
 پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(

 249تا  242، صفحات 95، پي در پي 5، شماره هجدهمسال 

 3192 دیو  آذر

 72/2/3197 تاريخ دريافت مقاله:

 71/31/3197 تاريخ پذيرش مقاله:
 

 ييايديکاند تينيبر درمان واژ « مورد » يکپسول خوراک ريتأث يبررس
 4یرينص حهي، مل1، فراز مجاب2*ماني، نورا السادات کر3يفاطمه روزبهان

 

 

 شهید بهشتی ی. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، گروه مامایی و سالمت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشک3

 شهید بهشتی یگروه مامایی و سالمت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکسالمت باروری،  PhD. دانشجوی 7

 . استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1

 ید بهشتی آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شه PhD. دانشجوی 4

 چکيده
در ماورد   یمتعادد  یهاا گزارش راًی. اخباشدیزنان م یدستگاه تناسل یهایماریب نیترعیاز شا یکی ،ییدایکاند تینیواژ سابقه و هدف:

بار درماان    "ماورد " یکپساو  خاوراک   ریتأث نییپژوهش با هدف تع نیه شده است. ایارا "مورد" اهیگ یکروبیو ضد م یاثرات ضد قارچ

و  یو خادمات بهداشات   یلوالگر وابسته به دانشگاه علاوم پزشاک   مارستانیبه درمانگاه زنان ب دهدر زنان مراجعه کنن ییایدیکاند تینیواژ

   انجام شد. 3193-97سا  در  یبهشت دیشه یدرمان

و  "ماورد "کپسو  خوراکی  یزن غیر باردار در دو گروه دریافت کننده 311 ،آزمایی بالینی دوسوکور تصادفیدر این کار مواد و روشها:

هاای  م و نشاانه یا کرم واژینا  کلوتریمازو  )گروه مورد( و کپسو  پالسبو و کرم واژینا  کلوتریمازو  )گروه کنتار ( قارار گرفتناد. عال   

ت گردیاد.  ثب ،درمانی توسط پرسشنامه و فرم مشاهده یروزه 4-2 یبالینی و نتایج آزمایشگاهی در ابتدای مطالعه و پس از تکمیل دوره

  تحلیل و قضاوت آماری قرار گرفت.و مورد تجزیه ( 31)نگارش  SPSSافزار کامپیوتری نرمآوری شده با استفاده از اطالعات جمع

درصاد( کاه    21درصد( و ترشا  )  17در بهبود خارش ) "مورد"که میزان موفقیت گروه  دادنتایج حاصل از این پژوهش نشان  ها:يافته

پاس  . بیشتر استداری به طور معنیدرصد(  71و  31نسبت به گروه کنتر  )به ترتیب  ،باشندواژینیت کاندیدیایی میم یترین عالشایع

تفااوت اثار در دو گاروه باه      .درصد منفی باود  17درصد و در گروه کنتر   91، "مورد"کشت ترشحات در گروه  ،درمان یاز اتمام دوره

 .(>113/1P) لحاظ آماری معنادار بود

. بناابراین  داشاته اسات   یمطلوب و مناسبدرمانی بر واژینیت کاندیدیایی اثرات  "مورد"نظر می رسد کپسو  خوراکی ه ب: گيرینتيجه

ت زمانی اژینیت قارچی در مدهای ولوو وهای مرتبط با عفونتم و نشانهیتوان از خواص متعدد این گیاه در تسکین و بهبود برخی عالمی

     .ست، بهره جاز جمله کلوتریمازو  ،آزو د قارچ از گروه ضمشابه با داروهای 

 

 واژینیت، کاندیدیازیس، مورد، کلوتریمازو  واژگان کليدی:

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Roozbahani F, Kariman N, Mojab F, Nasiri M. Effect of Myrtus communis capsule on vaginal candidiasis treatment. 

Pejouhandeh 2013;18(5):242-249. 
 

 3مقدمه
 ینیو طب بال یکولوژنیمشکالت ژ نیترعیاز شا یکی تینیواژ

در ساا  باه    یمطب تیزیو ونیلیده م. حدود شودیمحسوب م

اناوا    نی(. در با 3-1) اختصاص دارد نا یترشحات واژ اتیشکا

 نیدرصاد، دوما   11 یبا یتقر و یبا ش ییایدینو  کاند ت،ینیواژ

                                                 
ماماایی و   گاروه  ان؛نوورا السوادات کريمو    دکتر ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

، علوم پزشکی شاهید بهشاتی  دانشگاه  ،پرستاری و مامایی دانشکدهسالمت باروری، 

: و نماابر  تلفان ، 3991116339خیابان ولیعصر، تقاطع بزرگراه نیاایش، کدپساتی:   

 n_kariman@sbmu.ac.irپست الکترونيك:  ؛(173) 11717637

زده  نیکه تخما  یبه طور شود،یواژن محسوب م عیعفونت شا

-61باار،   کیها حداقل درصد از خانم 21-26احتماالً  شودیم

درصاد   6-31در حادود   یتا یدرصد با عاود مجادد و جمع   41

 کنناد مای خود تجربه  اتیعفونت مزمن و راجعه را در طو  ح

 زانیمختلف، م یانجام شده در کشورها یهایبررس در(. 1-4)

 ،یفرهنگا  ،یعفونت بر حساب عوامال بهداشات    نیبه ا یآلودگ

 2است )شده  متفاوت گزارش ،یصیو نو  روش تشخ یاجتماع

 6/1-12/22 نیبا  هیا هند و ترک یدر کشورها زانیم نی(. ا1و 

گازارش   ونیلیم 31ساالنه حدود  کای( و در آمر31و  9درصد )

سنندج، همادان،   ز،یتبر یدر شهرها رانی(. در ا33) تشده اس
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 46تاا   76 نیبا  یوعیشا  ،وارو سابز  رازیش زد،یاراک،  رفت،یج

 (.31و  37، 1است ) شدهدرصد گزارش 

درصاد از   31-11 نیمنابع ب یدرصد و در برخ 71در  معموالً

را جدا نماود   دایکاند یهاگونه توانیم ،بدون عالمت یهاخانم

فراوان )غالباً قبل  ینیموارد با تظاهرات بال ری( و در سا31-34)

عالمات   نیو واژن )بارزتر و( از جمله خارش ولویاز آغاز قاعدگ

از  یمتعادد  عوامل(. 32-39) کندیبروز م( درصد موارد91در 

 ساتم یس یکنناده فیو تضاع  یانهیزم یهایماریجمله سن، ب

 و مادت  یو طوالن فیالطعیوس یهاکیوتیبیمصرف آنت ،یمنیا

 شیباعااا افاازا ،یضااد باااردار یخااوراک یهااامصاارف قاارص

 (.  73-71 و 37) شودیدار معالمت یدایکاند

سابب   یول ست،ین اتیح یکننده دیاگر چه تهد یماریب نیا

اخاتال  در   ،یو روانا  یل روحا یمساا  ،یعوارض جسامان  جادیا

استرس و کاهش اعتمااد باه نفاس در     شیافزا ،ییروابط زناشو

و باه   مارساتان یمدت افاراد مباتال در ب   یاقامت طوالن ماران،یب

و  یدرماان  نیسانگ  یهاا نهیهز لیدنبا  آن اتالف وقت و تحم

 (.76و  74دارد ) یپرا در  یینازا ،یدر موارد نیهمچن

ماورد مصارف    یضد قارچ موضع یداروها ،ییایمیلحاظ ش از

آزو  و  اِنیشامل دو گروه متفااوت پلا   ییایدیکاند تینیدر واژ

(. 74و  2کتوکوناااازو ( هساااتند )  و ماااازو یکلوترمانناااد )

 دیشاامل اسا   یعا یو استفاده از مواد طب ییدارو ریغ یهاروش

 یهاااالیکتوباسااااساااتفاده از ال ک،یااابور دیاسااا ک،یاااکاپرل

 یهاا عصااره  و یماسات درماان   ،یسارکه درماان   وس،لیدوفیاس

و دارو باوده   نیترپرمصرف ،مازو ی(. کلوتر31) باشدمی یاهیگ

و  یکباد  یهاا میآنز شیافزا رینظ یعوارض یحا  دارا نیدر ع

 تیا درمات ،یدفع دردناک ادرار، افساردگ  ک،یاثرات هپاتوتوکس

 (.  71و  37) باشدمی یسپارونیو د یتماس

با توجه به عوارض و  ییدارو اهانیکاربرد گ ،ریاخ یهاسا  در

داروها و وجود اثارات   نیبه ا مارانیب یکمتر و سازگار ینهیهز

 شیافازا  ،ییایمیشا  یشناخته شده و مقاومت به داروها یجانب

 ینقش اساس ییدارو اهانی(. استفاده از گ71و  72است ) افتهی

عناوان  ران باه  یا ا ییمناطق روساتا  یدر برخ یرا در طب سنت

 یهاا یماریضد التهاب و درمان ب ک،یسپت یآنت یعوامل درمان

و  79، 6) کنندیم یباز هاتیو درماتوف دایکاند از جمله یعفون

11.) 

 اهااانیاز جملااه گ (Myrtus communis) "مااورد ساابز"

 از جمله خاواص  یادیز یخواص پزشک یمقدس و دارا ییدارو

خاواص   نیو ضد قارچ و همچن ا یکروبیم یآنت ا ،یباکتر یآنت

 باااتیکااه مربااو  بااه ترک دانتیاکساا یو آنتاا یضااد ساارطان

 ناالو ، یل نئو ،یسا  مونن،یل نن،یپ ریگوناگون آن نظ ییایمیش

 (. در مطالعات انجام13-11) باشدیم نیلیوفیکار نئو ،یآلفاترپ

، ضاااد درداثااارات قااااب ،   یدارا "ماااورد سااابز "شاااده، 

حااد و مازمن    یهاا قند خون، درماان عفونات   یدهندهکاهش

 (.16و  14، 13) باشدیم

اسات. باا توجاه باه      یجهاان  ینگرانا  کیا به داروها  مقاومت

 یهاا روزافازون عفونات   و یو ش نهیزم نیمطالعات محدود در ا

زنااان و  یآن در جامعااه یدکنناادهیو خطاارات تهد یقااارچ

و  سمیکروارگانیم یهاافزون در پاتوژن روز ییرودا یهامقاومت

 یاهدرمان رشیموجود، و پذ یداروها یباال بودن عوارض جانب

 ریتاأث  نیای مطالعه با هدف تع نیا ،(11) مارانیتوسط ب یاهیگ

در زنان  ییایدیکاند تینیبر درمان واژ "مورد" یکپسو  خوراک

لاوالگر وابساته باه     مارستانیمراجعه کننده به درمانگاه زنان ب

 دیشاه  یو درماان  یو خادمات بهداشات   یدانشگاه علوم پزشاک 

 انجام شد. 3193-97سا   یبهشت
 

 هاو روش مواد

 یتصاادف  ینیباال  ییکارآزماا  یمطالعاه  کیا حاضار   پژوهش

  IRCT201111264529N4 ثباات یدوسااوکور بااه شااماره 

م یا کاه در طاو  انجاام پاژوهش باا عال      یزناان  هیا . کلباشدیم

 مارساتان یجهت درمان به درمانگاه زناان ب  ییدایکاند تینیواژ

و  یو خادمات بهداشات   یلوالگر وابسته به دانشگاه علوم پزشاک 

پاژوهش را   یمراجعاه نمودناد، جامعاه    یبهشات  دیشه یدرمان

دو  نیانگیا م سهیمقا یالزم برا یدادند. حجم نمونهیم لیتشک

ه شاد  زد نینفر تخما  311درصد، 96 نانیاطم بیگروه، با ضر

 طیافراد واجاد شارا   "بر هدف یمبتن" یریگکه به روش نمونه

و ساااپس باااا اساااتفاده از نااارم افااازار انتسااااب     نیااایتع

بااه دو گااروه پنجاااه نفااره  ،(Random allocation)یتصااادف

 شدند. می)مورد و کنتر ( تقس

دارا باودن  شاامل  ورود به مطالعه  یارهایبراساس مع هانمونه

م و یا ، وجاود عال باودن  سا ، متأهال  36-46 یسن یمحدوده

 دییا در مصاحبه و مشااهده و تأ  ییایدیکاند تینیواژ یهانشانه

بااردار،   ریا تک همسر باودن، غ  ،یشگاهیآن توسط مطالعه آزما

از  یریشگیپ یهاو عدم مونوپوز، عدم مصرف قرص ردهیش ریغ

عدم مصرف  ،یشده طبشناخته یماریفقدان هرگونه ب ،یاردارب

عادم   ر،یا اخ یدو هفتاه  یدر ط فیالطعیوس یهاکیوتیب یآنت

ماارتبط بااا درمااان  نااا یو واژ یخااوراک یاسااتفاده از داروهااا

فقادان هرگوناه    ر،یا اخ یدو هفتاه  یدر ط یتناسل یهاعفونت

عدم اباتال باه    مازو ،یکلوتر نا یو کرم واژ "مورد"به تیحساس

 یکتبا  یناماه تیفرم رضاا  لیتکمنیز و  ،ییکومونایتر تینیواژ

 قرار گرفتند.  یمورد بررس یبردارو نمونه نهیجهت معا
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 3شااماره  یاطالعااات شااامل فاارم اطالعااات یآورجمااع فاارم

بود که خود  7شماره  یفرم اطالعات و ورود( یارهایمع ی)بررس

 کیا اطالعاات دموگراف  (3شاد:  تشاکیل مای   یبخش اصل 1از 

، BMIوزن، قد،  مار،یسن همسر ب مار،یا  )سن بؤس 33 شامل

شالل   ماار، یهمسار ب  التیتحص زانیم مار،یب التیتحص زانیم

 انهیدرآمد ماه زانیمسکن، م تیوضع مار،یشلل همسر ب مار،یب

( یو بااردار  یقاعادگ  خچاه ی)تار ییاطالعات ماماا  (7 ،خانواده(

 ماان، یتعاداد زا  ،یا  )مدت ازدواج، تعداد بااردار ؤس 33 شامل

 تیوضاع  ،یبااردار  نیتعداد فرزندان زنده، سن اول مان،ینو  زا

، زمان ماورد  (LMP) یقاعدگ نیروز آخر نیاول خیتار ،یقاعدگ

 یراهها و یاز باردار یریشگینو  روش پ ،یبعد یقاعدگ تظاران

 ا ؤسا  9 شاامل  یاطالعاات بهداشات   (1 ،(یواژنا  ریغ یمقاربت

 ،یااسااتفاده از دسااتما  پارچااه ،ی)اسااتفاده از نااوار بهداشاات

استفاده از تامپون، استفاده از استخر، استفاده از وان، اساتفاده  

 ،یمصانوع  نساز جا  ریا اساتفاده از لبااس ز   ،یاز حمام عماوم 

شلوار تنگ و چسابان، خشاک نماودن     ای ریاستفاده از لباس ز

و  یای فرم گزارش عاوارض دارو  ن،یهمچنبدن بعد از طهارت(. 

 یماریب تیاز وضع مارانی( ب1و  7، 3) یدهزارشگخود یبرگه

)خاارش و ترشاحات    عیشاا  اتیخود براساس زمان بهبود شکا

 لیا در زماان مصارف دارو در مناز  تکم    ماری( توسط بنا یواژ

قرار گرفتاه   یتوتومیل تیدر وضع طیواجد شرا افراد .دیگردیم

در  کانات یگونه مااده لوبر و اسپکولوم بدون آغشته شدن به هر 

و واژن از نظر هر گوناه   کسی. در ابتدا سروگرفتیم یواژن جا

و  تمیا )شکل ترشحات باه لحااظ قاوام و باو، ار     لیم از قبیعال

...( و  پوسچولوپاپولر ولوو و عاتیولوو و واژن، زخم و ضا یقرمز

مشااهدات   ستیشده و در چک ل یابیارز ،یعیرطبیغ یهاافتهی

 لیاساتر  یااز سه سواپ پنبه. سپس با استفاده دیگردیثبت م

 یدر دماا  قاه یدق 36مادت   ی)قرار دادن در داخل اتوکالو بارا 

 وارهیااو د یاز ترشااحات قساامت فوقااان یادرجااه(، نمونااه371

 .شدیم هالم قرار داد 7 یواژن بر رو یجانب

دو  گار یو الم د نیقطاره نرماا  ساال    7تا  3 ،الم او  یرو بر

الم  یساواپ را رو  کیا . شاد یم ختهیدرصد ر 31قطره پتاس 

ژاپن( از ، Nikon) کروسکوپیم ریو در ز دهیبار گردان 7-1او  

و وجاود انگال تاژکادار     (clue cells) یدیا کل یهانظر سلو 

 ن،یآما  یباو  جودو در صورت و یبررس سینالیواژ کوموناسیتر

از  شیب یدیکل یهاو مشاهده سلو  کوموناسیانگل تاژکدار تر

 نیساال  هاینمونه. دیگردمیدرصد، نمونه از مطالعه خارج  71

 ،کومونااس یمتحرک گرد تر یهامسی، ارگانWBCاز نظر وجود 

مرباو    ید. سپس در نمونهشدنمی یبررس فایمخمر و سودوه

بالستواساپور،   ایا و  ومیلیسیم یصورت مشاهده ، درKOHبه 

واژن باا اساتفاده از    pHشده و سپس  یمثبت تلق ریتست اسم

pH  سنج(Merck، آلمان) دیا گردیما  نییتع .pH شاحات تر 

نموناه از  و  نمودهعفونت مخلو  را مطرح  صیتشخ 6/4 یباال

 .  دیگردیمطالعه خارج م

جهات کشات در    ناا  یسوم آغشاته باه ترشاحات واژ    سواپ

 شاگاه یسااعت باه آزما   41سابورودکستروز آگاار رارف    طیمح

ساااعت از  41تااا  74پااس از گذشاات  جیمنتقاال شااده و نتااا

 شاتر یمثبت کشت )ب یجهیشد. نتمی افتیدر أ،مبد شگاهیآزما

را  یماار یب صی(، تشاخ لیدر هر سواپ اساتر  یعدد کلن 31از 

با اساتفاده   یبه روش تصادف ،مورد نظر ینموده و نمونه یقطع

 ناا  یاز دو گاروه ماورد )کارم واژ    کیا افزار اکسل در هر از نرم

 ناا  یمورد( و کنتر  )کارم واژ  یو کپسو  خوراک  مازویکلوتر

مطالعاه   نیدر ا "مورد"رفت. گمیو دارونما( قرار  مازو یکلوتر

گارم از عصااره    6 یحاو یگرمیلیم 611 یهابه شکل کپسو 

 شاگاه یدر آزما ماونن یو ل ننیماواد ماؤثره آلفااپ    یدارا "مورد"

و جهات   هیا ته یبهشات  دیدانشاگاه شاه   یداروساز یدانشکده

 ،مصارف دارو  زانیا قرار گرفات. م  مارانیاستفاده در دسترس ب

 یگرما یلیم 611عدد کپسو   7در روز یعنی  گرمیلیم 3111

 یدوره کیا  یروز و بارا  2مادت  به  (عدد کی ساعت 37هر )

مطالعاه، منظاور از دارونماا،     نیا دردر نظر گرفته شد.  یدرمان

پودر نشاسته اسات کاه از    یحاو یگرمیلیم 611 یهاکپسو 

باوده و در   "ماورد " یهاا کاامالً مشاابه کپساو     یلحاظ راهر

و به  هیته یبهشت دیدانشگاه شه یدانشکده داروساز شگاهیآزما

. باه  دیگرد زیدر گروه کنتر  تجو "مورد"مشابه کپسو   زانیم

پالسابو در   یهاا سبز، کپساو   "مورد" یذات ودنمعطر ب لیدل

قرار داده شد تا از نظار باو قابال     "وردم" یهامجاورت کپسو 

  و محقق نباشد. مارانیب یبرا صیتشخ

 ناا  یکارم واژ  نیدرماان روتا   ،مطالعاه هار دو گاروه    نیا در

، سااخت  لیتار در میلای  کروگارم یم31)درصاد   3 مازو یکلوتر

باااه شاااماره ثبااات  ،نااااژو تهاااران رانیاااا یااایشاارکت دارو 

هر شب و به مادت   کاتوریاپل کی زانیبه مرا  (3771117711

پمفلات   کیا هاا  نموناه  یتماام  باه  کردناد.  افتیدر، هفته کی

مصارف دارو،   یشامل دساتورالعمل نحاوه   یبهداشت -یآموزش

 کیوتیبیعدم مصرف آنت ،یبهداشت یهاهیتوص ،ییعوارض دارو

در  یداده شاد. وقاو  بااردار    یاهیو گ نا یواژ یداروها ریو سا

شرکت در مطالعه،  یفرد جهت ادامه لیمطالعه، عدم تما نیح

 ایا پژوهش، عدم تحمال   نیدر ح کیوتیبیلزوم استفاده از آنت

(، ی/موضاع ی)خوراک از اشاکا  دارو  کیا به هر  تیبروز حساس

از  شیه شده )مصارف با  یدرمان ارا  یصح یوهیش تیعدم رعا

 کیا از  شیبا  نا یکرم واژ ایکپسو  در روز فراموش شود  کی
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 2تاا   4 خروج از مطالعه بودناد.  یهااریمع ،شب فراموش شود(

درمااان، هاار دو گااروه از نظاار پاسااخ  یروز بعااد از اتمااام دوره

و  یکروساکوپ یم یابیا و ارز pH یبررسا  ،ینیم بالی)عال یدرمان

شاده و   یسابورودکستروزآگار( مجادداً بررسا   طیکشت در مح

 1شاامل   ینیو مشااهدات باال   اتیشاکا  سات یدر چک ل جینتا

 یریگاندازه یجهیندارد(، ثبت نت ،پاسخ: دارد یهانهیا  )گزؤس

pH یابیا ارز یجاه ی(، ثبات نت یمنفا  ،پاسخ: مثبت یهانهی)گز 

 یجاه ی(، ثبات نت یمنف ،پاسخ: مثبت یهانهی)گز یکروسکوپیم

. دیا ( ثبات گرد یمنف ،پاسخ: مثبت یهانهیکشت ترشحات )گز

افازار   نارم  یوارد برناماه  ،هاا اطالعات به دست آماده از نموناه  

با استفاده از آمار   یآمار زیآنال و  شده   31SPSS یوتریکامپ

 ،یالاه یم ،یارهیا دا ینمودارها ،یفراوان عی)جداو  توز یفیتوص

 ،یزوجا  ی)آزمون تا  یلیتحل یآمار یها...( و آزمون و نیانگیم

...( انجاام   و دویکاا  ،یتنا یو مساتقل، آزماون مان    یآزمون تا 

در نظر  >16/1P، آزمون یمطالعه سط  معنادار نیگرفت. در ا

 گرفته شد.

 

 هاافتهي

ماورد   ییایدیا کاند تینیزن مبتال به واژ 311 ،مطالعه نیا در

سن، شااخص  شامل گر اخلهمد یرهایقرار گرفتند. متل یبررس

ن باود  ماا یزا نیطاو  مادت ازدواج و سان اولا     ،یبادن  یتوده

 یمعناادار  یاختالف آمار ،مستقل یمون تآز جی. نتا(3جدو  )

 (.3)جدو   (<16/1P) دو گروه نشان نداد نیرا ب

 47، درصد( و در گروه کنتار   91) نفر 46 ،"مورد"گروه  در

 نیمنظم بودند. همچن یقاعدگ تیوضع یدارا ،درصد( 14) نفر

 درصاد( در  41) نفر 71و  "مورد"درصد( در گروه  11نفر ) 11

از  یریشاگ یپ لهیباه عناوان وسا    یعا یگروه کنتر  از روش طب

 یاختالف آماار  ،اسکوئر ی. آزمون کاکردندیاستفاده م یباردار

 یاز باردار یریشگیو روش پ یقاعدگ تیاز نظر وضع یمعنادار

زناان در گاروه    شاتر یب. (<16/1P)نشاان ناداد    ،دو گاروه  نیب

از نظار   درصاد(  61) درصاد( و در گاروه کنتار     11) "مورد"

(. آزمون 1از  شتریب ازیقرار گرفتند )امت یبهداشت در سط  عال

نشان نداد  ،دو گروه نیب یمعنادار یاختالف آمار ،اسکوئر یکا

(16/1P>) .در زمان مراجعه، در گاروه   یاصل تیشکا نیشتریب

 ،درصاد( و در گاروه کنتار    311) یعا یرطبیترشا  غ  ،"مورد"

 نیا درصد( بود کاه ا  11و سوزش ولوو واژن ) کیخارش و تحر

 ،ها قبل از درماان گروه نیاسکوئر ب یتفاوت براساس آزمون کا

 .(<16/1P) نبود معنادار

در جادو    ،از درماان  بعدو در دو گروه قبل  بیماری اتیشکا

 14و  "ماورد "افراد در گروه  درصد37. دیه گردیارا 7 یشماره

را از نظار خاارش    یعادم بهباود   ،مازو یدرصد در گروه کلوتر

از نظار   یعادم بهباود   زانیا م نیا ا کاه یگزارش کردند. در حال

درصاد و در گاروه    77 ،"ماورد "در گروه  یعیرطبیترشحات غ

 میا عال ری. از نظار ساا  دیا درصد گازارش گرد  27 ،مازو یکلوتر

اختالف  ،اسکوئریو کا شریف قیبا استفاده از آزمون دق ،یماریب

 دیا هاا پاس از درماان مشااهده گرد    گروه نیب یمعنادار یآمار

(16/1P<)   (.7)جدو 

در  ه،یا اول ینیباال  ناات یعفونات در معا  نیا ینشانه نیشتریب

 یریا و پن دی، واژن قرمز با ترشاحات ساف  "مورد" یگروه درمان

اسااس   درصاد باوده اسات. بار     91و  311 زانیا چسبنده به م

 یاخاتالف آماار   ،ها قبل از درمانگروه نیب ،شریف قیآزمون دق

 دینشاانه )واژن قرماز باا ترشاحات ساف      نیاز نظر ا یداریمعن

مشاااهده نشااد  ،یماااریب انگاننشاا ریچساابنده( و سااا یریااپن

(16/1P>). 

 یپژوهش نشان داد کاه پاس از درماان، بهباود نشاانه      جینتا

 ،"ماورد "چسبنده در گروه  یریپن دیواژن قرمز با ترشحات سف

درصاد(   77نفار )   33درصد( و در گاروه کنتار     11نفر ) 44

هاا بعاد از   گاروه  نیبا  ،اساکوئر یاساس آزمون کا بوده است. بر

 یریا نپ دینشانه )واژن قرمز با ترشحات ساف  نیدرمان از نظر ا

مشااهده شاد. التهااب و     یمعناادار  یچسبنده( اختالف آماار 

 یریا پن دیولاوو و واژن و واژن قرماز باا ترشاحات ساف      یقرمز

در  بیعفونت پس از درمان به ترت نیا ینشانگان اصل ،چسبنده

در گاروه   هاا افتهیاساس  . برباشدیو کنتر  م "مورد"دو گروه 

نفاار  19 ، درصااد( و در گااروه کنتاار  37نفاار )  1 "مااورد"

 دیاز نظر واژن قرمز باا ترشاحات ساف    یدرصد( عدم بهبود21)

 .دیچسبنده گزارش گرد یریپن

 عاتیولاوو و واژن و ضاا   یالتهاب و قرماز  ینظر سه نشانه از

 زانیا م ،یعیرطبیغ کسیپوسچولر و وجود زخم در ولوو و سرو

و آزمون  اسکوئر یدر هر دو گروه مشابه بود. آزمون کا یبهبود

 نیا ها از نظار ا گروه نیب یمعنادار یاختالف آمار ،شریف قیدق

نشاانگان   ریهبود ساا . از نظر ب(<16/1P)نشان نداد  ،سه نشانه

 یاخاتالف آماار   ،شار یف قیا باا اساتفاده از آزماون دق    یماریب

 دیااهااا پااس از درمااان مشاااهده گرد گااروه نیباا یمعنااادار

(16/1P<). 

 ،و کنتار   "ماورد "یدر هار دو گاروه درماان    ،حاضار  پژوهش

( ییایدیا کاند تیا نیشدن کشت )واژ یدر منف یکاهش معنادار

الم مرطاوب(   ری)اسام  یکروساکوپ یم جینتاا  یابینشان داد. ارز

 21 درصد و در گروه کنتر  91 ،"مورد"در گروه  داد کهنشان 

 ،نیهمچنا  اناد. پاس از درماان باوده    یکشت منف یدرصد دارا

در گاروه  داد کاه  کشت ترشاحات نشاان    جینتا یابیارز یبررس
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درصاد   17 ،مازو یدرصد و در گروه کلوتر 91، "مورد" یدرمان

را  یتفاوت معناادار  ،نمارند. آزمون مکاهبود یپاسخ منف یدارا

و کشت نسابت   یکروسکوپیم جیاز نظر کاهش موارد مثبت نتا

(. باه  >113/1P)داد نشاان   ،درمان در هار دو گاروه  از به قبل 

 جیاز نظر نتا ،یماریدر بهبود ب یهر دو گروه درمان گریعبارت د

اناد  باوده  رگاذار یتأث ،و کشات ترشاحات   یکروسکوپیم یابیارز

 .(1)جدو  

 

 
 ي.درمان یهاگر و گروهمداخله یرهايزنان بر حسب متغ اتيخصوص .3 جدول

 گروهها
 متغيرها

 سن اولین زایمان طو  مدت ازدواج شاخص توده بدنی سن

 3/32±1/31 7/31±1/1 1/71±3/7 6/17±7/6 کنترل

 2/31±4/9 4/9±9/1 1/74±1/7 2/13±1/6 "مورد"

 4/1 6/1 3/1 4/1 نتيجه آزمون

 

 

 

 .مراحل درمان و گروهها ،یماريب اتيپژوهش برحسب شکا یواحدها يمطلق و نسب يفراوان عيتوز .2 جدول

 متلیرها گروهها

 درد زير شکم ترشح غير طبيعي درد حين نزديکي ادرارسوزش  تحريك و سوزش ولوو و واژن خارش

 72( 64) 11( 21) 71( 61)  71( 41) 41( 11) 41( 11) قبل از درمان کنترل

 76( 61) 11( 27) 71( 67) 31( 71) 9( 31) 47( 14) بعد از درمان

 P 113/1>P 113/1>P 113/1>P 113/1>P 113/1>P<113/1 نتيجه آزمون 

 "مورد"

 

 11( 11) 61( 311) 17( 14) 36( 11) 74( 41) 43( 17) درمان قبل از

 3( 7) 33( 77) 1( 37) 3( 7) 7( 4) 1( 37) بعد از درمان

 =p 113/1>P 319/1=P 6/1P= 6/1P= 6/1P=3/1 نتيجه آزمون 

 

 

 .هاکشت ترشحات، مراحل درمان و گروه جيالم مرطوب و نتا يکروسکوپيم يابيارز یجهيبرحسب نتها نمونه عيتوز .1 جدول

 مراحل درمان گروهها
 نتايج آزمايشگاهي

 کشت ترشحات ارزیابی میکروسکپی

 کنترل

 61( 311) 46( 91) قبل از درمان

 39( 11) 36( 11) بعد از درمان

 P 113/1>P<113/1 نتیجه آزمون

 "مورد"

 61( 311) 49( 91) قبل از درمان

 6( 31) 6( 31) بعد از درمان

 P 113/1>P<113/1 نتیجه آزمون

 

 بحث

و  میا باعا بهبود عال "مورد"نشان داد کپسو  حاضر  قیتحق

 زانیا م ،گردد. پاس از درماان  یم ییایدیکاند تینینشانگان واژ

از  شاتر یبرابار ب  2/7 ،"ماورد "در گاروه   نا یترش  واژ یبهبود

معناادار   یاختالف از نظر آماار  نیگروه کنتر  بوده است که ا

عدم  ،تر ها در گروه کناز سه چهارم نمونه شیب نیبود. همچن

 بهبود خارش  . کردندگزارش   نا یواژ را از نظر ترش   یبهبود

 

در گاروه   تیشکا نیبرابر بهبود ا 6/6از  شیب ،"مورد"در گروه 

و همکااران نشاان داد کاه     یجناان  یمطالعه جیکنتر  بود. نتا

درصااد و در گااروه  6/97 ،"مااورد"در گااروه  یبهبااود زانیاام

اساااس  باار ،نیدرصااد بااوده اساات. همچناا 66 ،مااازو یکلوتر

درصد افاراد   6و  مازو یدرصد افراد در گروه کلوتر 41، هاافتهی

گازارش   نا یرا از نظر ترش  واژ یعدم بهبود ،"مورد"در گروه 

 96 ،"ماورد "در گاروه   یکردند. بهبود خارش دساتگاه تناسال  
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 یجاه ی(. نت76درصد بود ) 6/12 مازو یدرصد و در گروه کلوتر

 .ودحاضر ب قیراستا با تحقمطالعه هم نیا

توانست به طور  "مورد"کپسو   ،پژوهش نیدر ا یطور کل به

در مطالعه را نسبت باه   یسهر شش عالمت مورد برر یمعنادار

باا   ماازو  یگاروه کلوتر  کاه یدر حال ،قبل از درمان کاهش دهد

از  تیتنهاا در بهبااود شااکا  ،کاااهش هار شااش عالماات  وجاود 

 جینتا نیثر بود. همچنؤولوو و واژن به صورت معنادار م کیتحر

 ،و کنتر  "مورد"هر دو گروه که  دهدیپژوهش حاضر نشان م

و  دیدر بهبود التهااب واژن باا ترشاحات ساف     یکاهش معنادار

 جیاناد. نتاا  چسبنده نسابت باه قبال از درماان داشاته      یریپن

 یخوانهم ،حاضر یمطالعه جیو همکاران با نتا یمطالعات فوالد

   (.31دارد )

التهااب و   ،یزوریا م دیا عال ،و همکااران  یجناان  یهدر مطالع

 یدر حاال  ،افتاه یبه طور کامل بهباود   ینیاز نظر بال یسپارونید

 یساپارون یتنهاا در ماورد د   ،مازو یدر گروه کلوتر ریتأث نیکه ا

 داریمعن یاختالف از نظر آمار نیا هر چندوجود داشته است، 

کامال التهااب در گاروه     یبهباود  لیا دل رساد یبه نظر م .نبود

 احتماالً (.76) مربو  باشد اهیگ نیا یالتهاببه اثر ضد  ،"مورد"

 نی، همچنا "ماورد " اهیموجود در گ ییایمیش باتیتوان ترکیم

pH را در کااهش هار شاش     اهیا گ نیا برگ ا یعصاره یدیاس

مااؤثر کپسااو    یاز خااواص ضااد قااارچ   ،یماااریعالماات ب

 نا یکرم واژ ریثأدانست. البته ت قیتحق نیدر ا "مورد"یخوراک

 دهیا ناد تاوان ینم ییدارو اهیگ نیبا ا بیرا در ترک مازو یکلوتر

 .گرفت

( نشااان داد در غلظاات 3122و همکاااران ) یعااال یمطالعااه

در  "ماورد "برگ  یمتانول یعصاره یقدرت مهارکنندگ ،کسانی

از قاادرت  شااتریب یدارابااه طااور معناا  ،یتنااباارون طیشاارا

 نیو با  باشدیم کانسیآلب دایبر کاند مازو یکلوتر یمهارکنندگ

 ،مازو یو کلوتر "مورد"ی عدم رشد عصاره یقطر هاله شیافزا

 (.12وجود دارد ) یستگهمب

. در دیا گزارش گرد کسانی بایدر دو گروه تقر ییدارو عوارض

 اهیبا خواص ضد قارچ مشابه گ ییدارو اهانیگ ،قاتیتحق یبرخ

 31) دیا گزارش نگردجدی  یجانب یعارضه گونهچیه ،"مورد"

(. 76) را نشاان دادناد   افتهی نیخالف ا ،گرید یبرخ ی( ول11و 

 شاکا  بتوان به اختالف در ا دیرا شا یجانباختالف در عوارض 

باا   یداروهاا  یهیا ماؤثر در ته  یدارو، مقدار ماده زیمتنو  تجو

افاراد،   کیا ولوژیزیو ف یمنا یا ستمیتفاوت در س ،یعیمنشأ طب

 ازمناد یمهام ن  نیا ... نسبت داد که ا و یبهداشت نیمواز تیرعا

 .باشدیم شتریب قیتحق

کپسااو   زیخالصااه، پااژوهش حاضاار نشااان داد تجااو بطااور

 تیدر کاهش دو شاکا  ،مازو یبه همراه کلوتر "مورد" یخوراک

 اتیشاکا  ری( و سایعیرطبی)خارش و ترشحات غ یماریب یاصل

و ساوزش   کیا تحر ،یساپارون یاز جمله ساوزش ادرار، د  ینیبال

 کیا تنها  ،. در مقابلباشدمیثر ؤم ،شکم ریولوو و واژن و درد ز

 اتیو سااوزش ولااوو و واژن( از شااش شااکا کیاا)تحر تیشااکا

 ماازو ، یکپسو  پالسبو باه هماراه کلوتر   زیدر اثر تجو یماریب

و  "ماورد " یکپساو  خاوراک   بیا ترک نیهمچنا  .افات یبهبود 

 ،مرطاوب و کشات   ریاسام  جیشدن نتاا  یدر منف مازو یکلوتر

در  یجاد  یعارضاه  چیداشت. ضمن آنکه ه یقابل توجه ریتأث

 نیا از خواص متعدد ا توانیم نیگزارش نشد. بنابرا مصرف آن

مارتبط باا    یهاا م و نشاانه یعال یو بهبود برخ نیدر تسک اهیگ

مشاابه باا    یت زماان در ماد  تینیاژولوو و و قارچی یهاعفونت

 بهره جُست. مازو یآزو  از جمله کلوتر یداروها

 ساتم یتوان به تفااوت در س  یمطالعه م نیا یهاتیمحدود از

 یمورد مطالعه اشاره نمود که در پاساخ درماان   یواحدها یمنیا

آماوزش الزم   یبا وجود ارائاه  ،نی. همچنباشدمیثر ؤم مارانیب

باه   ینکات بهداشات  تیمصرف دارو و رعا یچگونگ ینهیدر زم

 دیرا با یبهداشت نیوازم تیاحتما  عدم رعا ،پژوهش یواحدها

تاوان باه   یحاضار ما   ینقا  قاوت مطالعاه   از مد نظر قرار داد.

 صاورت دو ساوکور،  ه مطالعاه با   یداشتن گروه کنتر ، طراحا 

و  نیای نمونه ها در دو گروه، تع یپالسبو، انتساب تصادف زیتجو

 یتمااام یگاار در پااژوهش، بررساامداخلااه یرهااایکنتاار  متل

 یماار یو نشانگان ب میالع یکنتر  و ثبت تمام ژهیوه ها بنمونه

 کیا الم و کشات توساط    ینمونه هاا  ینفر و بررس کیتوسط 

کنتار    تیا و در نها شگاه،یآزما کیو در  شگاهیکارشناس آزما

اشااره   ،ابازار ماورد اساتفاده در پاژوهش     ییایاعتبار و پا قیدق

  نمود.

باا حاداقل    یعیبه عنوان عوامل طب ییدارو اهانیآنجا که گ از

کشاور   یدارند و از طرف نهیریمصرف د یسابقه ،یعوارض جانب

 شانهاد یراساتا پ  نیدر ا ،باشدیم "مورد" اهیاز گ یما منبع غن

از  یای دارو اهاان یاساتفاده از گ  شاتر، یب یهاشود با پژوهشیم

 یداروهااادر کنااار  ویآلترنااات کیاابااه عنااوان  "مااورد" جملااه

 .ردیقرار گ یمورد بررس ،ییایمیش
 

 يو قدردان تشکر

 ییارشاد ماماا   یکارشناسا  یناماه انیا از پا یبخش ،مقاله نیا

 دیشه ییو ماما یپرستار ی( دانشکدهیبهداشت بارور شی)گرا

 و  یاز همکاررا  خود   ریتقد مراتب   سندگانیاست. نو یبهشت
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 دیشه یدانشگاه علوم پزشک یمساعدت معاونت محترم پژوهش

 یاایرزایم نیحساا یجناااب آقااا یارزنااده یاریاا، همیبهشاات

 انادره یم کاه یدکتار ناورات تاز   ،(یشاگاه یعلوم آزما اس)کارشن

طارح   نیا که ماا را در انجاام ا   یهمکاران هیآمار( و کل ی)دکتر

 آورد.ینمودند، به عمل م یاری
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