هیچ سبیشتر پ

پور و همکاران  در کارآزمایی بالینی شادی. (26)نشده بود 

برای اولین بار نشان داده شد که کپسول ( 2413)

ثرتر از ؤدردهای زایمانی م منستروگل بر کاهش پس

ثیر دارو در گروه أمدت زمان ت. مفنامیک اسید است

از گروه مفنامیک اسید ( دقیقه 16)تر  منستروگل، کوتاه

منستروگل یک مورد سرگیجه و  در گروه .بود( دقیقه 21)

در گروه مفنامیک اسید دو مورد تهوع و دو مورد یبوست 

مطالعه حیدری و همکاران . (31)گزارش شده بود 

که )عصاره انیسون  ضد درد ثیرأتبررسی  که به( 1111)

 بر( باشدمی %2-3 حاوی اسانس روغنی انتول به میزان

نشان داد که عصاره پرداخته است، روی موش سوری 

. (00)انیسون دارای اثر ضد دردی مشابه مورفین است 

تزریق عصاره الکلی کرفس دارای خاصیت ضد انقباضی 

 تواند انقباض ایلئوم را در موش کاهش دهد بوده و می

همچنین نشان داده شده که عصاره آبی زعفران . (06)

تواند اثر خود را بر کاهش درد در موش با مهار احتمالی می

های درد و نیتریک اکساید انجام مسیر وابسته به گیرنده

نشان داد که ( 2413)مطالعه رهجو و همکاران . (00)دهد 

توان از زیره سیاه به عنوان داروی کمکی در کاهش  می
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دردهای زایمانی استفاده کرد و به این وسیله میزان  پس

استفاده از داروهای شیمیایی تسکین دهنده درد را کاهش 

داد و در کنار آن از اثرات مفید زیره سیاه مانند شیرافزایی 

در مطالعه . (16)آن در دوره پس از زایمان استفاده کرد 

ثر بودن افشره زیره بر شدت ؤم( 2440)فاضل و همکار 

 .(01)درد بعد از سزارین نشان داده شد 

درد  اسانس شوید مانند مفنامیک اسید باعث کاهش پس

به عنوان یک داروی ضد درد  دتوانشود و میزایمانی می

گیاهی برای مادرانی که پس درد زایمانی دارند مورد 

های مختلف نشان کارآزمایی. (01)استفاده قرار گیرد 

دیسمنوره و کاهش شدت اند که این گیاه در درمان  داده

نتایج کارآزمایی . (64 ،01)است  ثرؤدرد مراحل زایمان م

نشان داد که ( 2413)نیا و همکاران  محمدی بالینی

 .(64)باشد شوید دارای خواص آنتی اسپاسم می

اسانس ( 2441)الواگنا و همکاران  در مطالعه

پس از عمل سزارین  12و  6، 3 ساعاتاسطوخودوس در 

برای بیماران به صورت تنفسی به کار برده شد و این 

 (بدون خاصیت تسکینی)اسانس با عطر اسطوخودوس 

این مطالعه نشان داد که این اسانس در . قایسه شدم

ریشه . (61)ثر است ؤکاهش شدت درد پس از سزارین م

گل آن  اثر ضد تشنج قوی دارد و از برگ و اسطوخودوس

ازگلی و . (10)شود  برای تسکین درد استفاده می

 نعناع رایحه استنشاق به بررسی تأثیر( 2413)اران همک

 زنان درزایمان  اول مرحله اضطراب و درد بر فلفلی

در این مطالعه رایحه درمانی با نعناع . ندزا پرداختنخست

. (62)فلفلی باعث کاهش درد و اضطراب شده بود 

مکانیسم کاهش دهنده اضطراب اسطوخودوس، کاهش 

با توجه به اینکه . (63)سطح کورتیزول است 

اسطوخودوس و نعناع فلفلی هر دو از خانواده نعناعیان 

هستند، احتماالً مکانیسم کاهش دهنده اضطراب نعناع 

از . یق کاهش سطح کورتیزول خون استفلفلی نیز از طر

طرفی، بین درد و اضطراب رابطه مستقیمی وجود دارد 

اسانس ( 2414)در مطالعه گماری و همکاران . (60)

 . (13)ثر بود ؤدرد زایمانی م اسطوخودوس بر پس

در مورد گیاه بابونه در مطالعه عابدیان و همکاران 

 کاهش در اسید مفنامیک به نسبت بابونه( 2416)

با توجه به نتیجه این . بود مؤثرتر یزایمان درد   پس

مناسب  جایگزین بابونه رسدنظر میکارآزمایی به 

، درد پس جهت زایمان از پس دوران در اسید مفنامیک

 در مطالعه. (00) باشدخونریزی می میزان افزایش بدون

افزایش قابل توجهی در ( 2411)مدرس و همکاران 

-کاهش درد دیسمنوره در گروه مصرف کننده کپسول

کننده مفنامیک های حاوی بابونه نسبت به گروه مصرف 

با خاصیت ضد بابونه گیاهی . (60)اسید وجود داشت 

 .(66)بخش است  التهاب، ضد اسپاسم، ضدنفخ و آرام

رازیانه ( 2410)در مطالعه گلیان تهرانی و همکاران 

ثیر بیشتری در کاهش نمره أنسبت به مفنامیک اسید ت

اند که این  مطالعات متعدد نشان داده. (60)درد داشت 

بر اساس . (61 ،61)ثر است ؤگیاه در درمان دیسمنوره م

مطالعات انجام شده اسانس رازیانه قادر به مهار انقباضات 

عضله صاف رحمی در موش صحرایی بوده و قادر به 

در مطالعه پورملکی و . (04)باشد کاهش درد می

ثر ؤدرد زایمان م گیاه زنجبیل بر پس( 2413)همکاران 

های بالینی متعدد گیاه زنجبیل در کارآزمای. (23)بود 

فنامیک اسید و ایبوپروفن در کاهش درد همانند م

این گیاه از طریق مهار . (02 ،01)ثر بود ؤدیسمنوره م

ها  سیکلواکسیژناز منجر به سرکوب تولید پروستاگالندین

شود و دارای خواص داروهای ضدالتهابی می

 .(03)باشد غیراستروئیدی می

که ( 2410)دپیام و همکاران مطالعه مروری و متاآنالیز 

تایلندی  یبه بررسی تعیین اثرات بالینی فشرده گیاه

که ممکن است بتوان از این گیاهان  نشان داد ند،پرداخت

به عنوان جایگزین برای درمان درد استئوآرتریت و درد 

عضالنی و همچنین به عنوان یک درمان انتخابی برای 

در ترکیبات فشرده اکثر این . القای شیردهی استفاده کرد

 .(00)گیاهان تایلندی گیاه زنجبیل وجود داشت 

مطالعات با گیاهان متفاوت که ریشه مصرف بومی دارد 

برای هر گیاه کم  اتتعداد این مطالع اما ،انجام شده است

است و شواهد بالینی کافی جهت کاربرد عملی برای هر 

یک از گیاهان وجود ندارد، لذا تمرکز بر یکی از گیاهان 

ی بالینی بعدی پیشنهاد هاپر مصرف بومی در کارآزمایی

های این مطالعه این بود که از جمله محدودیت .شودمی

و به دلیل  مرور مقاالت در مطالعات کشور ایران انجام شد

اینکه متدولوژی مطالعات از نظر کیفیت ناهمگون بود، 



 

 


 

یر
تأث

ر 
ی ب

ور
مر

ن 
ها

یا
گ

ن
ما

زای
د 

در
س 

ر پ
ی ب

وی
دار

 

 

89 

شود در پیشنهاد می. امکان انجام متاآنالیز وجود نداشت

و مطالعه مروری  هیافتمطالعات بعدی مطالعه گسترش 

ای در مورد  کل جهان انجام شود و نیز مطالعه مشابهی در

 نیز داروهای گیاهی که بیشترین مصرف را در دنیا دارند

 .انجام شود
 

 گیری نتیجه
 به طور کلی تمام گیاهان دارویی مورد استفاده

، انیسون، زنجبیل، زیره سبز، زیره سیاه، اسطوخودوس)

باعث کاهش  (بابونهو  رازیانه، شوید، زعفران، کرفس

برای  اتتعداد این مطالع اما ،درد زایمان شده بودند پس

لذا شواهد بالینی کافی جهت کاربرد  ،هر گیاه کم است

یک از گیاهان وجود ندارد و نیاز به  عملی برای هر

 .باشدمطالعات بیشتری در این زمینه می
 

 تشكر و قدردانی
پژوهشی دانشگاه علوم  وسیله از همکاری معاونت بدین

 .شود پزشکی شهید بهشتی تشکر و قدردانی می
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