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تأثیر پماد روغن نارگیل بر عالئم هموروئید در زنان باردار:
کارآزمایی بالینی تصادفی
الهه جسمانی ،1سمیرا ابراهیمزاده ذگمی ،*2معصومه کردی ،3دکتر حسن
رخشنده ،5 ،4سیدرضا مظلوم ،6دکتر نیره قمیان
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دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
دکتری بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
مربی گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :هموروئید ،از شایعترین مشکالت دوران بارداری میباشد .توصیههای اصالح سبک زندگی با عدم تبعیت
بیماران همراه است .خواص درمانی احتمالی روغن نارگیل بر هموروئید مطرح شده ،اما شواهد علمی آن گزارش نشده
است ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر پماد روغن نارگیل بر عالئم هموروئید در زنان باردار انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال  1397-98بر روی  60زن باردار مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع
سالمت مشهد انجام شد .واحدهای پژوهش بهطور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند .در گروه مداخله
پماد روغن نارگیل  2هفته و روزی  2بار ،یک اپلیکاتور استفاده گردید ،ضمن اینکه به این گروه توصیههای اصالح سبک
زندگی داده شد .گروه کنترل فقط توصیههای اصالح سبک زندگی را بر اساس دستورالعمل کشوری دریافت کردند.
سنجش بهبود عالئم هموروئید در روزهای اول ،هفتم و چهاردهم با استفاده از مقیاس دیداری (درد ،بیرونزدگی ،خارش
و نمره کل عالئم هموروئید) صورت گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )16و
آزمونهای منویتنی ،تی مستقل و فریدمن انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین نمره درد ،بیرونزدگی ،خارش و نمره کلی عالئم هموروئید در گروه پماد روغن نارگیل با کاهش قابل
توجهی در مقایسه با گروه کنترل همراه بود ( .)p>0/05در بررسی درونگروهی ،در گروه پماد روغن نارگیل ،نمره درد
بر حسب روز سنجش ،تفاوت معنیداری داشت ( ،)p>0/001اما در گروه کنترل این تفاوت معنیدار نبود (.)p=0/050
نتیجهگیری :پماد روغن نارگیل بر بهبود عالئم هموروئید مؤثر است ،لذا استفاده از آن در زنان باردار مبتال به هموروئید
درجه  1و  2پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی  :بارداری ،روغن نارگیل ،هموروئید
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نویسنده مسئول مكاتبات :سمیرا ابراهیمئزاده ذگمی؛ مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن:
051-38591511؛ پست الكترونیكEbrahimzadehZS@mums.ac.ir :
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مقدمه
1

هموروئید به وریدهای متسع شده کانال مقعدی گفته

صورت عدم پاسخ به اقدامات ،تجویز داروهای
آنتیهموروئید و در نهایت روشهای تهاجمی و جراحی
ضرورت پیدا میکند ( .)19 ،18مصرف ملینهای توصیه
شده با عوارضی چون احتباس سدیم و اختالل جذب
ویتامینهای محلول در چربی ،هیپوپروترومبینمی 2و
خونریزی در مادر و اسهال در نوزاد همراه بوده ،همچنین
عدم تبعیت بیماران از توصیههای بهداشتی نیز مطرح
میباشد ( .)20-24داروهای آنتیهموروئید در دسته
دارویی  Cقرار دارند و در حال حاضر هیچگونه اطالعاتی
از ایمنی آنها در دوران بارداری در دست نیست؛
همچنانکه مصرف بیش از یک هفته آنها میتواند با
عارضه درماتیت تماسی و نازک شدن مخاط ناحیه آنال
همراه باشد ( .)26 ،25در حال حاضر در دستورالعمل
کشوری مادران باردار و شیرده برای درمان هموروئید،
توصیه به اصالح سبک زندگی شده است ( .)27امروزه
استفاده از شیوههای درمانی غیرتهاجمی ،ارزان و ایمن،
یک اولویت در درمان مشکالت گوارشی دوران بارداری
است .بهعالوه ،عالقه عمومی به درمانهای طبیعی بهطور
چشمگیری افزایش یافته است ( .)29 ،28یکی از این
مواد طبیعی و گیاهی ،روغن نارگیل است .روغن نارگیل
به سبب برخورداری از مقادیر باالی لوریک اسید 3و
مونوالرین ،4دارای اثر مهاری روی پاسخهای التهابی حاد
و مزمن بوده و تولید یا آزادسازی واسطههای التهابی را
مهار میکند .همچنین با مهار مسیر لیپواکسیژناز و مهار
تولید یا آزادسازی پروستاگالندینها از سیستم اعصاب
مرکزی ،بهطور مؤثری سبب تسکین درد و خارش می-
شود ( .)30خاصیت ترمیم بافتهای آسیب دیده و بهبود
جریان خون موضعی را به مقادیر باالی آلفاتوکوفرول در
آن نسبت میدهند ( .)32 ،31وجود اسیدهای چرب
فراوان با زنجیره متوسط ،سبب خاصیت ضدالتهابی آن
میشود ( .)33 ،30مقادیر باالی ترکیبات آنتیاکسیدان
در این ماده میتواند بهطور مؤثر سبب از سرگیری
فعالیت اندوتلیوم عروق آسیبدیده و بهبود قدرت دیواره

میشود که یکی از مشکالت شایع و ناراحتکننده دوران
بارداری است ( .)1-3هموروئیدها دارای چهار درجه-1 :
بزرگ شدن بالشتکهای هموروئیدی به همراه خونریزی،
-2بیرونزدگی با بازگشت خودبهخود -3 ،بیرونزدگی
همراه با دخالت انگشت برای بازگشت و  -4بیرونزدگی
غیرقابل برگشت میباشند (.)4
اگرچه شیوع هموروئید در بارداری بهطور دقیق مشخص
نیست ،اما حدود یک سوم زنان باردار از هموروئید
شکایت دارند ( .)5 ،3بر اساس مطالعات ،هموروئید در
سه ماهه دوم و سوم بارداری ،بیشترین شیوع را دارد و
میزان آن بین  %7/9-38گزارش شده است ( .)6-8شیوع
هموروئید عالمتدار در زنان باردار بیشتر از زنان
غیرباردار میباشد ( .)3آمار دقیقی از شیوع آن در کشور
ایران یافت نشد.
تغییرات فیزیولوژیک مربوط به بارداری ،تمام سیستمهای
بدن مادر از جمله دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار می-
دهد که میتواند زمینهساز بروز یا تشدید هموروئید باشد
( .)10 ،9هموروئیدها عموماً بدون عالمت بوده ،اما زمانی
که دچار پروالپس یا ترومبوز میشوند ،میتوانند
عالمتدار شوند ( .)11-13عالئم این بیماری شامل:
خونریزی ،خارش ،درد ،خروج ترشحات موکوسی از
مقعد ،برآمدگی یا بیرونزدگی در هنگام دفع و لمس
تودهای حساس در کانال مقعدی است (.)14 ،6 ،1
تشخیص بیماری هموروئید بر اساس شرححال و معاینه
بالینی گذاشته میشود (.)4 ،3
هموروئید با عوارضی مانند :محدود شدن فعالیتهای
شخص آنمی و ترومبوز وریدی پریآنال همراه میباشد
( .)14-16خارش و بیرونزدگی نیز سبب ایجاد حس
ناخوشایند ،ناتوانی در حفظ بهداشت و نگرانی افراد از
ماهیت توده میشود ( .)4با توجه به عوارض جدی این
بیماری بر سالمت مادر ،الزم است راهکارهایی در جهت
شناسایی و درمان زودهنگام آن ارائه شود (.)17
درمان هموروئید معموالً بر اساس شدت عالئم صورت
میگیرد .ابتدا اقدامات محافظهکارانه از جمله :اصالح
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 تأثیر پماد روغن نارگیل بر عالئم هموروئید در زنان باردار

سبک زندگی ،استفاده از نرمکنندههای مدفوع،
ضددردهای موضعی و کمپرس گرم توصیه شده و در

 الهه جسمانی و همكاران

و عملکرد آنها شود ( .)34در طب سنتی نیز خواص
درمانی احتمالی این گیاه در درمان هموروئید مطرح

از واحدهای پژوهش بهعنوان مطالعه راهنما ( 10نفر در
هر گروه) ،حجم نمونه با فرمول مقایسه میانگین و ضریب

شده ،اما تاکنون شواهد علمی مبتنی بر این مسئله
گزارش نشده است ( .)35استفاده از روغن نارگیل در
دوران بارداری ایمن است و عارضهای ندارد ( .)37 ،36با
توجه به خواص روغن نارگیل و عدم گزارش مطالعهای
در زمینه تأثیر این روغن بر عالئم هموروئید و همچنین
شیوع باالی این مشکل در جمعیت زنان باردار ،مطالعه
حاضر با هدف تعیین تأثیر پماد روغن نارگیل بر عالئم
هموروئید در زنان باردار صورت گرفت.

اطمینان  %95و توان آزمون  28 ،%80نفر در هر گروه
برآورد شد (بر اساس شاخص درد که بیشترین برآورد
حجم نمونه را داشت ،در گروه کنترل  18/9±2/5و در
گروه مداخله  )17/1±2/3و با در نظر گرفتن  %10اضافه
برای پیشبینی موارد حذف احتمالی 31 ،نفر در هر گروه
محاسبه شد.
در این پژوهش پماد روغن نارگیل  %50در آزمایشگاه
دانشکده داروسازی مشهد توسط استاد مشاور داروساز
تهیه شد؛ بهگونهای که روغن نارگیل خریداری شده از
شرکت دارویی کیمیاگر طوس به نسبت  %50در پایه
پماد وازلین خریداری شده از شرکت دارویی فارابی
بهوسیله دستگاه میکسچر آزمایشگاهی در درجه حرارت
 40درجه مخلوط گردید و پس از یکنواخت شدن
مخلوط در داخل تیوپهای آلومینیومی  30گرمی ریخته
شد و پس از سرد شدن تیوپ پلمپ گردید ،ضمن اینکه
تمامی تیوپها و مواد اولیه قبل از شروع فرموالسیون
اتوکالو شده و با رعایت تمیزترین شرایط ،زیر هود
المینار (هود استریل) تهیه شدند.
پژوهشگر پس از معرفی خود به واحدهای پژوهش و
کسب رضایت کتبی از آنها و همچنین خاطر نشان کردن
محرمانه ماندن اطالعات آنها ،در بدو ورود فرم انتخاب
واحد پژوهش را تکمیل میکرد .نمونهگیری بهصورت
آسان و با تخصیص تصادفی طبقهبندی شده از لحاظ
سن بارداری در طبقههای ،25-28 ،21-24 ،14-20
 29-32و  33-36هفته بهوسیله سایت
 Randomizationصورت گرفت و افراد به دو گروه
همگن از نظر سن بارداری تقسیم شدند؛ بدینصورت که
در هر کدام از طبقههای پنجگانه سن بارداری ،افراد وارد
شده به مطالعه بهصورت جداگانه و تصادفی به دو گروه
تخصیص یافتند .حجم نمونه در طبقههای مختلف سن
بارداری یکسان نبود ،اما در هر طبقه سن بارداری ،افراد
بهطور مساوی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص
یافتند .در صورتی که فردی از عالئم خارش ،درد،
خونریزی یا بیرونزدگی در ناحیه مقعد شکایت داشت،
معاینه بالینی توسط پژوهشگر و پزشک مرکز انجام می-

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی موازی دوگروهه از بهمن
ماه سال  1397تا تیر ماه سال  1398بر روی  60زن
باردار  15-45ساله مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع
سالمت شهر مشهد صورت گرفت .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :داشتن سواد خواندن و نوشتن ،سن
بارداری  14-36هفته ،بارداری تکقلویی ،تأیید تشخیص
هموروئید درجه  1یا  2توسط پزشک زن مرکز و
پژوهشگر ،عدم استفاده از داروهای آنتیهموروئید در
حال حاضر ،وجود عالئم هموروئید حداقل بهمدت  7روز،
عدم سابقه سرطان کولورکتال در فرد یا اقوام درجه یک
آنها ،عدم ابتالء به سایر بیماریهای کولورکتال ،عدم
ابتالء به بیماریهای طبی سیستمیک ،عدم وجود
مشکالت مامایی ،عدم وجود مشکالت روانپزشکی ،عدم
رخداد حادثه ناگوار در  3ماهه گذشته ،عدم مصرف مواد
مخدر یا سایر دخانیات ،عدم ابتالء به افسردگی ،اضطراب
و یا استرس شدید بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل:
عدم تمایل به ادامه همکاری در پژوهش ،بروز هرگونه
واکنش حساسیتی احتمالی به روغن نارگیل ،ختم
بارداری به هر دلیلی در طول روند مطالعه 3 ،نوبت
متناوب یا  2نوبت متوالی عدم مصرف دارو ،عدم بهبودی
هیچ یک از عالئم هموروئید ظرف مدت یکهفته در
گروه مداخله و بروز مشکالت مامایی در طی درمان بود.
پس از اخذ مجوز کتبی از کمیته اخالق دانشگاه
( ،)IR.MUMS.NURSE.REC.1397.064پژوهشگر با
ارائه معرفینامه رسمی جهت نمونهگیری در مراکز خدمات
جامع سالمت مستقر شد .پس از تکمیل کار در  20نفر
68

ابزار مطالعه شامل :پرسشنامه اطالعات مربوط به
مشخصات فردی ،بارداری ،تغذیه و فعالیت فیزیکی،
چکلیست روزانه نحوه مصرف دارو و عوارض احتمالی،
مقیاس دیداری عالئم هموروئید و فرم مشاهده و ثبت
درجه هموروئید بود .پس از تکمیل پرسشنامه فوق ،پماد
روغن نارگیل در اختیار گروه مداخله قرار میگرفت و به
مادران توضیح داده میشد که به مدت  2هفته و روزی
 2بار (صبح و شب) بهمیزان یک اپلیکاتور پر از آن را
بهصورت مقعدی استفاده نمایند ،ضمن اینکه به این
گروه توضیحات اصالح سبک زندگی بر اساس
دستورالعمل کشوری داده شد .به گروه کنترل نیز بر
اساس دستورالعمل کشوری ،توضیحات اصالح سبک
زندگی داده شد و پمفلت آن در اختیار هر دو گروه قرار
گرفت .این توضیحات در زمینه افزایش دریافت مایعات،
رعایت تنوع و تعادل در رژیم غذایی ،افزایش مصرف
سهم میوهجات ،سبزیجات ،غالت و ملینهای طبیعی و
همچنین داشتن فعالیت بدنی متناسب بود .مادران از
نظر عالئم هموروئید در روزهای اول ،هفتم و چهاردهم
مورد بررسی قرار میگرفتند .در گروه کنترل در صورت
عدم بهبودی در عالئم هموروئید شامل :خونریزی ،درد
یا خارش طی مدت مطالعه و یا در صورت تشدید عالئم
با پیشرفت سن بارداری ،به سبب رعایت مسائل اخالقی
این افراد به پزشک مرکز ارجاع میشدند تا در صورت
نیاز ،درمان دارویی برایشان آغاز گردد .در صورت
مشاهده بهبودی در عالئم ،توصیه به ادامه رعایت
توصیههای اصالح سبک زندگی میشد.
سنجش بهبود عالئم هموروئید توسط مقیاس دیداری و
بهصورت خود گزارشدهی روزانه بیماران صورت
میگرفت که روایی آن توسط فریرا و همکاران ()2011
تأیید شده است ( .)38پایایی مقیاس دیداری عالئم
هموروئید توسط فان و همکاران ( )2012با روش آزمون
مجدد و با ضریب همبستگی  0/83مورد تأیید قرار
گرفته است ( .)39در مطالعه حاضر نیز به روش بازآزمون
بر روی  10نفر بررسی و با ضریب  0/95تأیید شد.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری

مستقل (توزیع نرمال) و منویتنی (عدم توزیع نرمال) و
جهت مقایسه درونگروهی در مراحل قبل 7 ،روز و 14
روز بعد از مداخله از آزمون فریدمن (عدم توزیع نرمال)
استفاده شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر
گرفته شد.

یافتهها
در ابتدا  62زن باردار مبتال به هموروئید درجه  1یا  2که
واجد شرایط ورود به پژوهش بودند ،وارد مطالعه شدند
که از این تعداد 1 ،نفر بهدلیل عدم تمایل به ادامه
همکاری در گروه کنترل و  1نفر بهدلیل ختم بارداری در
طی مطالعه در گروه مداخله ،از مطالعه خارج شدند و در
نهایت دادههای مربوط به  60نفر ( 30نفر در هر گروه)
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میانگین سن بیماران در
گروه پماد روغن نارگیل  29/5±5/5و در گروه کنترل
 28/6±5/4سال بود که بر اساس آزمون تی مستقل ،دو
گروه از نظر سن اختالف آماری معنیداری نداشتند
( .)p=0/495دو گروه از نظر سایر مشخصات فردی مانند:
سطح تحصیالت ،شغل ،سطح درآمد ماهیانه ،شاخص
توده بدنی ،میزان مصرف مایعات ،سهم مصرفی گروههای
غذایی ،مصرف منظم مکمل آهن ،وضعیت انجام فعالیت-
های روزمره ،مدت زمان اجابت مزاج و نوع توالت مورد
استفاده اختالف آماری معنیداری نداشتند و از این نظر
همگن بودند ( .)p<0/05همچنین دو گروه از نظر
مشخصات بارداری و زایمان و سایر متغیرهای مداخلهگر
مانند :سن بارداری ،تعداد بارداری ،تعداد زایمان و نوع
زایمان قبلی ،سابقه قبلی هموروئید و تعداد دفعات
نزدیکی در هفته همگن بودند ( .)p<0/05در مرحله قبل
از مداخله (روز اول) ،میانگین نمره درد ،بیرونزدگی،
خارش ،خونریزی و نمره کلی عالئم هموروئید زنان باردار
مورد مطالعه در دو گروه پماد روغن نارگیل و کنترل
تفاوت آماری معنیداری نداشت ( .)p<0/05در روز
هفتم پس از مداخله اگرچه میانگین نمره درد،
بیرونزدگی ،خارش ،خونریزی و نمره کلی عالئم
هموروئید زنان باردار مورد مطالعه در گروه پماد روغن
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شد و در صورت تشخیص هموروئید درجه  1یا ،2
بهعنوان نمونه انتخاب میشدند.

( SPSSنسخه  )16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جهت مقایسه میانگین نمره عالئم هموروئید از آزمون تی
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نارگیل با کاهش بیشتری همراه بود ،اما این تفاوت از نظر
آماری بین دو گروه معنیدار نبود ( .)p<0/05در روز

درد بر حسب روز سنجش ،تفاوت معنیداری داشت
( )p>0/001و نمره درد روز چهاردهم بهطور معنیداری

چهاردهم پس از مداخله میانگین نمره بیرونزدگی و
خارش و همچنین نمره کلی عالئم هموروئید زنان باردار
مورد مطالعه در گروه پماد روغن نارگیل بهطور
معنیداری کمتر از گروه کنترل بود (.)p>0/05
در مقایسه درونگروهی در گروه پماد روغن نارگیل نمره

کمتر از روز اول ( )p=0/001بود ،اما در گروه کنترل
نمره درد بر حسب روز سنجش ،تفاوت معنیداری
نداشت ( .)p=0/050در مقایسه درونگروهی ،تفاوت نمره
خونریزی بین مراحل مداخله در دو گروه معنیدار نبود
(( )p<0/05جداول  1تا  3و نمودار .)1

جدول  -1میانگین نمره درد زنان باردار مورد مطالعه در مراحل قبل و بعد از مداخله در دو گروه پماد روغن نارگیل و کنترل
گروه
نمره درد

پماد روغن نارگیل

کنترل

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

نتیجه آزمون بینگروهی

قبل از مداخله (روز اول)

29/7±32/3

22/7±30/5

p=0/404 ،Z= -0/8

*

روز هفتم بعد از مداخله

18/3±22/6

18/7±27/3

p=0/641 ،Z= -0/5

*

روز چهاردهم بعد از مداخله

6/0±10/7

16/7±22/5

p=0/126 ،Z= -1/5

*

تفاوت روز هفتم با روز اول

-11/3±15/0

-4/0±12/5

p=0/089 ،Z= -1/7

*

تفاوت روز چهاردهم با روز اول

-23/7±27/2

-6/0±13/8

p=0/019 ،Z= -2/3

*

تفاوت روز چهاردهم با روز هفتم

-12/3±17/6

p=0/056 ،Z= -1/9

*

-2/0±10/3

2

p>0/001 ،Chi =26/6 ،df=2

نتیجه آزمون درونگروهی

**

2

p=0/050 ،Chi =2/0 ،df=2

**

* آزمون منویتنی ** ،آزمون فریدمن
جدول  -2میانگین نمره بیرونزدگی هموروئید زنان باردار مورد مطالعه در مراحل قبل و بعد از مداخله در دو گروه پماد روغن
نارگیل و کنترل
گروه
نمره بیرونزدگی
قبل از مداخله (روز اول)
روز هفتم بعد از مداخله
روز چهاردهم بعد از مداخله
تفاوت روز هفتم با روز اول
تفاوت روز چهاردهم با روز اول
تفاوت روز چهاردهم با روز هفتم
نتیجه آزمون درونگروهی
* آزمون منویتنی ** ،آزمون فریدمن

پماد روغن نارگیل

کنترل

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

64/0±17/1
51/3±16/8
32/5±17/9
-12/7±10/5
-31/5±18/6
-18/8±12/4
**
p>0/001 ،Chi2=51/9 ،df=2

58/2±16/6
56/3±16/3
58/8±18/3
-1/8±6/2
0/7±11/1
2/5±9/2
**
p=0/132 ،Chi2=4/0 ،df=2

نتیجه آزمون بینگروهی
*

p=0/090 ،Z= -1/7
p=0/119 ،Z= -1/6
*
p>0/001 ،Z= -4/8
*
p>0/001 ،Z= -4/4
*
p>0/001 ،Z= -5/9
*
p>0/001 ،Z= -5/8
*

جدول -3میانگین نمره خارش زنان باردار مورد مطالعه در مراحل قبل و بعد از مداخله در دو گروه پماد روغن نارگیل و کنترل
گروه
نمره خارش
قبل از مداخله (روز اول)
روز هفتم بعد از مداخله
روز چهاردهم بعد از مداخله
تفاوت روز هفتم با روز اول
تفاوت روز چهاردهم با روز اول
تفاوت روز چهاردهم با روز هفتم
نتیجه آزمون درونگروهی

پماد روغن نارگیل

کنترل

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

27/0±27/2
16/8±21/8
4/0±8/6
-10/2±15/7
-23/0±23/2
-12/8±18/0
**
p>0/001 ،Chi2=27/0 ،df=2

21/0±29/8
19/3±26/3
22/3±26/2
-1/7±13/4
1/3±14/1
3/0±13/7
**
p=0/297 ،Chi2=2/4 ،df=2

* آزمون منویتنی ** ،آزمون فریدمن
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نتیجه آزمون بینگروهی
*

p=0/411 ،Z= -0/8
*
p=0/915 ،Z= -0/1
*
p=0/009 ،Z= -2/6
*
p=0/085 ،Z= -1/7
*
p>0/001 ،Z= -3/6
*
p=0/002 ،Z= -3/1

نمره کل عالئم هموروئید
پاسخهای درد ناشی از افزودن استیک اسید در موشها
در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)30در مطالعه حلیم و
همکاران ( )1994که با هدف "مقایسه اثربخشی روغن
نارگیل و تریامسینولون  %0/1در درمان آفت دهانی
راجعه" انجام شد ،اگرچه تفاوت نمره درد میان دو گروه
از لحاظ آماری معنیدار نبود ،اما در گروه دریافتکننده
روغن نارگیل با کاهش بیشتری به نسبت گروه
دریافتکننده تریامسینولون همراه بود که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی داشت ( .)40روغن نارگیل بهدلیل
داشتن اسیدهای چرب زنجیره متوسط از قبیل لوریک
اسید ،با مهار تولید یا آزادسازی واسطههای التهابی و
مهار مسیر لیپواکسیژناز میتواند سبب تسکین درد ناشی
از التهاب شود (.)30
در مطالعه حاضر پماد روغن نارگیل سبب کاهش معنی-
دار میانگین نمره بیرونزدگی هموروئید شد .در مطالعه
راجاگوکگوک و همکاران ( )2017استفاده موضعی از
روغن نارگیل بر روی محل بخیههای جراحی ترمیم
شکاف کام فوقانی ،سبب افزایش قابل مالحظه سلولهای
فیبروبالست و کاهش قابل مالحظه سلولهای التهابی
شد .نتایج بافتشناسی نشان داد که در گروه

بروز عارضه جانبی بهدنبال مصرف پماد روغن نارگیل
توسط هیچ یک از واحدهای پژوهش گزارش نشد.

بحث
در مطالعه حاضر میانگین نمره درد ،بیرونزدگی ،خارش
و همچنین عالئم کلی در گروه پماد روغن نارگیل به
نسبت گروه کنترل با کاهش بیشتری همراه بود .اگرچه
میزان خونریزی در گروه دریافتکننده پماد روغن
نارگیل با کاهش بیشتری همراه بود و دستیابی به
وضعیت بدون خونریزی برای تمام بیماران در روز
چهاردهم بعد از مداخله مشاهده شد ،اما مطالعه حاضر
تفاوت آماری معنیداری را میان دو گروه از نظر بهبود
خونریزی ناشی از هموروئید نشان نداد که علت این امر
میتواند مربوط به تعداد کم افراد مبتال به خونریزی (3
نفر در گروه کنترل و  4نفر در گروه مداخله) باشد.
در بررسی درونگروهی پژوهش حاضر ،پماد روغن
نارگیل بهطور قابل توجهی سبب کاهش درد ناشی
هموروئید شد .در مطالعه اینتافواک و همکاران ()2010
روغن نارگیل در دوزهای  2000 ،1000و 4000
میلیگرم در کیلوگرم بهطور معنیداری سبب مهار
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نمودار  -1میانگین نمره کل عالئم هموروئید زنان باردار مورد مطالعه بر حسب روز در دو گروه پماد روغن نارگیل و کنترل
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دریافتکننده روغن نارگیل با توجه به رشد بیشتر
سلولهای ترمیمکننده و کاسته شدن از واسطههای

التهاب و ترمیم بافت آسیب دیده بود ،همچنین سبب
آنژیوژنز و بهبود قدرت دیواره عروق گردید (.)48 ،34

التهابی ،روند ترمیم بافتی با سرعت بیشتری همراه بود
( .)41در مطالعه اینتافواک و همکاران ( )2010روغن
نارگیل در دوزهای  2 ،1و  4میلیگرم بر  20میکرولیتر
بهصورت وابسته به دوز منجر به کاهش معنیدار در ادم و
التهاب القاء شده بهوسیله اتیل فنیل پروپیوالت 1در
گوش موشهای صحرایی شد که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی داشت ( .)30وقوع هموروئیدهای عالمتدار
میتواند در نتیجه تخریب بافت حمایتکننده از
بالشتکهای هموروئیدی درون کانال مقعد ،به دالیلی از
جمله تغییر در نسبت کالژنهای نوع  1و  3باشد (.)42
از جمله مکانیسمهای روغن نارگیل جهت تسریع فرآیند
ترمیم بافت آسیبدیده ،افزایش سلولهای کالژنساز
میباشد (.)41
از جمله مطالعات همسو با پژوهش حاضر ،مطالعه
اوانجلیستا و همکاران ( )2014بود که در مطالعه آنها در
گروه دریافتکننده روغن نارگیل میانگین شاخص اسکور
درماتیت 2در تمامی زمانها با کاهش بیشتری همراه بود.
خارش از جمله مؤلفههای ذهنی این شاخص میباشد که
در گروه دریافتکننده روغن نارگیل میانگین مؤلفههای
ذهنی از  6/51در ابتدای مداخله به  2/12و در گروه
دریافتکننده روغنهای معدنی از  5/59به  3/48رسیده
بود ( .)43در مطالعه پناهی و همکاران ( )2014که بر
روی افراد غیرباردار صورت گرفت ،خارش مقعد در هر دو
گروه دریافتکننده لوسیون گیاه مورد و پماد
آنتیهموروئید ،بهطور معنیداری کاهش یافته بود ،اما
این تفاوت میان دو گروه از نظر آماری معنیدار نبود
( .)44گیاه مورد از نظر ترکیبات ،مواد مؤثره و خواص
خود ،مشابهت زیادی با روغن نارگیل دارد (-47 ،30
.)45
در مطالعاتی که بر روی موشهای صحرایی صورت
گرفت ،روغن نارگیل یک ماده مؤثر برای بهبود زخم
ناشی از سوختگی و فاکتورهای مرتبط با سوختگی نظیر

در مطالعه وهرا و همکاران ( )2009استفاده موضعی از
پروکتوفوام اچ -سی( 3مخلوطی از هیدروکورتیزون  %1و
پراموکسین هیدروکلراید  )%1در زنان باردار مبتال به
هموروئید در سه ماهه سوم بارداری ،توانست سبب بهبود
در نمره کلی عالئم هموروئید در انتهای مداخله شود ()8
که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت ،با این تفاوت
که مطالعه وهرا فاقد گروه کنترل جهت مقایسه نتایج
درمانی میان دو گروه بود.
روغن نارگیل نیز دارای خاصیت ضدالتهاب موضعی،
مشابه هیدروکورتیزون استات و دارای خاصیت ضددردی
مشابه پراموکسین هیدروکلراید میباشد (.)30
تکمیل فرم خودگزارشدهی در مطالعه حاضر توسط
واحد پژوهش انجام شد ،بنابراین صحت و دقت پاسخهای
داده شده از طرف واحد پژوهش از جمله محدودیتهای
پژوهش بود .همچنین تفاوتهای فردی ،شخصیتی و
وضعیت روحی افراد بر نحوه پاسخگویی آنان اثر داشته
که کنترل آنها از توانایی پژوهشگر خارج بود ،اما تا حد
امکان تالش شد با تخصیص تصادفی واحدهای پژوهش
به دو گروه و توضیح به آنها در زمینه چگونگی تکمیل
فرم خودگزارشدهی ،تا حدود زیادی بر این مسئله غلبه
شود .از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر این بود که برای
اولین بار از پماد روغن نارگیل جهت بهبود عالئم
هموروئید در بارداری استفاده شد .مطالعه حاضر
بهصورت کارآزمایی بالینی با گروه کنترل و پیگیری 2
هفتهای واحدهای پژوهش بود.

Ethyl phenylpropiolate
SCORing of Atopic Dermatitis

نتیجهگیری
پماد روغن نارگیل بر بهبود عالئم هموروئید و همچنین
تسریع روند بهبود آن تأثیر مثبت دارد .از آنجایی که
استفاده از گیاهان دارویی با حداقل عوارض جانبی با
عالقه روزافزون افراد بهویژه زنان همراه میباشد و
همچنین دسترسی آسان به گیاه نارگیل در کشور
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 تأثیر پماد روغن نارگیل بر عالئم هموروئید در زنان باردار

 بدینوسیله از معاونت.کارآزمایی بالینی ایران میباشد
محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که هزینه

 پیشنهاد میشود استفاده از پماد روغن،وجود دارد
 دوران2  و1 نارگیل جهت درمان هموروئیدهای درجه

انجام این طرح را تقبل نمودند و همچنین از همکاری
مسئولین و پرسنل محترم مراکز خدمات جامع سالمت
 تقدیر و،مشهد که در انجام این طرح ما را یاری نمودند
.تشکر میگردد

.بارداری مورد توجه قرار گیرد

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد
 و شماره970874 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد
 در مرکزIRCT20181204041842N1 ثبت
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