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  تـوان در حـضور     ي را م  يياينوز باکتر يواژ.  است يسنين بارور 
 ينير بــه صــورت بــاليــ زی گانــه چهاريهــا افتــهي مــورد از ٣

   ۶/۴بــاالتر از  PH )٢کنواخــت  يترشــح   )١ص داد يتــشخ 
 ميد پتاسـ  يدروکـس يخـتن ه  ي بـا ر   ي ماه ي متصاعد شدن بو   )٣
 ن نـشانه،  يقابل اعتمـادتر  . يدي کل يها سلول )٤ )فيتست وا (

 يهـا   سلول يدي کل يها سلول.  است يدي کل يها حضور سلول 
 ي نمـا ،ها يده شدن با باکتريال واژن بوده که در اثر پوش    يتل ياپ

هـا قـادر بـه درمـان      بيوتيـك   چه آنتياگر. کنند يدا مي پ يا نقطه
 .اما معمـوال بـا بـروز مقاومـت دارويـي همراهنـد             ،اند بيماري

نيـز ميـزان بـااليي از مـوارد عـود           و   يجـانب عالوه عوارض    به
 دارويــي محــسوب ي رد ايــن دســتهبيمــاري از معايــب كــارب

درصـد زيـادي از      ،موارد مكرر عود بيمـاري    علت  به   .شود مي
هاي طبيعي گيـاهي دارنـد كـه         فاده از درمان  زنان تمايل به است   
استعمال داخـل واژنـي بوريـك        هاي واژني،  شامل انواع دوش  

يكـي ديگـر از    .باشـد  مي... اسيد، سير، روغن درخت چاي و  
هـاي   درمـان عفونـت    رسد در  هاي گياهي كه به نظر مي      درمان

  .)٢( است )پروپوليس( واژني موثر باشد بره موم زنبور عسل

ي عسل از اين مـاده بـراي مـسدود كـردن شـكاف و               زنبورها
هــاي داخــل كندو،ضــد عفــوني كــردن و صــيقلي كــردن    درز

هـا بـه يكـديگر و     چسباندن قـاب  هاي پرورش نوزادان،  سلول
انــد،  موميــايي كــردن اجــساد حيوانــاتي كــه وارد كنــدو شــده

 جلوگيري از نفوذ سرما و چـسباندن كادرهـاي داخـل كنـدو،           
 هـا  يواز در زمـستان و تـرميم شکـستگ        تنگ کردن دريچه پـر    

 .)۳ (كنند استفاده مي

همواره خاصيت  ) ١٩٩٥( و همكاران    اسفورسين بنا به گزارش  
هاي منـاطق مختلـف وجـود        ضد باكتريايي در تمامي بره موم     

خواهد داشت، زيرا بخشي از ايـن خاصـيت از طريـق زنبـور             
يي گردد ولي در مناطق مختلف جغرافيا      عسل وارد بره موم مي    

پوشش گياهي بر ميزان خاصيت ضـد باكتريـايي تـاثير گـذار             
ـ  اروم و همكـاران در   وسـف بيگـي     ي .)٤(است    در  )٢٠٠٧( هي

محيط آزمايـشگاهي ثابـت كردنـد بـره مـوم ايرانـي در برابـر         

 به نظـر    .ثر است و م رئوسوفيلوكوك ا استا و   ا البيكانس كانديد
اوت هاي منـاطق جغرافيـايي مختلـف ايـران تفـ           ها بره موم   آن

بر خالف ساير تركيبـات ضـد       ن  يچنهم. چنداني با هم ندارند   
 مقاومت دارويي   ی باكتريايي و ضد قارچي، بره موم با عارضه       

  .)٥( همراه نيست
  محلول بره مـوم     از در اتريش  )۲۰۰۵(  نيز و همكاران  ايمهاف

 در ايـن  .ند استفاده كردهاي راجعه  درصد در درمان واژينيت    ۵
ـ      ل توجـه بـره مـوم در درمـان عفونـت            مطالعه اثر بخـشي قاب

   .)۲(كانديديايي واژن مشاهده شد 
صـورت   بـه بـره مـوم       در اسپانيا از   )۱۹۹۲( و همكاران  سانتانا

 گاردنراليي در درمان سرويسيت و واژينيت حاددوش واژينال  
ــايي ــدو تريكومون ــان  کــه اســتفاده كردن ــس از ده روز درم   پ

و هـيچ كـدام از      اسميرهاي تهيه شده منفـي شـد        درصد   ١٠٠
 و  ي موسـو  ی در مطالعـه   .)۶( م قبلي را نداشـتند    يبيماران عال 

راز از کـرم  ي شـ ي در دانـشگاه علـوم پزشـک    )۱۳۸۸(همکاران  
 واژن در زنان ييداي کانديها نال بره موم در درمان عفونت    يواژ
مطالعه بره موم توانست بـه      ن  يدر ا .  استفاده شد  ين بارور يسن

 .ا شـود  يدي کاند يها يب کاهش کلون  مازول سب يکلوتری   اندازه
در .مازول بهتر اثر کـرده بـود      ي، کلوتر ينيم بال ياما در بهبود عال   

قـات  ي تحقی  بـره مـوم از موسـسه       ي الکل ی ن مطالعه عصاره  يا
 ي داروسازی ه و ساخت کرم در دانشکده ي کشور ته  يعلوم دام 

  ) ۷. (راز انجام شده بوديش

 
  بررسيروش 

ـ  مـورد تا ياخالقـ ن مطالعـه از نظـر     يا      تـه اخـالق   يد کميي
ـ         قـرار   ۴۹۲۰۱۳ يدانشگاه علوم پزشكي اصفهان با کـد اخالق

 يني باليها يين مطالعه در مرکز ثبت کارآزماي انيچنهم .گرفت
با توجه به   . ثبت شد  IRCT201408202325N2 کدران با   يا
 مختلـف از نظـر خـواص        ييايـ ن که بره موم منـاطق جغراف      يا
با هم متفاوت باشند، پژوهـشگر بـر     ي ممکن است کم   يستيز

ـ  تهيا آن شد که بره موم از منطقه   ط يه شـود کـه هـم در محـ    ي
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ـ  آزما ی  و هم در بدن موجـودات زنـده        يشگاهيآزما ، يشگاهي
ن يبـه همـ   . ده باشـد  ي آن به اثبات رسـ     يکروبيت ضد م  يخاص

قـات  يشگاه تحق يـ عمل آمده بـا آزما      به يها يمنظور با هماهنگ  
 کـشور  يقات علـوم دامـ  ي تحقی موسسهزنبور عسل وابسته به    

ـ  ايکروبيخواص ضد م. ه شدين مرکز ته  يبره موم از ا    ن بـره  ي
 بـا چاهـک     يق سـاز  ي به روش رق   يشگاهيط آزما يموم در مح  

در )٢٠٠٧(زاده و همکـاران   محمـد  .ده استيآگار به اثبات رس  
مطالعه منظور   ن بره موم به   ي تهران از هم   ي دارو ساز  ی دانشکده

ـ ا.  استفاده کـرده انـد     يشگاهيآزماست موش   يدر ب  ن مطالعـه   ي
 بره موم با استفاده از گاواژ بـره         ي سم شناس  يها يشامل بررس 

ه انواع  ي آن بر عل   يکروبيت ضد م  ين خاص ييتع ها، موم به موش  
تعيـين    و كانديـديا البيكـانس    و   اشرشيا كولي  ها، استافيلوكوك

ـ  اجيبر طبق نتـا    .باشد ي دارو م  يحداقل غلظت مهار کنندگ    ن ي
 يت سـم يگونه خاص چي هيياين منطقه جغرافيمطالعه بره موم ا   

هاي  درمانگاه زنان مراجعه كننده به پژوهش ی نمونه. )٨(ندارد  
 ي ورود به پژوهش هم خوان     يارهايبوده که با مع    منتخب زنان 

داروهــاي از رده نبودنــد، يا شــيــ حاملــه ،ن زنــانيــا .داشــتند
 اسـتفاده نكـرده     ينـ ميستم ا يـ سی   سرکوب کننـده   و هورموني

ي شـناخته شـده     هاي مقاربتي و خـودايمن       بيماري ري سا بودند،
 وهــا وجــود نداشــت  در آنعــسل  نداشــتند، حــساسيت بــه

بيوتيك يا داروهاي واژينال در دو هفتـه گذشـته مـصرف             آنتي
ــد  ــرده بودن ــه  .نک ــرادچنانچ ــصرف دارو از  ياف ــان م  در زم

کردنـد   يتفاده م اس اژينالگر مثل دوش و   ي د يتي حما يها درمان
 مورد استفاده در مطالعـه  ييبات دارويت به ترکيا بروز حساس  ي

هـاي ايـن پـژوهش       نمونـه . شـدند  يداشتند از مطالعه خارج م    
 واژن بودنـد كــه  ييايــبيمـاران داراي شــكايات عفونـت باکتر  

گيري آسان مبتنـي بـر هـدف و پـس از كـسب               روش نمونه  به
 .شـدند   انتخاب ميجامعه پژوهشرضايت آگاهانه و كتبي از 

 يمراکـز بهداشـت   هاي زنـان     شامل درمانگاه   نيز ط پژوهش يمح
 متخـصص زنـان و      يو مطب خـصوص    استان اصفهان    يدرمان

 درمـان   ی جهي نت ی سهي مقا ي برا الزمی   حجم نمونه  .مان بود يزا

 نفر ١٠٠ ،٨٠ و توان درصد ٩٥نان يب اطميدر دو گروه، با ضر
ـ    کـه  ن زده شد  يتخم صادفي و بـه روش  ازطريـق تخـصيص ت

 .م شـدند ي به دو گروه پنجاه نفره تقـس  گيري سيستماتيك  نمونه
در ) سيپروپـول (  بـره مـوم  يياير ضد باکتر ين تاث ييبه منظور تع  

ــمقا ــا متروني ــسه ب ــ ي ــل واژن ــروه اول ژل داخ  يدازول در گ
ـ           يمترون س ي پروپـول  يدازول و در گـروه دوم کـرم داخـل واژن

 كـرج  ی  زنبورعـسل منطقـه  هاي  بره موم از كلوني.استفاده شد 
آوري گرديــد كــه زنبورهــاي عــسل بــراي توليــد آن از  جمــع

ايـن  . كننـد  درختان پهن برگ نارون، افرا و تبريزي استفاده مي     
حقيقات علـوم دامـي كـشور واقـع در           ت ی بره موم در موسسه   

 اتانولي گرديد و جهـت انجـام        ی منطقه كرج تبديل به عصاره    
ـ  ت۵۰ کردن  آمادهي برا.پژوهش ارسال شد    از ي گرمـ ۲۰وب ي

س خالص ي گرم پروپول۷۵س، به دقت ي درصد پروپول۵/۷کرم  
 گـرم کـرم   ۹۲۵گراد با  ي سانتی  درجه۴۰ يوزن شد و در دما  

ـ  ترکيه ساخت البراتوار دکتر شـاطالب  يپا جـه  يب شـد و در نت ي
 از  يري جلوگ يبرا .دست آمد  درصد به  ۵/۷ب  ي گرم ترک  ۱۰۰۰

نده پـس از کـاهش دمـا، مجـددا        ل ده ي تشک يجدا شدن اجزا  
ـ کـرم پا  . قـه بهـم زده شـد      ي دق ۲۰ب حاصل به مـدت      يترک ه ي

س را در   ي پروپـول  ي موم زنبور عسل بوده که بـه خـوب         يمحتو
ــ ــواد  . دارد يخــود نگــه م ــگ و اســانس و م ــد رن ضــمنا فاق

ـ  ت۵۰کرم مـورد نظـر   ی هيپس از ته .باشد يزا م تيحساس وب ي
 پايلوت در ی در مطالعه.  شدي گرم بسته بند۲۰دقت با وزن  به
   درصــد اســتفاده شــد و بــا٥ بيمــاركرم پروپــوليس بــا دوز ٥
 ، استفاده كـرده بودنـد  دازولي ژل واژينال مترون بيماري كه از ٥

 سبب بهبود شكايات در بيمـاران       دازولي ژل مترون  .مقايسه شد 
بـه دليـل   .  درصد نسبت به قبل از درمان شده بود  ١٠٠ميزان   به

 درصد  ٥س، دوز دارو از     يات در گروه پروپول   عدم بهبود شكاي  
ش داده شد بـا توجـه بـه ايـن كـه برخـي          ي درصد افزا  ٥/٧به  

عوارض جانبي ممكن است به دنبال افـزايش دوز در بيمـاران       
 درصد افـزايش داده شـد و   ٥/٧رخ دهد، لذا دوز دارو فقط تا    

پس از  . اصلي آغاز گرديد  ی مطالعه)  درصد ٥/٧(با همين دوز    
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 و انجـام    ييشگاه دارو يس در آزما  ينال پروپول يکرم واژ ساخت  
 بـر  يني بـال يين مطالعه به صورت کارآزمـا   يلوت ا ي پا ی مطالعه

 يهـا   مـاه در درمانگـاه  ۴ خانم سنين بـاروري طـي    ۱۰۰ يرو
مـاران همگـي از نظــر   يب. منتخـب شـهر اصـفهان انجــام شـد    

ص ي، مبتال تشخ  يشگاهي آزما يزيو رنگ آم   Amsel يها اريمع
ــه داد ــدند و ب ــصادف  ه ش ــورت ت ــروه يص ــره ۵۰ در دو گ  نف

ص يتـشخ . س تحت درمان قرار گرفتند    يدازول و پروپول  يمترون
 بـا   يشناسـ  يشگاه بـاکتر  يز در آزما  يايي ن ينوز باکتر ي واژ يقطع

ـ  گرم براساس مع   يزيآم رنگ نوگنـت صـورت     يبنـد  ار نمـره  ي
ـ ان درمان هفت روزه و رنگ آم  يپس از پا  . گرفت  مجـدد،  يزي

هـاي              در بيماران با معيـار    . سه شد يدر دو گروه با هم مقا     ج  ينتا
ــه  واژن پــس از كــسب ييايــعفونــت باکتر الزم و مــشکوک ب

 قـرار گرفتـه، بـا       يتوماتـ يت ل يمـار در وضـع    يب،  ي کتب رضايت
گيري ترشحات از  ل نمونهيکولوم و سواپ استرواستفاده از اسپ

تـوان   ي را م  يياينوز باکتر يواژ. بن بست خلفي واژن انجام شد     
ـ  ز ی  چهار گانـه   يها افتهي مورد از    ٣در حضور    صـورت   ر بـه  ي

 ،۶/۴ زابــاالتر  PH ،کنواخــتيترشــح  :ص دادي تــشخينيبــال
  و ميد پتاسـ  يدروکـس يخـتن ه  ي بـا ر   ي مـاه  يمتصاعد شدن بو  

ـ نوز باکتر ي واژ يص قطع يتشخ .يدي کل يها سلول ـ ايي ن ي ز در  ي
ـ براسـاس مع  گرم  يزي با رنگ آم   ي شناس يشگاه باکتر يآزما ار ي

دست آمده حاصل  ه بی نمره. گرفت صورت  نوگنتينمره بند
  ی نمـره  .باشد يها م  يجمع نمرات مربوط به هر کدام از باکتر       

در  .)٩( در نظر گرفته شـد    عنوان عفونت باكتريايي     به ١٠ تا   ٧
ـ باکتر عفونـت    يص قطع يتشخماران با   يب  درمـان   ی دوره،  يياي

ان فقط براي يك دوره و روزي  بيماری همه روزه بوده و هفت  
بيمـاران تحـت درمـان      بـه .نـد كرد يمـ يك بار از دارو استفاده     

 دقيقـه در  ٣٠توصيه شد پس از استعمال دارو حداقل به مدت   
 افـراد  ی  ضمنا بـه همـه     .وضعيت خوابيده به پشت قرار گيرند     

 از شركت كنندگان . صحيح از دارو گفته شد ی آموزش استفاده 
هــيچ داروي ديگــري دوره ن يــاه شــد در در مطالعــه خواســت

 گيـري  بـا پـي   .  کننـد  يد و از مقاربـت خـوددار      مصرف نكنن 

كـه   آغـاز شـد    اتمام درمان     بيماران پس از    بررسي ،پژوهشگر
ـ مآ  و رنـگ  گيري مجدد ترشحات     شامل نمونه   .بـود   گـرم  يزي

حداقل سه عالمـت   ن رفتني گرم و از بيزيآم  رنگيجه منف ينت
در  . شديتلق مثبت ي درمانی جهيعنوان نت بهم چهارگانه   يعالاز  

ـ گر، با توجه به ا      عوامل مداخله  يساز يكسانخصوص   کـه   ني
ـ  زی ر عوامـل مـستعد کننـده   ي تحت تاثييواژينوز باكتريا   يادي

 که تا حد امکان عوامـل       تالش پژوهشگر بر آن بود     ،رار دارد ق
هـا از     آن ی  شود، اما کنترل همـه     يساز يكسانمخدوش کننده   

مـاران  يالت بي پژوهشگر خـارج بـود، لـذا سـطح تحـص        عهده
هـا    آنيت اجتمـاع ي جهت نشان دادن وضـع    يعنوان شاخص  به
ت يماران از نظر رعايب ،يت بهداشت ي وضع يدر بررس  .شد يتلق

ا دستمال جـور    ي مثل پد،پنبه و     ي هنگام قاعدگ  يبهداشت فرد 
 يـك   يني بـال  ييک کارآزما يمطالعه به صورت     نيا .شد يساز

هاي پژوهش از نوع داروهاي تجويز شده   بود كه واحد  سوکور  
طريـق  هـا از     آوري و تحليـل داده     فرآينـد جمـع    .مطلع نبودند 

هاي اوليه دو گروه   ويژگيی مقايسه. انجام شدSPSS  افزار نرم
ـ .  انجام گرفت   دو با آزمون كاي   ـ  مقا ين بـرا  يهمچن  دو  ی سهي

رنـگ  رات نمـره  ييـ گروه از لحاظ درصد بهبود شـكايات و تغ    
.  مستقل استفاده شد   ي و ت   دو ي کا ي گرم از آزمون آمار    يزيآم
 درصـد  ٩٥نان ي با احتساب فاصله اطم ي آمار يها  تست ي  هيکل

ـ در ا.  انجام شدند  ٠٥/٠ يب آلفا يو ضر   Pن مطالعـه، مقـدار   ي
  .دار در نظر گرفته شد ي، معن٠٥/٠کمتر از 

  
  ها  يافته

 ی  شاخص تـوده تحصيالت، بيماران دو گروه از نظر سن،          
داري  بدني و روش پيشگيري از بارداري اختالف آماري معنـي     

ـ نال مترونيپس از درمان با ژل واژ .)<۰۵/۰P(نداشتند  دازول ي
ـ  در دو معي درصد بهبـود   ١٠٠ ـ ار تـست وا ي ف و ترشـحات  ي

ــستر ــگ ديخاک ــ رن ــرم واژ. ده شــدي ــوليک ــال پروپ   س درين
ماران تحـت  يار در بين دو معي اي درصد موارد باعث بهبود  ٧٥

ــان شــد ــ کليهــا فقــدان ســلول. درم ــي طبPH و يدي    دريع



   کرم واژينال پروپوليس در درمان واژينوز باکتريالتاثير  
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ـ نال متروني درصد موارد پس از درمان با ژل واژ       ٨٣/٩٥ دازول ي
س يزان در گروه تحت استعمال کـرم پروپـول        ين م يا.  شد هديد

ـ مقا ١ در جـدول .  درصد بود  ٨٣/٧٠ و ٧٥/٦٨ب  يبه ترت   ی سهي
پـس   Amsel يارهايبهبود مع  درصد    درمان بر حسب   ی جهينت

ـ مترون از مداخله در دو گروه  نـشان داده  سيدازول و پروپـول ي
 ي ارتبـاط آمـار     دو ي کـا  يبر اساس آزمـون آمـار     . شده است 

 Amsel يارهـا ين نوع درمان و درصـد بهبـود مع  ي ب يدار يمعن
ن يانگيتوان ذکر کرد که م يم ٢  به جدوليبا نگاه . دوجود دار 

دو گـروه تفـاوت      گـرم قبـل از درمـان در          يزيآم نمرات رنگ 

با استفاده ازآزمون تي مـستقل،  . ندارند با هم   يدار ي معن يآمار
 گرم پس از درمان     يزيآم  نمرات رنگ  ميانگين و انحراف معيار   

 داري با گروه   تفاوت معني دازول از نظر آماري     يدر گروه مترون  
شود  يمشاهده م  ٣  جدول درطور که    همان . داشت سيپروپول

درصـد   ۸/۹۵دازول در ينال مترون يژل واژ  درمان با    يطور کل  به
درصـد   ۸/۷۰س در ينـال پروپـول  يماران و درمان با کـرم واژ    يب
 گرم و يزي رنگ آمي منفی جهينت. ت همراه بوديماران با موفقيب

عنـوان   بـه م چهارگانـه    يعالحداقل سه عالمت از      ن رفتن ياز ب 
  . شديتلق) ت درمانيموفق( مثبت يجه درمانينت

  
 سيدازول و پروپوليمترون پس از مداخله در دو گروهاسمل  يارهايبهبود مع درصد جه درمان بر حسبي نتی سهي مقا:١ جدول

  جه درماني                              نت  سيپروپول  دازوليمترون
 P  درصد  تعداد  درصد  تعداد  Amsel يارهايمع

  ٠٣٥/٠  ٧٥  ٣٦  ١٠٠  ٤٨  يف منفيتست وا
  ٠٣٥/٠  ٧٥  ٣٦  ١٠٠  ٤٨   يعيترشحات طب

  ٠٤٧/٠  ٧٥/٦٨  ٣٣  ٨٣/٩٥  ٤٦  يدي کليفقدان سلول ها
PH ٠٤٩/٠  ٨٣/٧٠ ٣٤  ٨٣/٩٥  ٤٦   واژن يعي طب  

  
  سيدازول و پروپولير دو گروه مترونو بعد از مصرف دارو د نوگنت قبل ينمره بندار ين و انحراف معيانگيم  یهمقايس :٢جدول 

  نمره راتييتغ     گروه  سيپروپول  دازوليونمتر
  

 P  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم   گرميزيرنگ آم

  ٥٤/٠  ٤٦/٠ ٦/٨ ٥٣/٠  ٨/٨  قبل از درمان
  ٠٣٦/٠  ٠٨/٠  ٠٨/٧  ٠٣/٠ ٣٨/٥  پس از درمان

  

  سيدازول و پروپولي درمان در دو گروه مترونيجه کلينت ی سهي مقا:٣جدول 
  سيپروپول  دازوليمترون

  جه درمانينت
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۸/۷۰  ۳۴  ۸/۹۵  ۴۶  ت يموفق
  ۱۶/۲۹  ۱۴  ۱۶/۴  ۲  شکست 

  ۱۰۰  ۴۸  ۱۰۰  ۴۸  کل 
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  بحث
ـ نـوز باکتر  يماران مبتال به واژ   يشتر ب يب         ي سـن  ی ه در رد  يياي

 سـال  ٥٥ تـا ٥٠ ي سنی هزان در ردين مي سال و کمتر٣٩ تا  ٣٠
ـ    ي ا يها در واقع داده  . قرار داشتند   ژينـوز  وا ين پـژوهش فراوان

ن امر بـا    يدهد که ا   ي نشان م  ي چهارم زندگ  ی ه را ده  ييايکتربا
ـ  انجـام شـده در دانـشگاه م        يبررس  ی و مطالعـه  ) ١٠(گان  يشي

 چنـــين درهم. مطابقـــت دارد) ١١(جعفـــرزاده و همکـــاران 
 حاضر از نظر ميزان تحـصيالت نيـز تفـاوت آمـاري         ی مطالعه
مـار  ي ب١٠٠ن مطالعـه  يدر ا  .شدنداري بين دو گروه ديده       معني

ــه واژ ــنــوز باکتريمــشکوک ب ــا شــکاي ت ترشــحات يال کــه ب
 زنان مراجعه کرده بودند مورد   يها  رنگ به درمانگاه   يخاکستر

ـ  کـه پـس از ارز   ، قرار گرفتنـد   يبررس  يارهـا ي معر از نظـ يابي
Amsel ص يمار بـا تـشخ  ي ب١٠٠از . ص داده شدندي مبتال تشخ

ـ مار در گروه مترون   ي ب ٢ال  ينوز باکتر يواژ مـار در  ي ب ٢دازول و   ي
 مراجعه نکردند يت مجدد و بررسيزيس جهت ويگروه پروپول

  درصد٥/٩٥ماران در هر گروه   يرش ب يزان پذ يکه در مجموع م   
 يارهاي معی هيص بر پا يار تشخ ين مطالعه مع  يدر ا  .شد  گزارش
Amsel  ی در مطالعـه  . گـرم بـود  يزيـ د آن بـا رنـگ آم    يي و تا 

ـ  يمهاف و همکاران که به بررس     يا س در درمـان  يپروپـول ر  يثا ت
 گـرم و  يزيآم از رنگپرداختند،  در زنان مبتال الي باکتر ژينوزوا

 كردنـد ت استفاده   ينيص واژ ين روش جهت تشخ   ي ا ينمره بند 
تـوان   ي حاضـر را مـ  ی ه از نقاط قوت مطالعيکي در واقع  .)٢(
ط ي در محـ   يزيـ ت با استفاده از رنـگ آم      ينيص واژ يد تشخ ييات

 جهـت   يـي قت اسـتاندارد طال   ي حق  دانست که در   يشگاهيآزما
نـال  يپس از درمان با ژل واژ    ن مطالعه   يدر ا . باشد يص م يتشخ
ـ ار تـست وا  ي در دو مع   ي درصد بهبود  ١٠٠دازول  يمترون ف و ي

نـال  يکـرم واژ  ن  يچنـ هم. شـد ده  ي رنگ د  يترشحات خاکستر 
ار در يـ ن دو معي اي درصد موارد باعث بهبود ٧٥س در   يپروپول

ـ  کل يهـا  فقـدان سـلول   . ماران تحت درمان شـد    يب  PH و   يدي
نـال  ي درصد موارد پس از درمـان بـا ژل واژ          ٨٣/٩٥ در   يعيطب

زان در گروه تحت استعمال کرم      ين م يا. ده شد يدازول د يمترون

 ی جـه ينت.  درصـد بـود    ٨٣/٧٠ و   ٧٥/٦٨ب  يـ س به ترت  يپروپول
 پـس از مداخلـه در   Amsel يارهـا يدرمان بر حسب بهبود مع  

ن نوع درمـان  ي بيدار ي معنيباط آمارارتد که   ا نشان د  دو گروه 
ن يافته بـد  ين  يا.  وجود دارد  Amsel يارهايو درصد بهبود مع   

ــا مترون ــا يــمعناســت کــه درمــان ب دازول مــوثرتر از درمــان ب
شـود   ين استنباط مـ   يچن ١ ن از جدول  يبنابرا. س است يپروپول

 Amselار  يـ دازول در بهبود هر چهار مع     ينال مترون يکه ژل واژ  
 ی در مطالعـه . س اثـر کـرده اسـت   ينال پروپوليم واژ بهتر از کر  

اف ير شـ ي تـاث يز کـه بـه بررسـ   يـ جعفرزاده و همکاران در تبر   
ـ نـال مترون  يل با قرص واژ   ينال الکتوباس يواژ دازول در درمـان    ي

دازول به يمترون پرداخته بودندال ينوز باکتريژماران مبتال به وا  يب
 ٢ جـدول    .)١١(ل عمل کـرد     ياف الکتوباس يتر از ش  يمراتب قو 

 گرم قبل  يزيآم ار نمرات رنگ  ين و انحراف مع   يانگيم ی هيسمقا
س را يدازول و پروپوليو بعد از مصرف دارو در دو گروه مترون

 گرم قبـل از درمـان   يزين نمرات رنگ آميانگيم. دهد ينشان م 
با اسـتفاده   .  با هم ندارند   يدار ي معن يدر دو گروه تفاوت آمار    

ــا  از ــستقل، مي ــي م ــون ت ــارآزم ــرات نگين و انحــراف معي  نم
ـ  گرم پس از درمان در گـروه مترون        يزيآم رنگ دازول از نظـر    ي

چه هـر    اگر. س دارد ي پروپول داري با گروه   تفاوت معني آماري  
دو دارو باعث کمتر شدن نمـرات نوگنـت نـسبت بـه قبـل از         

ـ اند اما در کاهش نمرات نوگنت هـم مترون         درمان شده  دازول ي
ـ در نها. ثر کرده اسـت   س ا يموثرتر از پروپول    بـه  ٣ت جـدول  ي

ـ  درمـان در دو گـروه مترون       ي کلـ  ی جـه ينت ی سهيمقا دازول و  ي
طـور   شـود بـه    يطور که مشاهده م    همان. پردازد يس م يپروپول

ماران يدرصد ب ٨/٩٥دازول در   ينال مترون ي درمان با ژل واژ    يکل
مـاران بـا   ي درصد ب٨/٧٠س در ينال پروپوليو درمان با کرم واژ 

 گـرم و از   يزيآم  رنگ ي منف ی جهينت.  همراه بوده است   تيموفق
عنـوان   بـه م چهـار گانـه    يـ عالحداقل سه عالمت از      ن رفتن يب
ی  در مطالعه .  شد يتلق) ت درمان يموفق( مثبت   ي درمان ی جهينت
 با يرازيشن شينال آوي کرم واژيمبر و همکاران که به بررسيس

ـ نال مترون يژل واژ  ـ انـد موفق  دازول پرداختـه  ي ر درمـان بـا   ت دي
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شن يــ درصــد و در درمــان بــا کــرم آو٥/٩٥دازول در يــمترون
نـال  يها کرم واژ    آن ی در مطالعه .  درصد بوده است   ٩٣ يرازيش
ـ نـال مترون  ي مشابه بـا ژل واژ     يري از تاث  يرازي ش نشيآو دازول ي

 حاضـر کـرم   ی اگر چه در مطالعـه  .)١٢(برخوردار بوده است   
ـ نـال مترون  يتر از ژل واژ    في ضع سينال پروپول يواژ دازول اثـر   ي

ـ      ٧٠کرد اما در     ن رفـتن حـداقل سـه       ي درصد موارد باعث از ب
 نوگنت به کمتر از     ي و کاهش نمره   Amsel يها اريار از مع  يمع
 درصـد در  ٥/٧س بـا دوز  ين حـال کـرم پروپـول    يدر ع .  شد ٧

ن مطالعـه  ي ايها تي حاضر به کار رفت که از محدود     ی مطالعه
، بـا توجـه بـه فـرم ثبـت        ييرواز نظر عوارض دا   ضمنا  . است

موارد سـبب   درصد   ٣٠س در   يماران، پروپول يعوارض توسط ب  
 سبب سوزش واژن  درصد ٢٥دازول در   يسوزش واژن و مترون   

رسد التهاب ايجاد شـده در ولـو از عـواملي         شد كه به نظر مي    
باشد كه پس از تماس داروهاي موضعي با ايـن ناحيـه سـبب        

م بر و همکاران کرم     ي س ی هدر مطالع  .)١٢(سوزش شده است    
ماران سبب ي ب درصد٤دازول در ي و مترون درصد١٤شن در يآو

ن با توجه بـه تعـداد کـم         يهمچن .)١٢(سوزش واژن شده بود     
جه گرفت کـه  ين نتين چنيتوان ا ينمونه در پژوهش حاضر، نم  

ـ ا. ر چنـداني نـدارد    يثات  ينيات بال يس در بهبود شکا   يپروپول ن ي
ل نبود ين به دليران انجام شد، بنابرا يبار در ا  ن  ي اول يمطالعه برا 

 پژوهـشگر بـا توجـه بـه     يسه بـرا يمطالعات مشابه، امکان مقا 
 .شت کشور ما وجود ندا    يفرهنگ -ي و اجتماع  يطيط مح يشرا

ش در يمهـاف و همکـاران در اتــر  ي مـشابه کــه ا ای هدر مطالعـ 
 كانديـدايي واژن  يها س در درمان عفونتير پروپوليثا ت يبررس

 بـه صـورت دوش       درصـد  ٥ام دادند از محلول بـره مـوم         انج
توانـد از    ي دارو به شکل کرم مـ      ی هيته. نال استفاده کردند  يواژ

 نـسبت   يق باشد که از مشکالت کمتـر      ين تحق ي ا يها ينوآور
   .نال برخوردار استيبه دوش واژ

  
  يگير نتيجه

   عوارض يو برخال ي باکترژينوز وايوع بااليه شبا توجه ب     

ـ  جديهـا   درماني برخي، معرفي ضد باکتر ي داروها يبجان د ي
  مـصرف  کهـن ی هخچـ يبا توجـه بـه تار     . رسد يد به نظر م   يمف

ـ ماران نـسبت بـه ا    يرش ب ي در کشور ما، پذ    ياهي گ يداروها ن ي
ن داروهــا، امکــان يــد اسـتاندارد ا يــبــا تول داروهـا باالســت و 

 .مـاران فـراهم خواهـد شـد       يتر توسط ب    بهتر و سالم   ی هاستفاد
تواند  ي مياهي گيعيبات طبير ترکي مانند سانيزس يپروپول) ١٤(
 ي در زناني اصليها  در کنار درمان  ي درمان جانب  يعنوان نوع  به

ا از عـوارض  ي را دارند ياهي گيل به استفاده از داروها يکه تما 
برند به کار  ي رنج م دهاني فلزی مزهر ي نظ،دازولي مترونيجانب

چـون   هم يس بـه عـوامل    يت پروپـول  بـا ياگرچه ترک  .برده شود 
دارو  يه و فرآوريک تهي و تکنياهي گا، منشيياي جغرافی همنطق

ز اشـاره شـد   يـ طـور کـه قـبال ن    مـا همـان  ا) ١٥(  دارديبـستگ 
ـ يت ضـد م   ي مختلف خاص  ييايس مناطق جغراف  يپروپول  يکروب
 ييايميبات شيکه ممکن است ترک     رغم آن  ي دارند، عل  يمشابه

ـ  ير کشور ما ن   د .متفاوت داشته باشند   س منـاطق   ين پروپـول  يز ب
از نظـر  ) طور که در مطالعات آورده شده اسـت    همان(مختلف  

که در   وجود ندارد، ضمن آني تفاوت چندانييايميبات شيترک
 يقـات علـوم دامـ     ي تحق ی سـسه وپژوهش حاضر بره موم از م     

و قبال آن  ياهي گا، منشييايميبات شيد که ترک يه گرد يکشور ته 
بـا  ن يچنـ هم .)١٦(ن شده بـود    يي و همکاران تع   توسط افروزان 
ـ  سيک پروپولياز اثرات تراتوژن  يشواهدتوجه به اينكه   ر يثاو ت

شـود   يه م ين توص يست، بنابرا ين در دست ن   يسالمت جن  آن بر 
  . استفاده نشوديردهي و شين دارو در دوران حاملگيکه ا

  
  ر و تشکر يتقد
ايت مالي معاونت    نويسندگان مراتب تقدير خود را از حم          

اعـالم  ) خوراسـگان ( اصـفهان  يپژوهشي دانشگاه آزاد اسـالم    
 اخالق ی تهيد کميي مورد تاين مطالعه از نظر اخالق    يا. دارند مي

. باشد ي م۴۹۲۰۱۳ يدانشگاه علوم پزشكي اصفهان با کد اخالق
 مصوب دانشگاه آزاد   يوهشژطرح پ اين مقاله حاصل    ن  يچنهم

  . باشد ي اصفهان مياسالم



 و همكاران السادات موسوي مهسا
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Background and Objective: Bacterial vaginosis is the most common cause of vulvovaginits in reproductive- 

aged women. Metronidazole which is considered as the first -line treatment accompanies a few side effects. 

Besides, many women prefer to use herbal therapy for the treatment of vaginitis. This study was carried out 

to compare the effect of Propolis vaginal cream with Metronidazole vaginal gel on the treatment of bacterial 

vaginosis in reproductive -aged women. 
Materials and Methods: Based on Amsel’s criteria and gram stain, the afflicted patients were diagnosed and 

were randomly assigned to two groups of 50 to receive treatments with Metronidazole or Propolis. The 

results were compared after 7 days of therapy. 

Results: There was a significant relationship between groups in terms of type of treatment and recovery 

based on Amsel’s criteria (P<0/05). The response to the treatment in the groups of Metronidazole and 

Propolis were 95.8 % and 70.8%, respectively. 

Conclusion: Although Propolis had a weak effect on the improvement of Amsel’s criteria and nugent score 

changes, but responses to the treatment in Propolis group was considerable (70.8%). So Propolis can be used 

as a complimentary treatment besides the main therapy. 
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