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چکیده فارسی
عنوان :اثر فراورده واژینال خاکشیر -عسل برگرفته از طب سنتی ایران بر عالیم بالینی و پاراکلینیک در مبتالیان
به سرویسیت
سابقه و هدف :سرویسیت از بیماریهای شایع زنان است .این مطالعه به منظور بررسی اثر فرآورده طب سنتی
ایرانی خاکشیر و عسل بر سرویسیت انجام گرفت.
روش بررسی :بدین منظور یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی قبل و بعد از مداخله در دانشکده طب
سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی شد .زنان متأهل مراجعهکننده به درمانگاه زنان با سن 11-11
ساله و با تشخیص سرویسیت و در صورت عدم حاملگی و شیردهی ،نداشتن سابقه پولیپ سرویکس و جراحی
لگن و عدم مصرف همزمان داروی گیاهی یا شیمیایی دیگری وارد مطالعه شدند .در حین مطالعه  71بیمار وارد
مطالعه شدند و به مدت دو هفته تحت درمان با فراورده واژینال خاکشیر-عسل قرار گرفتند .قبل از شروع درمان
و در پایان دوره ،بیماران از نظر عالیم بالینی و کشت ترشحات واژینال و اندوسرویکال مورد بررسی قرار
گرفتند.
یافتهها :از  71بیمار وارد مطالعه شده 12 ،نفر جهت ویزیت مجدد مراجعه نمودند .تمامی پارامترهای ذهنی و
عینی در بیماران شامل سوزش ،خارش و ترشحات واژینال ،خونریزی و درد بعد از نزدیکی ،تندرنس ،سایز
زخم ناحیه سرویکس و شکنندگی با اختالف آماری معناداری نسبت به قبل از مصرف دارو بهبود یافت .در
مورد نتایج آزمایشگاهی ،کشت ترشحات واژینال و اندوسرویکال اختالف معناداری بین نتایج قبل و بعد از
مصرف دارو مشاهده نشد .در هیچ موردی شکست درمانی مشاهده نشد و در  1نفر ( )%96.7از مصرفکنندگان
خارش ناحیه تناسلی ایجاد شد که پس از  3-4روز برطرف شد.
نتیجهگیری :فرآورده واژینال خاکشیر -عسل در درمان عالیم بالینی سرویسیت (صرف نظر از علت
بوجودآورنده سرویسیت) بدون ایجاد عارضه شدید و جدی مؤثر بود.
واژگان کلیدی :سرویسیت ،خاکشیر ،عسل ،طب سنتی ایران
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Abstract
Title: Effect of Vaginal Product of Descurainia sophia- Honey derived from Iranian Traditional
Medicine on Clinical and Paraclinical Symptoms in Patients with Cervicitis.

Background and Aim: Cervicitis is a common and recurrent gynecologic disease which is
usually resistant to treatments. This study was conducted to investigate the effect of Iranian
traditional medicine product of Flixweed- honey on cervicitis.
Methods: A quasi-experimental study was conducted as a clinical trial before and after the

intervention in the School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical
Sciences. The married women referring to the clinic aged 17-55 years with a diagnosis of
cervicitis who were not pregnant and breastfeeding, without any history of cervical polyps
and pelvic surgery, and non-concurrent use of herbal or other chemical medicines were
included in the study. During this research, 97 patients were treated through the vaginal use of
Flixweed- honey for two weeks. One week after the treatment, clinical symptoms were
examined.
Results: Among 97 patients who were evaluated in this study, 72 returned for follow-up. All
subjective and objective parameters including vaginal irritation, itching, discharge, bleeding
and pain after coitus, tenderness, and cervical wound size and friability improved significantly
in comparison to the time before taking the medication. In vitro, vaginal and endocervical
secretion culture, there was no significant difference between the results before and after drug
administration. There was no treatment failure at all, and five patients (0.69%) who took the
medication had vulvovaginal itching that resolved after 3-4 days.
Conclusion: Vaginal product of flixweed– honey could use in the treatment of clinical
symptoms of cervicitis regardless of the reason causing cervicitis, without causing severe or
serious side effects.
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