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بررسی تأثیر پماد آلفا (فاندرمول) بر بهبود زخم
اپیزياتومی در زنان نخستزا
مژده ناوینژاد ،1زهرا عابديان ،*2دکتر جواد اصیلی ،3دکتر حبیباهلل
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اسماعیلی ،4دکتر عطیه وطنچی
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دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشهد ،ایران.
مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشهد ،ایران.
دانشیار گروه فارماکولوژی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه آمار ،مرکز تحقیقات نوزادان ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاريخ دريافت 1396/01/14 :تاريخ پذيرش1396/04/12 :
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مقدمه :اپیزیاتومی شایعترین مداخله جراحی در زایمان است .پماد آلفا با رگزایی در منطقه آسیب دیده و کاهش
التهاب و جلوگیری از گسترش عفونت ،اثرات ترمیمی خود را اعمال میکند ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر پماد
آلفا بر بهبود زخم اپیزیاتومی انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال  1394-95بر روی  ۷0زن نخستزا در بیمارستان ام البنین
(س) مشهد انجام شد .واحدهای پژوهش ( 35نفر مداخله و  35نفر کنترل) از  48ساعت بعد از زایمان ،روزانه  1بار به
مدت  10روز ،یک بند انگشت از پماد تجویز شده (آلفا یا دارونما) را پس از شستشوی محل زخم با نرمال سالین و
خشک شدن استفاده کردند .بهبود زخم با استفاده از مقیاس ریدا در روزهای اول ،پنجم و دهم پس از زایمان ارزیابی
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمونهای من ویتنی ،تی تست ،کای
دو و فیشر انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
يافتهها :بهبود زخم در روز اول ( ،)p=0/9۷6پنجم ( )p=0/9و دهم ( )p=0/931بعد از زایمان بین دو گروه اختالف
معناداری نداشت.
نتیجهگیری :مصرف پماد آلفا تأثیری در بهبودی زخم اپیزیاتومی ندارد.
کلمات کلیدی :اپیزیاتومی ،بهبود زخم ،پماد آلفا ،زایمان

* نويسنده مسئول مكاتبات :زهرا عابدیان؛ مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
تلفن051-3۷6۷1۷۷1 :؛ پست الكترونیكAbedianZ@mums.ac.ir :
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مقدمه
1

اپیزیاتومی رایجترین عمل جراحی بعد از بریدن بند
ناف است ( .)1اپیزیاتومی به معنی برش عضالت
سطحی و پوست و دیواره واژن میباشد و در مرحله دوم
زایمان در بافت پرینه داده میشود تا خروجی ولو 2را در
زمان تولد وسیعتر کند ( .)2شیوع اپیزیاتومی در نیجریه
 )3( %62/1و در استرالیا  %85گزارش شده است (.)4
اگرچه اطالعات دقیقی از آمار اپیزیاتومی در ایران در
دسترس نیست ،ولی فراوانی آن در مطالعه خواجوی و
همکاران ( %9۷/3 )2008و در مطالعه خدارامی ()2010
در همدان  %80گزارش شده است ( .)6 ،5میزان
اپیزیاتومی در بیمارستان حضرت امالبنین (س) مشهد
در سال  %88/32 ،1384گزارش شده است ( .)۷ضروری
است که پرینه هرچه سریعتر بهبود یابد ،زیرا این ناحیه
توسط مادر قابل مشاهده مستقیم نیست و محل برش
اپیزیاتومی در جایی واقع است که احتمال آلوده شدن
زخم به باکتریهای واژن و رکتوم زیاد است و از نظر دور
ماندن هرگونه ترشح ،التهاب و عفونت منجر به افزایش
عوارض مادری میشود ،بنابراین تأخیر در ترمیم ،احتمال
عفونت را افزایش میدهد ( )5 ،8و از طرفی عفونت باعث
تأخیر در ترمیم میشود ( .)9تأخیر در ترمیم موجب
مشکالت جدی فیزیکی ،روانی و اجتماعی میشود که بر
مراقبت از نوزاد و سایر اعضاء خانواده تأثیر میگذارد و با
ترمیم سریعتر زخم اپیزیاتومی ،یکی از اساسیترین
موانع حرکت و فعالیت مادر از بین رفته ،ناراحتی مادر
کاهش مییابد و باعث کاهش هزینهها و برگشت زودتر
فرد به فعالیتهای روزمره میشود ( .)10کمترین زمان
الزم برای بهبودی مربوط به زخمهای جراحی با زمان
حداقل  3روز و متوسط زمانی  11روز میباشد (.)11
همه زخمها مراحل یکسانی برای التیام دارند .اگرچه
تفاوت در طول مدت التیام برای هر مرحله وجود دارد
( .)12فاکتورهای متعددی از جمله سن ،گردش خون و
اکسیژنرسانی به زخم ،وضعیت تغذیه ،وضعیت زخم و
سالمت عمومی مادر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در
روند التیام مؤثرند ( .)13نتایج مطالعه سرشتی و
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همکاران ( )2011نیز نشان داد که در  %12/5موارد،
برش اپیزیاتومی دچار عفونت میشود ( .)14از جمله
اقداماتی که پس از زایمان به منظور تسریع بهبود زخم
انجام میشود ،رعایت بهداشت پرینه ،خشک نگه داشتن
محل زخم و همچنین استفاده از درمانهای مختلف
است که به دو صورت روشهای دارویی و غیر دارویی
میباشند ( .)15درمانهای دارویی علیرغم داشتن
کارایی باال ،با اثرات نامطلوب زیادی همراه هستند (.)16
در حال حاضر استفاده از روشی مؤثر ،با حداقل اثرات
جانبی ،در دسترس و قابل پذیرش توسط زنان زایمان
کرده مورد توجه محققین است .به همین دلیل امروزه
بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیاری
از محققین قرار دارد.
پماد آلفا (فاندرمول) پمادی  %100گیاهی میباشد و
مواد اولیه آن در داخل کشور تولید میگردد و بهصورت
پمادهای  30گرمی با نام تجاری پماد آلفا تولید میشود.
این دارو تحت پوشش بیمه بوده و در تمام داروخانهها ارائه
میشود .ماده مؤثره این پماد الوسون ( -2هیدروکسی -1
 4نفتوکینون) میباشد که از گیاه حنا یا الوسونیا
اینرمیس بهدست میآید ( .)18 ،1۷ترکیبات این دارو
شامل :الوسون از گیاه حنا (ماده مؤثره) ،موم زنبور عسل
(پایه دارو) ،فالونوئیدها ،اسیدهای چرب غیر اشباع و
کورکومین (ماده مؤثر زردچوبه) میباشد ( .)19پماد آلفا
باعث تحریک رگزایی در منطقه آسیب دیده ،تحریک
اپیتلیزاسیون (تراکم منطقه آسیب دیده) و افزایش
کششپذیری بافت در حال ترمیم میشود .همچنین از
طریق کاهش التهاب یا تورم و جلوگیری از گسترش
عفونت ،اثرات ترمیمی خود را اعمال میکند (.)20
انصاری و همکاران ( )2013در پژوهشی با هدف بررسی
کارایی و ایمنی پماد موضعی آلفا (حاوی حنای طبیعی)
در مقایسه با پماد هیدروکورتیزون  %1در بهبود درماتیت
ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتال به سرطان پیشرفته
موضعی پستان نشان دادند که استفاده از پماد آلفا برای
 3هفته  2بار در روز مؤثرتر از پماد هیدروکورتیزون %1
میباشد ( .)21در مقاله حیدری و همکاران ()2010
تحت عنوان مقایسه مدت زمان ترمیم سوختگی درجه 2
با روش پماد گیاهی فاندرمول (آلفا) و پماد سولفادیازین

 مژده ناوی نژاد و همكاران

کارآزماییهای بالینی ایران ،کرم دارونما توسط داروساز
ساخته و پماد آلفا و دارونما کدگذاری ( )B ،Aشدند.
پس از کسب رضایت کتبی و کنترل معیارهای ورود و
خروج ،واحدهای پژوهش به روش در دسترس انتخاب و
بهصورت تصادفی در دو گروه مداخله و دارونما قرار
گرفتند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :حاملگی ترم ،نخستزا
بودن ،سن بین  18-35سال ،نداشتن بیماریهای حاد و
مزمن ،شاخص توده بدنی در محدوده طبیعی ،عدم وجود
زایمان طول کشیده ،عدم دستکاری بیش از حد در پرینه
در حین زایمان ،عدم ابتالء به بیماریهای حاد و مزمن و
یبوست مزمن ،عدم حساسیت به داروهای گیاهی ،عدم
سابقه ابتالء به بیماری پوستی فعال ،عدم سابقه
بیماریهای مختل کننده بهبود زخم ،عدم استفاده از
داروهای مختل کننده بهبود زخم ،نداشتن عفونت
عالمتدار در واژن و فرج (ترشح عفونی ،خارش ،سوزش)
و نداشتن ضایعات مقعد ،فرج و میاندوراه در هنگام
بستری بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل :زایمان با
دستگاه (فورسپس و وکیوم) ،وجود گسترش طول محل
برش و تبدیل به پارگی درجه  3و  4و یا وجود پارگی
بهجز پارگی اپیزیاتومی ،بستری شدن نوزاد در ،NICU
خونریزی واژینال غیر طبیعی ،تشکیل هماتوم در پرینه،
داشتن نزدیکی تا پایان پژوهش ،خروج دستی جفت،
مدت مرحله اول زایمان بیشتر از  14ساعت ،مدت مرحله
دوم زایمان بیشتر از  2ساعت ،مدت مرحله سوم زایمان
بیشتر از یک ساعت ،عدم استفاده از پماد بهطور مرتب و
وجود تب نفاسی بود.
ابزار گردآوری دادهها شامل فرم اطالعات مربوط به
مراحل زایمان و اپیزیاتومی ،فرم ثبت اطالعات روزانه
مربوط به مصرف مسکن ،آنتیبیوتیک ،رعایت نکات
بهداشتی و تغذیه بود که به روش روایی محتوا تأیید شد.
ابزار ریدا که روایی و پایایی آن توسط پازنده ()1391
تأیید شده است جهت ارزیابی بهبود زخم مورد استفاده
قرار گرفت ( .)13ابزار ریدا به بررسی قرمزی ،ادم،
اکیموز ،ترشح و فاصلة بین دو لبة زخم میپردازد و به
هر مورد نمرهای بین صفر تا سه میدهد که نمره صفر
به معنی عدم وجود متغیر و نمره  3به معنی حداکثر

نقره  %1نشان دادند که پماد فاندرمول بر روند ترمیم
زخم سوختگی درجه دو از سولفادیازین  %1مؤثرتر است
( .)22نایاک و همکاران ( )200۷در پژوهشی با عنوان
مشاهده روند بهبود زخم با عصاره الکلی حنا بر روی
موش چنین نتیجهگیری کردند که حنا با افزایش انقباض
زخم ،کاهش در دوره اپیتلیزاسیون ،افزایش قدرت
پوست در برابر شکستن ،افزایش قابل توجه در وزن
گرانوله بافت و افزایش هیدروکسی پرولین ،ماده مؤثری
در بهبود زخم میباشد (.)23
تالش جهت بهبود سریعتر زخم مادران در رأس
مراقبتهای زایمانی قرار دارد ( .)24پماد آلفا یک داروی
ارزان قیمت و تولید داخل کشور میباشد و تأثیر آن بر
بهبود سریعتر زخم و کاهش عفونت زخم در مقاالت
مختلف به اثبات رسیده است ( .)21لذا با توجه به
اهمیت ترمیم سریعتر بافت پرینه بعد از اپیزیاتومی و
اهمیت بازگشت سریعتر مادر به فعالیتهای روزمره و با
توجه به اینکه بر اساس جستجوی انجام شده در منابع،
تاکنون مطالعهای در این زمینه منتشر نشده است ،لذا
مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر پماد آلفا (فاندرمول)
بر بهبود زخم اپیزیاتومی در زنان نخستزا انجام شد.

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال -95
 1394بر روی  ۷0زن پرایمیپار مراجعه کننده به
بیمارستان امالبنین (س) جهت انجام زایمان طبیعی
انجام شد .با توجه به اینکه مقاله مشابهی در جستجوهای
انجام شده یافت نشد ،حجم نمونه با توجه به مقاله
حیدری و همکاران در دانشگاه بروجن ( )1389که با
هدف مقایسه مدت زمان ترمیم سوختگی درجه  2با
روش پماد گیاهی فاندرمول (آلفا) و پماد سولفادیازین
نقره  %1انجام دادند ،محاسبه شد.
با توجه به اینکه مقاله مذکور شبیهترین مقاله به مطالعه
حاضر میباشد ،حجم نمونه با اطمینان  %95و توان %80
حداقل  30نفر در هر گروه بهدست آمد که با در نظر
گرفتن  %15ریزش نمونه 35 ،نفر در هر گروه در نظر
گرفته شد.
پس از تصویب طرح پژوهشی در کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی مشهد و ثبت آن در مرکز ثبت
60

مقدار متغیر میباشد .پس از جمع امتیازات ،طبقهبندی
آنها به این صورت است :نمره  0به معنی بهبودی کامل،
 1-5به معنی بهبودی متوسط و  6-10به معنی بهبودی
ضعیف و نمره  11-15به معنی عدم بهبودی است .روش
گردآوری دادهها به صورت مشاهده ،مصاحبه ،معاینه و
مطالعه پرونده مددجو بود که با حضور مستقیم پژوهشگر
در طول مراحل زایمان انجام شد.
واحد پژوهش و پژوهشگر از نوع داروی موجود در
قوطیهای کددار مطلع نبودند .پژوهشگر از ابتدای
پذیرش واحدهای پژوهش در بخش زایشگاه بر بالین
مادر حضور داشت و اطالعات شخصی ،روند پیشرفت
زایمان ،اطالعات مربوط به نوزاد ،اندازه برش اپیزیاتومی،
نوع نخ و تعداد بخیهها و عمق بخیهها را ثبت مینمود3 .
ساعت بعد از اتمام اپیزیاتومی توصیههای الزم برای
مراقبت از زخم شامل خشک و تمیز نگه داشتن محل،
توصیههای بهداشتی و مصرف مرتب آنتیبیوتیک و
مسکنهای تجویز شده توسط پزشک ،توصیههای مربوط
به تغذیه به تمام واحدهای پژوهش آموزش داده شد.
قوطیهای کددار پماد در اختیار واحدهای پژوهش قرار
داده شد .به واحدهای پژوهش آموزش داده شد که از 48
ساعت بعد از زایمان تا  10روز بعد از زایمان روزانه یک
بار ،بعد از شستشوی پرینه با سرم شستشو و خشک
نمودن پرینه ،به میزان یک بند انگشت از پماد توسط
واحد پژوهش روی زخم کشیده شود؛ بهطوریکه تمام

يافتهها
تعداد واحدهای پژوهش  ۷0نفر ( 35نفر گروه پماد آلفا و
 35نفر در گروه دارونما) بودند .دو گروه از نظر سن
( ،)p=0/9۷6سن بارداری ( ،)p=0/84شاخص توده بدنی
( ،)p=0/541طول مرحله اول ( )p=0/119و دوم زایمان
( ،)p=0/409تعداد معاینات واژینال مرحله دوم زایمان
( ،)p=0/205طول برش پوستی از فورشت تا انتهای برش
( ،)p=0/915طول برش مخاط ( ،)p=0/0۷4عمیقترین
ناحیه برش ( ،)p=0/609تعداد بخیههای پوستی
( )p=0/106و وزن نوزاد ( )p=0/۷۷۷اختالف آماری
معنیداری نداشتند (جدول .)1

جدول  -1مقايسه میانگین و انحراف معیار ،میانه و دامنه میان چارکی برخی متغیرهای واحدهای پژوهش در دو گروه
گروه

پماد آلفا

دارونما

نتیجه آزمون
من ویتنی

24/65±4/85
38/8±1/02
22/01±2/002
451 ± 113/۷4
61± 36/8
(2 )0/923
4±0/9
4/۷±0/95۷
2/5±0/683
(5 )1/03
3120 ± 34۷/05

24/6±4/۷9
38/9±1/06
21/۷5±1/94
480/606±12۷/6
54/1±34/3
(2 )0/8۷۷
4±0/۷6
4/28±1/01
2/52±0/696
(6 )0/85
3193 ±419/96

p=0/9۷6
p=0/84
p=0/541
p =0/119
p=0/409
p=0/205
p=0/915
p=0/0۷4
p=0/609
p=0/106
p=0/۷۷۷

نام متغیر
سن (سال)
سن بارداری (هفته)
شاخص توده بدنی
طول مرحله اول زایمان (دقیقه)
طول مرحله دوم زایمان (دقیقه)
تعداد معاینه واژینال در مرحله دوم
طول برش پوستی از فورشت تا انتهای برش (سانتیمتر)
طول برش مخاط (سانتیمتر)
عمیقترین ناحیه برش (سانتیمتر)
تعداد بخیه پوستی
وزن نوزاد (گرم)
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سطح آن را بپوشاند .روز اول ،پنجم و دهم بعد از زایمان
محل اپیزیاتومی واحدهای پژوهش ،در وضعیت
لیتاتومی توسط پژوهشگر با کمک ابزار ریدا مورد بررسی
قرار گرفت .تاریخ و ساعت مراجعات بعدی به مادران داده
میشد و شماره تلفن پژوهشگر در اختیار واحدهای
پژوهش قرار گرفت و توصیه شد تا در صورت بروز مشکل،
اول پژوهشگر را در جریان قرار دهند .در روز دهم با اهداء
هدیه از واحدهای پژوهش قدردانی شد .دادهها پس از
گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه
 )16و آزمونهای من ویتنی ،تی مستقل ،تست دقیق
فیشر و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان
 pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

آماری معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (،p=0/9۷6
( )p=0/931 ،p=0/9جدول .)2

در مقایسه مجموع نمرات حاصل از  5متغیر مقیاس
ریدا ،در روزهای اول ،پنجم و دهم از زایمان تفاوت
 مژده ناوی نژاد و همكاران

جدول  -2میانگین نمره ترمیم زخم ريدا در روز اول ،پنجم و دهم بعد از زايمان در دو گروه
گروه
زمان

پماد آلفا
میانگین  ±انحراف معیار

دارونما
میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنیداری

2/۷42±2/3
1/04±0/982
0/65۷±0/542

2/62±1/9۷
0/942±0/8
0/۷±0/542

p=0/9۷6
p=0/09
p=0/931

نمره ریدا در روز اول
نمره ریدا در روز پنجم
نمره ریدا در روز دهم

*

*آزمون من ویتنی

فاصله دو لبه زخم فقط در روز اول بعد از زایمان تفاوت
آماری معناداری بین دو گروه مشاهده شد ()p=0/002
(جدول .)3

در بررسی متغیرهای ابزار ریدا از نظر قرمزی ،ادم،
کبودی و ترشح تفاوت بین گروهها در هیچ کدام از
روزهای پژوهش معنادار نبود ( .)p<0/05از نظر متغیر

جدول -3میانگین نمره متغیرهای ترمیم زخم ريدا در روز اول ،پنجم و دهم بعد زايمان در دو گروه
متغیر

روز پیگیری پس
از زایمان

پماد آلفا
میانگین  ±انحراف معیار

دارونما
میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنیداری

قرمزی

روز 1
روز 5
روز 10

0/9۷1±0/۷
0/426±0/228
0/355±0/142

0/914±0/43
0/598±0/3۷1
0/355±0/142

0/۷35
0/359
>0/999

ادم

روز 1
روز 5
روز10

0/۷5±0/۷14
0/4۷±0/314
0/351±0/314

0/۷۷1±0/۷۷
0/426±0/228
0/284±0/085۷

0/۷61
0/423
0/456

کبودی

روز 1
روز 5
روز 10

0/5±0/25۷
0/169±0/0286
0

0/5±0/285
0/169±0/0286
0

0/۷89
0/31۷
>0/999

ترشح

روز 1
روز 5
روز 10

0/852±0/45۷
0/284±0/085۷
0/235±0/05۷1

0/913±0/6
0/513±0/1۷1
0/235±0/05۷1

0/461
0/643
0/154

فاصله دو
زخم

روز 1
روز 5
روز 10

0/49۷±0/4
0/8۷±0/52
0/55۷±0/428

0/505±0/25۷
0/49±0/33
0/505±0/25۷

0/002
0/112
0/154

*

*آزمون من ویتنی

حاضر با مطالعاتی که پماد آلفا در ترمیم دیگر زخمها از
جمله سوختگی بهکار گرفته شده بود ،مقایسه میشود.
حسینی و همکاران ( )200۷در مطالعه خود تحت عنوان
"مقایسه بین پماد آلفا و پماد سولفادیازین نقره در درمان
سوختگیهای درجه  3آلوده به عفونتهای سودومونایی"
بیشترین استفاده از پماد آلفا را در انواع مشکالت
پوستی ،جوش ،سوختگی و سوختگی پاها گزارش کردند.
همچنین بیان کردند که پماد آلفا باعث متوقف شدن

بحث
تسریع بهبودی زخم اپیزیاتومی ،یکی از اولویتهایی
است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
در این راستا در مطالعه حاضر تفاوت آماری معناداری در
میانگین نمره ریدا در هیچ یک از روزهای پژوهش
مشاهده نشد.
متأسفانه تاکنون پژوهشی بر روی تأثیر پماد آلفا بر روی
بهبود زخم اپیزیاتومی انجام نشده است ،لذا نتایج مطالعه
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رشد باکتریها میشود و عفونت زخم در گروه استفاده
کننده از پماد آلفا کمتر بود ( .)25باقری یزدی و
همکاران ( )2001به بررسی تأثیر پماد آلفا بر التیام
سوختگیهای درجه دو عفونی در موش صحرایی
پرداختند و دریافتند که پماد فاندرمول در تأمین قدرت
کششپذیری بافت در حال ترمیم و همچنین رگزایی
در محل زخم سوختگی مؤثر بوده و باعث تسریع در روند
التیام زخم میگردد .آنها نتیجهگیری کردند که سرعت و
کیفیت التیام زخم در گروه فاندرمول بیشتر و بهتر از
گروه کنترل میباشد ( .)2۷خاکساری و همکاران
( )2008نیز در مطالعه خود مؤثر بودن پماد آلفا را بر
بهبود زخم سوختگی موش صحرایی تأیید کردند .از
یافتههای مطالعه خاکساری ،شیوع کمتر اسکار
هیپرتروفیک در زخم سوختگی بهبود یافته در گروه
درمان شده با پماد آلفا در مقایسه با گروههای دیگر بود.
بهبود سریعتر زخم در این گروه به دلیل اثرات ضد
میکروبی الوسون و اثرات ترمیمی الوسون بیان شد.
هرچه عفونت و التهاب در محل زخم کمتر باشد ،ترمیم
زخم سریعتر صورت میگیرد ( .)1۷در مطالعه کبیر
سلیمانی و همکاران ( )2008نیز که جهت بررسی تأثیر
پماد گیاهی آلفا بر روند اپیتلیالی شدن بستر زخم
سوختگی درجه سه موش صحرایی انجام شد ،مدت زمان
بهبودی در دو گروه پماد آلفا و سولفادیازین نقره %1
نسبت به گروه کنترل کوتاهتر بود و از نظر آماری اختالف
معنیداری را نشان داد .این محققین در نتیجهگیری
پایانی چنین بیان کردند که پماد آلفا باعث افزایش
گردش خون منطقهای ،تحریک رگزایی در منطقه
آسیب دیده ،تحریک اپیتلیزاسیون و افزایش قدرت
کششپذیری بافت در حال ترمیم میشود و زخم را به
سمت بسته شدن پیش میبرد ( .)19حیدری و همکاران
( )2010در پژوهش خود تحت عنوان مقایسه مدت زمان
ترمیم سوختگی درجه  2در دو روش پانسمان با پماد
آلفا و پماد پماد سولفادیازین نقره  %1چنین نتیجهگیری
کردند که پماد آلفا در ترمیم زخمهای سوختگی مؤثرتر
از پماد سولفادیازین نقره  %1میباشد ( .)22انصاری و
همکاران ( )2013در پژوهش خود پماد آلفا را در بهبود
درماتیت ناشی از اشعه مؤثرتر از پماد هیدروکورتیزون
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 %1گزارش کرده و بیان کردند که پماد آلفا باعث کاهش
خارش و ترشح و درد میشود .اسیدچرب موجود در پماد
آلفا ضد التهاب میباشد ( .)21در مطالعه حاضر
متغیرهای مربوط به واکنش یا حساسیت پوستی
(خارش ،قرمزی ،سوزش و لکه لکه شدن پوست) بررسی
شد و در هیچ یک از نمونهها هیچ موردی از عالئم
حساسیت مشاهده نشد و در دو گروه تفاوت آماری
معناداری وجود نداشت .نتایج مطالعات فوق با نتایج
مطالعه حاضر همسو نمیباشد که از علل احتمالی آن
میتوان به متفاوت بودن زخم اپیزیاتومی با زخمهای
مطالعه شده ،استفاده از نخهای کات کوت کرومیک برای
ترمیم زخم و اثر احتمالی پماد آلفا بر جذب نخها ،عمیق
بودن زخم اپیزیاتومی نسبت به دیگر زخمها و محل
قرارگیری زخم اپیزیاتومی اشاره کرد.
در مطالعه مقایسهای رستگار الری و همکار ( )2002که
بین پماد آلفا و پماد سولفادیازین نقره  %1در ترمیم
زخمهای سوختگی با ضخامت نسبی بر روی موش
صحرایی انجام دادند ،پماد فاندرمول مؤثرتر از پماد
سولفادیازین نقره  %1نبود و میزان مرگومیر و
فعالیتهای باکتریایی و ترمیم زخم بین دو گروه تفاوت
آماری معناداری نداشت ( )28که نتایج آن با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی داشت .شریعتی و همکاران
( )2000در مطالعه خود بر روی اثر پماد آلفا بر زخمهای
سوختگی موشهای قطع عصب شده و موشهای با
عصب سالم نشان دادند که پماد آلفا زخمهای سوختگی
در موشهای قطع عصب شده را نیز مانند زخمهای
عصبدار بهبود میدهد و اثر پماد آلفا قابل مقایسه با
پماد سولفادیازین نقره میباشد ( )20که نتایج آن با
نتایج مطالعه حاضر (که پماد آلفا تأثیری بر بهبود زخم
نداشت) همخوانی داشت .در مطالعه محسنیکیا و
همکاران ( )2015تحت عنوان مقایسه پماد آلفا و گیاه
عجوه (هواچوبه) بر روی بهبودی زخمهای ایجاد شده در
اثر حرارت یا تروما ،گیاه عجوه و پماد آلفا نتیجه یکسانی
در بهبود زخم داشتند ( )26که نتایج نتایج آن با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی داشت.
اگرچه میانگین نمره ترمیم زخم اپیزیاتومی با توجه به
اعداد مورد قبول در جدول ریدا ،هم در گروه دارو و هم

این مقاله حاصل پایاننامه دانشجویی کارشناسی ارشد
مامایی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد که در
کد
با
بالینی
کارآزمایی
سایت
 با شمارهIRCT2015100524371N1
. در کمیته اخالق به ثبت رسیده است1394.582
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه
.علوم پزشکی مشهد تشکر و قدردانی میشود
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