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  :چکیده

 

 هاي درمانگاه در زنان ویزیت علل شایع ترین جمله هاي سرویکوواژینال ازعفونت  :و هدف مقدمه

تناسلی در نمونه  پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی عفونت هاي. می باشد بهداشتی مراکز زنان و

  .سن و روش هاي پیشگیري از بارداري انجام شد ؛هاي پاپ اسمیر و ارتباط آن با متغیرهایی مانند

  

. در شهر اهواز انجام شد 1389سال  که دراست  مقطعی اي مطالعه پژوهش این :هاروش مواد و 

گزارش پاپ اسمیر با نمونه گیري خوشه اي از آزمایشگاه هاي پاتولوژي سطح شهر  1353تعداد 

داده هاي جمع آوري شده با آزمون هاي آماري مجذور کاي . اهواز جمع آوري و وارد مطالعه گردید

  .گردیدتجزیه و تحلیل  SPSS آماري نرم افزارو آنالیز واریانس و با استفاده از 

  

و گاردنرال % 4/1، تریکوموناس % 2/8 نشان داد که میزان شیوع عفونت کاندیدا نتایج :یافته ها

بین سن و ابتال . گزارش شده بود+ 4تا + 1موارد درجات متغیري از التهاب از % 3/87در . بود% 8/0

داري بین نوع و میزان عفونت،  ارتباط معنی. کس ارتباطی یافت نشدیها یا التهاب سرو به عفونت

هاي پیشگیري از بارداري و گزارش بین استفاده از روش . میزان التهاب و سن افراد وجود نداشت

  .و التهاب  ارتباط آماري معنی دار یافت شد سرویکوواژینالمربوط به عفونتهاي  هاي

  

 هـاي  عفونت هـاي تناسـلی تحتـانی در گـزارش    شیوع هاي این مطالعه  بر اساس یافته :گیري نتیجه

در  .هـاي پیشـگیري از بـارداري ارتبـاط دارد     می باشـد کـه بـا اسـتفاده از روش    % 4/10پاپ اسمیر 

خصوص پیشیگیري از ابتالء به عفونت هاي مکرر و ایجاد تغییرات پیش سرطانی سرویکس، به زنـان  

داراي عامل خطر براي سرطان سرویکس توصیه می شـود کـه روش پیشـگیري از بـارداري خـود را      

  . آگاهانه انتخاب نمایند

  

  بارداري روش پیشگیري از ،پاپ اسمیر هاي تناسلی تحتانی، عفونت :ها کلید واژه

  

   

/61-55  



  مکوندي و زرگر شوشتري                           عفونت هاي سرویکوواژینال در نمونه هاي پاپ اسمیراپیدمیولوژي 

56 

 

  مقدمه

 بیماري مهم دلیل یک واژینالسرویکو هاي عفونت

     این. باشد می باروري سنین در زنان میر و مرگ و

 سقط، ؛مانند خطرناکی عوارض باعث تنها نه ها بیماري

 باعث بلکه، شود می زودرس زایمان و سرویکس سرطان

 زنان ناباروري جمله از باروري بهداشت بر مدت دراز صدمات

. )1( دهد می افزایش نیز را ایدز انتقال خطر و گردد می

 مورد میلیون 150 حدود جهانی  بهداشت سازمان آمار طبق

 میلیون 65 و آسیا شرق جنوب در تناسلی دستگاه عفونت

 زنان ،میان این از که افتد می اتفاق آفریقایی کشورهاي در

  . )2( باشند می ابتال مستعد بیشتر

 تناسلی دستگاه هاي عفونت ترین شایع از واژینیت

 از اي مالحظه قابل بخش علت و است باروري سنین در زنان

 آمریکا در .دهد می تشکیل را ها درمانگاه به زنان مراجعه

 از % 28 همراجع و سالیانه ویزیت میلیون 10 از بیش علت

      تشکیل واژن عفونت را مقاربتی هاي درمانگاه به زنان

  . )3( دهد می

 در تناسلی دستگاه هاي عفونت ابتال میزان دربارة

 بسیار مستقیم طور به دقیق آمار و اطالعات دریافت ایران

 کرد اتکا غیرمستقیم اطالعات بر توان می تنها و است دشوار

از جمله ساده ترین روش هاي تشخیصی عفونت هاي . )4(

پاپ اسمیر تنها . باشد می پاپ اسمیرانجام  ،سرویکوواژینال

 روشی است که عالوه بر دادن اطالعات در مورد وضع

سلوالریته مخاط واژن تا حدودي می تواند در تشخیص 

. )5( میکروارگانیسم هاي پاتوژن واژینال کمک کننده باشد

موارد واژینیت در اثر عفونت با یکی از سه % 95تقریباً 

و  سوناس واژینالیکانس، تریکومیارگانیسم کاندیدا آلب

در مورد شیوع . )6( وجود می آیده ب واژینالیس گاردنرال

مختلف  نقاط در پاپ اسمیر در تناسلی تحتانیهاي  عفونت

در . هایی با نتایج متفاوت انجام شده استدنیا پژوهش 

پژوهشی در مکزیک، شایع ترین عفونت در نمونه هاي پاپ 

از آن کاندیدا اسمیر مربوط به عوامل باکتریال و پس 

در تحقیق دیگري . بودند ستریکوموناس واژینالی و کانسیآلب

  در برزیل کاندیدا آلبیکانس مقام اول را در بین سایر 

 سمیر داشتر نمونه هاي پاپ اهاي گزارش شده د تنعفو

  . )7و 8(

از آنجا که داشتن اطالعات اپیدمیولوژیک صحیح 

جامعه از ضروریات جهت برنامه ریزي هاي بهداشتی در هر 

کنون در که تا نظام بهداشت و درمان است و با توجه به این

ه صورت نگرفته است، لذا نشهر اهواز تحقیقی در این زمی

تناسلی این پژوهش با هدف تعیین فراوانی عفونت هاي 

و ارتباط  نمونه هاي پاپ اسمیر زنان شهر اهواز در تحتانی

  . آن با برخی متغیرها انجام شد

   

  ها مواد و روش

جامعه  .باشد می مقطعی مطالعه یک پژوهش این

پاپ مربوط به آزمایش  هاي گزارش تمامیپژوهش شامل 

 آزمایشگاه 4در  1389در نیمه اول سال  بودند کهاسمیر 

 ابزار . ندبودانجام شده  طح شهر اهوازپاتولوژي س بزرگ

اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه مربوط  ؛نمونه گیري شامل

روایی پرسشنامه . به اطالعات قید شده برگه پاپ اسمیر بود

نمونه گیري . از طریق اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفته بود

آزمایشگاه پاتولوژي  4در سطح با استفاده از روش خوشه اي 

 مورد گزارش پاپ 1497تعداد از . بزرگ شهر اهواز انجام شد

 نهایتدر ارزیابی شده اولیه پس از ریزش نمونه،  اسمیر

  . تحت بررسی قرار گرفتند مورد1353 تعداد

روش  سن مراجعه کنندگان، ؛متغیرهایی مانند

یا مربوط به التهاب  پیشگیري از بارداري، گزارش هاي

  . عفونت هاي ژنیکولوژیک از نمونه ها جمع آوري شد

داده هاي جمع آوري شده با آزمون هاي آماري 

 آماري نرم افزارمجذور کاي و آنالیز واریانس و با استفاده از 

SPSS تجزیه و تحلیل گردید.  

  

  یافته ها

نشان داد که محدوده سنی مراجعه کنندگان  نتایج

بیشترین فراوانی . سال بود 5/33سال با میانگین  19- 59

از تعداد . بود%) 5/20(سال  30-35سنی در رده سنی 

 53مورد به علت اطالعات ناقص و  91نمونه اولیه،  1497

از مطالعه خارج شده و در نهایت  عدم رضایتمورد به علت 

  .نمونه مورد بررسی قرار گرفتند 1353
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استفاده از وسایل پیشگیري از  1شماره در جدول 

شایع ترین . نشان داده شده استبارداري به ترتیب شیوع 

قرص هاي خوراکی ضد  ؛شامل روش استفاده شده به ترتیب

) %8/15(و روش طبیعی ) %2/19(، کاندوم )%4/24( بارداري

 .بود

رجات متغیري از د%) 3/87(مورد  1182در 

رجه داز نظر . سیتولوژي قید شده بود التهاب در گزارش هاي

در گروه % 2/36، + 1در گروه % 7/44التهاب به ترتیب شیوع 

ضریب همبستگی . قرار داشتند+ 4و  + 3در گروه % 4/6، + 2

اسپیرمن رابطه اي بین سن افراد و درجه التهاب نشان نداد 

)18/0=p.(   

هیچ گونه عفونتی قید %) 3/89(مورد  1209در 

%) 2/8(مورد  112، %)7/10(نفر باقیمانده  144از . نشده بود

تریکوموناس واژینالیز و %) 4/1(مورد  20کاندیدا آلبیکانس، 

  .گزارش شده بودس گاردنرال واژینالی%) 8/0(مورد  12

طرفه نشان داد که  یک آنالیز واریانسآزمون 

تفاوت معنی داري  ي مختلفمیانگین سنی افراد در عفونتها

   .)2شمارهجدول ()p=7/0( ندارد

از روش ضد بارداري و در این مطالعه بین استفاده 

 و عفونتهاي تناسلی تحتانی) p=002/0(بروز التهاب 

)0001/0<p (ارتباط آماري معنی داري وجود داشت 

  ).3 شماره جدول(

  

  

  توزیع فراوانی استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري: 1شماره جدول 

  فراوانی

  نوع روش

  درصد  تعداد

  4/24  331  خوراکی ضد بارداريقرص هاي 

  2/19  261 کاندوم

  8/15  214  روش طبیعی

  3/15  208  توبکتومی

  4/5  73  آي یو دي

  9/19  266  عدم استفاده از روش یا سایر روشها

  100  1353  جمع

  

  میانگین و انحراف معیار سنی واحدهاي پژوهش بر حسب نوع عفونت سرویکوواژینال: 2 شماره جدول

  

  میانگین معیارانحراف 

 

  )سال(سن

 نوع عفونت

 ندارد 6/30 2/9

  کاندیدا آلبیکانس 2/30 4/6

 سواژینالیس تریکومونا 1/33 6

 سگاردنرال واژینالی 6/32 6/8
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پیشگیري از  وسیله نوع تفکیک به  یا نوع عفونت سرویکوواژینالدرجات التهاب  فراوانی توزیع: 3شمارهجدول 

  بارداري

  متغیر

  نوع روش

  جمع  عفونت  التهاب

    گاردنرال  ستریکومونا  کاندیدا  ندارد  +4و +3  +2  +1  ندارد

  331  8  0  40  283  30  120  144  37  قرص هاي خوراکی ضد بارداري

  261  0  4  20  237  16  106  123  16 کاندوم

  214  0  4  24  186  20  82  88  24  روش طبیعی

  208  0  4  4  200  8  78  108  14  توبکتومی

  73  4  0  12  57  4  31  27  11  آي یو دي

  266  0  8  12  246  8  73  116  69  ها عدم استفاده از روش یا سایر روش

  1353  12  20  112  1209  86  490  606  171  جمع

    >0001/0  002/0 سطح معنی داري

  

  

  بحث 

عفونتهاي سرویکوواژینال از جمله فراوان ترین 

بیماري هایی است که زنان سنین باروري را تهدید         

مطالعه حاضر که با هدف تعیین فراوانی این . می کنند

عفونت ها و ارتباط آن با عواملی مانند روش هاي پیشگیري 

که تمامی نشان می دهد نتایج مطالعه . از بارداري انجام شد

سال بوده و  19- 59افراد مراجعه کننده در محدوده سنی 

 سن. سال بود 30- 35بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه 

سالگی بوده و در واقع یک  2/52سرویکس  سرطان متوسط

طوري که یک قله سنی در ه ب. کوهانه دارد توزیع سنی دو

لذا . سالگی دارد 60- 64سال و یک قله سنی در  35- 39

خصوص گروه سنی دوم باید به ه ر این سنین نیز بافراد د

 موارد کل از% 25زیرا  ،طور جدي تري غربالگري شوند

 در بیماري علت به موارد مرگ % 41 و سرویکس سرطان

  ). 9( دهد می و باالتر روي 65سنین 

ترتیب مربوط بیشترین میزان عفونت هاي سرویکوواژینال به 

و گاردنرال  ستریکوموناس واژینالی، به کاندیدا آلبیکانس

در بین واژینیت ها، واژینیت کاندیدایی یکی . بود سواژینالی

در پژوهش . از شایع ترین علل ترشحات واژینال است

در یاسوج نیز شایع ترین عفونت  )1381(و مشفع  پرهیزگار

شیوع تریکوموناس ). 10( هاي قارچی بود مربوط به عفونت

 متغیر%  40تا 2/3ختلف ایران از در نقاط م سواژینالی

نیز در سمنان یقی بر اساس تحق). 11( گزارش شده است

هاي تریکومونایی با استفاده از روش مستقیم  شیوع عفونت

گزارش % 2اسمیر  و پاپ% 4/2آمیزي گیمسا   با رنگ ،% 2/3

در مطالعه دیگري در اصفهان بر روي ). 12( شده است

بیشترین  %4/9عفونت کاندیدایی با نمونه پاپ اسمیر  2600

  میزان را به خود اختصاص داده بود و بعد از آن به ترتیب؛

در % 15/0و % 7/0هاي تریکومونایی و گاردنرالیی با  عفونت

که با پژوهش حاضر  )13( رتبه هاي بعدي قرار داشتند

در پژوهش انجام شده در برزیل بعد از . همخوانی دارد

ی، گاردنرال و سپس تریکوموناس عامل عفونت هاي کاندیدای

که از نظر ترتیب با ) 8( ترشحات سرویکوواژینال بوده اند

علت این اختالف را می توان . مطالعه حاضر مغایرت دارد

فردي، اقلیمی، اجتماعی و   مربوط به تفاوت در شرایط 

  .  شخیصی نسبت دادروش هاي 
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پ اسمیر ضایعات التهابی نمونه هاي پا%  3/87در 

باید توجه داشت . وجود داشت+ 4تا + 1با درجات متغیر از 

 تواند می التهاب .هستند مجزا شکل دو عفونت و التهابکه 

 تحریکات و آلرژیک شیمیایی، عفونی، عوامل اثر تحت

 گذاري ثیرأت نشانگر عفونت که حالی در ،شود ایجاد مکانیکی

 ها انگل یا ویروس قارچ، ،میکروب ؛مثل عفونی عامل یک

 التهابی سلول تعدادي حاوي سرویکس طبیعی افتب. ستا

 سلولها این از خاصی حد تا شود می موجباین مسأله  .است

مطالعه  در. )14( در تفسیر تست در نظر گرفته نشود

مزمن  التهابی خیم خوش ضایعه) 1387(و همکاران  رحیمی

 را شیوع بیشترین % 6/74با ) غیراختصاصی سرویسیت(

  .  مطالعه حاضر مشابهت دارد با که )9( است داشته

 گزارش هايداري بین   یدر این تحقیق ارتباط معن

. وجود نداشتافراد سن با عفونت مربوط به موارد التهاب و 

 در مطالعات پیشین گزارش شده است کهدر این رابطه نیز 

نوع  و تعدادداري بین سن فرد، زمان ازدواج،  یمعن هرابط

  ).12( ردوجود ندابا نوع عفونت سرویکوواژینال زایمان 

از بارداري در این مطالعه به  شایع ترین روش پیشگیري

در مطالعه . قرص، کاندوم و روش طبیعی بوده است ؛ترتیب

و % 9/32قرص ضد بارداري با  )1387(و همکاران  رحیمی

 شایع ترین روش% 15با  )1376( در مطالعه حسینی

. که با مطالعه حاضر مشابهت دارد )15و9( استفاده شده بود

 پایه بیشتر بر را خانواده تنظیم هاي برنامه بهداشت وزارت

نظر بوده  در طوري کهه ب ،است نهاده بنا ها قرص مصرف

وسیله قرص تحت ه زنان سنین باروري ب% 49است که 

  ).9( پوشش خدمات تنظیم خانواده قرار گیرند

ها رتبه  در این مطالعه نیز مصرف قرص اگر چه 

اما هنوز هم از میزان تعیین  ،نخست را به خود اختصاص داد

 به تواند دلیل این امر می. شده وزارت بهداشت کمتر است

 علته ب یا و مصرف قرص از ناشی نامطلوب عوارض علت

 قرص مضرات خصوص در شده منتشر متعدد هاي گزارش

استفاده از روش هاي  ).15( باشد اخیر سال 20 در طول ها

پیشگیري از بارداري به طور معنی داري در ارتباط با گزارش 

نتایج . هاي مربوط به التهاب و عفونت در پاپ اسمیر بود

نشان داد که بین ) 1387(پژوهش رحیمی و همکاران 

ضایعه خوش خیم التهابی سرویکس با روش هاي پیشگیري 

که با مطالعه )9(ي وجود داشتاز بارداري ارتباط معنی دار

در پژوهش حاضر بیشترین شیوع . حاضر همسو می باشد

کاندیدا آلبیکانس در استفاده کنندگان قرص هاي خوراکی 

این تفاوت می تواند تأیید کننده . ضد بارداري بوده است

    رص هاي هورمونی ترکیبی در بروز نقش مساعد کننده ق

و  Kjellbergه مطالع در .هاي قارچی واژن می باشد عفونت

 بارداري از پیشگیري ترین وسیله شایع )2000(همکاران 

قرص هاي سرویکس  به نئوپالزي مبتالیان در شده مصرف

این مسئله نشان    ). 16( است بوده خوراکی ضد بارداري

می دهد که قرص هاي هورمونی عالوه بر عفونت، ممکن 

   نیز مؤثر باشند است در ایجاد تغییرات پاتولوژیک سرویکس

  

    نتیجه گیري

 پیشگیري هاي که استفاده از روش با توجه به این

ی سرویکس همراه باز بارداري با عفونت هاي تناسلی و التها

گیري از ابتال به عفونت هاي مکرر می باشد، در خصوص جلو

     توصیه سرویکوواژینال و ایجاد تغییرات پیش سرطانی،

 بارداري از وسایل پیشگیري از کننده استفاده زنان شود می

 سرطان براي عامل خطر چند یا یک با زنان باالخص

    احتمالی مورد خطرات در صحیح سرویکس، اطالعات

 و آگاهانه تا داشته باشند بارداري از پیشگیري هاي روش

  .کنند انتخاب را بارداري خود پیشگیري از وسیله آزادانه

  

  قدردانی

لحسن ابدین وسیله از دکتر ابونویسندگان مقاله 

مالئکه که در جمع آوري نمونه ایشان را یاري رسانده اند، 

  .تشکر و قدردانی می کنند
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