
نزديك به 75 درصد زنان 
در طول زندگى خود حداقل 
يك بار عفونت قارچى را در 
تجربه   تناسلى شان  ناحيه 
مى كنند و در 20-10 درصد موارد، اين عفونت 
عود كننده است. اگرچه عفونت قارچى بيمارى 
خطرناكى  و  جدى  مشكل  و  است  رايجى 
محسوب نمى شود اما اغلب آزاردهنده است. 
در «ازدواج و سالمت جنسى» اين هفته با دكتر 
مريم كاشانيان، متخصص زنان و زايمان و 
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى تهران، درباره 
عاليم و نشانه هاى اين بيمارى و نحوه درمان 

و پيشگيرى از آن گفت وگو كرده ايم.

: آيا عفونت قارچى در ناحيه تناسلى 
بيمارى شايعى براى خانم ها محسوب مى شود؟
و  گرم  محيطى  خانم ها  تناسلى  دستگاه  بله، 
مرطوب است و شرايطى را پديد مى آورد كه 
عفونت  شايع ترين  است.  قارچ  رشد  مستعد 
كانديدا  خانم ها،  در  تناسلى  دستگاه  قارچى 
آلبيكنز است كه وقتى وارد بدن شد، در شرايط 
مناسب شروع به رشد مى كند و عاليمى مانند 

خارش دارد.
: منظورتان از شرايط مناسب چيست؟

مصرف مفرط آنتى بيوتيك ها، باردارى، مصرف 
مرتب داروهاى پيشگيرى از باردارى، ابتال 
به ديابت، تعريق مفرط و رطوبت زياد ناحيه 
تناسلى مى تواند زمينه ساز رشد و تكثير قارچ ها 

و بروز عفونت هاى قارچى باشد.
: آيا ترشحات غيرطبيعى هم از عاليم 

عفونت قارچى است؟
طيف ترشحات متفاوت است و نبايد زياد به 
اين عالمت توجه كرد. ترشحات معموال به 
شكل  ذرات پنيرى سفيد است كه تكه تكه در 
ناحيه بيرونى و داخل واژن وجود دارد. در طول 
بيمارى سطح واژن ملتهب و قرمز است و ذرات 
سفيد به مخاط واژن چسبيده و وقتى آن را جدا 
مى كنيد زير آن قرمز است. گاهى ترشح وجود 
ندارد يا ترشحات رقيق و آبكى است. شايع ترين 

عالمت همان سوزش و خارش است كه گاهى 
با بوى بد و ترشحات همراه مى شود.

توصيه  درمان هايى  چه  معموال   :
مى كنيد؟

داروهاى موجود به شكل شياف واژينال و كرم 
موضعى و قرص هاى خوراكى در دسترس است.
: عفونت قارچى عودكننده است؟

بله، اين در واقع همان مشكل اصلى است. اسپور 
قارچ وقتى وارد بدن شد، ديگر از بين نمى رود و 
وقتى شرايط مهيا باشد، دوباره رشد مى كند. تنها 
راه پيشگيرى از عود عفونت قارچى، پيشگيرى 
از بروز شرايط مساعد است. در خانم هايى كه 

دچار عود مرتب مى شوند، پزشك خانم را از 
نظر عوامل زمينه اى بررسى مى كند و اگر مشكل 
خاصى نباشد، براى كنترل عفونت، درمان هاى 

طوالنى مدت تجويز مى كند.
: بهترين راه پيشگيرى از بروز يا عود 

مجدد عفونت قارچى چيست؟
مستعدكننده  شرايط  بروز  جلوى  بايد 
عفونت قارچى را گرفت. خشك كردن محيط 
از  خوددارى  شستشو،  بار  هر  از  بعد  تناسلى 
پوشيدن لباس هاى تنگ و لباس زير از جنس 
مواد صنعتى، انتخاب لباس زير پنبه اى و نخى 
و تعويض مرتب آن و شستشوى آن با آب داغ 

احتمال بروز عفونت هاى قارچى را كاهش مى دهد.
: آيا استفاده از ژل هاى شستشودهنده 
و ضدعفونى كننده، كمكى به كاهش احتمال 

بروز عفونت مى كند؟
و  ضدعفونى كننده ها  از  مفرط  استفاده  نه، 
شوينده ها كمك كننده نيست. اين قبيل اقدام ها  
تنها باكترى هاى خوب بدن را از بين مى برد و 
بدن را مستعد عفونت قارچى مى كند. شستن 
ناحيه تناسلى با بتادين نيز كار اشتباهى است و 
خود مى تواند باعث حساسيت و مستعد شدن 

بدن براى عفونت قارچى شود.
: ممكن است عفونت قارچى به طور 

خود به خود رفع شود؟
در صورتى كه شرايط ايجاد كننده رفع شود، 
عفونت قارچى هم برطرف مى شود اما بيمارى 
بسيار آزار دهنده اى است و معموال نمى توان آن 

را به حال خود رها كرد.

: حتما بايد به متخصص مراجعه كرد؟
توصيه من اين است كه براى هر مشكلى به پزشك 
مراجعه شود و خانم ها خوددرمانى نكنند. ممكن 
است در صورت عود مكرر بيمارى، پزشك خود 
دارويى تجويز كند تا در صورت بروز مشكل، 
خانم بتواند مجددا  از آن استفاده كند اما در مرحله 

اول نبايد خوددرمانى انجام شود.
: معموال دوره بهبود عفونت قارچى 

چند روز است؟
اگر عفونت قارچى بدون درمان رها شود، مدت 
زمان آن تا بهبود قطعى قابل پيش بينى نيست 
ولى اگر دارودرمانى آغاز شود و قارچ مقاومتى 
نداشته باشد، ظرف يكى دو روز عاليم فروكش 
مى كند. البته دوره درمان را بايد تكميل كرد 

و اين دوره حدود 7-6 روز است.
: آيا برقرارى رابطه زناشويى در اين 

مدت بدون اشكال است؟
محسوب  مقاربتى  عفونت هاى  جزو  قارچ 
نمى شود و برقرارى رابطه زناشويى مشكلى ندارد.

مخصوص  قارچى  عفونت هاى   :
خانم هاست يا در آقايان هم بروز مى كند؟

قارچ در خانم ها به دليل شرايط مساعد شايع تر 
است اما در آقايان چون دستگاه تناسلى خارج 
از بدن و خشك است و عرق نمى كند، كمتر 

ديده مى شود.
دوران  در  قارچى  عفونت  بروز   :

باردارى چه مشكالتى ايجاد مى كند؟
باردارى يكى از عوامل مستعدكننده قارچ است 
و خانم ها در سراسر باردارى ممكن است دچار 
عفونت قارچى شوند اما عفونت قارچى براى 
مادر و جنين مشكلى ايجاد نمى كند و مصرف 

دارو هم اشكالى ندارد است.
: عفونت قارچى در هر دوره اى از 
زندگى ممكن است بروز كند يا سن خاصى 

دارد؟
 عفونت قارچى در دوران بارورى بيشتر ديده 
مى شود. در خانم ها قبل از عادت ماهيانه و بعد 
از يائسگى معموال وجود ندارد و بين اين 2 

دوره شرايط مساعدتر است.

بايد جلوى بروز شرايط بايد جلوى بروز شرايط 
مستعدكننده عفونت مستعدكننده عفونت 
قارچى را گرفت. خشك قارچى را گرفت. خشك 
كردن محيط تناسلى كردن محيط تناسلى 
بعد از هر بار شستشو، بعد از هر بار شستشو، 
خوددارى از پوشيدن لباس هاى تنگ خوددارى از پوشيدن لباس هاى تنگ 
و لباس زير از جنس مواد صنعتى، و لباس زير از جنس مواد صنعتى، 
انتخاب لباس زير پنبه اى و نخى و انتخاب لباس زير پنبه اى و نخى و 
تعويض مرتب آن و شستشوى آن تعويض مرتب آن و شستشوى آن 
با آب داغ احتمال بروز عفونت هاى با آب داغ احتمال بروز عفونت هاى 
قارچى را كاهش مى دهدقارچى را كاهش مى دهد

توصيه ها و هشدارهاى دكتر مريم كاشانيان براى كنترل يكى از رايج ترين مشكالت عفونى خانم ها

عفونت قارچى در ناحيه تناسلىعفونت قارچى در ناحيه تناسلى
ميكروارگانيسم هاى  پروبيوتيك ها 
مفيدى هستند كه در دستگاه گوارش 
جذب  و  هضم  به  و  دارند  وجود 
موادغذايى كمك مى كنند. در صنايع 
غذايى ميكروارگانيسم ها كشت داده 
لبنى  محصوالت  برخى  به  و  شده 
(كفير)  دوغ  يا  پنير  و  ماست  مثل 
اضافه مى شوند كه به آنها اصطالحا 
محصوالت پروبيوتيك مى گويند. در 
افرادى كه به داليل مختلف آنتى بيوتيك 
مصرف مى كنند، مصرف پروبيوتيك ها 
بعد از اتمام دوره مصرف آنتى بيوتيك 
به از بين رفتن باكترى هاى بيمارى زا در 
بدن، به حد طبيعى رسيدن باكترى هاى 
مفيد در دستگاه گوارش و طبيعى شدن 
حركات گوارشى روده كمك مى كند. 
فلور ميكروبي روده وابستگي زيادي 
به ماده غذايي مورد استفاده اشخاص 
دارد، بنابراين مي توان فلور ميكروبي 
روده را تغيير داد و ميكروب هاي مفيد 

را جايگزين انواع مضر آن كرد.
گرچه مهم ترين كاربرد پروبيوتيك ها 
در دستگاه گوارش است اما نتايج 
برخى بررسى ها نشان داده كمبود اين 
باكترى ها باعث عفونت هاى واژينال هم 
مى شود. به تازگى در صنعت دارو نيز 
كپسول هاى پروبيوتيك ساخته شده و 
گالهى توصيه مى شود خانم هاى مبتال به 
عود مكرر عفونت هاى قارچى روزانه

1 تا 2 عدد از آنها را مصرف كنند. 
نتايج تحقيقات نشان داده در  افرادى 
كه از اين كپسول ها استفاده مى كنند 
قارچى  عفونت هاى  به  ابتال  ميزان 
واژينال كمتر شده است. به عبارتى، 
پروبيوتيك ها درمان مكمل هستند و 
كنار كرم هاى واژينال ضدقارچ براى 
تسريع درمان مى توان از آنها كمك 

گرفت.

با پروبيوتيك ها
به جنگ قارچ ها برويد!

نگاه متخصص تغذيه 
 دكتر حسين ايمانى

عضو هيات علمى 
دانشگاه آزاد اسالمى
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 سميه 
مقصودعلى

زايمان زودرس و احتمال عفونت هاى متفاوت

محققان دانشگاه استنفورد پس از بررسى ميكروارگانيسم  هاى واژن 
در خانم هاى باردار و غيرباردار اعالم كردند باكترى هاى موجود 
در مخاط اين خانم  ها تفاوتى با هم ندارد اما در خانم  هايى كه 
باردارى زودرس داشته اند، نوع باكترى هاى واژن متفاوت است. 

اين خانم ها عمدتا باكترى هايى مانند گاردنال دارند كه در بروز 
عفونت  هاى واژينال دخيل است. براساس نتايج اين تحقيقات، 
در صورتى كه واقعا فلور باكتريايى واژن در زايمان هاى زودرس 
تاثيرگذار باشد، مى توان از آنتى بيوتيك ها و پروبيوتيك ها براى 

پيش بينى و جلوگيرى از زايمان زودرس استفاده كرد.
Top sante:منبع

تصوى كانديدا آلبيكنس (عامل اصلى بروز عفونت هاى 
قارچى در ناحيه تناسلى خانم ها) در محيط كشت


