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Abstract 

 

Background and purpose: Cervical ripening is of great importance in gynecology. Evening 

primrose is one of the medicinal plants used for cervical ripening and softening before midwifery and 

labor interventions. The present study aimed to review the clinical trials on the effect of evening primrose 

on cervical ripening and labor. 

Materials and methods: In this narrative review, search was done in Scopus, PubMed, Library 

Cochrane, Embase, Magiran, SID, Web of Science, and Google Scholar to find relevant studies published 

until May 2020. Clinical studies and quasi-experimental trials published in Persian and English were 

included. Persian and English keywords including Bishop Score, cervix, evening primrose and their 

combinations were used. The Jadad scale was used to assess the quality of articles. 

Results: A total of 283 articles were found and finally 10 interventional studies, including 

clinical trials and quasi–experimental studies that met the inclusion criteria were reviewed. Among these 

studies, three were performed on women candidates for gynecological interventions and indicated 

positive effects of evening primrose on cervical ripening. Other studies were done in pregnant women, 

but there was not enough evidence on the effect of evening primroses and its effects in pregnancy. 

Conclusion: No reliable evidence was found on the positive effect of evening primrose on 

cervical ripening. Therefore, further studies are needed before using this medicinal plant in clinical practice. 
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 ـدرانــازنـــي مـكـــزشــوم پــلــشـــگاه عــه دانــلـمج

 (911-961)   9911سال    آذر    919سي ام   شماره دوره 

 9911 آذر،  919وره سي ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                            د        916

 ــروریم

 مطالعه مروری سیستماتیکیک گل مغربی بر آمادگی سرویکس: اثر 

 
      1هانیه گوهری

       2یرسول رحمان

 3بیلندی رقیه رحمانی

 چكیده
 گم  .مهم  و ممدرد ب مس  سمت زنان، وحرفه مامایی در  طبی مشکالتجهت به سرویکس،  آمادگی و هدف: سابقه

. دروممی کمار ماممایی بمه مد خالت  ز قب  سرویکس شدن نرم و سازیآماده جهت که  ست د رویی گیاهان  ز یکی مغربی

 مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر گ  مغربی بر آمادگی سرویکس،  نجام گرفت.بنابر ین، 

 Scopus ،PubMed،Libraryممروری سیتماتاتی ، جتمت و جمد در اایهماه همای   تمی  مطالعمه  ین در ها:مواد و روش

Cochrane ،Embase  ،Magiran,SID،Web of Science   و مدتدر جتت و جدیGoogle scholar نجمام گرفمت. 0202 ممی تا  

 .در مقاالت مناشر شده به زبان فارسی و  نه یتمی بمددمطالعات کارآزمایی بالینی و نیته تجربی معیار ورود به مطالعه شام  

 ،"سمرویکس"، "رحم  دهانمه"، "بیشما  نتمره"شمام  ،  یتمیهای فارسمی و  نهک یدو ژه  ز های ذکرشدهجتاجد در اایهاه بر ی

 . سافاده شد جد د مقیاس  ز مطالعه به و ردشده مقاالت کیفیت  رزیابی جهت .شد  سافاده هاآن ترکیبات و "مغربی گ "

ربمی کمه تجبمالینی و نیتمه ییشام  کارآزما ی مطالعه مد خ ه ۰2 یتدرنها مقاله دریافت شده، 082 ز مجتدع  ها:یافته

مطالعممه بممر روی زنممان کاندیممد مممد خالت  2 مطالعممه، ۰2د ر ی معیارهممای ورود بممه مطالعممه بددنممد بررسممی شممدند،  ز  یممن 

باقی مطالعات کرده بددند. مغربی بر آمادگی سرویکس  شارهمطالعه به  ثر ت مثبت گ  2شده بدد و هر ژنیکدلدژی   نجام

 یافت نشد.گ  مغربی و  د رض آن در بارد ری شد هد کافی  تاثیرر ر بطه با د، گرفاه بددبر روی زنان بارد ر  نجام

سرویکس وجدد  یمبنی بر تأثیر مثبت گ  مغربی بر آمادگ ینانی طتآمده شد هد قاب دستبا تدجه به ناایج به استنتاج:

 .گ  مغربی در بالین،  نجام شدد یریکارگایش  ز به ،مطالعات بیشاری در  ین زمینه ،شددایشنهاد میبنابر ین ند رد، 
 

 گ  مغربی، آمادگی سرویکس، مرور سیتاتاتی  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
جهمت  نجمام ممد خالت،  ز  سرویکس سازیآماده

 نشده در حرفه مامایی و زنمان  سمت، فر ینمدمدضد ات ح 

 بیدشمیتیایی ایچیده مر ح   ز بازتابی سرویکس آمادگی

 دخیمم  فر ینممد  یممن در نکممالژ هممایمدلکدل کممه  سممت

 .(۰)هتاند

آمادگی سرویکس به نرم شدن سرویکس،  فما یش 

 ، فاسممتان سممرویکس و  فمما یش دیالتاسممیدن سممرویکس

  امم   ند نبمه کمه  با رهایی  ز یکی .(0)شدد طالق می

 بیشما  نتمره  سمت، مطمر  سرویکس بندینتره سیتا 

 تعیین آمادگی سرویکس بر ی 2-2 نتره آن در که  ست
 

 :roghaiehrahmany@yahoo.com E-mail          د نشکده ااشکی ، د نشهاه   دم ااشکی گناباد :گناباد –ی لندیب رقیه رحمانی مولف مسئول:

 ، د نشکده ااشکی، د نشهاه   دم ااشکی گناباد، گناباد،  یر نکتیاه ت قیقات د نشجدییشد مامایی، د نشجدی کارشناس  ر .۰

 ر نی  ،ز هد ن، زهد ن ید نشهاه   دم ااشک ،ید نشکده ااشک ه،یتغذ ید نشجد .0
   دم ااشکی گناباد، گناباد،  یر ن ساادیار، گروه مامایی، د نشکده ااشکی، مرکا ت قیقات تدسعه  جاتا ی و  رتقاء سالمت، د نشهاه  .2

 : ۰/7/۰211تاریخ تصدیب :               2۰/4/۰211تاریخ  رجاع جهت  صالحات :            02/4/۰211 تاریخ دریافت 
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 و همکارانی گوهر هیهان     

 911      9911آذر  ، 919دوره سي ام، شماره                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              

 مروری

و میما ن ( سمرویکس قمد م و  فاسمتان مدقعیمت،  تتاع،)

رود کمه  یمن سیتما  ناول  ضد نتایش جنین به کار می

 آممادگی جهمت .(2)معرفی شدبیشا  تدسط  ۰119در سال 

 وجدد ماعددی د رویی و مکانیکی هایروش سرویکس

 همای دیالتمدر شمام  مکمانیکی همایروش  زجت ه د رد

 بمالدن کماتار  سمتدتی ، دیالتدرهای هیهروسکدای ،

ممدثر  د رویی های ز روش و  ست سالین  نفدزیدن و د ر

 تمد ن بمه  سمافاده  زتتهی  آمادگی سرویکس می جهت

 اریتادن و  سمار دیدل میفه ریالکتین، ها،اروسااگالندین

 شمای   تم  دوممین کدرتاژ و دیالتاسیدن .(4) شاره کرد

که  ز مقدمات   ست ما ده یاالت در زنان، هایجر حی

چنمین،  ز ه  (9) ین  ت ، دیالتاسیدن سمرویکس  سمت

دیهر اروسیجرهای جر حی، کمه آممادگی سمرویکس و 

بددن آن قب   ز  نجام، ضرورت د رد، هیتاروسکدای نرم

 ی که در صمدرت گدنهو هیتاروسالپنهدگر فی  ست، به

آممماده نبممددن سممرویکس، هتممر ه بمما  د رضممی  ز قبیمم : 

همای شمکتی و  فا یش حتاسیت، درد،  فا یش کر مم 

 سمهدلت  فا یش بنابر ین، جهت ،(6،7)حای شدک  ست

 سمت  بهامر سمرویکس، به تروما کاهش و جر حی  ت 

 آممادگی بمه  قد م قب   ز  نجام مد خالت ژنیکدلدژی ،

 سمرویکس سمازیآماده صمدرت در .(8)کمرد سرویکس

  د رضمی کاهش ژنیکدلدژی ، سبب مد خالت  ز قب 

رحم  و  ارفدر سمیدن سمرویکس، بمه ترومما کاهش نظیر

در  ز دیهممر مممد خالتی کممه  .(1،۰2)شممدی خممدنریای می

آمادگی سرویکس، ضرورت د رد  لقای ز یتان  ست، و 

ترین  قد مات، در حرفه ماممایی باید گفت، یکی  ز شای 

 نبددن آماده صدرت در .(۰۰)و زنان،  لقای ز یتان،  ست

 کماهش نظیمر سرویکس قبم   ز  لقمای ز یتمان،  مد قبی

  فمما یش و سما رین  فما یش ز یتمان،  لقمای در مدفقیمت

 .(۰0)در مطالعات گما رش شمده  سمت کدرید آمنیدنیت،

 هنهممام بممه خممدد، هایتد نتنممدی رغ   ممی جدیممد طممب

 هتمر ه  سمت، مشمکالتی با درمانی مد خالت در  سافاده

  ز برخمی کمه جمانبی و بمار، مرمر زیان  ثمر ت دلی  به

 گیاهممان  ز  سممافاده د رنممد،  مممروزه شممیتیایی د روهممای

 ی کمه، به گدنه .(۰2) ست  یویژه جایهاه د ر ی د رویی

 درصد ممردم 82سازمان جهانی بهد شت   الم کرده  ست، 

گیاهمان  .(۰4)کننمد ز د روهای گیاهی  سافاده میجهان، 

 سممازی سممرویکس  سممافادهد رویممی زیممادی جهممت آماده

تممد ن بممه گیاهممانی نظیممر شممدد، در  یممن خصممد  میمی

 (۰8،۰1)و روغن کرچم  (۰7)خاکشیر ،(۰6)،  سپند(۰9)بابدنه

  د رویممی گیاهممان  ز یکممی نیمما مغربممی گمم   شمماره کممرد.

شمدن سمرویکس در سمازی و نمرمجهمت آماده که  ست

طدر رود.  ین گیاه بمهمد خالت مامایی و زنان به کار می

سازی زنان بارد ر بدمی آمریکا جهت آماده سنای در بین

 گیمماه  یممن   تممی نممام .(02)شممددویکس  سممافاده میسممر

Oenothera biennis آ ااناسمه خاند ده  ز گیاه  ین.  ست 

 شمتالی آمریکمای در گیاه  ین  ص ی رویش  ست. م  

  ز.  ست یافاه ناقال دیهر ند حی به  زآن جا سپس  ست،

 در کمه آیمدمی تدسم به  وناگر روغن گیاه  ین هاید نه

شمام :  ضمروری چمر   سمیدهای روغمن  یمن ترکیبات

 درصممد(، لیندلئیمم   سممید  74-72گامالیندلئیمم   سممید)

درصمد(، االتیایم   7-6درصد(،  ولئی   سید ) 8-۰2)

. مطالعمات نشمان (0۰ -02)درصد(، وجدد د رد 7-6 سید)

ید چممر  گمم  مغربممی شممام  د ده  سممت ترکیبممات  سمم

 هماگامالیندلئی   سید و لیندلئی   سید، سمناا اروسمااگالندین

 یهمماروش  ز طرفممی، یکممی  ز .(04)کننممدر  تتممهی  می

  سمافاده سرویکس، آمادگی جهت مدرد سافاده د رویی

 ی کمممه، بمممه گدنمممه ،(09) سمممت همممااروسمممااگالندین  ز

ها نقمش  ساسمی در فر ینمد آمماده شمدن اروسااگالندین

روی  د مم  امیش  لاهمابی  ز قبیم  سرویکس با  ثمر بمر 

 و باید گفمت، فر ینمد ،(06)ها د رندها و لکدسیتسایادکاین

 در .(07) سمت  لاهابی اروسه ی  سرویکس نیا، شدن آماده

 مطالعات ذکر شده مصرف روغن گ  مغربمی تدسمط  فمر د

و تنها با  د رض خفیف سمردرد  شددخدبی ت ت  میبه

 در ماعمددی مطالعمات .(08)و نار حای معده هتر ه  سمت

و  سمرویکس آممادگی با  رتباط گ  مغربی در خصد 

  لقمای و ژنیکدلدژیم  ممد خالت تتهی  در که تأثیری

 روش یافان که ین به تدجه با  ست، گرفاه نجام د رد لیبر
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 اثر گل مغربي بر سرویكس
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  یویمژه  هتیمت د ر ی غیرتهماجتی و  رز ن آسمان، درمانی

 در  سیتماتاتی مرور شک  به  یمطالعه و تاکندن ست 

  نجمام سمرویکس آمادگی بر مغربی گ  گیاه تأثیر زمینه

مطالعه مروری حاضر باهدف تعیمین  ، بنابر ین ست نشده

 تأثیر گ  مغربی بر آمادگی سرویکس  نجام گرفت.
 

 هامواد و روش
 وجدر هبرد جتت

 شممام  تتممام ،سیتمماتاتی   یممن مطالعممه مممروری

گرفامه نجاممد خالت کار آزمایی بالینی و نیته تجربمی  

که آیا گیاه گ  مغربی  بددسد ل  ین  یابی بهجهت دست

سازی سرویکس در مد خالت لیبر و  قد مات بر ی آماده

 ژنیکدلدژی  مدثر  ست؟

همای منظدر دسایابی به مقماالت خمارجی  ز اایهاهبه

 ،Scopus ،PubMed، Library Cochrane لت  مممی بین

Embase ،Google Scholar، Web of Science منظدرو بمه 

 ،Irandocهممای دسممایابی بممه مقمماالت  یر نممی  ز اایهاه

Magiran و SID .مقمماالت یممافان بممر ی  سممافاده شممد 

  ز  لت  میبین همایاایهاه در بالینی آزمایی کار اژوهشی

 "Evening Primrose"): صمدرتبه نه یتی  هایک یدو ژه

OR "EPO" OR "Evening Primroses" OR  
 

"Oenothera biennia" OR "primrose") AND  
 

 ("Bishop Score" OR "Cervical Ripening" OR  
 

"cervical preparation" OR "cervical dilatation" OR  
 

"Cervical effacement" OR "cervical" OR cervix")  
 

 بیشما  نتره": هایک یدو ژه  ز  یر نی هایاایهاه و بر ی

 ، " مغربممی گمم " ، " سممرویکس" ، " رحمم  دهانممه" ، "

  ت هرهمای بما هماآن ترکیبمات و "مغربمی اامچال گ "

  مناشرشمده مطالعمات شد. تتمام  سافاده” یا“ و” و“ بدلین

  طال مات. شمدند مطالعمه و رد 0202 ممی زممانی بمازه تا

. گردیممد EndNote, X9  فمما رنرم و رد شممدهآوریجت 

 قمماالت شممام  ممقمماالت بممه  یممن مطالعممه معیممار ورود 

زبممان فارسممی و  نه یتممی اژوهشممی  صممی  کممه ک تممات 

وجد در برمش  نمد ن، خالصممه و ک یمدی ممدرد جتممت

های مممدردنظر ذکرشممده بممدد و  یممن مطالعممات ک یممدو ژه

کارآزمایی بالینی، نیتمه تجربمی( بمه بررسمی )  یمد خ ه

گ  مغربی با هدف  ص ی آمادگی سرویکس یا یکمی  ز 

ند. مقاالت چما  شمده تما ارد خاه بدد  هد ف فر ی آن

و رد مطالعه شدند. معیمار خمروم مقماالت نیما  0202می 

و  دم دسارسی به مان کامم  مقالمه  شام  تکر ری بددن

بدد، در مد ردی که مان کام  مقاالت در دسمارس نبمدد 

، ممرور هتچنین با ندیتندگان مقاالت تتاس حاص  شد.

ها و روندهها، گا رش امباحس، نامه، هامقاالت، سرمقاله

 مقماالت  نماوین  بامد  در.خالصه ج تات حذف شمدند

 سمپس و بررسمی شمد طر  تدسط م ققان شده سارر م

 گمام در و گردیمد  قمد م تکر ری مد رد حذف به نتبت

 مدردمطالعمه دقت با مقاالت سایر چکیده و  ند ن بعدی

 ممان بررسمی  ز بعمد مناسمب مقاالت سپس گرفت، قر ر

 الزم به ذکر  سمت .شد  نارا  انده،مباقی مقاالت کام 

تتامی مد رد جتت و جد، تدسط همر دو ندیتمنده مقالمه 

 نجام گرفت و در صدرت وجدد  خاالف نظمر، ب مس و 

بررسی مجدد  نجمام ممی شمد. در ک یمه  ممدر جتماجد و 

شام : صد قت در ترجته،  دم رفرنس،  خالق اژوهش 

  د.ر ایت ش  حار م به مالکیت معندیسرقت  دبی و 

 

  رزیابی کیفیت مقاالت
وجدی  ولیممه مطالعممات، غربممالهری جتممت مر حمم 

چنین  رزیابی کیفیمت مقماالت تدسمط دو مطالعات و ه 

صممدرت متمماق ، بممر ی ج ممدگیری  ز ندیتممنده مقالممه به

 منظدر بررسی کیفیت کنارل مقماالتسدگر یی  نجام شد. به

جمد د یما سیتما   یماسمق  ز مقیاس جمد د  سمافاده شمد،

 (۰116تدسط جد د و هتکار ن )، کیفی آکتفدرددهیترهن

 بالینی طر حی ییبر ی  رزیابی کیفیت مطالعات کارآزما

در  ین معیار وجدد سدگیری تصادفی  که ،(01)شده  ست

و کمدر سمازی ر   گیمری بیتمار نسازی، امیدر تصادفی

دهد که حد ق   مایاز در  یمن معیمار مدردبررسی قر ر می

الزم بمه ذکمر   سمت. 9و حد کثر  مایاز در  یمن معیمار  2

اژوهشمهر  دو نیکمه  خماالف نظمر بم ی ست در ممد رد

 رد سدم  نجام گرفت.مقاله تدسط ف یوجدد د شت، بررس
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 و همکارانی گوهر هیهان     

 911      9911آذر  ، 919دوره سي ام، شماره                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              

 مروری

 غربالهری مطالعات
مقاله مدرد بررسی قمر ر  082در  رزیابی  ولیه تعد د 

مقالمه و رد  ۰۰0گرفت، که بعد  ز حذف مد رد تکر ری 

مقاله غیمر ممرتبط بما مدضمدع  16مطالعه شدند که تعد د 

مطالعه به  9و  ،(22)مطالعه به   ت تکر ری بددن ۰بددند، 

 ،(29-2۰)  ت  دم دسارسی به مان کام  مقاله حذف شدند

 وت  ی  نهممایی قممر رمقالممه، مممدرد تجایممه ۰2نهایممت  در

 گرفاند. به دلی  ناهتهدنی  طال ات،  مکان  نجمام مااآنمالیا

رود روند بررسی و و در  ین مقاله مروری وجدد ند شت.

 نشان د ده شده  ست. ۰ تصدیر شتارهمقاالت در 

 

 یافته ها
مطالعه بمر ی ت  یم  نهمایی  ۰2در  ین مقاله مروری 

مقالممه تدسممط  7کممه در بممین  یممن مقمماالت  بمماقی ماندنممد.

مقاله  ۰مقاله تدسط م ققان فی یپینی و  0م ققین  یر نی، 

 مطالعمه ۰2گرفاه بدد.  ز مجتدع در  یاالت ما ده،  نجام

تنها ی  مطالعه به زبان فارسمی بمدد، سمایر مطالعمات بمه 

 و رد مقماالت کیفیمت زبان  نه یتی ندشاه شمده بددنمد.

 جمد د مقیاس  ز  سافاده با سیتاتاتی  مرور  ین به شده

 ۰ شتاره جدول در آن ناایج و گرفت قر ر  رزیابی مدرد

 .(26-7،06،42)بیان شد

 مممرور  یممن در بررسممی مممدرد مطالعممات  ز بعضممی

 روش کمار  ز ل ما  امایینی کیفیمت د ر ی سیتاتاتی 

 ز نممدع نیتممه تجربممی و  ،مطالعممات دیانتممد و د ووبددنممد، 

آزممدن تم  گمروه امس -آزمدنکارآزمایی بالینی ایش

بددند بمه هتمین دلیم  نتمره امایینی ر  در مقیماس جمد د 

. مطالعه شماه   می و وحمدت، (06،27)کتب کرده بددند

همای مقیمماس جممد د ند شمماند تدضمی  کممافی بممر ی آیمما 

گرفاممه گممروه هممدف،  مطالعممات  نجممام. در  کثممر (40،42)

حمام هی بمدد کمه  ز شام  زنان بارد ر در سمنین مرا مف 

بر ی لیبر و  لقمای  سازی سرویکسآماده ی جهتگ  مغرب

 ما در ، (21-06،26،27،40) شده بددها  سافادهز یتان در آن

بمدد کمه بمه بررسمی تمأثیر  گرفاه ین بین مطالعاتی نیا  نجام

گ  مغربی بر روی زنان کاندید مد خالت ژنیکدلدژی  

کدرتممماژ و  بیداتمممی آنمممدومار، سمممکدای،نظیمممر هیتارو

 .(7،28،42)هیتاروسالپنهروگر فی، ارد خاه بددند

گیری های مرا فمی جهمت  نمد زه ز  با رها و روش

 شمدن سمرویکسسازی و نمرممغربی بر روی آمادهتأثیر گ 

 ز  های مافمماوتیو مطالعممات شمماخ  شممده بممدد سافاده

در بمین مقماالت،  آمادگی سرویکس ر  سنجیده بددنمد،

لیتت بیشا  بر ی  رزیمابی آممادگی  ز چ انج مطالعه 

. (42-06،26،40)سرویکس  سافاده کرده بددندو نرم شدن 

جهت بررسی دیالتاسمیدن سمرویکس  گیری ی و وحدت

نیما . شمهنام (28،42)ه کمرده بددنمد ز دیالتدر ههار  سافاد

مغربمی بمر آممادگی سمرویکس در سی  ثمر گم بر ی برر

گیری هیتاروسالپنهدگر فی  ز سدند رحتی جهت  ند زه

 .(7)دیالتاسیدن و طدل دهانه رح   سافاده کرده بدد

مغربممی نممژ د و د وو بممر ی بررسممی تممأثیر گمم هاشمم 

زمان فازهای نهفاه و سازی سرویکس، مدتجهت آماده

کمه در صمدرت  (27،21)فعال ز یتمانی ر  سمنجیده بددنمد

و آممادگی  شدنکاهش فازهای ز یتانی، تاییدکننده نرم

 سرویکس بدد.

سممازی ردبررسممی بممر روی آمادهناممایج مطالعممات مد

و مقماالت  بمددهتمر ه نامایج ضدونقیضمی  بما سرویکس

معیارهای مرا فی  ز سرویکس ر  بر ی  رزیابی، سنجیده 

 ی کممه ماغیممر بیشمما   سممکدر ر   ز اممنج مطالعممه بددنممد.

یافاه مقاله به بهبدد نتمره بیشما ، دسمت 2سنجیده بددند 

، ولی در مطالعه کالتمی تفماوت آمماری (26،4۰،40)بددند

معناد ری بین گروه مد خ ه و کنارل  زنظمر نتمره بیشما  

چنین مقاالتی که به بررسی ماغیمر ه  .(42)وجدد ند شت

دیالتاسممیدن سممرویکس و زمممان دیالتاسممیدن سممرویکس 

ر  در گروه مد خ ه  مغربیاثیر مثبت گ ارد خاه بددند، ت

 ی که مطالعه . دو(28،42،44)و کنارل مشاهده کرده بددند

زمان ز یتمان مغربی بر طدل لیبر و مدتبه بررسی  ثر گ 

ر  بین دو گروه   خاالف آماری معناد ریارد خاه بددند 

 روعممر و شمدل لیبمو ط ارد ریمای بمد د روزهمر تعمنظ  ز

 کثر مطالعمات  مد رض  .(02،21)نیافاند دردهای ز یتانی

 و در دمرده بددنمر نکمی ذکممغربر ی گ می جدی بمجانب
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 جتت و جدی مقاالتف دچارت مر ح  :   1تصویر شماره 

 
 خالصه مقاالت تاثیر گ  مغربی بر آمادگی سرویکس :1جدول شماره 

 

 نتره جد د هایافاه  رزیابین ده کنارل گروه گروه مد خ ه ندع مد خ ه گروه هدف ندیتنده/سال/رفرنس

زن ندلی اار با سن حام هی  86  (4۰)(02۰1نجفی )

 هفاه 27تا  26بین 

  بالینی کارآزمایی

 تصادفی و دوسدکدر

 گ  و ژینال کپتدل گرممی ی ۰222دریافت 

 بارد ری تا زمان ز یتان 28مغربی  ز هفاه 
 

لیتت نتره چ  دریافت د رونتا

 بیشا 

کننده گ  دریافت گروه در بیشا  نتره میانهین

 بدد. کنارل گروه  ز تربیش معناد ری طدربه مغربی

9 

زن بارد ر نرتت ز  با  ۰22 (26)(02۰1)بهتنی 

 هفاه 4۰حام هی بیشار  ز 

 کارآزمایی بالینی 

 ی  سدکدرتصادفی

 و مغربی گ  و ژینال کپتدل گرممی ی 922

 زیرزبانی میاواروسادل میکروگرم 09

  دریافت د رونتا و

  میکروگرم 09

 زیرزبانی میاواروسادل

لیتت نتره چ 

 یشا ب

 طدربه مد خ ه گروه در بیشا  نتره میانهین

 بین ولی بدد کنارل گروه  ز تربیش معناد ری

   الئ  و جنین ق ب ضربان رحتی،  نقباضات

 .نشد مشاهده معناد ری آماری تفاوت حیاتی
 

0 

ار زن بارد ر با سن حام هی بیش 82  (42)(02۰8کالت)

 هفاه 42 ز 

 کار آزمایی بالینی 

 سدکدر تصادفی سه

گرم کپتدل گ  مغربی دریافت ها ر می ی

 روز 7 سا ت بر ی ۰0صدرت خدر کی هر به
 

لیتت نتره چ  دریافت د رونتا

 بیشا 

تفاوت آماری معناد ری بین دو گروه  زل ا  نتره 

 بیشا   سکدر مشاهده نشد.

9 

زن بارد ر نرتت ز  با سن  62 (40)(02۰8) شاه   ی

 هفاه 4۰حام هی بیش  ز 

 کار آزمایی بالینی 

 ی  سدکدر تصادفی

گرمی گ  اامچال می ی ۰222کپتدل و ژینال 

 ۰و حد  کتی تدسین در  ۰2مغربی و دریافت 

 لیار سرم
 

 و دریافت  دریافت االسبد

 ی تدسین و حد  کت ۰2

 لیار سرم ۰در 

لیتت نتره چ 

 سنجبیشا  و زمان

 طدربه مد خ ه گروه طدل مدت مرح ه نهفاه، در

یافاه بدد و نتره بیشا  در گروه کاهش معناد ری

 بدد. کنارل گروه  ز کننده گ  مغربی، بیشاردریافت

0 

 کار آزمایی بالینی  هفاه 27تر  ز زن بارد ر بیش ۰62 (21)(02۰1هاش  نژ د )

 سه سدکدر تصادفی

کپتدل گ  مغربی  گرممی ی ۰222دریافت 

 در قتتت ک دوساک خ فی و ژن

ای گیری بیتار ن بر ی  دریافت د رونتا

شروع دردهای بررسی 

 ز یتانی و زمان ز یتان
 

تفاوت آماری معناد ری بین دو گروه  زنظر شروع 

 دردهای ز یتانی و زمان ز یتان وجدد ند شت.

2 

کپتدل گ  مغربی بعد  ز اذیرش  4 سافاده  ز  نیته تجربی هفاه 27تر  ز زن بارد ر بیش ۰2 (06)(02۰7دیانتد )

 در لیبر
 

لیتت نتره چ  مد خ ه دم

 بیشا 

تفاوت آماری معناد ری، قب  و بعد  ز مد خ ه در 

 مشاهده شد.نتره بیشا   سکدر 

۰ 

 (27)(۰111د وو )

 

زن بارد ر با سن حام هی بین  ۰28

 هفاه 27-40

 بی خدر کیکپتدل گ  مغر گرممی ی 922 نیته تجربی

 هفاه 27  ز هفاه ی  بر ی روز در بار سه

 خدر کی گرممی ی 922 سپس و بارد ری

 که لیبر آغاز شدد زمانی تا روز در باری 
 

  ی گدنه مد خ ههیچ

 دریافت نکردند

ایهیری در زمان تدلد و 

ثبت سن حام هی و فاز 

 نهفاه و فعال ز یتانی

نظر تعد د  خاالف آماری معناد ری بین دو گروه  ز

 و طدل لیبر مشاهده نشد. روزهای بارد ری

۰ 

 (7)( 02۰1شهنام نیا )

 

 زن کاندید 66

 هیتاروسالپنهدگر فی

  بالینی کارآزمایی

 دوسدکدر تصادفی

 صدرتکپتدل گ  مغربی به گرممی ی ۰222

 به مدت دو روز قب   ت  خدر کی

و  سافاده  VASمقیاس  دریافت د رونتا

سدند )  ز کاندال

 رحتی(

کننده گ  مغربی، درد کتاری در گروه دریافت

  ز نظر دیالتاسیدن نتبت به د رونتا وجدد د شت، ولی

و طدل دهانه رح ، بین دو گروه تفاوت آماری 

 د ری وجدد ند شت.معنی
 

2 

 (28)(02۰9گیری ی )

 

 مد خالت کاندید زن 82

 دیالتاسیدن قبی :  ز ژنیکدلدژی 

 هیتاروسکدای، کدرتاژ، و

 آندومار بیداتی
 

 کارآزمایی بالینی 

 ی  سدکدر تصادفی

کپتدل روغن گ  مغربی، شش  4 سافاده  ز 

 سا ت قب   ز هرگدنه مد خ ه جر حی

  ی گدنه مد خ ههیچ

 دریافت نکردند

  شاخ : سرویکس به مربدط اار مارهای تتام دیالتدر

 و سرویکس دیالتاسیدن شاخ  سرویکس، قد م

تر  ز در گروه مد خ ه بیش ههار، دیالتدر شاخ 

 گروه کنارل بدد.

2 

ساله کاندید  ت   79-09زن  92 (42)(02۰9وحدت )

هیتاروسکدای بدون سابقه 

 یائتهی و ز یتان و ژینال

 کارآزمایی بالینی 

 سدکدر تصادفی دو

گرم سافت ژل گ  می ی ۰222دریافت 

در قتتت  سا ت قب   ز  ت 6-8 مغربی،

 فدرنیکس خ فی و ژن

 دیالتدر دریافت د رونتا

 سنجزمان

 وهگر در سرویکس دیالتاسیدن زمانمدت

  ز کتار معناد ری طدرگ  مغربی به کنندهدریافت

 بدد. االسبد گروه

2 

 

 Scopus،PubMed،Library Cochrane، Embase،Google Scholar،Web of Science،Irandoc، Magiran، SIDهای: اایهاه در جتاجد

  ند ن مقاله بررسی شد 082

 شد مقاله تکر ری حذف ۰7۰

مقاله به   ت تکر ری بددن و حذف ۰ حذف

 مقاله به   ت  دم دسارسی به مان کام  9

شناسایی
 

ی
غربالهر

 
ط
ت مرتب

ی به مقاال
ت یاب

دس
 

  یتاتاتیمقاله به مطالعه مرور س۰2ورود 

 شد یابیمقاله  رز دهیچک ۰4۰

 مرتبط حذف شد ریمقاله غ 16

یگا
ش
ن

 
نها

ی
ی

 

 قر ر گرفاند یابیمقاله مدرد  رز ۰6تعد د 
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 و همکارانی گوهر هیهان     
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 مروری

گرفاه، گ  مغربی بمر روی  الئم  حیماتی مطالعات  نجام

 آاهار، وزن ندز د و خمدنریای ،(26)مادر، ضربان ق ب جنین

و  تممأثیری ند شمماه  سممت. تنهمما د وو (40)بعممد  ز ز یتممان

مطالعه خدد گما رش کردنمد کمه، مصمرف در هتکار ن 

  نقباضمات، ز حمد مغربی با  د رضی نظیر  فا یش بمیش گ 

 فا یش تقدیمت  نقباضمات بما  کتمی تدسمین و  فما یش 

مشرصممات مطالعممات  .(02)همما هتممر ه  سممتاممارگی ارده

مغربی بر در زمینه تأثیر گ  رور سیتاتاتی مو ردشده به

  ند.شده آمادگی سرویکس، در جدول ی  خالصه
 

 بحث
  ممممروزه  سمممافاده  ز گیاهمممان د رویمممی بمممه دلیممم  

در   ییممژهجایهمماه و تممر بممددن  ممد رض جممانبی آن،کمم 

کمه بما تدجمه بمه  یمن ،(49) ندید کردهمد خالت درمانی ا

  تد ننممدیم  ممالوه بممر مفیممد بممددن گیاهممان د رویممی،

نشممان دهنممده  ،د ر ی  ممد رض جممانبی نممامط دبی باشممند

گاهی  ز ترکیبات آ و درمانییاهگ  هتیت مطالعه بر روی

   لقممای در مدرد سممافاده گیاهممان  ز یکممی .(46)آن  سممت

 روی بمر کمه تمأثیری بما ژنیکدلدژیم  ممد خالت و لیبر

 مطالعمه . ست مغربی گ  گیاه کند،می   تال سرویکس

و نیمما  گرفاممه نجام مممد خالت  رزیممابی باهممدف حاضممر

، سرویکس آمادگی و نرم شدن بر مغربی گ  بررسی  ثر

 . نجام شد

 بمر مغربمی گم ه تمأثیر شده در زمینممقاالت بررسی

  زنظممر زیممادی تنممدع رحمم  دهانممه آمممادگی و یسممازنرم

 مناشرشمدهمقالمه  ۰2  ز .د شماند مطالعه هدف یهاگروه

زنممان بمارد ر ر  جما و حممدهای  مطالعمه 7در  یمن زمینمه، 

و ناایج  ین مطالعات مبنمی اژوهش خدد قر ر د ده بددند 

رحم  در گ  مغربی بر ی نمرم شمدن دهانمه  ز بر  سافاده 

 ه،مطالعدر بین مقاالت، چهار  بدد. ضیضدونقبارد ری، 

 رحم  دهانه شدننرم و آمادگی بر مغربی گ  مثبت تاثیر

   .(06،26،40،42)کردند گا رش ر 

 گم   ثمر ی  تمهیمقادیهر، بما بررسمی   یمطالعه در
 

 سمافاده که  شاره شمدنکاه مغربی با میاواروسادل به  ین 

 ست  ز میاواروسادل  خطرتریبو  تر رز ن ز گ  مغربی 

و  بر ناایج ند ر ق مب جنمین تأثیری آن سافاده  ز  چر که

بیدفیایکممال اروفایمم  نممد رد ولممی بممر ی میاواروسممادل 

 د رضی  ز قبی  اارگی رحم ، تماکی کماردی،  فما یش 

 ی دیهمر، مطالعمه .(26) سمت ذکرشمدهبتاری نمدز د ن، 

 ممثثرمغربی در آمادگی سمرویکس نشان د د گ   گرچه

ولی به دلی  حج  نتدنه ک  در  ین مطالعمه و  ،(06) ست

 دم  شاره به میما ن دقیمم مقمد ر مصمرفی گم  مغربمی، 

بما بررسمی دو مقالمه،  آن، فاقد   ابار کافی  ست. شد هد

ر   معنماد ری تفماوت مغربی بمر روی سمرویکس،گ  ثر 

 .(27،21)گما رش نکردنمدمد خ ه و کنارل  هایگروه بین

تاثیر  به الوه بر  ین، ناایج ی  مطالعه در  یاالت ما ده 

 ی که مصرف کرده بدد، به گدنه  شاره منفی گ  مغربی

تنها، در تعد د روزهای بارد ری و خدر کی گ  مغربی نه

کننمده تأثیری ند رد، ب که در گروه دریافتزمان ز یتان 

طدر مادسمط سمه سما ت مدت زمان لیبر، به گ  مغربی،

چنین مصرف ه  شد،تر  ز گروه کنارل، گا رش طدالنی

خدر کی گ  مغربی با  فا یش  د رضمی چمدن  فما یش 

ها،  فا یش تقدیت  نقباضات با  کتی تدسین اارگی ارده

در یم   کمه ؛(27)و  فا یش  سافاده  ز و کیدم هتر ه بدد

مطالعه مروری نیا، بر ی گ  مغربی به  د رض ذکرشده، 

  مت  یمن ضمدونقیض  شاید باد ن .(47)تشده  س  شاره

ن ممده ، بممددن مطالعممات ر  بممه تفمماوت در دوز مصممرفی

و ن مده سمنجش و  رزیمابی  مغربمی سافاده  ز گیماه گم 

شمدد مطالعمات ایشمنهاد می آمادگی سرویکس د نتمت.

بیشاری در  رتباط با مقمد ر مصمرفی و ن مده  سمافاده  ز 

صممدرت خممدر کی یمما و ژینممال جهممت گمم  مغربممی به

ابی به ناایج بهار،  نجام گیرد. در سه مطالعه دیهمر یدست

کممه بممر روی زنممان کاندیممد مممد خالت ژنیکدلدژیمم  

شممد هد  یممن مقمماالت مبنممی بممر تممأثیر  گرفاممه بممدد، نجام

شممدگی و آمممادگی مغربممی بممر بهبممدد نممرمد ر گمم یمعنمم

 ی العممه مد خ ممهمط. در یمم  (28،40،42)بممددسممرویکس 

 کاندیمد مغربمی بمر روی زنمان ثمر گم  دیهر، با بررسمی

نتره دیالتاسمیدن سمرویکس و  ژنیکدلدژی ، مد خالت
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طدر نتممره قممد م سممرویکس نتممبت بممه گممروه کناممرل بممه

 ی دیهمر، چنین در مطالعهه  ،(28)تر بددد ری بیشیمعن

 سافاده  ز سافت ژل گ  مغربی، با مس کماهش معنماد ر 

در مطالعمه  ی  ،(42)زمان دیالتاسیدن سرویکس شدمدت

، هیتاروسممالپنهدگر فیدیهممر، بممر روی زنممان کاندیممد 

 ثر ت مثبت گ  مغربی بر دیالتاسیدن و طدل دهانه رح  

شمده هنمدز در . بما وجمدد مطالعمات  نجام(7)گا رش شد

سمازی دهانمه مدرد  ین که آیا گم  مغربمی جهمت آماده

تد نمد  ثمربرش خصمد  در دور ن بمارد ری میرح  به

چنمین در باشد یا خیر،  طتینمان کمافی وجمدد نمد رد، ه 

مدرد مصرف گ  مغربی در چه سنی  ز بارد ری، جهمت 

ری وجمدد تم ثربرشی بهار، جای ب مس و بررسمی بمیش

  نجمام  مدم حاضر، مطالعه هایم دودیت د رد.  زجت ه

 ر  گ  مغربمی تأثیر میا ن خدبیبه باد ند که بدد مااآنالیا

 ممر   ین تد ن دلی می و آمادگی سرویکس نشان دهد بر

گیری روش  نممد زه) مطالعممات در مدجممدد نمماهتهدنی ر 

و روش کممار  (تفمماوت در ماغیرهممای و بتمماه ماغیرهمما،

 کرد.  شاره بعضی  ز مطالعات ضعیف

با تدجه بمه نامایج گیری کرد که تد ن نایجهدر اایان می

ینانی، مبنی بر تأثیر مثبمت  طتقاب شد هد بالینی  آمدهدستبه

گ  مغربی بر آمادگی سرویکس وجدد ند رد، بما تدجمه بمه 

م دود بددن مطالعمات در  یمن زمینمه و نامایج ضمدونقیض، 

تمری در  یمن زمینمه بما رفم  عمات بمیششدد مطالیمایشنهاد 

 ها و  شکاالت مطالعات قب ی  نجام گیرد.یتم دود
 

 سپاسگزاری
وسی ه  ز ر هنتایی  ایدمیدلدژیتت م امرم جنما  بدین

آقای دکار م تد میمری،  ندیتمندگان مقماالت مدجمدد در 

 ین مطالعه و  ایا نی که ما ر  در نهارش  ین مطالعمه یماری 

شمدد. هتچنمین  ز حتایمت ر د نمی ممیکردند، تشمکر و قمد

  تی و مالی معاونت ت قیقات و فناوری و کتیاه ت قیقات 

 .د نشجدیی د نشهاه   دم ااشکی گناباد، سپاسها ری 
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