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ABSTRACT 

Background and Aim: Prolonged pregnancy is associated with many complications for both 

mother and fetus. The onset and progression of labor require cervical ripening. This study was 

performed to evaluate the effect of oral evening primrose capsules on the ripening of the 

cervix in primiparous women referring to selected centers in Sanandaj, 2020. 

Materials and Methods: This study was a single-blind randomized clinical trial That was 

performed on 80 primiparous women referring to selected centers in Sanandaj in 2020 with a 

gestational age of 39 weeks to 39 weeks and 6 days. Subjects were randomly assigned to 

intervention (evening primrose) and control (placebo) groups. The outcome of the study was 

the ripening of the Cervix which was evaluated for both groups during the period before the 

intervention, one week after the intervention, and the time of hospitalization. A Bishop 

scoring table was used to evaluate was ripening of the Cervix. Data analysis was performed 

using STATA software version 14 and independent t-tests, Fisher's exact test, and Repeated 

measure ANOA. 

Results: Bishop score one week after taking the capsules in the intervention group 

(3.73±0.90) was not significantly different from the control group (2.88±1.35) (P>0.05), But 

the bishop score at the time of admission of the intervention group was higher than the control 

group; The bishop score in the intervention group was 4.56±1.29 and in the control group was 

3.13±1.22 and there was a statistically significant difference between the two groups 

(P=0.005). 

Conclusion: the use of oral capsules of evening primrose is effective on bishop score and 

cervical ripening And it can be used for cervical ripening. 
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 چکیده

طوالنی شدن حاملگی شا عوارض زییادی شیرای میادر و ننیین همیراه اسیت. شیرون زایمیان و پیشیرزت آن نیازمنید            زمینه و هدف:

زنیان   در سیرویکس  رسییدگی  مییزان  شیر  مغرشیی  گی   خیوراکی  کپلول تأثیر تعیین هدف شا رسیدگی سرویکس است. این مطالعه

 انجام شد. 1488سال ی مرانعه کننده شه مراکز منتخب شهرسنندج، زانخلت

زای مرانعیه کننیده شیه    خیان  نخلیت   90شیر روی   شود کیه  کارآزمایی شالینی تصادزی شده ی  سوکور مطالعهاین  :هاروشمواد و 

شیه دو   یتصیادز  صیشیا تخصی  انجیام شید. ازیراد     روز 4هفتیه و   48هفته تا  48شا سن شارداری  1488در سال  مراکز منتخب شهر سنندج

)گ  مغرشی( و کنترل )پالسبو( تقلی  شدند. پیامد مورد شررسی رسیدگی سرویکس شود کیه شیرای هیر دو گیروه میورد      گروه مداخله 

ررسیی رسییدگی سیرویکس از    شه منظیور ش  .شررسی در زاصله زمانی ،ب  از مداخله، ی  هفته شعد از مداخله و زمان شلتری ارزیاشی شد

 ،ملیتق  هیای تیی  آزمیون و  16نلیخه   STATAشا اسیتفاده از نیرم ازیزار     هالی  داده. تجزیه و تحددهی شیشاپ استفاده شندول نمره

 .نجام شدا های تکراریو آنالیز واریانس شا اندازه تلت د،یق زیشر

( تفیاوت معنیاداری نلیبت شیه گیروه کنتیرل       34/4±80/0ها در گروه مداخلیه ) نمره شیشاپ ی  هفته شعداز مصرف کپلول ها: یافته 

(، اما نمره شیشاپ زمان شلتری در گروه مداخله از کنترل شیشتر شود، شه این صورت کیه نمیره شیشیاپ    <05/0Pنداشت ) (45/1±99/0)

داشییت شییود و تفییاوت آمییاری معنییاداری شییین دو گییروه ونییود     14/4±00/1و در گییروه کنتییرل   54/6±08/1در گییروه مداخلییه 

(005/0P=.) 

توان نهت میزان امتیاز شیشاپ و رسیدگی سرویکس موثر است و می مصرف کپلول خوراکی گ  مغرشی شر گیری: یجهنت

 رسیدگی سرویکس از آن استفاده کرد.

 زا، زنان نخلتگ  مغرشی، رسیدگی سرویکس، حاملگی: کلمات کلیدی

18/9/1600پذیرش: 19/9/1600اصالحیه نهایی: 1/5/1600وصول مقاله:  
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 مقدمه

انجام زایمان نیازمند تغییر در عملکرد رح  و سرویکس 

است و ،ب  از شرون انقباضات شاید سرویکس آمادگی الزم 

ای است. . آمادگی سرویکس زرآیند پیچیده(1)را پیدا کند 

این زرآیند از اوای  شارداری شرون و سرویکس را شرای 

اول کند و شام  چهار مرحله است؛ مرحله زایمان آماده می

ی دوم شود. مرحلهشا نرم شدن سرویکس مشخص می

رسیدگی سرویکس است که شا اززایش شیشتر در انطباق 

و تغییرات ترکیب یا ساختار  شازت، هیپرتروزی استروما

 شدن رسیده نریان . درهمراه استخارج سلولی  ماتریکس

 هاپروتئوگلیکان ترکیب و کلی مقدار سرویکس،

 ماتریکس مونود در داخ  ایهوگلیکوزوآمینوگلیکان

 هاکند که در این مرحله پروستاگالندینمی پیدا تغییر

ی سوم اتلان کنند. مرحلهمهمترین نقش را ایفا می

سرویکس است که پس از شرون انقباضات رحمی اتفاق 

ی چهارم سرویکس شه حالت غیرحاملگی ازتد. در مرحلهمی

 .(0)گردد شر می

. (4) شودرسیدگی سرویکس شاعث تلریع زرآیند زایمان می

 کشیده یا عدم طول حاملگی شه منجر در غیر این صورت

شود. شیون حاملگی طول می 60هفته حاملگی تا  خت 

درصد است که شرای ننین و مادر همراه شا  18تا  6کشیده 

. عوارض ننینی شام : ماکروزومی، (6)ایجاد عوارض است 

دیلتوشی شانه، آسیب ننین، الیگوهیدرآمنیوس، 

آسپیراسیون مکونیوم و دیلترس ننین است. از عوارض 

توان شه خونریزی، زایمان غیر طبیعی، ترومای مادری می

پرینه، زایمان اشزاری، سزارین و اززایش القای زایمان اشاره 

از ،ب   یرحم انقباضات یمصنوع  یرتحزایمان  القاءکرد. 

 القای تحت لیبر است، در زنانی که شرون خود شه خود

 دارند، خودی شه خود لیبر که زنانی شه نلبت انتخاشی هلتند

الکترونی   مانیتورینگ آمنیوتومی، مانندشیشتری  مداخالت

 .(0 ،5)گیرد اپیدورال صورت می شیحلی و ننین

شه منظور نلوگیری از این عوارض، کم  شه آماده سازی 

تواند منجر شه تحری  شرون زایمان، کوتاه سرویکس می

شدن زاز نهفته و زعال زایمان، استفاده کمتر از اکلی توسین 

. شاه علی و (4-9)ن زایمان واژینال گردد و اززایش میزا

ی خود شه این نتیجه رسیدند شا  ( در مطالعه1483همکاران )

نرم شدن شیشتر سرویکس طول مدت مرحله نهفته زایمان 

 .(8)یاشد نیزکاهش می

امروزه، شرای ارزیاشی رسیدگی سرویکس و پیشگویی پیامد  

-القای زایمان از روش سیلت  امتیازدهی شیشاپ استفاده می

توسط ادوارد شیشاپ اشدان شده است  1846شود که در سال 

دهی کمی است و دارای . این سیلت  ی  سیلت  نمره(10)

دیالتاسیون، ازاسمان، نایگاه سرننین، ) پنج مشخصه

ست که شراساس آن امتیازدهی وضعیت و ،وام سرویکس( ا

. امتیاز (4)است  0 -14شود و دارای مقادیر ،اش  تفلیر از می

شر سرویکس مطلوب و القای موزقیت آمیز داللت  8شیشاپ 

-یا کمتر نشان 6است که امتیاز شیشاپ  دارد، این در حالی

شاشدکه اندیکاسیونی شرای دهنده سرویکس نامطلوب می

 نمرهشه عبارت دیگر، ونود ؛ آماده سازی سرویکس است

شیشاپ شاال شرای هر مشخصه نشان دهنده احتمال شرون درد 

 نمرهزایمان و اززایش احتمال زایمان واژینال خواهد شود و 

پایین آن شا درد زایمان طوالنی و اززایش سزارین همراه 

شیشاپ پایین شاشد توصیه می  امتیازاست. در صورتی که 

 .(11)شود از روشهای آماده سازی سرویکس استفاده شود 

های مختلفی استفاده شرای آماده سازی سرویکس از روش

های دارویی و غیر دارویی ها شام : روششود. این روشمی

ها های دارویی شام  پروستاگالندیناست. روش

میزوپرستول و دینوپروستون( شه صورت ژل، شیاف و ،رص )

 داخ  زولی شام  سوند های غیر داروییاکی و روشخور

 سالین، نرمال آمینونی خارج تزریق شدون یا و شا سرویکس

-پرده سرویکال، لخت کردن هیگرسکوپ هایکننده گشاد

 انما ننلی، نزدیکی سوزنی، طب پلتان، نوك ها، تحری 

. داروهای شیمیایی شا تمام (10-16)دارویی است  گیاهان و
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کارایی که دارند، دارای عوارض نامطلوشی هلتند و شناشراین 

آل است که شا عوارض ننینی و مادری همراه ی ایدهروش

ز ،بی  دارویی ا های غیرنباشد درحال حاضر از روش

خاکشیر، خرما، شرگ تمش  و گ  مغرشی شرای رسیدگی 

 .(15)شود سرویکس، تحری  و تلریع زایمان استفاده می

ی  گیاه دو ساله وحشی از خانواده گیاه دارویی گ  مغرشی 

های زرد است که در آمریکای شمالی رشد  آ شا گ پاناسه

های این گیاه دارای روغنی شه نام اوناگر می کند و دانهمی

. معموالً این (14)شاشد که رنگ آن زرد مای  شه سبز است 

درصد  50-30شود و حاوی ماده شه صورت ژل نرم تهیه می

و مقادیر  درصد گاما لینولنی  اسید 3-10اسید لینولئی ، 

. (13)است  و استئاری  کمی از اسیدهای اولئی ، پالمیتی 

روغن گ  مغرشی شه عنوان روش طبیعی رسیدگی سرویکس 

. این روغن شه خوشی (19)استفاده شده است  1884از سال 

توان از آن استفاده کرد ،اش  تحم  است و در شارداری می

. روغن گ  مغرشی شه دلی  دارا شودن اسید چرب (10)

نشده که حاوی نوعی پیش ساز طبیعی پروستاگالندین اشبان

در رسیدگی سرویکس و  شاشد،می ها و اسید لینولئی 

. نتایج تعدادی از (8 ،18)پیشرزت زایمان مؤثر است 

رف گ  مغرشی را شر رسیدگی سرویکس مص تأثیرمطالعات 

( 0019) تائیدکرده است؛ نتایج مطالعه شهمنی و همکاران

نشان داد که مصرف روغن واژینال گ  مغرشی شا 

در زنان شا حاملگی پس  میزوپروستول شر رسیدگی سرویکس

 .(10)ثرتر از تجویز میزوپروستول شه تنهایی است از موعد مؤ

مطالعه خود شه این نتیجه  ( نیز در0014) و همکاران دیانلوی

رسیدند که مصرف خوراکی گ  مغرشی در اززایش نمره 

، (00)شیشاپ و رسیدگی سرویکس تأثیرگذار است 

که استفاده از کپلول گ  مغرشی در مطالعه کالتی و  درحالی

و نمره  مانیزا یالقا ،یشر طول حاملگ (0019همکاران )

شر ( 0018) و در مطالعه هاشمی نژاد و همکاران شاپیش

نداشته  تأثیر مانیزا یو شرون دردها کسیسرو یآمادگ

 .(01 ،00)است 

ازآنجائیکه که شرون زایمان و پیشرزت آن نیازمند رسیدگی 

عوارض تواند شا می نی شدن حاملگیطوالسرویکس است و 

 ییهدف عل  ماما زیادی شرای مادر و ننین همراه شاشد و

خطر نهت سالمت مادر  یو ش یعیطب مانیشر انجام زا دیتأک

 ییدارو ریغ یکردهایاستفاده از روشراین است؛ شنا نیو نن

نهت ایجاد رسیدگی سرویکس که شتواند این هدف را 

-مین نماید ضروری است. همچنین شا تونه شه عدم ه تأ

 خوانی نتایج مطالعات ،بلی در خصوص مصرف گ  مغرشی

والنی آن شر رسیدگی سرویکس و نلوگیری از ط تأثیرو 

شدن حاملگی انجام مطالعات در این خصوص ضروری 

است لذا مطالعه ی حاضر شا هدف تعیین تأثیر کپلول 

خوراکی گ  مغرشی شر میزان رسیدگی سرویکس زنان 

کننده شه مراکز منتخب شهر سنندج، سال  زای مرانعهنخلت

 انجام شد. 1488

 

 هاروشمواد و 

شده ی  سوکور شود  این مطالعه کارآزمایی شالینی تصادزی

زای مرانعه کننده شه مراکز منتخب که شر روی زنان نخلت

ید یتأشهر سنندج انجام گرزت. پس از تصویب طرح و 

نهت  پژوهشگرکمیته اخالق و دریازت مجوزهای الزم، 

شه مراکز منتخب مرانعه نمود و زنان  نمع آوری اطالعات

 4هفته و  48تا  هفته 48 یسن حاملگ شاردار واند شرایط شا

 از طریق سیلت سه ماهه اول  یشر اساس سونوگراز روز

HIS   مشخص نموده و از طریق تماس تلفنی شا آنها را

پس از توضیح اهداف مطالعه، ازرادی که  تماس گرزته و

مای  شه شرکت در مطالعه شودند را مشخص و شا ،رار ،بلی در 

رود شه نمود. معیارهای ومرکز شهداشت سنندج مال،ات می

زای دارای تمای  شه شرکت در مطالعه، مطالعه زنان نخلت

سال،  19-45داشتن سواد خواندن و نوشتن، سن شین 

حاملگی ت  ،لو شا نمایش سفالی ، ننین زنده، وزن 

ه شیشاپ کمتر و یا نمر گرم، 0500-6000تخمینی ننین شین 

های ننینی سال ، زنان شاردار سال  )زا،د ، پرده6ملاوی 

شیماری شناخته شده، نراحی یا عوارض شارداری همچون 
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زا،د  ونفت یا عروق سر راهی، پره اکالمپلی  دکولمان

هرگونه ناهنجاری ننینی(، زا،د ممنوعیت استفاده از روغن 

گ  مغرشی )اختالالت خونریزی دهنده، مصرف داروهای 

ی اسکیزوزرنی، صرن و مصرف ساشقهضد انعقاد، ازراد شا 

های سرویکس، ،د شاالی کننده زنوتیازین(، زا،د آنومالی

سانتی متر، عدم اعتیاد شه الک  و مواد ازیونی، انتناب از  150

مصرف ملین و هر گونه درمان گیاهی ،ب  از ورود شه مطالعه 

ی همکاری  ادامهشود. معیارهای خروج شام : عدم تمای  شه 

اشکال روز )مطالعه، مصرف کمتر از دوکپلول در  درروند

حج  نمونه شا  .ها( شوددر چ  لیلت ثبت خوراکی کپلول

 شراساس نرم اززار (،11تونه شه مطالعه نهدی و همکاران )

G power شا effect size  درصد ریزش  10شا احتلاب

نفر شه دست آمد. شرای  43نمونه شرآورد شد. در هر گروه 

نفر  60تایی نهایتاً در هر گروه  6ای تصادزی هتشکی  شلوك

گیری در نفر در نظر گرزته شد. روش نمونه 90و در مجمون 

این مطالعه شه صورت مبتنی شر هدف شود و پس از کلب 

رضایت شفاهی و کتبی، زنان شطور تصادزی شا استفاده از 

گروه مداخله و  روش تشکی  شلوکهای چهارتایی شه دو

مداخله شه گروه  Aند، شه اینصورت که کد شد  یکنترل تقل

شه گروه  Bاستفاده کننده از کپلول های گ  مغرشی( و کد )

استفاده کننده از پالسبو( اختصاص یازت. سپس کنترل )

، AABB)شلوکهای چهارتایی شه شش حالت مختلف 

ABAB، ABBA ،BBAA ،BABA  وBAAB )

انتخاب  تشکی  شد و هر شار یکی از این شلوکها شه تصادف

شد تا متناسب شا آن ازراد مداخله مورد نظر یا پالسبو را می

کنندگان  از شرکت  یشه هر دریازت کنند. در گروه مداخله

 یگرم یلیم 1000 یکپلول خوراک 16 یحاو یشطر  ی

شد و از آنها داده  ی و ی  چ  لیلت ثبتگ  مغرش

ساعت ی  عدد را شا ی  لیوان آب  10خواسته شد که هر 

و شه ی  نمایند و زمان استفاده را در چ  لیلت ثبت کنند م

کپلول پالسبو که  16 یحاو یشطر  ی نیز گروه کنترل

و  داده شدشود و ی  چ  لیلت ثبت  کانوال ی روغنحاو

شه همان ترتیب نحوه استفاده شرای آنها نیز توضیح داده شد، 

 ها مشاشه شودند.الزم شه ذکر است که رنگ و شک  کپلول

و  جیشار ییگروه مداخله توسط شرکت دارو هایپلولک

 آموزشکپلول های گروه کنترل توسط محقق تهیه شد. 

  یالزم شه هر دو گروه داده شد و از آنها خواسته شد  یها

در  و در صورتی که مرانعه کنندمجدد شه مرکز هفته شعد 

لکه  ،یمانیزا یدردها دچار یهفته تا مرانعه شعد  یطول 

هر  ای نیکاهش حرکات نن زش،یآشر ،یزیخونر ای ینیش

پژوهشگر ه ش یتماس تلفن یط شدند شالزاصله گریمشک  د

رت شرون اطالن دهند. در مرانعه ی  هفته شعد و یا در صو

نمره شیشاپ توسط پژوهشگر  زایمان و شلتری شدن مجدداً

 شد.اندازه گیری و ثبت می

 دونامه پرسش در این پژوهشاطالعات  ینمع آور اشزار

ی، ندول نمره گذاری شیشاپ، چ  لیلت ثبت ،لمت

  یمشخصات دموگرازپرسشنامه  ها شود.مصرف کپلول

مح  سکونت و  و ، شغ التیسن، سطح تحص :شام  مادر

نون  ،یسن حاملگشام :  یی،لمت دوم مشخصات ماما

شاخص توده شدنی، تعداد سقط،  یساشقهحاملگی زعلی، 

 وشد شاپیش ینمره ها،کپلول حاملگی، تاریخ شرون مصرف

 وها ش، نمره شیشاپ ی  هفته شعد از مصرف کپلولریپذ

پژوهش پرسشنامه در  نیتونه شه اهداف ا شا شود.زمان شلتری 

و  یدانشکده پرستار یعلم ئتیه ینفر از اعضا 10 اریاخت

اعتبار  نییکردستان شه منظور تع یدانشگاه علوم پزشک ییماما

  یها تنظآن یاصالح اتی،رار گرزت و شر اساس نظر یمحتو

 صورت گرزت. یینها

لت  نهت شررسی رسیدگی سرویکس در این مطالعه از سی 

شا ها داده  یوتحل هیتجز. نمره گذاری شیشاپ استفاده شد

. صورت گرزت 16نلخه  STATAاستفاده از نرم اززار 

چون های توصیفی همها شا استفاده از روشاشتدا داده

میانگین، انحراف معیار، زراوانی، زراوانی نلبی و نمودارهای 

ها ه  شر اساس . در تحلی  یازتهشدمرتبط خالصه سازی 

ننس متغیر )کیفی/کمی( ا،دام شد. شا تونه شه نون متغیرها 
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ل ناپارامتری  آن یعنی من های تی ملتق  )معاداز آزمون

های و آنالیز واریانس شا اندازه آزمون کای اسکوئر، ویتنی(

شرای مقایله میانگین نمرات ،ب  و شعد  استفاده شد. تکراری

ها آزمون پارامتری  از از مداخله در صورت شر،راری زرض

ها و در صورت عدم شر،راری زرض Paired t-testتلت 

 رمقدا از آزمون ناپارامتری  ویلکاکلون استفاده شد.

(Pvalue)  در نظر گرزته  05/0و نتیجه گیری  استنباطشرای

 .شد

 

 هایافته

نفر  90در این مطالعه که شه صورت مبتنی شر هدف شر روی

ها شه دلی  استفاده خان  شاردار انجام شد، ی  نفر از نمونه

کمتر از دو کپلول در روز از مطالعه حذف شد و در نهایت 

نفر و  48در گروه مداخله کننده )نفر شرکت  38مطالعه شا 

 (.1نفر( شه پایان رسید )شک   60کنترل در گروه 

در شرون مطالعه هردو گروه، تفاوت ،اش  تونهی در 

مشخصات اولیه نداشتند. میانگین سن واحدهای مورد 

سال و میزان تحصیالت شیشتر مادران در  3/06 ±6/4پژوهش 

( شود و رصدد 5/43های مورد مطالعه در حد دشیرستان )گروه

 4/94درصد( شودند و در شهر ) 85دار )اکثر آنها خانه

 64/034± 48/1 یحاملگکردند. سن ( زندگی میدرصد

روز شود. شیشتر واحدهای مورد پژوهش حاملگی خواسته 

( داشته و همچنین دوگروه از نظر سایر درصد 9/99)

مشخصات دموگرازی  و شالینی هملان شودند و تفاوت 

 (.1)ندول  (<05/0P)داری نداشتند آماری معنا

 0/64مداخله )در گروه  پژوهش موردشیشتر واحدهای 

روز از  5درصد( شعد از  0/50درصد( و گروه کنترل )

ها زایمان کردند. شر اساس نتایج حاص  از مصرف کپلول

دو گروه  نیشداری تلت د،یق زیشر، اختالف آماری معنی

 دهیدها تا اشتدای زایمان مدت زمان مصرف کپلول ازنظر

 (.0ندول ( )=436/0P. )نشد

نمره شیشاپ شین دو گروه در شدو ورود شه مطالعه تفاوت 

-تفاوت ،اش  مالحظه ( و=900/0P)معناداری شا ه  نداشت 

ها در ای در نمره شیشاپ ی  هفته شعد از مصرف کپلول

و در گروه کنترل  34/4±80/0مداخله دوگروه )درگروه 

(، اما نمره شیشاپ زمان =014/0Pنشد )( دیده 45/1±99/0

شلتری در گروه مداخله از کنترل شیشتر شود، شه این صورت 

و در  54/6±08/1ه ها در گروه مداخلکه نمره شیشاپ نمونه

شود که شه معنی نرم شدن شیشتر  14/4±00/1گروه کنترل 

سرویکس شود. شر اساس آزمون آماری تی ملتق ، نمره 

شیشاپ زمان شلتری گروه مداخله در مقایله شا کنترل تفاوت 

نتایج   (.4( )ندول =005/0P)آماری معناداری داشت 

 Repeatedآنالیز واریانس شا اندازه های تکراری )

Measures ANOVA ه  نشان داد که اختالف شین )

رل در طی زمان از پیشاب در دو گروه مداخله و کنت نمره

  (.1)نمودار (=004/0Pدار شود )انظر آماری معن
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 فلوچارت مطالعه .1شکل 

 

 های مورد مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک و بالینیتوزیع فراوانی گروه .1جدول 

 
 گروه

 مشخصات
 داریسطح معنی گروه کنترل گروه مداخله

 *469/0 54/06±06/4 99/06±59/4 سن مادر

 

 سطح تحصیالت

 

 اشتدایی

 راهنمایی

 متوسطه

 دیپل 

 دانشگاهی

1 (5/0) 

4 (15) 

14(60) 

10 (40) 

5 (5/10) 

1 (5/0) 

3 (5/13) 

16 (45) 

11 (5/03) 

3 (5/13) 

846/0** 

 شغ 
 دارخانه

 شاغ 

43 (5/80) 

4 (5/3) 

48 (5/83) 

1 (5/0) 
405/0** 

 مح  سکونت
 شهر

 روستا

45(5/93) 

5 (5/10) 

46 (95) 

4 (15) 
365/0** 

 *555/0 59/034±44/1 45/034±34/1 سن حاملگی

 نون حاملگی زعلی
 خواسته

 ناخواسته

45(5/93) 

5 (5/10) 

44 (80) 

6 (10) 
304/0** 
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 تعداد سقط

 صفر

 ی 

 دو

08 (5/30) 

9 (00) 

4 (5/3) 

40 (35) 

8 (5/00) 

1 (5/0) 

596/0** 

 شاخص توده شدنی

 وزنک 

 طبیعی

 وزناضازه

 چاق

3 (5/13) 

00 (55) 

8 (5/00) 

0 (5) 

4 (15) 

01 (5/50) 

10 (40) 

1 (5/0) 

945/0** 

 تعداد حاملگی

 ی 

 دو

 سه

08 (5/30) 

9 (00) 

4 (5/3) 

40 (35) 

8 (5/00) 

1 (5/0) 

596/0** 

 اند.انحراف معیار و متغییرهای کیفی شر اساس تعداد )درصد( شیان شده ±**تلت د،یق زیشر، متغییرهای کمی میانگین*آزمون تی ملتق ، 

 

 . توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد مطالعه بر اساس مدت زمان مصرف دارو تا شروع زایمان2جدول 

 گروه کنترل

 

 گروه مداخله

 روز

 تعداد درصد تعداد درصد

5/13 3 4/05 10 4> 

5/40 14 0/09 11 5-4 

50 00 0/64 19 5≤ 

 ک  48 100 60 100

 
 . مقایسه میانگین نمره بیشاپ قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه مداخله و کنترل3جدول 

 

 داریسطح معنی
 

 معیارمیانگین و انحراف

 امتیاز شیشاپ
 

 گروه کنترل

 

گروه 

 مداخله

900/0** 09/1±94/1 
00/1±39

/1 

 ،ب  از مداخله

 نفر( 90)تعداد نمونه=

014/0** 45/1±99/0 
80/0±34

/4 

 ی  هفته شعد از مداخله

 نفر( 18)تعداد نمونه=

005/0** 00/1±14/4 
08/1±54

/6 

 شلتری زمان

 نفر( 38)تعداد نمونه=
 اندانحراف معیار بیان شده ±تست دقیق فیشر، متغییرهای کمی با میانگین** 
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Repeated Measures ANOVA, P=0.003 

 
 میانگین نمره بیشاپ گروه های مورد مطالعه در طی زمان -1نمودار

 

 بحث

ی شیشاپ ،ب  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمره

 و در گروه کنترل 39/1±00/1 از مداخله در گروه مداخله

شود و دو گروه از این نظر تفاوت آماری  09/1±94/1

(، همچنین نمره شیشاپ ی  P=900/0نداشتند )معناداری 

ها در گروه مداخله هفته شعد از مصرف کپلول

( تفاوت معناداری نلبت شه گروه کنترل 80/0±34/4)

(، اما نمره شیشاپ زمان P=01/0( نداشت )45/1±99/0)

و در گروه کنترل  54/6±08/1شلتری در گروه مداخله 

شود و تفاوت آماری معناداری شین دو گروه  00/1±14/4

که شه معنی نرم شدن شیشتر  (=005/0Pداشت )ونود 

ای تای سرویکس شود. در این راستا در مطالعه مداخله

( که شه منظور شررسی اثر خوراکی روغن 0004) یستورد

گ  مغرشی شر نمره شیشاپ و طول سرویکس در زنان شا 

املگی ترم در زلیپین انجام شد نیز تغییرات در نمره شیشاپ ح

و طول سرویکس در گروه مداخله در مقایله شا گروه کنترل 

در مطالعه نیمه  . همچنین(04)تفاوت معناداری داشت 

( که شه شررسی 0014همکاران )لوی و مقطعی دیانتجرشی 

اثرگ  مغرشی شر آمادگی سرویکس در طول اینداکشن در 

شیماران شاردار شا حاملگی ترم در زیلیپین پرداختند، تغییرات 

نمره شیشاپ در گروه مداخله شه صورت معناداری شیشتر شود 

درصد ازراد گروه مداخله نمره شیشاپ شهبود یازته  95و در 

ها شا نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارند. . این یازته(00) شود

است.  پروستاگالندین اثرات دارای مغرشی گ  روغن

-گاما اسید و لینولئی  اسید روغناین  انزای مهمترین

-ها میاست که پیش ساز طبیعی پروستاگالندین لینولئی 

شاشد. مطالعات مختلف نشان داد که استفاده از گ  مغرشی 

شاعث اززایش ،اش  تونهی در اسید گاما لینولئی  در خون 

ها مونب نرمی و آمادگی پروستاگالندین و می شود

توسین سرویکس و اززایش حلاسیت میومتر رح  شه اکلی

( نیز که 0019همکاران )(. در مطالعه شهمنی و 10گردد )می

ثیر کپلول واژینال روغن گ  مغرشی و تأای شه شررسی مقایله

های شا میزوپروستول شر میزان رسیدگی سرویکس خان 

عد شلتری در شخش زایمان شیمارستان حاملگی پس از مو

پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از آن شود که  سنندجشعثت 

تفاوت معناداری نلبت شه مداخله نمره شیشاپ در گروه 

ای توسط وحدت . مطالعه(10)( p<05/0دارد ) کنترلگروه 

( تحت عنوان تأثیر گ  مغرشی شر روی 0015و همکاران )
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رسیدگی سرویکس و دیالتاسیون سرویکس ،ب  از عم  

هیلترسکوپی  زن شیمار کاندید 50شر روی  هیلترسکوپی

گرم گ  مغرشی را شه میلی 1000انجام گرزت. گروه درمانی 

گرم روغن میلی 500حاوی  صورت دو کپلول که هر کدام

ساعت ،ب  از عم  هیلترسکوپی در  4-9گ  مغرشی شودند 

خلفی شه صورت واژینال دریازت کردند. نتایج  زورنیکس

رویکس در مطالعه نشان داد که متوسط زمان دیالتاسیون س

تر از گروه دارونما شود داری پایینگروه درمانی شه طور معنا

. محققین شه این نتیجه رسیدند که کپلول واژینال گ  (13)

مغرشی در رسیدگی سرویکس مؤثر است. همچنین این دارو 

سترس و ارزان است و عوارض شه راحتی ،اش  استفاده، در د

( در زیلیپین شه 0016نانبی ،اش  تونهی ندارد. گیری  )

روغن گ  مغرشی شر روی رسیدگی سرویکس  شررسی تأثیر

پرداختند، در پایان  یندهای ژنیکولوژیآ،ب  از انجام زر

عدد کپلول سوراخ شده  6مطالعه نتیجه گرزتند که دریازت 

،ب  از اعمال نراحی  روغن گ  مغرشی شه صورت واژینال

تواند در شهبود مشخصات سرویکس و رسیدگی آن زنانه می

نمره . نتایج این مطالعه نشان داد که (06)ثیرگذار شاشد أت

در گروه مداخله شه طور ،اش  تونهی شاالتر از گروه  شاپشی

رسیدگی که نشان دهنده اثرشخشی دارو در  استکنترل 

 .است سرویکس

ثیر أکه شا هدف ت (0019همکاران )های مطالعه کالتی و یازته

روغن گ  مغرشی شر زایمان انجام شد، نشان داد که استفاده 

دو کپلول در  صورت شهی خوراکی گ  مغرشی ها کپلولاز 

ی شر طول ریتأثشارداری شه مدت ی  هفته  60روز از هفته 

 (<05/0Pندارد )حاملگی، القای زایمان و نمره شیشاپ 

تواند . عدم همخوانی این مطالعه شا مطالعه زعلی می(00)

ناشی از زمان انجام مداخله شاشد که در مطالعه کالتی و 

 مطالعه در اما است شده انجام 60 در هفته همکاران مداخله

ر انجام شده است. همچنین د 48از هفته  مداخله کنونی

( انجام 0014ای دیگر که توسط نهدی و همکاران )مطالعه

ای در شد، دریازتند که مصرف گ  مغرشی تغییر ،اش  مالحظه

های . شرخالف پژوهش(11)کندی شیشاپ ایجاد نمینمره

زوق تغییر در نمره شیشاپ در مطالعه حاضر کامال مشهود شود. 

رسد که ممکن است علت آن زمان انجام چنین شه نظر می

که در  شاشد مداخله و زمان اندازه گیری مجدد نمره شیشاپ

و  هفته انجام شده 60ری این مطالعه نیز مداخله در سن شاردا

گیری نمره شیشاپ زقط ی  هفته شعد از انجام مداخله ندازه ا

صورت گرزته ولی در مطالعه حاضر مداخله زودتر و در سن 

زمان هفته انجام شده است و نمره شیشاپ در دو  48شارداری 

نژاد ی  هفته شعد و زمان شلتری( اندازه گیری شد. هاشمی)

ای که شه منظور ای مداخلهمطالعه ( در0018همکاران )و 

تأثیر کپلول گ  مغرشی شر آمادگی سرویکس و  شررسی

زا شا سن شارداری های نخلتشرون دردهای زایمان در خان 

هفته انجام گرزت، در گروه مداخله دو عدد کپلول گ   43

ی گرمی( در کلدوساك خلفی ،رار داده لیم 1000) یمغرش

 نیش یاز نظر زاصله زمانداد که های آنها نشان شد. یازته

استفاده  نیو زاصله ش مانیو شرون درد زا گ  مغرشی زیتجو

اختالف  شا گروه کنترل لهیدر مقا مانیتا زاگ  مغرشی از 

تواند شه دلی  . این تنا،ض می(01)ی داری ونود نداشت معن

ها، زمان انجام مداخله و دوز مصرزی نحوه استفاده از کپلول

 ها شاشد.کپلول

این از مزایای این مطالعه نلبت شه سایر مطالعات انجام شده 

شود که نمره شیشاپ شعد از مداخله در دو زمان متفاوت )ی  

های هفته شعد و زمان شلتری( اندازه گیری شد. از محدودیت

توان شه مصرف نادرست دارو توسط مطالعه حاضر می

واحدهای مورد پژوهش اشاره کرد که شا تونیه شرکت 

کنندگان و دادن چ  لیلت استفاده از دارو، پژوهشگر 

ل و،ون آن را شه حدا،  رسانید. همچنین یکی دیگر از احتما

های پژوهشگر در این مطالعه عدم مرانعه شه مو،ع محدودیت

های تعیین شده شود که پژوهشگر از طریق پیگیری در زمان

تلفنی مکرر و تونیه شرکت کنندگان در پژوهش احتمال 

های این رخداد آن را کاهش داد. یکی دیگر از محدودیت

عه مصرف همزمان داروی دیگر توسط واحدهای مورد مطال

شا تونیه ازراد شرکت کننده در پژوهش،  پژوهش شودکه

پژوهشگر احتمال رخداد آن را شه حدا،  رسانید. شا تونه شه 
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-اینکه این مطالعه شه صورت ی  سو کور )عدم اطالن نمونه

زا انجام شده( و زقط روی زنان نخلت ها نلبت شه مداخله

زا تعمی  شه زنان چند گرزته است لذا نتایج آن ،اش  انجام

های شود که مطالعاتی در گروهنیلت، شناشراین پیشنهاد می

 مختلف و شه صورت دو سو کور انجام شود.

 

 گیری یجهنت

نتییایج حاصیی  از اییین مطالعییه نشییان داد مصییرف کپلییول      

ثر اسیت. لیذا   ؤشیر روی نمیره شیشیاپ می     خوراکی گ  مغرشیی 

کپلول گ  مغرشی شه صیورت خیوراکی کیه نلیبتا     استفاده از 

امن، ک  هزینه، سه  والوصول و شدون عوارض نانبی اسیت  

 شود.شرای رسیدگی سرویکس توصیه می

 

 تشکر و قدردانی

شاشد که این مطالعه ،لمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد می

توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کردستان شا کد 

IR.MUK.REC.1398.149 یید و در مرکز ثبت تأ

شا کد  شالینی ایران کارآزمایی

IRCT20190924044873N1  .هیچ کدام ثبت گردید

از نویلندگان این مطالعه تعارض منازعی شرای انتشار این 

شدین وسیله از حمایت معاونت محترم و شورای  مقاله ندارند.

شرکت دارویی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 

شاریج، مادران شاردار، ملئولین مراکز منتخب شهر سنندج و 

کلیه کلانی که در انجام این پژوهش یاریگر ما شودند، کمال 

 تشکر و سپاس را داری .
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