زمینه و هدف :با توجه به شيوع باالي واژينوز باکتريال و ولوواژينيت کانديديايی در زنان ،عوارض جانبی داروهاي شيميايی
موجود و گرايش بيش از 08درصد مردم در کشورهاي توسعه يافته به استفاده از داروهاي سنتی نظير داروهاي گياهی،
مطالعهاي مروري با هدف تعيين تاثير داروهاي گياهی بر بهبود واژينيتها صورت گرفت.
روش کار :به منظور بررسی اطالعات موجود در مورد درمانهاي گياهی موثر بر واژينيتها ،جستجوي منابع به صورت
دستی و الکترونيکی انجام شد .از پايگاههاي اطالعاتی Irandoc, science direct, pubmed, scopus, iranmedex,
 ovidاستفاده گرديد .پس از محدودسازي در محدوده زمانی  8888-8880تعداد  82مقاله مرتبط به دست آمد و در نهايت
 11مقاله به دليل ارتباط موضوعی و نزديکی زمانی انتخاب شد.
نتیجه گیری :استفاده از داروهاي گياهی در درمان عاليم و نشانههاي واژينوز باکتريال و واژينيت کانديديايی موثر است و
براي افرادي که مبتال به عوارض جانبی داروهاي شيميايی بوده و تمايل به درمان گياهی دارند میتواند گزينه مناسبی باشد.
واژگان کلیدی :ولوواژينيت کانديديايی ،واژينوز باکتريال ،درمان مکمل ،داروي گياهی

غلظتی بحرانی از ساير باکتريهاي واژن و بويژه بی-

مقدمه:
واژينيت با ترشح غيرعادي ،ناراحتی در ناحيه ولو –
واژن و يا هر دو مشخص میشود .واژينيت شايعترين

هوازيها ،اين ارگانيسم نمیتواند مسئول بروز عالئم
بيماري باشد (.)1

مشکل ژنيکولوژيکی است که زنان به علت آن در

جايگزين شدن گاردنال واژيناليس به جاي الکتوباسل،

جستجوي درمان بر میآيند 28 .درصد زنانی که از

يک ويژگی مشخص در واژينوز باکتريال است .به

روشهاي پيشگيري استفاده میکنند داراي عفونت-

دنبال از بين رفتن الکتوباسيلهاي طبيعی مولد

هاي واژينالاند .در کشت روتين ترشحات واژن به

پراکسيد هيدروژن ،بازسازي مجدد فلور طبيعی واژن

طور متوسط  4تا  7نوع ارگانيسم را می توان

دشوار و عود B.Vشايع است(.)1

شناسايی کرد .که امروزه کامالً معلوم شده است که

 B.Vبا عواقب نامطلوب شديدي همراه میباشد .در

الکتوباسيلها بخش مهمی از دفاع ميکروبی واژن را

زنان مبتال به  B.Vخطر بيماريهاي التهابی لگن به

تشکيل میدهند (.)1

دنبال سقط ،عفونتهاي کاف واژن به دنبال

واژينوزباکتريال شايعترين علت واژينيت در زنان در

هيسترکتومی و غير طبيعی بودن سيتولوژي

سنين باروري است .به طور شايع در زنانی ديده می-

سرويکس ،افزايش میيابد .زنان حامله مبتال به B.V

شود که از نظر جنسی فعال بوده و در سنين قبل از

در معرض خطر پارگی زودهنگام پرده هاي جنين،

يائسگی قرار دارند ،اما جزء  STDها محسوب نمی-

ليبر و زايمان پره ترم ،کوريوآمنيوتيت و اندومتريت

شود (.)1

پس از سزارين قرار دارند (.)8- 1

مشخص نشده است چه عاملی سبب آغاز تغيير فلور

اگر چه مترونيدازول به عنوان درمان موثر B.V

طبيعی واژن میشود .چنين فرض شده است که

شناخته شده میباشد ،ولی بايد فوائد اين دارو بر

قليايی شدن مکرر واژن (که در اثر نزديکی هاي مکرر

عوارض جانبی احتمالی آن ارجح باشد .شايعترين

جنسی يا استفاده از دوش واژينال رخ می دهد)،

عوارض جانبی مترونيدازول که مکرراً گزارش شده

نقشی را در اين زمينه بر عهده دارد( .)8اين عفونت

است ،ترشح واژينال ،کانديدياي بدون عالمت و

ناشی از همکاري چندين باکتري مانند گاردنال

سوزش ولوواژينال می باشند .به دنبال مصرف

واژيناليس ،گونههاي موبيلونکوس ،باسيلهاي گرم

خوراکی مترونيدازول ،عوارضی نظير اختالالت

پيتواسترپتوکوک،

گوارشی ،تهوع و طعم فلزي دهان ايجاد میشود.

مايکوپالسما هومينس و اورهآپالسما اورهآليتيکوم

ر وش درمانی ديگر  ،کليندامايسين میباشد که اين

تلقی میشود .گاردنال واژيناليس به طور معمول به

دارو نيز موجب خشک شدن ،رنگ پريدگی  ،سوزش

عنوان بخشی از فلور واژن تقريباً در  1/3زنانی که از

و نازک شدن پوست میشود(.)3

منفی

بیهوازي،

گونههاي

نظر جنسی فعال هستند يافت میشود .بدون حضور

کانديدياز دومين عفونت شايع واژن است( .)1چنين

 pHواژن در بيماران مبتال به  vvcمعموالً طبيعی

برآورد شده است که  72درصد زنان در طول زندگی

است .عناصر قارچی تقريباً در  08درصد موارد وجود

خود حداقل يک بار دچار کانديدياز ولوواژينال می

دارند .تست  Whiffمنفی است .درمان اوليه موثر

شوند .تقريباً  42درصد زنان  8يا بيشتر دچار VVC

شامل استفاده از فرآوردههاي ضد قارچی موضعی از

می شوند 08-02 .درصد موارد کانديدياز ناشی از

جنس آزول و عوامل خوراکی آزول هستند (.)8-1

کانديدا آلبکانس هستند ( .)8اين ارگانيسم را میتوان
در دستگاه تناسلی تحتانی  08-38درصد زنانی که
داراي عاليم جزيی بوده و فاقد عاليم هستند ،کشف
کرد .عوامل مستعد کننده زنان براي بروز کانديدياز
عالمتدار عبارتند از :مصرف استروئيدها يا داروهاي
سرکوب کننده ايمنی ،ديابت قندي ،بارداري ،درمان
جايگزينی با هورمونها ،قرصهاي خوراکی جلوگيري
از بارداري و آنتیبيتويکهاي سيستميک (.)8- 1

در  88سال اخير خطر عفونتهاي قارچی فرصتطلب
در بيمارانی که دچار ضعف سيستم ايمنی میباشند،
به شدت افزايش پيدا کرده است .علی رغم پيشرفت
در درمانهاي ضد قارچی ،مشکالت بسياري در مورد
بيشتر داروهاي ضد قارچی در دسترس وجود دارد که
بايد حل گردد .فلوکونازول پرمصرفترين دارويی
است که در موارد واژينيت قارچی مقاوم به درمان
مورد استفاده قرار میگيرد .در حالیکه 7.8- 3.3

عالئم درست قبل از آغاز خونريزي قاعدگی شروع

درصد از انواع کانديدياهاي جداشده از واژن زنان در

میشوند .عالمت اصلی کانديدياز ،خارش ،تحريک و يا

مواقع واژينيت کانديديايی به فلوکونازول مقاوم

هر دو است .خارش ممکن است در ناحيه واژن يا ولو

هستند.

کامالً شديد باشد و تحريک ممکن است با ديزوري و

اين شرايط نياز به يک داروي ضدقارچی موثر و بی-

مقاربت دردناک همراه باشد( .)1ترشح واژينال به
صورت پنيردلمه بسته يا غليظ و سفيد و فراوان است،
اما اين ترشح هميشه در کانديدياز عالمتدار وجود
ندارد و گاهی اوقات ممکن است رقيق و آبکی باشد
( .)8در معاينه بيمار ،اريتم ولو با حدود کامالً

خطري را براي درمان اين موارد ايجاب میکند .در
اين موارد گياهان بسياري به عنوان منابع ضد
ميکروبی براي مهار رشد ميکروب ها مورد استفاده
قرار میگيرند(.)4

مشخص همراه با ضايعات اقماري که اطراف لبه اصلی

گياهان دارويی تاريخی به قدمت خلقت انسان دارند.

اريتم را احاطه کردهاند ،يافت میشود .ولو ممکن

استفاده از گياه به عنوان ماده شفابخش از ديرباز در

است به طور قابل توجهی ادماتو باشد .واژن نيز ممکن

همه جاي دنيا مرسوم بوده است .هرچند در دهههاي

است متورم و اريتماتو باشد ،به طوري که گاهی اريتم

اخير به داروهاي شيميايی که از مکانيسمهاي

به اپيتليوم سنگفرشی اگزوسرويکس گسترش می-

تفکيکی استفاده میکنند توجه فراوان شده است اما

يابد(.)1

عوارض آنها به تدريج پيدا شده و آنقدر زياد میشود
که مصرف بیرويه اين داروها را مورد سوال قرار داده

است .به همين ترتيب تاثيرات داروهاي گياهی و از

عصاره رز را بر باکتريها ،قارچها و ويروسهاي

طرفی ناچيز يا بدون عارضه بودن اين گياهان رويکرد

دستگاه ژنيتال بررسی نموده و اثر مهاري اين کرم

بيماران و پزشکان را به اين داروها روز به روز بيشتر

گياهی را بر واژينيتها ،پاپيلوما و ايدز گزارش نموده

کرده است (.)18

اند(.)3

امروزه به دليل عوارض ناشی از داروهاي شيميايی،

روش کار:

افزايش حساسيت قارچها و باکتريها به داروهاي
قديمی ،هزينه درمان و انگشت شمار بودن داروهاي
جديد استفاده از درمانهاي گياهی در حال افزايش

به منظور بررسی اطالعات موجود در مورد درمانهاي
گياهی موثر بر واژينيتها ،کليد واژههايی از قبيل

میباشد و بيشتر از 08درصد مردم در کشورهاي

vulvovaginal condidiasis, bacterial vaginosis,
alternative and complementary therapy,

توسعه يافته از داروهاي سنتی نظير داروهاي گياهی

 herbal treatmentاستفاده شد.

استفاده میکنند.

جستجوي منابع به صورت دستی و الکترونيکی انجام

گياهان خوشبو به وسعت در داروهاي محلی به کار

شد .از پايگاههاي اطالعاتی Irandoc, science

برده میشوند .مشخص شده است که عصاره و روغن

direct, pubmed, scopus, iranmedex,
 ovidاستفاده گرديد .پس از محدودسازي در

به طور تجربی جهت درمانهاي عفونتهاي واژينال

محدوده زمانی  8888-8880تعداد  82مقاله مرتبط

استفاده میشوند اما مکانيسم عمل آنها تا کنون به

به دست آمد و در نهايت  0مقاله به دليل ارتباط

درستی مشخص نشده است (.)3

موضوعی و نزديکی زمانی انتخاب شد.

مطالعات مختلف نشان دادهاند که عصاره گياهانی

نتايج:

چون آويشن ،مرزنجوش ،عصاره رز ،اسطوخودوس و

پينتو  8و همکارانش ( )8883مطالعهاي با هدف

حاصل از بسياري گياهان فعاليت ضد قارچی داشته و

آلئوورا  1در درمان واژينيتها موثر میباشند.

ارزيابی فعاليت ضد قارچی گياه آويشن در دانشگاه

اکبري و همکاران در مطالعه خود دريافتند که

پرتو  3پرتغال انجام دادهاند .ايشان در مطالعه خود

گياهان آويشن و مرزنجوش با مکانيسمی مشابه

روغن گياه آويشن را با تقطير آب بر اساس روش

فلوکونازول در درمان قارچها موثرند( .)2پينتو و

توضيح داده شده در داروشناسی اروپا ايزوله و تجزيه

همکاران در مطالعه خود فعاليت ضد قارچی گياه

نمودند و خواص ضد قارچی روغن را بررسی کردهاند.

آويشن را گزارش کردهاند( .)3تالوار و همکاران اثر

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد؛ روغن حاصل از

کرم حاوي شير تصفيه شده آلما ،پودر آلئوورا و
Aleo vera

1

Euge´ nia Pinto

2

Porto

3

اين گياه با ايجاد گسستگی در غشاء سيتوپالسمی

بودند که از اين ميان عصاره آويشن بيشترين اثر ضد

ارگانيسمها میتواند فعاليت ضد قارچی مفيدي داشته

قارچی را داشت .با توجه با اينکه تفاوتی بين مقاومت

باشد (.)3

قارچ به دو گياه آويشن ،مرزنجوش و فلوکونازول

بوسکی  ) 8882( 1مطالعهاي مروري از  10مقاله

مشاهده نشد ،بنابراين اين احتمال وجود دارد که دو

مرتبط با درمانهاي غيرآنتیبيوتيکی واژينوز باکتريال
در مرکز علمی نيويورک ،بروکلين انجام داد .تمام
مقاالت با کليد واژه واژينوز باکتريال و درمان  8بررسی
گرديده و نهايتاً مقاالتی که از درمان غيرآنتی
بيوتيکی استفاده کرده بودند ،مورد مطالعه قرار
گرفت .نتايج حاصل از بررسی مقاالت نشان داد؛ که
روشهاي آنتیسپتيک و اسيدي کردن واژن جهت
درمان واژينوز مفيد میباشند .در نظر خواهی انجام
شده از  108زن که از طريق پايگاه اطالعاتی ژورنال
اجتماع سالمت زنان انتخاب شدهاند  ،فقط  88درصد
آنان آنتی بيوتيک را ترجيح میدادند و بيش از 1/3
درمانهاي مکمل را استفاده میکردند ،بيشترين مورد
کابرد ماست و پس از آن چاي گياهی در اولويت بود
(.)4
اکبري ،سپيده و همکاران( )1304مطالعهاي با هدف
بررسی تاثير عصاره گياه آويشن و مرزنجوش بر
ايزولههاي کانديدا آلبيکانس در تهران انجام دادهاند.
در اين مطالعه ارزيابی حساسيت  33ايزوله کانديدا
به فلوکونازول با روش ديسک فيوژن انجام گرديد .در
نتايج به دست آمده پس از رقيق سازي در محيط
مايع نشان داده شد که اسانس و عصاره هر دو گياه

گياه مذکور با مکانيسم مشابه داروي فلوکونازول،
رشد کانديدا را مهار میکنند و میتوان اين دو گياه را
به عنوان مهار کننده رشد قارچ کانديدا مورد استفاده
قرار داد (.)2
تالوار  3و همکاران ( .)8880مطالعه اي را با مضمون:
اثرمهاري گياههاي طبيعی باکتريسيد ،بر باکتريها.
قارچها و ويروسهاي دستگاه ژنيتال در بيمارستان
سافدارجونگ , 4شهر دهلی نو .هند انجام دادند .کرم
چند گياهه  basantحاوي Curcuminتصفيه
شده ،شيره تصفيه شده Amlaو Sapindus
mukerossiو پودر  Aleo Veraو عصاره رز می-
باشد .نمونهها با سواپ از واژن بيماران گرفته میشد.
نوع ارگانيسم ها با تست هاي شيميايی و حساسيت
به آنتی بيوتيک با استفاده از معيارهاي استاندارد
تعيين می شد .نمونه هاي واژن تحت تاثير basant
در محيط کشت آگار گنوکوکال و دکستروز سابورا
بررسی شدند .نتايج حاکی از آن است که اين کرم،
اثرمهاري بر کانديدياز واژينال (سوش گالبراتا و
آلبيکانس) ،گنوره (انواع مقاوم به آنتی بيوتيک) و
عفونتهاي  HIVو  HPVدارد .همچنين مصرف روزانه
کرم به مدت  7روز يا دو بار در روز به مدت  3هفته؛
هيچ اثر غير طبيعی بر موکوس واژن موش هاي
آزمايشگاهی ندارد(.)3

قادر به مهار رشد ايزولههاي حساس به فلوکونازول
Boosky

1

Talwar

3

treatment

2

Safdarjung

4

پاتل  1و همکاران ( )8880مطالعهاي با هدف مقايسه

میباشد 83 .زن به مدت  7روز پياپی از اين پساري

اثر دو دسته دارو :پساري گياهی praneem

استفاده کردند .معاينات لگنی ،تستهاي بيوشيميايی

(داروهاي مکمل) و پساري ( Ginlac-Vحاوي

و هماتولوژي؛ قبل و بعد از کاربرد پساريها انجام شد.

کلوتريمازول .تينيدازول و الکتوباسيل) در درمان

نتايج آزمايشگاهی تمامی افراد قبل و بعد درمان

ترشحات واژينال را انجام دادند .اجزاء تشکيل دهنده

نرمال بود و هيچ نوع ديسپالزي گزارش نشد .هيچ

 :praneemروغن Neem (Azadirachta

نوع توکسيتی و عارضه جانبی از جمله عوارض

) . Saponin .Indicaو روغن سيتراتمنتا می

متابوليک و عفونت ديده نشد (.)0

باشد 188 .زن به صورت تصادفی در دو گروه درمانی

سيمبار  4و همکاران ( )8880مطالعهاي را با هدف

قرار گرفتند که گروه درمانی  praneem 7پساري
و گروه درمانی Ginlac-V 3

پساري را استفاده

کردند .در اين مطالعه از پاپ اسمير  .تست phواژن
 ,اسمير مرطوب  .تست آمين  .رنگ آميزي گرم و
محيط کشت هاي آگار خون و دکستروز سابورود
استفاده شد نتايج نشان داد؛ هر دو دارو موجب
کاهش عالئم بالينی در زنان میشوندGinlac-V .
در درمان واژينوز باکتريال مؤثرتر است .ميزان سوزش
واژينال در مصرفکنندگان praneemبيشتر می-
باشد(.)7

مقايسه تاثير درمانی کرم واژينال آويشن شيرازي با
مترونيدازول بر واژينوز باکتريال انجام دادهاند .اين
مطالعه يک کارآزمايی بالينی دو گرهه می باشد که
برروي  08زن متاهل در گروه سنی  48- 14سال که
جهت درمان واژينوز باکتريال مراجعه کرده بودند
انجام شده است .تشخيص واژينوز بر اساس معيار
 Amselو کشت ترشحات صورت گرفته است .در
گروه آزمايش کرم واژينال آويشن و در گروه کنترل
ژل واژينال مترونيدازول به مدت  2شب مورد استفاده
قرار گرفته است .بعد از  8تا  7شب وجود معيارهاي

باگا 8و همکاران( )8883مطالعهاي را با هدف بررسی

Amselدر دو گروه مجدداً مورد بررسی قرار گرفته

کارايی بیخطر بودن پساري واژينال گياهی در سه

است .بررسی ها نشان داد؛ شکايات بيماري و

مرکز در هند (انستيتو آموزش پزشکی شهر شانديگرا،

معيارهاي آمسل بعد از استفاده از کرم واژينال آويشن

بيمارستان سافدارجونگ در دهلی نو  .بيمارستان

شيرازي يا ژل مترونيدازول به طور معنی داري

کامال نهرو  3در اهلل آباد انجام دادهاند .اين پساري

کاهش میيابد .همچنين ،کرم واژينال آويشن

.Neem

شيرازي به اندازه ژل واژينال مترونيدازول در درمان

 Sapindus mukerossiو روغن سيترات منتا

عاليم و نشانههاي واژينوز باکتريال موثر میباشد و

حاوي

عصاره

برگ

.Miracle

براي افرادي که مبتال به عوارض جانبی مترونيدازول
Yamal Patel

1

جهت درمان واژينوز باکتريال بوده و تمايل به درمان

R.Bagga

2

گياهی دارند میتواند گزينه مناسبی باشد(.)0

Kamla Nehru Memorial

3

Simbar

4

دانگ  1و همکاران( )8882مطالعهاي را با هدف

پژوهشگران و پزشکان ،بلکه تمايل عوام مردم نيز به

مقايسه اثر درمانی  0نوع استروئيد تلخيص شده از

سمت داروهاي گياهی رو به فزونی است.

گياه خارخاسک بر قارچ مقاوم به فلوکونازول انجام
دادند .آنها  0استروئيد را با توجه ترکيب دارويی آنها
از شماره  0تا  12نامگذاري کردهاند .از اين ميان تنها
نوع  18و  12بر کانديداي مقاوم به فلوکونازول در
محيط آزمايشگاه بسيار موثر واقه شده بودند .در
داخل بدن تنها نوع  18بر درمان کانديدا آلبيکانس
مقاوم به فلوکونازول بسيار موثر واقع شده بود (.)18
اوري  8و همکاران ( )8880مطالعهاي را با هدف
تعيين فعاليت ضد قارچی اسطوخودوس بر کانديدا
آلبيکانس انجام دادهاند .آنها اثر اين گياه را از نظر
قدرت مهار نمودن رشد کانديدا و مدت زمان الزم
جهت کشتن قارچ را بر روي  28نوع جدا شده
کانديدا آلبيکانز ( 80نوع قارچ دهانی و  88نوع قارچ
واژينال) مورد بررسی قرار داده اند .ترکيب شيميايی
اسانس اسطوخودوس به وسيله دستگاه گاز-
کرو ماتوگرافی و اسپکترومتري تعيين گرديده است.
آنها گزارش نمودهاند؛ اين گياه در غلظت هاي پايين
قادر است در محيط آزمايشگاه در عرض  12دقيقه

با توجه به نتايج مقاالت بررسی شده در اين مطالعه
مروري میتوان چنين پيشنهاد کرد که ،داروهاي
گياهی چون آويشن ،مرزنجوش ،آلئوورا ،آلما ،عصاره
رز ،سيترات منتا و  ...ارزشی برابر و حتی بيشتر
نسبت به داروهاي شيميايی جهت درمان واژينيتها
دارند.
متاسفانه تا کنون استفاده از داروهاي گياهی به
صورت سنتی و بدون ارزيابی دوز و مقادير الزم و
تنظيم مقدار موثره دارو بوده است که اين امر
اثرگذاري گياهان دارويی را کاهش میدهد .در چند
سال اخير و پس از توجه به اثرات فوقالعاده گياهان
در درمان بسياري از بيماريها عرضه داروهاي گياهی
به شکل فرموله شده و جديد با دوزها و مقادير
مشخص و کنترل شده آغاز شده است که اين کار
باعث افزايش قابل توجه اثرات دارو و تهيه راحتتر و
مصرف آسانتر اين داروهاي بیعارضه در بيماران
گرديده است.
مطالعه حاضر تالشی براي معرفی فرآوردههاي

کانديدا آلبيکانس را از بين ببرد(.)11

داروهاي گياهی موثر در درمان واژينيتها است.
بحث:
نتايج مقاالت مختلف نشان میدهد که با توجه به
اثرات سوء داروهاي شيميايی نه تنها تمايل
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