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   چكيده
  .مي باشدروي عضالت صاف  منقبض كننده بر  اثراتداراي ميوه بلوط و مخصوصاً جفت آن سرشار از تانن است كه  :مقدمه
  .جفت بلوط بر روي عضالت شل واژن مي باشدمنقبض كننده اثرات  بررسي :هدف

آباد با  شهر خرم بيمارستان عسلي دوسويه كور بر روي تمامي زنان مراجعه كننده بهكارآزمائي باليني صورت مطالعه به اين  :روش بررسي
بر حسب تعداد مراجعين به  احتمالي وگيري به صورت غير نمونه .انجام شدبودند 92ماه سال  رداد تا مهرشكايت شلي عضالت واژن از خ

هاي  سپس به هريك از گروه تقسيم شده ،سازي شده بودند كه از نظر سن همساننفره  30در مرحله بعد به چهار گروه . شد مركز انجام
هاي  پايان اطالعات بوسيله آزمون در .تجويز شد) درصد 5/2و  2، 5/1هاي  صدبا در( عصاره جفت بلوطمداخله يك غلظت مشخص از 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 19ويراست   SPSSافزار آماري  آماري و با استفاده از نرم
واژن در در بررسي ميانگين نمرات احساس رضايت و اوج لذت جنسي، احساس تنگي واژن حين نزديكي، احساس ليز شدن  :نتايج

اختياري ادرار، احساس خروج توده از واژن،  ها شامل بي افراد مورد مطالعه بعد از انجام مداخله در مقايسه با قبل از آن و ديگر پارامتر
احساس عدم رسيدن به اوج لذت جنسي، احساس خروج هوا حين نزديكي و احساس آرامش بعد از نزديكي و كاهش ميل جنسي به 

  ).>0001/0P(ها بود  رصد باالتر از ساير گروهد 5/2كننده ژل  ر گروه دريافتداري د طور معني
بلكه باعث ليز شدن واژن و از بين رفتن خشكي آن نيز  روي واژن داردعصاره جفت بلوط نه فقط اثرات تنگ شدن  :گيري نتيجه

 . شود مي

  
  ي بلوط ميوهعصاره جفت  ،شلي عضالت كف لگن ،انقباضات عضالت صاف واژن :واژگان گل
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 ... بررسي تأثير عصاره جفت

 

  مقدمه
ها و  يل جنسي يك موهبت الهي است كه مانند ديگر نعمتم

غرايز طبيعي، همچون خواب و گرسنگي و تشنگي و نيازمند 
توجه و رعايت بهداشت مربوطه جهت استفاده صحيح و نيز در 

از  ]1، 2[ صورت هر گونه مشكل و بيماري نياز به درمان دارد
امور  هب مسائل مربوطي از افراد در آنجا كه در كشور ما بسيار

دهند، بسياري از  جنسي شرم و حياي زيادي از خود نشان مي
مشكالت زيادي  بادليل با ناآگاهي طرفين  همينبه هم  ها ازدواج

 ].3[ آيد ميها پيش سي آنجنبراي زوجين در روابط 

 جمله از مختلفي عوامل ثيرتأ جنسي تحت رضايتمندي
 سطح زوجين، روابط هاي مكششغلي، كش هاي استرس

 و اخالقي هاي سازش اقتصادي، فرهنگ، مشكالت و تحصيالت
قرار  طرفين رواني و جسمي هاي بيماري و مشكالت ، جنسي
لگن  كف عضالت شلي جسمي مشكالت از يكي]. 6[ دارد
هاي واژن و  عضالت ضعيف و قوي ماهيچه 1شكل شماره (]7[ است
) پروالپس ( افتادگي عثبا لگن كف عضالت اين شلي )لگن

 مقاربت هاي لگني، ارگان عملكرد اختالل لگني، هاي ارگان
 عدم و جنسي اختالل عملكرد ، كمردرد ديسپاروني، يا دردناك

  .]8[ شود زوجين مي جنسي رضايتمندي
 لگن كف عضالت و شلي هاي لگني اندام پروالپس گرچه

 است هشد شناخته جنسي در رضايتمندي ثرؤم عامل عنوان به
 از لگني هاي ارگان پروالپس به مبتال سوم افراد يك و] 9[

  

] 10[ برند مي رنج جنسي رضايتمندي عدم و جنسي اختالل عملكرد
 با جنسي عملكرد رضايتمندي بين همكاران و Weberمطالعه  ولي

  ].11[ ندادند نشان را داري آماري معني ارتباط لگن كف پروالپس
 پروالپس شامل درمان جهت مختلفي درماني هاي روش

  .دارد وجود غيرجراحي و جراحي هاي روش
 درماني هورمون و فيزيوتراپي كگل، هاي ورزش ،پساري

 جزء قدامي و خلفي و كولپورافي جراحي غير هاي ش رو جزء
 ].12[ باشد جراحي مي هاي روش

 هافي در بعضي تحقيقات مشابه مطالععمل جراحي كولپور
اران باعث بهبود عملكرد جنسي و افزايش و همك  (Barder)باردر

روگر  رضايتمندي جنسي و در بعضي تحقيقات مانند مطالعه
(Roger)  ماه پس از جراحي، كاهش رضايت  3- 6و همكاران

  ].9، 13[ اند هاي مورد بررسي نشان داده جنسي را در نمونه
هاي  ها قبل جهت درمان بيماري داروهاي گياهي از مدت

يكي از اين گياهان بلوط . اند فاده قرار گرفتهمختلف مورد است
اين تحقيق از  نظر دربلوط مورد. كاربرد فراوان داردباشد كه  مي

باشد كه در  مي  Q. brantiiو Quereus infectoriaگونه 
داراي  اين بلوط .رويد مي) آباد درود و خرم( استان لرستان

اي ه و شاخه باشد هاي خاكستري متمايل به سبز مي برگ
گرم  20تا  15اش بيضوي است و حدود  ميوه. دارد كركدار

  .به صورت كپسول در درون پياله قرار دارد وزن دارد و

  
  عضالت ضعيف و قوي واژن يا لگن - 1شكل شماره 
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و همكاران لرزاده   

 

اين نوع بلوط عمري طوالني داشته و سازمان خواروبار جهاني 
  ].14[ آورد كرده است سال بر 1000تا  700عمر آنها را بين 

سول تشكيل شده و جز پياله و كپ ميوه بلوط ايراني از دو
  .سه قسمت است كپسول نيز داراي

پسول را فرا گرفته است و حدود پوسته خارجي كه دور ك
) تانن ( جفت .دهد وزن ميوه را به خود اختصاص مي درصد 7

دومين پوست (است كه به دور مغز پيچيده است  پوست نازكي
ميوه خشك را شامل  درصد 3مورد مطالعه  در منطقه). دانه
گرم جفت  30يعني از هريك كيلوگرم بلوط خشك . شود مي

  .آيد دست ميه خشك ب) تانن (
مغز در زماني كه . مغز بلوط آخرين قشر دانه بلوط است
آن هرچه از  پس از هنوز خشك نشده است نرم بوده، ولي

وني آن از رآوري بلوط بگذرد به دليل تبخير آب د زمان جمع
متيل  در اين گياهان اسيد شيكيميك، .شود كاسته مي مغز وزن

 .شود ساليسيالت و تركيبات ترپنوئيدي و بويژه تانن يافت مي
ناشي از هاي  پوست بلوط پادزهر خوبي براي مسموميت

با نام  بلوطپوست  ضمناً ].14[ آلكالوئيدها و فلزات است
  ص درماني تانناز خوا. داراي تانن فراوان است) جفت(

 :اشاره نمود توان به موارد زير مي

معده،  خونريزيخون، رفع  كننده منعقداسهال،  قابض، ضد
ادم خوني، كمك در درمان  خلطقاعدگي، رفع  هاي خونريزي

  .ها ي كليه ، آلبومينوري ناشي از ضايعهها اندام
قابض بودن در تنگ كردن  در استعمال خارجي به علت

دار،  رفع ترشحات واژينال، اگزماهاي ترشح،  واژن و مقعد
ها،  زيادي ترشح عرق، ترك و شكاف نوك پستان، سوختگي

خنثي كردن تركيبات  ي مقعد، خراش ناحيه بواسير، ترك و
ها مؤثر بوده، همچنين ممكن است با ايجاد  هيستامين سمي آنتي

  ].15[ هاي تازه التيام يافته شود يك پوشش، محافظي براي زخم
به  2006 سال در كه اي مقاله در همكارانش و ياوانمول
  ميوه متانولي ي عصاره كه اند كرده بيان رسيده چاپ

Quercus lusitanica روي توجه قابل مهاري اثر يك 
  .]16[ دارد استخوان تب دو نوع ويروس همانندسازي

هاي  زخم كنترل در بادرنجبويه و بلوط جفتتركيب  ثيرأت
 دهد مي نشان نتايج كه شده بررسي ندها مخاط آفتيكوچك 

 مؤثر بيماري اين درمان در آميزي موفقيت طور به اين تركيب
 .]17[ است واقع شده

شده،  انجام Quercus aucheri روي بر كه اي مطالعه در
 ، قابض يك صورت به بلوط هاي گال كه شده بيان چنين
  .شود مي استفاده خون ي منعقدكننده و كننده عفوني ضد

 كار به التهاب و حاد اسهال درمان براي نيز ي آن جوشانده
و  ها سوختگي براي گياهان اين ي جوشانده اين بر رود عالوه مي

  .]18[ دارد كاربرد نيز ها زخم
دارويي  مختلف خواص علت به] 19[ همكاران و حيدري

و ضدخونريزي  و ها پاتوژن رشد از جلوگيري جمله از ها تانن
 هاي گال در موجود تانن پودر از خود پژوهش در بودن،قابض 

Q. infectori كردند استفاده موش در پوستي هاي زخم ترميم براي.  
  زخم ترميم خصوصيات روي بر ديگري مطالعه در

Q. infectoria، 2008 سال در همكاران و يوماچيگي توسط 
 اتانولي ي عصاره توسط ها موش در زخم ترميم سرعت افزايش

  .]20[ شد گزارش طهاي بلو گال
با توجه به اثرات تنگ كنندگي تانن جفت بلوط و اثرات 
آن بر روي عضالت صاف در صدد بر آمديم از اين خاصيت 

هايي كه مشكل  جهت انقباض عضالت صاف واژن در خانم
  .استفاده كنيم ،شلي اين عضالت را دارند

  

  ها مواد و روش
 ور انجام شده ودوسويه كمطالعه به روش كارآزمائي باليني 

 .ثبت شده است IRCTدر پايگاه  N2138804071842  با كد
كننده به مطب و درمانگاه بيمارستان عسلي  تمامي زنان مراجعه

هل و مبتال أشكايت شلي عضالت واژن كه مت آباد با شهر خرم
هاي لگني و كانديد عمل جراحي  به انواع پروالپس ارگان

پس از تصويب  92هرماه سال كولپورافي بودند از خرداد تا م
توسط كميته اخالق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان و 

 .وارد مطالعه شدندنامه آگاهانه از كليه بيماران  كسب رضايت
نفر كه داراي فرزند بوده  120از ميان آنها تعداد  در مرحله بعد

هاي  سابقه جراحي و داشتند را و تحصيالت راهنمايي يا باالتر
هاي مزمن  پستان، مصرف داروهاي مخدر، بيماري لگني و

در خود و همسر و مشكالت جنسي ) ديابت، فشار خون، قلب(
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هاي  و عفونت) انزال زودرس، ناتواني جنسي(در همسر 
  .وارد مطالعه شدند ،نداشتند راادراري و تناسلي 

بر حسب تعداد  احتمالي وگيري به صورت غير نمونه
تمامي زنان جهت تعيين . شده است مراجعين به مركز انجام

درجه پروالپس در وضعيت ليتوتومي معاينه و براساس 
  به چهار درجهپروالپس لگني  pop-Q استاندارد

بندي جهت  اين معاينه و درجه .شدندبندي  درجه 1، 2، 3، 4
در مرحله بعد با استفاده از روش . ورود به مطالعه بود

سه (نفره  30ار گروه بندي شده به چه تخصيص تصادفي بلوك
سازي  كه از نظر سن همسان )گروه مداخله و يك گروه كنترل

توضيح اهداف پژوهش به  تقسيم شده و پس از ،شده بودند
نامه آگاهانه جهت شركت در مطالعه  ها و كسب رضايت نمونه

 و )اطالعات دموگرافيك بيمارانشامل ( 1فرم پرسشنامه شماره 
توسط آنها  )مه رضايتمندي جنسيپرسشنا( 2پرسشنامه شماره 

يك غلظت  هاي مداخله هريك از گروهسپس به . تكميل شد
گرم با  20 و 15 -  10( عصاره جفت بلوطمشخص از 

براي گروه كنترل  .تجويز شد) درصد 5/2و  2 ،5/1هاي  درصد
 درصد شامل متيل پارافين(همان ژل پايه بدون عصاره بلوط 

بعد از  .تجويز شد )و گليسرينآب د يونيزه  -اسيد استيك -2
درصد  80از حالل متانول  گيري جهت عصاره تهيه جفت بلوط

 تهيه عصاره به روش ماسراسيون در دماي محيط .شداستفاده 
آن تحت  و حالل ساعت عصاره حاصل صاف 48پس از . شد
آمد به شكل پودر در سپس در دماي محيط. شد جداسازي خأل

هاي مختلف  غلظت .شد ل نگهدارييخچا تفاده درو تا زمان اس
قبل  دقيقه 5 روز و 3عصاره بعد از اتمام دوره پريود به مدت 

و سپس بعد از  شدهبه صورت واژينال استفاده  از تماس جنسي
روز بعد از . شدها داده  دستور تماس جنسي به نمونه آن

و گروه از نظر وجود عوارض دارو 4هر  استفاده از عصاره
 پرسشنامه رضايتمندي جنسيتوسط ( رضايتمندي جنسي

PISQ( ها بعد از  نامهنمرات كسب شده از پرسش. بررسي شدند
، نسبتاً راضي )81-100(سطح كامالً راضي  5تعيين درصد در 

و كامالً ) 21-40(، نسبتاً ناراضي )41- 60(نظر  ، بي)80-61(
اعتبار ابزار با استفاده از . شدندبندي  طبقه) 0- 20(ناراضي 

پرسشنامه از آزمون كرونباخ آلفا ) اعتماد(ار محتوي، پايائي اعتب
و براي تعيين ) درصد 89پرسشنامه رضايت جنسي كرونباخ (

هاي لگني از  پايايي معاينه باليني و تعيين درجه افتادگي ارگان
 .شداستفاده  ) =96rدرصد اسپيرمن (روش ضرايب هبستگي 

 ،پيرسون ،ايهاي آماري مجذور ك زمونآاطالعات بوسيله 
آزمون دقيق فيشر و تحليل واريانس و با استفاده از نرم افزار 

  .تحليل قرار گرفتند مورد تجزيه و 19ويراست  SPSSآماري 
  

  نتايج
نفر انجام شد كه ميانگين سني آنها  120اين مطالعه بر روي 

سال بود تمامي نمونه حداقل يك زايمان واژينال  36 ± 4/5
حداقل سابقه يك مورد زايمان به ) درصد 35(نفر  42داشتند و 

  نفر  78روش سزارين داشتند بيشترين نوع افتادگي در 
سيستوسل ) درصد 35(نفر  42شلي پرينه بود و ) درصد 65(
  .داشتند) افتادگي مثانه(

در بررسي ميانگين رضايت جنسي در افراد مورد مطالعه 
داري  طور معني بعد از انجام مداخله در مقايسه با قبل از آن به

درصد عصاره جفت بلوط باالتر  5/2كننده ژل  در گروه دريافت
  .)1 شماره جدول(ها بود  گروهاز ساير 

تفاوت در توزيع فراواني دفعات اوج لذت جنسي نيز در 
دار بود و بيشترين  هاي مورد مطالعه به لحاظ آماري معني گروه

 5/2ژل  ميزان اوج لذت جنسي در گروه استفاده كننده از
اي كه درصد افرادي كه هميشه و  شد به گونه درصد ديده مي

درصد بود  60حدود  ،اغلب مواقع ارگاسم را تجربه كرده بودند
كننده دارونما  درصد از گروه دريافت 60و اين در حالي بود كه 

. بندرت و يا هيچ وقت ارگاسم را تجربه نكرده بودند
)001/0 P<) ( 1نمودار شماره.(  

ررسي موارد مشكالت جنسي زنان در قبل و بعد از در ب
در . شود هاي زير ديده مي مصرف ژل عصاره جفت بلوط يافته

مورد احساس تنگي واژن حين نزديكي در افراد مورد مطالعه بعد 
 2درصد در مقايسه ژل  5/2از مصرف ژل عصاره جفت بلوط 

به  داري ديده شد درصد و دارونما تفاوت معني 5/1درصد و ژل 
 93(نفر  28نفر اعضاي اين گروه تعداد  30اي كه از تعداد  گونه

 5/2احساس تنگ شدن واژن بالفاصله بعد از مصرف ژل ) درصد
ها به ترتيب  كه اين مقدار در ساير گروه. را گزارش نمودند درصد

  .)2 جدول شماره(بود  درصد 7/6و  33
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  داخلهمدر افراد مورد مطالعه بعد از انجام توزيع فراواني احساس رضايت جنسي  -1جدول شماره 
 احساس رضايت جنسي

  هاي مطالعه گروه
  ناراضي

  )درصد(تعداد 
  نسبتاً ناراضي

  )درصد(تعداد 
  نظري ندارم

  )درصد(تعداد 
  راضي

  )درصد(تعداد 
  كامالً راضي

  )درصد(تعداد 
  )10( 3  )3/53( 16  )3/13( 4  )7/16( 5  )7/6( 2  درصد 5/2كرم *

  )0( 0  )7/26( 8  )3/23( 7  )40( 12  )10( 3  ددرص 2كرم 
 )0( 0  )20( 6  )7/26( 8 )3/43( 13  )10( 3  درصد 5/1كرم 

 )0( 0  )7/16( 5  )7/26( 8 )7/46( 14  )10( 3  دارونما

 0021/0 Pvalue=*                

 .X 2 23 95  
  .ها بود به صورت معناداري باالتر از ساير گروهدرصد  5/2واژينال  كننده از كرم بعد از مداخله سطح رضايت جنسي در افراد استفاده *
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درصد 2,5قبل از مصرف كرم 
درصد   2,5بعد از مصرف كرم 

  درصد 5/2 با مصرف كرم هاي مورد مطالعه توزيع فراواني دفعات اوج لذت جنسي در گروه -1 نمودار شماره
  

  
  مطالعه بعد از انجام مداخله توزيع فراواني احساس تنگي واژن حين نزديكي در افراد مورد -2جدول شماره 

  احساس تنگي واژن حين نزديكي
  هاي مطالعه گروه

  ندارد
  )درصد(تعداد 

  دارد
  )درصد(تعداد 

  كل
 P-Value  )درصد(تعداد 

  )100( 30  )3/93( 28  )7/6( 2  درصد 5/2كرم 

  )100( 30  )3/33( 10  )7/66( 20  درصد 2كرم   >0001/0
  )100( 30  )7/6( 2  )3/93( 28  درصد 5/1كرم 

  )100( 30  )7/6( 2  )3/93( 28  دارونما
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كه پس از  احساس خشكي واژن يافته شايع ديگري بود
ثير أاستفاده از مقادير مذكور ژل عصاره جفت بلوط بيشترين ت

 30نفر از  26( درصد ديده شد 5/2در گروه دريافت كننده ژل 
 درصد 43ب ها به ترتي اين مقدار در ساير گروه) درصد 86 نفر،
  ).3 جدول شماره(بود  درصد 33و 

احساس خروج  اختياري ادرار، در ديگر پارامترها شامل بي
 توده از واژن، احساس عدم رسيدن به اوج لذت جنسي،

احساس خروج هوا حين نزديكي و احساس آرامش بعد از 
اي در نتايج  نزديكي و كاهش ميل جنسي تفاوت قابل مالحظه

ها ديده شده  رصد در مقايسه با ساير گروه 5/2استفاده از ژل 
)0001/0 P<( ) 4جدول شماره.(  

استعمال ژل عصاره جفت  گونه عارضه جانبي به دنبال هيچ
  .هاي مورد مطالعه ديده نشد بلوط در تمام گروه

  
  فراواني احساس خشكي واژن حين نزديكي در افراد مورد مطالعه بعد از انجام مداخله -3جدول شماره 

حساس خشكي واژن حين نزديكيا  
  هاي مطالعه گروه

  دارد
  )درصد(تعداد 

  ندارد
  )درصد(تعداد 

  كل
 P-Value  )درصد(تعداد 

  )100( 30  )7/86( 26  )7/26( 4  درصد 5/2كرم 

0001/0<  
  )100( 30  )3/43( 13  )7/56( 17  درصد 2كرم 

  )100( 30  )3/33( 10  )7/66( 20  درصد 5/1كرم 

  )100( 30  )3/33( 10  )7/66( 20  دارونما

  
  
  

درصد بر احساس خروج هوا حين نزديكي عدم رسيدن به اوج لذت جنسي احساس خروج توده در واژن  5/2ثير كرم أفراواني ت -4جدول شماره 
  .)>P-Value 0001/0 ( هاختياري ادراري حين اوج لذت جنسي عدم احساس آرامش بعد از نزديكي در افراد مورد مطالعه قبل و بعد از انجام مداخل بي

  فراواني - زمان
  

  مشكالت جنسي
  

  از مداخله بعد  از مداخله قبل
  ندارد  دارد  ندارد  دارد  P-Value  كل

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 
  )100( 30  )3/83( 25  )7/16( 5  )3/3( 1  )7/96( 29  احساس خروج هوا حين نزديكي

0001/0<  

  )100( 30  )7/76( 23  )3/23( 7  )20( 6   )80( 24  رسيدن به اوج لذت جنسي عدم

  )100( 30  )7/76( 23  )3/23( 7  )7/26( 8  )3/73( 22  احساس خروج توده در واژن

  )100( 30  )3/93( 28  )7/6( 2  )7/6( 2  )3/93( 28  اختياري ادراري حين اوج لذت جنسي بي

  )100( 30  )7/66( 20  )3/33( 10  )0( 0  )100( 30  عدم احساس آرامش بعد از نزديكي
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  بحث 
هاي اين مطالعه نشان داد كه بعد از مصرف ژل  يافته
درصد عصاره جفت بلوط ميزان رضايت جنسي و  5/2واژينال 

، احساس  احساس تنگي واژن حين نزديكي ، اوج لذت جنسي
ليز شدن واژن و از بين رفتن خشكي آن به طور معناداري 

 ).>P 001/0( هاي مورد مطالعه باالتر بود ت به ساير گروهنسب

دهد كه وقتي عصاره جفت بلوط به  مطالعات نشان مي
شود نه فقط اثرات تنگ شدن آن  صورت موضعي استفاده مي

اكسيدان آن بر روي  شود بلكه به علت اثرات آنتي ظاهر مي
ديواره واژن كمك به برگشت قدرت االستوسيتي از دست رفته 
را كه در اثر تغييرات هورموني و زايمان ايجاد شده است نيز 

از خواص . جفت داراي تانن فراوان است ضمناً. شود مي
 :اشاره نمود توان به موارد زير مي  درماني تانن

 خونريزيمعده،  خونريزي قطع، بودن اسهال قابض، ضد
قابض بودن در تنگ كردن  قاعدگي، در استعمال خارجي به علت

 خراش بواسير، ترك و ، رفع ترشحات واژينال،و مقعد واژن
ي مقعد، مؤثر بوده، همچنين ممكن است با ايجاد  ناحيه )شقاق(

  .]15[ باشدهاي تازه التيام يافته  ي براي زخمتيك پوشش، محافظ
ميكروبي طبيعي آن به جلوگيري از  از طرفي خواص ضد
ن هاي مسن نازك شد در خانم. كند عفونت نيز كمك مي

هاي واژن باعث نزديكي دردناك، خشك شدن و حساسيت  اليه
هاي قارچي و باكتريايي  و قرمزي و افزايش ميزان عفونت

التهابي  شود كه مصرف اين كرم به علت داشتن اثرات ضد مي
باعث از بين رفتن مشكالت فوق و كمك به ترميم بافت صدمه 

بب از و از طرفي مصرف اين ژل س ]17[ شود ديده خارجي مي
شود كه خود اين امر  بين رفتن خشكي واژن و ليز شدن آن مي

 ثيرأت شود ها مي سبب از بين رفتن مشكالت جنسي خانم
 كنترل در بادرنجبويه و بلوط داخلي پوسته تركيب گياهي

 نشان نتايج كه شده بررسي دهان مخاط مينور هاي آفتي زخم
 بيماري اين اندرم در آميزي موفقيت طور به اين تركيب دهد مي
 .]20[ است واقع شده مؤثر

شده،  انجام Quercus aucheri روي بر كه اي مطالعه در
قابض  يك صورت به بلوط هاي گال كه شده بيان چنين

  

  .شود مي استفاده خون ي منعقدكننده و كننده ضدعفوني
دهد كه عصاره جفت بلوط به  مطالعات همچنين نشان مي

بي دارد كه اين در كاهش ميكرو طور طبيعي خواص ضد
باشد  كننده مي ها كمك ، مخمرها و باكتري هاي قارچي عفونت

له علت اصلي خارش و بوي نامطبوع در أكه خود اين مس
 علت به] 22[ همكاران و حيدري  .باشد منطقه تحريك شده مي

 رشد از جلوگيري جمله از ها دارويي تانن مختلف خواص
 از خود پژوهش در بودن،  ضضدخونريزي و قاب و ها پاتوژن
 ترميم برايQ. infectoria  هاي گال در موجود تانن پودر
  .كردند استفاده پوستي هاي زخم

  
  گيري نتيجه

تواند در  باشد و مي گونه عارضه جانبي مي اين پماد بدون هيچ
هاي مسن نيز  در خانم هر زماني كه نياز باشد از آن استفاده كرد و

باشد به دليل اثرات ليز شونده و افزايش  يمل مأبه خوبي قابل ت
بار در روز صبح و  2روش استفاده از آن  بهترينترشحات واژن 

باشد و بهتر است در منطقه خارجي واژن استفاده شود و  عصر مي
تواند به  دقيقه قبل از تماس جنسي از آن استفاده شود مي 5اگر 

  .دكننده طبيعي نيز مدنظر قرار بگير عنوان يك ليز
اثرات تنگ شدن آن بر روي عضالت صاف واژن بالفاصله 

ها براي  شود ولي اكثر خانم بعد از استعمال آن احساس مي
با توجه به . كنند دقيقه را ذكر مي 10- 15حداكثر اثر آن زمان 

درصد  5/2نبود مطالعه قبلي در اين زمينه و اينكه كرم واژينال 
افراد مورد مطالعه  عصاره جفت بلوط تفاوت واضحي در عالئم

عليرغم اينكه مطالعه و  قبل و بعد از انجام مداخله ايجاد كرد
ها همچون عدم استفاده صحيح از  محدوديت داراي يكسري

عصاره، عدم مراجعه مجدد، معذوريت اخالقي در پاسخ به 
سئواالت و همچنين كوتاه بودن دوره بررسي داشت با اين حال 

ن يك درمان مناسب براي بهبود كه به عنوا شود پيشنهاد مي
  .ها استفاده شود اختالالت جنسي در خانم
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  تشكر و قدرداني
  دانشگاه لرستان كه مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي از 

  
  

  

تشكر و  ،تحقيق صميمانه ما را ياري كردند در اجراي اين
  .شود سپاسگزاري مي
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