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  چكيده
عملكرد و اولين تجربه مادر درد پرينه ناشي از آن همواره مشكل استرس زا براي زنان نخست زا بوده و اثر منفي بر مقدمه: 

شدن آنها دارد. سرمادرماني از جمله درمان هاي موضعي است كه در تسكين التهاب و بهبود زخم موثر مي باشد. روغن زيتون نيز 
يكي از موادي است كه باعث افزايش سرعت ترميم زخم مي شود. مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير پد ژل سرما و روغن 

  بر شدت درد و بهبود زخم اپي زياتومي  انجام شد. زيتون موضعي
زن نخست زاي مراجعه كننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه  90اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي مواد و روشها: 

 12قيقه، د 20علوم پزشكي گيالن انجام شد. نمونه ها به روش تخصيص تصادفي به دوگروه گيرنده پد ژل سرما ( به مدت 
ساعت اول  12بار در روز،  2روز پس از زايمان) و روغن زيتون موضعي ( 10ساعت اول پس از زايمان و سپس در صورت لزوم تا 

روز پس از زايمان) تقسيم شدند. دو گروه از نظر شدت درد اپي زياتومي توسط خط كش ديداري  10پس از زايمان و سپس طي 
  ول و روزهاي پنجم و دهم پس از زايمانبررسي شدند. ساعت ا 12درد و مصرف مسكن طي 

دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيك و ساير متغيرهاي مداخله گر اختالف آماري معني داري نداشتند. بين گروه هاي يافته ها: 
از زايمان ) ، شدت درد روز پنجم پس =04/0Pساعت اول پس از زايمان ( 12پد ژل سرما و روغن زيتون از نظر شدت درد 

)03/0P=(  .تفاوت معنادار وجود داشت  
استفاده از روغن زيتون مي تواند به عنوان كاهش دهنده درد ناشي از اپي زياتومي در زنان نخست زا پيشنهاد مي نتيجه گيري: 

  گردد. هر چند مطالعات بيشتري براي تعيين اثرات ضد دردي آن مورد نياز است.
 اپي زياتومي، پد ژل سرما، روغن زيتون موضعي كلمات كليدي:

  E.mail: n_kariman@sbmu.ac.ir      نويسنده مسئول:*
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 مقدمه
 وسعت شيافزا يبرا نهيپر يعمد برش ياتوميز ياپ

 ياپ وعي). ش1( است نيجن خروج ليتسه و لگن يخروج
كه  يطور . بهاست متفاوت مختلف يكشورها در ياتوميز

درصد و در  1/16آن  زانيم ايدر استرال 2003در سال 
كه در  يدر حال ،درصد گزارش شده 15انگلستان 

 97تا  9از  ياتوميز ياپ وعيدر حال توسعه ش يكشورها
 آناز  يآمار جامع راني). در ا2( استنوسان  دردرصد 

 اي معمول شيوه رانيا يها مارستانيب درمنتشر نشده، اما 
 ييايزنان آس انيدر م ياتوميز ياپباالي  زاني). م3است (

 يتفاوت آناتوم لينژادها به دل گرينسبت به د
 نهيدرد پر). 4عضالت كف لگن است ( تهيسيواالست

 يزا برا استرس يمشكل همواره ياتوميز ياپ از يناش
تجربه  نياول وبر عملكرد  يزا بوده و اثر منف زنان نخست

 ياز اپ يناش ي). درد و ناراحت2- 5ها دارد ( مادر شدن آن
قدم زدن و بلند كردن  نشستن، مانند يمشكالت ياتوميز

 در يمنف ياثر و) 6( كند يرو م نوزاد را با مشكل روبه
 زن يرو ياجتماع و يذهن اثرات و يردهيش تيموفق
  ).5 ،7( دارد

 ،يمقعد يها از درمان توان يم نهيدرد پر نيتسك يبرا
به  يموضع يها بهره برد، امروزه درمان يو موضع يخوراك

 هستند يشتريعلت عوارض كمتر مورد توجه و استفاده ب
 يسنت اهانياستفاده از گ يموضع يها جمله درمان از .)7(

 يها از جمله درمان ياست. سرما درمان يو سرما درمان
التهاب و صدمات بافت نرم و  نياست كه در تسك يموضع

 ميپد ژل سرما بر ترم ري). تأث8 ،2بهبود زخم مؤثر است (
 قرار يبررس مورد يمتعدد مطالعات در ياتوميز ياپ زخم

 ژل پد ريتأث يكل سميمكان و) 9 ،8 ،5 ،4( است گرفته
 گونه نيا ياتوميز ياپ زخم ميترم و درد كاهش بر سرما
 بافت يرو يموضع يسرما از استفاده كه شده داده حيتوض

 جهينت در و كند يم كم را پوست يخون رهيذخ ملتهب،
 كبود و يموضع درد و افتهي كاهش بافت تورم و يزيخونر
 سميمتابول سرما، بردن كار به. ابدي يم فيتخف يشدگ
 را بافت ژنياكس به ازين دهد، يم كاهش را سلول يموضع
 يسطح يخون يها رگ انقباض سبب و كند يم كم
 نهيپر ادم و درد سطح كاهش يبرا يدرمان سرما. شود يم
 كاهش نرم، بافت يدما كاهش ،يعصب بريف يرو اثر با

 عمل يخون يها رگ انقباض نديفرآ و يسلول سميمتابول
  ).8 ،5 ،2( كند يم

 زخـم  بهبود در رسد يم نظر به كه ييها روغن از يكي
 روغـن ). 10( اسـت  تونيز روغن باشد، مؤثر ياتوميز ياپ
 درمـان  در يسـنت  طب در كه است يمواد از يكي تونيز

 زخـم  بهبـود  سـرعت  شيافـزا  باعـث  و اسـتفاده  هـا  زخم
از  1يياوئروپـا  اولئا يعلم نام با تونيز اهيگ). 11( شود يم

از  دارويي مورد اسـتفاده  اهانياز جمله گ اولئاسه،خانواده 
 هـا  يمـار ياز ب ياريدرمان بس يدور برا اريبس يها گذشته
 ماننـد  تونيز روغن كيفنول باتياز ترك ي). برخ12است (
ــوروپ ــه دليالئ ــن ب ــفعال لي ــ تي ــ يآنت ــيدانياكس  ي، آنت
). 13 ،14قابل توجـه هسـتند (   يو ضدالتهاب سياسكلروز

 روغن در موجود اولئوكانتال شده، انجام يها يبررس طبق
 مشــابه يعملكــرد كــه اســت درد ضــد يا مــاده تــون،يز

 مهـار  باعـث  و داشته يديراستروئيغ ضدالتهاب يداروها
 مطالعـه  نيچنـد ). 15 ،10( شود يم ژنازيكلواكسيس ميآنز
ـ ز ياپ ليقب از زخم ميترم بر را تونيز روغن ريتأث  ياتومي
 كوچـك  يهـا  مـوش  در تونيز روغن درد ضد اثر و) 10(

 كـه  آنجـا  از. دادنـد  قـرار  يبررس مورد) 15( يشگاهيآزما
 هيـ ناح نـه يپر و شوند يم ياتوميز ياپ زا نخست زنان اكثر
ـ ا بـرش  است، يحساس العاده فوق  بـروز  باعـث  محـل  ني

رو كـاهش درد   يـن از ا). 7( شد خواهد ياريبس مشكالت
و عـوارض   يشـتر ب يربـا تـأث   يمواد وسيله به ياتوميز ياپ

ــر اهم يجــانب ــتكمت ــ ي ــ يفراوان  نكــهيا رغــم يدارد. عل
 در يدرمـان  شـكل  نيتـر  يميقد و نيتر ساده يسرمادرمان

ـ  اسـت،  نرم يها بافت بيآس  برخـي آن در  رشيپـذ  يول
كـه   ييرو است. از آنجا با مشكل روبه يمانزنان پس از زا
 يـل بـه دل  ينـه پر يمدر تـرم  يموضـع  يها استفاده از كرم

گرفتـه   قرار يشتريدر استعمال آن مورد استقبال ب يراحت
 يرو يموضـع  يتـون روغـن ز  يضـدالتهاب  يـد و اثرات مف

اثبات شده و اسـتفاده از هـر    ينهاز پر يرغ يگرد يها بافت
مـادران اسـت.    يدو روش آسان، ارزان و در دسترس برا

روغـن   وپد ژل سرما  يرتأث يسهحاضر با هدف مقا يقتحق
ـ  موضعي يتونز در زنـان   يـاتومي ز يبر شدت درد زخم اپ

وابسته به دانشـگاه   هاي يمارستاندر ب يبستر زاي نخست
  شده است. يطراح 1393در سال  يالنگ يعلوم پزشك

 ها روش و مواد

 زن 90 يرو ينيبال ييآزما كار يطراح با مطالعه نيا
 ينيام مارستانيب بهكننده  مراجعه طيشرا واجد زا نخست

                                                            
1 Oleaeuropaea 
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 يعيطب مانيزا يبرا رودسر يانصار مارستانيب و لنگرود
 حجم. گرفت انجام 1393 ماه مرداد تا خرداد فاصله در

 با نيانگيم اختالف يآمار فرمول از استفاده با نمونه
 هر يبرا نفر 45 ،84/0 آزمون توان و 6/0 اثر اندازه
 ييزا نخست زنان. شد محاسبه نفر 90 مجموع در و گروه
 با قلو تك ناليواژ مانيزا داشتند، سال 35 تا 18 سن كه
 يكمك ابزار بدون و يپارگ بدون ولترال،يمد ياتوميز ياپ

 وزن كامل، هفته 42 تا 37 يحاملگ سن با همراه داشتند،
 الن،يگ استان ساكن گرم، 4000 تا 2500 نيب نوزاد

 30 تا 8/19 محدوده در مادر يبدن توده شاخص باسواد،
مانند  ييها يماريب سابقه عدم مترمربع، بر لوگرميك
اختالالت ، يوي، ري، قلبكيستميمزمن س يها يماريب

 ستمي، نقص سيخون ، كمابتيو بافت همبند، د يانعقاد
 نداشتن ،يروان يها يماريب ه،يتغذء، سويليهموف ،يمنيا

 گذشته، در يموضع يداروها به يآلرژ سابقه اي تيحساس
 ياكالمپس پره و ياكالمپس ،يا نهيزم يها يماريب عدم
 ساعت، 24 از شيب آب سهيك يپارگ عدم ،يحاملگ در

 ده،يكش طول مانيزا عدم مخدر، مواد به ادياعت عدم
 يبا سرما درمان يمشكل نداشتن ،ينوزاد يآنومال نداشتن

نسبت به  نييو حس درد پا فيمانند گردش خون ضع
خروج از  يارهايمع .شدند مطالعه وارد سرما كاتيتحر

از پد ژل و  حيها شامل عدم مصرف صح مطالعه نمونه
 ياپ هيناح در هماتوم داشتن ،يبروز آلرژ تون،يروغن ز

نداشتن  ليتما مان،يزا از پس اول ساعت 24 در ياتوميز
در پنج  يبه ادامه شركت در مطالعه، داشتن رابطه جنس

بعد از  نهيمجدد پر يكار دست مان،يروز اول پس از زا
 درمانگاه بود. و عدم مراجعه به ياتوميز ياپ ميترم

اخالق  تهيپس از كسب مجوز از كم ،يريگ نمونه يبرا
و كسب اجازه  154با كد  يبهشت ديدانشگاه شه يپژوهش

مورد نظر و پزشك عامل  مانياز مسئول بخش زا
شركت در پژوهش،  طيواجد شرا يها نمونه مان،يزا

توسط پژوهشگر  مانيبر هدف در بخش بعد از زا يمبتن
اهداف پژوهش و كسب  حيانتخاب و پس از توض

 بيبه ترت يتصادف صيبه روش تخص يكتب نامه تيرضا
كننده پد ژل سرما و  ورود به مطالعه در گروه مصرف

 45 بيترت نيشدند؛ بد صيتخص يموضع تونيروغن ز
مطالعه، ابزار  نينمونه در هر گروه قرار گرفتند. در ا

 ك،يها شامل پرسشنامه اطالعات دموگراف داده يگردآور
مسكن  يفرم ثبت دارو ،يمانيپرسشنامه اطالعات زا

 تيوضع يابيدارو، فرم ارز يو عوارض جانب يمصرف
 يبررس يبراسنجش درد  يبصر اسيو مق يبهداشت
 يبهداشت تي. سؤاالت مربوط به وضعبود نهيپر درد شدت

در منزل  يسؤال مربوط به امكانات بهداشت هشتشامل 
 يواحدها يهمگون يبرابود.  يبهداشت فرد تيو رعا
 بر پژوهشگر ،يبهداشت تيوضع اساس بر پژوهش مورد
 به پژوهش مورد يواحدها دادن پاسخ از پس تا شد آن

 پاسخ به توجه به يبهداشت تيوضع به مربوط سؤاالت
 ازيامت حسب بر سپس و داده يازيامت كي هر به ها، آن

 و متوسط ف،يضع سطح در ها آن بهداشت شده كسب
 .شود يبند طبقه خوب

 يها فرم ،يفرد اطالعات فرم اعتبار نييتع يبرا
و  يمسكن مصرف يدارو ،يمانيو زا ييمشخصات ماما
از  يبهداشت تيوضع يابيارز وداروها  يعوارض جانب

كه  بيترت ني. بدشداستفاده  يفيك ياروش اعتبار محتو
و  يمطالعه كتب مرجع و مقاالت علم قيفرم از طر نيا

 يرهايو شناخت متغ يبا توجه به اهداف پژوهش
و  شد نيمحترم تدو دياسات ييراهنما زيكننده و ن دوشمخ
 يعلم ئتيه يتن از اعضا 10 ارياخت در ينظرخواه يبرا

و  شدقرار داده  مانيو متخصص زنان و زا ييگروه ماما
و بعد از لحاظ كردن  گرفتقرار  يمورد قضاوت و بررس

 ،ياطالعات فرد يها . فرمشد ديياصالحات اعتبار آن تأ
و  يمسكن مصرف يدارو ،يمانيو زا ييمشخصات ماما
 ي. برانداشت ييايبه پا يازيداروها ن يعوارض جانب

 مانيدر روز دهم بعد از زا يبهداشت تيفرم وضع ييايپا
 نييتع يبرا و ليها تكم نفر از نمونه 10فرم توسط  نيا

 و شداستفاده  رمنيها از آزمون اسپ آن نيب يهمبستگ
 ي. برانشدمشاهده  جينتا نيب ياختالف معنادار

سنجش  يبرا يعدد اسيشدت درد از مق يريگ اندازه
درد  يريگ كش اندازه . شدت درد با خطشددرد استفاده 

 يداريد اسي. شدت درد با استفاده از مقشدو ثبت  نييتع
 10مدرج  كش خط يرونمره درد مادر  انيدرد با ب

در  زين ماريو ثبت شد. شدت درد ب يريگ اندازه يا شماره
 مانيساعت اول، روز پنجم و دهم بعد از زا 12

درد در سطح  اسيمق يياي. پاشدو ثبت  يريگ اندازه
  ).8جهان ثابت شده است (

الزم در مورد نحوه مراقبت از  يها آموزش مان،ياز زا بعد
 زانيو م هيتغذ ،يبهداشت فرد ها، هيدو راه و بخ انيم

ا پمفلت صورت چهره به چهره و ب به يكيزيف تيفعال
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ها داده شد. پرسشنامه مشخصات  به نمونه كسانيطور  به
مصاحبه و  قياز طر يمانيو زا ييو مشخصات ماما يفرد

شد. قبل از انجام مداخله در هر دو  ليپرونده مادر تكم
شدت درد و  يريگ اندازه يبرا هيپا يابيارز كيگروه 

انجام  مانيزا از پس ساعت دو ،ياتوميز يمحل اپ اميالت
 مارستانيب نيمورد پژوهش روت يها نمونه هي. به كلشد

شد. از مادران  هيشستن) توص يبرا ني(آب مخلوط با بتاد
 انيكننده از پد ژل سرما (ساخت شركت كاو استفاده

كه  شد) خواسته متر يسانت 5×23 و 5×1پارس، اندازه 
 ياز پدها نهيپر هيخشك كردن ناحتن و پس از شس

 يجهت استعمال برا يمانيواحد زا زريسرما كه در فر
استفاده  ي، استفاده كنند. براشد يم يبار نگهدار نياول
سه عدد پد ژل همراه با دستورالعمل استفاده با  يبعد

 شدها خواسته  . از نمونهشداطالعات زنان برچسب زده 
گاز پوشانده و بر اساس  كياز استفاده پد را با  شيپ

قرار دهند.  ها هيمحل بخ يرو قهيدق 20تقاضا به مدت 
و پس از خشك  شد يم زيپدها توسط آب صابون گرم تم

ها  همان نمونه در جعبه ياستفاده بعد يبراحوله  باشدن 
كننده از روغن  . از مادران گروه استفادهشد يم نيگزيجا
 ،ييايميو بدون مواد ش يعيكامالً طب باتي(با ترك تونيز

كه پس از شستن و  شدخواسته  زيشركت اتكا) ن ديتول
طور  را به توني، روغن زنهيپر هيخشك كردن ناح

كه  يشده به طور هيمنطقه بخ يرو يآرام و به كنواختي
روز،  10بار در روز به مدت  دو ،پوشاند يآن را م يرو

 زيتم ياز نوار بهداشت قهيدق دو تا كيو بعد از  دادهقرار 
. يابد ومتدا مانيتا روز دهم پس از زا و كننداستفاده 

ساعت اول (پس از گذشت  12مرحله اول درمان در 
با  ماري) توسط بياتوميز ياپ ميساعت از ترم دوحداقل 

 هي. كلگرفتانجام  مارستانينظارت پژوهشگر در ب
توسط دو كارشناس  ياتوميز ياپ ميو ترم ها مانيزا

در  نهيپر يانجام شد و بررس كسانيبا سابقه  ييماما
 كيها توسط  نمونه يدر تمام يريگيطول مدت پ
  .رفتيصورت پذ ييكارشناس ماما

بر  عالوه كهشد  داده يبرگه پمفلت ،ها نمونه هيكل به
و ساعت مراجعه  خيالزم، تار يها ها و مراقبت آموزش

پنجم و دهم، مكان  يروزها يريگيپ يادآوري يبرا
در  تامراجعه و شماره تماس پژوهشگر ثبت شده بود 

از جمله  يا صورت بروز هرگونه مشكل و عارضه
در  يخشك ،يعفونت، درد، خارش، سوختگ ت،يحساس

تا  رفتهبا پژوهشگر تماس گ رزمنطقه زخم و تب ول
پژوهش  ي. واحدهارديو اقدامات الزم صورت گ يبررس

درد از مسكن  نيمختار بودند در صورت عدم تسك
 ادداشتي يفمسكن مصر ياستفاده و در برگه ثبت دارو

و شدت درد قبل و پس از مصرف مسكن توسط  كنند
افراد در روز پنجم و دهم به  هي. كلشد يها ثبت م نمونه

شدت درد با  زاني. مكردندمراجعه  مارستانيدرمانگاه ب
و  مانيساعت اول زا 12درد در  يريگ كش اندازه خط

. شدو ثبت  نييتع مانيپنجم و دهم بعد از زا يروزها
ها با استفاده  داده ليوتحل هيتجز يريگ نمونه انيپاپس از 
تست  ،يتنياسكوئر، من و يمستقل، كا يت يها از آزمون

 spss يافزار آمار نرم لهيوس به دمنيو فر شريف قيدق
  .شد انجام) 16(نسخه 

  ها افتهي
در دو گروه پد ژل سرما  زا نخست زن 90 مطالعه نيا در
قرار  ينفر) مورد بررس 45( تونينفر) و روغن ز 45(

 ماريب التيگرفتند. افراد دو گروه از نظر سن، سطح تحص
وزن نوزاد،  انه،يهمسر، درآمد ماه و ماريبهمسر، شغل  و

طول مراحل اول، دوم و  مارستان،يدر ب يمدت بستر
 ،يتعداد نخ مصرف ،ياتوميز ياپ ميمدت ترم مان،يسوم زا
 يو مصرف مسكن تفاوت آمار يبهداشت تيوضع
 نيا از گروه دو و) <05/0pنداشتند ( گريكديبا  يادارمعن
آزمون  جي). بر اساس نتا1و  2(جدول  بودند همگون نظر

مورد مطالعه، از  يها نشان داده شد كه گروه يتنيمن و
 مانيساعت اول پس از زا 12 نهينظر شدت درد پر

)04/0p= (مانيزا از پس پنجم روز نهيپر درد شدت و 
)03/0p= (اما داشتند، معنادار يآمار اختالف گريكدي با 

 گروه دو نيب مانيزا از پس دهم روز نهيپر درد شدت
  ).3) (جدول =6/0p( نداشت يمعنادار يآمار تفاوت

 مصرف نظر از تونيز روغن و سرما ژل پد گروه دو نيب
 از پس دهم روز و پنجم روز اول، ساعت 12 در مسكن

). بر 3(جدول  نداشت وجود معنادار يآمار تفاوت مانيزا
 پد گروه در مسكن مصرف روند دمن،ياساس آزمون فر

 نشان را يدارامعن اختالف زمان سه در سرما ژل
 تفاوت تونيز روغن گروه در سهيمقا نيا يول دهد، ينم

  ).3 جدول( دارد يمعنادار

   حثب
 12 در درد شدت كه داد نشان حاضر مطالعه يها افتهي

 پد و تونيز روغن گروه نيب مانيزا از پس اول ساعت
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 درد شدت نيانگيم و داشت يمعنادار اختالف سرما ژل
 كمتر تونيز روغن گروه به نسبت سرما ژل پد گروه در
 زين مانيزا از پس پنجم روز در درد شدت نيهمچن. بود
 درد شدت نيانگيم و داشت معنادار تفاوت گروه دو نيب

 تر نييپا تونيز روغن گروه به نسبت سرما ژل پد گروه در
 از احتماالً درد، نيتسك در سرما ژل پد اثر نيا و بود
 يسطح بافت كردن حس يب ،يعروق انقباض قيطر

). 2( است زا درد محرك عصب بلوك و زخم اطراف
 طور به يآمار نظر از نكهيا به توجه با درد شدت
 تونيز روغن و سرما ژل پد گروه دو نيب يمعنادار
 ريچشمگ ينيبال نظر از تفاوت نيا اما است، داشته كاهش
 و سرما ژل پد اثر سهيمقا به يا مطالعه تاكنون. نبود

 بار نياول حاضر مطالعه و نپرداخته يموضع تونيز روغن
 و يجهد توسط كه يا مطالعه در. است شده انجام

 محل درد شدت بر پد ژل ريتأث نييتع هدف با همكاران
 جينتا شد، انجام كرج در زا نخست زنان ياتوميز ياپ
 روز در) كنترل و آزمون( گروه دو در درد شدت نيانگيم

 گروه دو نيب را يدارامعن اختالف مان،يزا از پس پنجم
 نمره و بود كننده خنك ژل يحاو نوار نفع به و داد نشان
 ساعت 12 و 4 پد ژل از كننده استفاده مادران درد شدت

 كمتر كنترل گروه با سهيمقا در مانيزا از پس روز 5 و
 نييتع عنوان با مارچنت و نياست مطالعه جينتا). 8( بود
 يبرا سرما ژل پد و خي سهيك درمان، روش دو ريتأث

 پد گروه در درد يكل نيتخم كه داد نشان نهيپر نيتسك
 و پنجم يروزها در گروه سه نيب تفاوت و تر نييپا ژل
 يگير ينواب توسط كه يا مطالعه در). 5( بود معنادار دهم

 ياپ درد كاهش و يسرمادرمان« عنوان با همكاران و
 در سالم زن 121 يرو »روزانه تيفعال دنبال به ياتوميز

 گرفت، انجام) خي سهيك و سرما ژل پد كنترل،( گروه سه
 طور به ژل، پد از كننده استفاده گروه كه شد داده نشان
 دردشان دهم و پنجم دوم، اول، يروزها در يمعنادار
 در يديمف روش عنوان به ژل پد و بود افتهي نيتسك

 در). 4( شد شناخته سندگانينو توسط نه،يپر درد كاهش
 نوار اثر سهيمقا هدف با كه همكاران و انيعابد مطالعه

 بعد نهيپر درد شدت بر خي بسته با كننده خنك ژل يحاو
 نيانگيم كه داد نشان جينتا. شد انجام ياتوميز ياپ از

 تفاوت دهم و پنجم اول، يروزها در نهيپر درد شدت
 گروه و ژل پد خ،ي سهيك( گروه سه در يمعنادار يآمار

 روز نهيپر درد شدت نيانگيم اما نداشت؛ وجود) كنترل

 سه در دهم روز نهيپر درد شدت انهيم و) =004/0p( دوم
 ديشا). =04/0p( داد نشان يمعنادار يآمار تفاوت گروه
 و انيعابد پژوهش با حاضر پژوهش جينتا تفاوت علت

 دقت و درد شدت يريگ اندازه ابزار در تفاوت همكاران،
 در درد شدت يريگ اندازه ابزار. باشد عالئم ثبت در ها آن

 در اما ؛)7( بود يا درجه يعدد اسيمق انيعابد مطالعه
 هدف با همكاران و وسامراني توسط كه يا مطالعه
 ژل پد با نهيپر ميترم از پس نهيپر درد نيتسك يبررس
 بانكوك در يتصادف ينيبال ييآزما كار مطالعه ؛سرما
 نيب درد اسيمق نظر از كه داد نشان جينتا و گرفت انجام
 يزمان يها دوره در سرما ژل پد با گروه و ژل پد گروه

 48 و بريل اتاق ترك از قبل و قهيدق 60 و 45 ،30 ،15
 وجود يمعنادار يآمار تفاوت مان،يزا از پس ساعت
 با حاضر پژوهش جينتا تفاوت علت ديشا. نداشت
 نژاد، و فرهنگ در تفاوت از يناش وسامراني پژوهش

 از استفاده نحوه در تفاوت نه،يپر درد يريگ اندازه زمان
 وسامراني مطالعه در ژل پد از استفاده. باشد ژل پد
 از نهيپر ميترم از پس بالفاصله ها نمونه كه بود گونه نيا

 پد با ساعت 2 تا قهيدق 15 هر پد و كردند يم استفاده پد
  ).16( شد يم نيگزيجا ديجد
 با همكاران و بهمنش مطالعه با حاضر مطالعه جينتا

 بهبود بر تونيز روغن نشسته حمام اثر يبررس هدف
 مطابقت بابل در زن 60 يرو مان،يزا از پس نهيپر بيآس

مورد مطالعه از  يها كه گروه داد نشان يو جينتا داشت،
ساعت اول، تفاوت  دو در نهيپر درد شدت نيانگينظر م
اما در روز پنجم و دهم اختالف  .نداشتند يمعنادار يآمار

 و مقطر آب گروه دو نياز نظر شدت درد ب يمعنادار
) وجود داشت كه در گروه روغن >05/0P( تونيز روغن

 روند يبررس نيهمچن .بود مقطر آب گروه از كمتر تونيز
 مختلف يها زمان در گروه دو در درد شدت كاهش
 دو هر در زمان گذشت با يعني، داشت يمعنادار اختالف
). 10( ديده شد ياتوميز  ياپ محل درد كاهش گروه

 عنوان با را يا مطالعه 1390 سال در همكاران و يديع
 كوچك يها موش در تونيز روغن درد ضد اثر
 كه داد نشان مطالعه نيا جينتا. دادند انجام يشگاهيآزما

آزمون  هي(فاز ثانو يالتهاب درد كاهش موجب تونيروغن ز
 درد بر يري، اما تاثشود ي) مكيداستيو آزمون اس نيفرمال
 ليدل ديشا) ندارد. نيآزمون فرمال هي(فاز اول كينوروژن
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 يها نمونه در تفاوت يديع مطالعه با ما مطالعه اختالف
  ).15( باشد برش محل و نوع اي پژوهش

 يدرد ضد اثر تونيز روغن شود يم سبب كه يسميمكان
 است اولئوكانتال نام به يا ماده وجود كند، اعمال را خود
 كه است تونيز روغن در يفنول باتيترك از يكي كه

 يدارا و بوده تونيز روغن در تلخ طعم جاديا مسئول
 اولئوكانتال .است يضدالتهاب و يضددرد تيخاص

 يدياستروئ ريغ ضدالتهاب يداروها مشابه يعملكرد
). 17( شود يم ژناژيكلواكسيس ميآنز مهار باعث و داشته

 ك،ياولئ دياس تون،يز روغن در موجود چرب يدهاياس از
 باتيترك يدارا كينولئيل آلفا دياس و كينولئيل دياس

 يبرخ و ها توكوفرول. هستند يضدالتهاب تيخاص ي وفنول
 جاديا در توانند يم ك،ياولئ دياس مثل چرب يدهاياس

  ).18( باشند مؤثر تونيز روغن يدرد ضد اثرات
پنهان نبودن  يلپژوهش حاضر، به دل هاي يتمحدود از

دارو  يبنوع درمان از نظر تفاوت در شكل، اندازه و ترك
نبود.  يرپذ امكان كور سوصورت دو  انجام پژوهش به

 تفاوت اين و بوده متفاوت مختلف افراد در درد آستانه
 و فرهنگي عوامل فردي، هاي تفاوت از ناشي تواند مي

 يا كمتر درد شدت است ممكن و باشد اقتصادي وضعيت
. از جمله نقاط شود ابراز آن بروز واقعي ميزان از بيشتر
 يريگ اندازه براي يهپا يابيمطالعه، انجام ارز ينقوت ا

 يرهايكنترل متغ ياتومي،ز يزخم اپ يامشدت درد و الت
ابزار مورد استفاده،  يايياعتبار و پا يينتع ،گر مداخله

نفر  يكشدت درد توسط  يكنترل عالئم و بررس

 و بهداشت ارتقاء تياهم به توجه با(پژوهشگر) است. 
 نهيپر درد يباال وعيش و بروز زانيم و زنان سالمت حفظ
 ،است ديام آن از يناش متعدد عوارض و مانيزا از بعد
 ارائه نحوه و تيفيارتقاءك موجب قيتحق نيا جينتا

 و حيصح يها درمان بر يدييتأ و ينيبال خدمات
 و سالمت سطح ارتقاء جهت در يگام بوده، يرتهاجميغ

 روغن از استفاده .باشد جامعه در زنان يمند تيرضا
 مؤثر ياتوميز ياپ از يناش درد كاهش در يموضع تونيز

 پژوهشگر ق،يتحق تيمحدود به توجه با يول است،
 ريتأث اثبات بر يمبن شتريب مطالعات كند، يم شنهاديپ

  .شود انجام ياتوميز ياپ زخم بر تونيز روغن
  يقدردان و تشكر

 ييماما ارشد يكارشناس نامه انيپا از يبخش مقاله نيا
 از لهيوس نيبد. است يبهشت ديشه يپزشك علوم دانشگاه

 ياري مطالعه نيا انجام در را ما كه يهمكاران تمام
 علوم دانشگاه يپژوهش معاونت از نيهمچن كردند،
 مسئوالن و يمال تيحما ليدل به يبهشت ديشه يپزشك
 علوم و يبهشت ديشه يپزشك علوم دانشگاه محترم
 شگاهيزا محترم كاركنان خصوصاً الن،يگ يپزشك

 مطالعه در كننده شركت افراد و لنگرود ينيام مارستانيب
 نيا كه است ذكر به الزم. شود يم يقدردان و تشكر
 ثبت مركز در 201409164529 ثبت كد با مطالعه
 .است دهيرس ثبت به ينيبال ييكارآزما
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تونيز روغن و سرما ژل پد گروه دو در مطالعه مورد زنان يكم يرهايمتغ اريمع انحراف و نيانگيم عيتوز. 1 شماره جدول

  هاگروه                                 
 P-Value  تونيز وغنر  سرما ژل پد  متغيرها        

  1/0  7/25±99/3  6/24±08/4  (سال) سن
 4/0  3263±7/281  3308±5/384  (گرم) نوزاد وزن

 8/0  49/31±7/6  76/30±4/5  (ساعت) مارستانيب در يبستر مدت

  7/0  48/2±04/1  5/2±23/1  (ساعت) مانيزا اول مرحله مدت
  1/0  89/25±7/12  89/30±9/11  )قهي(دق مانيزا دوم مرحله مدت
 2/0  5/9±9/2  1/9±2/3  )قهي(دق مانيزا سوم مرحله مدت

  4/0  6/24±3/4  4/25±2/4  )قهي(دق ياتوميز ياپ ميترم مدت
  

  تونيز روغن و سرما ژل پد گروه در مطالعه مورد زنان يفيك يرهايمتغ يفراوان عيتوز .2شماره  جدول
ها گروه
  

 رهايمتغ             

  سرما ژل پد
 )درصد( تعداد

  تونيز روغن
 P-value )درصد( تعداد

  18 9/0) 40(16) 6/35()رستانيدب( زن التيتحص
 24 1/0) 3/53(25) 56()رستانيدب( همسر التيتحص

 43 000/1) 6/95(44) 8/97()دار خانه( زن شغل
 32 2/0) 1/71(25) 56()آزاد( همسر شغل

  5/0  25) 6/55(  25) 6/55(  )يرهن -يجارياست( مسكن تيوضع
  3/0  19) 2/42(  25) 6/55(  )خوب( يبهداشت تيوضع

  
 عددي - ديداري  اسيبر حسب مق تونيدر دو گروه پد ژل سرما و روغن ز ياتوميز يو روند شدت درد اپ زانيم سهي. مقا3شماره  جدول

  و مصرف مسكن

  گروه                          
  

  رهايمتغ     

  
  مانيزا از پس اول ساعت 12

  
  مانيزا از پس پنجم روز

  
 P-value  مانيزا از پس دهم روز

  )دمنيفر(آزمون 

  vasاسيمق                     
 ها گروه

    اريمع انحراف ± نيانگيم  اريمع انحراف ± نيانگيم  اريمع انحراف ± نيانگيم

  سرما ژل پد
  تونيز روغن

07/1 ± 71/2  
3/1 ± 98/2  

81/0 ± 51/1  
15/1 ± 98/1  

72/0 ± 98/0  
75/0 ± 07/1  

001/0<  
001/0<  

P-value 6/0  03/0  04/0 )يتني(من و    
         
  مصرف مسكن                  

    اريمع انحراف ± نيانگيم  اريمع انحراف ± نيانگيم  اريمع انحراف ± نيانگيم  ها گروه

  سرما ژل پد
  تونيز روغن

0  
25/0±07/0  

35/0±09/0  
67/0±2/0  

35/0±09/0  
38/0±1/0  

11/0  
02/0 

P-value 7/0  4/0  08/0  )يتني(من و    
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Abstract 
Introduction: The perineal pain resulting from episiotomy is a stressful factor in 
primiparous women which interferes with their ability of nursing and doing their 
duties as a mother. Cold therapy is a topical treatment which is effective in relieving 
inflammation and wound healing. Olive oil also increases the rate of wound healing. 
The present study has been conducted to evaluate and compare the effect cooling gel 
pads and topical olive oil on the intensity of episiotomy pain and wound healing in 
primiparous women referring to hospitals affiliated with the Gilan University of 
Medical Sciences in 2014. 
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 90 primiparous women 
who referred to hospitals affiliated with the Gilan University of Medical Sciences. The 
participants were randomly allocated to two groups: those receiving cooling gel pads 
(for 20 minutes 12 hours after labor and in case necessary, for 10 days) and the topical 
olive oil (2 times a day, 12 hours after delivery and for 10 days). The two groups were 
evaluated interms of episiotomy pain intensity through visual analogue scale (VAS) 
and analgesics usage for 3 times: the 12 hours, 5th and 10th day after episiotomy. 
Results: The two groups did not show any significant differences in demographic 
features and other intervening variables. There was a statistically significant difference 
in the intensity of perineal pain in two groups at 12 hours (p=0.04) and on the day 5 
after episiotomy (p= 0.03). 
Conclusion: Using olive oil can reduce the pain of episiotomy be recommended in 
primiparous women. Further studies are required to elucidate the antinociceptive 
effects of olive oil. 
Keywords: Episiotomy, Cooling gel pad, Topical olive oil. 
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