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 دیهموروئ ییو دارو ییردارویغ هایبر درمان یمرور

 یدر باردار
 4یمعصومه کرد، *2،3یزاده ذگم میابراه رایسم، 1یالهه جسمان

 .رانیا ،مشهد ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک یی،و ماما یدانشکده پرستار یی،کارشناس ارشد ماما .1

 .رانیا ،مشهد ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک یی،ماما و یپرستار های مراقبت قاتیمرکز تحق ی،بهداشت بارور یدکتر .2

 .رانیا ،مشهد ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک یی،و ماما یدانشکده پرستار یی،ماماگروه  اریاستاد .3

 .رانیا ،مشهد ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک یی،و ماما یپرستار های مراقبت قاتیمرکز تحق یی،ماماگروه  اریاستاد .4

 06/12/1398  تاریخ پذیرش:  11/09/1398تاریخ دریافت: 
1

 
 

 

 درمان عدم صورت در. باشدمی سوم و دوم ماهه سه در ژهیو به بارداری دوران مشکالت ترین شایع از هموروئید :مقدمه

 خانواده فرد، به را زیانباری اثرات تواندمی که شودمی مزمن بیماری یک به تبدیل مشکل این مناسب، پیگیری و موقع به

 نوین هایروش مرور به پرداختن عدم و باردار زنان جمعیت در مشکل این باالی شیوع به توجه با. نماید تحمیل عهجام و

 درمان های روش انواع مرور هدف با حاضر مطالعه گذشته، سال 12 طی در تهاجمی و دارویی باالخص حمایتی،

 .شد انجام هاآن اثربخشی میزان و بارداری در هموروئید دارویی و دارویی غیر

،  PubMed ،Scopus،ProQuestی اطالعات یها گاهیپا ،مطالعه هدف به یابیدست جهت حاضر مطالعه در: کارروش

Google Scholar ،Science Direct ،SID و Magiran یسیانگل یها واژه دیاستفاده از کل باHemorrhoid  ،

Haemorrhoids ،pregnancy ،Pregnant ،Medical Treatment ،Conservative ،Life style ،Diet ،

Nutrition ،Surgery ،Hemorrhoidectomy  یباردار ،ریبواس ،دئیهمورو ،دیهموروئ یفارس یها واژه دیکلو، 

 نیتحت پوشش ا یبازه زمان از ،یبیترک و منفرد صورت بهی جراح و ییغذا میرژ ی،زندگ سبک ،کارانهمحافظه ،درمان

 گرفتند.  قرار یکیالکترون یجستجو مورد ،2019 سال اکتبر تا ها گاهیپا

 ها روش این از بسیاری کارایی اما دارد، وجود مختلفی های روش بارداری دوران در هموروئید درمان جهت: ها یافته

 جودو عدم به توجه با بنابراین باشد،می بیماری این به مبتالیان عمومی جمعیت روی بر بالینی مطالعات نتایج از برگرفته

 های روش برخی از استفاده احتیاط یا ممنوعیت و ها روش از برخی کاربرد زمینه در قدرتمند و کافی بالینی مطالعات

 از معیارهایی به توجه و بیمار هر شرایط به بسته درمانی، روش انتخاب زمینه در گیری تصمیم بارداری، دوران در دیگر

 و حمایتی های روش از درمان مراتب سلسله رعایت همچنین و الئمع پایداری میزان و شدت بارداری، سن: قبیل

 . دارد تهاجمی های روش سمت به تهاجمی غیر

 و کارایی تأیید جهت قدرتمند و کافی اما مطالعات ،وجود دارد هموروئید درمان مختلفی برای های روش: گیری نتیجه

 محدود است.  اردارب زنان اختصاصی جمعیت روی بر هاروش این از بسیاری ایمنی
 

 درمان، هموروئید بارداری، :کلیدی کلمات
 

 

                                                
پست  ؛051-38591511: تلفن. رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ؛یزاده ذگم میابراه رایسم ول مكاتبات:ئنویسنده مس *

 EbrahimzadehZS@mums.ac.ir الكترونیك:
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 مقدمه
 همراه به دار عالمت اتساع به بواسیر یا هموروئید

 هموروئید طبیعی هایبالشتک در دیستال جایی جابه

 از یکی هموروئید شود.می گفته مقعدی کانال درون

 هزار 4 پیشینه که است گوارشی های بیماری ترین رایج

 و آنورکتال بیماری ترین شایع همچنین دارد. الهس

 نیز تحتانی گوارش دستگاه از خونریزی علت ترین شایع

 .(1-3)شود می محسوب

 اساس بر هموروئید بیماری استاندارد بندی طبقه

 داخل در آنها طبیعی محل روی از بیماری پیشرفت

شود  می انجام خارجی پروالپس با مقایسه در مقعد کانال

 که ای گونه به باشند؛می مرحله 4 دارای هموروئیدها. (4)

 هموروئیدی های بالشتک شدن بزرگ اول مرحله در

 زدگی بیرون دوم مرحله در دارد، وجود خونریزی همراه به

 مرحله در شود، می مشاهده خود  به خود بازگشت با بافتی

 برای انگشت دخالت با همراه بافتی زدگی بیرون سوم

 برگشت قابل غیر زدگی بیرون چهارم مرحله در و بازگشت

  .(4)دارد  وجود

 مشخص دقیق طور به بارداری در هموروئید شیوع اگرچه

 دوران کننده ناراحت و شایع مشکالت از یکی اما نیست،

 یک حدود است شده بیان که ای گونه به باشد؛ می بارداری

 اساس بر. دارند شکایت هموروئید از باردار زنان سوم

بارداری  سوم و دوم ماهه سه در هموروئید مطالعات،

 دار عالمت هموروئید شیوع. (5-7)دارد  را شیوع بیشترین

 یک در. باشدمی باردار غیر زنان از بیشتر باردار زنان در

 %85 ،(2005) مونتنگرو و سربیا در باردار زنان جمعیت

 هموروئید به مبتال خود سوم و دوم اریبارد طول در زنان

 ایران کشور در آن شیوع از دقیقی آمار. (8 ،7)بودند 

 . باشدینم دست در بارداری دوران برای

 زایمان بارداری،: شامل بیماری این خطر فاکتورهای

 سن، افزایش مزمن، یبوست و اسهال طوالنی، و سخت

 شغل، نوع تغذیه، نامناسب وضعیت چاقی، وزن، افزایش

 افزایش هرگونه روده، معیوب عملکرد افسرده، خلق ارث،

-می توالت در مدت طوالنی نشستن و شکمی داخل فشار

 . (9 ،2 ،1)باشد 

 به که زمانی اما هستند، عالمت بدون عموماً ها هموروئید

 ایجاد ترومبوز یا کنند پروالپس رکتوم مخاط ایینپ یا باال

 بیماری این عالئم. (10)شوند  دارنشانه توانند می شود،

 دفع، هنگام در زدگی بیرون یا خونریزی، برآمدگی: شامل

 لمس و مقعد از موکوسی ترشحات خروج درد، خارش،

. (10 ،1)باشد می مقعدی کانال در حساس ای توده

 بالینی معاینه و حال شرح اساس بر هموروئید تشخیص

 کشف منظور به پرینه ناحیه مشاهده. شودمی داده

 های زبانه یا پوست خراشیدگی ترومبوز، از شواهدی

 زدن زور با دارد امکان و گیردمی صورت 1مقعد پوستی

 معاینه نیاز، صورت رد. کند پیدا پروالپس بافت بیمار،

 انجام تشخیص، به شک صورت در و گرفته صورت بالینی

 .(11 ،4)کند می پیدا ضرورت 2آنوسکوپی

 بارداری به مربوط روانی و جسمی یزیولوژیکف تغییرات

 را گوارش دستگاه جمله از مادر بدن های سیستم تمام

 در تغییرات ترین شایع واقع در دهد.می قرار تأثیر تحت

 یا بروز ساز زمینه تواند می که دهدمی رخ گوارش دستگاه

 در. (12)شود  هموروئید قبیل از ها بیماری برخی تشدید

 شکمی داخل فشار افزایش چون عواملی بارداری دوران

 همچنین و جنین وزن و رحم شدن بزرگ از ناشی

 لگن، کف عروق و مقعد اسفنکتری عضالت تون تغییرات

 هایبالشتک عملکرد شدن غیرطبیعی برای را زمینه

-می فراهم آنها شدن دار عالمت نتیجه در و هموروئیدی

 . (10)کند 

 محدود باعث و است شدید اغلب هموروئید از ناشی درد

 و رفتن راه نشستن، قبیل از شخص های فعالیت شدن

 روزمره زندگی در ها محدودیت این. شودمی مزاج اجابت

 هزینه صرف عالوه به گذاشته، منفی تأثیرات شخص

 ناشی خونریزی. شود می نیز دولت و بیمار توسط هنگفت

 است ممکن مدت طوالنی یا واضح موارد در هموروئید از

 عدم صورت در. (13 ،4)باشد  آنمی ایجاد برای علتی

 است ممکن مشکل این مناسب، پیگیری و موقع به درمان

 کیفیت افت به منجر و شده مزمن بیماری یک به تبدیل

 تحمیل و درمانی مراکز به متعدد مراجعات زندگی،

 . گردد جامعه و خانواده فرد، به فراوانی های هزینه

 ترومبوز شامل هاهموروئید عوارض ترین جدی از یکی

 داخلی هموروئید شدن محبوس و آنال پری وریدی

                                                
1 skin tags 
2 Anoscopy 
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 به توجه با. باشدمی ترومبوز دنبال به شده پروالپس

 است الزم مادر، سالمت بر اختالالت این جدی عوارض

 زودهنگام درمان و موقع به شناسایی جهت در راهکارهایی

 . (14 ،9 ،1)شود  ارائه بیماری این بهبود جهت

 وم ئو شدت عال نوعبر اساس  معموالً دیدرمان هموروئ

. جهت (15 ،2) ردیگیدرجه آن صورت م نیهمچن

 ابتدا ،نظر از نوع و شدت آن صرف دیدرمان هموروئ

: لیقب از یزندگ سبک اصالح و یا هیتغذ یها هیتوص

 مصرف ،عاتیما افتیدر شیافزا ،بریف افتیدر شیافزا

 ومدفوع  یعیطب یها کننده میحجو  ها نیمل شتریب

 عنوان به یخل شکمفشار دا شیاز زور زدن و افزا ممانعت

  .(17 ،16 ،2) ردیگیم صورت یتهاجم ریغخط اول درمان 

 از گرید ییداروریغ یها روش یبرخ به منابع یبرخ در

نشستن در تشت آب  ایگرم  آب فیک: استفاده از لیقب

 به پاسخ عدم صورت در. (3) شده است اشاره زینگرم 

 2و  1درجه  یها دیهموروئدرمان  جهت ،اقدامات نیا

-یم صورت کیستمیس ای یموضع یداروها زیتجو عموماً

 ،ها کرم از استفاده به توانیم نهیزم نیا در که ردیگ

 اغلب. کرد اشاره ییدارو اشکال ریسا ای و ها افیش، پمادها

 جزء کی یحاو نهیزم نیا در استفاده مورد یداروها

 . باشندیم یدرد ضد ای یدیکواستروئیکورت

به  بسته 2یاسکلروتراپ ای 1نگیباند یدرمان یهاروش

 درجه یها دیهموروئشدت عالئم و عوارض جهت درمان 

 دیهموروئ یجراح یها روش ری. سادندار کاربرد 3 تا 1

 انیشر ونیگاسی: للیقب از بسته یجراح صورت به چه

 باز یها یجراح صورت بهو چه  3دیهموروئ

 و 2 درجه یها دیهموروئدرمان  در 4یدکتومیئهمورو

 . (2) گردد یم اتخاذ ماریب تیوضع به بسته باالتر

 زنان جمعیت در که است اهمیت حائز نکته این به توجه

 به نیاز تهاجمی های روش از هرکدام کاربرد باردار

 و اندیکاسیون از اطالع و دقیق های بررسی

 به توجه با. دارد روش هر به مربوط های کنترااندیکاسیون

 و باردار زنان جمعیت در هموروئید بیماری باالی شیوع

 آن، موقع به درمان عدم بلندمدت و مدت کوتاه عوارض

                                                
1banding 
2 Sclerotherapy 
3 Hemorrhoid artery ligation  
4 Hemorrhoidectomy 

 از هموروئید درمان مختلف های روش وجود همچنین

 های روش تا حمایتی های روش و زندگی سبک اصالح

 تمامی که مروری مطالعه وجود عدم و جراحی و تهاجمی

 بررسی بارداری در را هموروئید درمان مختلف های روش

 هایروش انواع مرور هدف با حاضر مطالعه باشد، کرده

 یزانم و بارداری در هموروئید دارویی و غیردارویی درمان

 .شد انجام آنها اثربخشی
 

 کارروش
 ،مطالعه هدف به یابیدست جهت حاضر مطالعه در

 ،PubMed ،Scopusی اطالعات یها گاهیپا

ProQuest ،Google Scholar ،Science 

Direct ،SID و Magiran یها واژه دیاستفاده از کل با 

، Hemorrhoid  ،Haemorrhoidsیسیانگل

pregnancy ،Pregnant ،Medical Treatment ،

Conservative ،Life style ،Diet ،Nutrition ،

Surgery ،Hemorrhoidectomy  یها واژه دیکلو 

 ،درمان ،یباردار ،ریبواس ،دئیهمورو ،دیهموروئ یفارس

ی جراح و ییغذا میرژ ی،زندگ سبک ،کارانهمحافظه

 یکیالکترون یجستجو مورد ،یبیترک و منفرد صورت به

 . گرفتند قرار

 یزمان یها دورهشامل تمام  یاز نظر زمان جستجو نیا

بود.  2019 سال اکتبر 21 تا ها گاهیپا نیتحت پوشش ا

مقاالت موجود در  دهیو چک نیاز عناو یستیابتدا ل در

 نظر از مقاالت خالصه و شد هیته یبررس مورد یها گاهیپا

 در سپس. گرفت قرار یبررس مورد یموضوع ارتباط

 یها یبررس ،مطالعه به ورود یارهایمع دنبو دارا صورت

 . شد انجام شتریب

که به  یمطالعات تمام: شامل مطالعه به ورود هایاریمع

 دیهموروئ ییدارو ریغو  ییدرمان دارو یها روش یبررس

 ی،نیبال یانسان مطالعات ،بودند پرداختهزنان باردار  در

 یفارس ای یسیانگل یها گاهیپاشده در  هینما مطالعات

مطالعات  ودار  و منبع لیاص یقیمطالعات تحق ،زبان

 یها یبررس در یتکرار و مرتبط ریغ مطالعات. بود یمرور

 از مطالعه خارج شدند.  شتریب

پژوهشگر  کی توسط مقاالت تمام یبررس و استخراج

دست آمده از مقاالت  مهم به جینتاصورت گرفت و 
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 یها یبررس مورد منظم یبند دستهو با  یبردار شیف

 .گرفت قرار شتریب
 

 هاافتهی

 دهیچک یمقاله انتخاب شدند که پس از بررس 39 ابتدا در

 یوارد مطالعه شدند. در بررس تیمقاله در نها 19 ،مقاالت

سبک  رییتغ: همچون ییهاروش هیدرمان بر پا ،مقاالت

 یی،ردارویغ یتیحما یها روش ی،ا هیتغذو عادات  یزندگ

بودند که  یو جراح یتهاجم یها روش یی،دارو یها روش

 :است ریز شرح به جینتا

 :یا هیتغذو عادات  یزندگ سبك رییتغ( الف

 به توانیم نهیزم نیا در شده هیتوص یها روشجمله  از

 یها ورزش انجام ،مدفوع دفع هنگام زدن زور از زیپره

 افتیدر شیافزا ،چپ یپهلو بهبستر  در دنیخواب ،1کجل

 .(17 ،16 ،2) کرد اشاره بریف افتیدر شیافزا و عاتیما

 یدرمان دیبه اثرات مف مطالعه نیدر چند اگرچه

 شده اشاره دیهموروئ عالئم بهبود در فوق یها روش

را در  ها روش نیا ییکه کارا ینیبال ییکارآزما اما ،است

 افتی ،قرار داده باشد یزنان باردار مورد بررس تیجمع

 . (17 ،16 ،2) نشد

( 2008) همکاران و وازگوئز کیستماتیس مرور مطالعه در

بر  یچه مداخالت که الؤس نیبه ا ییبا هدف پاسخگوکه 

 است ثرؤم یدر باردار دیموروئدرمان ه ای یریشگیپ

 بر یمبن میمستق یشواهد که شد مطرح ،گرفت صورت

 عالئم درمان سبب عاتیما افتیدر شیافزا نکهیا

 گرچها ،ستین دست در شود یباردار دوران در دیهموروئ

روش در  نیبه اثرات مثبت ا گرید مطالعات یبرخدر 

 مطالعه در(. 7، 5، 2) اشاره شده است یعموم تیجمع

 کردن مشخص هدف باکه ( 2015) همکاران و زیلنسکی

 دوران عیشا مشکل 5و درمان  یابیارز نحوه ،وعیش

 افتیدر شیافزا ،صورت گرفت دیاز جمله هموروئ یباردار

 در یدرمان یها روشاز جمله  ییغذا میدر رژ عاتیما

 دیبه هموروئ مبتال باردار افراد یزندگ سبک اصالح طهیح

 . (17) بود شده یمعرف

 بریف افتیدر شیافزا ثرؤم نقش به مختلف مطالعات در

 دیبه هموروئ انیمبتال یعموم تیجمع ییغذا میرژ در

                                                
1 Kegel 

که در مطالعه  همچنان. (18 ،5 ،2) است شده اشاره

 طهیموضوع در ح نی( ا2015و همکاران ) یلنسکیز

 مطرح یباردار دوران در دیهموروئ یدرمان یها روش

وازگوئز  کیستماتیدر مطالعه مرور س اما ،(17) بود شده

 نقشدال بر  یمیمستق ینیبال شواهد( 2007و همکاران )

 نیا. بود نشده مطرح موضوع نیا یدرمان ای رانهیشگیپ

 به باردار زنان قیتشو اگرچهاست که  تیاهم حائزنکته 

-یم نظربه معقول ییغذا میرژ در بریف افتیدر شیافزا

 یها ییکارآزماروش در  نیا یایاحال مز نیا با رسد،

 است دهینرس اثبات به باردار زنان تیجمع مختص ینیبال

(7). 

 :ییردارویغ یتیحما یها روش( ب

: لیقب از ییها روشبه استفاده از  توانیم طهیح نیا در

استفاده  نحوه ایعادات دفع  اصالح ،تشت آب گرم ای 2وان

 .کرد اشارهاز توالت 

 کیستماتی( در مطالعه مرور س2007و همکاران ) وازگوئز

 تیجمع یبر رو ینیبال یا مطالعهکه  کردندخود اشاره 

 یمبن یشواهد و اطالعات میمستق صورت بهباردار که  زنان

 یهادیهموروئ درمان در آبحمام  ایوان  یبر اثربخش

 نی. در ااند نکرده افتیدهد را  ارائه دار عالمت ای دار عارضه

 یاثربخش نهیدر زم قاتیمطالعه اشاره شده است که تحق

و  کالیسرو یها عفونتخطر بالقوه  لیدل به روش نیا

 صورت ینیبال یها ییکارآزما صورت به دیبافقط  النیواژ

 . (7) ردیگ

( نشستن در 2008) همکاران و مطالعه استاروسلسکی در

 قهیدق 10( به مدت گراد یسانتدرجه  40-50آب گرم )

 یدوران باردار درآنورکتال  یدردها فیجهت تخف عموماً

( بر 1993) از مطالعه شافیک برگرفته که است بوده ثرؤم

آنورکتال  یها یماریببه  انیمبتال یعموم تیجمع یرو

بار  2-3 زانیروش به م نیواقع استفاده از ا در. باشدیم

آب داغ جهت  یآب گرم به جا ینیگزیدر طول روز و جا

 مؤثرو  منیا یروش ،یدیبافت هموروئ فیتخف ایرفع 

 . (19، 16) است شده دانسته

ت گرفته صور ینیبال ییکارآزما نیدتریبا جد مطابق

هدف  با که( 2018همکاران ) و توسط همزه شیراه

مخلوط  گرم آب وان ینوعاستفاده از  یاثربخش سهیمقا

                                                
2 Sitz bath 
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 و روز در بار 3 ،قهیدق 10 مدت به یگرم نمک تجار 20با 

 در بار 2 زانیآنورکتال به م یموضع کرم یاز نوع استفاده

 یباردار عربستان سعود زناناز  نفر 495 یبر رو روز

% 100از آن بود که  یمطالعه حاک جینتا ،گرفت صورت

% 8/84 و گرم آب وان از کننده استفاده گروه در مارانیب

 عالئم کامل بهبود به آنورکتال کرم گروه در مارانیب

 یریگ جهینت تی( که در نهاp<05/0) بودند افتهی دست

 دواریام جینتا تواندیم گرم آب وان از استفاده که شد

 مبتال باردار زنان کارانه محافظه درمان هتج را یا کننده

 یها درمان ازدو پروتکل  هر در .کند فراهم دیهموروئ به

 یگرم 2رکتال  افیاستعمال ش لیاز قب گرید یتیحما

 بریف یها ساشهو مصرف  کننده روان عنوان به نیریسیگل

 استفاده بوستیجهت برطرف کردن عارضه  یخوراک

 .(3) ه بودشد

 هدف با که( 2015) همکاران و لیم ینیبالدر مطالعه 

 و %1 زونیدروکورتیه یموضع کرم یاثربخش سهیمقا

و  نهیپر خلف کننده تیحما 1توالت یاستفاده از نوع

 زن 23 یرو بر ،مزاج اجابت هنگام به 2ژئالیآنوکوکس

 انجام یباردار سوم ماهه سه در دیهموروئ به مبتال باردار

هر دو گروه  درمورد نظر  عالئم در بهبود اگرچهشد، 

استفاده کننده از توالت  گروه در اما ،شد مشاهده

 یدار معناقابل توجه و  طور به یبهبود نیا کننده تیحما

 نیبرابود. بنا یکننده کرم موضع افتیاز گروه در شتریب

 یهاتوالت لیاز قب یتیحما ییها روشاستفاده از 

 منیا و مؤثر یاگونهبه  تواندیم نهیپر خلف گر تیحما

استفاده  یدر دوران باردار دیعالئم هموروئ کاهشجهت 

 .(20) شود

 :ییدارو یها شرو( ج

 و 4کننده كیتحر ،3کننده میحج یها نیمل( 1

 : 5كیاسموت

 و وازگوئز کیستماتیس مطالعه در شده مطرح جینتا طبق

 بر دال میمستق ینیع شواهد گونه  چیه ،(2007) همکاران

و  کننده کیتحر ،کننده میحج یها نیمل یاثربخش

                                                
1 Hai’s Perianal Support (HPS) toilet seat device 
2 Anococcygeal 
3 Bulk-forming 
4 Stimulant 
5 Osmotic 

 دارعالمت و دهیچیپ یها دیهموروئدر درمان  کیاسموت

گرچه عارضه ازنان باردار مشاهده نشده است.  تیدر جمع

مرتبط است و درمان  دیهموروئ با یدر باردار بوستی

ممکن است سبب  کننده کیتحر یها نیملبا  بوستی

 ییاما کارآزما ،شود دیدرمان هموروئ ایعالئم  فیتخف

 دوران در را مواد نیا یمنیا و یبخش اثرکه  ینیبال

 . (7) ستین دست در باشد کرده یبررس یباردار

شده از  هی( توص2009همکاران ) و رادر مطالعه وه اگرچه

 کیتحر تیخاص علت به کننده کیتحر یها نیملمصرف 

 اساس بر اما، شود یخوددار یرحم انقباضات یاحتمال

از  استفاده ،(2015) همکاران و مطالعه لهسیروات

جهت  عموماً فیخف یها نیملمدفوع و  یها کننده نرم

گرچه در ا ست،ا شده دانسته خطریاستفاده زنان باردار ب

را  یو اثربخش یمنیا نیکه ا ینیبال ییکارآزما نهیزم نیا

، 2) نشد افتی باشد، کرده یبررس ردارزنان با تیدر جمع

21 .) 

 : 6یکوه نارون یموضع یپدها( 2
( استفاده از 2015و همکاران ) یلنسکیمطالعه ز در

 یموضع صورتبه یآغشته به عصاره نارون کوه یپدها

 مطرح یباردار دوران در دیهموروئ یهاندرمادر دسته 

 را روش نیا یمنیا که ینیبال ییاما مطالعه کارآزما شد،

 افتی باشد، کرده یبررس باردار زنان تیجمع یرو بر

 . (17) دینگرد

 :یموضع یداروها( 3
 یموضوع یداروهامرور مطالعات صورت گرفته  طبق

 ها التهابضد ایو  ها ضددرد ،ها کننده حسیب شامل

 لیقب از ها دیکواستروئیکورتبا  یبیترک ای ییتنها صورت به

با  دیبنوزیو تر لیدیپروکتوس ی،س -اچ پروکتوفوام

 است:  ریز صورت به جیبودند که نتا نیدوکائیل

خود  کیستماتی( در مطالعه س2007و همکاران ) وازگوئز

 یاثربخش بر یمبن یمیمستق اطالعات که کردندمطرح 

 یموضع یدیکواستروئیکورت ی،موضوع یحسیب یداروها

 یها دیهموروئدو مورد در درمان  نیا بیترک یو حت

 افتیزنان باردار  تیجمع یدار بر رو عالمت ای دهیچیپ

 یدهایهموروئ به مبتال اربارد زنان نیا وجود با نشد،

 وجود عدم صورت در توانندیم دردناک دهیچیپ

                                                
6 Witch hazel 
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 استفاده یموضع یحسیب یداروها از ونیکاسیکنترااند

 .(7) ندینما

 همکاران و یاستاروسلسک بر اساس نتایج مطالعه

 درد ضد ،کننده حسیب یحاو یموضع یداروها ،(2008)

 یمدت زمان کوتاه یبرا توانندیم التهاب ضد ایو 

 کیستمیس جذب و نییپا یدوزها از استفاده لیدل به)

 ،شوند یزیخونر ای و درد ی،ناراحت نیتسک سبب( محدود

 مستند یباردار دوران در آنها از کدام چیه یمنیا اگرچه

( 2015) رواتیلهس عهموضوع با مطال نیکه ا است نشده

همکاران  و یمیابراه مطالعه. در (16 ،2) داشت یهمخوان

صورت  در ینیجن یمنیا نییتعهدف  با که( 2011)

از  یمخلوط) 1یس -اچ پروکتوفوام از یموضع استفاده

زن  240 ی( بر روکننده حسیبو  دیکواستروئیکورت

 یباردار سوم ماهه سه در دیهموروئباردار مبتال به 

 مصرف از یناش یجانب عارضه گونه چیه ،صورت گرفت

 مصرف و نشد مشاهده کنترل گروه با سهیمقا در دارو نیا

 سوم ماهه سه در دیهموروئ درمان یبرا را دارو نیا

بر اساس وجود  نیا با. (22) کردند مطرح منیا یباردار

 کیاز  شیب مصرف ،(2014) همکار و هیلوا مطالعه نتایج

 تواندیم یدیکواستروئیکورت جزء یحاو یهاوداراز هفته 

 باشد همراه یتماس تیدرمات لیقب از یجانب عوارض با

از  یشده در دوران باردار هی. همچنان که توص(23)

 لیدل به ،نیافر لیو فن نینفر یاپ یحاو یمصرف داروها

 .(5) شود زیپره کیستمیس جذب تیقابل

( 1993) همکار و دامییانوو ینیبال ییکارآزمامطالعه  در

 ی)حاو 2لیدیپروکتوس پماد یاثربخش نییتع هدف با که

 به مبتال باردار زن 25 یرو بر( یدیکواستروئیکورت ءجز

از  یعال جیبه نتا یابیدست ،گرفت صورت مزمن دیهموروئ

 در ییمناسب دارو تحملو  ینیعالئم بال حذف جمله

 جیبا نتا که شد گزارش پژوهش یها نمونه 100%

( که با هدف 2009وهرا و همکاران ) ینیبال ییکارآزما

 یس-اچ پروکتوفواماز  یموضع استفاده یاثربخش نییتع

 و% 1 3دیدروکلرایه نیپراموکس از یمخلوط)

 سه دیهموروئ درمان بر%( 1 4استات زونیدروکورتیه

                                                
1 Proctofoam-HC 
2 Proctosedyl 
3 Pramoxine hydrochloride 
4 Hydrocortisone acetate 

 صورت باردار زن 88 تیجمع یرو بر یباردار آخر ماهه

 از دیهموروئ عالئم یتمام رایز ،داشت یهمخوان ،گرفت

 یو احساس ناراحت ورم ،یزیخونر ،خارش ،درد لیقب

افراد  یعموم رفاه تیوضعکاهش و  یدارمعنا طور به

 . (24، 21) بود افتهی شیافزا یتوجه قابل طور هب

را با هدف  یمرور یا مطالعه( 2016همکاران ) و لورنس

 بر نیدوکائیل و دیبنوزیتراز  یمخلوط یاثربخش نییتع

مجموعه دو  نیا دردادند که انجام  دیدرمان هموروئ

 ای یباردار دورهدارو را در  نیمصرف ا ییکارامطالعه 

 جی. مطابق با نتابودکرده  یبررس مانیپس از زا بالفاصله

 طوربه دارو دو نیا بیاستفاده از ترک ،مطرح شده

 گونهچیهشده و  دیسبب بهبود عالئم هموروئ یمعنادار

 و یموضع صورتهباز مصرف آن چه  یناش یعارضه جانب

 . (25) است نشده گزارش کیستمیس ای

 (2019و همکاران ) یجسمان ینیبال ییکارآزمامطالعه  در

بر عالئم  لیروغن نارگ دپما ریثأت نییهدف تع با که

 2و  1درجه  دیبه هموروئ مبتالدر زنان باردار  دیهموروئ

 1 مصرف ی انجام شد،باردار سوم و دوم ماهه سه در

 بار 2 زانیم به% 50 لینارگ روغن یمقعد پماد از کاتوریاپل

 یزدگ رونیب ،درد عالئم یتمامهفته  2 مدت بهروز و  در

 طور بهرا  دیهموروئ ئمعال کل نمره و خارش ،دیهموروئ

 .(26)داد کاهش  یداریمعن

 :كیستمیس و یخوراک یداروها( 4
شامل  یخوراک یداروها ،انجام شده یهایبررس در

، 6دیروتوسا لیات یدروکسیبتا ه ،5ها کیفلبوتن

 یدهایو فالون 7دیروتوسا لیات یدروکسیه یتر

 باشد: یم ریز شرح به جینتا که بودند 8زهیکرونیم

 ترومبوزه یها دیهموروئ یبرا یخوراک یها مسکن اگرچه

 توجه اما ،شود زیتجو است ممکن یباردار دوران در شده

 نیا که یصورت در که است تیاهم حائز نکته نیا به

 دیبا مارانیب ،باشند یدیوئیاپ جزء یحاو داروها

 افتیدر را بوستی از یریجلوگالزم جهت  یها هیتوص

 موارد در یخوراک یها کیفلبوتناز  استفاده. (27) کنند

 چراکه ؛ردیپذیم صورت الزم اطاتیاحت تیرعا با خاص

                                                
5 phlebotonics 
6 O-(beta-hydroxy-ethyl)-rutoside 
7 Trihydroxyethylrutosides 
8Micronized flavonoid  
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 در یباردار دوران در آنها ییکارا و یمنیا از یقو شواهد

 . (2) باشدینم دست

 در( 1992) همکاران و ویجایانگرا ینیبالدر مطالعه 

 بتا افتیدر یمنیا و یاثربخش نییتع هدف باکه  یاندونز

زن باردار مبتال به  97 یرو بر دیروتوسا لیات یدروکسیه

دوز  2روزانه  افتیدر شد،انجام  1-3درجه  دیهموروئ

هفته  2-4 مدت بهدارو  نیاز ا یخوراک یگرم یلیم 500

 در دیهموروئ عالئم بهبود سبب معنادار یا گونهبه 

 سه پژوهش نیا در اگرچه ،شد پالسبو گروه با سهیمقا

 و یشکم یناراحت ،جهی)سرگ فیخف یجانب عارضه مورد

با گذشت  کهگزارش شد از مصرف دارو  یناش( قلب تپش

 یاضاف درمان به ازین بدون و خود به خود طور بههفته  4

 جهت ثرؤمو  منیا ییدارو وانعن بهدارو  نیا .شد برطرف

 که است شده مطرح یدر دروان باردار دیهموروئ درمان

همکاران  و بنزی مطالعه جینتا با یلحاظ اثربخش از

 دوز افتیدر یریپذ تحمل یابی( که با هدف ارز1992)

 درمان در( روز 14 مدتبهگرم در روز  3) دارو نیا یباال

 مانیزا از پس اندور و یباردار آخر ماهه سه دیهموروئ

 نیا نی. همچن(29 ،28) داشت یهمخوان دادند، انجام

( که به 2001همکاران ) و تیتاپنت نتایج مطالعهبا  جینتا

 300 قرص 2روزانه  افتیدر یبخش اثرو  یمنیا یبررس

 یرو بر دیروتوسا لیات یدروکسیه یتر از یگرم یلیم

 2 و 1 درجه دیهموروئ به مبتال باردار زن 53 تیجمع

 وجود با زیپژوهش ن نیدر ا .داشت یخوان هم پرداختند،

 کرده گزارش را فیخف یمورد عارضه جانب کی نکهیا

 یدارو بر رو نیاز مصرف ا یاثر سوئ گونه چیهاما  ،بودند

 .(30) بودمشاهده نشده  یحاملگ امدیپ

 هدف با را ینیبال یپژوهش( 1997بوکشی و همکاران )

 دیفالونوئ از یونیفرموالس رشیپذ و ییکارا ،یمنیا یابیارز

 به مبتال باردار زن 50 تیجمع یرو بر زهیکرونیم

با  مطابقانجام دادند که  2 ای 1درجه  یداخل دیهموروئ

 سوم ماهه سهدر  دیهموروئ درمان ،پژوهش نیا جینتا

از  یمخلوط از استفاده بامدت  کوتاه صورت به یباردار

بهبود عالئم  سبب مؤثر یاگونهبه تواندیم دهایفالونوئ

 ینیعارضه جن گونهچیه نکهیا ضمن ،شود دیهموروئ

 . (31)نشده است  مشاهدهاز مصرف آن  یناش

 کیستماتیس مرور مطالعه در شده مطرح جینتا با ابقمط

 یخوراک افتیدر اگرچه ،(2007) همکاران و وازگوئز

 در دیهموروئ عالئم کاهش بر یثرؤم جیبا نتا ها دیروتوسا

 نکهیا به توجه بااما  ،زنان باردار همراه بوده است تیجمع

 مشخص مستند صورت به نیجن یماده بر رو نیا ریثأت

 یاثرات جانب یابیجهت ارز یشتریب لعاتمطا ،ستین

همچنان که  است؛ ازینمورد  یدوران باردار دربالقوه آن 

 شوداجتناب  دیبا یاز مصرف آن در سه ماهه اول باردار

و همکار  جانویکوئ یمرور مطالعه در نیهمچن. (7)

 یناهنجار مورد کی بروزمشاهده  علت به ،(2005)

( و یخوراک دی)روتوسا دارو کننده مصرفدر گروه  ینیجن

 افتیدر گروه کنترل )در ینیمورد مرگ جن کیبروز 

 ونوع از درمان را مورد شک  نیا یمنیا ،کننده پالسبو(

 .(10) نددانست دیترد

 :یجراح و یتهاجم یها روش( د
 پکاز  استفاده (2015) همکاران و رواتیلهس مطالعه در

 عیوس یها یزیخونر که یموارد درکردن کانال آنال 

 ینیبال ییکارآزما اما ،است شده دانسته دیمف ،دارد وجود

 باردار زنان تیجمع در را روش نیا یمنیو ا ییکاراکه 

 ،رواتیلهس مطالعه در. (2) نشد افتی ،کرده باشد یبررس

فقط در موارد  یدکتومیهموروئ یجراح انجام

 یزیخونر ای و عیوس ترمبوز، 1استرنگوله یها دیهموروئ

 مطالعه با کهمقبول دانسته شد  درمان به مقاوم

از  استفاده که( 2008) همکاران و یاستاروسلسک

 ای یوتراپیکرا ی،اسکلروتراپ لیقب از یتهاجم یها روش

پس از گذشت  ماریکه عالئم ب یقط در مواردرا ف یجراح

 هیتوصرا  بماند داریپا کارانه محافظهماه از درمان  کی

 گوارش نیمتخصص انجمن. (16) داشت یخوان هم کردند،

 یدکتومیهموروئ یکه جراح کند یم هیتوص زین 2کایآمر

 ایخط اول و  یها درمانفقط در موارد شکست 

 .(32) شود برده کار به شده استرنگوله یها دیهموروئ

 همکاران و جانویکوئ یمرور مطالعه جینتا با مطابق

 دوران در دیهموروئ یجراح مداخله هرگونه ،(2005)

 عالئم هک است رشیپذ قابل یطیشرا در فقط یباردار

خطرات  چراکه ؛بماندتحمل پا برجا  قابل ریغو  دیشد

                                                
1 strangulated 
2 The American Gastroenterological Association 
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 ،نشده است مشخص هنوز نیجن یبرا ها روش نیبالقوه ا

 یاحتمال بهبود عالئم با گذر از دوره باردار نکهیعالوه بر ا

 .(10) ستین انتظار از دور مانیزا از پسبه 

همچون  ییها روشاستفاده از  ریاخ یها یبررسدر  اگرچه

 دهش دانسته ثرؤم دهایدر درمان هموروئ 1نومیبوتول قیتزر

 لیدل به یروش در دوران باردار نیا از استفاده اما ،است

 ،16) باشدیم کهیکنترااند نومیبوتول تهیسیتوکس تیخاص

32). 

 12455 انیم از ،(1991صلیبی و همکاران ) در مطالعه

مورد بررسی قرار  سال 6 یکه در فاصله زمان یباردار زن

 دایپ یدکتومیهموروئ یجراح به ازین مورد 25 ند،گرفت

چیه گرفته، صورت یهایریگیپ و یبررس طبق که کردند

 مشاهده افراد نیا در ینیجن ای یمادر یجانب عارضه گونه

 . (33) نشد
 

 بحث
به  یمتفاوت یارهایو مع هایبا طراح مختلف مطالعات

 ییو دارو ییردارویدرمان غ یها روشانواع  یبررس

 نیا اکثر مطالباما  ،اند پرداخته یدر باردار دیهموروئ

 یبر رو گرید یاه پژوهش جیمطالعات برگرفته از نتا

 باشد یم دیهموروئ به انیمبتال باردار ریغ یعموم تیجمع

 تیجمع در را هاروش نیا یمنیا و ییکارا که یمطالعات و

 . خوردیم چشم به کمتر ،باشد کرده یبررس باردار زنان

مطالعه نشان داد که  ینمستندات موجود در ا ترکیب

 درمانی های روش انواع یو شدت اثربخش ییکارا یزانم

 ای، تغذیهو  یاصالح سبک زندگ هایروش از اعم

 یا موضعی دارویی و داروییغیر حمایتی های روش

بر  قاتفا یاما همگ است، متفاوت یکدیگر با سیستمیک

 که  آنجا ازد. ندار یدهموروئ عالئم بهبود بر آنها یاثربخش

 در شده ایجاد فیزیولوژیک تغییرات بارداری دوران در

 تشدید و بروز احتمال گوارش دستگاه ویژه بهن بد سراسر

و احتمال پسرفت و  آوردیرا فراهم م یدهموروئ یماریب

 یماندوران به دوران پس از زا ینبهبود عالئم با گذر از ا

-روش انواع اتخاذ لذا دارد، وجود خودی به خود صورت به

 یقدق یبا توجه به بررس یددوران با یندر ا یدرمان های

 انواع مراتب سلسله رعایت همچنین و آنهاشدت  عالئم و

                                                
1 botulinum 

 حمایتی و تهاجمی کمتر هایاز روش یدرمان یهاروش

 .باشد تهاجمی و دارویی هایروش سمت به

و  یمربوط به اصالح سبک زندگ های توصیه یطهح در

 به خوابیدن همچون مختلفی های روشبه  یی،غذا یمرژ

از زور زدن  ممانعت کجل، های ورزش انجام چپ، پهلوی

در مطالعات مختلف  یعاتما یافتدر یشهنگام دفع و افزا

 عنوان بهاقدامات  ینا که (17 ،16 ،2)اشاره شده است 

 نظر به یمنو ا معقول ای، توصیه یخط درمان یناول

 ینا ییکه کارا ینیمطالعه بال گونه هیچاما  رسد، می

 یاختصاص طور بهزنان باردار  یترا در جمع ها روش

 مروریمطالعه  نتایج کهنشد  یافت ،کرده باشد یبررس

 با زمینه، این در بالینی مطالعه یافتن عدمنظر  زا حاضر

 داشت مطابقت( 2007) همکاران و وازگوئز مطالعه نتایج

 ییغذا یمدر رژ یبرهاف یافتدر یشافزا اینکه وجود با. (7)

 برای یبوست، عارضه با بارداری فرآیند همراهی دلیل به

اما باز هم  رسد، می نظر به منطقی یدبهبود عالئم هموروئ

 یتجمع یاختصاص ینیبال ییکارآزما ینهزم یندر ا

 نشد.  یافتبارداران 

از  یتیحما های روشنقش  اگرچه در مطالعات مختلف به

بهبود عالئم  درتشت آب گرم  یااستفاده از وان  یلقب

 یمطالعات بر رو نتایج اما است، شده اشاره یدهموروئ

 ؛شده است یانب یضضدونق صورت بهزنان باردار  یتجمع

( 2010ران )وازگوئز و همکا مروری مطالعه در که طوری به

 هاروش ینا یاز اثربخش یمکه شواهد مستق شده مطرح

 احتمالی عارضه با تواند می آنها کاربرد وندارد  وجود

در  اما باشد، همراه ینالواژ و یکالسرو های عفونت

 مؤثرو  یمنا ای گونه به ها روش یننقش ا یگرمطالعات د

 . (19 ،7، 3)است  شده گزارش

 اخیر، سالیان طی در شده مطرح نوین های روشجمله  از

 و نهیپر خلف کننده حمایتتوالت  یاز نوع استفاده

ردار مبتال به هنگام اجابت مزاج زنان با به ژئالیآنوکوکس

 و لیممطالعه  درروش  ینا یبود که اثربخش یدهموروئ

 ینکهبا توجه به ا اما ید،رس به اثبات (2015) همکاران

 زمینهصورت گرفته در  ینیمورد تنها پژوهش بال این

 هایپژوهش انجام به نیاز باشد، میروش  ینا کاربرد

شود یآن احساس م کارایی تأییدجهت  یشترب ینیبال

(20). 
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 عمومی جمعیت روی بر گرفته صورتمطالعات  در

استفاده از انواع  اثربخشی به هموروئید به مبتالیان

از  یمیو مستق ینیع شواهد اما ،شده است اشاره ها ملین

 یباردار دوران یدهایوروئان همدرم یابر آنها یاثربخش

 تیخاص لیدل به .(18 ،17 ،7، 2) نشد افتی

 دنبال به یانقباضات رحم یاحتمال یکنندگ کیتحر

 یباال شیوع نیهمچن و کننده کیتحر یها نیملمصرف 

 در عامل این مؤثرو نقش  یدر باردار یبوستعارضه 

 انجام به نیاز هموروئید، عالئم تشدید یا ایجاد

 یمختص زنان باردار جهت بررس ینیبال های پژوهش

-می نظر به ضروری ها روش ینکاربرد ا ییو کارا یمنیا

 .(21) رسد

 یا درمان جهت موضعی داروهای از استفاده زمینه در

 ینیدر پژوهش بال ینکها رغم علی هموروئید، عالئم بهبود

داروها به  این اکثر یو اثربخش ایمنی ،منفرد ومختلف 

همچنان در مورد  حال اینبا  اما است، رسیده تأیید

 تعداد بودن محدود دلیل به بارداری دوران در آنهااستفاده 

در سه ماهه اول و دوم  ویژه به ی،قو بالینی مطالعات

 ،4)است الزم شده  یاطاتاحت یترعا به توصیه یباردار

مدت  یاز مصرف طوالن ینکها ضمن. (28 ،16 ،15

 سه در آنها تجویز و کورتیکواستروئید یحاو داروهای

. (23 ،16 ،2)شود  اجتناب باید ترجیحاً بارداری اول ماهه

دوران  یدته بر هموروئصورت گرف ینیدر تنها پژوهش بال

 مؤثرنقش  به یاهی،گ یدارو یکبا استفاده از  یباردار

 عالئم بهبود در نارگیل روغن مقعدی پماد از استفاده

 عارضه گونه هیچ اینکه ضمن. است شده اشاره هموروئید

 نشده گزارش پماد این موضعی استفاده از ناشی جانبی

 دارو این گیاهی ماهیت دلیل به تواند می احتماالً که است

 . (26)باشد در آن  کورتیکواستروئیدی جزء فقدان و

زنان  یتجمع یصورت گرفته بر رو ینیمطالعات بال در

 یا خوراکی داروهای تجویز مؤثرباردار به نقش 

 یاو  یدهاروتوسا ها،فلبوتنیک از اعم سیستمیک

 بارداری دوران در هموروئیدها درمان برای یدهافالونوئ

محدود  علت به حال اینبا  .(28-31)است  شده شارها

 یتجمع یانجام شده بر رو های پژوهش تعدادبودن 

 یشترب ینیبه مطالعات بال یازباردار و ن زنان اختصاصی

 ترجیحاً بارداری، دوران در داروها این ایمنی تأییدجهت 

در  آنها مصرف از و گیردمی صورت یاطبا احت آنها تجویز

 .(10 ،7) اجتناب شود یدبا یاول باردار هفته 14

صورت گرفته تا  های پژوهشمطالعات و  تمام به توجه با

 دوران دراتفاق نظر وجود دارد که  ینلحظه ا ینبد

فقط در  یدرمان تهاجم هایروش از استفاده بارداری

 هم آن بیمار دهنده آزارو  یدماندن عالئم شد یدارموارد پا

 با تهاجمی مترک و حمایتی هایروش سایر کاربرد از پس

 ،16 ،10 ،2)گردد  اتخاذ بیمار هر خاص شرایط به توجه

 هموروئیدها تهاجمی درمان نوین های روش برخی. (32

 خوبی یجبا نتا توانستهاگرچه  بوتولینوم تزریق جمله از

 ،ماده ینا توکسینی یتوجود خاص علت به اما باشد،همراه 

 ،16) دارد یتممنوع یاستفاده از آن در دوران باردار

32). 

از جمله  ها روش سایر کاربرد یمنیو ا کارایی تأیید جهت

 جمعیت در غیره و لیگاسیون، اسکلروتراپی کرایوتراپی،

-می قدرتمند و کافی مطالعات انجامبه  باردار، نیاز زنان

 .باشد

 انجام (1991و همکاران ) یبیصل بالینی مطالعه در

 برای خاصی جانبی عارضه با هموروئیدکتومی جراحی

 و کم نمونه حجم دلیل به اما  نبود، همراه جنین و مادر

 جراحی زمینه در مطالعات صورت گرفته بودن محدود

 مورد بیشتری بالینی مطالعات انجام هموروئیدکتومی،

 .(33) است نیاز

 و سالمت تیاهم و یباردار دوران تیاهم به توجه با

 مشکل یباال وعیش نیهمچن و باردار زنان یزندگ تیفیک

 شتریب یلیمطالعات تکم به ازین ،دوران نیا در دیهموروئ

و  یباردار در دیهموروئ یدرمان منیا یها روشجهت 

مطالعات  نیا جیو تناقض نتا یهمخوان یبررس نیهمچن

از  نی. عالوه بر اگرددیاحساس م یبا مطالعات قبل

 یگذشته تنها مطالعه مرور یها دهه یکه در ط ییآنجا

در دوران  دیهموروئ یدرمان یها روش یکه به بررس

مطالعه وازگوئز و همکاران  ،پرداخته باشد یاردارب

مطالعات مختلف  ریسال اخ 12 یو در ط است( 2007)

 نیا درمان یها روش یمنیو ا ییکارا یبه بررس یگرید

 یمطالعه مرور یناول حاضر مطالعه ،اند پرداخته یماریب

 یزنان باردار است که عالوه بر بررس یتجمع یاختصاص

 دارویی و غیردارویی هایروش اعانو ایمنی و کارایی
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-روش ایمنی و کارایی بررسی به بارداری، در هموروئید

 که است پرداخته نیز مشکل این جراحی و تهاجمی های

 حال، این. با باشدمی مطالعه این قوت نقاط جمله از

و  یافتهمقاالت انتشار  یجتنها به نتا ها یافتهشدن  خالصه

از جمله  ی،فارس و یسیمحدود به دو زبان انگل

 .بود مطالعه این های محدودیت

و درک  سازی روشنجهت  توانمی حاضر مرور نتایج از

 اثربخشی، میزان موجود، درمانی های روشبهتر انواع 

 درمان جهت آنها از استفاده هایو اندیکاسیون کارایی

 به توجه با. کرد استفاده بارداری دوران در هموروئید

 روی بر گرفته صورتمحدود  بالینی هایپژوهش

 ینیمطالعات بال شودمی باردار، پیشنهاد زنان جمعیت

 انجام بارداری دوراندر  یدهموروئ درمانجهت  بیشتری

  . پذیرد

 گیری تیجهن
 دارد، وجود مختلفی هایروش هموروئید درمان جهت

 جهت بالینی کارآزمایی مطالعات که آنجایی از اما

 در ها روش این از سیاریب ایمنی و اثربخشی بررسی

 کارایی شود می پیشنهاد باشد، می اندک بارداری دوران

 دارویی و حمایتی درمان های روش ویژه به ها روش این

 . گیرد قرار بیشتری بررسی مورد باردار زنان در
 

  قدردانی و تشكر
 مقاالت نویسندگان و پژوهشگران تمام از وسیله بدین

 تشکر و تقدیر صمیمانه عه،مطال این در استفاده مورد

.گرددمی
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