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 مقدمه: 

 مردان در و درصد 20 تا 15 حدود در مردان بالغ آن است. شیوع شده مردان شناخته ناباروري دالیل از یکی عنوان به واریکوسل

 جلوگیري منجر به مناسب در مقابل این بیماري درمانی موقع و اقدام به درصد گزارش شده است. تشخیص 40  تا 20 بین نابارور

 بوده امبولیزاسیون و جراحی بر پایه شده است حال براي این بیماري ارائه به تا که درمانی هاي شود. روش می ناباروري عوارض از

یج خوبی داشته است. هاي طب سنتی در درمان بساري از بیماري ها نتاامروزه استفاده از روش تهاجمی می باشند. روش دو هر که
 شده ریزي طرح گیاهان دارویی خاصی گرمی و سردي مطالعه خاصیت و سنتی طب ارکان و اصول به توجه گیاهی پاپیتال با پماد

  .است جراحی به نیاز است. هدف از مطالعه اخیر بررسی تاثیر درمانی پماد گیاهی پاپیتال براي بیمارن درگیر واریکوسل بدون
 : هامواد و روش

تصادفی به دو  صورت به دانشگاهی اردبیل جهاد ناباروري درمان مرکز به کننده مراجعه واریکوسل به مبتال بیمار 50مطالعه  این در
 در ابتدا آزمایش اسپرموگرام ) و گروه دوم از پماد گیاهی استفاده کردند. پالسیبونفري تقسیم شدند. گروه اول از دارونما ( 25گروه 

 میزان به شب و صبح وعده دو روز ادامه یافت. در 60د انجام گرفت و بعد از پر کردن رضایت نامه دوره درمانی به مدت از همه افرا

 آزمایش و سونوگرافی درمان، دوره تکمیل از مالیده شد. بعد ران کشاله و محل موضع در گیاهی پاپیتال موضعی ژل از گرم یک

 گردید. ثبت مجزا اي قالب پرسشنامه در فرد هر عیت بهبوديو وض انجام بیمار براي هر  اسپرموگرام
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نفر بیمار گرید دو واریکوسل  18در گروه اول که از پماد گیاهی پاپیتال استفاده کرده بودند  که داد نشان مطالعه این : نتایجهایافته
ش پارامترهاي تحرك اسپرم را نشان داد و در سه به طور کامل درمان گردید. در چهار نفر از بیماران نتایج آزمایش اسپرموگرام افزای

 نفر تغییري مشاهده نگردید. در گروه دوم نیز که از دارونما استفاده کرده بودند هیچ  تغییري در وضعیت بیماران مشاهده نگردید. 
 

 اباروري عنوان شایع ترین علل ن نتایج مطالعه حاضر نشان داد که داروي گیاهی پاپیتال می تواند در درمان واریکوسل به :گیرينتیجه
 در مردان به روش غیر جراحی و با کمترین عوارض جانبی مورد استفاده قرار گیرد.   
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