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پاتوفیزیولوژی ترشحات واژینال از دیدگاه طب سنتی
ایران و مقایسه با طب رایج
دكتر پانتهآ شیرویه ،1دكتر مریم یاوری ،2دكتر سیده آتیه نعیمی ،1دكتر
مریم بهمن ،1دكتر اعظم معیاری ،1دكتر هاجر معمارزاده زواره ،1دكتر مژگان
تنساز ،3سودابه بیوس ،4دكتر راضیه نبی میبدی
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*1

دستیار طب سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه طب سنتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
استادیار گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
پژوهشگر طب سنتی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1315/70/22 :تاریخ پذیرش1315/17/70 :

مقدمه :ترشحات واژینال از شایع ترین شکایات زنان است که در موارد بسیاری با عدم پاسخ به درمان و عود همراه
میباشد .در مطالعات بسیاری به درمان آن از دیدگاه طب مکمل پرداخته شده ولی سببشناسی آن کمتر بررسی
شده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پاتوفیزیولوژی ترشحات واژینال از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه با
طب رایج انجام شد.
روشكار :در این مطالعه مروری ،علل و عالئم سیالن رحم از متون مرجع طبسنتی ایران مانند قانون بوعلی سینا،
معالجات عقیلی ،اکسیر اعظم ،طب اکبری و  ...گردآوری و طبقهبندی شد .همچنین پاتوفیزیولوژی لکوره در کتب
مرجع ژنیکولوژی مانند نواک و دنفورث و پایگاههای اطالعاتی گردآوری شد .سپس یافتههای دو دیدگاه با هم مقایسه
شد .اشتراکات و افتراقات دستهبندی شد و تبیین دو دیدگاه صورت گرفت.
یافتهها :خروج هر گونه ترشحات از واژن بر اساس طبسنتیایران "سیالن" نامیده میشود که میتواند طبیعی یا
غیرطبیعی باشد .سیالن غیرطبیعی با واژه سیالن رحم بیان شده است .علل سیالن رحم ،رحمی یا خارج رحمی است.
دالیل رحمی شامل ضعف قوه غاذیه رحم و علل خارج رحمی ناشی از امتالی هر یک از اخالط در بدن ،ریزش آنها
به رحم و دفع از طریق ترشحات واژن است .در طبرایج لکوره میتواند فیزیولوژیک یا پاتولوژیک باشد که لکوره
پاتولوژیک همان واژینیت است و بر اساس نوع ارگانیسم عامل عفونت تقسیم میشود.
نتیجهگیری :سیالن در طب سنتی ایران معادل لکوره در طب رایج است .سیالن طبیعی نیز با لکوره فیزیولوژیک
معادل است .لکوره پاتولوژیک تنها دارای دالیل عفونی است ،درحالیکه سیالن رحم دارای علل وسیعتری بوده و هر
یک از این علل میتوانند زمینهساز عفونت و همچنین توجیهکننده موارد عدم پاسخ به درمان و عود مکرر واژینیت
باشند.
كلماتكلیدی :ترشحات واژینال ،سیالن رحم ،طب سنتی ایران ،لکوره ،واژینیت
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پاتوژنها به آن و ایجاد عفونت است .عامل داخلی به
عبارتی سکون رطوبات در بدن و تولید بلغم است (.)21
طب سنتی ایران (پزشکی ایرانی) یکی از انواع طب
مکمل ( )22با دیدگاهی کلنگر و جامع به بدن انسان
است ( )23و اطالعات گرانبهایی در راستای حفظ
سالمتی ( )24و تشخیص و درمان بیماریها دارد ( .)0از
آنجا که بررسی گستردهتر پاتوفیزیولوژی ترشحات
واژینال در طب مکمل موجب یافتن روش مؤثرتر در
تشخیص و درمان این بیماری خواهد شد ( ،)25لذا
مطالعه حاضر با هدف بررسی پاتوفیزیولوژی ترشحات
واژینال از دیدگاه طبسنتیایران و مقایسه با طبرایج
انجام شد.

مقدمه
 دكتر پانته آ شیرویه و همكاران

ترشحات زیاد واژن یا لکوره یکی از شایعترین شکایات
مراجعین به درمانگاههای زنان است ( )6-1و حدود  5تا
 %35زنان در سنین باروری از وجود لکوره شکایت دارند
( .)6-2واژینیت یکی از علل لکوره و شایعترین دلیل
مراجعه به مطبهای زنان است و ساالنه حدود ده
میلیون ویزیت را به خود اختصاص میدهد (%05 .)6-2
زنان حداقل یکبار ( )0و  %45آنان دو بار یا بیشتر در
طول عمر خود به واژینیت مبتال میشوند ( .)0این
بیماری یکی از علل مهم معلولیت زنان در سنین باروری
و از معضالت بهداشتی است ( )1 ،0که موجب صرف
وقت و هزینه فراوان میشود (.)17
عوامل باکتریال ،تریکوموناس و کاندیدا شایعترین علل
عفونی واژن میباشند .تاکنون مطالعات مختلفی ارتباط
بین عوامل فردی مختلف و ابتالء به انواع واژینیت را
بررسی کردهاند .در این مطالعات عواملی مانند شریک
جنسی جدید ،قلیایی شدن مکرر واژن در اثر
نزدیکیهای مکرر جنسی و یا دوش واژینال ،استفاده
مداوم از کاندوم ،کشیدن سیگار ،استفاده از آییودی،
مواجهه با استرس مزمن ،دیابتقندی ،چاقی ،بیماریهای
تضعیفکننده ایمنی و مصرف آنتیبیوتیکهای متنوع به
عنوان عوامل خطر ابتالء به واژینیت ذکر شدهاند (.)11
با وجود مطالعات بسیار ،درمان واژینیت با
محدودیتهایی مانند عدم پاسخ به درمان ،مقاومت
دارویی ( )12و عوارض جانبی همراه است (.)13 ،12
همچنین در  %07موارد با عود مکرر همراه میباشد (،12
 .)16-14تاکنون مطالعات بسیاری به بررسی درمان
ترشحات واژینال از دیدگاه انواع طب مکمل پرداختهاند
( .)10ولی علل آن از دیدگاه طب مکمل کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال از دیدگاه طب
ایورودا دلیل اصلی لکوره عدم تعادل در انرژیهای بدن
شامل واتا و کافا است ( )11 ،10که موجب اختالل در
تولید و انتقال مواد در سیستم ادراری -تناسلی شده و در
نهایت موجب لکوره میشود ( .)27همچنین از دیدگاه
طب سنتی چین دلیل ایجاد لکوره داخلی یا خارجی
است .عامل خارجی بهداشت نامناسب واژن و ورود

روشكار
در متون طب سنتی ایران ترشحات واژن تحت عنوان
"سیالن رحم" بیان شده است ( .)30-26در این مطالعه
مروری و کتابخانهای ابتدا علل و عالئم "سیالن رحم" از
کتاب سوم قانون ابن سینا ،فن بیستویکم ،مقاله سوم
استخراج و طبقهبندی شد .سپس مطالب با همین
موضوع از منابع متعدد طب سنتی ایران که شامل شرح
قانون قرشی ،کامل الصناعه الطبیه ،تقویم االبدان ،ذخیره
خوارزمشاهی ،اغراض الطبیه و مباحث العالییه ،شرح
االسباب و العالمات ،طب اکبری ،مجربات اکبری،
معالجات عقیلی ،اکسیر اعظم ،بهجه الروساء فی امراض
النساء و التصریف بود ،گردآوری شد .همه کتابها دارای
مطالب مرتبط با موضوع بودند .سپس مطالب بر اساس
تعریف ،اسباب ،عالئم و تشخیص دستهبندی شد .طی
جلسات متعدد مباحثه ،بازخوانیهای مکرر متون برای
فهم بهتر و عمیقتر مطالب و پیدا کردن ارتباط صحیح و
مناسب بین مطالب انجام شد.
همچنین پاتوفیزیولوژی لکوره از کتب مرجع ژنیکولوژی
شامل نواک و دنفورث بررسی شد .پایگاههای اطالعاتی
 SID ،Google Scholarو  PubMedبا کلید
واژههای فارسی لکوره ،واژینیت ،ترشحات واژینال،
ترشحات واژن و سیالن رحم و کلید واژههای انگلیسی
 vaginal discharge ،leukorrheaو vaginitis
جستوجو شدند .مقاالت با موضوع پاتوفیزیولوژی
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ترشحات واژینال وارد مطالعه شدند و در صورت عدم
دسترسی به متن کامل مقاله و نتایج غیرمرتبط از مطالعه
خارج شدند .محدودیت زمانی در انتخاب مقاالت وجود
نداشت (نمودار  .)1در نهایت اسباب و عالئم سیالن رحم

جستجو در پایگاههای اطالعاتی Scopus ،Pubmed ،Google Scholar
و  SIDلکوره ،واژینیت ،ترشحات واژینال ،ترشحات واژن و سیالن رحم و
 vaginal discharge ،leukorrheaو vaginitis
بررسی عنوان و چکیده مقاالت از جهت هماهنگی با موضوع مطالعه

حذف مقاالت غیرمرتبط

جستجوی متن کامل مقاالت
حذف مقاالت در صورت عدم
دسترسی به متن کامل
بررسی متن کامل مقاالت از جهت هماهنگی با موضوع مطالعه
حذف مقاالت حاوی مطالب
غیرمرتبط
مقاالت مرتبط با موضوع وارد مطالعه شدند
نمودار  - 1فرایند انتخاب مقاالت

رحم" و در حالت بیماری و پاتولوژیک را "سیالن
غیرطبیعی رحم" میگویند .ولی در اکثر متون طب
سنتی ایران برای بیان کلی خروج ترشحات از واژن تنها
عبارت "سیالن" به کار برده شده است .همچنین در
اکثر این متون سیالن رحم طبیعی ،با واژه "سیالن
طبیعی" و سیالن رحم غیرطبیعی با واژه "سیالن رحم"
بیان شده است .لذا جهت سهولت در بیان مطلب ،در این
مطالعه نیز از همین عبارات استفاده شد.

یافتهها
.1

بررسی سیالن رحم از دیدگاه طب سنتی ایران

.1.1

تعریف

سیالن رحم به معنای جاری شدن ترشحات از واژن به
غیر از ایام قاعدگی است ( .)20الزم به ذکر است در
متون طب سنتی ایران ،گاهی برای بیان دستگاه تناسلی
زن شامل رحم ،سرویکس ،واژن ،لولههای فالوپ و
تخمدانها تنها واژه "رحم" بهکار برده میشود ( .)23لذا
منظور از سیالن رحم ،خروج هر ترشحی از واژن است
که منشأ آن میتواند رحم یا واژن باشد (.)34 ،20
سیالن رحم میتواند طبیعی یا غیرطبیعی باشد .جاری
شدن ترشحات در حالت فیزیولوژیک را "سیالن طبیعی

.1.2

اپیدمیولوژی

.1.2.1

سیالن طبیعی

در بچهها بهخصوص پس از تولد رخ میدهد (.)20
.1.2.2
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سیالن رحم

 پاتوفیزیولوژی ترشحات واژن

از دیدگاه طب سنتی ایران با لکوره از دیدگاه طب رایج
مقایسه شد.

 دكتر پانته آ شیرویه و همكاران

سیالن رحم بیشتر در زنان بالغ غیر باردار ( )36در سنین
جوانی ( )30بهویژه زنان چاق ساکن در مناطق سرد و تر
( )20و سرزمینهای جنوبی و در فصل بهار مشاهده
میشود ( .)30درحالیکه در دوشیزگان شیوع کمتری
دارد (.)36
.1.3

میان چهار خلط دم ،صفرا ،بلغم و سودا وابسته است.
چنانچه هر یک از این اخالط از تعادل کمی یا کیفی
خود خارج شوند ،غیرطبیعی میشوند ( )23و بدن
درصدد دفع آنها برمیآید .یکی از راهای دفع آن است
که مواد زائد را به رحم ریخته و از طریق ترشحات از
واژن دفع نماید .بنابراین چنانچه مواد زائد از طریق سایر
راههای دفعی شامل ادرار ،مدفوع و عرق نتواند از بدن
دفع شود ،ترشحات واژن زیاد شده و ادامه مییابد (.)37
منشأ خارج رحمی ترشحات میتواند امتالی بدن از هر
یک از اخالط زیر باشد:

علل

اسباب سیالن رحم در طب سنتی ایران را میتوان بر
اساس منشأ تولید ترشحات به دو دسته رحمی و خارج
رحمی تقسیم کرد .هر یک از موارد رحمی و خارج
رحمی میتوانند زمینهساز عفونت باشند ( .)20علل
رحمی و خارج رحمی سیالن رحم به شرح زیر است:
رحمی ( :)32-37 ،20ترشحات در رحم تولید

میشود .تولید ترشحات در رحم به دلیل ضعف قوه
تغذیهای رحم رخ میدهد ( .)35-37از دیدگاه حکمای
طب سنتی ایران ،بدن دارای قوههای متعددی است که
توانایی انجام کارهای مختلف را فراهم میکنند (.)31
تغذیه هر عضو توسط قوه غاذیه انجام میشود .این قوه
شامل چهار زیر مجموعه به نام قوه جاذبه ،ماسکه ،هاضمه
و دافعه است .قوه جاذبه غذای مناسب با عضو را از خون
جذب میکند .قوه ماسکه غذای جذب شده را جهت
هضم ،در عضو نگه میدارد .قوه هاضمه غذا را هضم
میکند و قوه دافعه مواد زائد را از عضو دفع میکند (،31
 .)47ضعف قوه غاذیه رحم به دالیل زیر موجب افزایش
ترشحات از واژن و سیالن رحم میشود (:)35-21

امتالی دم ( :)33-20ترشحات واژن ناشی از

امتالی دم قرمز رنگ است .لذا در متون طب سنتی
سیالن رحم به دلیل امتالی دم به طور مفصل در مبحث
"استحاضه" بررسی میشود (.)20


امتالی صفرا



امتالی بلغم



امتالی سودا (.)33-20

.1.4

عالئم

.1.4.1

سیالن طبیعی

 .1.4.2عالئم سیالن طبیعی را بر حسب سن میتوان
تفکیک کرد:
بالغین :ترشحات رقیق ،زالل و بدون بو است

(.)41
بچهها :بهخصوص پس از تولد ،ترشحات به

صورت غلیظ ،سفید یا زرد رنگ میباشد (.)20

ضعف قوه هاضمه رحم :موجب بدی هضم و

افزایش مواد زائد ناشی از آن میشود.

 .1.4.3سیالن رحم (جدول )1

ضعف قوه ماسکه رحم :باعث عدم توانایی رحم

در نگهداشتن ترشحات طبیعی شده و در نتیجه میزان
ترشحات واژن افزایش مییابد.

سیالن رحم دارای عالئم مشترک و اختصاصی است.
عالئم مشترک

عالئم مشترک در موارد پیشرفته سیالن رحم ظاهر
میشود و حاصل مشارکت رحم با سایر اعضاء است .از
منظر طب سنتی ایران ،رحم با بسیاری از اعضا مشارکت
دارد و از اینرو هر بیماری در رحم میتواند در اعضای
مشترک آن عالمتی ایجاد کند ( .)37 ،21عالئم مشترک
سیالن رحم شامل:

ضعف قوه دافعه رحم :ترشحات یکدفعه خارج

نشده و به تدریج خارج میشود (.)35 ،34
خارج رحمی :رحم خود سالم است و بیماری

از سایر بدن بر آن عارض میشود ( .)20تولید ترشحات با
منشأ خارج رحمی به دلیل "امتالء" بدن رخ میدهد.
امتالء به معنای پر شدن بدن از مواد زائد است ( .)47این
مواد زائد همان اخالط غیرطبیعی هستند (.)47 ،33-20
بر اساس مکتب طب سنتی ایران ،سالمت بدن به تعادل

بیاشتهایی :به دلیل مشارکت رحم با معده رخ

میدهد (.)33 ،20
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پف کردن پلکها :به دلیل مشارکت رحم با

کبد ایجاد میشود (.)33 ،20
تنگی نفس :به دلیل مشارکت رحم با ریه رخ

میدهد (.)33 ،20

درد لگن ( :)37ناشی از مجاورت رحم با

اعضای لگنی است (.)23
عالئم خاص

عالئم خاص سیالن رحم ،عالئمی هستند که بر اساس
دلیل ایجادکننده آن متفاوت میباشند (.)30 ،32-20
همچنین عالئم خاص هریک از علل رحمی و خارج
رحمی را میتوان به دو دسته عام و تناسلی تقسیم کرد.
عالئم عام ،بیانکننده عالئم عمومی ناشی از ضعف قوه
غاذیه رحم و یا امتالی هر یک از اخالط در بدن است.
عالئم تناسلی ،نشاندهنده عالئم ویژه دستگاه تناسلی
هنگام ضعف قوه غاذیه رحم و یا دفع هر یک از اخالط
غیرطبیعی از طریق رحم میباشد (،34-32 ،37 ،21
 .)41 ،36عالئم خاص سیالن رحم بر حسب علل به
شرح زیر است:

.1.1

تشخیص

ابتدا شرح حال دقیق عمومی و تناسلی از بیمار گرفته
شده و سپس معاینه با اسپکولوم جهت بررسی ترشحات
و همچنین معاینه دو دستی انجام میشود .پس از
گردآوری شواهد کافی ،ابتدا سیالن طبیعی رد شده و
سپس به بررسی علل سیالن رحم پرداخته میشود.
در صورت شک به امتالی اخالط در بدن ،آزمون بررسی
ترشحات با استفاده از پنبه یا گاز استریل انجام میشود.
در این آزمون ،بیمار در هنگام پاکی پنبه یا گاز استریل
را شب در هنگام خواب داخل واژن گذاشته و صبح
بیرون میآورد .سپس پنبه را در مکان سایهای قرار
میدهد تا خشک شود .پنبه توسط پزشک بررسی شده
که رنگ آن نشاندهنده خلط غالب در بدن خواهد بود
(.)35 ،33-31

رحمی

ضعف قوه غاذیه رحم:
عالئم عام :شامل رنگ چهره زرد ،بنیه ضعیف و کاهش
اشتها است (.)35 ،34
عالئم تناسلی :مهمترین عالمت تناسلی در ضعف قوه
غاذیه رحم ،خروج دورهای و متناوب ترشحات از واژن
میباشد (.)35 ،34
خارج رحمی

امتالی دم
o
عالئم عام :شامل تشنگی و ادرار غلیظ و مایل
o
به قرمز است (.)30 ،32-20
عالئم تناسلی :ترشحات واژن قرمز رنگ است
o
(.)20
امتالی صفرا
o
عالئم عام :از جمله تشنگی زیاد و ادرار زرد پر
o
رنگ است (.)30 ،32-20

.2

بررسی لكوره از دیدگاه طب رایج

.2.1

تعریف

ترشحات واژن از ترشحات غدد سرویکس و واژن ،بقایای
اندومتر و اپیتلیوم ریزش یافته واژن تشکیل میشود.
ترشحات طبیعی واژن به حفظ  Phمحیط واژن برای
مقابله با عوامل بیماریزا و انعطافپذیری بافت واژن و
تسهیل حرکت اسپرم کمک میکند .مقدار این ترشحات
در زمانهای مختلف سیکل ماهانه تغییر میکند .برای
مثال از روز  17تا  10سیکل افزایش مییابد .همچنین
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تغییر رنگ چهره :به دلیل مشارکت رحم با

کبد ایجاد میشود (.)33 ،20

عالئم تناسلی :ترشحات واژن زردرنگ و بدبو
o
است و درد لگن و قسمت پایین کمر و کشاله ران وجود
دارد (.)30 ،32-20
امتالی بلغم
o
عالئم عام :مانند چاقی ،کسالت و سستی ،رنگ
o
چهره سفید ،خواب زیاد ،تشنگی کم و رنگ ادرار مایل به
سفید میباشد (.)30 ،32-20
عالئم تناسلی :ترشحات واژن سفید رنگ و
o
همراه با بلغم است (.)30 ،32-20
امتالی سودا

عالئم عام :مانند الغری ،تیرگی رنگ چهره و
o
خشکی پوست است (.)30 ،32-20
عالئم تناسلی :ترشحات واژن غلیظ و کدر
o
است (.)30 ،32-20

 دكتر پانته آ شیرویه و همكاران

در دورههای سنی مختلف مثل بلوغ ،باروری و یائسگی
تغییراتی دارد ( .)3مقدار معینی از ترشحات طبیعی
همیشه در واژن وجود دارد که تحریککننده نبوده و
معموالً مقدار آن زیاد نیست و همچنین وجود آن برای
بیشتر زنان ملموس نیست (.)42
در طب رایج به ترشحات سفید یا زرد رنگ یا هر نوع
ترشح غیرخونی از واژن که بیش از حد مورد انتظار فرد
باشد ،لکوره ) )leucorrheaاطالق میشود (،6 ،5 ،3
 .)12از دیدگاه طب رایج لکوره را میتوان به دو دسته
فیزیولوژیک و پاتولوژیک تقسیم کرد.
.2.2

علل

.2.2.1

لكوره فیزیولوژیك

.2.3

عالئم

 .2.3.1لكوره فیزیولوژیك
ترشحات در لکوره فیزیولوژیک شفاف ،بیرنگ وکمی
کشدار است و بین روزهای دهم تا هجدهم سیکل
ماهانه یعنی قبل از تخمکگذاری افزایش مییابد .
.2،3،2لكوره پاتولوژیك (جدول )1
عالئم لکوره پاتولوژیک یا همان واژینیت بر اساس عامل
بیماریزا متفاوت است:
واژینیت کاندیدایی :دارای ترشحات واژینال

سفید و پنیری همراه خارش است.
واژینیت تریکومونایی :دارای ترشحات زیاد ،زرد

رنگ ،بدبو ،رقیق و کفآلود بوده که تحریککننده ولو
است و نمای توت فرنگی در سرویکس دارد.
واژینوز باکتریال :دارای ترشحات خاکستری،

بدبو با بوی ماهی با قوام رقیق ویکنواخت است و نمای
واژن طبیعی است (.)43 ،6 ،5
در جدول  1عالئم سیالن رحم در طب سنتی ایران
( )32-20و واژینیت در طب رایج ( )6 ،5به تفکیک دلیل
نشان داده شد و در جدول  2مقایسه دالیل سیالن در
طب سنتی ایران با لکوره در طب رایج بررسی شد.

لکوره فیزیولوژیک ناشی از عدم تعادل در میزان هورمون
استروژن در سیکل ماهیانه است ( .)12 ،6 ،5 ،3لکوره
فیزیولوژیک مانند لکوره در نوزادان دختر بعد از تولد و
لکوره بارداری میباشد (.)42 ،4
 .2.2.2لكوره پاتولوژیك
لکوره پاتولوژیک ناشی از عفونتهای واژن یا سرویکس
بوده و واژینیت نامیده میشود ( .)42واژینیت بر اساس
عامل بیماریزا به سه دسته واژینیت کاندیدایی،
تریکومونایی و واژینوز باکتریال تقسیم میشود (.)3 ،2

78

جدول  -1عالئم سیالن رحم در طب سنتی ایران و واژینیت در طب رایج به تفكیك علت
مشترک
معده

کبد

ریه

اعضای لگنی

بیاشتهایی

تغییر رنگ چهره
پف پلکها

تنگی نفس

درد لگن

خاص
علل سیالن رحم
رنگ

بو

مقدار

قوام

زمان

-

-

-

-

ادواری

رنگ چهره زرد ،بنیه ضعیف و کاهش اشتها

دم

قرمز
(استحاضه)

-

-

-

-

تشنگی ،ادرار غلیظ و مایل به قرمز

بلغم

سفید

-

-

-

-

چاقی ،رنگ چهره سفید ،تشنگیکم و ادرار مایل به
سفید

صفرا

زرد

بدبو

-

-

-

تشنگی زیاد ،ادرار زرد پر رنگ

سودا

کدر

-

-

غلیظ

-

الغری ،تیرگی رنگ چهره و خشکی پوست

ضعف قوه
غاذیه رحم

رحمی

خارج
رحمی

تناسلی

امتال

عام

ترشحات

عالئم واژینیت
علل واژینیت

رنگ

بو

مقدار

قوام

زمان

سایر عالئم

کاندیدایی

سفید

-

-

پنیری

-

تریکومونایی

زرد

بدبو

زیاد

رقیق
کفآلود

-

تحریککننده ولو
نمای توتفرنگی در سرویکس

همراه خارش

واژینوز باکتریال

خاکستری

بدبو (بوی
ماهی)

-

رقیق و
یکنواخت

-

نمای واژن طبیعی

جدول  -2مقایسه علل سیالن در طب سنتی ایران با لكوره در طب رایج
طب سنتی ایران
سیالن
سیالن طبیعی
سیالن رحم
ضعف قوای رحم
رحمی
امتالی دم
امتالی بلغم
خارجرحمی
امتالی صفرا
امتالی سودا

طب رایج

مقایسه

لکوره
لکوره فیزیولوژیک
لکوره پاتولوژیک یا واژینیت
زمینهساز واژینیت کاندیدایی
زمینهساز واژینیت تریکومونایی
زمینهساز واژینوز باکتریال

معادل است.
معادل است.
علل سیالن رحم:
معادلی در طب رایج ندارند.
همه آنها میتوانند زمینهساز عفونت باشند.
وسیعتر از علل لکوره پاتولوژیک هستند.
توجیه کننده موارد عدم پاسخ به درمان و عود واژینیت
هستند.

ترشحات واژینال از دیدگاه طب سنتی ایران بررسی و
با یافتههای طب رایج مقایسه شد.
ترشحات خارج شده از واژن در طب سنتی ایران،
سیالن و در طب رایج لکوره نامیده میشود .بنابراین
سیالن با لکوره معادل است .سیالن در طب سنتی
طبیعی یا غیرطبیعی است که به ترتیب سیالن طبیعی
و سیالن رحم نامیده میشود .از دیدگاه طب رایج لکوره
را میتوان به دو دسته فیزیولوژیک و پاتولوژیک تقسیم

بحث
در مطالعات متعدد مانند مطالعه روزافزای و همکاران
( ،)2714ربیعی و همکاران ( )2712و دسنا و همکاران
( )2776موارد باالی عود مکرر پس از درمان واژینیت
گزارش شد ( .)16 ،15 ،12این شواهد نشاندهنده
نقصی در رویکرد به ترشحات واژینال میباشد و لزوم
بررسی این بیماری را از دیدگاههای دیگر مطرح
میکند .لذا در این مطالعه برای اولین بار پاتوفیزیولوژی
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اشتراک با

عالئم سیالن رحم

مجاورت با

 دكتر پانته آ شیرویه و همكاران

( .)3از دیدگاه طب سنتی ایران نیز ابتدا باید سیالن
طبیعی و غیرطبیعی از هم تفکیک شوند.
یاوری و همکاران ( )2716در مطالعهای ،رویکرد درمانی
و پروتکل درمانی سیالن رحم از دیدگاه طب سنتی ایران
را طراحی و ارائه کردند ،رویکرد ارائه شده بر اساس
اسباب و علل مطرح شده در مطالعه حاضر انجام شده
است .بر اساس مطالعه مذکور ابتدا اسباب و علل سیالن
رحم به تفکیک مطرح شده و دسته بندی انجام گرفته و
پیشنهادهای درمانی ارائه شده است ( .)44در برخورد با
ترشحات واژینال ،گام اول تفکیک سیالن طبیعی از
غیرطبیعی و بهعبارتی لکوره فیزیولوژیک از پاتولوژیک
است .در گام دوم وجود یا عدم وجود واژینیت ،تشخیص
داده میشود .در صورت تشخیص واژینیت ،عوامل
زمینهساز شامل ضعف قوه غاذیه رحم و امتالی اخالط
نیز بررسی میشوند تا عالوه بر واژینیت ،عامل زمینهای
در صورت وجود داشتن نیز درمان شود .اگر در گام دوم
تشخیص واژینیت رد شود ،عالئم امتالی اخالط و ضعف
قوه غاذیه رحم بررسی شده و درمان بر اساس عامل
انجام میشود (.)44

کرد .سیالن طبیعی با لکوره فیزیولوژیک مطابقت دارد.
تعریف واژه لکوره پاتولوژیک نیز با سیالن رحم مطابق
است ولی دالیل آنها متفاوت است .زیرا لکوره
پاتولوژیک تنها دارای دالیل عفونی است ،درحالیکه
سیالن رحم دارای علل رحمی و خارج رحمی است که
هر یک از این علل میتوانند زمینهساز عفونت باشند.
دالیل رحمی شامل ضعف قوه غاذیه رحم بوده و دالیل
خارج رحمی ناشی از امتالی هر یک از اخالط در بدن و
دفع آنها از طریق رحم است .پس علل سیالن رحم از
علل لکوره پاتولوژیک وسیعتر میباشند .همچنین علل
سیالن رحم میتوانند بیانکننده دلیل زمینهای ایجاد
واژینیت و همچنین موارد عدم پاسخ به درمان و عود
مکرر واژینیت باشند.
همه علل سیالن رحم میتوانند زمینه عفونت را فراهم
کنند ولی از تطبیق عالئم چنین برمیآید که هر یک از
علل سیالن رحم بیشتر زمینهساز یکی از انواع واژینیت
هستند .به عنوان مثال امتالی صفرا زمینهساز واژینیت
تریکومونایی است ،زیرا ترشحات واژینال در امتالی
صفرا و واژینیت تریکومونایی زرد رنگ و بدبو است.
همچنین ترشحات در امتالی بلغم و واژینیت کاندیدایی
سفید رنگ است ،لذا امتالی بلغم زمینه واژینیت
کاندیدایی را فراهم میکند .از آنجا که ترشحات در
امتالی سودا و واژینوز باکتریال کدر و خاکستری است،
امتالی سودا زمینه ایجاد واژینوز باکتریال را تأمین
میکند .اگر امتالی اخالط عامل زمینهای باشد ،درمان
واژینیت با عدم پاسخ به درمان و عود همراه خواهد بود.
همچنین در صورت ضعف قوه غاذیه رحم ،درمان
واژینیت منجر به عود خواهد شد .الزم به ذکر است از
دیدگاه طب سنتی ایران امتالی اخالط و ضعف قوه
غاذیه ،بدون همراهی عفونت نیز میتوانند موجب
سیالن رحم شوند.
همچنین رویکرد طب رایج به شکایت لکوره بر یافتن
شواهد عفونت و درمان آن متمرکز است .درحالیکه
لکوره فیزیولوژیک گاهی برای بیماران بسیار آزاردهنده
بوده و سبب مراجعات مکرر میشود .در مطالعه دکتر
بهنامفر و همکاران ( %30 ،)2773از کل مراجعهکنندگان
با شکایت ترشحات واژینال ،لکوره فیزیولوژیک داشتند

نتیجهگیری
سیالن در طب سنتی ایران با لکوره در طب رایج معادل
است .سیالن میتواند طبیعی یا غیرطبیعی باشد که در
متون طب سنتی به ترتیب با عبارات سیالن طبیعی و
سیالن رحم بیان میشود .علل سیالن رحم را میتوان به
دو دسته رحمی شامل ضعف قوه غاذیه رحم و خارج
رحمی شامل امتالی اخالط تقسیم کرد .در طب رایج
لکوره میتواند فیزیولوژیک یا پاتولوژیک باشد .لکوره
پاتولوژیک همان واژینیت است که بر اساس ارگانیسم
عامل عفونت تقسیم میشود .سیالن طبیعی معادل لکوره
فیزیولوژیک است .تعریف لکوره پاتولوژیک با سیالن رحم
مطابق است ولی دالیل آنها متفاوت است .لکوره
پاتولوژیک تنها دارای علل عفونی است ،درحالیکه
سیالن رحم دارای علل رحمی و خارج رحمی است که
هریک از آنها میتوانند زمینهساز عفونت باشند.
همچنین این علل ،توجیهکننده موارد عدم پاسخ به
درمان ،یا عود مکرر واژینیت هستند .بنابراین بهتر است
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در رویکرد به ترشحات غیرطبیعی واژینال عالوه بر
 عالئم عام و تناسلی مخصوص به،بررسی عالئم واژینیت
ضعف قوه غاذیه رحم و امتالی هر یک از اخالط نیز
 به امید آنکه این رویکرد بتواند موجب.بررسی شود
جلوگیری از موارد عدم پاسخ به درمان درمان و همچنین

تشكر و قدردانی
مطالعه حاضر بخشی از نتایج کارگروه سیالن رحم در
 درمان،کمیته پژوهشی دفتر طب سنتی وزارت بهداشت
 بدینوسیله از تمامی همکاران.و آموزش پزشکی است
جهت حضور در جلسات متعدد و طوالنی مباحثه و
همکاری بیدریغ ایشان تشکر و قدردانی میشود

.عود مکرر ترشحات واژینال شود
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