
 

 

  مقاله پژوهشي

  زنان در نه يپر بيپرآسمان يدر مرحله دوم زافيزيوتراپيک پرينه  هاي روش ريتأث
  للخاني خخميآموزشي درماني امام  کننده به مرکز اول زاي مراجعه

  

  ٣، دکتر رقيه شيرينکام*٢ريحانه ايوان بقا ،١معصومه سهرابي

  

  ۱۷/۰۲/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ۲۹/۱۱/۱۳۹۰: تاريخ دريافت
  

  چکيده

 نيـ هـدف ا باعث عوارض کوتاه مدت و بلند مدت بعد زايماني شـود   تواند يمو  افتد يمآسيب پرينه به طور شايع به هنگام زايمان اتفاق : ه و هدفپيش زمين

در زنان اول زا  ها يرگپانياز به ترميم  زانيو مناحيه پرينه  هاي يپارگميزان و درجه مان بر يدر مرحله دوم زافيزيوتراپيک پرينه  يها روش ريتأث يمطالعه بررس

  .باشد يم

که تمايل به شرکت در پژوهش و شـرايط انجـام زايمـان    يي زن اول زا ١٢۰در اين مطالعه . اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي است: ها روشمواد و 

. قرار گرفتندو گروه کنترل ) اساژ پرينه، مکمپرس گرم(اپيک فيزيوتر يها روشنفره  ۴۰گروه  سهدر مرحله دوم زايمان  در يتصادفبه صورت  طبيعي را داشتند،

 يهـا  دادهبعد از اعمال مداخله،  .باشد يم مانيدوم زادر مرحله که روش شايع اداره پرينه  شد يمانجام  ريتگن مانور قيطرکنترل، براي اداره پرينه از گروه ر د

و آزمون ناپارامتري کروسکال واليس و بـا اسـتفاده از    ANOVAبطه مجذور کاي، تفاوت ميانگين آماري توصيفي، را يها روشوسيله بدست آمده از مطالعه به 

  .)تلقي گرديد دار معني ۰۵/۰ از تر کم p(آماري قرار گرفت  ليو تحلبررسي و تجزيه  مورد  SPSSنرم افزار  ۱۵نسخه 
و نياز به  )P=۱۳۴/۰(قدامي پرينه  هاي يپارگو همچنين )P=۰/ ۵۱۳(و درجه د و کيه درج هاي يپارگدر ميزان پرينه سالم،  داري معنيتفاوت آماري : ها يافته

  . فيزيوتراپيک در مقايسه با گروه كنترل مشاهده نشد يها گروهدر  )P=۷۷۵/۰( ها يپارگترميم 

  . ايمان احتماالً تأثيري بر ميزان سالمت پرينه نداردفيزيوتراپيک پرينه در زنان اول زا در مرحله دوم ز يها روش، ها يافتهبا توجه به : بحث و نتيجه گيري

  فيزيوتراپيک،آسيب پرينه، زنان اول زا، مرحله دوم زايمان يها روش: ها واژهكليد 
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  مربي، کارشناسي ارشد مامايي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال ١
  )سنده مسئولنوي( مامايي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل کارشناسي ارشد ،مربي ٢
  آموزشي درماني امام خميني خلخال مرکز زايمان، متخصص زنان و ٣

  مقدمه

در بسياري اجتماعي  و هدفحق بشري  سالمتي به عنوان

حاملگي . شود يماز کشورهاي جهان يك اولويت ملي محسوب 

 يچشـمگير  ريتأث مانيزاو  يروند باردارو در گستره وسيع تر 

حين بـارداري،   زن ميليون ۵۰ساله هر  .بر سالمت جامعه دارد

 درصـد بـا   ۱۵ و شـوند  يمـ ن دچـار عارضـه   زايمان يا پس از آ

عـوارض طـوالني   . کننـد  يم زندگي مزمن هاي يناتوانعوارض و 

آسـيب   و نـازايي  ،سبب دردهاي مزمن، اختالل حرکـت  مدت،

  .)۱( شود يمتوليد مثل  دستگاه

را تجربـه   نـه يپر يکه ترومـا  يزنان دهد يممطالعات نشان  

مقاربـت دردنـاک،   ، يو مـدفوع  يادرار ياريـ اخت يب کنند از يم

دارند،  تيو ضعف عضالت لگن شکا دهيدرد طول کش ،يزيخونر

درد، . )۲(ت اس کمتردارند سالم  نهيکه پر زناني مشکالت در نيا

يـد مشـکالتي   وئخـتالالت جنسـي و همور  ا اختياري ادراري،بي 

  به صورت  و کشند يمهستند که تا يک سال بعد زايمان طول 



 للخاني خخميآموزشي درماني امام  کننده به مرکز زنان اول زاي مراجعهدر نه يپر يبپرآسمان يدوم زادر مرحله فيزيوتراپيک پرينه  هاي روش يرتأث
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سـازمان بهداشـت   طبق تعريف ). ۳( آيند يمعوارض مزمن در 

تروماي پرينه عبارت است از هر نوع آسيب پرينه يا ژنيتـال   جهاني

پيزياتومي به هنگام زايمـان  ايا  خود خودبه هاي يپارگکه در نتيجه 

 ديـواره  بيـا، به صورت آسيب الپرينه  تروماي قدامي. شود يمايجاد 

خلفي وتروماي  شود يميا کليتوريس تعريف  راه شابيپقدامي واژن، 

ديواره خلفي واژن، عضله پرينه يا اسفنکتر مقعدي آسيب به پرينه 

واژن  يهـا  يپـارگ  .شـود  يمـ را نيز شـامل  مقعد تليوم ي که اپاست 

کـه   درجـه اول  هـاي  يپارگ .شوند يموپرينه به چهار درجه تقسيم 

. کنـد  يمـ  ريـ واژن را درگ يمخـاط  يو غشـا  نهيفورشت، پوست پر

واژن،  يمخـاط  يعالوه بر پوسـت و غشـا  که درجه دوم  هاي يپارگ

درجه  هاي يپارگ. شود يم شامل زينرا  نهيو عضالت جسم پر ايفاس

درجـه چهـارم    هـاي  يپـارگ و  کند يم ريسوم اسفنکتر مقعد را درگ

د شـو  يمـ شامل مقعد و مخاط رکتوم را  يو خارج ياسفنکتر داخل

)۴( . 

کـه بـا    باشد يمبرش جراحي پرينه قبل از زايمان  اپيزيوتومي،

شـواهد   گونه چيهبدون  شديد و هاي يپارگهدف محافظت پرينه از 

ه انجــام گرفتــ در مطالعـات  .)۵(شـده اســت   پزشــکي وارد ،علمـي 

در . شته استشواهدي دال بر حمايت از فوايد اپيزيوتومي وجود ندا

استفاده از اپيزيوتومي با ميزان باالي تروماي پرينه و اين مطالعات، 

). ۶(ت بـوده اسـ  پرينـه همـراه   زياد درد و  ۴و  ۳درجه  هاي يپارگ

عي يکي از فاکتورهاي خطر کاهش عمل طبياتومي ي زياپ همچنين

 شيو افـزا اري استرسـي ادراري  يـ ، در بـي اخت نه بـوده يعضالت پر

  .)۷(اسفنکتر مقعدي ورکتوم نقش دارد  هاي يپارگ

از نظر سازمان بهداشت جهاني، اپي زيوتومي نبايد بـه صـورت   

سازمان، ميزان  نيطبق نظر ا. انجام شود ها يمانزاروتين و در تمام 

از سـال  ). ۸( باشـد  يمـ سبت اپيزيوتومي مناسـب  ن درصد براي ۲۰

مريکا و کشورهاي اروپايي آاپيزيوتومي در ز ميزان استفاده ا ۱۹۸۰

درصد کاهش يافته است اما در اين دوره ترميم  ۳۰درصد به  ۶۴از 

درصد افـزايش پيـدا کـرده     ۴۰درصد به  ۱۱زايماني از  هاي يپارگ

  .)۹، ۱۰(است 

کاهش استفاده از اپيزيوتومي در بسياري از نقاط جهان اعمال 

هســتند کــه ميــزان  ييهــا روشحققــان بــه دنبــال م .شــده اســت

در ناحيه پرينـه را نيـز    خود خودبهايجاد شده به صورت  هاي يپارگ

جهت به تعـديل   يمختلف هاي فن. کاهش داده و به حداقل برسانند

ايـن   ، امـا شـود  يم استفاده مانيزاتوسط عاملين  ها يپارگرساندن 

  ). ۱۱-۱۳( اند نشدههنوز به طور کامل ارزيابي  ها فن

کمپرس گرم و ماساژ پرينه با لوبريکنـت بـه عنـوان     يها روش

بالقوه فيزيوتراپيک درماني در مرحله دوم زايمـان بـوده،    يها روش

بـه ناحيـه،    يرسـان  خـون ، اتساع عروق و افزايش ها آنمکانيسم اثر 

ارزيابي کاملي ). ۱۵،۱۴( باشد يمعضله  و اتساعافزايش شل شدگي 

بـه هنگـام    هـا  فنيا مخالفت در استفاده از اين در جهت موافقت و 

 زانيـ م اياسـترال در مطالعه انجام شده در ). ۱۶(د زايمان وجود ندار

 در گروه کمپرس گرم داري معنيبه صورت  ۴و  ۳درجه  هاي يپارگ

امـا در مطالعـه انجـام    ). ۱۷(د بـو  نييپـا  در مقايسه با گروه كنترل

ناحيـه   هاي يپارگو، ميزان گرفته در بيمارستان آموزشي نيومکزيک

عـدم تمـاس پرينـه،    (ژنيتال و نياز به ترميم پرينـه در سـه گـروه    

در مطالعه انجام شـده  ). ۱۸(مشابه بود ) کمپرس گرم، ماساژ پرينه

 ي،زايمـان  دومزن که در مرحلـه   ۱۳۴۰ نيز بر روي ۲۰۰۱سال  در

 هـاي  يپـارگ ، ميـزان پرينـه سـالم و    کردند يمماساژ پرينه دريافت 

 و اپيزيوتومي در گروه ماساژ و گروه کنترل مشابه بود ۲و  ۱درجه 

 تـر  پـايين  داري معنيدر گروه ماساژ با اختالف  ۳ولي پارگي درجه 

  . )۱۹( بود

اداره  هاي فنبه طور کلي مطالعات انجام گرفته در زمينه تأثير 

پرينه در مرحله دوم زايمان در پيشگيري از آسـيب پرينـه بسـيار    

از  تيـ در حمادر حال حاضـر مـدرکي   و  باشد يمناکافي محدود و 

در جهـت   ،مـان ينـه قبـل زا  يمـوثر اداره پر  فنک روش به عنوان ي

هـدف ايـن   ).۲۰(د نه وجود نداريپر به خودخود  هاي يپارگکاهش 



 ريحانه ايوان بقا، دکتر رقيه شيرينکام ،معصومه سهرابي
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کمپرس گرم و (فيزيوتراپيك پرينه  يها روشمطالعه مقايسه تأثير 

زايمـان بـر ميــزان    و مـانور ريــتگن در مرحلـه دوم  ) ماسـاژ پرينـه  

نـه بـا   يابي بـه روش کنتـرل پر  يتا دسـت  ؛باشد يمپرينه  هاي يپارگ

   .باشد ريپذ امکانتروما  ترين کم

  

  ها روشمواد و 

ر ايـن  د. تاسـ  يتصـادف  يزمـايي بـالين  آاين مطالعه از نوع کار

زن اول زايـي کـه تمايـل بـه شـرکت در پـژوهش و        ۱۲۰مطالعه، 

 يدرمـان  يداشتند و به مرکز آموزشرا  يشرايط انجام زايمان طبيع

، سال ۱۸-۳۵سن چنانچه خلخال مراجعه کرده بودند؛  يامام خمين

از  تر کمنوزاد  يوزن تخمين ،اي ينهزم يبيمارعدم ابتال به هر گونه 

انتخاب شده داشتند؛  ترم زندهجنين  و ، زايمان تک قلوگرم ۴۰۰۰

ه مـادران،  و پس از توضيح شرايط کار و احتمـال آسـيب پرينـه بـ    

سپس افراد انتخاب شـده  . شد يمگرفته  ها آنرضايت نامه کتبي از 

کمپرس گـرم،  گروه  سهدر  ي از طريق قرعه کشيبه صورت تصادف

جهت برآورد حجم نمونـه از   .گرفتند يقرارمکنترل و  ماساژ پرينه

اسـتفاده شـد و حجـم     هـا  نسـبت براي مقايسه ) Fleiss )۲۱ش رو

   .وه محاسبه گرديدنفر در هر گر ۴۰نمونه 

در مادراني کـه در گـروه کمپـرس گـرم قـرار گرفتـه بودنـد،        

که داخل آب گرم فرو برده شده و ) حوله استريل(تميز  يها پارچه

، به طور مـداوم در ناحيـه پرينـه و در    شد يمسپس آب آن گرفته 

فاصله زور زدن و حـين زور زدن قـرار    و درقسمت خارجي ژنيتال 

شدن، گاز اسـتريل تعـويض    فيو کثسرد  صورتدر و  شد يمداده 

 و دو انگشت داخـل واژن  لهيبه وسدر گروه ماساژ پرينه، . گرديد يم

با اسـتفاده از لوبريکنـت اسـتريل محلـول در آب بـه صـورتي کـه        

 جسـم  انگشتان اشاره و وسط داخل پرِينـه و انگشـت شسـت روي   

بـه  و دو انگشت داخـل پرينـه از يـک سـمت      گرفت يمپرينه قرار 

آرام بـه   فشـار همزمان  شد وسمت ديگر به آرامي حرکت داده مي 

 .گرفت يمانجام  پشت به سمت رکتوم، توسط انگشتان داخل پرينه،

 ،کرد يمادامه پيدا  )تاجي شدن عضو نمايش( تا زمان کرونينگ فن

گروه ر د. نمگر در صورت درخواست مادر مبني بر توقف يا تغيير آ

کـه روش شـايع کنتـرل     ريـتگن طريق مانور کنترل اداره پرينه از 

به اين ترتيـب كـه از طريـق    . شد يم، انجام باشد يمپرينه در ايران 

پرينه درست در جلوي استخوان دنبالچه فشار رو به بـاال بـر چانـه    

جنين وارد شده و با دست ديگر فشار رو بـه بـاال بـر اكسـي پـوت      

  . شد يماعمال 

و به علت ماهيـت   گرفت يمانجام  قتوسط محق ها يمانزامه ه

بـاردار وجـود    و مـادر محقق  يتحقيق امکان کور کردن مطالعه برا

، يدر صورت عدم تمايـل بيمـار بـه ادامـه همکـار      ها نمونه .نداشت

دفـع مکونيـوم،    ،يشدن مرحله دوم ليبر، ديسترس جنينـ  يطوالن

دکولمـان، اقـدام بـه اسـتفاده از واکيـوم، اينداکشـن و        ،يديستوش

نفر  ۴در اين تحقيق  .شدند يماز مطالعه خارج  ،شده ريعسزايمان ت

، دکولمـان و ديسـترس جنينـي از    دفع مکونيوم ليبه دلاز مادران 

  . مطالعه خارج شدند

بـود کـه    يدر اين پژوهش چـک ليسـت   ها داده آوري جمعابزار 

پرونـده مـددجويان و مشـاهده،     و مطالعهاز طريق مصاحبه  ها داده

چک ليست در سه بخش تنظيم شـده بـود،   . گرديد يماخذ و ثبت 

 يو بـارور  ياجتمـاع  يمربوط به مشخصات فرد سؤاالتبخش اول 

، هـر گونـه   و دوماطالعات مربـوط بـه مرحلـه اول     دومخش ب. دبو

. دشـ  يمآپگار را شامل  و نمرهحوادث غير منتظره حين تولد، وزن 

، پـارگي خش سوم شامل اطالعات مربوط به وجود يا عـدم وجـود   ب

و  يدر محل ديگر دسـتگاه تناسـل   پارگيپرينه، وجود  پارگيدرجه 

  .بود ها يپارگنياز به ترميم 

 يآمـار  يهـا  روشبدست آمده از مطالعه بـه وسـيله    يها داده

کروسـکال   يآزمـون ناپـارامتر   و  ANOVAي،توصيفي، مجذور کا

و  يبررس مورد ۱۵نسخه  win /spssو با استفاده از نرم افزار واليس

 ۰۵/۰از  تـر  کم p در اين مطالعه. قرار گرفت يآمار ليو تحل تجزيه

  .تلقي گرديد دار معني



 للخاني خخميآموزشي درماني امام  کننده به مرکز زنان اول زاي مراجعهدر نه يپر بيپرآسمان يدر مرحله دوم زافيزيوتراپيک پرينه  هاي روش ريتأث
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده دو ماهنامه    1391مرداد و شهریور ، 38پی در پی ، شماره سوم، همددوره  399

 ها يافته

از نظر ميانگين سني، تعـداد حـاملگي، سـن حـاملگي، طـول      

مرحله دوم، وزن هنگام تولد نوزاد، نمره آپگار و شاخص توده بدني 

 از نظـر آمـاري   هـا  گروهدر بررسي نتايج آزمون آناليز واريانس بين 

در بررسي نتايج آزمـون مجـذور   . وجود نداشت داري معنياختالف 

کاي در زمينه ميزان تحصيالت، محل سکونت و جنسـيت نـوزادان   

  ). ۱جدول(بين سه گروه مشاهده نشد  داري معنينيز تفاوت آماري 

  

  *پرينه، کمپرس گرممانور ريتگن، ماساژ : اجتماعي و باروري مادران در سه گروه - مشخصات فردي: )۱(ه جدول شمار

  اجتماعي -مشخصات فردي

  و باروري

  نتايج آزمون  مداخله يها گروه

  P  کمپرس گرم  ماساژ پرينه  ريتگن

  ۲۳۷/۰  ۶/۲۰±۱۲/۲  ۶/۲۱.± ۸/۲  ۵۰/۲۱±  ۹۱/۲  )         سال(ر سن ماد

  ۹۰۲/۰  ۰۵/۱±۲/۰  ۰۸/۱±۲۷/۰  ۰۸/۱±۲۵/۰  تعداد حاملگي             

  ۴۷۰/۰  ۰۹/۳۹±۰۴/۲  ۳۹±۸۱/۰  ۸۸/۳۸±۸۴/۰     )     هفته( يسن حاملگ

  ۳۶۲/۰  ۰۹/۲۲±۰۴/۲  ۵۶/۲۱±۰۴/۲  ۱۹/۲۲±۷۸/۲  شاخص توده بدني        

  ۵۶۰/۰  ۶۸/۳۳±۰۷/۱۴  ۳۹/۳۰±۰۴/۳  ۳۷/۱±۰۹/۱۸  )  دقيقه(م طول مرحله دو

  ۳۹۰/۰  ۳۳۶۱±۳۹۱  ۳۲۹۷±۲۵۸  ۳۳۶۴±۳۴۸  )گرم(وزن تولد 

  ۰/ ۲۹۶ ۹۷/۸±۱/۰ ۹۵/۸±۲۲/۰ ۹±۰  نمره آپگار

     تحصيالت 

۱۹۳ /۰  

  

 ۰ ۰ ۱)۶/۲(  ابتدائي           

 ۴)۵/۱۰( ۱۱)۹/۲۸( ۸)۱/۲۱(  راهنمايي

 ۳۴)۵/۸۹( ۲۵)۸/۶۵( ۲۸)۳/۷۳(  دبيرستان

 ۲)۳/۵( ۱)۶/۲( ۰  دانشگاهي           

        محل سکونت

  ۲۰)۶/۵۲(  ۲۲)۹/۵۷(  ۲۴)۲/۶۳(  روستايي  ۰/ ۶۴۹

  ۱۸)۴/۴۷(  ۱۶)۱/۴۳(  ۱۴)۸/۳۶(  شهري

        جنسيت نوزاد
۳۸۴ /۰ 

  
  ۲۰)۶/۵۲(  ۱۷)۷/۴۴(  ۱۴)۸/۳۶(  دختر

  ۱۸)۴/۴۷(  ۲۱)۳/۵۵(  ۲۴)۲/۶۳(  پسر   

   .باشد يم) درصد(تعداد ت به صور ۱۰ -۸موارد و ) ميانگين ±ر انحراف معيا( به صورت ۷-۱در جدول فوق موارد * 

 

ــاري   نتــايج آزمــون کروســکال والــيس نشــان داد، تفــاوت آم

اگـر  . نـدارد  وجودبين سه گروه در ميزان سالمت پرينه  داري معني

فيزيوتراپيـک بيشـتر از گـروه     يهـا  گروهچه ميزان پرينه سالم در 

درجه يک و درجه  هاي يپارگکنترل بدست آمد و همچنين ميزان 

از گروه کنترل مشاهده شد، اما  تر کمفيزيوتراپيک  يها گروهدو در 

همچنـين نتـايج   ). P=۰/ ۵۱۳. (شـد با ينمـ  دار معنـي تفاوت آماري 

آزمون مجذور کاي نشان داد در زنـاني کـه در گـروه کنتـرل قـرار      

، البيـال،  راه شـاب يپاطـراف  «داشتند، ميزان پارگي پرينـه قـدامي   

بـدون  ) P=۷۷۵/۰( هـا  يپـارگ و نياز بـه تـرميم   ) P=۱۳۴/۰(» واژن

و همچنـين نيـازي بـه     باشـد  يمـ بيشتر  داري معنياختالف آماري 

  ).۲جدول (اپي زيوتومي در دو گروه وجود نداشت  تفاده ازاس
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  تروماي پرينه در سه گروه کمپرس گرم، ماساژ پرينه و ريتگن به صورت: )۲(جدول شماره 

  
  نتايج آزمون  مداخله يها گروه

    ماساژ پرينه  کمپرس گرم  )درصد(ريتگن تعداد 

    ۲۰) ۶/۵۲(  ۲۱) ۲/۵۵(  ۱۶)۱/۴۲(  سالم

  =۵۱۳/۰P  ۱۵) ۵/۳۹(  ۱۲) ۶/۳۱(  ۱۸)۴/۴۷(  ۱درجه پارگي 

    ۳) ۹/۷(  ۵) ۲/۱۳(  ۴)۵/۱۰(  ۲درجه پارگي 

    ۰  ۰  ۰  ۳پارگي درجه 

    ۰  ۰  ۰  ۴پارگي درجه 

          تروماي پرينه

    ۰  ۰  ۰  اپي زيوتومي

          تروماي قدامي

    ۲۱) ۲/۵۵(  ۲۱) ۲/۵۵(  ۳۰)۹/۷۸(  سالم

  =P ۱۳۴/۰  ۸) ۱/۲۱(  ۸) ۱/۲۱(  ۵) ۲/۱۳(  راه شابيپاطراف 

    ۷) ۴/۱۸(  ۵)۲/۱۳(  )۹/۷(  البيال

    ۲) ۳/۵(  ۴)۵/۱۰(  ۰  واژينال

          ترميم پارگي

  =۷۷۵/۰p  ۲۳)۵/۶۰(  ۲۴)۲/۶۳(  ۲۱) ۳/۵۵(  بلي

    ۱۵) ۵/۳۹(  ۱۴)۸/۳۶(  ۱۷) ۷/۴۴(  خير

  

  بحث و نتيجه گيري 

فيزيوتراپيـک در مرحلـه    يهـا  روشدر اين مطالعه استفاده از 

عليرغم  .تأثيري در ميزان سالمت پرينه نداشتدوم زايمان احتماالً 

فيزيوتراپيـک   يهـا  گروهدرجه يک و درجه دو در  هاي يپارگاينکه 

. باشد ينم دار معنياز گروه کنترل مشاهده شد، تفاوت آماري  تر کم

 يهـا  گـروه در  هـا  يپارگپرينه قدامي و نياز به ترميم  هاي يپارگاما 

بدسـت آمـد، اگـر چـه تفـاوت       فيزيوتراپيک بيشتر از گروه کنترل

آلبـرز و همکـارانش در مطالعـه    . نبود دار معني کدام چيهآماري در 

کمپـرس   يهـا  روشخود تفاوتي در ميزان پرينه سالم در مقايسـه  

گرم، ماساژ پرينه و روش عدم تماس پرينه پيدا نکردند، در مطالعه 

و  ۲ و ۱درجه  هاي يپارگدر ميزان  داري معنياختالف آماري  ها آن

ديگـر دسـتگاه تناسـلي     يهـا  محلميزان پارگي در اپي زيوتومي و 

و همچنـين نيـاز بـه    ) ، سرويکالاژينالو بيال،، الراه شابيپاطراف (

 و همکـاران،  داهلـن در مطالعه  .)۱۸(د مشاهده نش ها يپارگترميم 

کمپرس گرم  در دو گروه نهيپر ميبه ترم ازيدر ن داري معنياختالف 

بـه صـورت    ۴و  ۳درجـه   يپـارگ اما ميزان . داشتن جودو و کنترل

 در مطالعــه).۱۷(د بــو نييدر گــروه کمپــرس گــرم پــا داري معنـي 

و  ۱درجه  هاي يپارگميزان پرينه سالم و  ش نيزو همکاران استامپ

پـارگي   .ماساژ و گروه کنتـرل مشـابه بـود    در گروهو اپيزيوتومي  ۲

. )۱۹(يين تـر بـود   پا داري معنيدر گروه ماساژ با اختالف  ۳درجه 

  .باشد يمنتايج اين مطالعات با نتيجه تحقيق ما همسو 

و همچنـين   ۴و  ۳اما در اين مطالعه موردي از پـارگي درجـه   

نياز به استفاده از اپي زيوتومي مشاهده نشد، دليل اين امر احتماالً 

بدون عارضه و همچنين تفاوت  هاي يمانزاانجام مداخله تحقيق در 

کـه در   دهـد  يمـ و نشـان   باشد يم ها آنما با مطالعه  نژادي مادران

بدون عـوارض،   هاي يمانزاصورت عدم استفاده از اپي زيوتومي در 

ما در مطالعه خود به اين . کم خواهد بود ۲درجه  هاي يپارگميزان 

فيزيوتراپيک پرينه احتماالً  يها روشاز  که استفادهنتيجه رسيديم 

بنـابراين  . زان آسـيب پرينـه نـدارد   در ميـ  داري معنـي تأثير آماري 

کنتـرل پرينـه بـر اسـاس      فـن استفاده از کمپرس گرم بـه عنـوان   
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معيارهاي زايماني و راحتي و تمايل زن در حال زايمان، بدون خطر 

 يهــا روشجهــت تعيــين اثــر  شــود يمــپيشــنهاد ؛ لــذا باشــد يمــ

 يهـا  نمونه، با تعداد تر يعوسفيزيوتراپيک بر آسيب پرينه تحقيقات 

  .بيشتري انجام شود

 

م بـه زنـان مـولتي    يقابل تعم این است که مطالعه هاي يتمحدود

مان يده، زايمان طول کشيي، ماکروزومي، زايدوقلو هاي يحاملگ ،پار

همچنـين   .باشـد  ينمـ وم يـ و دفع مکون با ابزارمان يع شده، زايتسر

م بـه  يتوتومي انجام شده است لذا قابـل تعمـ  يت ليمداخله در وضع

 .نخواهد بودماني يزا هاي يتضعور يسا

  

 تقدير و تشكر

مراتب تقدير و تشکر خود را از مسئول اتـاق   مقاله سندگانينو

خلخــال و ) ره(زايمـان و کــادر مامــايي بيمارسـتان امــام خمينــي   

همچنين تمام افرادي که در انجام اين تحقيق ما را يـاري کردنـد؛   

  .نمايند يمابراز 
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