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Abstract 

Background: Episiotomy is one of the most common gynecologic surgery that was done in 
the second stage of labor, in order to facilitate the delivery. Cutting this area is associated with pain 
and discomfort. Healing causes pain relief and returning to daily activities became faster. Considering 
that the high rates of episiotomy infection, we decided to examine the effect of topical cream, saffron 
20%, on women who had undergone episiotomy. 

Materials and Methods: This randomized, double-blind clinical trial study was performed on 
60 primiparous women in 2013-2014 who underwent vaginal delivery and episiotomy at in Taleghani 
Hospital of Arak. Intervention group recieved 20% topical cream containing saffron extract three times 
daily for 2 weeks and the control group received a placebo cream. Wound status and its healing were 
investigated in the first, seventh and fourteenth postpartum.  

Results: There was a significant difference between both groups with healing of episiotomy 
location in seventh(p=0.54) and fourteenth(p=0.003) days and the continuity process of the wound 
edges in the first (p=0.015), seventh(p=0.013) and fourteenth(p=0.001) days. there was no statistically 
significant difference about the opening the wound in the first day(p=0.492), There was a statistically 
significant difference between the two groups in seventh(p=0.001) and fourteenth(p=0.026) days. 

Conclusion: This study showed that saffron extract cream 20% can be effective for 
episiotomy wound healing and wound edges continuity. 
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   اراكمقاله پژوهشی                                                                                                                   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
 75-84، 1394، مهر )100شماره پیاپی  (7، شماره 18                                                                                                                       سال 

  

 شدن باز و عفونت میزان بر  درصد20 غلظت با زعفران حاوي کرم تاثیر بررسی
  یوتومیاپیز برش محل

  
  3سخی حمیدرضا ،2جمیلیان مهري ،*2شکرپور مریم ،1محرابی سحر

  
  ایران اراك، اراك، پزشکی علوم دانشگاه  گروه زنان،زنان، تخصصی دستیار -1
  ایران اراك، اراك، پزشکی علوم دانشگاه زنان، گروه استادیار، -2
  ایران تهران، تهران، دانشگاه  گروه دارو،داروساز، -3

  
 20/2/94: تاریخ پذیرش 4/12/93: ریافتتاریخ د

 

   چکیده
 تـسهیل  جهت زایمان دوم مرحله در  است که  زایمان و زنان جراحی اعمال ترین متداول از یکی اپیزیوتومی :هدف و زمینه
 بـه  تر سریع بازگشت و درد از رهایی موجب زخم ترمیم .است همراه ناراحتی و درد با ناحیه این برش .شود می انجام زایمان
 20 زعفـران  کرم از تصمیم گرفتیم که اثرات    ،اپیزیوتومی محل عفونت باالي میزان به توجه با .گردد می روزانه هاي فعالیت
  .بررسی نماییم اند گرفته قرار اپیزیوتومی تحت که زنانی دررا  درصد
 1392 هاي سال طی که  انجام شد  زا نخست باردار زن 60 روي سوکور دو تصادفی بالینی آزمایی کار این :ها روش و مواد

هـر روز    ،مداخله گروه .بودند هگرفت قرار اپیزیوتومی و طبیعی زایمان تحت اراك طالقانی درمانی آموزشی مرکز در 1393تا  
 دریافـت  پالسـبو  موضـعی  کـرم  شـاهد  گروه و دریافت کردند  درصد20زعفران عصاره موضعی کرم هفته   2 بار به مدت     3

   .شد بررسی زایمان از بعد چهاردهم و هفتم اول، روز در آن ترمیم و خمز وضعیت .نمودند
 زخـم  لبـه  پیوستگی روند و )p=003/0(  چهاردهم و )p=054/0( هفتم روزهاي در اپیزیوتومی محل ترمیم نظر از :ها  یافته

 باز نظر از .شد دیده داري معنی اختالف گروه دو در )p=001/0( چهاردهم و )p=013/0( هفتم ،)p=015/0( اول هاي  روز در
 چهـاردهم  و )p=001/0( هفـتم اما در روزهاي     نداشت، وجود داري  معنی آماري اختالف )p=492/0( اول روز در زخم شدن

)026/0=p(  مشاهده شد گروه دو بین دار معنی آماري اختالفیک.  
 پیوسـتگی  و اپیزیوتـومی  زخـم  تـرمیم  براي  درصد 20 زعفران عصاره کرم مصرف که داد نشان مطالعه این :گیري نتیجه

  .باشد موثر تواند می زخم هاي لبه
  زا نخست باردار زنان اپیزیوتومی، زعفران، کرم :کلیدي واژگان

  
  
  
  
  
  
  
  
   دانشگاه علوم پزشکی اراك، گروه زنان ،اراك :نویسنده مسئول*

Email:Maryam_shokrpour@yahoo.com 



   و همکارانسحر محرابی                                                                                               ...     درصد بر 20بررسی تاثیر کرم حاوي زعفران با غلظت 

  77                                                                                                       1394 مهر ،7 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه یپژوهش علمی جلهم

   مقدمه
 زایمان، و زنان احیجر اعمال ترین متداول از یکی

ــومی ــن .اســت اپیزیوت ــرش ای ــیع جهــت ب ــه کــردن وس  دهان
 انجـام  زایمـان  دوم مرحلـه  در زایمان تسهیل و لگن خروجی

 کـشورهاي  زاي نخست زنان در اپیزیوتومی شیوع .)1(شود  می
  درصـد  4/19 آمریکـا  کـشور  در و  درصد 90 توسعه حال در

   .)3 ،2(است شده گزارش
 در دقیقـی  اطالعـات  ایران رد اپیزیوتومی شیوع از

 انجـام  بـه  تهـران  شـهر  در کـه  تحقیقـی  طـی  .نیـست  دسترس
 شده ذکر  درصد 8/95 حدود اپیزیوتومی شیوع ،است رسیده

 کشورهاي  زنان در اپیزیوتومی کاربرد متداول عمل   .)4(است
 را هـا  آن محکـم،  بـافتی  و کوتاه پرینه داشتن علت به آسیایی
   .)5(ایدنم می وسیع هاي پارگی مستعد

 .اسـت  همراه زیاد ناراحتی و درد با ناحیه این برش
 در و نشـستن  در مـشکل  ایجـاد  خوابی، بی خستگی،چنین    هم

 اخــتالل و جنــسی عملکــرد کــاهش فرزنــد، گــرفتن آغــوش
-9(باشـد  می آن دیگر عوارض از نوزاد و مادر عاطفی روابط

 و بـوده  برخـوردار  اي ویـژه  اهمیت از زخم ترمیم بنابراین .)6
 او تـر  سـریع  بازگشت و فوق مشکالت از مادر رهایی موجب

   .)10(شود می روزانه هاي فعالیت به
 آن شــیوع .اســت شــایعغیــر  اپیزیوتــومی عفونــت

 و 3 درجـه  پارگی با عفونت میزان و شده گزارش درصد1/0
 عفونـت  بـالینی  عالیـم  .یابـد  مـی  افزایش  درصد 2 الی 1 به 4

 یـا  قرمز رنگ تغییر یزوري،د موضعی، درد شامل اپیزیوتومی
 بـاز  شـدید  مـوارد  در و زخـم  لبـه  تـورم  و برش محل اي قهوه
 چرکی اگزوداي یا خون سروزي، مایع ترشح و ها بخیه شدن

 گیري پیش براي ،ایران مراکز اکثر در .باشد می زخم محل از
 بـه  حـداقل  خـوراکی  بیوتیـک  آنتی تجویز به اقدام عفونت از

 هـاي  مراقبـت  از بعـضی  .نمایند می نزایما از بعد روز 5 مدت
 بـا  بعـضا  و نبـوده  مفیـد  زخـم  تـرمیم  تسریع جهت فعلی رایج
   .)11(دارند تداخل ترمیم روند

 در  قدیم از جات ادویه برخی و سبزیجات گیاهان،
 عمـومی  نـام  بـا  زعفـران  .انـد  کـاربرد داشـته    ایـران  سنتی طب

Saffron ــام و ــی ن ــانواده از Crocus Sativus L علم  خ

ــانز ــه و اســت نبقی ــزان ب ــاد می ــاطقی در زی ــر من  ســواحل نظی
 .)12(شـود   مـی  کـشت  غیره و چین تبت، هند، ایران، مدیترانه،

 درمـان  در مفیـد  داروي یک عنوان به زعفران قدیم، طب در
 خـوردگی،  سـرما  آسم، سرفه، سیاه نظیر ها بیماري از بسیاري

ــاي ــدگی قاعــدگی، درده ــامنظم، قاع ــاروري، ن ــاب، ناب  الته
 بـه  و اسـت  شده توصیه تهوع و درد گلو درد، سر فسردگی،ا

 مــصرف نیــز اسپاســم ضــد و بخــش آرام مــاده یــک عنــوان
   .)14 ،13(شود می

 مـورد  زعفـران  التهـابی  ضد اثر جدید تحقیقات در
 زعفـران  زیـاد  مـصرف  .)13(اسـت  گرفته قرار ییدأت و بررسی

 يغـذا  در مـصرفی  میـزان  از بیشتر بسیار که )گرم 5 از بیش(
 آور سـقط  و دارد رحـم  روي محـرك بـر    اثر ،است معمولی

   .)15(باشد می
 پیکـرو  کروسین، شامل زعفران ترکیبات ترین مهم

 آنتـی  اثـرات  گذشـته  مطالعات .دنباش می سافرانال و کروسین
 را آن در موجـود  اجزاي از بعضی و زعفران عصاره اکسیدان

 داروهـاي  زا بعـضی  که است شده ثابت .)17 ،16(اند  داده نشان
 ایـن  داراي خـود  اکـسیدانی  آنتـی  خاصیت دلیل به زخم ضد

   .)18(باشند می زخم از جلوگیري در عملکرد
 شواهد حاکی  .نیست مستثنی امر این از نیز زعفران

 اثـر  داراي دیـازین  سـولفا  سـیلور  بـه  نـسبت  زعفران که است
 هـاي  مـوش  در سـوختگی  از ناشی هاي زخم ترمیم در بهتري

 کـه  اسـت  شـده  ثابـت چنـین      هـم  .)19(باشـد   می آزمایشگاهی
 افـزایش  وسـیله  بـه  و اکـسیدانی  آنتی خاصیت دلیل به زعفران

 بـه  آسـیب  از چربی پراکسیداسیون حذف و گلوتاتیون سطح
از این رو،    .)20(نماید می جلوگیري زخم ایجاد و معده مخاط

ــه مــسایل مــذکور  ــا توجــه ب  محــل عفونــت بــاالي میــزان و ب
 آمـار  طبـق ( آموزشـی  درمانی مراکز در اًخصوص اپیزیوتومی

 ،1391 سـال  دوم نیمـه  در طالقـانی  بیمارستان محیط بهداشت
 بـوده   درصـد  2/2 حـدود  در اپیزیوتـومی  محل عفونت شیوع
 درصـد را بــه  20تـصمیم گــرفتیم کـه کـرم زعفــران     ،)اسـت 

صورت موضعی در زنانی که تحت عمـل اپینریوتـومی قـرار             
 اکسیدانی آنتی اثرات بررسی به تا ، به کار گیریم   دگرفته بودن 

  .بپردازیم بدیلی ب و خاصیت پر گیاه این
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  ها روش و مواد
 تـصادفی  بـالینی  کارآزمـایی  صورته  ب مطالعه این

 گراویـد  پریمـی  زنـان  روي دارونمـا  با شده کنترل دوسوکور
 اراك طالقــانی درمــانی آموزشــی مرکــز بــه کننــده مراجعــه

ه مراجعـ  .ک قلویی بودند  صورت گرفت که در انتظار تولد ت      
 تـصادفی  صـورت  بـه  مطالعـه  به ورود شرایط واجد کنندگان

 دو بـه  هـا  نمونـه  .شـدند  مطالعه وارد آگاهانه رضایت باکسب
 کـرم  مداخلـه،  گـروه  بـه  .شدند تقسیم نفره 30 مساوي گروه

 داروسـاز  مـشاور  توسط که زعفران عصاره  درصد 20 حاوي
 بـه  بـار  سـه  روزي فتـه ه 2 مـدت  بـه  تـا  شد داده گردید، تهیه

 دارونما کرم نیز کنترل گروه .نمایند استفاده موضعی صورت
 دریافــت موضــعی صــورت بــه را اوســرین پایــه مــاده حــاوي
  .نمودند

 صـورت  این به درصد 20 زعفران کرم تهیه روش
 مثقـال زغفـران بـه روش    60گیـري از    کـه بـراي عـصاره   بـود 

ینـــد پرکوالســـیون یـــک فرآ. پرکوالســـیون اســـتفاده شـــد
جایگزینی است کـه بـه موجـب آن پـودر یـا قطعـه گیـاه در                  
ظرفی مناسب که یک خروجـی در پـایین آن وجـود دارد بـا        

شود و اجزاي حل شونده بـا سـرازیر شـدن          حالل مخلوط می  
ــه را وارد دســتگاه  . شــوند حــالل از آن جــدا مــی  ــودر نمون پ

 مرحلــــه 3پرکوالتـــور شـــده و از طریــــق آب مقطـــر در    
 رپرکوالتو در درپو گیدفشر انمیز .شــود مــی گیــري عــصاره

 و دنمیشو پرکوله لمحلو باشد دهفشر خیلی گرا .اســت  مهم
اگر خیلی شل باشـد حـالل درون آن کانـال زده و اسـتخراج       

پس از ریخته شدن پـودر و حـالل         . گیرد ضعیفی صورت می  
 رپرکوالتو پایینی یچهدر ،شـود  خارج می  مایع کهبه هنگامی   

 به ساعت 48 وشـــده  هپوشاند رتوپرکوال روي ه،شـــد بـــسته
 گـردد  بـاز مـی    پایینی یچهدر سپس .ماند می باقی حالت همین
 محلــــــول .یابد نجریا هقطر هقطر و هستگیآ به لحال تــــــا
ــه وارد نپرکوالسیو مرحله از هشد آوريجمع ــدي مرحلـ  بعـ

 محلول و گردد  میوزن ،خشک سانتریفوژ لوله یک .شود می
 5000 سرعت با دقیقه 5 مدت به وشده   ریخته آن در حاصل

 و شـده  جـدا  رویـی  محلول .شود می سانتریفوژ دقیقه در دور
 قـرار  هیتـر  در سـاعت  24 مـدت  بـه  رسـوبات  همـراه  بـه  لوله

 حــاوي ســانتریفوژ لولــه .شــود خــشک کــامال تــا گیــرد مــی
  .آیـد  دسـت  هب نشده حل ماده مقدار تا شود  می وزن رسوبات

 محاسـبه  اولیـه،  ارمقـد  از نمـودن  کـم  بـا وزن ماده حل شـده      
 وارددر خــالء  زيسا تغلیظ جهت محلــول ســپس .دوشــ مــی

 ي جــــهدر 40تــــا  35 ارتحر تحت و شــــده تقطیر هستگاد
 هستگاد در هشد اجستخرا رهعصا .شـود  می تغلیظ ادگر سانتی

ــردد مـــی خـــشک رفو در و تغلیظ رتوراپواوا ريتارو در  .گـ
پس سـ  .ندوش می هلیوفلیز نشد خشک جهت ها رهعصا نهایت

 ردو نگیر يها شیشه در فمصر نماز تا هشد خشک رهعصا
 تغلــیظ عـصاره  کـردن  مخلــوط بـا  .گردیـد  ارينگهد لیخچا
 آمـد  دسته  ب نهایی محصول ،پایه کرم با شده خشک و شده

 عـدد  120 تعـداد  بـه  و 25 حجـم  بـا  دار درب ظـروف  در که
 کـه  بود مددجو یک به متعلق ظرف دو هر .گردید بندي بسته

 وحــصول دوم نوبــت ویزیــت از پــس هفتــه یــک فاصــله بــه
 درب رنـگ  .شد می داده تحویل اول هفته مصرف از اطمینان
 درب رنـگ  و بـود  رنگ سیاه زعفران عصاره حاوي ظروف

 ،تعـداد  همـین  بـه  .بـود  رنـگ  سـفید  دارونمـا  حـاوي  ظـروف 
 پـر  گرم 25 وزن با اوسرین پایه کرم از دیگري مشابه ظروف

 .ندشد داده کنترل گروه هاي نمونه به دارونما عنوان به و شده
 تـا   ظـروف   داخل محتویات از اطالعی گونه هیچ طرح مجري

   .نداشت پایان طرح
 تـــرمیم درپ، و پـــرپ انجـــام و زایمـــان از بعـــد

 کاتکوت نخ از استفاده با ژنیکولوژي تخت روي اپیزیوتومی
 یـک  توسـط  یکـسان  تکنیـک  با و صفر و صفر دو کرومیک

   .شد نجاما )گر پژوهش( نفر
 هـا  آن زایمـانی  مراحل و ها نمونه بهداشتی وضعیت

 و نـوزاد  وزن مراحـل،  ایـن  بـه  مربـوط  اطالعات و  شد کنترل
 اطالعـات  آوري جمـع  هـاي   فـرم  در اپیزیوتـومی  بـرش  اندازه

 عفونـت  بـروز  اطالعـات   و تخصصی اطالعات دموگرافیک،
 نحــوه اپیزیوتــومی، تــرمیم از پــس .دگردیــ ارزیــابی و ثبــت

 بـه  گـر  پـژوهش  توسط پرینه بهداشت و دارو مصرف صحیح
 توسـط  را کرم هاي بسته طرح مجري .شد داده آموزش بیمار

 بـه  بـود  اطـالع  بـی  کـرم  ایـن  محتویـات  از کـه  بخـش  پرستار
 اجـرا  دوسـوکور  صـورت  بـه  مطالعه تا نمود توزیع مددجوها
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 روي بر ها کرم پوستی حساسیت ،مصرف شروع از قبل .شود
 پوستی حساسیت از موردي هیچ و شد چک ازوب از اي منطقه

 کـرم  مداخلـه،  گروه .نشد گزارش ها هیچ یک از کرم    هر در
 2 مـدت  به بار سه روزانه را زعفران عصاره  درصد 20 حاوي

 تحـت  گـروه  دو هر .نمودند مصرف موضعی صورت به هفته
   .گرفتند قرار سالین نرمال سرم با شو و شست درمان

 از قبـل  اول روز در زخـم  وضـعیت  ،بعد مرحله در
 بـا  زایمـان  از بعـد  چهـاردهم   روز و هفـتم روز   کرم، مصرف

 اکیمــوز، درد، قرمــزي، عالئــم .شــد بررســی کــرم مــصرف
 ارزیابی زخم شدن باز و اپیتلیزاسیون اگزودا، ادم، ترشحات،

   .شد ثبتمخصوص  فرم در طرح مجري توسط و گردید
  :ورود معیارهاي
 زا نخست زنان 

 بـر  کیلـوگرم  30تـا    8/19 بـین  دنیبـ  توده شاخص 
 مربع متر

  کبـدي،  عروقـی،  -قلبـی  هـاي  بیماري به ابتال عدم 
 یبوسـت  خـونی،  کم انعقادي، اختالالت دیابت، کلیوي،

 هموروئید و مداوم

 درمانی شیمی سابقه عدم 

 ضـــد انعقـــادي، ضـــد داروهـــاي مـــصرف عـــدم 
 تـضعیف  داروهـاي  بیوتیک، آنتی صرع، ضد افسردگی،

 ایمنی سیستم کننده

 مخدر مواد و سیگار الکل، مصرف عدم 

 ــتال ســابقه عــدم ــه اب ــاي بیمــاري ب ــال پوســتی ه  فع
 در زخـم  وجـود  دار، عالمت واژینیت آلرژیک، اختالل(

 )پوستی حساسیت یا محل

 متر سانتی 4تا  3 اپیزیوتومی سایز 

  :خروج معیارهاي
 عفونت از اي نشانه هر یا تب 

 ژنیتالیا پوستی بیماري 

 بودن پار مولتی 

 ساپرسیو ایمنو داروهاي سایر و کورتون با درمان 

 مزمن یا حاد بیماري گونه هر 

 گیاهی داروهاي به حساسیت 

 ــارگی ــوالنی پ ــدت ط ــسه م ــشتر( آب کی  18 از بی
 ،)سـاعت 14 از بیـشتر ( زایمـان  اول مرحله مدت ،)ساعت
 مــدت ،)ســاعت 2 از بیــشتر( زایمــان دوم مرحلــه مــدت
 )ساعت 1 از بیشتر( زایمان سوم مرحله

 زایمانی کمک وسایل از استفاده 

 4 و 3 درجه پارگی 

 زایمان از بعد عادي غیر ریزي خون 

 هماتوم 

 دانـشگاه  پزشـکی  اخـالق  کمیتـه  در پـژوهش  ایـن 
 مـورد  92-151-4کـد  بـا  و شـد  مطـرح  اراك پزشـکی  علوم
 بـه  (IRCT) بالینی کارآزمایی سایت در و گرفت قرار تأیید

   .رسید بتث به 201310254686N9 شماره
  

   ها یافته
 هـدف  .باشد می بالینی کارآزمایی یک مطالعه این

 میـزان  بـر  درصد 20 غلظت با زعفران حاوي کرم تأثیرآن  از  
 بـرروي  کـه   اسـت  اپیزیوتـومی  برش محل شدن باز و عفونت

 1393 تــا 1392 هــاي ســال طــی کــه زا نخــست بــاردار زن 60
 طبیعی انزایم تحت اراك طالقانی درمانی آموزشی درمرکز

 صـورت ه  ب ها نمونه. شد انجام  بودند گرفته قرار اپیزیوتومی و
 گـروه  در نفـر  30.شـدند  تقـسیم  مساوي گروه دو به تصادفی
 از گـروه  دو .گرفتنـد  قـرار  کنتـرل  گروه در نفر 30 و مداخله

 وزن ،)p=134/0( تحــصیالت ســطح ،)p=733/0( ســن نظــر
)897/0=p(، ــه ــوده نمای ــدنی ت ــاوت )p=872/0(ب ــاري تف  آم

  .بودند همسان و نداشتند هم با داري معنی
 آمـاري  تفـاوت  بـستري  علـت  نظـر  ازهر دو گروه    

ــی ــا داري معن ــم ب ــتند ه ــسان و )p=029/0(داش ــد یک  و نبودن
 یک .بود زایمان درد گروه دو هر در بستري علت ترین شایع

 تـشخیص  بـا  کـه  شد خارج مطالعه از تب علت به مددجو نفر
   .گرفت ارقر درمان تحت متریت

 در زخـم  محـل  قرمـزي  میـزان که   داد نشان ها یافته
ــروه دو در اول روز ــاري تفــاوت گ  نداشــته داري معنــی آم

 قابـل  اخـتالف  هفـتم  روز در کـه  حالی در ،)p=688/0(است
 محـل  قرمزي و )p=001/0(شد مشاهده گروه دو بین توجهی
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 نیزتفاوت چهاردهم روز در .نشد دیده مداخله گروه در زخم
  ).p=150/0(نبود مشهود گروه دو بین گیري چشم

 درگروه اول روز در اپیزیوتومی از بعد درد نظر از
 داري معنــی آمـاري  تفــاوت کنتـرل  گـروه  بــه نـسبت  مداخلـه 
 هفـــتم روز در کـــه حـــالی در ،)p=112/0(نداشـــت وجـــود
 داد نـشان  و شـد  مـشاهده  گـروه  دو بین توجهی قابل اختالف

 وجـــــود مداخلـــــه گـــــروه در هفـــــتم روز در درد کـــــه
 بـین  چهاردهم روز در درد نظر ازچنین    هم ).p=001/0(ندارد

  . )p=000/1(نشد مشاهده توجهی قابل تفاوت گروه دو
ــم ــین  ه ــشخصچن ــد م ــود نظــر از ش ــوز وج  اکیم

 اول روز در )مخاطی شدگی کبود یا پوستی زیر ریزي خون(
 در و داشـتند  هم با داري معنی تفاوت آماري نظر از گروه دو
 ،)p=001/0(داشـت  وجـود  اکیموز اول روز در مداخله وهگر
 و )p=237/0( هفــــــــــتم روز در کـــــــــه  حـــــــــالی  در

ــاردهم ــاوت )p=492/0(چه ــشم تف ــري چ ــین گی ــروه دو ب  گ
  .نشد مشاهده

 زیر در اضافی مایع تجمع یا ورم( ادم وجود نظر از
 داري ، تفاوت آمـاري معنـی     هفتم روز و اول روز در )پوست

 گـروه  در ادم وجـود  اول روز در .شتدا وجود گروه دو بین
 هفــتم روز در کــه حــالی در ،)p=007/0(بــود بیــشتر مداخلــه

 روز در و )p=005/0(شـد  دیـده  بیـشتر  کنتـرل  گروه در تورم
 مــشاهده  واضــحی تفــاوت گــروه دو بــین نیــز چهــاردهم

  ).p=000/1(نشد
 در )تلیالیزاسـیون  اپی( زخم شدن بسته روند نظر از

 در .)p=000/1(بود یکسان روند این ولا روز در گروه دو هر
 گــروه دو بـین  واضــحی اخـتالف  نیــز )p=054/0( هفـتم  روز

 شـدن  بسته روند چهاردهم روز در که حالی در ،نشد مشاهده
   ).p=003/0(است بوده بهتر و تر سریع مداخله گروه در

 در نیـز  گـروه  دو بـین  در زخم لبه پیوستگی نظر از
 چهاردهم روز و )p=013/0( مهفت روز ،)p=015/0( اول روز

)001/0=p( و شـد  ایجـاد   در گروه مداخله   مطلوبی پیوستگی 
 نظـر  از .شد مشاهده گروه دو بین داري معنی آماري اختالف

 هفــــتم ،)p=492/0( اول روزهـــاي  در زخــــم شـــدن  بـــاز 

)000/1=p(، چهاردهم و )761/0=p( که گردید مشخص نیز 
  .ندارد وجود گروه دو بین داري معنی آماري اختالف

بر طبق آزمون کاي مربع، دو گروه از نظر قرمـزي        
 داري بــا هــم محـل زخــم در روز اول، تفــاوت آمـاري معنــی  

 اخـتالف  هفـتم  روز در که حالی در ،بودند همسان و نداشتند
 قرمـزي  کـه  داد نـشان  و شـد  مـشاهده  گـروه  دو بین واضحی

ــتم روز در زخــم محــل ــده مــصرف گــروه در هف  کــرم کنن
ــران ــین از امالکــ زعف ــی ب ــاردهم روز در .رود م ــاوت چه  تف

  .نشد مشاهده گروه دو بین گیري چشم
براساس آزمون کـاي مربـع، دو گـروه از           چنین هم

نظر وجود درد بعـد از جراحـی در روز اول، تفـاوت آمـاري          
 در کـه  حـالی  در ،بودنـد  همـسان  و نداشـتند  هم با داري معنی
 نـشان  و شد هدهمشا گروه دو بین واضحی اختالف هفتم روز
 گــروه در هفــتم روز در جراحــی عمــل از بعــد درد کــه داد

 چهـاردهم  روز در .نـدارد  وجـود  زعفران کرم کننده مصرف
  .نشد مشاهده گروه دو بین گیري چشم تفاوتنیز 

 دو کـه  شـد  مـشخص  براساس آزمـون کـاي مربـع      
 کبـود  یـا  پوسـتی  زیر ریزي خون( اکیموز وجود نظر از گروه

 هـم  با داري معنی  آماريتفاوت روز اول    در )مخاطی شدگی
ــتند ــروه .داش ــصرف گ ــده م ــرم کنن ــران ک  اول روز در زعف
ــتند،اکیمــوز ــالی در  داش ــه ح ــتم روز در ک ــاردهم و هف  چه

   .نشد مشاهده گروه دو بین گیري چشم تفاوت
 وربـع مـشخص شـد کـه د        مبر طبـق آزمـون کـاي        

 یـر ز در اضـافی  مـایع  تجمـع  یـا  ورم( ادم وجود نظر ازگروه  
 بـا هـم     داري معنیآماري   تفاوت هفتم و اول روز در )پوست

ــتند ــود اول روز در .داش ــروه در ادم وج ــصرف گ  کننــده م
 گـروه  در تـورم  هفتم روز در که حالی در ،بود بیشتر زعفران
 دیـده  بیـشتر  سرسـفید  کـرم  گروه در وبود   کم بسیار زعفران

 واضـحی  تفـاوت  گـروه  دو بـین  نیـز  چهاردهم روز در و شد
   .نشد مشاهده

 زخـم  شدن بسته روندآزمون کاي مربع نشان داد که      
 ،است یکسان گروه دو هر در  در روز اول    )تلیالیزاسیون اپی(

 .نشد مشاهده گروه دو بین واضحی اختالف نیز هفتم روز در
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 گـروه  در شـدن  بـسته  رونـد  چهـاردهم  روز در کـه  حالی در
   .است بوده بهتر و تر سریع زعفران کرم کننده مصرف

 نیـز  گـروه  دو بین در زخم لبه پیوستگی مقایسه در
 گـروه  در کـه  شـد  مـشخص  مربـع  کـاي  آزمون از استفاده با

ــصرف ــده م ــرم کنن ــران ک ــتم روز در زعف ــاردهم و هف  چه
 داري معنـی  آمـاري  اخـتالف  و شـده  ایجاد مطلوبی پیوستگی

   .شد مشاهده گروه دو بین
 بـا  زنیـ  گـروه  دو بـین  در زخـم  شدن باز مقایسه در

 آماري اختالف که شد مشخص مربع کاي آزمون از استفاده
 حـالی  در .نـدارد  وجـود  اول روز در گروه دو بین داري معنی

 مـشاهده  داري یمعنـ  اخـتالف  چهـاردهم  و هفـتم  روز در که
 نفـر در    4 اپیزیوتـومی  بـرش  محـل  ،مداخله گروه در .گردید

 گونه هیچ اه آن ،بود شده باز متر سانتی 5/1 از کمترروز هفتم   
 درمـان  ضـمن  بیماران از تعداد این در .نداشتند چرکی ترشح

 کـرم  مـصرف  ادامه و روزانه شويت و   شس و بیوتیک آنتی با
 بازشـدگی  گونه هیچ چهاردهم روز مجدد ویزیت در زعفران

 و ندداشـت  منظمـی  پیوسـتگی  زخـم  هـاي   لبه و نشد دیده زخم
 8، زخـم    نتـرل ک گروه در .بود شده انجام خوده  ب خود ترمیم

ــاز متــر ســانتی 2 نفــر در روز هفــتم  مــصرف کــه بــود شــده ب
 از نفـر  5 وتجویز شد    ها  براي آن  شو و   شست و بیوتیک  آنتی

 ادامـه  را روتـین  درمان مختصرداشتند چرکی ترشح که ها آن
 ولـی  ،یافتنـد  بهبـود  کـامال  چهاردهم روز ویزیت در که داده

به صورت غیر کامل     نفر 1 در و نبود منظم زخم لبه پیوستگی
 صـورت  هبـ  و نداشـته  چرکی ترشح ولی ،بود باز زخم و بود

 از فـراوان  چرکـی  ترشـح  علـت ه  بـ  نفـر  2 .شد ترمیم سرپایی
 مطالعـه  از دهـم  روز ویزیـت  در و ندشـد  بـستري  زخـم  محل

 الیـه  تـا  متـر  سـانتی  3 حـد  در زخـم  شـدن  بـاز ( شدند حذف
   ).عضالنی

 گروه ود بین در چرکی ترشح وجود مقایسه در
 اختالف که شد مشخص مربع کاي آزمون از استفاده با نیز

 چهاردهم و اول روز در گروه دو بین داري معنی آماري
 داري یمعن اختالف هفتم روز در که حالی در ،وجود ندارد

   .گردید مشاهده گروه دو بین
  

   بحث
 حـاوي  کـرم  تـأثیر  بررسی ،مطالعه این از هدف

 شـدن  بـاز  و عفونـت  میزان رب  درصد 20 غلظت با زعفران
 ایــن از حاصــل نتــایج .باشــد مــی اپیزیوتــومی بــرش محــل

 تفـاوت   براسـاس آزمـون کـاي مربـع      کـه  داد نشان تحقیق
 تحـصیالت،  جـنس،  سـن،  نظر از گروه دو بین داري معنی
ــادر، وزن ــوزاد، وزن مـ ــه نـ ــوده نمایـ ــدنی  تـ ــه و بـ  درجـ

 علــت تــرین شــایع چنــین هــم .نداشــت وجــود اپیزیوتــومی
ــود زایمــان درد گــروه دو هــر در ريبــست  ازایــن کــرم  .ب
 چهـاردهم  و هفتم روزهاي در اپیزیوتومی محل ترمیمنظر

 هفـتم  و اول روزهاي در زخم لبه پیوستگی روند نظر از و
   .بود موثر وچهاردهم

ــم محـــل مـــزيقر مقایـــسه در  اول روز در زخـ
 حـالی  در ،نداشـت  وجود گروه دو داري بین  تفاوت معنی 

 مـشاهده  گـروه  دو بین واضحی اختالف هفتم روز در که
 در هفـتم  روز در زخـم  محـل  قرمـزي  کـه  داد نشان و شد

 در .رود می بین از کامال زعفران کرم کننده مصرف گروه
 مـشاهده  گـروه  دو بـین  گیري چشم تفاوت چهاردهم روز
  .نشد

 اپیزیوتـومی  تـرمیم  از بعد درد وجود مقایسه در
 و نداشـتند  هـم  با داري نیمع تفاوت گروه دو اول روز در

 واضحی اختالف هفتم روز در که حالی در ،بودند همسان
 مصرف گروهمشخص شد که    و شد مشاهده گروه دو بین

هیچ گونه دردي بعد از ترمیم در روز         زعفران کرم کننده
 دو بین گیري چشم تفاوت چهاردهم روز در و هفتم ندارد

  .نشد مشاهده گروه
 کبـود  یـا  پوستی زیر يریز خون( اکیموز وجود

 تفــــاوت گــــروه دو در اول روز در )مخــــاطی شــــدگی
 کـرم  کننـده  مـصرف  گـروه  در و داد نـشان  را داري معنـی 

 در  که حالی در .داشت وجود اکیموز اول روز در زعفران
 گـروه  دو بـین  گیـري  چـشم  تفاوت چهاردهم و هفتم روز

   .نشد مشاهده
 در اضـافی  مایع تجمع یا ورم( ادم وجود نظر از

 در داري تفاوت آماري معنی   که شد مشخص )پوست زیر
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 ،اول روز در .دارد وجـود  بـین دو گـروه     هفتم و اول روز
 در ،بـود  بیـشتر  زعفران کننده مصرف گروه در ادم وجود
 و کم بسیار زعفران گروه در تورم هفتم روز در که حالی

 چهاردهم روز در و شد دیده بیشتر سرسفید کرم گروه در
   .نشد مشاهدهبین دو گروه  واضحی وتتفا نیز

 هـر  در )تلیالیزاسیون اپی( زخم شدن بسته روند
ــروه دو ــسان اول روز در گ ــود یک ــتم روز در و ب ــز هف  نی

 کـه  حالی در .نشد مشاهده گروه دو بین واضحی اختالف
 کننده مصرف گروه در شدن بسته روند چهاردهم روز در

  .بود بهتر و تر سریع زعفران کرم
 گـروه  دو بـین  در زخـم  لبه پیوستگی ایسهمق در

 و هفـتم  روز در زعفـران  کـرم  کننده مصرف گروه در نیز
 آمـاري  اخـتالف  و شد ایجاد مطلوبی پیوستگی چهاردهم

 بـاز  مقایـسه  در .گردیـد  مـشاهده  گروه دو بین داري معنی
 داري معنی آماري اختالف نیز گروه دو بین در زخم شدن

  .شد مشاهده
 سـال  در همکـاران  و خراسانی هکاي    مطالعه در

 براي زعفران عصاره اثر ،دادند انجام موش روي بر 2008
 سـیلور  اثـر  بـا  را دوم درجـه  سـوختگی  هـاي  آسیب ترمیم

 کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  و کردند مقایسه سولفادیازین
 سـولفادیازین  سـیلور  با مقایسه در  درصد 20 زعفران کرم

 سوختگی از ناشی هاي زخم ترمیم در بهتري اثرات داراي
همـسو   مـا  مطالعه از حاصل نتایج با این  است و  دوم درجه

 پیوسـتگی  و زخـم  بهبـود  در زعفـران  کرم داد نشان و بود
 اثـر  احتمـاالً  علـت ایـن امـر      ،اسـت  داشته تأثیر آن هاي لبه

  .)19(باشد می زعفران رسانی خون افزایش

اي   مطالعـه  در 1390 سـال  در همکاران و وکیلی
 هــاي آســیب مقابــل در زعفــران محــافظتی اثــر رســیبر بـه 

 مـوش  در مـوقتی  - موضـعی  مغـزي  ایسکمی در اکسیداتیو
 مغز  میانی شریان موقتی انسداد با ها آن .پرداختند صحرایی

 اعـالم  نهایـت  در و نمـوده  طراحی سکته تجربی مدل یک
 آســیب  مقابــل  در ظتیفمحــا  اثــر زعفــران  کــه  کردنــد

 . دارد صحرایی موش در زيمغ ادم و ایسکمیک اکسیداتیو
 آنتـی  هـاي  آنـزیم  ظرفیت افزایش طریق از احتماال اثر این

 ضـد  اثـر  بـا  آزاد هـاي  رادیکـال  تولید کاهش و اکسیدانی
 ما مطالعه در .شود می اعمال رسانی خون افزایش و التهاب

 بهبـود  و تـرمیم  بـه  نـسبت  زعفران کرم التهابی ضد اثر نیز
 .)21(شد داده نشان زخم تر سریع

 در همکـاران  و بخـت  کیان ،دیگر اي  مطالعه در
 آن، فعـال  محتویـات  و زعفـران  اثـر  بررسی به 2009 سال

 گوارشـی  هـاي  زخـم  از جلوگیري در سافرانال و کروسین
 دیـابتی  غیـر  و دیـابتی  هـاي  موش در ایندومتاسین از ناشی

 و 100 ،25 دوزهـاي  با را زعفران عصاره ها آن .پرداختند
 جهت  . دادند قرار مصرف مورد کیلوگرم بر گرم میلی 250

 هـا  ، مـوش  ایندومتاسـین  از ناشـی  گوارشی هاي زخم ایجاد
 کیلوگرم بر گرم میلی 40 ، مقدار مداخله از قبل ساعت نیم

 پایان دراین محققان  . دریافت کردند ایندومتاسین انوزنش
 ممکـن  سـافرانال  و کروسـین  زعفـران،  کـه  گرفتنـد  نتیجه
 افـزایش  بـا  و خـود  اکـسیدانی  آنتـی  خواص دلیل به است

 در چربـــی پراکـــسیداسیون حـــذف و گلوتـــاتیون ســـطح
 گوارشـی  موکـوس  بـه  آسـیب  از موش گوارشی موکوس

 مطالعه با نیز مطالعه این از حاصل نتایج .نمایند جلوگیري
  .)20(بود یکسان اپیزیوتومی زخم ترمیم روند به نسبت ما

 صرنــ گنــدمی کــهاي    مطالعــهدر 1390 ســال در
ــادي ــاران و آب ــام همک ــد انج ــر ،دادن ــد اث ــایی ض  باکتری
 از برخـی  بـر  زعفـران  گلبـرگ  الکلـی  و آبـی  هاي عصاره
 ایـن  به و کردند بررسی را غذایی زاي بیماري هاي باکتري

 به توانند می زعفران گلبرگ هاي عصاره که رسیدند نتیجه
 اسـتفاده  مـورد  هـا  بـاکتري  ضد بر طبیعی نگهدارنده عنوان

 غـذایی  مـواد  در را هـا  عصاره این از استفاده و یرندگ قرار
 کـرم  کـه  داد نـشان  نیـز  مـا  مطالعـه  نتـایج  .نمودند پیشنهاد
 اپیزیوتـومی  برش محل عفونت کاهش و بهبود در زعفران

 شدن باز آن مصرف با و است بوده مؤثر ها باکتري ضد بر
   .)22(است شده دیده کمتر زخم مجدد

ــه در ــه اي مطالع ــط ک ــ توس ــورت  ادم ــه ص ین ب
 کــه اثبـات گردیـد   شــد انجـام  2013توصـیفی در آوریـل   

 در حـداقل  زعفـران  هـاي   فـرآورده  پزشـکی  بـالقوه  اثرات
 جنـسی،  اخـتالل  درمـانی،   شـیمی  اضـطرابی،  اختالل موارد
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ــان ــس درم ــوره، دی ــشار من ــون، ف ــاتی خ ــابتی نوروپ   ودی
 22 حـداقل  طریـق  از  تـأثیرات  ایـن  کـه  اسـت  سوریازیس

 شـامل  اختـصار  بـه  کـه  گیرد صورت می  بیولوژیکال مسیر
ــی ــسیدان، آنت ــی اک ــینوژن، آنت ــد کارس ــاب، ض ــد الته  ض

 فـاکتور  کننـده  مهار دپرسان،  آنتی موتاژن،  آنتی اضطراب،
TNF ، چنین هم .دنباش می پروستاگالندین آنتاگونیست 
 کـرم  التهـابی  ضـد  و درد ضـد  اثـر مبنی بر    ما مطالعه نتایج

 نتـایج  با ،بود دار  معنی خلهمدا گروه در که زعفران حاوي
   .)23(دارد خوانی هم مطالعه این

ــه در ــین مجل ــی ب  & Tissue repair الملل

regeneration  در درمـاتولوژي  و اورژانـس  طب ، گروه 
ــرات 2012 ســال  در را زعفــران ســازنده بیومارکرهــاي اث
  درجـه  هـاي  سـوختگی  تلیـالی   اپـی  و عروقـی  آسیب بهبود
 کرمدار  از لحاظ تأثیر معنی نیز ما همطالع .ددندا نشان پایین

 بهبود اثر با مداخله گروه رب اپیتلیزاسیون تسریع در زعفران
   .)24(رددا خوانی هم مطالعه این در عروقی آسیب

  
   گیري نتیجه

 کــرم کــه داد نــشان ایــن مطالعــه از حاصــل نتــایج
 مـؤثر  توانـد  مـی  اپیزیوتـومی  زخم ترمیم براي زعفران گیاهی

 دهـد   مـی  کاهش را ادم و اکیموز درد، قرمزي، معالئ و باشد
 مجـدد  شـدن  بـاز  از و شـده  زخـم  هـاي  لبه پیوستگی باعث و

 کـرم  این مصرف که این به توجه با .کند می جلوگیري زخم
 حــداقل بــا میواپیزیوتــ تــرمیم حــاد فــاز بهبــود تــسریع سـبب 

 )مـصرف  بـا (هفتـه  یـک  بـه  )مصرف عدم(هفته سه از عارضه
 از بیـشتر  مراقبـت  و توجـه  امکـان  کرم این مصرف ،گردد می

 کـه  صورتی در چنین هم .آورد می فراهم را مادر توسط نوزاد
 شـیردهی  ،نماید احساس زایمان از بعد کمتري عوارض مادر
   .داشت خواهد زایمان اول هفته 2 در خصوصه ب یموفق

  
   پیشنهادات

 ــال نامتخصــص ــر در اطف ــادران ویزیــت ه ــه را م  ب
 سـالمت  تـا  نمایند تشویق خود از الزم هاي  مراقبت

   .شود تأمین کودك و مادر

 کشور در تخلیص و استخراج از پس زعفران گیاه 
 مــورد و رود کــاره بــ موضــعی هــاي کــرم تهیــه در

  .گیرد قرار تجاري مصرف
 تـن  300از بـیش  تولیـد  بـا  ایـران  که این به توجه با 

 جهـان  کننـده  تولیـد  تـرین  بـزرگ  سال در زعفران
 تحــت زعفــران کــرم شــود مــی دپیــشنها باشــد مــی

ــارت ــت وزارت نظــ ــه بهداشــ ــده  تهیــ  در وشــ
ــه ــا داروخانـ ــع هـ ــرد توزیـ ــت و دگـ ــرمیم جهـ  تـ
 گیرد قرار عموم دسترس در ها زخم و ها سوختگی

 خـارجی  مـشابه  هـاي  کـرم  ي پرهزینه واردات از تا
 بــه آن صــدور امکــان و آیــد عمــله بــ جلــوگیري
   .شود فراهم دیگر کشورهاي

  
   قدردانی و تشکر

 تخصصی دستیاري نامه پایان از گرفته بر مقاله این
 پزشکی علوم دانشگاه مصوب محرابی سحر دکتر خانم زنان

 آموزشی معاونت ازبدین وسیله نویسندگان  .باشد می اراك
 و طالقانی بیمارستان همکاران کلیه و دانشگاهآن  تحقیقات و

   .یندنما می گزاري سپاس محترم بیماران
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