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دهیچک

مورد توجه قرار  ،ماریب تیرضا شیو افزا ها نهیکاهش هز لیبه دل مانیزا یو القا کسیسرو یساز آمادهجهت  یاهیگ یاز داروها ییسرپا ی استفاده ،ریاخ های  سالدر  :مقدمه

 جینتا یبند و جمع یابیحاضر با هدف ارز پژوهشاست.  افتهی شیافزانیز  یاهیگ یبه استفاده از داروها مارانیب لیتما ،ییایمیش یبا توجه به عوارض داروها وگرفته 
 انجام شد. مانیزا القایو  کسیسرو یآمادگدر  یاهیگ یاز داروها ییسرپا ی استفاده با انجام شده در جهان در ارتباط ینیبال یها ییکارآزما

ی اطالعات های گاهیپای از و زبان یزمان تیبدون محدود ،مانیزا و القای کسیسرو یآمادگدر  یاهیگ یاز داروها ییسرپا ی در ارتباط با استفاده ینیبال یها ییآزمارکا :ها روش

Magiran ،Scientific Information Database (SID) ،ScienceDirect ،Cochrane Library ،PubMed ،Scopus  وGoogle Scholar  تا تاریخ 
 .تجزیه و تحلیل گردید Stataافزار  نرم در ها دادهمورد جستجو قرار گرفت و  7170آوریل سال  71

بخت شروع  ها، بر اساس یافته بود. ریپذ روغن کرچک و خرما امکان یتنها بر رو زیتاآنال. انجام مشد یبررس ،بودند تحقیقورود به  یارهایمع یمقاله که دارا 01 ها:افتهی

برابر  7 نیز در گروه روغن کرچک Bishop ی نمره شیافزا. بود شاهدگروه  برابر 715/7 ،برابر و در گروه خرما 211/5 ،در گروه روغن کرچک مانیزا یدردها یخود هخودب
و شروع  کسیسرو یآمادگدر  هم بابونه و زعفران ر،ی(. اسپند، خاکشP=  201/1) دکررد را انتشار  یریسوگ، Eggerو آزمون  یفینمودار ق جینتا شاهد گزارش شد.گروه 

  مؤثر نبود. مانیزا یخود شروع خودبه قرمز در . برگ تمشکنشان نداد مانیزا یخود هدر شروع خودباثر داشت، اما تأثیری  Bishop ی نمرهبر  یگل مغرببودند. ثرؤم مانیزا

 یبا متدولوژ شتری. انجام مطالعات بباشند می مانیو شروع زا کسیسرو سازی دهدر آمادارای شواهد بیشتری  و خرما روغن کرچک از بین گیاهان ذکر شده، :یریگ جهینت

 . رسد ضروری به نظر می رت یقو

 یاهیگ یداروهایی؛ سرپا؛ کسینرم شدن سرو؛ مانیزا یالقا؛ مانیشروع زا :یدیکل واژگان

مرور یک : مانیو شروع زا کسیسرو یدر آمادگ یاهیگ یاز داروها ییسرپا ی استفاده .قوامی وحید ذگمی سمیرا، زاده میابراه قاسمی مریم، :ارجاع

 .333-0113(: 155) 33 ؛0011 اصفهان پزشکی دانشکده مجله. و متاآنالیز کیستماتیس

 

 مقدمه

 یوردب انقباضات قبل از شررع  ودببره   کیتحر یبه معن مانیزا یالقا

که به طدر چشم باشد یم مانیبر زا عیشا ی مداوله کی ع (1) مانیزا

تررم برا    یها یچهارم باربار کی حدعباست ع  شیبر حال افزا یریگ

-3)افتد یاتفاق م ینیع جن یع عدارض مابر ریهدف کاهش مرگ ع م

است  مانیزا یالقا یاصل یها از مؤلفه یکی کس،یسرع یساز آمابه .(2

ع بر  کسیسررع  یریپر   ع انعطراف  یسراوتار، نرمر   رییر ع منجر بره ت  

 یرعش بررسر  نیترر  جیر . راشردب  یباز شدن آن بر انقباضات م ت،ینها

 Bishop یشرده  فیتدصر  یازبهیامت ستمیس کس،یسرع یآمابگ زانیم

 افاسرمان،  دن،یالتاسر یب زانیم» یرعش، پنج مؤلفه نیاست. بر اساس ا

 ینره یمعا قیطر از «شینماعضد  گاهیرحم ع جا یبهانه تیمدقع قدام،

بابه  3از صفر تا  یازیامت کیع به هر  ربیگ یم قرار یبررس مدرب یلگن

 یالقا تیمدفق زانیبر زمان القا باالتر باشد، م ازیامت نی. هرچه اشدب یم

 .(4)وداهد بدب  شتریب مانیزا

 یری بارع هرای  رعش شرامل  سررعیکس  آمابگی متداعل های رعش

 یکیمکران (، کیر ترین دیاکسر  یها بهنده ن،یپرعستاگالند ن،یتدس ی)اکس

)پرراره کررربن  ی( ع جراحررکسیسرررع بر بار سرردند بررالدن ا،یررناری)الم

. (1، 5)باشرد   ی( مر ینر یجن یها پربه یآب، جداساز ی سهیک یمصندع

مقاربرت   ،یری بارع اهران یگ ماننرد  نیگزیامرعزه از طر  مکمرل ع جرا   

ع  کسیسررع  یساز جهت آمابه یپستان ع ط  سدزن کیتحر ،یجنس

 یاز قرعن باستان به ودب ییبارع اهانی. گشدب یاستفابه م مانیزا یالقا

 شیافرزا  بره  رع ریاو یهاها بر سالشناوته شده بدبند ع استفابه از آن

 مروریمقاله
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 ترا   11 نیمختلرف، متفراعت ع بر    یآن بر منراطق ع کشردرها   د یع ش

استفابه از  جیرا یهادنیکاسیاز اند یکی .(5-6)است  ریمت  برصد 81

 لیر بره بال  مران یزا تیر تقد ایر القرا   ،یبر بعران باربار ییبارع اهانیگ

 رعغرن  جملره  از مختلرف  یاهیر گ یبارعهرا  امرعزه. باشد یمختلف م

 قررار  تدجره  مردرب  نره یزم نیا بر یم رب گل ع زعفران ورما، کرچک،

 برات یع ترک یری بارع اهران یانرد کره گ  افتره یمحققران بر . (6) انرد  گرفته

 یمردرن، گراه   یبه همان رعش بارعهرا  است ممکن ،هاآن یاوتصاص

 کره  ییجرا آن از. (5)وطرناک عمل کنند  یبهتر ع بدعن عدارض جانب

 یعردارض جرانب   مران یزا یآمابگی سرعیکس ع القرا  یها رعش شتریب

از حرد رحرم    شیب تیباعث فعال یع از جمله بر مدارب رببا ینامطلدب

 یبرا تداند یم زیناز حد رحم  شیب کیاز تحر یع عداق  ناش شدبیم

 یهرا  طیبر محر  مانیزا یمدارب القا شتریوطرناک باشد، ب نیمابر ع جن

 یوردراک  صدرت به اندکه بتد ییاما بارعها شدب، یانجام م یمارستانیب

 ازیر ع فقط به نظارت محردعب ن  گربباستفابه  یا سابه یها با رعش ایع 

 . (7)به کار گرفته شدب  ییسرپا یالقا یباشته باشد، ممکن است برا

 یمعرفر  1881 ی برار بر بهره   نینخست یبرا ییسرپا یالقا مفهدم

بار بر سرال   نیاعل یبرا ییبه صدرت سرپا کسیسرع یسازشد. آمابه

 Bedford مارسررتانیبر ب نیپرعسررتاگالند افیبررا اسررتفابه از شرر1888

زنان  ی بر مجله 2112مدرب اعل آن بر سال  111 جیع نتا گرفتانجام 

 نیر اسرتفابه از ا  مان،یزا یالقا زانیم شی. با افزادیگربمنتشر  مانیع زا

منتشرر   2118 سرال  برکره   ینظرسرنج  کیاست.  شیافزارعش رع به 

بر حرال   سرتان، انگل یمران یزا یبرصد عاحدها 6/17که  باب نشان ،شد

مدارب با استفابه  اغل بر  ع مانیزا ییسرپا یالقا ی بهنده هیراحاضر ا

از  یاریبرر بردبن، بسر   زمران  لیبه بل. (8)باشد  یم ها نیاز پرعستاگالند

بر وانه باشند.  کسیسرع یسازبر طدل آمابه بهند یم حیترج ها وانم

ع  ینیزنان، کارکنان بال یبرا یاریبس یایممکن است مزا ییسرپا یالقا

باشته باشرد ع انجرام آن بر    یع برمان یودمات بهداشت دگانه بهنیارا

 ع اسرت  ترر  مرابر مطلردب   یبررا  یاجتماع -یوانه از نظر رعان طیمح

ع کراهش   مارسرتان یبر ب یطدل مدت بسرتر  کاهش باعث بارب امکان

 .(8-8)شدب  ماریب تیرضا شیع افزا ها نهیهز

بر  یعردارض جرانب   رعزکرب که ب گزارش یگرعههم یبررس کی

ع  نیبر مدرب مرؤررتر  ینابر است، اما شداهد کاف ییسرپا یرعش القا

از  یکرره تعررداب  ییجررا. از آن(8)رعش عجرردب نرردارب   نیتررر امررن

 یع القرا  کسیسررع  یسازشده بر آمابه یتصابف ینیبال یها ییکارآزما

 ع گرفتره  صدرت ییسرپا رعشبه  ییبارع اهانیبا استفابه از گ مانیزا

 یری بارع اهران یگ کاربرب ینهیزم بر یمرعر یمطالعه تاکندن ن،یهمچن

ع مرررعر  ی، بررسرراسررت نشررده افررتی مررانیزا ییسرررپا یالقررا بر

برر   یری بارع اهانیاز گ ییسرپا ی اررات استفابه زیع متاآنال کیستماتیس

 جی. نترا رسرد  ینظر م به یضرعر مانیزا یع القا کسیسرع یسازآمابه

رر، ؤوطرر، مر  کرم  یهرا  رعش ییبر شناسرا  تدانرد  یپژعهش حاضرر مر  

 رشیع مردرب پر    مارسرتان یبر ب مارانیب یبه بستر ازیبدعن ن نه،یهز کم

 یمطالعره  ن،یکننده باشد. بنابراکمک مان،یالقا ع شرع  زا یبرا مارانیب

بر  یاهیر گ یاز بارعهرا  ییسررپا  ی اسرتفابه  یحاضر برا هردف بررسر   

 انجام شد. مانیع شرع  زا کسیسرع یآمابگ

 

 ها روش

ع  زیع متاآنال کیستماتیس یمرعر ند  از قیتحق نیا :جستجد یاستراتژ

بر ارتبرا  برا   بر جهران   شرده  انجرام  ینیبال یها ییتمام کارآزما شامل

شرردن بر  یع برردعن بسررتر یاهیررگ یاز بارعهررا ییسرررپا ی اسررتفابه

 یزمران  هرای  بعره بر مانیع شرع  زا کسیسرع یآمابگ بر مارستانیب

بردعن  ، 2121سرال   لیر آعر 21 ترا مررتبط   هرای  گراه یتحت پدشش پا

 مقرراالت بررا اسررتفابه از  یجسررتجد. برردب یع زبرران یزمرران تیمحرردعب

  کس،یدن سررع شر نررم   مران، یزا یالقرا  مان،یشرع  زا» یهاکلید عاژه|

 ،Outpatient هرراآن یسرریانگل معررابل ع «یاهیررگ یبارعهررا ،ییسرررپا

«Herbal medicine، Cervical Ripening، Induction of labor 

 OR ع AND یبرا عملگرهرا   یبر یع ترک ییتنهابه  «Onset of laborع 

ع  یفارسر  یاطالعرات  یهرا  گراه یپا بر مدرب نظر یها عاژه دیکلشد.  انجام

 ،Magiran، Scientific Information Database (SID) یسرریانگل

ScienceDirect، Cochrane Library، PubMed، Scopus  ع

Google Scholar سامانه . شد جستجد2121سال  لیآعر 21 خیتا تار

 Iranian Registry of Clinical Trials) رانیا ینیبال ییربت کارآزما

 افتنیر بره منظردر    زیر ن www.clinicaltrial.gov تی( ع ساIRCT ای

بره   یابیبسرت  یبررا  ن،یهمچنقرار گرفت.  یمدرب بررس ،مقاالت مرتبط

 شد.   یبررس زیمنابع مقاالت مرتبط ن شتر،یمتدن ب

 یهررااریابترردا بررا تدجرره برره مع    :ورررع  ع عرعب یارهررایمع

Population, Intervention, Control, and Outcomes (PICO ،)

 قرات یتحقعرعب ع وررع    یهرا  اریر ع مع یبنرد ال پژعهش فرمردل ؤس

 بره  ینیبرال  ییکارآزما مطالعات تمام شاملعرعب  یارهایمع. شد فیتعر

 شررع   ع سررعیکس  آمرابگی  بر یاهیر گ یبارعها ریتأر یبررس منظدر

بره مرتن کامرل مقالره،      یعردم بسترسر  . بدب ییسرپا صدرت به زایمان

 دیرربا مداولرره جهررت آن بر کررهشررده  انجررام ینیبررال یهررا ییکارآزمررا

هررا ع نامررهانیررپا شرردند، یبسررتر مارسررتانیب بر پررژعهش یعاحرردها

 یانجرام شرده برر رع    یهرا  ییهرا عکارآزمرا  شیمقاالت هما ی والصه

 .شد گرفته نظر بر ورع  یارهایمع زین داناتیح

 زیع متاآنال کیستماتیمرعر س یشنهابیپ ستیلبر اساس چک :ها بابه استخرا 

(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

 ایر کره بر عنردان    ی. ابتدا تمرام مقراالت  (11) دیگرب( انجام PRISMA ای

. بر شرد  سرت یمدجدب بدب، عارب لذکر شده  یهاعاژه دیها کلآن ی دهیچک
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 ییمقالره برا احتمرال ارتبرا  برا مدضرد  شناسرا        1848، هیاعل یجستجد

مررتبط   ریر غ لیر بل بهمقاله  1144مقاالت،  نیعناع یاز بررس پس. دیگرب

 ی مقالره  64متن کامرل   عح ف  بدبن یتکرار لیبل بهمقاله  841 عبدبن 

عرعب بره مطالعره را نداشرتند ع     اریر مقالره مع  46شرد.   یمانده بررس یباق

حر ف   ،به متن کامرل  یبه علت عدم بسترس زیمقاله ن کیح ف شدند. 

 جیکره نترا  مانرد   یمقاالت باق تیفیک یابیارز یمقاله برا 17. (11) دیگرب

 آمده است. 1بر شکل 

مقاالت تدسرط   یابیسدم، ارز ی بر مرحله مقاالت: تیفیک یابیارز

سرؤال بر ارتبرا     5شامل  اسیمق نی. ا(12)انجام شد  Jadad اسیمق

بر  یریدگع احتمال س یساز یبدبن مطالعه، رعش تصابف ییبا کارآزما

 ی حرداکرر ع حرداقل نمرره    .اسرت  مراران یب یریر گیع پ یآن، کدرساز

 ی کننرده  انیر ب 3کمترر از   ازیر . امتباشرد یمع صفر  5  یترت به یابیارز

 تیر فیک یبهنده نشان، 3 یع مساع شتریب ازیع امت مقاله فیضع تیفیک

 . (12) است مقالهودب 

کسر  نمردب    3کمترر از   Jadad ی مقاله نمره کیمرحله،  نیا بر

مقاله عارب مطالعه شد.  16، تید. بر نهایگربوار   پژعهشع از  (13)

 سرنده، یاز اطالعات الزم شامل نرام ند  یستیلچک ،هارمچ ی بر مرحله

 ییسررپا  ی هسال انتشار، مکان مطالعه، مدت مطالعه )طدل مدت استفاب

ای بر تعداب نمدنه، اقدامات مداوله ،مطالعه ی(، طراحیاهیگ یاز بارع

به  Jadad اسیمق ازیامت آمده، بست به جی، نتاشاهدبع گرعه مداوله ع 

 شده است.   هیارا 1شد که بر جدعل  هیته یینها یابیمنظدر ارز

 یهرا ع بررسر  جستجد، استخرا  بابه ،یریاز سدگ یریلدگجهت ج

ع مدارب اورتالف   منابع تدسط بع پژعهشگر به صدرت مستقل انجام شد

قرار گرفت. الزم بره ذکرر اسرت     یبا پژعهشگر سدم مدرب بحث ع بررس

طردل مردت مطالعرات، بزهرا ع      ینراهمگدن  لیر بره بل  زیکه انجام متاآنرال 

 5تنهرا بر   امردها، یپ یریگمتفاعت اندازه یهااسیمحصدالت واص ع مق

 ت،یر بردب. بر نها  ریپر  امکان ورما یمطالعه 3 ع کرچک رعغن ی مطالعه

 .شد زیمقاله عارب متاآنال 8ع  کیستماتیمقاله عارب مرعر س 16
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 ی مروری و متاآنالیز وارد شده به مطالعه مانیو شروع زا کسیسرو یدر آمادگ یاهیگ یداروها ییسرپاهای بالینی  . مشخصات کارآزمایی1جدول 

/ نمونه حجم مطالعه یطراح کشور/ سندگانینو

 کنندگانمشارکت

 نمره جینتا شاهد مداخله استفاده مدت
Jadad 

Simpson  و

 (16) همکاران/ استرالیا

 دو ینیبال ییکارآزما

 ی دو سوکورگروه

خانم باردار  192

 زا نخست

تا  32ی  از هفته

 ایمانز

گرم برگ تمشک قرمز  2/1یک عدد قرص 

 ساعت تا زایمان 12هر 

 5 (.P = 910/0) نداشت یدار تفاوت معنزایمان  یخود شروع خودبه دارونما

پیرداده بیرانوند و 

 (20) رانیا همکاران/

دو  بالینی کارآزمایی

 گروهی

خانم باردار  44

 زا و چندزا نخست

 کرچک سی روغن سی 60 نوبت یک 42تا  40 ی هفته

 خوراکی

 Bishop (001/0> P)ی  دار در نمره افزایش معنی -

 (P < 001/0)خودی زایمان  دار در شروع خودبه افزایش معنی

3 

 آذرکیش و همکاران/

 (14) رانیا

دو  بالینی کارآزمایی

 گروهی یک سوکور

 کرچک روغن سی سی 60 نوبت یک 41 ی هفته خانم باردار چندزا 30

 خوراکی به همراه آبمیوه

 Bishop (001/0 > P) ی نمره دار در  افزایش معنی -

 (P = 003/0)زایمان  خودی دار در شروع خودبه افزایش معنی

3 

 صابری و همکاران/

 (21) رانیا

 دو ینیبال ییکارآزما

 یگروه

خانم باردار  44

 زا و چندزا نخست 

  40 ی هفتهاز 

 به بعد

 3 (P = 001/0)خودی زایمان  دار در شروع خودبه معنیافزایش  - یروغن کرچک خوراک یس یس 60

نیا و همکاران/  محمدی

 (29) رانیا

 دو ینیبال ییکارآزما

 سوکور دو یگروه

خانم باردار  130

 زا نخست

تا  34 ی از هفته

 مانیزا

مثقال خاکشیر با یک لیوان  2مصرف روزانه 

 آب گرم و یک قاشق 

 سوپخوری شکر

 Bishop (003/0  =P) ی نمرهافزایش معنی دار در  دارونما

 (.P = 290/0نداشت ) یدار یتفاوت معنزایمان  یخود شروع خودبه

3 

اقدم و   کهنموئی

 (19) رانیاهمکاران/ 

دو  بالینی کارآزمایی

 گروهی یک سو کور

خانم باردار  100

 و چندزا زا نخست

روغن کرچک  یس یس 60نوبت  کی 41 ی هفته

 آب پرتقال یس یس 140ه به همرا یخوراک

 .(P = 090/0نداشت ) یدار نیتفاوت مع Bishop ی نمرهاز نظر  دارونما

 .(P=  040/0نداشت ) یتفاوت معناداری زایمان خود شروع خودبه

3 

 کردی و همکاران/

 (25) رانیا

 دو ینیبال ییکارآزما

 یگروه

خانم باردار  210

 زا نخست

 34-33 ی از هفته

 مانیتا زا

خرما به گرم  45-40روزانه +  نیمراقبت روت

 یمانیزا یمتا شروع عال یصورت خوراک

مراقبت 

 نیروت

 Bishop (001/0 > P) ی دار در نمره یمعن شیافزا

 (P = 001/0)خودی زایمان  دار در شروع خودبه افزایش معنی

3 

 کریمان و همکاران/

 (24) رانیا

 دو ینیبال ییکارآزما

 یگروه

خانم باردار  106

 زا نخست

تا  33 ی از هفته

 مانیزا

عدد خرما به  4+ روزانه  نیمراقبت روت

 صورت خوراکی

مراقبت 

 روتین

 Bishop (003/0 = P) 3 ی دار در نمره یمعن شیافزا

 /و همکاران یسعد

 (30) رانیا

 دو ینیبال ییکارآزما

 ی دو سوکورگروه

خانم باردار  46

 یا کمتر 2پاریتی 

 24گرم در  یلیم 250عدد کپسول زعفران  3 41تا  39 ی هفته

 ساعت

 Bishop (001/0 > P) ی دار در نمره یمعن شیافزا دارونما

 (.P > 050/0نداشت ) یدار یتفاوت معنی زایمان خود شروع خودبهدر 

5 

ترک زهرانی و 

 (51) رانهمکاران/ ای

کارآزمایی بالینی 

 ادفی دو سوکورتص

خانم باردار  204

 یا کمتر 3پاریتی 

گرم اسپند با استفاده از زغال به  20دود دادن  41تا  40 ی هفته

 بار در روز و هر بار  2روش خاص 

 دقیقه 10

 4 (P < 001/0)خودی زایمان  دار در شروع خودبه افزایش معنی دارونما
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 (ادامه) ی مروری و متاآنالیز وارد شده به مطالعه مانیو شروع زا کسیسرو یدر آمادگ یاهیگ یداروها ییسرپاهای بالینی  کارآزمایی. مشخصات 2جدول 

/ نمونه حجم مطالعه یطراح کشور/ سندگانینو

 کنندگانمشارکت
 نمره جینتا شاهد مداخله استفاده مدت

Jadad 

و همکاران/  یغالم

 (31) رانیا

 ینیبال ییکارآزما

 سوکور دو یتصادف

خانم باردار  30

 زا تنخس

 3بابونه هر  یخوراک یگرم یلیم 500کپسول  40 ی هفته

 هفته کیساعت دو عدد به مدت 

 4 (P = 003/0) مانیزا یخوده دار در شروع خودب یمعن شیافزا دارونما

Razali  /و همکاران

 (26) یمالز

 دو ینیبال ییکارآزما

 یگروه

خانم باردار  154

 زا نخست

تا  36 ی از هفته

 مانیزا

گرم خرما به  30+ روزانه  نیمراقبت روت

 یصورت خوراک

مراقبت 

 نیروت

  وجود نداشت یدار یتفاوت معن مانیزا یخود هدر شروع خودب

(003/0 = P). 

3 

Gilad و همکاران/ 

 (13) لیاسرائ

 دو ینیبال ییکارآزما

 سوکور دو یگروه

خانم باردار  31

 زا و چندزا نخست

 6 هفته و 41تا  40

 روز

 پار یدر زنان مولت مانیزا یخود هدر شروع خودب یدار یمعن شیافزا دارونما روغن کرچک یس یس 60نوبت  کی

(040/0  =P)  ،یخود هزا در شروع خودب اما در زنان نخستمشاهده شد 

 .وجود نداشت یدار یتفاوت معن مانیزا

5 

و همکاران/  یکالت

 (22) رانیا

 ینیبال ییکارآزما

 سه سوکور یتصادف

خانم باردار  30

 زا نخست

 یگل مغرب یگرم یلیم 1000یکپسول خوراک هفته 40

 هفته کیعدد به مدت  کیساعت  12هر 

 5 .(P = 110/0) نداشتوجود  یدار یتفاوت معن Bishop ی از نظر نمره دارونما

 رانیو همکاران/ ا ینجف

(23) 

 ینیبال ییکارآزما

 سوکور دو یتصادف

خانم باردار  36

 زا نخست

 33 ی از هفته

 مانیتا زا یباردار

 نالیعدد کپسول واژ کی ی مصرف روزانه

 یگل مغرب یگرم یلیم 1000

 5 .(P=  001/0)مشاهده شد  Bishop ی دار در نمره یمعن شیافزا دارونما

 /نژاد و همکاران یهاشم

 (24) رانیا

 ینیبال ییکارآزما

 سوکور دو یتصادف

خانم باردار  162

 زا نخست

گل  یگرم یلیم 1000 نالیعدد کپسول واژ 2 34 ی هفته

  نوبت کی یمغرب

  وجود نداشت یدار یتفاوت معن مانیزا یخود هدر شروع خودب دارونما

(050/0 < P.) 

3 
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Odd ratio (OR )مطالعه( به صدرت  8ارر هر پژعهش ) یاندازه

مطالعرهCohen (2   )ارر  یاندازه زین ع برصد 85 نانیاطم یع با فاصله

 قیر از طر یآمار یناهمگن. دیگرب محاسبه قاتیتحق یها بر اساس بابه

2شاوص 
I 2 ریکه مقاب یقرار گرفت؛ به نحد یمدرب بررسI   ارزش برا

برصرد   75ترا   25 ن،ییپا یتیهترعژن ی نشان بهندهبرصد،  25کمتر از 

 ی برصرد نشران بهنرده    75 یمتدسط ع براال  یتیهترعژن ی نشان بهنده

هرا، از   . با تدجه به عجدب نراهمگنی بر بابه (14)است  ابیز یتیهترعژن

 راتییر مردل، ت   نیر بر ا .شد استفابه هامدل تصابفی جهت تحلیل آن

شردب.   یبر محاسربات بر نظرر گرفتره مر     زیر مطالعات ن نیپارامتر بر ب

 طیمردل بر شررا   نیر حاصرل از ا  جیتردان گفرت کره نترا     یم ن،یبنابرا

نسربت بره مردل برا اررر رابرت بارب.        یشرتر یب میتعمر  تیقابل یناهمگن

 Eggerع آزمردن   یفر یق یانتشار با اسرتفابه از منحنر   یریسدگ یابیارز

 16 ینسرخه  Stata افرزار نررم  بر هرا  . بر نهایرت، بابه (15)انجام شد 

(version 16, StataCorp LLC., College Station, TX )  مردرب

 یباریبره عنردان سرطح معنر     P < 15/1تجزیه ع تحلیل قرار گرفت. 

 .شد گرفته نظر بر ها بابه

 

 ها  افتهی

 صردرت  بره  ع ینیبال ییاز ند  کارآزما همهمقاله  16ی حاضر،  بر مطالعه

 زن 382 ع زانخسرت  زن 1436نفرر )  1814 ی برا حجرم نمدنره    ییسرپا

زا ع چندزا را مشرخص نکرربه   زنان نخست تعداب پژعهش کی ع چندزا

مطالعره   1 ران،یر مطالعره بر ا  13قرار گرفت که  یینها یبدب( مدرب بررس

انجرام شرده بردب.     لیمطالعه بر اسرائ 1 ع یمطالعه بر مالز 1 ا،یبر استرال

 گررعه  جهرت  نیرعتر  مراقبت از مطالعه 8 بر ع بارعنما از مطالعه 11 بر

کمترر   ایر  یمساع Bishop ینمره مطالعه، 11 بر. بدب شده استفابه شاهد

عرعب بره   اریر بره عنردان مع   7کمترر از   ایر  یمطالعه مساع کیع بر  4از 

 مطالعات آن را ذکر نکربه بدبند.   هیبر نظر گرفته شده بدب ع بق قیتحق

 یمقالره بررسر   5 ،(16)برگ تمشرک قرمرز    قرص ریتأر قالهم کی

 یکپسردل وردراک   ریترأر  مقاله 1، (17-21) یودراکارر رعغن کرچک 

  یگرل م ربر   نرال یعاژاررر کپسردل    گرر یب ی مقالره  2، (22) یرب گل م

، (28)بعب اسپند  ارر مقاله ک، ی(25-27)ورما  ریرأتمقاله  3، (24-23)

مقالره   کی ع (31)ارر زعفران  مقاله ک، ی(28)ریر واکشیر أت مقاله کی

 کرربه  یبررسر  مانیزا شرع ع  کسیسرع یبگبر آما را (31) بابدنهارر 

 مطالعره  8 حاضرر،  قیر تحق بر استفابه مدرب یمطالعه 16 نیب از. بدبند

 ینمدنره  حجرم  برا  مطالعه 5 که باشتند را یآمار زیمتاآنال انجام تیقابل

  ع( 17-18، 21-21، 32) کرچرک  رعغرن  ریترأر  یبررسر  بره  نفر 458

 برر ( 25-27) ورمرا  اررر  یبررس به نفر 471 ینمدنه حجم با مطالعه 3

بر  کردام  هرر  یهرا افتهیپرباوته بدبند که  مانیزا یودبودببه شرع 

بع  بر مانیزا یودبودببه شرع  بختشدند ع   یبا هم ترک زیمتاآنال

 .گرفرت  قررار  یآمار لیتحل ع هیتجز مدربرعغن کرچک ع ورما  اهیگ

ع  راندنرد یب ربابهیر مطالعه ]پ 2از کل مطالعات بر گرعه رعغن کرچک، 

 بره  را Bishop ی([ نمرره 17ع همکراران )  شی( ع آذرک21همکاران )

 اسراس  برر  هرا آن زیمتاآنال که بدبند کربه گزارش اریمع انحراف همراه

نشران   Cochran's Qآزمردن   ی جره ی. نتشد انجام Cohenارر  یاندازه

2=  78/78بدب ) باالمطالعات بر حد  جینتا نیب یکل یکه ناهمگن ابب
I )

 Confidence interval: 682/1-878/8 ،یتصابف ارر مدل اساس برع 

(CI )85  ،875/3برصد  =OR جینشان بابن نتا ی. برادیمحاسبه گرب 

 یوردب ودببره  شررع   بخرت استفابه شرد.   Forest plotاز  لیفراتحل

 گررعه  برابرر  215/3 ورمرا،  یکننرده  افرت یبر گرعه بر مانیزا یبربها

 یکننرده  افرت یبر گررعه  بر مانیزا یودبودببه شرع  بخت ع شاهد

اررر   یانردازه  جینترا . (2)شرکل   بردب  شاهد گرعه برابر 761/5 کرچک، رعغن

Cohen  ینمرره  شیباب که افزا نشانمطالعه از رعغن کرچک  2بر Bishop 

 اسرت  بردبه برابرر گررعه شراهد     2رعغرن کرچرک،    یکنندهافتیبر گرعه بر

Cohen، 12/64  =2ارر  یاندازه=  118/2)
I، 874/2-144/1 :CI 85   )برصرد

انتشار را رب کرب  یبیبه بست آمده عجدب ار جینتا ن،یهمچن(. 3)شکل 

(71/1  =P5ع  4 یها( )شکل.) 

 

 
 خرما و کرچک روغن هایگروه در زایمان دردهای خودیخودبه شروع بخت. 2 شکل

 .بهد یارر هر مطالعه را نشان م ی اندازه یبرا 85 یناناطم ی باشته است ع وطد  رسم شده بر بع طرف، فاصله یزمتاآنال برمطالعه  آن که است عزنی با متناس مربع  هر ی اندازه
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 یکنندهدریافت هایدر گروه Bishop ینمره افزایش میزان. 3 شکل

 شاهد و کرچک روغن
 

فندل  د،یفالعندئبرگ تمشک قرمز شامل تانن،  :قرمز تمشک برگ

ع  دیاسر  کیر ، فرعلدیاسر  کیر کدمار یپر ، اسرترعل،  دیاسر  کیلیکربدکس

بهبردب   بره  تدانیم اهیگ نیا ی. از اررات برماندباش یم دیاس کیآسکدرب

کراهش   مران، یزا یتهد  ع استفراغ، القا عزوم، کنترل اسهال  میع ترم

  .(33) کرب اشاره مانیزا از پس یزیع کاهش ودنر مانیبرب زا

 

 
 انتشار سوگیری ارزیابی جهت قیفی نمودار. 4 شکل

 

 یاسریدها  یابیر ز ریمقراب  یحراع  یگرل م ربر   :یم رب گل رعغن

 راهرا  نیپرعسرتاگالند کره سرنتز    باشرد  یمر  یضررعر  اشبا  غیرچرب 

 یگدظر آما نرد یرابر ف یساسر ا ینقشر  ها نیند. پرعستاگالندک یم لیسهت

هرا ع  نیکتدیماننرد سر   یالتهراب  شیپر  عدامرل  یرعررر برر   ابا  کسیسرع

 برا  یگرل م ربر   یمقاله 3 حاضر، یمطالعه بر .(34)رند اها بتیسدلک

 علرت شرد کره بره     یبررسر  زانخست باربار وانم 328 ینمدنه جمح

 تیر قابل ،یم ربر  گرل  اهیر ز گافابه تسا ی هحدع ن یتفاعت بر بز مصرف

 .(22-24) نداشت عجدب زیمتاآنال انجام

 
 رانتشا یریسوگ یابیجهت ارز Eggerآزمون  ی. خروج5 شکل

 

کره   باشد یم دیاس کیندلئیسیر یرعغن کرچک حاع :کرچک رعغن

ب. مکانیسم احتمالی شد ها میعضالت صاف معده ع رعبه تحریک باعث

 یبرورر جینتررا. اسررترعغررن کرچررک بر شرررع  برب زایمرران ناشررناوته 

هرای   بهد که ریسریندلئیک اسرید برا اررر برر گیرنرده       نشان می هاپژعهش

مدجدب بر عضرالت صراف رحرم ع رعبه، باعرث      EP3پرعستاگالندین 

 .(17-21) شدب یم یع انقباضات رحم کسیسرع یآمابگ شیافزا

 شررفت یانرد کره ورمرا بر شررع  ع پ    مطالعات نشران بابه  :ورما

بارب. ورمرا   ینقرش مهمر   مران یبعرد از زا  یزیع کاهش وردنر  مانیزا

 دیاسر  ک،یاعلئ دیاشبا  از جمله اس ریچرب اشبا  ع غ یدهایاس یبارا

ع  نیچرب، عالعه بر ترأم  یدهایاس .(35)باشد  یم کیندلنیع ل کیندلئیل

 نیر نقش بارند ع از ا زیها ننیبر ساوت پرعستاگالند ،یانرژ ی رهیذو

عضرالت رحرم ع کراهش     تیتقد ،یانرژ ی رهیند بر ذوندات یم قیطر

 .(36)د نمؤرر باش مانیاز زا یناش یزیودنر

آلکالدئیرردها،  همچرردنی گیرراه اسررپند بررا باشررتن ترکیبررات :داسررپن

هرای  مانند فعالیرت  یبارای وداص متعدب ،ساپدنین، استرعئید ع لیگان

 یهررامهارکننرردهضررد باکتریررایی، ضررد قررارچی، ضررد تدمرردری،     

(، MAOIs ای Monoamine oxidase inhibitorsمدندآمینداکسیداز )

نی یهررای آنرردعکرفعالیررت ی هکننررد  محرررک سیسررتم عصرربی ع تعرردیل

ع زنده  ربهم نیورع  جن یاز اسپند برا ران،یا یمتدن سنت باشد. بر می

مانند ودزستان، از بعب اسرپند   رانینقا  ا یشد. بر برویم استفابه نام

 .(28) شدب یاستفابه م مانیزا لیع تسه یمانیزا یشرع  بربها یبرا

 کیر اعلئ ک،یندلنیل ک،یتیچرب پالم یدهایاز اس ریواکش :ریواکش

 یع اسررانس رعغررن آن حرراع   اسررت شررده لیتشررک کیع اسررتئار

باشرد.   یمر  دیسردلف  یع الکیرل ب  اناتیدسر یزعتیا لیر آل انات،یدسیزعتیا

ع  گر ارب یمر  ریترأر ت صراف رعبه  البر عض آنمدجدب بر  دیسدلف بی

 د،یانیسر  برات یترک لیر بره بل  گرالب مانند  ریبارب. واکش نیمل تیواص

 . (37) شدب یم مانیزا لیع تسه جنسی لیم شیباعث افزا

 دها،یر فالعندئبره   تدانیمبابدنه  باتیترک نیترجمله مهم از :هبابدن
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 یبر طر  سرنت   بابدنره . کررب  اشاره رعاترهایکامازعلن ع اسپ زابدلدل،یب

عامرل ضرد اسپاسرم     کیبرب ع ت  ع  ی بهنده نیتسک عندانبه  رانیا

بره   مران یزااز بابدنره بر   هرا  ینررعژ . (38) ربیر گ یاستفابه قرار م مدرب

 مران یپرس از زا  یافسرربگ ع  یزیبرب ع تدقرف وردنر   نیعندان تسرک 

ع  اسرت  نیتدسر  یمانند اکس یوداص یبارا اهیگ نی. اکربند یاستفابه م

 (. 38شدب ) یم یسب  انقباض عضالت صاف رحم

هرا(،  تررپن  یهمچدن اسرانس )حراع   یباتیترک یزعفران بارا :نزعفرا

زعفرران ع   کهنشان بابه است  قاتیباشد. تحق یم نیع کرعس نیکرعکرعسیپ

حافظره،   ی کننرده تیر تقد دان،یاکس یآن، اررات ضد تدمدر، آنت ی مداب مؤرره

بارب  یع ضرد براکتر   شرنج ها، ضد التهاب، ضرد برب، ضرد ت  محافظ ندرعن

 کربه گزارش یشگاهیآزما یهابر مدش گرفته صدرت یهاپژعهش. (41)

 ،یرحمر  انقباضرات بره   منجرر  تدانرد  یزعفران م یمصرف ودراک که است

از  یحراک  یفیع مطالعرات تدصر   (41)شردب   نیزعبرس ع سقط جن مانیزا

 .  (38) باشد یانسان م نیبر سقط جن آن یاحتمال ریرأت

 

 بحث

 بر مران یزا ییسرپا یالقا از استفابه مدرب بر یمختلف یمطالعات مرعر

 ییسررپا  یالقرا  کره  است بابه نشان هاآن جینتا ع گرفته صدرت جهان

آن نرابر   یع مؤرر ع عدارض جانب ریپ   امکان وطر، کم زنان، بر مانیزا

 ی هاسرتفاب  کره  بابنشران  . نترایج پرژعهش حاضرر    (42-43) باشرد  یم

 مران، یع شررع  زا  کسیسررع  یبر آمرابگ  یاهیگ یاز بارعها ییسرپا

 زیمتاآنرال  ع یمررعر  یهاافتهی جینتا با که باشد وطرکم ع مؤرر تداند یم

Zamawe ( همخردان 6ع همکاران )کردام از مقراالت    چیبارب. بر هر  ی

اسررتفابه از  ینررهیبر زم یحاضررر، عرردارض جررانب کیسررتماتیمرررعر س

 جره ینت نیع همکاران به ا یگزارش نشده است. زاماع یاهیگ یبارعها

 لیر بل چیمرؤرر هسرتند ع هر    برر یل یبر القا یاهیگ یکه بارعها دندیرس

 . تحقیقرات (6)نامطلدب عجردب نردارب    جیارتبا  با نتا یبرا یمشخص

 یاهیر گ یاز بارعهرا  یاند کره برور   کربه دییبر سراسر جهان تأ یابیز

 یباعرث انقباضرات رحمر    ،ررؤبه طدر مر  ع بارند کیتدس یاکس اررات

 رابرت  هنردز  کرچرک  رعغرن  اررر  سمیمکان اگرچه. (44-45) دشدن یم

بهد که رعغن کرچک برا فعرال    ینشان م هاپژعهش جینتا است، نشده

 نیپرعسرتاگالند  یهرا رنرده یبرر گ  کیندلئیسیر دیاس تیمتابدل اررکربن 

EP3 عرحرم   ی بهانره  یآمابگباعث  ،بر عضالت صاف رحم ع رعبه 

 کره  باب نشران  حاضرر  یمطالعره  جینتا. (46)شدب  یم یانقباضات رحم

 بارب مانیزا برب شرع  بر یتدجه قابل ریتأر کرچک، رعغن از استفابه

ع  DeMariaع  (6)ع همکراران   Zamawe قرات یتحق یهرا افتهی با که

 مطابقت باشت.   (48)ع همکاران  Neriع  (47)همکاران 

 یارربخشر  یبررا  یع همکراران، شرداهد کراف    Kellyپرژعهش   بر

. (48)نشرد   افتی مانیع شرع  زا کسیسرع یرعغن کرچک بر آمابگ

 هرا،  نمدنره  کرم  حجرم  مطالعره،  نرد   علرت  به تداند یم اوتالفات نیا

. باشد یریسدگ احتمال ع مطالعات یتصابف صیتخص بدبن نامشخص

 شررع   بر ورمرا  از اسرتفابه  کره  بدب آن از یحاک حاضر یبررس جینتا

 (51)براقرزابه ع همکراران    قیر تحق یهرا افتهی با که است مؤرر مانیزا

تدانرد   یمر  ،یبراربار  آور یهاهفتهباشت. مصرف ورما بر  یهمخدان

چررب مدجردب بر ورمرا     یدهایشدب. اسر  مانیزا یالقا کیتحرباعث 

نیپرعستاگالند دیبر تدل یمهم نقش ،یانرژ ی رهیع ذو دیتدلعالعه بر 

 تدانرد  یمورما  ن،یعضالت رحم بارند. بنابرا تی، تقدآن بنبال بهها ع 

زعبهنگام  کیباعث تحر ع کندعمل  نیپرعستاگالند یهارندهیگ یرع

. برا  (51)را بهبدب بخشد  ندنیشدب ع پاسخ به سنتدس یانقباضات رحم

 ینران یمطا لد قابداهبست آمده از پژعهش حاضر، ش به جیتاجه به ندت

رب که برا  اب نددعج کسیسرع یبر آمابگ یم رب گل مربت ریتأر بر یمبن

 تردان ب دی. شرا بردب  همسد( 34) همکاران ع یگدهر یمطالعه یهاافتهی

 عه حدن ،یبه تفاعت بر بز مصرف ار قاتیتحقبن دب متناقض نیات عل

ت. سر ناب زینالتاآنجام ما تیقابل عدم ع یم رب گل اهیز گافابه تسا مدت

 ر،یواکشر  اسپند، یاهیگ یبارعها از استفابه یارربخش ها،پژعهش ریسا

 اندکربه دییتأ را مانیزا شرع  ع کسیسرع یآمابگ بر زعفران ع بابدنه

 اهران، یگ نیر بر رابطره برا ا   گرر یبا تدجه به عدم عجدب مطالعرات ب  که

 عجدب نداشت.   سهیامکان مقا

 برا  ارتبرا   بر زیمتاآنرال  ع یمررعر  قیر تحق نیاعلر  حاضر، یبررس

 ع یزمران  تیمحردعب  بردعن  ع یاهیر گ یبارعهرا  از ییسرپا یاستفابه

 بررا پررژعهش. برردب کسیسرررع یآمررابگ ع مررانیزا شرررع  بر یزبرران

 برا  ارتبا  بر شده انجام مطالعات بدبن اندک جمله از ییها تیمحدعب

 یآمرابگ  ع مران یزا شررع   بر یاهیر گ یبارعهرا  از ییسررپا  یاستفابه

 یآمرابگ  یبررسر  یهرا  رعش تفاعت ن،یهمچن. بدبند مداجه کسیسرع

 یرع برر  زیمتاآنرال  انجرام  که بدب یا گدنه به مانیزا شرع  ع کسیسرع

 افتره، ین انتشرار  مقراالت  بره  یبسترس عدم. نشد سریم قاتیتحق ی همه

 از زیر ن مقراالت  کرار  رعش ع جینترا  حیصرح  گزارش عدم ها، نامهانیپا

 مطالعرات  شدب یم شنهابیپ. بدبند حاضر پژعهش یها تیمحدعب گریب

 یری بارع اهران یگ ریتأر با ارتبا  بر یشتریب ینمدنه حجم با ترگستربه

 .شدب انجام جهان سطح بر کسیسرع یآمابگ ع مانیزا شرع  بر

 

 یریگ جهینت

 جیع نترا  هرا پرژعهش  شرتر یحاضر نشان باب با تدجه به تعداب ب قیتحق جینتا

 یشرتر یب ریترأر  یبارا مران یزا یالقرا مربت ذکرر شرده، رعغرن کرچرک بر     

 بر امرا  اسرت،  مرؤرر  مران یزا شررع   بر ورما از استفابه ن،یهمچن. باشد یم

اسرپند،   ،یذکر شده مانند رعغن گرل م ربر   یاهیگ یبارعها ریسا ریرتأ دییتأ

 ،یبا تدجه به تعرداب کرم مطالعرات مردرب بررسر      ،بابدنه ع زعفران ر،یواکش

 است.   ازیتر مدرب ن یقد یمتدعلدژبا  شتریب قاتیتحقانجام 
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 یقدردان و تشکر

 برا  تراکندن  گ شرته  از که یمحققان ع پژعهشگران تمام از لهیعس نیبد

بر شررع    یاهیر گ یاستفابه از بارعها ریتأر ینهیزم بر مطالعات انجام

 یاهیر گ یبارعها شتریب هرچه شناوت بر کس،یسرع یآمابگ ع مانیزا

 .دیآیم عمل به یقدربان ع تشکر اند،کربه تالش
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Abstract 

Background: In recent years, outpatient cervical ripening and induction of labor has been considered because of 

reduced costs and increased patient satisfaction. Moreover, due to the side effects of chemical drugs, the 

tendency of patients for use of herbal medicines has increased. The aim of this study was to evaluate and 

summarize the results of clinical trials about outpatient herbal medicines in cervical ripening and onset of labor. 

Methods: Clinical trials related to outpatient use of herbs in cervical ripening and onset of labor, were searched 

without time and language restrictions in Scopus, Pubmed, Cochrane library, Science direct, Scientific Information 

Database (SID), Magiran, and Google Scholar search engines until March 30, 2021. Data analysis was performed 

using STATA software. 

Findings: 16 articles that met the inclusion criteria were reviewed. Meta-analysis was only possible on castor oil 

and date fruit. The chance of spontaneous onset of labor in was 5.760 and 2.205 times the castor oil and date 

groups, respectively. Moreover, the increase in bishop score in castor oil group was 2 times higher than the 

control group. The results of funnel plot and Egger test found no evidence of publication bias (P = 0.710). 

Peganum, Sisymbrium, chamomile, and saffron were effective in cervical ripening and onset of labor. Evening 

primrose was effective on Bishop score, but had no effect on spontaneous onset of labor. Red raspberry leaves 

were not effective in spontaneous onset of labor. 

Conclusion: Among the mentioned plants, castor oil and date fruit have more evidence in cervical ripening and 

onset of labor. Further studies with stronger methodologies are needed. 
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