مقاله پژوهشی

تأثیر پماد هايپريکوم پرفوراتوم (پرفوران) بر میزان بهبودی درد برش اپیزياتومی
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استادیار ،دکترای بهداشت باروری ،گروه مامایي ،دانشكدهی پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ایران.
مربي ،کارشناس ارشد مامایي ،گروه مامایي ،دانشكدهی پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ایران.
مربي ،کارشناس ارشد پرستاری ،گروه پرستاری ،دانشكدهی پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ایران.
مربي ،کارشناس ارشد پرستاری ،گروه پرستاری ،دانشكدهی پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ایران.
مربي ،کارشناس ارشد پرستاری ،گروه پرستاری ،دانشكدهی پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ایران.
تاریخ دریافت 1394/10/05 :تاریخ پذیرش1394/12/09 :

چکیده
مقدمه :اپيزیاتومي شایعترین برش جراحي پرینه در حین زایمان طبیعي است .یكي از عواملي که اخیراً در بهبود زخم اپيزیاتومي مورد
توجه زیادی قرار گرفته ،کاربرد گیاهان دارویي است .با توجه به خواص ضدّ دردی پرفوران ،این تحقیق جهت تعیین تأثیر پماد پرفوران در
بهبود شدت درد برش اپيزیاتومي طراحي شده است.
مواد و روشها :این پژوهش یك مطالعهی کارآزمایي بالیني دو سو کور است که بر روی  120زن تحت اپيزیاتومي بستری در
بیمارستان طالقاني شهر اراک انجام گردید .نمونهها بعد از تكمیل فرم رضایت آگاهانه ،به روش تصادفي به دو گروه مداخله (دریافتکنندهی
پماد پرفوران با غلظت  )%2/5و گروه کنترل (دریافتکنندهی پماد دارونما) تقسیم و هر گروه پماد را بهصورت موضعي سه بار در روز به
مدت  10روز مصرف کردند .میزان درد قبل از مداخله و  5و  10روز پس از مداخله ،با استفاده از مقیاس دیداری درد در دو گروه اندازهگیری
شد .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری کای اسكوئر و تي مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :نتایج نشان داد قبل از مداخله ،میانگین شدت درد در گروه مداخله  6/04±2/44و در گروه کنترل  6/09±2/42بود که بین دو
گروه تفاوت معنيداری مشاهده نشد ( .)p=0/9در روز پنجم بعد از مداخله ،میانگین شدت درد در گروه مداخله  3/64±1/54و در گروه
کنترل  4/90±1/64بود و بین دو گروه تفاوت معنيدار وجود نداشت ()p = 0/1؛ اما در روز دهم بعد از مداخله ،میانگین شدت درد در گروه
مداخله  1/96±1/06و در گروه کنترل  2/54±1/008بود که بین دو گروه تفاوت معنيداری مشاهده گردید (.)p = 0/004
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این پژوهش به نظر ميرسد بتوان از پماد هایپریكوم پرفوراتوم (پرفوران) برای کاهش درد برش اپي-
زیاتومي استفاده کرد.
کلیدواژهها :هایپریكوم پرفوراتوم ،اپيزیاتومي ،درد ،زایمان.
*نویسندهی مسئولE.mail: kobraabbasinya@yahoo.com :
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فصلنامه علمي – پژوهشي طبّ مكمّل ،شماره  ،4زمستان 1394

تأثیر پماد هایپریكوم پرفوراتوم بر …

کتایون وکیلیان و همكاران

اپيزیاتومي (شایع ترین برش جراحي در ماماایي) ،پدیادهای

پیشنهاد ميشود .امروزه استفاده از طبّ مكمّل که یكي از

است که ابتدا در سال  1742میالدی بهمنظور افزایش اقطار

آنها طبّ گیاهي است رو به افزایش است ( .)8هاایپریكوم

خروجي لگن و بهعنوان کمك در امر زایمان طبیعي به کاار

پرفوراتوم با نام ایراني پرفوران ،در سالهای اخیار باهطاور

رفت ( .)1اگرچه آمار دقیقي از میزان اپيزیاتومي در ایاران

چشمگیری به عنوان یك داروی گیاهي در درمان زخمهاای

منتشر نشده ،اما اپيزیاتومي شیوهی معمول بیمارستانهای

پوستي ،اگزما ،سوختگيها و اختالالت رواني به کار مايرود
( .)9مهاامتاارین مااادهی مااؤثرهی آن

ایران است .اظهری ،شیوع اپيزیااتومي را در شاهر تهاران

(هیپرسااین و پسودوهیپرسااین)،

 97%/3گزارش نمود و بیان کرد شیوع اپيزیاتومي در ایران

نافتودیااانترونیس1

فلوروگلوسااینول2فالنوئیااد3،

پروپااانیس5و پروتئوساااینیدیس6اساات

بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیاست ( .)2اپيزیاتومي در ایجاد

بیوفالنوئیااد 4،فنیاال

عوارض کوتاهمدت و طوالنيمادت پاس از زایماان ماؤثر

سااایر مااواد موجااود در آن شااامل تااانن ،اساایدهای چاار

است که ازجملهی آنها ميتوان به مواردی شاامل درد و

ضااروری و آمینواسیدهاساات ( .)10ایاان داروی گیاااهي

ناراحتي میاندوراه ،خونریازی ،عفونات ،آبساه ،همااتوم،

بهعنوان یك داروی ضادّ عفاوني کنناده بارای زخامهاای

صدمه به اسفنكتر مقعاد و مخااط آن ،بااز شادن زخام و

جراحي استفاده ميشد ( .)11بخشي از تأثیرات ضدّ التهاا

گسترش پارگي اشاره کارد .علايرغام اینكاه اغلاب ایان

ترکیب هایپرسین موجود در عصارهی گیااه ناشاي از مهاار

عوارض ،تهدیدکنندهی حیات نیستند اما تاأخیر در تارمیم

نوکلئاز کاپا  Bو پروتئین کیناز  Cميباشد ( .)12عصاارهی

زخم باعث افزایش خطر عفونت ميشود ( .)3درد ناشاي از

ایاان گیاااه ساابب مهااار آناازیم سیكلواکساایژناز ،ساانتز

اپيزیاتومي تجربهی لذت باردن از تولاد ناوزاد را از ماادر

پروستاگالندینها و مهار آراشیدونیك اساید  Aو لكاوترین

گرفته باعث عدم توانایي وی در انجام فعّالیتهای روزماره

 4Bشده که نتیجهی آن کاهش التها و درد است (.)13

و از دسات رفاتن آراماش و عازت نفاس ماادر مايشاود.

اوزتورک و همكااران در ساال  2007گازارش کردناد کاه

همچنین عالوه بر ایجاد مشكل در نشستن و راه رفتن مادر

بیشترین فعّالیت عصارهی پرفوران افزایش تحریك سااخت

و ایجاد احتباس ادراری باعث بروز یبوست به علت هراس

فیبرهااای کااالژن ناحیااهی زخاام ماايباشااد ( .)14آخاارین

از اجابت مزاج ميگردد ( .)4عدم تخلیهی مثانه و به دنباال

تحقیقات انجامشده نشان داده است کاه از عصاارهی گیااه

آن افزایش میزان خونریازی بعاد از زایماان از مشاكالت

هایپریكوم در هموپااتي باهعناوان یاك روش کااهش درد

فیزیكي ناشي از درد پرینه است که این مسائله بار تمااس

استفاده ميشود و عصاره ی این گیاه بهطور معناداری باعث

مادر و نوزاد در مراحل بعدی و مراقبت مناسب از نوزاد تأثیر

کاهش درد بعد از  48ساعت مايشاود ( .)15همچناین باا

ميگذارد ( .)5همچنین احساس درد در این ناحیه مادر را در

توجه به این امر که تاکنون پژوهشي در مورد تأثیر پرفوران

انجاام مسائولیت اجتمااعي و خاانوادگي نااتوان کارده و

بر میزان درد زخم اپيزیاتومي در ایران انجام نشده پژوهش

تغییارات خلقاي پاس از زایماان را تشادید مايکناد ()6؛

حاضر در نظر دارد تا تأثیر مصرف پماد پرفوران را بر میزان

بنابراین ،درمان ماؤثر درد باا توجاه باه پیامادهای مضار

کاهش درد زخم اپيزیاتومي بررسي کند تا با کاهش میزان

فیزیولوژیك و رواني این پدیده هم از نظر بیماار و هام از
جنبهی اقتصادی حائز اهمّیت است (.)7
مداخالت زیادی بهمنظور کاهش درد پرینه ازجمله استفاده

1

.Naphthodianthrones
.Phloroglucinols
3 .Flavonoids
4 .Biflavones
5 .Phenylpropanes
6.Proanthocyanidins
2

از استامینوفن ،باروفن ،لیادوکائین موضاعي ،ایندومتاساین،
ط ابّ مكمّاال همچااون گیاهااان دارویااي ،هومیوپاااتي،
1348

و

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 6:09 +0330 on Wednesday December 19th 2018

مقدمه

دیكلوفناک و محلاولهاای آرومااتراپي در سراسار جهاان

دوره  ،5شماره (4پیاپي  ،)17زمستان 94

طب مكمل

را از زایمان طبیعي افزایش دهد.

پژوهش انتخا شدند .در مرحلهی بعد توضیحات کافي در

مواد و روشها

مورد اهداف به گاروههاا ارائاه شاد .همچناین از تماامي

این پژوهش یك کارآزمایي بالیني تصادفي دو سو کاور دو

نمونهها رضایتنامهی کتبي گرفته شد .افراد مورد پاژوهش

گروهي بود که باهمنظاور بررساي تاأثیر پمااد پرفاوران و

به روش بلوک تخصیص تصادفي در دو گروه پماد پرفاوران

دارونما بر بهبود شادت درد بارش اپايزیااتومي در زناان

( 2%/5ترکیب وازلین و عصارهی پرفوران) سااخت شارکت

زایمانکرده انجام شد .حداقل تعداد نمونه در هر گاروه 50

گلدارو و گروه پالسبو (وازلین) قرار گرفتند .برای تهیاهی

نفر محاسبه گردید کاه باا احتساا ضاریب ریازش ،10%

پماد به این صورت عمل شد که پماد پرفوران و پایهی پماد

تعداد  60نمونه برای هر گروه در نظر گرفتاه شاد .بادین-

در قوطيهای مشابه قرار داده شدند و تا انتهاای مطالعاه،

ترتیب  120زن زائوی مراجعهکننده به بیمارساتان طالقااني

پژوهشگر و نمونهها از محتاوای آنهاا باياطاالع بودناد.

شاهر اراک و واجاد شارای ورود باه مطالعاه باهعناوان

پژوهشگر هنگام زایمان ،بر بالین مددجو حاضر شد و پس

نمونههای پژوهش انتخا شدند .مطالعهی حاضر با کسب

از خروج کامل جفت و پردههاا ،وضاعیت پریناه را از نظار

مجوز از معاونت آموزشي دانشاگاه علاوم پزشاكي اراک و

پارگي بررسي کرد تاا در صاورت وقاوع پاارگي ،نموناه از

تأییااد کمیتااهی اخااال

مطالعه خارج شود.

ایاان دانشااگاه ،پااس از اخااذ

رضایتنامهی کتبي از بیماران انجام شد.

برش اپيزیاتومي بهوسیلهی ماما یا پزشاك تارمیم شاد و

معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد زیر بود :سكونت در

مددجویان تا  2ساعت پس از زایماان تحات کنتارل قارار

شهر اراک ،عدم حسّاسیت به هرگونه داروی گیااهي ،قارار

گرفتند .فرم اطالعات فردی و مشخصات مامایي از طریق

داشاتن در محادودهی سانیي باین  18 - 40ساال ،پاارگي

مصاحبه و مشاهدهی پروندهی بیمار تكمیل شد .بستههای

کیسهی آ کمتر از  18ساعت ،فقادان آسایب یاا جراحاي

دارویي کدگذاری شده بدون اطالع پژوهشگر و بهصورت

روی پرینه ،بي حسّي محل اپيزیااتومي باا لیادوکائین ،%1

تصادفي باه نموناههاای پاژوهش داده شاد .پاژوهشگار

برش اپيزیاتومي باهصاورت مادیولترال ،نداشاتن شااخص

آموزشهای الزم در ماورد نحاوهی مراقبات از بخیاههاا،

تودهی بدن بیشتر از  ،35عدم مصرف داروهاای ماؤثر بار

بهداشت فاردی ،تغذیاه ،میازان فعّالیات فیزیكاي و طارز

ترمیم زخم بهوسیلهی مادر ،عادم اباتال باه بیمااریهاای

مصرف پماد را به مددجویان هار گاروه ارائاه داد .نحاوهی

مختلکنندهی ترمیم زخم (بیماریهای مزمن سیساتمیك،

مصرف پماد به این صاورت باود کاه بعاد از تمیاز کاردن

قلبي ،کلیوی ،ریوی ،اختالل انعقادی ،نقص ایمني ،اختالل

ناحیهی اپيزیاتومي با آ معمولي هر  8ساعت به مدت 10

بافت همبند ،دیابت ،کمخوني ،بیمارهای رواني ،هماوفیلي،

روز ،پماد به وسیله ی ماددجو بار روی ناحیاه اپايزیااتومي

افسردگي و سوء تغذیه) ،نداشتن سابقهی آسیب یا جراحاي

مالیده شود .همزمان با مصرف پماد در هر گروه ،مددجویان

قبلي و ضایعات قابل مشااهده در پریناه (زگیال تناسالي،

و آنتي بیوتیك تجویزشدهی معمول را دریافات مايکردناد.

هموروئید و یبوست مداوم).

متغیاار درد بااهوساایلهی خاا کااش درد (1)VASقباال از

معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل این موارد بود :مصرف

مداخله ،روز پنجم و دهم بعد از مداخله اندازهگیری شد؛ باه

سایر داروهای مؤثر بر بهبود زخم در طاول مطالعاه ،عادم

این صورت کاه در صاورت وجاود درد در فاصالهی 8-10

مصرف منظم پرفوران ،استفادهی نادرست از داروها ،داشتن

نمرهی صفر ،در فاصلهی  4-7نمرهی یك ،در فاصلهی -3

حسّاسیت به پماد مورد نظر و عدم تمایل به ادامهی شرکت

 1نمرهی دو ،و در موارد نداشتن درد نمرهی ساه در جادول

در مطالعه.
)Visual Analogue Scale(VAS
1349
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عوارض بعد از زایمان ،میزان رضایتمندی زنان زایمانکارده

بعد از زایمان ،زنان واجد شارای و متمایال باه شارکت در

تأثیر پماد هایپریكوم پرفوراتوم بر …

کتایون وکیلیان و همكاران

هیچگونه عارضهای را ذکار نكردناد .در نهایات ،دادههاا باا

آناازیم سیكلواکساایژناز ،ساانتز پروسااتاگالندینهااا و مهااار

استفاده از نرم افزار  SPSSویرایش  18و آزمون آماری تي

آراشیدونیك اسید  Aو لكوترین  4Bدر کاهش التهاا و

مستقل و کای اسكوئر تجزیه و تحلیل شدند.

درد مؤثر بوده است .سبزعلي و همكاران در مطالعهای تأثیر

يافتهها

ژل آلوئهورا را بر میزان درد پرینه بررسي کردند .نتایج ایان

از  60نفر در گروه مداخله  3نفر به دلیل عدم مصرف دارو و

مطالعه نشان داد شدت درد در گاروه مداخلاه در روز هفاتم

تكمیل نكردن دورهی درمان و  4نفر در گاروه دارونماا باه

( )p= 0/04و در روز دهاام ( )p= 0/001بااود کااه تفاااوت

علت عدم تمایل باه شارکت در مطالعاه از پاژوهش خاارج

آماری با گروه کنترل داشت .بیماران گاروه مداخلاه شادت

شدند .در نهایت  113نفر مطالعه را به پایان رساندند .نتاایج

درد کمتری داشتند ( .)18نتاایج پاژوهش حاضار باا نتاایج

ویژگيهای دموگرافیك بین دو گروه در جدول شمارهی ()1

پااژوهش ساابزعلي هاامخااواني دارد .ژل آلوئااهورا بااا مهااار

آورده شده است.

اینترکولین  ،6ایترلوکین  ،8کاهش چسبندگي لكوسایتهاا،

نتایج میزان درد در بین دو گروه قبل از مداخله ،روز پنجم و

افاازایش سااطن اینترکااولین  10و کاااهش فاااکتور نكااروز

روز دهم بعد از مداخله در جادول شامارهی ( )2آورده شاده

کننده ی آلفاا در کااهش التهاا و درد ماؤثر باوده اسات.

است

صمدی ،در مطالعهای از پمااد پرفاوران باه مادت  16روز

بحث

برای ترمیم برش سزارین استفاده و آن را با گروه دارونماا

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف موضعي پرفوران

مقایسه کرد .نتایج در روز چهلم پس از سازارین نشاان داد

بر میزان بهبود شدت درد برش اپيزیااتومي زناان زایماان

در بین دو گروه تفاوت آماری معنيدار در میزان کاهش درد

کرده ی مرکز آموزشي  -درماني آیتاهلل طالقاني شهر اراک

وجود داشت ( .)19نتایج پژوهش حاضر باا نتاایج پاژوهش

انجام شد .با توجه به نتاایج موجاود ،میازان شادت درد در

صمدی همخواني دارد .از محدودیتهای این پژوهش عادم

گروه پرفوران بهطور معنيداری در روز دهم نسبت به گروه

مصرف دارو طبق توصیه و عدم اعالم آن باه پاژوهشگار

دارونما کاهش یافته باود .همچناین پازناده و همكااران در

بود .بهتر است پژوهشهاای بعادی پرفاوران باا داروهاای

مطالعهای تأثیر آروماتراپي باا اساانس بابوناه بار درد اپاي-

شیمیایي مانند پماد بتامتازون و باا داروهاای گیااهي دیگار

زیاتومي را بررساي کردناد .نتاایج نشاان داد کاه در گاروه

مانند بابونه مقایسه شود.

مصرفکننده ی اسانس بابونه میانگین درد در روزهای هفتم

نتیجهگیری

و چهاردهم کاهش پیدا کرده باود ( .)16اساانس بابوناه باا

نتایج این مطالعه نشان داد پماد پرفاوران در بهباود شادت

کاهش میزان آلفا  1در لو خلفي و پارشیال گیجگااهي در

درد برش اپيزیاتومي از دارونما مؤثرتر اسات .بناابراین باا

کاهش درد مؤثر بوده است .در پژوهش حاضر در روز دهام

توجه به اثرات مطلو و کمعارضه بودن پمااد پرفاوران در

بعد از مداخله بین دو گروه از نظر بهبود شادت درد تفااوت

کاهش میزان درد ،استفاده از آن در تسریع بهبود درد اپي-

آماری معناداری مشاهده شد که باا نتاایج پاژوهش پازناده

زیاتومي در زنان زایمانکرده با برش اپيزیااتومي توصایه

همخواني دارد .مطالعه ای نیز با عنوان «تأثیر اسانس الوندر

ميشود.

(اسااطوخودوس) در مراقباات از زخاام اپاايزیاااتومي پااس از

تشکر و قدردانی

زایمان» بهوسیلهی وکیلیان و همكاران انجام شد .نتایج این

از معاونت پژوهشاي دانشاگاه علاوم پزشاكي ،دانشاكدهی

مطالعااه نشااان داد کااه میاازان درد بااین دو گااروه تفاااوت

پرستاری و مامایي ،مدیر و کارکنان مرکز آموزشي  -درماني

معنيداری نداشات ( .)17نتاایج پاژوهش حاضار باا نتاایج

طالقاني و تماام افارادی کاه باا ایانجاناب در ایان طار
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همكاری نمودند کمال تشكر قدرداني را دارم .ایان مقالاه از

کارآزماااااایي هاااااای باااااالیني ایاااااران باااااا کاااااد

طر پژوهشي «تأثیر پرفوران بر بهبود زخم اپيزیاتومي» با

 IRCT2015050615575به ثبت رسیده است.

کااد اخاااال  92-158-8اسااتخراج شاااده و در ساااایت
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جدول شمارهی ( )1ویژگيهای دموگرافیك در گروه آزمون و دارونما
آزمون

کنترل

متغیر

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

تعداد بارداری

1/0±82/82

1/0±46/63

0/35

طول مرحلهی اول زایمان (بر حسب دقیقه)

144/69±49/08

161/74±84/86

0/18

طول مرحلهی دوم زایمان (برحسب دقیقه)

23/14±58/15

25/15±16/04

0/3

1/0±82/82

1/0±82/82

0/07

3135/571±26/98

3061/529±07/09

0/16

وزن نوزاد (برحسب گرم)

*آزمون تي مستقل

جدول شمارهی ( )2مقایسهی میزان درد اپيزیاتومي قبل از مداخله ،روز پنجم و روز دهم پس از مداخله در گروه آزمون و دارونما
متغیر

*p-value

آزمون

کنترل

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

میزان درد روز اول

6/2±04/44

6/2±09/42

0/9

میزان درد روز پنجم

3/1±64/54

4/1±09/64

0/1

میزان درد روز دهم

1/1±96/06

2/1±54/008

0/004

*آزمون تي مستقل
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*p-value
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Abstract
Introduction: Episiotomy is the most common surgical incision during vaginal delivery.
Recently herbal medicine is being considered in episiotomy healing. Considering the
analgesic effects of Hypericum Perforatum, this study is performed to investigate the effect of
Hypericum Perforatum ointment on episiotomy wound pain.
Methods: This study was a double-blind randomized clinical trial, performed on 120 women
with episiotomy in Taleghani hospital of Arak city. After completing the informed consent,
samples were randomly assigned into two groups; intervention group (60 women receiving
2.5% Hypericum Perforatum ointment) and control group (60 women receiving placebo
ointment). Subjects applied ointments three times a day for 10 days. Pain intensity was
measured by Visual Analogue Scale in three times; before intervention, and five and ten days
after intervention. Data was analyzed by Chi square and independent t tests.
Results: Results showed that before intervention the mean pain intensity in intervention
group was 6.04±2.44 and in control group 6.09±2.42 which had no significant difference
(p=0.9). Five days after intervention the mean pain intensity in intervention and control
groups was 3.64±1.54 and 4.90±1.64 respectively, which also had no significant difference
(p=0.1). But ten days after intervention the mean pain intensity in intervention and control
groups was 1.96±1.06 and 2.54±1.008 respectively, which was significantly different
(p=0.004).
Conclusion: Based on the findings, it seems Hypericum Perforatum ointment can reduce
episiotomy wound pain.
Key words: Hypericum Perforatum, Episiotomy, Pain.
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