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بررسي تاثیر زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری  :مطالعه مروری
ح افس آباد 3
اطمه م دم  ، 1الیاس حنیفه لو ، 2هاد
نویتنده مت و  :کارشناس ارشد مرااباها ویژه پر تار  ،دانشکده پر تار ابهر

مقدمه  :تهو و ا تفرا یکی اد شکایاها شایو دنان در نیمه او باردار بوده و اد جمله درمانها

نتی آن ا تفاده اد

گیاهانی مانند دن بیل ا ا .هد اد این مطالعه مرور بر مطالعات ان ام شده در این دمینه ا ا.
روش کار  :طی مرور بر منابو معتبر الکترونیکی مانند  SID,Iranmedex, Elsevier,Google scholarم ا ت مرتبط
با موضو دن بیل و تهو و ا تفرا باردار جتت و و پس اد غربالگر اولیه 8 ،م اله انتخاب و مورد برر ی ارار گر ا.
نتایج  :بر ا اس مطالعات ان ام شده ،مپر

دن بیل به میزان  1میلیگرم در رود میتواند بب کاهن تهو و ا تفرا

باردار گردد ،طبق مطالعها مرور در ا ترالیا بهترین و اابل د ترسترین درمان موثر و ایمن ا تفاده اد دن بیل جها
کاهن تهو و ا تفرا باردار نام برده شده ا ا و این در حالی ا ا که در مورد ماگزیموم دود امن آن اطمینان وجود
ندارد .دن بیل در کاهن شدت تهو ) (P<.001و ر عات تهو ) (P<006و ا تفرا باردار ) (P<.0001موثر ا ا .این در
حالی ا ا که بعضی مطالعات گیاهان دیگر اد جمله بابونه را موثرتر اد دن بیل دانتته و برمی دیگر عدم اطمینان نتبا به
عوارض دن بیل را بیان میکنند.
بحث و نتیجه گیری  :بر ا اس یا تهها مطالعات اگرده در رابطه با عوارض جانبی دن بیل یا  Gingerنگرانیهایی وجود
دارد ولی علی رغم احتاس نیاد به مطالعات بیشتر ،بتیار

اد مطالعات اثرات مفید این گیاه دارویی را در درمان تهو و

ا تفرا دوران باردار تایید میکنند.
کلمات کلیدی  :دن بیل ،باردار  ،تهو و ا تفرا  ،مرور
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