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بررسی مقایسهای اثر کرم عسل و کرم روغن زیتون بر ميزان
بهبودی اپیزیاتومی
شهال قادربستی ،1خدیجه سيد کابلی ،2دکتر فریبا فرهادیفر ،3دکتر روناک شاهویی
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دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
دانشیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت بالینی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان،
سنندج ،ایران.
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مقدمه :اپیزیاتومی ،شایع ترین عمل جراحی در مامایی است که مانند هر زخم دیگری میتواند دچار عفونت یا تأخیر
در ترمیم شود .روغن زیتون و عسل ،خاصیت ضدمیکروبی و ترمیم زخم دارند ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین
مقایسه تأثیر عسل و روغن زیتون بر میزان بهبودی اپیزیاتومی در زنان زایمان کرده انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال  1398بر روی  165نفر از زنان زایمان کرده
بیمارستان بعثت سنندج انجام شد .نمونهها با تخصیص تصادفی در سه گروه کرم روغن زیتون ،کرم عسل و کرم
دارونما قرار گرفتند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک ،مامایی و فرم عوارض ناشی از کرم-
ها و مقیاس بهبود زخم ریدا استفاده شد .مداخله به صورت استفاده از کرم عسل ،کرم روغن زیتون و کرم دارونما هر
 12ساعت یکبار تا  10روز در محل اپیزیاتومی بود .ارزیابی از نظر شاخص ریدا در  12ساعت اول بعد از زایمان ،قبل
از شروع مداخله و روز  5و  10بعد زایمان انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
(نسخه  )21و آزمونهای آنالیز واریانس ،کواریانس تکمتغیره ،کای اسکوئر و تعقیبی توکی انجام شد .میزان  pکمتر
از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :مشخصات دموگرافیک و مامایی در سه گروه همسان بودند ( .)p<0/05میانگین شاخص ریدا در روز  5و 10
بعد از زایمان بین گروههای مورد مطالعه اختالف آماری معنیداری داشت ( )p>0/05و کاهش میانگین شاخص ریدا
در گروه عسل نسبت به روغن زیتون بیشتر بود (.)p=0/008
نتيجهگيری :استفاده از کرم عسل جهت ترمیم اپیزیاتومی ،باعث کاهش عفونت و تسریع ترمیم زخم میشود..
کلمات کليدی :اپیزیاتومی ،ترمیم زخم ،روغن زیتون ،عسل
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پرولیفراتیو و مرحله تغییر شکل میباشد .مرحله التهاب
با صدمه شروع میشود و  3-5روز بعد ادامه دارد و
هموستاز و فاگوسیتوز که دو عامل مهم فیزیولوژیک فعال
هستند ،در این مرحله اتفاق میافتد .مرحله دوم ،مرحله
تکثیر سلولی است و این مرحله تقریباً در سومین روز
پس از ایجاد زخم ایجاد شده و حدود  21روز ادامه دارد.
در این مرحله ،مویرگهای جدید و بافت گرانولی یا نسج
دانهدار تشکیل میشود و لبههای زخم جهت کاهش
نقص به طرف هم کشیده میشوند .مرحله سوم ،مرحله
تغییر شکل است که آخرین مرحله التیام زخم است و
 21روز طول میکشد و در صورت افزایش تراکم کالژن و
کاهش تشکیل عروق ،باعث ایجاد بافت اسکار در محدوده
زخم میشود (.)21
جهت ترمیم زخم اپیزیاتومی ،درمانهای دارویی از قبیل
داروهای شیمیایی شامل ژل لیدوکائین ( ،)22محلول
جنتامایسین ،محلول نرمال سالین و فنیتوئین و
داروهای گیاهی شامل آلوئهورا ،دارچین ،اسطوخودوس،
بابونه ،گل راعی و گل همیشهبهار پیشنهاد شده است
( .)24 ،23استفاده از طب سنتی در سنین باروری زنان
بهطور فزآیندهای رو به افزایش است و علت مقبولیت آن،
پذیرش بهتر فرهنگی ،تطابق بهتر با بدن فرد و عوارض
جانبی کم آن میباشد ( .)25روغن زیتون یکی از
مواردی است که در طب سنتی برای درمان زخم بهکار
رفته و مؤثر میباشد .گیاه زیتون اغلب برای تسریع روند
بهبود زخم استفاده میشود ( .)26گیاه زیتون با نام
علمی اولئااوئروپایی 2از خانواده اولئاسه 3است که بهطور
مؤثری برای درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده
قرار میگیرد .روغن زیتون بهخاطر خاصیت
آنتیاکسیدانی و داشتن مادهای به نام پلیفنول ،در
ترمیم زخم مؤثر است .پلیفنول با از بین بردن
رادیکالهای آزاد سبب ترمیم سلولها میشود ،همچنین
این ماده دارای مقادیر زیادی از ویتامینهای K ،D ،A
و  Eمیباشد که منبع اصلی محافظت در برابر
رادیکالهای آزاد است و به درمان اختالالت پوستی
کمک میکند ( .)27 ،12نتایج مطالعه بهمنش و

مقدمه
 شهال قادربستی و همكاران

اپیزیاتومی بهمعنی برش عضالت سطحی پوست و واژن
در مرحله دوم زایمان است که بهمنظور گسترش
خروجی ولو ( ،)1تسهیل فرآیند زایمان ،جلوگیری از
آسیب جنین و کوتاه کردن مرحله دوم زایمان انجام
میشود ( .)2اپیزیاتومی شایعترین برش پرینه در زنان و
مامایی میباشد و اولین بار در سال  1742در زایمانهای
طبیعی انجام شده است ( .)3شیوع آن متفاوت میباشد؛
بهصورتیکه میزان شیوع آن در سوئد  ،%9/7در تایوان
 ،)4( %100در هند  ،)5( %90در چین  %52/3زنان
نخستزا ( ،)6در نیجریه  )7( %62/1و در ایران طبق
مطالعه خانی و همکاران ( )8( %88/7 )2012و طبق
مطالعه خاجوی شجاعی و همکاران ( %99/7 )2009در
زنان نخستزا ( )9میباشد .میزان باالی اپیزیاتومی در
زنان آسیایی نسبت به دیگر نژادها بهدلیل نوع بافت و
جسم پرینه کوتاه آنها میباشد (.)10
اپیزیاتومی بهطور شایع در مواردی مانند پرینه سخت،
جنین درشت ،پرزانتاسیون صورت ،بریچ ،دیستوشی
شانه ،زایمان ابزاری و الگوی غیراطمینانبخش ضربان
قلب جنین اندیکاسیون دارد ( .)11اپیزیاتومی مانند
سایر روشهای جراحی با عوارض مختلفی از جمله درد و
ناراحتی در ناحیه پرینه ،خونریزی ،عفونت ،آبسه،
هماتوم ،آسیب به اسفنکتر مقعد ،باز شدن زخم و مقاربت
دردناک همراه است ( .)13 ،12همچنین اختالل در
آغوش گرفتن نوزاد ،اختالل ارتباط عاطفی مادر و نوزاد
گزارش شده است ( .)14 ،2بهبود جراحت اپیزیاتومی
در مقایسه با دیگر جراحتهای پرینه بهعلت مجاورت
اپیزیاتومی با رکتوم و قابل مشاهده نبودن آن توسط
فرد ،بیشتر طول میکشد ( .)15-17تأخیر در بهبود،
دوره درد را افزایش میدهد ( .)18همچنین تأخیر در
ترمیم زخم ،موجب افزایش احتمال عفونت ،پیامد
1
آناتومیکی بد در ناحیه پرینه و در نهایت کاهش تون
عضالنی ( )14و کاهش کیفیت زندگی مادر ()19
میشود .همه زخمها مراحل یکسانی برای التیام دارند،
اما در طول مدت هر مرحله تفاوت وجود دارد (.)20
مراحل بهبود زخم شامل مرحله التهاب ،مرحله
Tonus

Olea Europaea
Oleaceae

1
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همکاران ( )2013در مورد تأثیر حمام نشسته روغن
زیتون بر بهبود زخم اپیزیاتومی نشان داد که روغن
زیتون در تسکین درد و ترمیم زخم مؤثر است (.)27
مطالعه امانی و همکاران ( )2015روغن زیتون را بهعنوان
ارتقاء دهنده ترمیم زخم پیشنهاد داد (.)12
همچنین در گذشتههای بسیار دور از عسل بهعنوان
درمانی جهت ترمیم زخم استفاده میشده است و
بهعنوان یک ضدعفونی کننده طبیعی شناخته شده است
( .)28عسل یک مخلوط اشباع از فروکتوز ( ،)%38گلوکز
( ،)%31مالتوز ،ساکارز و دیگر کربوهیدراتها میباشد
( .)29عسل بهدلیل دارا بودن خواص آنتیباکتریال،
اسیدی ،اسمزی و آنتیاکسیدانی ،سبب تسریع بهبود
زخم میشود .هنگامیکه عسل با آب رقیق میشود،
2
هیدروژن پراکسید 1بهوسیله آنزیم گلوکز اکسیداز
بهوجود میآید که یک ماده آنتیمیکروبی مؤثر است
( pH .)30عسل بین  3/2تا  4/5است و این اسیدیتی
کم به اندازه کافی از رشد بیشترین میکروارگانیسمها
جلوگیری میکند ( .)31بهعالوه عسل یک محلول قندی
فوق اشباع است و همین امر بهصورت بسیار کم به
مولکولهای آب این اجازه را میدهد تا از رشد
میکروارگانیسمها حمایت کنند .عسل سرشار از
آنتیاکسیدانهای مختلف از قبیل فالونوئیدها،3
منوفنولیکها ،4پلیفنولیکها و ویتامین  Cاست .مقدار
ویتامین  Cعسل 3 ،برابر بیشتر از پالسما است که یک
نقش تغذیهای روی بافت در حال بازسازی دارد .عسل اثر
میتوژنتیک بر روی لنفوسیتهای  Tو  Bدارد (،32
 .)33عسل رشد سلولهای مسئول جایگزینی بافت
آسیب دیده را تحریک و اثر شبهانسولینی روی
سلولهای درگیر در ترمیم زخم داشته و تکامل رگهای
جدید را تحریک و آنزیمهای هضم کننده پروتئین را در
بافتهای درگیر فعال میکند ( .)29عسل دارای اثرات
مهاری بر روی حدود  60گونه از باکتریها اعم از هوازی،
بیهوازی ،گرم مثبت و گرم منفی است ( .)34طبق
مطالعه مالیک و همکاران ( )2010عسل بر روی بهبودی

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال
 1398بر روی  165نفر از افراد زایمان کرده بیمارستان
بعثت سنندج که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند،
انجام شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه
برای مقایسه چندین میانگین ( )36و با توجه به مطالعات
قبلی و با در نظر گرفتن توان  %70و در نظر گرفتن %10
ریزش حجم نمونه 165 ،نفر بهدست آمد.
این پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه به شماره
 IR.MUK.REC.1397/388و در مرکز ثبت
شماره
به
ایران
بالینی
کارآزمایی
 190409043220N10IRCT20ثبت شد و
پژوهشگر پس از معرفی خود به مسؤلین بیمارستان،
نمونهگیری را آغاز کرد .کرمها توسط شرکت دارویی شفا
در سنندج ساخته شد که در تیوبهای  30گرمی
سفیدرنگ بود و از نظر رنگ ،شکل و بو همسان بودند و
توسط شرکت دارویی بهصورت  B ،Aو  Cکدگذاری

1

)Hydrogen Peroxide (H2O2
Glucose oxidase Enzyme
3
Flavonoids
4
Monophenol
2
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 مقایسه اثر کرم عسل و روغن زیتون بر بهبودی اپیزیاتومی

سوختگی مؤثر میباشد ( .)35مطالعه لواف و همکاران
( )2015نشان داد عسل بر بهبود زخم اپیزیاتومی مؤثر
است ( )23اپیزیاتومی ،شایعترین عمل جراحی در
مامایی است و یکی از روشهای ترمیم و کاهش درد
اپیزیاتومی ،داروهای شیمیایی است و بهمنظور کاستن
از مصرف داروهای شیمیایی و عوارض آنها ،توصیه به
استفاده از طب سنتی میشود .عسل و روغن زیتون از
روشهای سنتی مورد پذیرش مردم و کارآمد،
غیرتهاجمی و در دسترس برای ترمیم زخم و کاهش درد
هستند .عسل در اکثر نقاط ایران تولید میشود ،ولی
روغن زیتون فقط در مناطق خاصی در ایران تولید
میشود و همچنین استفاده از روغن زیتون جهت
استعمال روی زخم آسانتر از عسل میباشد .با توجه به
اینکه تاکنون در کشور ما مطالعهای با هدف مقایسه اثر
عسل و روغن زیتون بر ترمیم زخم اپیزیاتومی انجام
نشده است ،مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه تأثیر
عسل و روغن زیتون بر میزان بهبودی اپیزیاتومی در
زنان زایمان کرده بیمارستان بعثت سنندج در سال
 1398انجام شد.

 شهال قادربستی و همكاران

ترمیم زخم توسط مادر ،1عدم ابتالء به بیماریهای
مختلکننده ترمیم زخم ،2نداشتن سابقه آسیب یا
جراحی قبلی و ضایعات قابل مشاهده در پرینه ،3عدم
یبوست مداوم ،نداشتن پارگی کیسه آب بهمدت بیش از
 18ساعت ،عدم وجود خونریزی غیرطبیعی بعد از

شد .برای تهیه کرمها 1 ،کیلو عسل طبیعی ملکه
کردستان و  1لیتر روغن زیتون خالص رودبار تهیه شد و
طبیعی بودن و خلوص عسل و روغن زیتون توسط
شرکت دارویی شفا تأیید گردید .کرمهای این تحقیق
بهصورت امولسیون آب در روغن کار شد .برای پایه
کرمها از النولین الکل استفاده شد که با هیدرولیز قلیایی
النولین (روغن پشم) النولین الکل تولید میشود .برای
تهیه کرم عسل ابتدا النولین الکل تا دمای  70-72درجه
سانتیگراد ذوب شد و فاز آبی به آن که از آب دیونایزر
استفاده شده بود و دمای آن تا  70-72باال برده شده
بود ،کمکم به فاز روغنی همراه با همزن برقی اضافه شد
و همزدن تا زمانی که دمای کرم به  25-30درجه
سانتیگراد برسد ،ادامه یافت .عسل بهخاطر حساس بودن
و از بین نرفتن خواص ،در مرحله آخر اضافه شد و برای
نگهداری بیشتر  %0/2پارابن بهعنوان نگهدارنده به آن
اضافه شد و پس از کامل شدن کرم در شرایط استریل،
وارد تیوبهای  30گرمی با خلوص  %9عسل شد .برای
تهیه کرم روغن زیتون نیاز به اضافه کردن آب نبود و
پس از ذوب کردن النولین الکل  %9روغن زیتون اضافه
شد و با توجه به اینکه هر دو فاز روغنی هستند ،نیاز به
اضافه کردن پارابن بهعنوان نگهدارنده نبود .کرم دارونما
ترکیبات النولین الکل بدون اضافه کردن ماده دیگری
بود.
در این مطالعه یک گروه کرم عسل ،یک گروه کرم روغن
زیتون و یک گروه کرم دارونما دریافت کردند .افراد مورد
پژوهش که دارای معیار ورود به مطالعه بودند ،بهصورت
در دسترس انتخاب و سپس با تخصیص تصادفی با
استفاده از پاکتهای دربسته بهترتیب ورود به مطالعه که
بر روی آنها کلمه ( Aدارونما)( B ،روغن زیتون) و C
(عسل) نوشته شده بود ،به سه گروه تقسیم شدند .سپس
پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و بالینی توسط
پژوهشگر تکمیل شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل:
تمایل به شرکت در مطالعه ،سن حاملگی  37-42هفته،
زایمان طبیعی با اپیزیاتومی مدیولترال بدون پارگی به
طول  3-5سانتیمتر ،عدم استفاده از فورسپس و واکیوم
هنگام زایمان ،جنین تکقلوی زنده با نمایش سر ،نوزاد

زایمان ،عدم خروج دستی جفت ،عدم وجود هماتوم
پرینه ،عدم دستکاری مجدد پرینه بعد از زایمان ،عدم
بستری نوزاد یا ناهنجاریهای نوزادی بود .معیارهای
خروج از مطالعه شامل :عدم تمایل به ادامه شرکت در
مطالعه ،استفاده نادرست از کرمها طبق دستور گفته
شده بهمدت  24ساعت ،عدم مراجعه به بیمارستان در
روز  5و  10بعد از زایمان جهت بررسی بهبودی
اپیزیاتومی ،حساسیت به کرمها و داشتن رابطه جنسی
در  10روز اول پس از زایمان بود.
ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه شامل :پرسشنامه
مشخصات دموگرافیک و مامایی ،فرم عوارض ناشی از
کرمها و مقیاس بهبود زخم ریدا بود .جهت تعیین روایی
پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و بالینی و فرم عوارض
داروها ،از روش بررسی روایی محتوا استفاده شد؛
بدینترتیب که این فرم از طریق مطالعه کتب مرجع و
مقاالت علمی و با توجه به اهداف پژوهشی و شناخت
متغیرهای مخدوشکننده تدوین و به  10نفر از اعضای
هیئت علمی و متخصص در این زمینه داده شد .جهت
بررسی روند بهبودی اپیزیاتومی از مقیاس بهبود زخم
ریدا استفاده شد که دارای  5متغیر (قرمزی ،ادم،
کبودی ،ترشحات و نزدیک شدن دو لبه زخم) است و
برای هر متغیر امتیازی بین  0تا  3در نظر گرفته
میشود .امتیازهای بهدست آمده از هر متغیر با هم جمع
میشوند و مجموع امتیازها بین  0تا  15است که بیانگر
میزان ترمیم میباشد .هرچه به صفر نزدیکتر باشد،
بیانگر ترمیم بهتر و هرچه به  15نزدیکتر باشد ،بیانگر
ترومای بیشتر زخم است .روایی ابزار ریدا در مطالعﺔ پر
 1مانند داروهای ضد انعقاد ،ضد افسردگی ،ضد صرع ،الکل،
گلوکوکورتیکوئیدها ،سرکوب کنندههای سیستم ایمنی ،مواد مخدر ،داروهای
روانگردان
 2بیماریهای مزمن سیستمیک ،قلبی ،کلیوی ،ریوی ،اختالل بافت همبند،
دیابت ،کمخونی ،بیماریهای روانی ،هموفیلی و سوء تغذیه
 3زگیل تناسلی ،هموروئید

با وزن  2500-4000گرم ،عدم مصرف داروهای مؤثر بر
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( )2014به شکل روایی محتوا و با تأیید  40نفر پزشک و
پرستار و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباﺥ با
میزان  0/9به اثبات رسیده است ( .)37ترمیم همه اپی-
زیاتومیها توسط پژوهشگر انجام شد.
جهت انجام مطالعه ،ابتدا پژوهشگر افراد واجد شرایط
شرکت در پژوهش را انتخاب کرد و اهداف پژوهش را
توضیح داد .سپس فرم رضایت آگاهانه در اختیار افراد
شرکت کننده در مطالعه قرار داده شد .قبل از مداخله
برای تمام گروهها نکات بهداشتی در مورد نحوه مراقبت
از بخیهها ،بهداشت فردی ،تغذیه و میزان فعالیت فیزیکی
بهصورت چهرهبهچهره و پمفلت آموزشی آموزش داده
شد .در  12ساعت اول بعد از زایمان ابتدا یک ارزیابی
اولیه از محل اپیزیاتومی از نظر بهبودی با مقیاس ریدا
بهعمل آمد و مداخله در گروههای مورد مطالعه شروع
شد .ارزیابی از نظر مقیاس ریدا توسط پژوهشگر و با
استفاده از سوآب مدرج استریل و دستکش استریل بر
روی تخت لیتاتومی و زیر نور چراغ انجام شد .افراد مورد
پژوهش باید ابتدا محل پرینه را با سرم شستشو ،شستشو

نمودار  -1فلوچارت ورود افراد به مطالعه
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داده ،خشک کرده و سپس به اندازه  1سانتیمتر از کرم
داده شده را در محل اپیزیاتومی موضعی استعمال
نمایند و  2دقیقه بعد نوار بهداشتی تمیز را در محل
بگذارند و از شرکتکنندگان خواسته شد این عمل را هر
 12ساعت تا  10روز تکرار کنند .طبق روتین بیمارستان،
تمام زنان زایمان کرده بهمدت یک هفته کپسول
مفنامیک اسید  250میلیگرمی هر  8ساعت و کپسول
سفالکسین  500میلیگرمی هر  6ساعت دریافت کردند.
شماره تلفن نمونهها و آدرس ثبت شد .ارزیابی محل
زخم اپیزیاتومی از نظر میزان بهبودی بهوسیله مقیاس
ریدا در بخش پس از زایمان در روز پنجم و دهم بعد از
مداخله توسط پژوهشگر انجام شد.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و آزمون آنالیز واریانس،کواریانس
تکمتغیره ،کای اسکوئر و تعقیبی توکی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در
نظر گرفته شد.

دارونما  28/20±4/31سال بود .اکثر افراد مورد مطالعه
در هر سه گروه خانهدار بودند .بیشترین فراوانی سطح
تحصیالت در هر سه گروه مربوط به دیپلم بود .اکثر افراد
مورد پژوهش ساکن شهر بودند .میانگین شاخص توده
بدنی در گروه کرم روغن زیتون  ،26/88±2/61در گروه
کرم عسل  27±3/23و در گروه کرم دارونما
 26/36±2/60کیلوگرم بر مترمربع بود .هر سه گروه
مورد مطالعه از نظر تعداد زایمان و حاملگی ،طول مراحل
زایمان و اندازه اپیزیاتومی ،سابقه اپیزیاتومی ،دور سر
نوزاد و عامل زایمان همسان بودند .بر اساس نتایج
بهدست آمده ،سه گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و
مامایی تفاوت آماری معنیداری نداشتند و از نظر این
مشخصات همگن بودند (( )p>0/05جدول  1و .)2

یافتهها
 شهال قادربستی و همكاران

در طول این مطالعه از  165فرد شرکت کننده در
مطالعه 15 ،نفر از مطالعه خارج شدند که  4نفر از گروه
کرم روغن زیتون ( 1نفر بهدلیل رابطه جنسی و  3نفر
بهدلیل عدم مراجعه) 5 ،نفر از گروه کرم عسل ( 2نفر
بهدلیل رابطه جنسی 2 ،نفر بهعلت عدم مراجعه و  1نفر
بهدلیل درد و سوزش زیاد بهدنبال کرم) و  6نفر در گروه
کرم دارونما ( 4نفر بهدلیل عدم مراجعه 1 ،نفر عدم
استفاده مناسب از کرم و  1نفر رابطه جنسی) بودند و در
نهایت  150نفر باقی ماندند که  49نفر در گروه دارونما،
 51نفر در گروه روغن زیتون و  50نفر در گروه عسل
قرار گرفتند .بر اساس نتایج بهدست آمده ،میانگین سن
افراد در گروه کرم روغن زیتون  27/43±4/84سال ،در
گروه کرم عسل  28/14±4/42سال و در گروه کرم

جدول  -1توزیع فراوانی مشخصات دموگرافيك و مامایی افراد مورد مطالعه به تفكيك سه گروه
گروه روغن زیتون

گروه عسل

دارونما

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

18-23
29-24
35-30
بیشتر یا مساوی 35

)21/56( 11
)43/15( 22
)27/48( 14
)7/84( 4

)14/00( 7
)56/00( 28
)20/00( 10
)10/00( 5

)14/30( 7
)46/93( 23
)28/57 14
)10/20( 5

0/638

خانهدار
شاغل

)84/30( 43
)15/70( 8

)86/00( 43
)14/00( 7

)81/64( 40
)18/36( 9

0/820

ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی

)9/80( 5
)27/45( 14
)37/25( 19
)25/50( 13

)12/00( 6
)24/00( 12
)42/00( 21
)22/00( 11

)8/16( 4
)28/57( 14
)40/82( 20
)22/45( 11

0/966

شهر
روستا

)90/20( 46
)9/80( 5

)94/00( 47
)6/00( 3

)89/80( 44
)10/20( 5

0/766

کمتر از خرج ماهانه
برابر با خرج ماهانه
بیشتر از خرج ماهانه

)43/14( 22
)41/18( 21
)15/68( 8

)26/00( 13
)44/00( 22
)30/00( 15

)30/61( 15
)44/90( 22
)24/49( 12

0/320

18/5-24/9
25-29/9
30-34/9

)13/73( 7
)74/50( 38
)11/77( 6

)32/00( 16
)58/00( 29
)10/00( 5

)36/53( 13
)69/39( 34
)4/08( 2

0/487

1
2
 3و بیشتر

)62/75( 32
)33/33( 17
)3/92( 2

)64/00( 32
)32/00( 16
)4/00( 2

)65/30( 32
)32/66( 16
)2/04( 1

0/982

1
 2و بیشتر

)82/35( 42
)17/65( 9

)80/00( 40
)20/00( 10

)81/63( 40
)18/37( 9

0/953

گروه
متغیر

سن

*

وضعیت شغلی

**

سطح تحصیالت

محل سکونت

سطح درآمد

**

**

**

شاخص توده بدنی

تعداد بارداری

تعداد زایمان

**

**

*
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سطح
معنیداری

عامل زایمان

**

ماما
رزیدنت
دانشجوی مامایی همراه مربی

)60/78( 31
)13/73( 7
)25/49( 13

)56/00( 28
)18/00( 9
)26/00( 13

)55/10( 27
)22/45( 11
)22/45( 11

0/850

**
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سابقه اپیزیاتومی

دارد
ندارد

)17/65( 9
)82/35( 42

)22/00( 11
)78/00( 39

)18/37( 9
)81/63( 40

0/870

* آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ** ،آزمون کای اسکوئر
جدول  -2ميانگين و انحراف معيار مشخصات مامایی به تفكيك سه گروه
گروه
متغیر
طول مراحل
*
زایمان

مرحله اول (ساعت)
مرحله دوم (دقیقه)
مرحله سوم (دقیقه)

اندازه اپیزیاتومی (سانتیمتر)
*
دور سر نوزاد (سانتیمتر)

*

روغن زیتون

عسل

دارونما

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

سطح
معنیداری

5/37±1/79
42/84±14/01
12/86±7/28

5/65 ±1/93
44/60 ± 15/71
14/46 ± 6/50

5/80 ± 2/32
44/27 ± 19/12
12/45 ± 5/60

0/562
0/849
0/268

4/16 ±0/54
34/37 ± 1/02

4/18 ± 0/55
34/40 ± 1/16

4/14 ± 0/68
34/29 ± 1/45

0/952
0/889

* آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر ،در مورد عارضه کرم-
ها سه گروهها از نظر سوزش اختالف آماری معنیداری
نداشتند ( .)p=0/127سه مورد عفونت مشاهده شده در
گروه دارونما بود .با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر،
گروههای شرکت کننده در مطالعه از نظر عفونت تفاوت
آماری معنیداری داشتند و همگن نبودند ()p=0/033؛
بدینمعنی که روغن زیتون و عسل در کاهش ترشح
محل اپیزیاتومی مؤثر بود.
با توجه به جدول  ،3اکثر افراد مورد پژوهش قبل از
مداخله قرمزی کمتر از  0/25سانتیمتر از لبه زخم
داشتند .با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر ،بین
گروههای مورد مطالعه از نظر میزان قرمزی در قبل از
مداخله تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت

( .)p=0/591در روز پنجم تمامی افراد مورد پژوهش که
دارای قرمزی در فاصله  0/5سانتیمتر بودند ،همه در
گروه کرم دارونما قرار داشتند و در روز دهم بعد از
زایمان در گروه کرم روغن زیتون  45نفر ( )%88/23و در
گروه کرم عسل  40نفر ( )%80فاقد قرمزی بودند.
همچنین در گروه کرم دارونما  45نفر ( )%91/84دارای
قرمزی کمتر از  0/25سانتیمتر بودند .با توجه به نتایج
آزمون کای اسکوئر ،بین گروههای مورد مطالعه از نظر
میزان قرمزی در روز پنجم و دهم بعد از زایمان تفاوت
آماری معنیداری وجود داشت؛ بدینمعنی که عسل و
روغن زیتون بر کاهش میزان قرمزی زخم اپیزیاتومی
مؤثر بودند (.)p=0/0001

جدول  -3مقایسه فراوانی متغيرهای مقياس ریدا به تفكيك گروههای مورد مطالعه در قبل 5 ،و  10روز بعد از مداخله
روغن زیتون

عسل

دارونما

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

قرمزی قبل از
مداخله

عدم وجود قرمزی
کمتر از  0/25سانتیمتر
در فاصله  0/5سانتیمتر
بیش از  0/5سانتیمتر

)0( 0
)78/43( 40
)21/57( 11
)0( 0

)0( 0
)70/00( 35
)30/00( 15
)0( 0

)0( 0
)71/43( 35
)28/57( 14
)0( 0

0/591

قرمزی روز 5

عدم وجود قرمزی
کمتر از  0/25سانتیمتر
در فاصله  0/5سانتیمتر
بیش از  0/5سانتیمتر

)34/14( 22
)56/86( 29
)0( 0
)0( 0

)34/00( 17
)66/00( 33
)0( 0
)0( 0

)0( 0
)71/43( 35
)28/57( 14
)0( 0

0/0001

گروه
متغیر

87
87

سطح
معنیداری

*
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قرمزی روز 10

عدم وجود قرمزی
کمتر از  0/25سانتیمتر
در فاصله  0/5سانتیمتر
بیش از  0/5سانتیمتر

)88/23( 45
)11/77( 6
)0( 0
)0( 0

)80/00( 40
)20/00( 10
)0( 0
)0( 0

)8/16( 4
)91/84( 45
)0( 0
)0( 0

0/0001

ادم قبل از مداخله

عدم وجود ادم
ادم کمتر از  1سانتیمتر
ادم بین  1-2سانتیمتر
ادم بیش از  2سانتیمتر

)3/92( 2
)88/24( 45
)7/84( 4
)0( 0

)18/00( 9
)82/00( 41
)0( 0
)0( 0

)14/29( 7
)85/71( 42
)0( 0
)0( 0

0/015

عدم وجود ادم
ادم کمتر از  1سانتیمتر
ادم بین  1-2سانتیمتر
ادم بیش از  2سانتیمتر

)66/67( 34
)33/33( 17
)0( 0
)0( 0

)86/00( 43
)14/00( 7
)0( 0
)0( 0

)18/37( 9
)79/59( 39
)2/04( 1
)0( 0

0/0001

عدم وجود ادم
ادم کمتر از  1سانتیمتر
ادم بین  1-2سانتیمتر
ادم بیش از  2سانتیمتر

)100( 51
)0( 0
)0( 0
)0( 0

)100( 50
)0( 0
)0( 0
)0( 0

)77/55( 38
)22/45( 11
)0( 0
)0( 0

0/0001

ادم روز 5

ادم روز 10

عدم وجود کبودی

)37/26( 19

)46/00( 23

)34/70( 17

کبودی  0/25سانتیمتر از دو طرف زخم یا یک طرف زخم

)58/82( 30

)54/00( 27

)65/30( 32

کبودی بین  0/25سانتیمتر تا یک سانتیمتر از دو طرف یا
 0/5تا  2سانتیمتر از یک طرف زخم

)3/92( 2

)0( 0

)0( 0

کبودی بیشتر از 1سانتیمتر از دو طرف یا بیش از 2
سانتیمتر از یک طرف زخم

)0( 0

)0(0

)0( 0

ترشح قبل از
مداخله

عدم وجود ترشح
ترشح شفاف
ترشح خونی
ترشح چرکی

)31/37( 16
)47/06( 24
)21/57( 11
)0( 0

)16/00( 8
)54/00( 27
)30/00( 15
)0( 0

)18/37( 9
)61/23( 30
)20/40( 10
)0( 0

0/259

ترشح روز 5

عدم وجود ترشح
ترشح شفاف
ترشح خونی
ترشح چرکی

)49/02( 25
)45/10( 23
)5/88( 3
)0( 0

)62/00( 31
)38/00( 19
)0( 0
)0(0

)8/16( 4
)48/98( 24
)36/74( 18
)6/12( 3

0/0001

ترشح روز 10

عدم وجود ترشح
ترشح شفاف
ترشح خونی
ترشح چرکی

)88/24( 45
)5/88( 3
)5/88( 3
)0( 0

)100( 50
)0( 0
)0( 0
)0( 0

)34/70( 17
)59/18( 29
)6/12( 3
)0( 0

0/0001

فاصله زخم قبل از
مداخله

زخم بسته
جدایی پوست  3میلیمتر یا کمتر
جدایی پوست همراه زیر پوست
جدایی فاشیا

)3/92( 2
)96/08( 49
)0( 0
)0( 0

)0( 0
)100( 50
)0( 0
)0( 0

)0( 0
)100( 49
)0( 0
)0( 0

0/140

فاصله زخم روز 5

زخم بسته
جدایی پوست  3میلیمتر یا کمتر
جدایی پوست همراه زیر پوست
جدایی فاشیا

)0( 0
)49/02( 25
)50/98( 26
)0( 0

)2/00( 1
)54/00( 27
)44/00( 22
)0( 0

)0( 0
)26/53( 13
)73/47 ( 36
)0( 0

0/026

فاصله زخم روز 10

زخم بسته
جدایی پوست  3میلیمتر یا کمتر
جدایی پوست همراه زیر پوست
جدایی فاشیا

)39/22( 20
)49/02( 25
)11/76( 6
)0( 0

)56/00( 28
)44/00( 22
)0( 0
)0( 0

)0( 0
)100( 49
)0( 0
)0( 0

0/0001

کبودی قبل از
مداخله

* آزمون کای اسکوئر
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0/351

با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر در جدول  ،3تفاوت
معنیداری بین گروههای مورد مطالعه از نظر شاخص ادم
در هر سه زمان مورد بررسی وجود داشت .در روز دهم
در گروههای کرم روغن زیتون و کرم عسل هیچکدام از
افراد مورد پژوهش دچار ادم نبودند ،اما در گروه کرم
دارونما  11نفر ( )%22/45دارای ادم کمتر از 1
سانتیمتر بودند .با در نظر گرفتن زمانهای مورد بررسی
بهصورت جداگانه برای هر سه گروه ،نتایج نشان داد که
ادم در گروه روغن زیتون و عسل نسبت به دارونما
کاهش بیشتری داشته است (.)p>0/05
بر اساس جدول  ،3قبل از مداخله اکثر افراد مورد
پژوهش دارای کبودی  0/25سانتیمتر از دو طرف زخم
یا یک طرف زخم بودند .بر اساس نتایج آزمون کای
اسکوئر ،تفاوت آماری معنیداری بین گروههای مورد
مطالعه از نظر میزان کبودی در قبل از مداخله وجود
نداشت ( .)p=0/351همچنین الزم به ذکر است که
 %100افراد مورد پژوهش در گروههای مورد مطالعه در
روز پنجم و روز دهم بعد از زایمان فاقد کبودی بودند.
بر اساس جدول  ،3اکثر افراد مورد پژوهش در گروه کرم
روغن زیتون ( ،)%47/06در گروه کرم عسل ( )%54و در
گروه کرم دارونما ( )%61/23دارای ترشحات شفاف قبل
از مداخله بودند .بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر ،بین
گروههای مورد مطالعه از نظر میزان ترشحات قبل از
مداخله تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت

جدول  -4مقایسه ميانگين و انحراف معيار شاخص ریدا گروههای مورد مطالعه بر حسب زمان
گروه
زمان
قبل از مداخله
روز پنجم
روز دهم
**
سطح معنیداری

روغن زیتون

عسل

دارونما

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

4/78 ± 1/03
2/98 ± 1/01
1/04 ± 1/25
0/0001

4/76 ± 0/94
2/62 ± 0/88
0/64 ±0/63
0/0001

4/82 ± 0/81
5/27 ± 1/19
2/90 ± 0/74
0/0001

سطح
معنیداری

*

0/955
0/0001
0/0001

* آزمون آنالیز واریانس ** ،آزمون آنالیز کوواریانس

داری بین گروههای مورد مطالعه از نظر میانگین و
انحراف معیار شاخص ریدا در روز پنجم و دهم بعد
زایمان وجود داشت ( .)p=0/0001همچنین بر اساس
نتایج آزمون تعقیبی توکی ،در مقایسه گروه روغن زیتون
و عسل در روز پنجم از نظر شاخص ریدا تفاوت آماری
معناداری وجود نداشت ( ،)p=0/125ولی در روز دهم

طبق جدول  ،4میانگین شاخص ریدا قبل از مداخله در
گروههای مورد مطالعه تفاوت آماری معنیداری نداشت
( .)p=0/955میانگین شاخص ریدا به مرور زمان در دو
گروه دریافت کننده کرم روغن زیتون و کرم عسل نسبت
به گروه کرم دارونما کاهش بیشتری یافته بود .بر اساس
نتایج از آزمون واریانس یکطرفه ،تفاوت آماری معنی-
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( .)p=0/259اکثر افراد مورد پژوهش در روز دهم در
گروه کرم روغن زیتون ( )%88/24و در گروه کرم عسل
( )%100فاقد ترشحات بودند ،در حالی که اکثر افراد
مورد پژوهش در گروه کرم دارونما ( )%59/18دارای
ترشح شفاف بودند .بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر،
بین گروههای مورد مطالعه از نظر میزان ترشح در روز
پنجم و دهم بعد از زایمان تفاوت آماری معنیداری
وجود داشت و عسل و روغن زیتون بر میزان کاهش
ترشح اپیزیاتومی مؤثر بودند (.)p=0/0001
طبق جدول  ،3اکثر افراد مورد پژوهش قبل مداخله
دارای جدایی پوست  3میلیمتر یا کمتر بودند که بر
اساس نتایج از آزمون کای اسکوئر ،تفاوت آماری معنی-
داری بین گروههای مورد مطالعه از نظر میزان فاصله دو
لبه زخم قبل از مداخله وجود نداشت ( .)p=0/140در
روز پنجم بعد از زایمان تعداد موارد جدایی پوست همراه
با زیر پوست در هر سه گروه مشاهده شد .در روز دهم
بعد زایمان  28نفر ( )%56از افراد گروه کرم عسل و 20
نفر ( )%39/22از گروه کرم روغن زیتون زخم بسته
داشتند ،در حالی که در گروه کرم دارونما هیچ موردی از
زخم بسته مشاهده نشد .بر اساس نتایج آزمون کای
اسکوئر ،تفاوت آماری معنیداری بین گروههای مورد
مطالعه از نظر میزان فاصله دو لبه زخم در روز پنجم و
دهم بعد از زایمان وجود داشت و عسل و روغن زیتون بر
کاهش فاصله زخم اپیزیاتومی مؤثر بودند (.)p=0/0001

بین دو گروه مداخله روغن زیتون و عسل از نظر شاخص
ریدا تفاوت آماری معنیداری مشاهده شد ( )p=0/008و
 شهال قادربستی و همكاران

گروه دارونما

تأثیر کرم عسل بر ترمیم زخم اپیزیاتومی بیشتر بود.

گروه روغن زیتون

گروه عسل

6
5
3
2

مقياس ریدا

4

1

0
روز 10

قبل از مداخله

روز 5
زمان

نمودار  -1ميانگين مقياس ریدا در گروههای مورد مطالعه برحسب زمان

آراشیدونیک حاصل میشوند .این اسید چرب توسط
آنزیمهای لیپواکسیژناز و سیکلواکسیژناز متابولیزه شده و
تولید پروستاگالندین ،ترومبوکسانها و لکوترینها را
میکند و در صورتی که تولید این مواد کاهش یابد ،از
شدت التهاب نیز کاسته میشود .علت ضدالتهاب بودن
روغن زیتون را وجود اسیدهای چربی در آن میدانند که
میتوانند جایگزین اسید آراشیدونیک در غشای سلولها
شوند و بنابراین موجب کاهش سوبسترای الزم برای این
آنزیمها شوند ( .)40روغن زیتون دارای عناصری مانند
روی ،مس و سلنیوم است که این عناصر در زخمها
کاهش مییابد؛ روغن زیتون با جبران این کمبود ،باعث
بهبود سریع زخم میگردد (.)41
در مطالعه حاضر بین میزان بهبودی گروه کرم عسل قبل
از مداخله و  5و  10روز بعد از مداخله تفاوت آماری
معنیداری وجود داشت ( )p=0/0001که با نتایج مطالعه
لواف و همکاران ( )2015که با هدف بررسی مقایسهای
تأثیر عسل و فنیتوئین بر بهبود زخم اپیزیاتومی در
زنان نخستزا انجام شد ( )23و همچنین با مطالعه
شایان و همکاران ( )2020که با هدف بررسی ترکیب
روغن زیتون و عسل بر ترمیم و تسکین اپیزیاتومی انجام
شد ،همخوانی داشت ( .)38عسل بهدلیل دارا بودن
خواص آنتیباکتریال ،اسیدی ،اسمزی و آنتیاکسیدانی،
سبب تسریع بهبود زخم میشود .هنگامیکه عسل با آب
رقیق میشود ،هیدروژن پراکسید بهوسیله آنزیم گلوکز

بحث
مطالعه حاضر که با هدف تعیین مقایسه تأثیر عسل و
روغن زیتون بر میزان بهبودی اپیزیاتومی در زنان
زایمان کرده بیمارستان بعثت سنندج انجام شد ،نشان
داد که روغن زیتون و عسل نسبت به دارونما در ترمیم
زخم اپیزیاتومی مؤثرتر هستند و باعث کاهش میزان
قرمزی ،ادم ،ترشح و فاصله دو لبه زخم میشوند.
همچنین عسل در روز دهم نسبت به روغن زیتون در
ترمیم زخم اپیزیاتومی مؤثرتر بود ( .)p=0/008بین
میزان بهبودی گروه کرم روغن زیتون قبل از مداخله و 5
و  10روز بعد از مداخله تفاوت آماری معنیداری وجود
داشت ( .)p=0/0001نتایج این پژوهش با مطالعه بهمنش
و همکاران ( )2013و شایان و همکاران ( )2020همسو
بود ( ،)38 ،27ولی با مطالعه جراحی و همکاران ()2008
که نشان دادند کاربرد موضعی روغن زیتون بر درصد
بهبود زخم اثری ندارد و میانگین درصد بهبود زخم از روز
پنجم تا بهبود کامل آن در روز بیستم ،در گروه روغن
زیتون و گروه کنترل تفاوت معنیداری نداشت ،مغایرت
داشت .دلیل تناقض این پژوهش با مطالعه جراحی
میتواند تفاوت در نمونههای پژوهش یا نوع و محل برش
یا تعداد کم نمونه در مطالعه جراحی باشد (.)39
از جمله موادی که در جریان التهابزایی در جراحتها و
آسیبها نقش دارند ،پروستاگالندینها و ترومبوکسانها
هستند که از یک اسید چرب  20کربنی به نام اسید
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اکسیداز بهوجود میآید که یک ماده آنتیمیکروبی
مؤثری است ( .)42عسل بهسرعت دبریهای زخم و بوی
بد زخم را از بین میبرد و فعالیت ضدالتهابی آن ،ادم و
اگزودا را کاهش میدهد (.)44 ،43
در مطالعه حاضر تفاوت آماری معنیداری بین گروههای
مورد مطالعه از نظر میانگین و انحراف معیار شاخص ریدا
در  12ساعت اول بعد زایمان وجود نداشت ()p=0/955
که با مطالعه امانی و همکاران ( )2015که با هدف
بررسی مقایسه تأثیر پد ژل سرما و روغن زیتون موضعی
بر بهبود زخم ناشی از اپیزیاتومی انجام گرفت ،همخوانی
داشت ( .)12در مطالعه بهمنش و همکاران ( )2013که
با هدف بررسی تأثیر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود
آسیب پرینه پس از زایمان انجام شد ،تفاوتی بین دو
گروه از نظر مقیاس ریدا در قبل از مداخله مشاهده نشد
و میانگین مقیاس ریدا قبل از مداخله در گروه روغن
زیتون  1/16±1/01و در گروه آب مقطر 1/06±1/46
بود ( )p=0/76که با مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)27
در مطالعه شایان و همکاران ( )2020قبل از مداخله ،از
نظر مقیاس ریدا در گروه مداخله ( )14/40±3/7و کنترل
( )14/0±2/4تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد
( )p=0/103که با مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)38
در مطالعه حاضر میزان بهبودی بین گروههای مورد
مطالعه  5و  10روز بعد از مداخله متفاوت بود و اختالف
آماری معنیداری داشتند ( )p=0/0001که با نتایج
مطالعه شایان و همکاران ( )38( )2020و بهمنش و
همکاران ( )27( )2013همخوانی داشت .درحالی که
مطالعات مذکور ،یافتههای مطالعه حاضر را تأیید
میکنند؛ اما حیدری و همکاران ( )2013نشان دادند که
استفاده از عسل آستراگالوس گوسیپینوس (گون سفید)
در مقایسه با دارونما هیچ تأثیری روی زخم سزارین از
نظر بهبود و کاهش درد ندارد .الزم به ذکر است در
مطالعه حیدری هر سه گروه (عسل ،دارونما و بدون دارو)
بهطور یکسان از آنتیبیوتیک استفاده میکردند و از این
نظر با مطالعه حاضر همسو بود ( .)45در مطالعه امانی و
همکاران ( )2015که با هدف مقایسه تأثیر پد ژل سرما و
روغن زیتون موضعی بر بهبود اپیزیاتومی انجام شد ،بین
روغن زیتون و پد ژل سرما بر ترمیم زخم اپیزیاتومی
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تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت که با مطالعه
حاضر مغایرت داشت که علت این تناقض با مطالعه امانی
میتواند بهعلت حجم نمونه کمتر ( 90نفر) ،تفاوت در
جامعه مورد پژوهش ،مراقبتهای محل اپیزیاتومی و
میزان خلوص روغن زیتون مورد استفاده باشد (.)12
در مطالعه حاضر کرم عسل باعث عارضه شدیدی نشد؛
تنها سوزش خفیف بعد از استعمال کرم عسل در تعدادی
از نمونهها مشاهده شد و بعد از مدت کوتاهی برطرف
شد .در مطالعه حاضر یک نفر با کاربرد کرم عسل روی
زخم در  2روز متوالی ،دچار سوزش بسیار زیاد شد و
درمان را متوقف کرد و  4نفر سوزش خفیفی هنگام
استفاده از کرم عسل داشتند که مانع روند درمان نشد.
مطالعات افم ( )1993 ،1988نشان داد عسل در درمان
زخمهای جدی با کاربرد روزانه ،هیچ حساسیت یا
عوارضی را باالی چندین هفته از درمان گزارش نمیکند
( ،)47 ،46درحالیکه در مطالعه اینگل و همکاران
( )2006در بیماران درمان شده با عسل ،عوارضی مانند
خارش و درد تجربه شد و  2بیمار برای مدت زمان
کوتاهی بعد از کاربرد عسل احساس سوزش را تجربه
کردند ( .)48در مطالعه حاضر در گروه روغن زیتون 2
مورد سوزش جزئی وجود داشت که مانع روند درمان نشد.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،عسل در ترمیم زخم
اپیزیاتومی مؤثرتر از روغن زیتون و دارونما بود و مدت
زمان ترمیم را کوتاهتر و میزان عفونت زخم را نسبت به
روغن زیتون و دارونما کمتر کرده بود و از نظر آماری
اختالف معنیداری داشتند .بر اساس نتایج مطالعه
حاضر ،استفاده از کرم عسل جهت تسریع بهبود زخم
اپیزیاتومی پیشنهاد میشود .از محدودیتهای این
پژوهش میتوان به عدم بازگشت نمونهها برای ارزیابی از
نظر بهبود زخم در روز پنجم و دهم اشاره کرد که برای
حل این مشکل ،شماره تلفن افراد و همسر و آدرس محل
سکونت دقیق ثبت شد که در صورت عدم مراجعه پس از
تماس با بیمار و همسر بیمار ،پس از هماهنگی و کسب
اجازه از بیمار ،پژوهشگر در منزل بیمار جهت معاینه
حضور مییافت .از محدودیتهای دیگر این پژوهش
میتوان به احتمال عدم رعایت بهداشت و تغذیه اشاره
کرد که برای رفع این مشکل ،قبل از مداخله برای تمام

،گروهها نکات بهداشتی در مورد نحوه مراقبت از بخیهها
 تغذیه و میزان فعالیت فیزیکی بهصورت،بهداشت فردی
چهرهبهچهره آموزش داده شد و به همه واحدهای
پژوهش پمفلت آموزشی داده شد که تا حدودی کنترل
 از نقاط قوت این پژوهش میتوان به عدم اطالع.شد
 کنترل،پژوهشگر و افراد شرکتکننده از محتوی کرمها
 پیگیری تلفنی افراد و بررسی التیام،متغیرهای مداخلهگر
.توسط یک نفر اشاره کرد

تشكر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
آموزش مامایی دانشکده پرستاری و مامایی سنندج
 بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی این.میباشد
 مقام ریاست،دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی کردستان
و ماماهای شاغل در بخش زایمان بیمارستان بعثت
سنندج و همچنین تمامی زنان شرکتکننده در این
. تشکر و قدردانی میشود،مطالعه

نتيجهگيری
کرم عسل و روغن زیتون هر دو بر ترمیم زخم
 با این تفاوت که اثر کرم عسل،اپیزیاتومی مؤثر هستند
 با توجه به نتایج این.از روغن زیتون بیشتر است
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