ﺗﻬــﻮع و اﺳــﺘﻔﺮاغ ﺑــﺎرداری و
راﻫﻬﺎی درﻣﺎن آن
ﺑﺮوز ﺗﻬﻮع ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
اول ﺑﺎرداری ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ %۵۰زﻧﺎن در ﻃﯽ دوران ﺑﺎرداری
اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻬﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ از روز
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺎرﺿﻪ ﺻﺒﺢ
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ
رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺷﺪن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،وﻗﻮع اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻌﺠﺐ آور
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ ۱۴-۱۲ﺑﺎرداری از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاﻏﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺎرداری ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﻪ ﻃﻮل
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﺠﺎد آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ وﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل
ﺗﻬﻮع ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺎﺷﺪ و
در۴-۳ﻣﺎه اول ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺗﻬﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد)ﻋﺎرﺿﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ(،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ از روز اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﻬﻮع ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه اول از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ،
اﻣﺎ در ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺑﺎرداری اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ دوران ﺑﺎرداری:
در دوران ﺑـﺎرداری ﻣﯿـﺰان ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﻏﯿﺮ ارادی ﺷﺪه،و ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺣﺮﮐﺖ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه و روده آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﮔﺬارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن در اﺑﺘﺪای ﺑﺎرداری ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪﺧﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮ ﺑﻮده،و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻓﺸﺎر روﺣﯽ :ﺑﺎرداری از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود .اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ ،وﻗﻮع و ﻣﺪت ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺑﺮ۸۶زن ﺑﺎردار ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮوز ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداری در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرداری آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺮی در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ
اﺳﺘﺮس ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ؛
ﺣﺬف وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ)ﻏﺬا ﺧﻮردن(؛
ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﺮک؛
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻮﻫﺎ)ﺑﻮی ﺑﻨﺰﯾﻦ،ﺑﻮی ﻋﻄﺮ،ﺑﻮی ﻏﺬا( و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺤﺮک ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻬﻮع واﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺎرداری اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرداری ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻘﻮل
اﺳﺖ .ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ در وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮ ﯾﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻮع ﺷﻤﺎ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ و از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ
ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﯽ۳-۲ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮد.
درﻣﺎن
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
ﯾﮏ ﮐﻠﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﻧﺎن ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دارﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ
ﺧﻮاب ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن و ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از رﺧﺘﺨﻮاب ،ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺷﺐ)اﮔﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ( ﻏﺬای ﺳﺒﮏ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﯽ روزﻫﺮ ۲-۱ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﯾﮏ ﻏﺬای ﺳﺒﮏ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻏﺬای ﺳﺒﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻘﺪار
ـﺎ ﻏﻼت
ـﺒﺰﯾﺠﺎت ،و ﯾـ
ـﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ،ﻣﯿﻮه،ﺳـ
ـﺎی ﺳـ
ـﯽ ﻏﺬاﻫـ
ﮐﻤـ
ﮐﺎﻣﻞ)ﺳﺒﻮس دار(اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬای ﺳﺒﮏ۱ :ﺗﺎ  ۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ روی
ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﺮﻓﺲ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ؛ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آﺟﯿﻞ ﺑﯽ ﻧﻤﮏ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑـﺎدام،ﮔﺮدو ﯾـﺎ ﺑـﺎدام ﻫﻨـﺪی ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮐﺸﻤﺶ؛ﯾـﮏ ﭼﻬـﺎرم
ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ؛ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻨﯿﺮ و ﯾﮏ ﻣﯿﻮه؛ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻣﺎﺳﺖ ﺳﺎده
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﻮه؛ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺳﻮپ ﻧﺨﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎن ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه از ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار.
ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﭼﺮﺑﯽ ،ﻧﻤﮏ ،ﻗﻨﺪ و ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﺑﻮده و ﻓﯿﺒﺮ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻤﯽ
دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب :۶وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ۶در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺣﺬف ﻣﺎزاد ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی
ﺑﺎرداری ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد:
اﺧﯿﺮا در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوﺳﻮﯾﻪ ﮐﻮر ﺑﻪ  ۳۴۲زن ﺑﺎردار ﺑﺎ ﺳﻦ
ﺑﺎرداری ﮐﻤﺘﺮ از ۱۷ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﻘﺪار ۳۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ۶ﯾﺎ
داروﻧﻤـﺎ ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﺷـﺪ ۵ .روز ﭘـﺲ از ﺷـﺮوع درﻣـﺎن ،ﺗﻬـﻮع و
اﺳﺘﻔﺮاغ در دو ﺳﻮم از اﻓﺮادی ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ۶درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرزی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﯾﮏ
ﺳﻮم اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
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زﻧﺠﺒﯿﻞ،

دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ۲۵ :ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم دوﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز؛
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Kو :C

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ زﻣﺎن اﯾﻦ دو وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ در %۹۱ﺑﯿﻤﺎران
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاﻏﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ :وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :Kروزاﻧﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم؛وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  C: 250ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮم ﺳﻪ ﺑﺎر در روز.
درﻣﺎن ﮔﯿﺎﻫﯽ
زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  Zingiber officinaleﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ
در ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻼﺋـﻢ اﺧﺘﻼﻻت ﮔـﻮارﺷﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻬـﻮع و اﺳـﺘﻔﺮاغ
ﺑﺎرداری دارد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﯿﻨﺠﺮول ،ﺷﻮﮔﺎﺋﻮل و ﮔﺎﻻﻧﻮﻻﮐﺘﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻬﻮع زﻧﺠﺒﯿﻞ در ﻣﺠﺮای ﮔﻮارش ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ از دﯾﻤﻦ ﻫﯿﺪرﯾﻨﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺟﯿﻨﺠــﺮول و ﮔــﺎﻻﻧﻮﻻﮐﺘﻮن در ﻣﺠــﺮای ﮔــﻮارﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﻫــﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ )۵-HT3ﭘﯿﺶ ﺳﺎز ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت
ﺻﺎف ﻣﯽ ﮔﺮدد( ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺠﺒﯿﻞ در ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮع

ﺗﻬﻮع

و

اﺳﺘﻔﺮاغ

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوﺳﻮﯾﻪ ﮐﻮر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ،دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ ۴ﮐﭙﺴﻮل
 ۲۵۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﻮدر رﯾﺸﻪ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴روز ﺑﻮده اﺳﺖ.
در  ۲۷زن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎرداری ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﻫﻔﺘﻪ ،در
 ۱۹ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎرز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و دوز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و اﯾﻤﻦ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﯿﻮب ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ۱ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ رﯾﺸﻪ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ دوز در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن)روزاﻧﻪ ۱۰-۸ﮔﺮم(
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻋﺼـﺎره ﺗـﺎزه زﻧﺠﺒﯿـﻞ ﮐـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ دارا ﺑـﻮدن %۲۰ﺟﯿﻨﺠـﺮول و

ﺷﻮﮔﺎﺋﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ:ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل زﯾﺮ ا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و روزاﻧﻪ دوز
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ:
ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ زﻧﺠﺒﯿﻞ ۱ :ﺗﺎ  ۲ﮔﺮم؛
ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮی  %۲۰ﺟﯿﻨﺠﺮول و ﺷﻮﮔﺎﺋﻮل-۱۰۰:
 ۲۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم؛
ﻣﺼﺮف  ۱۰ﻗﻄﺮه )۰/۳ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( از ﻋﺼﺎره ۱:۲ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب،
ﻓﻮرا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺒﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرﻣﺮﯾﻢ،
ﻧﻌﻨﺎ ﻓﻠﻔﻠﯽ ،ﻋﺮوس ﭼﻤﻦ زار و ﻓﺮاﺳﯿﻮن آﺳﺎی ﺳﯿﺎه ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺻﺒﺢ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎرداری اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،از
ﺑﺮگ ﺗﻤﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻓﺸﺎر درﻣﺎﻧﯽ :در اﯾﻦ روش ﺑﺮﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻓﺸﺎر وارد
ﺷﺪه و اﯾﻦ روش در درﻣﺎن ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺎرداری ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ۱۶زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﭻ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﺸﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ واﻗﻊ ﺑﺮ ﻣﭻ ،دارای ﺗﻮپ
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻔﺘﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از  ۵روز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ در ۱۲
ﻣﻮرد از  ۱۶ﻣﻮرد ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻧﺎن و راﻫﻬﺎی درﻣﺎن)ﺗﺎﻟﯿﻒ :دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻫﯿﺪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪی،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻤﺰه ﻟﻮ ﻣﻘﺪم(

