
31  /  و همکاران   تقریری                                                                                                                 84زمستان ، 36شماره 

 باکتریال در خانمهای باردار مراجعه کننده به مراکز ز واژینواپیدمیولوژیکبررسی وضعیت 
  1383درمانی شهرکرد در سال 

 

2 آذر دانش،1افسانه تقریری
 

 
 خالصه

ی هامری در خان  این بیما متفاوت   شیوع   ، باکتریال با زایمان زودرس    زمبنی بر ارتباط واژینو   مختلف  های  شگزاروجود   با توجه به     :سابقه و هدف  
ی ها این تحقیق روی خانم   ، شهرکرد آن در  مناطق ایران و عدم اطالع از وضعیت اپیدمیولوژیک          در مقایسه با  بـاردار کشـورهای مخـتلف دنـیا         

 . انجام گرفت1383باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال 

 از طریق مصاحبه و تکمیل    وری اطالعات   آجمعپس از   . دار صورت گرفت   خانم بار  210 ایـن تحقـیق به روش توصیفی روی          :هـا شمـواد و رو   
نتایج با استفاده از آمارهای توصیفی ارائه     در نهایت   انجام شد و     ویف الم مستقیم و تست      ،PH آزمـایش تعییـن      ، بالینـی  ه مشـاهد  ،پرسشـنامه 

ویف ی الم مستقیم و تست      ها و یافته  ترشحات واژینال و فرم    بو   ،رنگ،  م بالینی ی عال ، شغل همسر  ، شغل ،تحصیالتمیزان   شامل   متغیرها. گردید
 .بودند

4( نفر 53در  ، از بین خانمهای باردار آلوده.بود)  نفر60 ( درصد6/28 خانم باردار مورد بررسی 210 باکتریال در ز واژینوفراوانیمیزان  :هایافته
/3( نفر   11مقاربت دردناک و    %) 6/41( نفر   25 ،ترشحات آبکی %) 80( نفر   48 ،رشحات زرد خاکستری  ت%) 55( نفر   33 ،ترشحات بدبو %)  88/

 ،لودهاز خانمهای باردار آ%) 3/48( نفر 29 . تست الم مستقیم از نظر واژینوز مثبت بود       ، نفر 60 در تمام این     .وجـود داشت  سـوزش واژن    %) 18
 ارزش یکسان نداشته و نتیجه الم       بیماری در تشخیص    طبق آزمونهای آماری تست ویف و الم مستقیم       یعنی   مثبت داشتند    KOHتست ویف یا    

 سوزش واژن و    ، مقاربت دردناک  ، باکتریال با ترشحات بدبو    زبین آلودگی به واژینو    .داشتاری  دمسـتقیم بـا تسـت ویـف ارتباط آماری معنی          
اری دان با آلودگی ارتباط معنی    و شغل همسر  بیماران   میزان تحصیالت    ،شغل .اری وجود داشت  دارتباط معنی رنگ   خاکستری    و ترشـحات زرد  

 .نداشت

 با توجه به ارتباط مطرح شده بین این بیماری .رددرحد باالیی قرار دا) شهرکرد( باکتریال در این منطقه از ایران   ز آلودگی به واژینو   :نتیجه گیری 
و پیشگیری از بیماری و عوارض آن در        گردد جهت کنترل    می پیشنهاد   ،و زایمان زودرس و عوارض و عواقب اجتماعی و فردی نوزادان نارس           

 ،ندشو غربالگریاز نظر این بیماری منطقه ی باردار ها آموزشهای الزم و توجه به رعایت مسائل بهداشتی صورت گیرد و تمامی خانم      ،بـارداری 
 . ودشمی توصیه باکتریال با زایمان زودرس ز و تکمیلی برای تعیین ارتباط واژینوحلیلیدر ضمن انجام مطالعات ت

  شهرکرد، زن باردار، باکتریالز واژینو، وضعیت اپیدمیولوژیک:واژگان کلیدی

 
   استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، گروه زنان و زایمان-1

 6/10/83: تاریخ دریافت مقاله  استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه زنان و زایمان-2

 19/7/84: تاریخ تایید مقاله      دکتر افسانه تقریری: وپاسخگ

 و زایمانشهرکرد، خیابان پرستار، بیمارستان آموزشی ـ درمانی هاجر، گروه زنان  
 

 مقدمه

 التهاب و عفونت واژن است که به        نوعیال  ی باکتر زواژینو
شود و موجب از    می ایجاد   آنال طبیعی   یدلـیل تغییر در فلور باکتر     

تـن الکتوباسـیلهای مولـد پراکسید هیدروژن و رشد مفرط       بیـن رف  
  ).1(شود میتعداد زیادی از باکتریهای بیهوازی 

های ی باکتر ،در فلـور طبیعـی کمتر از یک درصد خانمها         
 باکتریال  زای مبتال به واژینو    ه  در خانم  .)1(وجود دارد   ازی  هوبـی 

 کامالً از   ها الکتوباسیل برابر شده و     1000 تا   100هوازیها  بیتراکم  
 .وندربین می

از علـل مطرح شده ای که موجب اختالل در فلور طبیعی            
 قلیایی شدن واژن    ،هوازی می شود   واژن و افـزایش باکتریهای بی     

باشد که چنین وضعیتی به خاطر مقاربت بیش از حد یا استفاده            مـی 
 در دوران بـارداری ابـتال به   .)1 (رخ مـی دهـد  وش واژیـنال    داز  

 پارگــی زودرس را از نظــر خانمهــای بــاردار ،الباکــتری زواژیـنو 
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32 ...فصلنامه علمی، پژوهشی فیض                                                                بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک واژینوز باکتریال در،/     

نیت و آندر تریت    مینوآو کوری ، زایمان  زودرس   ،هـای جنینی  هپـرد 
  ).2و1 (هددقرار می بیشتری خطرپس از سزارین در معرض 

 هفته  37تولـد شـیرخوارانی با سن       بـه    ،زایمـان زودرس  
3 (دارد  درصد 10-15 انسیدانس که   شودمیکمتر گفته   حاملگی یا   

ابتال به   آن، کـه یکی از علل مادری        ،ارض زایمـان زودرس    عـو  .)
شامل مرگ و میر نوزادان و      واژیـنوز باکـتریال در حاملگـی است         

 عقالنی و   ،کاهش کیفیت زندگی آتیه آنها از نظر جنبه های فیزیکی         
ـ توانا آن   فوق بر  موارد لذا با توجه به      .)2 (باشدمـی یهای رشـدی    ی

زایمان لوژیک یکی از علل     شـدیم تـا بـه بررسی وضعیت اپیدمیو        
 . بپردازیمشهرکردزودرس در منطقه 

 گزارش  درصد10-30 باکتریال در بارداری زشیوع واژینو
ی که در مورد ارتباط   ا در کشـور مـا طی مطالعه       .)3(شـده اسـت     

-76در سال و  باکتریال با زایمان زودرس در شهر اصفهان زواژینو
. )4 (شدارش  گز درصد8/27 صـورت گرفـت ایـن مـیزان          1375

ـ       ز شیوع واژینو  1382 در کاشـان در سال       یهمیـنطور طـی تحقیق
 .)5 (گردید گزارش    درصـد  5/28باکـتریال در خانمهـای بـاردار        

 باکـتریال در سـایر کشورها از جمله سوئد و           ز واژیـنو  انسـیدانس 
 دپارتمان زنان و مامایی آمریکا    . )6(است  بوده    درصد 14دانمارک  

  درصد 68 ،2002خانمهای باردار در سال     در  را   این بیماری    شیوع
 همینطور در شهر الهور پاکستان در سال        .)2( است   کردهگـزارش   

مبتال ) %7/18( نفر   14 خـانم باردار مورد بررسی       75 از بیـن     2004
 شیوع  بین  اختالف آماری واضح   .)7(ند  ا باکتریال بوده  زبـه واژینو  

برای  دیگری رکمح ،بیماری در کشورهای مختلف دنیا با ایراناین 
 .  بیماری شدشیوع اینبررسی 

ـ عال م بالینـی عفونت حاد شامل ترشحات واژینال کم تا          ی
زرد تا خاکستری بهمراه حبابهای     رنگ   ،متوسـط بـا بـوی نامطبوع      

 .باشدمی لکوسیت مقادیر اندک حاوی ککوچ

 ،م بالینییعالاساس   برلتشـخیص ابتال به واژینوز باکتریا    
ترشحات واژن و    PH ≤4-5/4 وخاص  نگ   ر ،بوی نامطبوع واژن  

گفتنی است  . باشدمیانجـام تست مرطوب و تست ویف        باالخـره   
توصیه آنکـه اختصاصی نیست     دلـیل   بـه   ترشـحات واژن    کشـت   

 .)1 (دشونمی

ـ ترومدرمـان انتخابـی ایـن بـیماری          که  باشدمیل  ویدازن
مصرف آن در سه ماهه اول       ولی   شودمیها  موجـب مهـار بـیهوازی     

درمان خانمهای باردار در حال حاضر   .)8(است  توژن  بـارداری ترا  
عوارض گیرد، لذا   میصورت  زمایشگاهی  آبـدون تشخیص    مبـتال،   

ویه ر با مصرف بی   همچنین. هددرخ مـی  جانبـی دارو در بـارداری       
 در صورت   از سوی دیگر  . شودمیی ایجاد   یداروهـا مقاومـت دارو    

ی از  عواقب بد باردار،عـدم تشـخیص و درمـان بـه موقع بیماری         

 فردی و اجتماعی نوزادان     ءجملـه زایمـان زودرس و عوارض سو       
 .کندمیبروز  ،نارس

 اهمیت بهداشتی و   ، مطالب فوق  وبـا عنایـت به مطالعات       
ی و درمان   ی لزوم شناسا  ،عـوارض واژیـنوز باکـتریال در حاملگی       

م ی بـه مـنظور تعیین فراوانی آلودگی و بررسی عال           و افـراد آلـوده   
در  1383 این مطالعه در سال      ،زنـان بـاردار   بـیماری در    کلینیکـی   
 .تفانجام پذیرشهرکرد 

 
 د و روش هاموا

با روش  طی آن   این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که        
 خانم  210 تعداد   ، درصد 98گـیری غیراحتمالـی و با طیف        نـه نمـو 

. مورد بررسی قرار گرفتند    ماه   6لغایت   1383بـاردار از فروردیـن      
 ،کردندمیایت از ترشح واژینال مراجعه      زنـان بـارداری کـه با شک       

دوش  یا  ساعت قبل از مراجعه آنتی بیوتیک و       48مشروط به اینکه    
 بعد از جلب .شدندمی بودند وارد مطالعه واژیـنال اسـتفاده نکـرده     

 طریق  وری اطالعات از  آاو و جمـع    مصـاحبه بـا      ،رضـایت بـیمار   
 سرنگ   با شد بدین ترتیب که   میانجام   معایـنه فیزیکی     ،پرسشـنامه 

های واژن و فورنیکس خلفی ه ترشـحات واژینال از دیوار     ،اسـتریل 
شده  متر ریخته    مخصوص روی کاغذ    ،وری و مقداری از آن    آجمع

داخل سرنگ   KOH قطره   1-2 سـپس . گـردید مـی  PHو تعییـن    
 Whiff تست ،در صورت متصاعد شدن بوی آمینشد که میریخته 

 روی ،ترشحاتاز  با یک اسپچوال نیز مقداری. گشتمیمثبت تلقی 
با حرارت چراغ   پس از فیکس کردن     ی خشک کشیده و     االم شیشه 

زیر میکروسکوپ   clueمیزی گرم مشاهده سلولهای     آالکـی و رنگ   
تســتهای آزمایشــگاهی توســط کارشــناس . گرفــتمــیصــورت 

 ،شغل: اطالعات مربوط به افراد از قبیل     . شدمیآزمایشـگاه انجـام     
ــیزان تحصــیالت ا،شــغل همســر ز روش مصــاحبه در  ســن و م

پرسشـنامه ثبت گردید و پس از استخراج اطالعات و کدبندی آنها            
.  صورت گرفتspss سیستم  باآنگاه آنالیز آماری  .وارد رایانـه شد   

 . استفاده شددو هما و کای پ کا،از آزمونهای آماری

مــیزان ، ســن( مشخصــات دموگرافــیک  شــاملمتغــیرها
 ، متوسط،کم(ح واژینال میزان ترش) شغل همسرو  شغل ،تحصیالت

فرم )  سفیدیاسبز  ،زرد تا خاکستری(رنـگ ترشـح واژینال    ) زیـاد 
مقاربت (م بالینی   یعال) یکنواخـت  یـا    پنـیری  ،آبکـی (ترشـحات   

گسترش )  بدبو  یا بی بو (بـوی ترشحات    )  سـوزش واژن   ،دردنـاک 
ـ   PH و) مثبت یا منفی(تسـت ویـف   )  منفـی   یـا  مثبـت (رطوب  م

 .بودند) 5 شتر یا مساوی بی و 5کمتر از (ترشحات 
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33  /  و همکاران   تقریری                                                                                                                 84زمستان ، 36شماره 

 هایافته

  نفر 60 خانم باردار انجام گرفت که       210این تحقیق روی    
از %) 95(  نفر 57 . به واژینوز باکتریال بودند    مبـتال %) 6/28 (آنهـا   

%) 4/93( نفر   56 ،افـراد دارای تحصـیالت در حـد دیـپلم بودنـد           
  و2 و 1جدول (کارگر بود %) 7/66( نفر 40شغل همسر ار و   دخانه

3(.  
 

 توزیع فراوانی واژینوز باکتریال و میزان تحصیالت در خانمهای -1جدول 
 1383باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال 

 واژینوز باکتریال

 مثبت منفی جمع
 میزان تحصیالت

 بی سواد و ابتدایی 28) 6/46( * 74) 3/49( 102

 راهنمایی و دیپلم 29) 4/48( 69) 46( 98) 6/46(

 دانشگاهی 3) 5( 7) 7/4( 10) 9/4(

 جمع کل 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

940/0=P    123/0=X2 

 می باشد) درصد(تعداد و  *

 
 توزیع فراوانی واژینوز باکتریال بر حسب شغل در خانمهای باردار -2جدول 

 1383مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال 

 مثبت منفی جمع کل
 تریالواژینوز باک

 شغل فرد

 خانه دار 56) 3/93( 138) 92( 194) 3/92(

 غیرخانه دار 4) 7/6( 12) 8( 16) 7/7(

 جمع کل 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

419/0=P    742/1=X2  

 می باشد) درصد(تعداد و  *

 
 توزیع فراوانی واژینوز باکتریال بر حسب شغل همسر در -3جدول 

 1383مهای باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال خان
 واژینوز باکتریال مثبت منفی جمع کل

 شغل همسر

 کارگر 40) 67( 98) 65( 138) 66(

 کارمند 8) 13( 10) 6/6( 18) 5/8(

 آزاد 12) 20( 42) 4/28( 54) 5/25(

 جمع کل 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

192/0=P    300/3=X2 
 می باشد) درصد(تعداد و  *

 
از نظــر آمــاری بیــن آلودگــی بــه واژیــنوز باکــتریال و 

 و میزان   ر و شغل همس   ، شغل ،سن(مشخصـات دموگرافـیک افراد      
 نفر 53 ، نفر60از این  .اری وجود نداشتدارتباط معنی ) تحصیالت

ترشحات زرد  %) 4/98( نفر   59و  دارای ترشـحات بدبـو      %) 6/88(
از %) 6/31( نفر   19م بالینی   ی از نظر عال   .ری داشتند مـایل به خاکست   

دچار %) 55( نفر   33خانمهـای بـاردار آلوده دچار سوزش واژن و          

%) 3/53( نفر 32 ترشـحات واژن  PH  ومقاربـت دردنـاک بودنـد    
 )4جدول ( .بود 5بیشتر یا مساوی 

 
م و یافته های بالینی در ب توزیع فراوانی باکتریال با عال-4جدول 

 1383ای باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال خانمه
 واژینوز باکتریال

 دارد ندارد جمع

عالئم 
 بالینی

 بلی 53) 4/88( 20) 4/13(* 73) 7/34(

 گاهی 7) 6/11( 36) 24( 43) 20(

 منفی 0)0( 94) 6/62( 94) 3/45(

 جمع 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

وجود 
ترشحات 

 بدبو

 سبز 1) 7/1( 2) 3/1( 3) 4/1(

)6/98 (207 )6/98 (148 )3/98(59 
زرد 

 خاکستری

 جمع 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

رنگ 
 ترشحات

 بلی 19) 6/31( 46) 31( 65) 31(

 خیر 41) 4/68( 104) 69( 145) 69(

 جمع 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

سوزش 
 واژن

 بلی 33) 55( 34) 6/22( 67) 9/31(

 خیر 27) 45( 116) 4/77( 143) 1/68(

 جمع 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

مقاربت 
 دردناک

)7/58 (180 )6/98 (148 )4/53 (32 <5 

)3/14 (30 )4/1 (2 )4/46 (28 >5 

 جمع 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

PH 
 ترشحات

 آبکی 48) 80( 122) 3/81( 170) 81(

 پنیری 4) 6/6( 17) 4/11( 21) 10(

 یکنواخت 8) 4/13( 11) 3/7( 19) 9(

 جمع 60) 6/28( 150) 4/71( 210) 100(

فرم 
 ترشحات

 .می باشد) درصد(تعداد و  *

 
واژینوز باکتریال با ترشحات بدبو و سوزش        از نظر آماری  

 و  5 ترشحات بیشتر یا مساوی با       PHواژن و مقاربـت دردنـاک و        
از میان  . اری داشت دت زرد خاکستری ارتباط معنی    رنـگ ترشـحا   

دارای فرم  %) 80( نفر   48خانمهای باردار آلوده به واژینوز باکتریال       
%) 4/13( نفــر 8فــرم پنــیری و %) 6/6( نفــر 4 ،ترشــحات آبکــی

ترشحات یکنواخت بودند که از نظر آماری بین با واژینوز باکتریال           
 خانم تمامی. جود نداشتاری ودیو فرم ترشحات آبکی ارتباط معن

3( نفر   29در  باردار آلوده الم مستقیم مثبت داشتند در حالیکه فقط          
 الم مستقیم    و  تست ویف  یعنی تست ویف مثبت بود      از آنها %) 48/

 و ارتباط   هدر تشـخیص واژیـنوز باکـتریال ارزش یکسـان نداشـت           
آلودگـی بـه واژینوز   (اری بیـن نتـیجه الم مثبـت مسـتقیم          دمعنـی 

 بر این اساس    .)>05/0P (شتبـا تست ویف وجود دا     ) باکـتریال 
97حساسیت تست الم مستقیم برای تشخیص واژینوز باکتریال بین        

 .باشدمی  درصد89-
 

 بحث
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34 ...فصلنامه علمی، پژوهشی فیض                                                                بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک واژینوز باکتریال در،/     

در این تحقیق میزان فراوانی واژینوز باکتریال در خانمهای 
 بدست  انسیدانسهای  که مشابه  بـه دست آمد   درصـد    6/28بـاردار   

در اصفهان  تحقیق خداکرمی در     مثل    ایران مـناطق آمـده در سـایر      
 است اما ) 5(کاشان   در   1381کاظمینی در سال    و  ) 4 (1376سـال   

 پاکستان در 2004 و همکاران در سال Avlamتحقیق در مقایسه با 
ســوئد و در  2000و همکــاران در ســال  Gregorو تحقــیق ) 7(

ال در س  Nabiaتحقیق  برابر و در مقایسه با       2 تقریباً) 6(دانمارک  
 .باشدمینصف ) 2(آمریکا  در 2002

کارگر %) 7/66(شـغل همسـر اکثر خانمهای باردار آلوده         
 این  وفور مشاغل دامداری و کشاورزی در     لت  بعبـود کـه احتماال      

دارای %) 4/88( نفر   53 از بین زنان آلوده      .باشد میمنطقه از کشور    
شحات  بین آلودگی به واژینوز باکتریال با تر       .ترشـحات بدبو بودند   

 با نتایج بدست    موضوع  این وبدبو ارتباط معنی داری وجود داشت       
آمده در کتب مرجع که میزان فراوانی ترشحات بدبو را در واژینوز            

 19). 9 (نموده اند، همخوانی دارد    گزارش    درصد 50-70باکتریال  
 )%55( نفر   33  و دچار سوزش واژن  ) %6/31(نفـر از افـراد مبـتال        

اری بین آلودگی د ارتـباط معنـی  . بودنـد دچـار مقاربـت دردنـاک     
واژیـنوز باکتریال با سوزش واژن و مقاربت دردناک وجود داشت           

 1998در سال Lamb و  Gosey  با نتیجه تحقیقاتیافتهولـی این  
کـه جهـت بررسـی خصوصـیات اپیدمیولوژیک خانمهای مبتال به            

) 9(کتب مرجع    انجـام شـد و همیـنطور      ) 10(واژیـنوز باکـتریال     
ـ  ـ  چـرا    ،رت دارد مغای ه در این تحقیقات سوزش واژن و مقاربت        ک

 شاید علت .اندهدشم نادر واژینوز باکتریال گزارش    یدردناک از عال  
 وضعیت  ،این تفاوت میزان باالی مقاربت دردناک به دلیل حاملگی        

محیط ،   عدم انجام مقاربت رضایتمندانه    ،بدنی خاص در این دوران    
ملگی و احساس خطر برای      کاهش میل جنسی در حا     ،خشک واژن 
48 ،در بین زنان باردار آلوده با نتیجه الم مستقیم مثبت         . جنین باشد 

 که با نتایج تحقیق انجام      اشتندفـرم ترشـحات آبکی د     %) 80(نفـر    
از بین زنان   . مشابهت دارد %) 73( 1382شـده در کاشـان در سال        

ی با  ترشحات واژن بیشتر یا مساوPH%) 4/53(  نفر32باردار مبتال 
رقم بدست آمده در تحقیقات انجام شده در    مشـابه    داشـتند کـه      5

 .می باشد الهور jinnahبیمارستان 
 

 نتیجه گیری

 باکـتریال در ایـن مـنطقه از ایران          زآلودگـی بـه واژیـنو     
 با توجه به ارتباط مطرح       لذا ،ردحـد باالیی قرار دا     در) شـهرکرد (

و عواقب  شـده بیـن ایـن بـیماری و زایمـان زودرس و عوارض               
گردد جهت کنترل و    می پیشنهاد   ،اجتماعـی و فردی نوزادان نارس     

در  آموزشهای الزم    ،پیشگیری از بیماری و عوارض آن در بارداری       
رعایت مسائل بهداشتی به خانمهای باردار صورت گیرد        خصـوص   

 .ندشو غربالگریاز نظر این بیماری منطقه و تمامی خانمهای باردار 
 و تکمیلی برای تعیین ارتباط      حلیلـی ت ت در ضـمن انجـام مطالعـا      

 .شود یتوصیه م باکتریال با زایمان زودرس نیز زواژینو
 

 تشکر و قدر دانی

بدینوسـیله از معاونـت محـترم پژوهشـی دانشـگاه علوم            
ی هامین هزینه أپزشـکی شهرکرد بابت تشخیص ضرورت طرح و ت        

 .گرددمیاجرایی آن تشکر و قدر دانی 
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