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 :عفونت واژن

 ینا. کنند می تجربه را آن بار چند کم دست خود زندگی طول در زنان تمام که است بیماری واژن، عفونت

 ت،بهداش یجهان انسازم تعریف طبق .است تر شایع یائسگی تا بلوغ سن از یعنی باروری سنین در عفونت

 حدود و شده محسوب تواژینی کننده ادایج یاصل شایع و عوامل ،باکتلایر و اتریکومون ،کاندیدا لعام هس

 .دهند می تشکیل را واژینال هاي عفونت درصد 09

 عدم زیرا. باشد می بسیاري اهمیت حائز ها، آن موقع به و مناسب درمان و ها واژینیت زودرس تشخیص

 لگن، التهابی هاي بیماري قبیل از جدي عوارض ،تواند می ها عفونت این مناسب و موقع به درمان

 را به دنبال داشته باشد. HIV  به ابتال خطر و زودرس زایمان لگن، مزمن درد نازایی،

 

 عالئم عفونت واژن:

 درارا دفع هنگام سوزش و تناسلی ناحیه التهاب خارش، سوزش، بدبو، ترشحات شامل عفونت، این عالئم

  .باشد می

 

 انواع عفونت واژن:

 حد از بیش رشد و واژن هایباکتری طبیعی سطح در تغییر باعث عفونت این: باکتلایر واژینوز 

 باکتری تجمع برای تناسلی ناحیه مقاربت، زمان در همچنین و قاعدگی دوران . درشود می ها آن

 ای متعدد جنسي هايشریک  .رود می باال باکتریایی های عفونت به ابتال احتمال و شده مساعد ها

 ، از فاکتورهای موثر در این عفونت می باشند.سیگار و واژینال دوش جدید،

 

 قارچ نوعی زنان، تناسلی اندام قارچی های عفونت علت اصلی: )واژینیت( واژن قارچی عفونت 

 محیط در طبیعی طور به معموال قارچ این. است (Albicans candida) کاندیدا آلبیکانس نام به

این  ،نژجز فلورهای طبیعی واژن می باشد. در شرایط تغییر اکوسیستم وا و دارد وجود واژن

 09کاندیدا آلبیکانس مسئول  فلور طبیعی به صورت پاتوژن در آمده و ایجاد عفونت می کند.

دیابت، مصرف آنتی بیوتیک ها و غیره از عوامل  درصد از عفونت های قارچی واژن می باشد.

 خطر در این بیماری هستند. 
 

 تریکومونیازیس (Trichomoniasis:)  شایع ترین بیماری غیرویروسی قابل انتقال از راه تماس

هر  و آوردمی وجود به را عفونت این ناس واژینالیسبه نام تریکومو انگل نوعی جنسی می باشد.

 میلیون نفر از مردم دنیا به این انگل آلوده می شوند. 099ساله بیش از 

 



 ستا ناشناخته علت با مزمن التهابي سندرمیک  واژینیت نوع ین: ادسكواماتیو التهابي واژینیت. 

آن  و دانسته كولي اشرشیا مثل ،واژن فلورنرمال خوردن هم به در را علت محققان برخي. است

 .است شایعتر آن حوالي و یائسگي از قبل زنان در، که نامند مي آئروبیک واژینیت را

 

 عوامل زمینه سازعفونت واژن:

مصرف استروئیدها یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، دیابت، بارداری، مصرف آنتی بیوتیک ها، 

 از ،تنگ های لباساستفاده از  و رطوبت افزایش، بارداریو قرص های ضد  مصرف هورمون ها

 . باشند می تناسلی ناحیه های عفونت گسترش ساز زمینه عوامل

 

 درمان های رایج:

عوارضی نظیر تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال، یبوست، نفخ شکم، درمان های دارویی سبب بروز 

استفاده از فراورده هایی که دارای اثرات ضد  ، بنابراینمی شودنزیم های کبدی آسردرد و افزایش 

استفاده از  ،یکی از روش های درمانی در اولویت می باشد. ،قارچی بوده و عوارض کمتری داشته باشد

 و ارددنبه همراه جانبی گیاهان دارویی است که به دلیل همخوانی با طبیعت و فلور طبیعی بدن، عوارض 

 قارچ شیمیایی مطرح می باشند. وهای ضدبه عنوان جانشینی موثر برای دار

 

 مزایای شوینده های غیر صابونی

 صدمه واژن ناحیه طبیعی اسید تعادل به دارند، قلیایی pH که شوینده مواد سایر و ها صابون از استفاده

 های شوینده .گردد می  pHافزایش به منجر خالص آب با ناحیه این شستشوی حتی و زنند می

 و شندمی با ها صابون از تر مالیم بسیار و مناسب کنندگی پاک خاصیت دارای ها، پن نظیر غیرصابونی

 pH داشتن دلیل به ها شوینده این. ببرند بین از کامل طور به را پوست سطح های آلودگی توانند می

 زا جلوگیری و رطوبت حفظ سبب و برند نمی بین از را پوست طبیعی های چربی پوست، با مناسب

 .شوند می پوست خشکی

 

 (:نال لیدی پنپن مایع بهداشتی بانوان )
 

و اسید البراتوار نال، نال لیدی پن را با بهره گیری از عصاره های درخت چای، آویشن، بابونه، عسل 

 ه و تولید نموده است.یناحیه خارجی دستگاه تناسلی بانوان تهشستشوی جهت بوریک 

این پن فاقد مواد صابونی، سود سوزآور و چربی های صنعتی است و هنگام مصرف کف فراوان ایجاد 

نمی کند. همچنین هرگونه چربی و پوست مرده را از بدن دفع می نماید. به علت دارا بودن عصاره ها و 



جب رفع را به ارمغان آورده و موپوستی نرم و لطیف ، سازگار با پوست pHترکیبات اختصاصی با 

 التهابات و التیام بیماری های پوستی خواهد گردید.

یکروارگانیسم به عنوان یک عامل فعال ضد میکروبی، در برابر طیف وسیعی از م ،عصاره درخت چای

عصاره درخت چای دارای خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد ویروسی و ها شناخته شده است. 

نوان عامل ضد عفونی کننده در لوازم آرایشی و محصوالت ضد التهابی می باشد. این عصاره به ع

ضد میکروبی  اتاصلی ترین ترکیبسینئول،  8و1و ال  -4بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. ترپینن 

به دلیل تغییر نفوذپذیری غشا، تراوش ترکیبات  ،سینئول 8و1فعالیت ضد قارچی  ،می باشددرخت چای 

  ها می باشد.و نابودی قارچ  داخل سلولی

دارای ویژگی های بیولوژیکی و فارماکولوژیکی بسیاری می باشد که به دلیل حضور اجزای  آویشن

اصلی نظیر تیمول و کارواکرول در ساختار این گیاه می باشد. این گیاه دارای خواص آنتی اکسیدانی، 

تی د میکروبی و آنضدعفونی کننده و ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد ویروسی می باشد. خاصیت ض

اکسیدانی آویشن مربوط به حضور ترکیبات فنولی نظیر تیمول و هیدروکربن های ترپنی نظیر گاما 

از طریق مبارزه با رادیکال های  می باشد که Cترپینن نسبت داده می شود. آویشن منبع غنی ویتامین 

تیمول موجود  جلوگیری می کند.و از بروز التهاب موثر می باشد بیماری های عفونی  درماندر  آزاد،

آویشن با داشتن تیمول و با  می باشد. آویشن در آویشن مسئول خواص ضدعفونی کنندگی و ضد قارچی

و نابودی قارچ ها در درمان عفونت های قارچی  تغییر نفوذپذیری غشای سلولی، مهار تنفس سلولی

 واژینال موثر است.

و تسکین دهندگی پوست در محصوالت زیبایی و آرایشی استفاده بابونه به دلیل داشتن خواص ضد التهابی 

اجزای اصلی بابونه آلفا بیزابولول و کامازولن می باشد که برای تسکین سوختگی ها و سوزش  می شود.

ابونه ب. نین و لوتئولین دارای خواص ضد التهابی می باشدژهای پوستی اعمال می شود. فالونوئیدهای اپی

 و اثرات ضد قارچی خود را اعمال می کند. کاندیدا آلبیکنس جلوگیری می کنداز رشد سویه های 

و با عمل می کند اسید بوریک پودری محلول در آب می باشد که به عنوان یک عامل ضدعفونی کننده 

رشد قارچ، در درمان تولید مثل غیرجنسی و مهار جلوگیری از تولید اسپورهای غیرجنسی قارچ و 

پوست کاربرد دارد. اسید بوریک به عنوان نگه دارنده برای جلوگیری از رشد مخمر  عفونت های قارچی

 در محصوالت آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد. 

ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی است و مانع از رشد آنتی اکسیدانی، عسل دارای خواص 

ونوئیدها و اسیدهای فنولیک می باشد که میکروارگانیسم های مضر می شود. عسل حاوی ترکیبی از فال

آنتی اکسیدان های قوی هستند که از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کند و مسئول خواص ضد 

درصد شکر و مخلوطی از مواد معدنی مانند فسفر، کلسیم،  89التهابی عسل می باشد. عسل حاوی حدود 

ثر در اآب  خروجباکتریایی عسل ناشی از  واص ضدخ منیزیم، پتاسیم و بعضی ویتامین ها می باشد.

 اسمز، حضور هیدروژن پراکسید و اسیدیته باالست. فرایند 

آنزیم های موجود درعسل در صورت مواجهه با زخم، هیدروژن پراکسید گندزدا تولید می کند و 

ازی سریع سرسخت ترین زخم ها را درمان می کند. مشاهدات بالینی نشان می دهد که عسل در پاکس

 عفونت، کاهش سریع التهاب، درد و ورم  و رفع بوی نامطبوع موثر است.



خواص ضد میکروبی عسل از رشد میکروب ها در محیط های مرطوب جلوگیری می کند. برخالف 

 با داشتن خاصیت ضد التهابی و عسل باعث آسیب بافتی نمی شود سایر ضدعفونی کننده های موضعی،

 می بخشد.تسریع و در واقع روند بهبودی را قوی، از عفونت بیشتر جلوگیری کرده 

عسل خاصیت ضد قارچی دارد و در مهار گونه های کاندیدا آلبیکنس موثر می باشد. فعالیت ضد 

یداز می گلوکزاکس میکروبی عسل ناشی از تولید هیدروژن پراکسید از گلوکز و اکسیژن در حضور آنزیم

 باشد.

 ویژگی ها:

 شوینده غیرصابونی واژینال و نواحی خارجی دستگاه تناسلی 

 موضع رفع بوی نامطبوع 

 سودسوزآور و صابونی فاقد مواد  

 بدون کف و آنتی باکتلایر 

  ،ضد قارچ، مرطوب کنندهpH  سازگار با پوست 

  ،)سال به باال 10دوشیزگان و کودکان قابل استفاده برای بانوان )باردار، شیرده و یائسه 

 طریقه مصرف:

 عمل این. دهید شستشو را موضع و ریخته دست بر کف مایع بهداشتی بانوان را پن از کافی مقدار

 . شود تکرار بار 3 تا 0 روزانه

 

 

 :(نال لیدی سپتاسپری بهداشتی بانوان )
 

البراتوار نال با بهره گیری از عصاره های گل بنفشه، گل سرخ، اسید بوریک و کتوکونازول، اسپری 

 بهداشتی بانوان را جهت شستشوی ناحیه خارجی دستگاه تناسلی بانوان تهیه و تولید نموده است. 

هت رفع بوی اسپری بهداشتی بانوان، در زمان مقاربت، قبل و بعد از شنا و ورزش های تعریق آور جاز 

آقایان نیز از این محصول . کرد استفادهمی توان نامطبوع ناحیه واژینال و در دوران قاعدگی و بارداری 

می توانند جهت جلوگیری از رشد و تکثیر قارچ و رفع بوی نامطبوع نواحی کشاله ران و زیر بغل 

س از پ که شده موجب بهداشتی اسپری ترکیب در ها شوینده و ها سورفاکتانت وجود عدم استفاده نمایند.

 مجاز اسانس از استفاده. باشد می ماندگار نیز بعدی استفاده زمان تا و نداشته شستشو به نیازیمصرف، 

 و بانوان برای را پاکیزگی و شادابی و شود می موضع شدن خوشبو باعث ،محصول این تولید در

 .آورد می همراه به دوشیزگان

، در برابر و نابودی قارچ ها غشاهای قارچی بنفشه با ایجاد اختالل درعصاره جود در مو یسیکلوتیدها

الوه ع عصاره گیاهی گل بنفشه و می باشند موثرتری های گرم منفی پاتوژن های مقاوم نظیر کاندیدا و باک



ه ناحی بر خاصیت ضد قارچی، خواص ضد التهابی و ضد حساسیت در پیشگیری از سوزش یا التهاب

 دارند. تناسلی

گل سرخ با مهار واسطه های التهابی، خاصیت ضد التهابی خود را اعمال می کند. گل سرخ به واسطه 

حضور ترکیبات فالونوئیدی نظیر فالونول دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و با آسیب به  دیواره سلولی 

شد قارچ، کاهش رشد کلونی سبب مرگ میکروارگانیسم می شود. عصاره گل سرخ با مهار ر ،DNAو 

قارچی خود را اعمال می کند. این عصاره همچنین دارای  های قارچ و مهار جوانه زنی قارچ خاصیت ضد

 فعالیت ضد باکتریایی نیز می باشد.

 در مقابل عفونت های کننده ضدعفونی و باکتریایی ضد خاصیت که است مالیم اسیدی بوریک، اسید

اسید بوریک با کاهش محتویات ارگسترول دیواره سلولی قارچ، آسیب به غشا و  .داردباکتریایی و قارچی 

خاصیت ضد قارچی خود را اعمال می کند. این  تخریب یکپارچگی قارچ منجر به نابودی قارچ می شود و

  .است موثر بسیار قارچی های عفونت رفعدر  قارچ رشد مهار قارچ از طریق

 ضد ثرا کتوکونازول قارچی در مقابل کاندیدا آلبیکانس عمل می کند.کتوکونازول به عنوان یک عامل ضد 

 ارگوسترول تولید ،آنزیم این مهار با ،کند می اعمال P۰۵۴ سیتوکروم آنزیم مهار طریق از را، خود یقارچ

و این امر منجر به از دست دادن  گردد میمتوقف  است، قارچ سلولیغشای  در حیاتی جزء یک که

 قارچ می شود. یکپارچگی و نابودی 

 ویژگی ها:

 باکتری و قارچرشد  جلوگیری از 

 واژینال ناحیه نامطبوع بوی و التهابات خارش، سوزش، رفع 

  سال به باال 10قابل استفاده برای بانوان باردار، دوشیزگان و کودکان 

 pH و خوشبو کننده سازگار با پوست 

  قارچ و ضد باکتریضد 

 

 طریقه مصرف:

 بار پس از خشک کردن، موضع را با اسپری شستشو دهید. 3تا  0روزانه 
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