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 . 3دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی ،گروه مامایی و سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .7دانشجوی  PhDسالمت باروری ،گروه مامایی و سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 . 1استاد ،گروه فارماکوگنوزی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .4دانشجوی  PhDآمار زیستی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکيده
سابقه و هدف :واژینیت کاندیدایی ،یکی از شایعترین بیماریهای دستگاه تناسلی زنان میباشد .اخیراً گزارشهاای متعاددی در ماورد
اثرات ضد قارچی و ضد میکروبی گیاه "مورد" ارایه شده است .این پژوهش با هدف تعیین تأثیر کپساو خاوراکی "ماورد" بار درماان
واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان لوالگر وابسته به دانشگاه علاوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی و
درمانی شهید بهشتی در سا  3193-97انجام شد.
مواد و روشها :در این کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی 311 ،زن غیر باردار در دو گروه دریافت کنندهی کپسو خوراکی "ماورد" و
کرم واژینا کلوتریمازو (گروه مورد) و کپسو پالسبو و کرم واژینا کلوتریمازو (گروه کنتار ) قارار گرفتناد .عالیام و نشاانههاای
بالینی و نتایج آزمایشگاهی در ابتدای مطالعه و پس از تکمیل دورهی  4-2روزهی درمانی توسط پرسشنامه و فرم مشاهده ،ثبت گردیاد.
اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار کامپیوتری ( SPSSنگارش  )31مورد تجزیه و تحلیل و قضاوت آماری قرار گرفت.
يافتهها :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان موفقیت گروه "مورد" در بهبود خارش ( 17درصد) و ترشا ( 21درصاد) کاه
شایعترین عالیم واژینیت کاندیدیایی میباشند ،نسبت به گروه کنتر (به ترتیب  31و  71درصد) به طور معنیداری بیشتر است .پاس
از اتمام دورهی درمان ،کشت ترشحات در گروه "مورد" 91 ،درصد و در گروه کنتر  17درصد منفی باود .تفااوت اثار در دو گاروه باه
لحاظ آماری معنادار بود (.)P<1/113
نتيجهگيری :به نظر می رسد کپسو خوراکی "مورد" بر واژینیت کاندیدیایی اثرات درمانی مطلوب و مناسبی داشاته اسات .بناابراین
می توان از خواص متعدد این گیاه در تسکین و بهبود برخی عالیم و نشانههای مرتبط با عفونتهای ولوو واژینیت قارچی در مدت زمانی
مشابه با داروهای ضد قارچ از گروه آزو  ،از جمله کلوتریمازو  ،بهره جست.
واژگان کليدی :واژینیت ،کاندیدیازیس ،مورد ،کلوتریمازو
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:

مقدمه
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واژینیت یکی از شایعترین مشکالت ژینکولوژی و طب بالینی
محسوب میشود .حدود ده میلیون ویزیت مطبی در ساا باه
شکایات ترشحات واژینا اختصاص دارد ( .)3-1در باین اناوا
واژینیت ،نو کاندیدیایی با شیو تقریبای  11درصاد ،دوماین

*نويسنده مسؤول مکاتبات :دکتر نوورا السوادات کريموان؛ گاروه ماماایی و
سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهید بهشاتی،
خیابان ولیعصر ،تقاطع بزرگراه نیاایش ،کدپساتی ،3991116339 :تلفان و نماابر:
)173( 11717637؛ پست الکترونيكn_kariman@sbmu.ac.ir :

عفونت شایع واژن محسوب میشود ،به طوری که تخماین زده
میشود احتماالً  21-26درصد از خانمها حداقل یک باار-61 ،
 41درصد با عاود مجادد و جمعیتای در حادود  6-31درصاد
عفونت مزمن و راجعه را در طو حیات خود تجربه مایکنناد
( .)4-1در بررسیهای انجام شده در کشورهای مختلف ،میزان
آلودگی به این عفونت بر حساب عوامال بهداشاتی ،فرهنگای،
اجتماعی و نو روش تشخیصی ،متفاوت گزارش شده است (2
و  .)1این میزان در کشورهای هند و ترکیاه باین 1/6-22/12
درصد ( 9و  )31و در آمریکا ساالنه حدود  31میلیون گازارش
شده است ( .)33در ایران در شهرهای تبریز ،سنندج ،همادان،
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Roozbahani F, Kariman N, Mojab F, Nasiri M. Effect of Myrtus communis capsule on vaginal candidiasis treatment.
Pejouhandeh 2013;18(5):242-249.
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آلفاترپینئو  ،کاریوفیلین میباشد ( .)13-11در مطالعات انجام
شاااده" ،ماااورد سااابز" دارای اثااارات قااااب  ،ضاااد درد،
کاهشدهندهی قند خون ،درماان عفوناتهاای حااد و مازمن
میباشد ( 14 ،13و .)16
مقاومت به داروها یاک نگرانای جهاانی اسات .باا توجاه باه
مطالعات محدود در این زمینه و شیو روزافازون عفوناتهاای
قااارچی و خطاارات تهدیدکنناادهی آن در جامعااهی زنااان و
مقاومتهای دارویی روز افزون در پاتوژنهای میکروارگانیسم و
باال بودن عوارض جانبی داروهای موجود ،و پذیرش درمانهای
گیاهی توسط بیماران ( ،)11این مطالعه با هدف تعیاین تاأثیر
کپسو خوراکی "مورد" بر درمان واژینیت کاندیدیایی در زنان
مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان لاوالگر وابساته باه
دانشگاه علوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی و درماانی شاهید
بهشتی سا  3193-97انجام شد.

مواد و روشها
پژوهش حاضار یاک مطالعاه ی کارآزماایی باالینی تصاادفی
دوسااوکور بااه شاامارهی ثباات IRCT201111264529N4
میباشد .کلیاه زناانی کاه در طاو انجاام پاژوهش باا عالیام
واژینیت کاندیدایی جهت درمان به درمانگاه زناان بیمارساتان
لوالگر وابسته به دانشگاه علوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی و
درمانی شهید بهشاتی مراجعاه نمودناد ،جامعاهی پاژوهش را
تشکیل میدادند .حجم نمونهی الزم برای مقایسه میاانگین دو
گروه ،با ضریب اطمینان 96درصد 311 ،نفر تخماین زده شاد
که به روش نمونهگیری "مبتنی بر هدف" افراد واجاد شارایط
تعیاااین و ساااپس باااا اساااتفاده از نااارم افااازار انتسااااب
تصااادفی) ،(Random allocationبااه دو گااروه پنجاااه نفااره
(مورد و کنتر ) تقسیم شدند.
نمونهها براساس معیارهای ورود به مطالعه شاامل دارا باودن
محدوده ی سنی  36-46سا  ،متأهال باودن ،وجاود عالیام و
نشانههای واژینیت کاندیدیایی در مصاحبه و مشااهده و تأییاد
آن توسط مطالعه آزمایشگاهی ،تک همسر باودن ،غیار بااردار،
غیر شیرده و عدم مونوپوز ،عدم مصرف قرصهای پیشگیری از
بارداری ،فقدان هرگونه بیماری شناختهشده طبی ،عدم مصرف
آنتی بیوتیکهای وسیعالطیف در طی دو هفتاهی اخیار ،عادم
اسااتفاده از داروهااای خااوراکی و واژینااا ماارتبط بااا درمااان
عفونتهای تناسلی در طی دو هفتاهی اخیار ،فقادان هرگوناه
حساسیت به"مورد" و کرم واژینا کلوتریمازو  ،عدم اباتال باه
واژینیت تریکومونایی ،و نیز تکمیل فرم رضاایتناماهی کتبای
جهت معاینه و نمونهبرداری مورد بررسی قرار گرفتند.
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جیرفت ،اراک ،یزد ،شیراز و سابزوار ،شایوعی باین  76تاا 46
درصد گزارش شده است ( 37 ،1و .)31
معموالً در  71درصد و در برخی منابع بین  31-11درصاد از
خانمهای بدون عالمت ،میتوان گونههای کاندیدا را جدا نماود
( )34-31و در سایر موارد با تظاهرات بالینی فراوان (غالباً قبل
از آغاز قاعدگی) از جمله خارش ولوو و واژن (بارزترین عالمات
در 91درصد موارد) بروز میکند ( .)32-39عوامل متعاددی از
جمله سن ،بیماریهای زمینه ای و تضاعیفکننادهی سیساتم
ایمنی ،مصرف آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف و طوالنی مادت و
مصاارف قاارصهااای خااوراکی ضااد بااارداری ،باعااا افاازایش
کاندیدای عالمتدار میشود ( 37و .)73-71
این بیماری اگر چه تهدید کنندهی حیات نیست ،ولی سابب
ایجاد عوارض جسامانی ،مساایل روحای و روانای ،اخاتال در
روابط زناشویی ،افزایش استرس و کاهش اعتمااد باه نفاس در
بیماران ،اقامت طوالنی مدت افاراد مباتال در بیمارساتان و باه
دنبا آن اتالف وقت و تحمیل هزینههاای سانگین درماانی و
همچنین در مواردی ،نازایی را در پی دارد ( 74و .)76
از لحاظ شیمیایی ،داروهای ضد قارچ موضعی ماورد مصارف
در واژینیت کاندیدیایی شامل دو گروه متفااوت پلایاِن و آزو
(مانناااد کلوتریماااازو و کتوکوناااازو ) هساااتند ( 2و .)74
روشهای غیر دارویی و استفاده از مواد طبیعای شاامل اساید
کاپرلیااک ،اسا اید بوریا اک ،اساااتفاده از الکتوباسا ایلهاااای
اسیدوفیلوس ،سارکه درماانی ،ماسات درماانی و عصاارههاای
گیاهی میباشد ( .)31کلوتریمازو  ،پرمصرفترین دارو باوده و
در عین حا دارای عوارضی نظیر افزایش آنزیمهاای کبادی و
اثرات هپاتوتوکسیک ،دفع دردناک ادرار ،افساردگی ،درماتیات
تماسی و دیسپارونی میباشد ( 37و .)71
در سا های اخیر ،کاربرد گیاهان دارویی با توجه به عوارض و
هزینهی کمتر و سازگاری بیماران به این داروها و وجود اثارات
جانبی شناخته شده و مقاومت به داروهای شایمیایی ،افازایش
یافته است ( 72و  .)71استفاده از گیاهان دارویی نقش اساسی
را در طب سنتی در برخی مناطق روساتایی ایاران باه عناوان
عوامل درمانی آنتی سپتیک ،ضد التهاب و درمان بیماریهاای
عفونی از جمله کاندیدا و درماتوفیتها بازی میکنند ( 79 ،6و
.)11
"مااورد ساابز" ) (Myrtus communisاز جملااه گیاهااان
دارویی مقدس و دارای خواص پزشکی زیادی از جمله خاواص
آنتی باکتریا  ،آنتی میکروبیا و ضد قارچ و همچنین خاواص
ضااد ساارطانی و آنت ای اکس ایدانت کااه مربااو بااه ترکیبااات
شیمیایی گوناگون آن نظیر پینن ،لیمونن ،ساینئو  ،لیناالو ،
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تست اسمیر مثبت تلقی شده و سپس  pHواژن باا اساتفاده از
 pHسنج ( ،Merckآلمان) تعیین مایگردیاد pH .ترشاحات
باالی  4/6تشخیص عفونت مخلو را مطرح نموده و نموناه از
مطالعه خارج میگردید.
سواپ سوم آغشاته باه ترشاحات واژیناا جهات کشات در
محیط سابورودکستروز آگاار رارف  41سااعت باه آزمایشاگاه
منتقاال شااده و نتااایج پااس از گذشاات  74تااا  41ساااعت از
آزمایشگاه مبدأ ،دریافت میشد .نتیجهی مثبت کشت (بیشاتر
از  31عدد کلنی در هر سواپ اساتریل) ،تشاخیص بیمااری را
قطعی نموده و نمونهی مورد نظر ،به روش تصادفی با اساتفاده
از نرمافزار اکسل در هر یاک از دو گاروه ماورد (کارم واژیناا
کلوتریمازو و کپسو خوراکی مورد) و کنتر (کارم واژیناا
کلوتریمازو و دارونما) قرار میگرفت" .مورد" در این مطالعاه
به شکل کپسو های  611میلیگرمی حاوی  6گارم از عصااره
"مورد" دارای ماواد ماؤثره آلفااپینن و لیماونن در آزمایشاگاه
دانشکدهی داروسازی دانشاگاه شاهید بهشاتی تهیاه و جهات
استفاده در دسترس بیماران قرار گرفات .میازان مصارف دارو،
 3111میلیگرم در روز یعنی  7عدد کپسو  611میلیگرمای
(هر  37ساعت یک عدد) به مادت  2روز و بارای یاک دورهی
درمانی در نظر گرفته شد .در این مطالعاه ،منظاور از دارونماا،
کپسو های  611میلیگرمی حاوی پودر نشاسته اسات کاه از
لحاظ راهری کاامالً مشاابه کپساو هاای "ماورد" باوده و در
آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهیه و به
میزان مشابه کپسو "مورد" در گروه کنتر تجویز گردید .باه
دلیل معطر بودن ذاتی "مورد" سبز ،کپساو هاای پالسابو در
مجاورت کپسو های "مورد" قرار داده شد تا از نظار باو قابال
تشخیص برای بیماران و محقق نباشد.
در این مطالعاه هار دو گاروه ،درماان روتاین کارم واژیناا
کلوتریمازو  3درصاد (31میکروگارم در میلایلیتار ،سااخت
شاارکت دارویااای ایااران نااااژو تهاااران ،باااه شاااماره ثبااات
 )3771117711را به میزان یک اپلیکاتور هر شب و به مادت
یک هفته ،دریافت کردناد .باه تماامی نموناههاا یاک پمفلات
آموزشی -بهداشتی شامل دساتورالعمل نحاوه ی مصارف دارو،
عوارض دارویی ،توصیههای بهداشتی ،عدم مصرف آنتیبیوتیک
و سایر داروهای واژینا و گیاهی داده شاد .وقاو باارداری در
حین مطالعه ،عدم تمایل فرد جهت ادامهی شرکت در مطالعه،
لزوم استفاده از آنتیبیوتیک در حین پژوهش ،عدم تحمال یاا
بروز حساسیت به هر یاک از اشاکا دارو (خوراکی/موضاعی)،
عدم رعایت شیوهی صحی درمان ارایه شده (مصارف بایش از
یک کپسو در روز فراموش شود یا کرم واژینا بایش از یاک
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فاارم جمااعآوری اطالعااات شااامل فاارم اطالعاااتی شااماره 3
(بررسی معیارهای ورود) و فرم اطالعاتی شماره  7بود که خود
از  1بخش اصلی تشاکیل مایشاد )3 :اطالعاات دموگرافیاک
شامل  33سؤا (سن بیمار ،سن همسر بیمار ،وزن ،قد،BMI ،
میزان تحصیالت بیمار ،میزان تحصیالت همسار بیماار ،شالل
بیمار ،شلل همسر بیمار ،وضعیت مسکن ،میزان درآمد ماهیانه
خانواده) )7 ،اطالعات ماماایی (تاریخچاه قاعادگی و باارداری)
شامل  33سؤا (مدت ازدواج ،تعداد باارداری ،تعاداد زایماان،
نو زایمان ،تعداد فرزندان زنده ،سن اولین باارداری ،وضاعیت
قاعدگی ،تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی ) ،(LMPزمان ماورد
انتظار قاعدگی بعدی ،نو روش پیشگیری از بارداری و راههای
مقاربتی غیر واژنای) )1 ،اطالعاات بهداشاتی شاامل  9ساؤا
(اسااتفاده از نااوار بهداشااتی ،اسااتفاده از دسااتما پارچااهای،
استفاده از تامپون ،استفاده از استخر ،استفاده از وان ،اساتفاده
از حمام عماومی ،اساتفاده از لبااس زیار از جانس مصانوعی،
استفاده از لباس زیر یا شلوار تنگ و چسابان ،خشاک نماودن
بدن بعد از طهارت) .همچنین ،فرم گزارش عاوارض دارویای و
برگهی خودگزارشدهی ( 7 ،3و  )1بیماران از وضعیت بیماری
خود براساس زمان بهبود شکایات شاایع (خاارش و ترشاحات
واژینا ) توسط بیمار در زماان مصارف دارو در مناز تکمیال
میگردید .افراد واجد شرایط در وضعیت لیتوتومی قرار گرفتاه
و اسپکولوم بدون آغشته شدن به هر گونه مااده لوبریکانات در
واژن جای میگرفت .در ابتدا سرویکس و واژن از نظر هر گوناه
عالیم از قبیل (شکل ترشحات باه لحااظ قاوام و باو ،اریاتم و
قرمزی ولوو و واژن ،زخم و ضایعات پوسچولوپاپولر ولوو و  )...و
یافتههای غیرطبیعی ،ارزیابی شده و در چک لیست مشااهدات
ثبت میگردید .سپس با استفاده از سه سواپ پنبهای اساتریل
(قرار دادن در داخل اتوکالو بارای مادت  36دقیقاه در دماای
371درجااه) ،نمونااهای از ترشااحات قساامت فوقااانی و دی اواره
جانبی واژن بر روی  7الم قرار داده میشد.
بر روی الم او  3 ،تا  7قطاره نرماا ساالین و الم دیگار دو
قطره پتاس  31درصد ریخته میشاد .یاک ساواپ را روی الم
او  7-1بار گردانیده و در زیر میکروسکوپ ( ،Nikonژاپن) از
نظر سلو های کلیادی ) (clue cellsو وجاود انگال تاژکادار
تریکوموناس واژینالیس بررسی و در صورت وجود باوی آماین،
انگل تاژکدار تریکوموناس و مشاهده سلو های کلیدی بیش از
 71درصد ،نمونه از مطالعه خارج میگردید .نمونههای ساالین
از نظر وجود  ،WBCارگانیسمهای متحرک گرد تریکومونااس،
مخمر و سودوهیفا بررسی میشدند .سپس در نمونهی مرباو
به  ،KOHدر صورت مشاهده ی میسیلیوم و یاا بالستواساپور،
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شب فراموش شود) ،معیارهای خروج از مطالعه بودناد 4 .تاا 2
روز بعااد از اتمااام دورهی درمااان ،هاار دو گااروه از نظاار پاسااخ
درمانی (عالیم بالینی ،بررسای  pHو ارزیاابی میکروساکوپی و
کشت در محیط سابورودکستروزآگار) مجادداً بررسای شاده و
نتایج در چک لیسات شاکایات و مشااهدات باالینی شاامل 1
سؤا (گزینههای پاسخ :دارد ،ندارد) ،ثبت نتیجهی اندازهگیری
( pHگزینههای پاسخ :مثبت ،منفای) ،ثبات نتیجاهی ارزیاابی
میکروسکوپی (گزینههای پاسخ :مثبت ،منفی) ،ثبات نتیجاهی
کشت ترشحات (گزینههای پاسخ :مثبت ،منفی) ثبات گردیاد.
اطالعات به دست آماده از نموناههاا ،وارد برناماهی نارم افازار
کامپیوتری  SPSS31شده و آنالیز آماری با استفاده از آمار
توصیفی (جداو توزیع فراوانی ،نمودارهای دایارهای ،میلاهای،
میانگین و  )...و آزمونهای آماری تحلیلی (آزمون تای زوجای،
آزمون تای مساتقل ،آزماون مان ویتنای ،کاایدو و  )...انجاام
گرفت .در این مطالعه سط معناداری آزمون P<1/16 ،در نظر
گرفته شد.

يافتهها

درصد در گروه کلوتریمازو  ،عادم بهباودی را از نظار خاارش
گزارش کردند .در حالیکاه ایان میازان عادم بهباودی از نظار
ترشحات غیرطبیعی در گروه "ماورد" 77 ،درصاد و در گاروه
کلوتریمازو  27 ،درصد گازارش گردیاد .از نظار ساایر عالیام
بیماری ،با استفاده از آزمون دقیق فیشر و کایاسکوئر ،اختالف
آماری معناداری بین گروههاا پاس از درماان مشااهده گردیاد
(( )P<1/16جدو .)7
بیشترین نشانهی این عفونات در معایناات باالینی اولیاه ،در
گروه درمانی "مورد" ،واژن قرمز با ترشاحات سافید و پنیاری
چسبنده به میازان  311و  91درصاد باوده اسات .بار اسااس
آزمون دقیق فیشر ،بین گروهها قبل از درمان ،اخاتالف آمااری
معنیداری از نظر این نشاانه (واژن قرماز باا ترشاحات سافید
پنی اری چساابنده) و سااایر نش اانگان بیماااری ،مشاااهده نشااد
(.)P>1/16
نتایج پژوهش نشان داد کاه پاس از درماان ،بهباود نشاانهی
واژن قرمز با ترشحات سفید پنیری چسبنده در گروه "ماورد"،
 44نفر ( 11درصد) و در گاروه کنتار  33نفار ( 77درصاد)
بوده است .بر اساس آزمون کایاساکوئر ،باین گاروههاا بعاد از
درمان از نظر این نشانه (واژن قرمز با ترشحات سافید پنیاری
چسبنده) اختالف آمااری معنااداری مشااهده شاد .التهااب و
قرمزی ولاوو و واژن و واژن قرماز باا ترشاحات سافید پنیاری
چسبنده ،نشانگان اصلی این عفونت پس از درمان به ترتیب در
دو گروه "مورد" و کنتر میباشد .بر اساس یافتههاا در گاروه
"مااورد"  1نفاار ( 37درصااد) و در گااروه کنتاار  19 ،نفاار
(21درصد) عدم بهبودی از نظر واژن قرمز باا ترشاحات سافید
پنیری چسبنده گزارش گردید.
از نظر سه نشانهی التهاب و قرمازی ولاوو و واژن و ضاایعات
پوسچولر و وجود زخم در ولوو و سرویکس غیرطبیعی ،میازان
بهبودی در هر دو گروه مشابه بود .آزمون کای اسکوئر و آزمون
دقیق فیشر ،اختالف آماری معناداری بین گروهها از نظار ایان
سه نشانه ،نشان نداد ( .)P>1/16از نظر بهبود ساایر نشاانگان
بیماری باا اساتفاده از آزماون دقیاق فیشار ،اخاتالف آمااری
معناااداری بااین گااروههااا پااس از درمااان مشاااهده گردیااد
(.)P<1/16
پژوهش حاضار ،در هار دو گاروه درماانی"ماورد" و کنتار ،
کاهش معناداری در منفی شدن کشت (واژینیات کاندیادیایی)
نشان داد .ارزیابی نتاایج میکروساکوپی (اسامیر الم مرطاوب)
نشان داد که در گروه "مورد" 91 ،درصد و در گروه کنتر 21
درصد دارای کشت منفی پاس از درماان باودهاناد .همچناین،
بررسی ارزیابی نتایج کشت ترشاحات نشاان داد کاه در گاروه
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در این مطالعه 311 ،زن مبتال به واژینیت کاندیادیایی ماورد
بررسی قرار گرفتند .متلیرهای مداخلهگر شامل سن ،شااخص
توده ی بادنی ،طاو مادت ازدواج و سان اولاین زایماان باود
(جدو  .)3نتایج آزمون تی مستقل ،اختالف آماری معنااداری
را بین دو گروه نشان نداد (( )P>1/16جدو .)3
در گروه "مورد" 46 ،نفر ( 91درصد) و در گروه کنتار 47 ،
نفر ( 14درصد) ،دارای وضعیت قاعدگی منظم بودند .همچنین
 11نفر ( 11درصد) در گروه "مورد" و  71نفر ( 41درصاد) در
گروه کنتر از روش طبیعای باه عناوان وسایله پیشاگیری از
بارداری استفاده میکردند .آزمون کای اسکوئر ،اختالف آمااری
معناداری از نظر وضعیت قاعدگی و روش پیشگیری از بارداری
بین دو گاروه ،نشاان ناداد ( .)P>1/16بیشاتر زناان در گاروه
"مورد" ( 11درصاد) و در گاروه کنتار ( 61درصاد) از نظار
بهداشت در سط عالی قرار گرفتند (امتیاز بیشتر از  .)1آزمون
کای اسکوئر ،اختالف آماری معناداری بین دو گروه ،نشان نداد
( .)P>1/16بیشترین شکایت اصلی در زمان مراجعه ،در گاروه
"مورد" ،ترشا غیرطبیعای (311درصاد) و در گاروه کنتار ،
خارش و تحریک و سوزش ولوو واژن ( 11درصد) بود کاه ایان
تفاوت براساس آزمون کای اسکوئر بین گروهها قبل از درماان،
معنادار نبود (.)P>1/16
شکایات بیماری در دو گروه قبل و بعد از درماان ،در جادو
شماره ی  7ارایه گردید37 .درصد افراد در گروه "ماورد" و 14
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درمانی "مورد" 91 ،درصد و در گروه کلوتریمازو  17 ،درصاد
دارای پاسخ منفی بودهاند .آزمون مکنمار ،تفاوت معنااداری را
از نظر کاهش موارد مثبت نتایج میکروسکوپی و کشت نسابت
به قبل از درمان در هار دو گاروه ،نشاان داد ( .)P<1/113باه

عبارت دیگر هر دو گروه درمانی در بهبود بیماری ،از نظر نتایج
ارزیابی میکروسکوپی و کشات ترشاحات ،تأثیرگاذار باوده اناد
(جدو .)1

جدول  .3خصوصيات زنان بر حسب متغيرهای مداخلهگر و گروههای درماني.
گروهها

متغيرها
سن

شاخص توده بدنی

طو مدت ازدواج

سن اولین زایمان

کنترل

17/6±6/7

71/1±7/3

31/7±1/1

32/3±31/1

"مورد"

13/2±6/1

74/1±7/1

9/4±1/9

31/2±9/4

نتيجه آزمون

1/4

1/3

1/6

1/4

جدول  .2توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهای پژوهش برحسب شکايات بيماری ،مراحل درمان و گروهها.
متلیرها

گروهها
خارش
کنترل

"مورد"

تحريك و سوزش ولوو و واژن

سوزش ادرار

درد حين نزديکي

ترشح غير طبيعي

درد زير شکم

قبل از درمان

(41 )11

(41 )11

(71 )41

(71 )61

(11 )21

(72 )64

بعد از درمان

(47 )14

(9 )31

(31 )71

(71 )67

(11 )27

(76 )61

نتيجه آزمون

P>1/113

P>1/113

P>1/113

P>1/113

P>1/113

P>1/113

قبل از درمان

(43 )17

(74 )41

(36 )11

(17 )14

(61 )311

(11 )11

بعد از درمان

(1 )37

(7 )4

(3 )7

(1 )37

(33 )77

(3 )7

نتيجه آزمون

p=1/3

P>1/113

P=1/319

P=1/6

P=1/6

P=1/6

جدول  .1توزيع نمونهها برحسب نتيجهی ارزيابي ميکروسکوپي الم مرطوب و نتايج کشت ترشحات ،مراحل درمان و گروهها.
گروهها

کنترل

ارزیابی میکروسکپی

کشت ترشحات

قبل از درمان

(46 )91

(61 )311

بعد از درمان

(36 )11

(39 )11

نتیجه آزمون

P>1/113

P>1/113

قبل از درمان

(49 )91

(61 )311

بعد از درمان

(6 )31

(6 )31

نتیجه آزمون

P>1/113

P>1/113

بحث
تحقیق حاضر نشان داد کپسو "مورد" باعا بهبود عالیام و
نشانگان واژینیت کاندیدیایی میگردد .پاس از درماان ،میازان
بهبودی ترش واژینا در گاروه "ماورد" 7/2 ،برابار بیشاتر از
گروه کنتر بوده است که این اختالف از نظر آمااری معناادار
بود .همچنین بیش از سه چهارم نمونهها در گروه کنتر  ،عدم
بهبودی را از نظر ترش واژینا گزارش کردند .بهبود خارش

در گروه "مورد" ،بیش از  6/6برابر بهبود این شکایت در گاروه
کنتر بود .نتایج مطالعهی جناانی و همکااران نشاان داد کاه
می ازان بهبااودی در گااروه "مااورد" 97/6 ،درصااد و در گااروه
کلوتریمااازو  66 ،درصااد بااوده اساات .همچن این ،باار اساااس
یافتهها 41 ،درصد افراد در گروه کلوتریمازو و  6درصد افاراد
در گروه "مورد" ،عدم بهبودی را از نظر ترش واژینا گازارش
کردند .بهبود خارش دساتگاه تناسالی در گاروه "ماورد"96 ،
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مراحل درمان

نتايج آزمايشگاهي
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بطااور خالصااه ،پااژوهش حاضاار نشااان داد تجااویز کپسااو
خوراکی "مورد" به همراه کلوتریمازو  ،در کاهش دو شاکایت
اصلی بیماری (خارش و ترشحات غیرطبیعی) و سایر شاکایات
بالینی از جمله ساوزش ادرار ،دیساپارونی ،تحریاک و ساوزش
ولوو و واژن و درد زیر شکم ،مؤثر میباشد .در مقابل ،تنها یاک
شااکایت (تحری اک و سااوزش ولااوو و واژن) از شااش شااکایات
بیماری در اثر تجویز کپسو پالسبو باه هماراه کلوتریماازو ،
بهبود یافات .همچناین ترکیاب کپساو خاوراکی "ماورد" و
کلوتریمازو در منفی شدن نتاایج اسامیر مرطاوب و کشات،
تأثیر قابل توجهی داشت .ضمن آنکه هیچ عارضاهی جادی در
مصرف آن گزارش نشد .بنابراین میتوان از خواص متعدد ایان
گیاه در تسکین و بهبود برخی عالیم و نشاانههاای مارتبط باا
عفونتهای قارچی ولوو و واژینیت در مادت زماانی مشاابه باا
داروهای آزو از جمله کلوتریمازو بهره جُست.
از محدودیتهای این مطالعه می توان به تفااوت در سیساتم
ایمنی واحدهای مورد مطالعه اشاره نمود که در پاساخ درماانی
بیماران مؤثر میباشد .همچنین ،با وجود ارائاهی آماوزش الزم
در زمینهی چگونگی مصرف دارو و رعایت نکات بهداشاتی باه
واحدهای پژوهش ،احتما عدم رعایت موازین بهداشتی را باید
مد نظر قرار داد .از نقا قاوت مطالعاهی حاضار مایتاوان باه
داشتن گروه کنتر  ،طراحای مطالعاه باه صاورت دو ساوکور،
تجویز پالسبو ،انتساب تصادفی نمونه ها در دو گروه ،تعیاین و
کنتاار متلیرهااای مداخلااهگاار در پااژوهش ،بررس ای تمااامی
نمونهها به ویژه کنتر و ثبت تمامی عالیم و نشانگان بیمااری
توسط یک نفر و بررسی نمونه هاای الم و کشات توساط یاک
کارشناس آزمایشگاه و در یک آزمایشگاه ،و در نهایات کنتار
دقیق اعتبار و پایایی ابازار ماورد اساتفاده در پاژوهش ،اشااره
نمود.
از آنجا که گیاهان دارویی به عنوان عوامل طبیعی باا حاداقل
عوارض جانبی ،سابقهی مصرف دیرینه دارند و از طرفی کشاور
ما منبع غنی از گیاه "مورد" میباشد ،در این راساتا پیشانهاد
میشود با پژوهشهای بیشاتر ،اساتفاده از گیاهاان دارویای از
جملااه "مااورد" بااه عنااوان ی اک آلترناااتیو در کنااار داروهااای
شیمیایی ،مورد بررسی قرار گیرد.

تشکر و قدرداني
این مقاله ،بخشی از پایاانناماهی کارشناسای ارشاد ماماایی
(گرایش بهداشت باروری) دانشکدهی پرستاری و مامایی شهید
بهشتی است .نویسندگان مراتب تقدیر خود را از همکاری و
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این مطالعه همراستا با تحقیق حاضر بود.
به طور کلی در این پژوهش ،کپسو "مورد" توانست به طور
معناداری هر شش عالمت مورد بررسی در مطالعه را نسبت باه
قبل از درمان کاهش دهد ،در حالیکاه گاروه کلوتریماازو باا
وجاود کاااهش هار شااش عالماات ،تنهاا در بهبااود شااکایت از
تحریک ولوو و واژن به صورت معنادار مؤثر بود .همچنین نتایج
پژوهش حاضر نشان میدهد که هر دو گروه "مورد" و کنتر ،
کاهش معناداری در بهبود التهااب واژن باا ترشاحات سافید و
پنیری چسبنده نسابت باه قبال از درماان داشاتهاناد .نتاایج
مطالعات فوالدی و همکاران با نتایج مطالعهی حاضر ،همخوانی
دارد (.)31
در مطالعهی جناانی و همکااران ،عالیام دیازوری ،التهااب و
دیسپارونی از نظر بالینی به طور کامل بهباود یافتاه ،در حاالی
که این تأثیر در گروه کلوتریمازو  ،تنهاا در ماورد دیساپارونی
وجود داشته است ،هر چند این اختالف از نظر آماری معنیدار
نبود .به نظر میرساد دلیال بهباودی کامال التهااب در گاروه
"مورد" ،به اثر ضد التهابی این گیاه مربو باشد ( .)76احتماالً
میتوان ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه "ماورد" ،همچناین
 pHاسیدی عصارهی برگ ایان گیااه را در کااهش هار شاش
عالماات بیماااری ،از خااواص ضااد قااارچی مااؤثر کپسااو
خوراکی"مورد" در این تحقیق دانست .البته تأثیر کرم واژینا
کلوتریمازو را در ترکیب با این گیاه دارویی نمیتاوان نادیاده
گرفت.
مطالعااهی عااالی و همکاااران ( )3122نشااان داد در غلظاات
یکسان ،قدرت مهارکنندگی عصارهی متانولی برگ "ماورد" در
شاارایط باارونتناای ،بااه طااور معناااداری بیشااتر از قاادرت
مهارکنندگی کلوتریمازو بر کاندیدا آلبیکانس میباشد و باین
افزایش قطر هاله ی عدم رشد عصارهی "مورد" و کلوتریمازو ،
همبستگی وجود دارد (.)12
عوارض دارویی در دو گروه تقریبا یکسان گزارش گردیاد .در
برخی تحقیقات ،گیاهان دارویی با خواص ضد قارچ مشابه گیاه
"مورد" ،هیچگونه عارضه ی جانبی جدی گزارش نگردیاد (31
و  )11ولی برخی دیگر ،خالف این یافته را نشاان دادناد (.)76
اختالف در عوارض جانبی را شاید بتوان به اختالف در اشاکا
متنو تجویز دارو ،مقدار مادهی ماؤثر در تهیاهی داروهاای باا
منشأ طبیعی ،تفاوت در سیستم ایمنای و فیزیولوژیاک افاراد،
رعایت موازین بهداشتی و  ...نسبت داد که ایان مهام نیازمناد
تحقیق بیشتر میباشد.
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(دکتری آمار) و کلیه همکارانی که ماا را در انجاام ایان طارح
. به عمل میآورد،یاری نمودند

 دوماهنامه پژوهنده/ 741

مساعدت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید
 همی ااری ارزناادهی جناااب آقااای حس این میرزایاای،بهشااتی
 دکتار ناورات تازیکاه میانادره،)(کارشناس علوم آزمایشاگاهی
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