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Abstract: 

  
Background: Shortened mid-trimester cervical length in the mid-trimester period can 
predict very early spontaneous preterm birth. On the other hand, bacterial vaginosis, as a risk 
factor of the preterm labor, can increase the vaginal pH. This study aimed to evaluate the 
effect of cervical length and vaginal pH on the prediction of preterm labor in low risk 
population during the mid-trimester to prevent the preterm labor using the appropriate 
interventions. 
Materials and Methods: This cohort study was performed on 438 pregnant women between 
18 and 24 weeks of pregnancy. The vaginal pH, cervical length and delivery gestational age 
were determined. The risk of preterm labor was evaluated based on pH and the cervical 
length and then the predictive values of them were determined.  
Results: The odds ratio of preterm labor in alkaline toward acidic vaginal pH was more than 
3 times (OR=3.06). Moreover, a significant relationship was seen between the cervical 
length and preterm labor. The chance of preterm labor in women with a cervical length less 
than 30mm was increased 14 times compared to those with a normal cervical length. More 
than 71% of the women had preterm labor.  
Conclusion: The risk of early preterm labor in alkaline vaginal pH is higher than the late 
preterm and the risk of late preterm labor in short cervix is higher than the early preterm. 
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واژن در سه ماهه دوم بارداري در  pHبيني زايمان زودرس بر اساس طول سرويكس و پيش
  جمعيت كم خطر
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  مقدمه
 حيات قابليت از پس زايمان وقوع به زودرس زايمان

 تهديد .شودمي گفته هفتگي 37 سن از قبل و) هفته 20-28( جنين
 بدون رحمي انقباضات كه شودمي گفته زماني زودرس زايمان به

 زايمان شيوع .باشند داشته وجود سرويكس در تغيير شواهد
 در كودكي دوران هايمرگ بيشتر ].1[ است درصد 5 - 10 زودرس

 به انتساب قابل آنها درصد 28 كه افتدمي اتفاق اول سال 5
 نوزادان باالي مير و مرگ به توجه با. باشندمي زايمان زودرس
- تالش آن عصبي و كليوي، گوارشي، تنفسي عوارض و زودرس

 اين بهتر بقاي باعث كه شده انجام عوارض كاهش براي زيادي هاي
 چنانهم سنگين هايهزينه صرف رغمعلي ولي ،است شده نوزادان

   .]2[ارد د همراه به زيادي مشكالت نوزادان اين از نگهداري
  
  دانشگاه علوم پزشكي كاشان، هاي جنسيمركز تحقيقات توليد سلولدانشيار،  1
  دانشگاه علوم پزشكي كاشانبيمارستان شهيد بهشتي،  ،مركز تحقيقات تروما ،استاديار 2
  دانشيار، گروه زنان و زايمان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان 3
  دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،كميته تحقيقات دانشجويي دستيار زنان و زايمان، 4
  :نشاني نويسنده مسئول *

  بيمارستان شهيد بهشتي بلوار قطب راوندي، 5كيلومتر  كاشان،
  03342235531 :دورنويس                                 0913 3051088 :تلفن

  shiva_ttnn@yahoo.com :پست الكترونيك
  17/12/92  :تاريخ پذيرش نهايي                                      15/5/92 :تاريخ دريافت

 30- 50( خودهخودب: باشندمي زير شرح به زودرس زايمان داليل
 زودرس پارگي، )درصد 10-30( قلويي چند حاملگي، )درصد
 6- 9( اكالمپسي و اكالمپسيپره، )درصد 10-40( جنيني هايپرده

 ينارساي، )درصد 2- 4( رحمي داخل رشد محدوديت، )درصد
 فلور در تغيير نوعي باكتريال واژينوز .]3[ ديابت و سرويكس
-بي هايميكروب رشد افزايش با كه است واژن طبيعي ميكروبي

 بد پيامدهاي از بسياري عامل باكتريال واژينوز. است همراه هوازي
 ،4[ ستا هاپرده زودرس پارگي و زودرس زايمان جمله از جنيني

 هاارگانيسم اين با تناسلي دستگاه گرفتن قرار تهاجم مورد. ]5
 ].6[ است تشخيص كليد كه شودمي واژن pH افزايش باعث

شود كه در كتب كفايتي اين عضو گفته مينارسايي سرويكس به بي
]. 1[متر تعريف شده است سانتي 3صورت طول كمتر از همرجع ب

اخيرا براي تشخيص نارسايي سرويكس استفاده از سونوگرافي 
زنان داراي سابقه . واژينال در كانون توجه قرار گرفته استترانس 

ها، زنان داراي سابقه زايمان زودرس يا سابقه پارگي زودرس پرده
جراحي روي سرويكس يا داراي آنومالي سرويكس، زناني كه در 
دو انتهاي سنين باروري هستند، افرادي كه تماس داخل رحمي با 

DES لرزدانلس تحت عنوان گروه پرخطر اند و مبتاليان به اهداشته
گري اين غربال]. 7،8[ گيرنداز نظر ابتال به زايمان زودرس قرار مي

  :خالصه
توانند زايمان مي ،گيري شوندكه در اواسط حاملگي اندازهسرويكس يا قيفي شدن آن در صورتي طولكوتاه شدن  :هدف و سابقه

هدف از اين  .شودقليايي واژن مي pHواژينوز باكتريال نيز عامل خطر زايمان زودرس است كه باعث ايجاد . گويي كنندزودرس را پيش
 انجام با تا باشدمي بارداري دوم ماهه سه در زودرس زايمان گوييپيشر در خطجمعيت كم در مطالعه بررسي تاثير اين دو پارامتر

  .شود گيريپيش عارضه اين از مداخالت
 واژن  pHو سرويكس طول .شد انجام بارداري هفته 24 تا 18 سنين در باردار زن 438 روي بر گروهيهم مطالعه اين :هامواد و روش

 طول و pH متغيرهاي حسب بر و در كل زودرس زايمان ريسك .دگرديافراد تعيين  اين در زايمان نزما در بارداري سنو  شد گيرياندازه
 . شد ارايه يك هر اخباري ارزش و محاسبه سرويكس

). =OR 06/3( بود دارمعني اختالف اين وبوده  برابر 3 از بيش اسيدي pH به نسبت واژن قليايي pH در زودرس زايمان شانس :نتايج
 14 به نزديك را زودرس زايمان شانس مترميلي 30 از كمتر سرويكس طول. بود داريمعن نيز زودرس زايمان و سرويكس طول ارتباط
 ارزش( ندشد دچار زودرس زايمان به درصد 71 از بيش ،ندشتمتر داميلي 30 از كمتر سرويكس طول كه افرادي و هداد افزايش برابر

  ).مثبت اخباري
 براي بيشتري خطر كوتاه و سرويكس زودهنگام به نسبت ديرهنگام زودرس زايمان ايجاد براي بيشتري خطر قليايي واژن :گيرينتيجه
  .دارد ديرهنگام به نسبت زودهنگام زودرس زايمان ايجاد

  باكتريال واژينوز ،سرويكس طول ،زودرس زايمان :كليديواژگان
  260-266 ، صفحات1393 مرداد و شهريور، 3پژوهشي فيض، دوره هجدهم، شماره –نامه علميدو ماه                                                            
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  و همكاران فروزانفرد
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افراد در معرض خطر با استفاده از سونوگرافي ترانس واژينال و 
هنگام از طريق سركالژ  انجام مداخله زود تعيين طول سرويكس و

كه عوامل زناني ]. 8[ شودباعث جلوگيري از زايمان زودرس مي
شواهد اگرچه . گروه كم خطر هستند ،خطر فوق را نداشته باشند

گيري طول سرويكس در اين گروه كافي براي مفيد بودن اندازه
است كه طول  بهتر دارندبيان ميولي مطالعات اخير  ،باشدنمي

ي دوم از جهت رد آنومالي سه ماهه سرويكس در افرادي كه در
با وجود اين كامال مشخص  ].1[شود  بررسي ،شوندسونوگرافي مي

باشد كه كداميك از موارد كوتاه بودن طول سرويكس يا نمي
- مي كننده بهتري جهت زايمان زودرس بينيواژينوز باكتريال پيش

و  ات اين رابطه بررسي شدهمطالع برخيهرچند كه در  .باشند
عنوان شده است كه كوتاه بودن طول سرويكس ارزش بيشتري از 

pH با اين ]. 9[گويي زايمان زودرس دارد باالي واژن در پيش
جاي تحقيق در اين زمينه وجود داشته هنوز رسد نظر ميبه همه،
با مقايسه طول در اين مطالعه سعي بر اين است تا  ،لذا .باشد

جهت  سرويكس و اسيديته واژن در سه ماهه دوم بارداري
ي بهترگوي پيش تشخيص واژينوز باكتريال روشن گردد كداميك

حد  در ،باشند تا با مداخالت به موقعزايمان زودرس مي براي
امكان بتوان از وقوع زايمان زودرس و عوارض ناشي از آن 

  . پيشگيري كرد
  

  هامواد و روش
زن باردار  438 بر روينگر كوهورت آيندهاين مطالعه 

ل هاي معموكه جهت انجام مراقبتبارداري هفته  24تا  18سنين 
 ،نمودندهاي شخصي مراجعه ميها يا مطببارداري به درمانگاه

 احتمالي ايطبقه ايمرحله يك گيرينمونه روش .انجام شده است
هفته كه  18- 24ابتدا از كليه زنان باردار سنين حاملگي . بوده است

كردند رضايت نامه هاي بارداري مراجعه ميجهت انجام مراقبت
شخص شد ر بررسي اوليه د. عه گرفته شدكتبي جهت ورود به مطال

 20 صورت معمولبه كه از بين مراجعه كنندگان جهت زايمان
لذا در  ،شونداع ميها ارجدرصد از مطب 80ها ودرصد از درمانگاه
در نمونه به همين نسبت از بين مراجعه كنندگان اين مطالعه حجم 

 :دبودن معيارهاي خروج از مطالعه به شرح زير .گرفته شدنظر 
 واژينال، سابقه ، خونريزي)5/38>تب( مشكوك كوريوآمنيونيت

 شده شناخته ساختاري سرويكس، ناهنجاري روي جراحي
خود هاي سركالژ، ابتال به بيماري بارداري، داشتن از قبل سرويكس

 را واژن pH كه هاييفراورده از استفاده يا جنسي ، نزديكيايمني
 هايناهنجاريو گذشته،  ساعت 24 طي دهندمي قرار تاثير تحت
 گريغربال هايتست يا قبلي هايسونوگرافي در كه جنيني ماژور

زايمان  .باشد شده داده تشخيص بارداري دوم و اول يماهه سه
كه شود بارداري گفته مي 37هفته زودرس به وقوع زايمان پيش از 

و  زايمان زودرس زودهنگام ،هفته باشد 34كه قبل از در صورتي
زايمان زودرس ديرهنگام  ،هفته باشد 37و  34كه بين در صورتي

تاريخ آخرين قاعدگي محاسبه  حاملگي بر اساس سن .]1[ نام دارد
 ،سپس. و بر اساس سونوگرافي سه ماهه اول بارداري اصالح شد

پس از گذاشتن  خانم باردار در وضعيت ليتوتومي قرار گرفت و
 pHتعيين . گيري شدمتر اندازه pHوسيله هب واژن pH ،اسپكولوم

كننده به مطب افراد مراجعه واژن در تمام بيماران درمانگاهي و
متخصصان زنان و زايمان همكار طرح و توسط ماماي آموزش 

در همان روز همراه با سونوگرافي تعيين آنومالي . ديده انجام شد
جنيني براي بيمار سونوگرافي جهت اندازه گيري طول سرويكس 

وقوع زايمان پس از  صورتزايمان پره ترم به .درخواست شد يزن
 259هفتگي يا  37و قبل از سن  )هفته 28- 20(قابليت حيات جنين 

واژن از  pHبراي افزايش اعتبار و پايايي سنجش  .روز تعريف شد
ها استفاده ها و مطبتست استاندارد شده يكسان در تمام درمانگاه

در يك جلسه دو ساعته در مورد نحوه شد و تمام ماماهاي شاغل 
تأييد  آموزش ديدند و بعد از آزمون عملي و واژن pHگيري اندازه

توانايي ايشان توسط دو نفر متخصص زنان اقدام به جمع آوري 
سونوگرافي تمام بيماران نيز توسط يك مركز كه در . نمونه نمودند

توسط گوي بيماران بود و دو نوبت صبح و بعد از ظهر پاسخ
براي ارزيابي عملكرد در طول . سونوگرافيست مجرب انجام شد

ها ارزيابي گيريمطالعه با چك نمودن افراد صحت و پايايي اندازه
جلوگيري از تفاوت سطح مراقبت درماني و پزشكي  منظورهب. شد

در هر دو گروه مورد مطالعه تالش شد تا پزشك و محقق و بيمار 
 كور طول سرويكس تا زمان زايمان و واژن pHنسبت به وضعيت 

البته براي جلوگيري از مشكالت مربوط به سالمت بيمار ؛ باشند
كدهاي مربوطه در صورت بروز مشكل در اختيار پزشك معالج 

تمام اين افراد تا زمان زايمان پيگيري شدند و  ،سپس .قرار گرفت
-جمع از پس هايافته .در زمان زايمان سن حاملگي محاسبه شد

 سازيپاك از پس. شدند 17ويرايش  SPSS افزار نرم وارد وريآ
 و مركزي هايشاخص با هايافته هاي گم شده،داده اصالح و اوليه

 مورد افراد در زودرس زايمان بروز ريسك. شدند توصيف محيطي
 سرويكس طول و pH متغيرهاي حسب بر و كل در مطالعه
 با هايافته مقايسه( شد ارايه يك هر اخباري ارزش و شد محاسبه
 تاثير بررسي براي). شد انجام t و كايهاي مجذور آزمون

زايمان  در ارتباط سن و تعداد زايمانهاي كننده مخدوش متغيرهاي
 مدل از و طول سرويكس pHهريك از متغيرهاي  بازودرس 
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 نظر در>P 05/0 داريمعني سطح. شد استفاده لجستيك رگرسيون
  .شد گرفته

  
  نتايج 

 بين از. بود سال 79/26 مطالعه مورد افراد سني انگينمي
 21، دو گراويد نفر 110، يك گراويد نفر 297 مطالعه مورد افراد
 بارداري سن متوسط. بودند چهار گراويد نفر 10 و سه گراويد نفر
 هفته 18 سن در حداقل و بود هفته 3/19 مطالعه به ورود زمان در
 50 .بودند شده مطالعه وارد ههفت 24 بارداري سن در حداكثر و

 مطالعه وارد بارداري هفته 20 تا 18 بارداري سنين بين افراد درصد
 برابر mode و median با 79/4 واژن pH ميانگين. بودند شده

  درصد 50 و بود 4 آن حداقل و 7 واژن pH حداكثر .بود 5/4
 سن ميانگين. داشتند 5- 5/4 بين واژن pH مطالعه مورد افراد

 بود هفته 5/2 انحراف معيار با هفته 9/37 زايمان هنگام در رداريبا
 هفته 41 سن درحداكثر  و هفته 18 سن در حداقل هازايمان و

 هفته 40 تا 34 بين افراد درصد 50. بود افتاده اتفاق بارداري
 يا باالتر) درصد 1/80( نفر 351 .كرده بودند زايمان بارداري
 نفر 87 و داشتند ترم زايمان  و بودند كرده زايمان هفته 37 مساوي

 51 افراد مورد مطالعه در. داشتند زودرس زايمان) درصد 9/19(
زايمان زودرس ( هفته 34 از قبلدچار زايمان ) درصد 7/11( مورد
 زايمان هفته 37- 34 بين) درصد 2/8( نفر 36 وشده  )هنگام زود
 1 شماره لاساس جدو بر .)زايمان زودرس زودهنگام(بودند  كرده

-ها در زنان بهنسبت زايمان زودرس با افزايش تعداد بارداري

دهد نشان مي 2 شماره و جدول فتهايداري افزايش صورت معني
كه با افزايش سن مادران هنگام بارداري احتمال زايمان زودرس 

 ).P>0001/0( يابدافزايش مي

 
  

داد ودرس بر حسب تعزفراواني نسبت زايمان  - 1 شماره جدول
  زايمان در زنان باردار

P* تعداد زايمان زودرس          تعدادزايمان زايمان سر موعد      

0001/0< 

297 )5/16(49  )5/83(248  0 

110 )5/14(16  )5/85(94  1 

21 )1/57(12  )9/42(9  2 

10 )100(10  0  3 

 كل  351)1/80(  87)9/19( 438

 
  
  

زايمان رودرس بر حسب سن مادران فراواني نسبت  - 2 شماره جدول
  باردار

P* تعداد )سال(سن زايمان سر موعد زايمان زودرس

0001/0 <

297 )3/17(%22  )7/82(%105  >25  

110 )6/18(%54  )4/81(237  34-25  

10 )5/5(%11  )45(%92  <34  

 كل  %351)1/80(  %87)9/19( 438

 
 50اكثر آن و حد 26مطالعه حداقل طول سرويكس  مورد در افراد

 مترميلي 30 از كمتر سرويكس طول نفر 38 تعداد. متر بودميلي
 و موعد سر زايمان) درصد 9/28( نفر 11 تعداد اين از كه داشتند

 افراد در كهحالي در. داشتند زودرس زايمان) درصد 1/71( نفر 27
 تعداد ،)نفر 400( مترميلي 30 مساوي يا بيشتر سرويكس طول با

) درصد 15( نفر 60 تعداد و موعد سر زايمان) درصد 85( نفر 340
 كه آيدمي بر طور اين فوق هاييافته از .داشتند زودرس زايمان
 و شتهدا دارييمعن ارتباط زودرس زايمان با سرويكس طول

 71 از بيش ،دارند مترميلي 30 از كمتر سرويكس طول كه افرادي
 .)مثبت اخباري زشار( شد خواهند دچار زودرس زايمان به درصد

-به زايمان احتمال ،باشد مترميلي 30 از باالتر سرويكس طول اگر

 طول و) منفي اخباري ارزش( بود خواهد درصد 85 برابر موقع
 به نزديك را زودرس زايمان شانس مترميلي 30 از كمتر سرويكس

 جدول در كه گونههمان .)OR=9/13( دهدمي افزايش برابر 14
 طول كاهش مترسانتي يك هر ازاي به است آمده 2شماره 

 از پس شود و حتيمي برابر 1/13 زودرس زايمان شانس سرويكس
 طول بين رابطه كماكان هازايمان تعداد و سن تاثير حذف

 بهدر اين حال نيز  و است داريمعن زودرس زايمان و سرويكس
 زودرس زايمان شانس سرويكس طول كاهش متر سانتي هر ازاي

 pH كه نفر 276 بين از ).P>0001/0( يابدمي افزايش صددر 12
 زودرس زايمان) درصد 87( نفر 240 تعداد داشتند 5 از كمتر

 162 بين از و داشتند زودرس زايمان) درصد 13( نفر 36 و نداشته
 5/68( نفر 111 تعداد ،داشتند 5 مساوي يا بزرگتر pH كه نفر

 5/31( نفر 51 دادتع و بودند كرده زايمان موعد سر) درصد
 5 از كمتر pH اخباري ارزش ،لذا .داشتند زودرس زايمان) درصد
در واقع در  و هدوب درصد 13 زودرس زايمان گوييپيش در واژن

 13احتمال زايمان زودرس  ،واژن اسيدي باشد pHكه صورتي
 باالتر pH با افراد در مقدار اين كهحالي در ؛خواهد بود درصد
 ميزان كاينتايج آزمون مجذور  اساس بر. است درصد 31 از بيش
 pH در زودرس زايمان شانس بنابراين ؛است دارمعني اختالف اين
   - 78/4( است برابر 3 از بيش ديـاسي pH به نسبت واژن اييـقلي
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45/1 :CI 95 در مدل  در آناليز رگرسيون مشخص شد كه .)درصد
واژن و طول سرويكس و  pHنهايي با حضور هر دو متغير 

 يك هر ازاي به ها،كننده سن و تعداد بارداريمتغيرهاي مخدوش
 افزايش برابر 7/2 زودرس زايمان شانس، واژن pH افزايش واحد

ر تمزاي هر سانتيبا ا و )درصد CI 95: 96/1- 79/3( يابدمي
 شودبرابر مي 12/1كاهش طول سرويكس احتمال زايمان زودرس 

)19/1 -05/1 : CI95 درصد.( 

 
  واژن با زايمان زودرس pHتعيين ميزان ارتباط -3جدول 

 Odds ratio S.E.  Z  Sig CI 95%  

pH 72/2  46/0 95/5 001/0<  79/3-96/1  

سرويكس طول  89/0  03/0  65/3-  001/0<  95/0-84/0  
  هاشده بر اساس متغيرهاي سن و تعداد بارداري تعديل *

  
 و قليايي pH با زنان در زودرس زايمان انواع فراواني ضمن در

 بر دارييمعن تاثير واژن اسيديته سطح و باشدمي متفاوت غيرقليايي
 4شماره  جدول در اثر اين ميزان. دارد زودرس زايمان زمان

 زود زودرس زايمان شانس قليايي واژن. است شده داده نمايش
 و برابر 6/2 عادي زنان جمعيت به نسبت را )هفته 34 زير( هنگام
 از بيش را) هفته 37 تا 34 بين( ديرهنگام زودرس زايمان شانس

 ايجاد براي بيشتري خطر قليايي واژن بنابراين .كندمي برابر 8/3
در . دكنمي ايجاد زودهنگام به نسبت ديرهنگام زودرس زايمان
 طول اگر ،است آمده 5شماره  جدول در كه گونههمان ضمن

 سر هازايمان درصد 29 تنها ،باشد مترميلي 30 از كمتر سرويكس
 12 به نزديك ديرهنگام زودرس زايمان شانس و بود خواهند موعد
  .بود خواهد برابر 5/15 زودهنگام زودرس زايمان شانس و برابر

 
 در افراد مورد مطالعه واژن pHواع زمان زايمان بر حسب فراواني ان - 4 شماره جدول

pH 

 زمان زايمان
P  OR  كل زودرس ديرهنگام زودرس زودهنگام  سرموعد  

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد    )درصد(تعداد
<5 240)0/87(  23)3/8( 13)7/4( 276)100( 

0001/0<  
  %)CI 95:45/1-78/4(83/3:دير هنگام
  %)CI 95:45/1-77/4(63/2:امزودهنگ

>=5 111 )5/68(  28)3/17( 23)2/14( 162)100( 

 )100(438  )2/8(36 )6/11(51  )1/80(351 كل

 
 فراواني انواع زمان زايمان برحسب طول سرويكس در افراد مورد مطالعه - 5شماره  جدول

  طول
 سرويكس

 زمان زايمان
P  OR  هنگامريزودرس د زودرس زودهنگام  سرموعد   كل 

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد
30< 11)9/28( 17)7/44( 10)3/26( 38)100( 

0001/0<  
  %)CI 95:76/4- 25/31( 9/11: دير هنگام
  %)CI 95:71/6- 7/35( 46/15: زودهنگام

30=> 340)0/85 ( 34)5/8( 26)5/6( 400)100( 

 )100(438 )2/8(36 )6/11(51 ) 1/80(351 كل

  
  بحث

  و سرويكس طول بودن كوتاه مقايسه مطالعه اين از هدف
pH داده شد كه  نشان .باشدمي زودرس زايمان گوييپيش در واژن

واژن  pH برابر 3 از بيش 5 از باالتر واژن pH در زودرس زايمان
 pH كه است اين دهندهنشان كه) =OR 06/3( است بوده 5 زير

 در اساسي نقش داراي باكتريال زينوواژ آن تبع به و واژن 5 باالي
 مطالعه در ).P>0001/0( باشدمي رس زود زايمان گوييپيش

Lim هب مشابهي نتايج نيز زالندنو اوتاگوي منطقه درهمكاران  و -

 زايمان جهت كه زن 116 از مطالعه اين در ؛است آمده دست
 باكتريال ژينوزوا بررسي جهت واژينال سواپ ،بودند كرده مراجعه

 مورد الكتروفورز ژل و RNA ارزيابي وسيلههب هانمونه و شد تهيه
 در يا خودهب خود زودرس زايمان مورد 44 .گرفتند قرار بررسي

 و داشتند موقعبه زايمان نفر 72 و هاپرده زودرس پارگي اثر
 از بيشتر برابر 2 داشتند زودرس زايمان كه افرادي شد مشاهده
 مطالعه اين نتايج. ]10[ بودند مبتال باكتريال واژينوز به لكنتر گروه
 و Kumar دوسوكور مطالعه در. است بوده حاضر مطالعه مشابه
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-هب خود زودرس زايمان دراثر هفته 37 از قبل كه زن 60 همكاران
 و مورد گروه در ،بودند كرده زايمان هاپرده رسزود پارگي يا خود
 فلور و هگرفت قرار شاهد گروه در ،اشتندد موقعبه زايمان كه زن 60

 مشخصدر نهايت  ؛گرفت قرار بررسي مورد آنها واژن ميكروبي
 باكتريال وزينواژ با زنان در زودرس زايمان نسبي خطر كه شد

 بوده حاضر مطالعه مشابه مطالعه اين نتايج. ]11[ است رابرب 047/5
 شده انجام همكاران و Sendag توسط كه ديگري مطالعه در. است
 بررسي مورد هفته 22 تا 16 بارداري سنين در باردار زن 240 است
 اسمير و pH تعيين وسيلههب بيماران اين در واژينيت. گرفتند قرار

 سرويكس طول بارداري سن همين در و شد داده تشخيص مرطوب
 هاداده آناليز از پس و است شده گيرياندازه سونوگرافي توسط
 سنين اين در زنان واژن pH رفتن باال كه است شده گيرينتيجه

 ارتباط در زودرس زايمان و سرويكس طول كاهش با بارداري
 براي علتي عنوانهب واژن باالي pH مطالعه اين در. ]12[ است

 به ديگر مطالعات در ولي است شده عنوان سرويكس طول كاهش
 پارامتر دو اين بين معلولي و علي رابطه و نشده اشاره موضوع اين

 مطالعه يك در 2003 سال در. است نگرفته قرار بررسي مورد
-هب نتايج اين شده انجام همكارانو  Letich وسيلههب كه متاآناليز
 بارداري 16 هفته از پيش اگر باكتريال واژينوز تشخيص :آمد دست

 بارداري هفته 20 زير اگر وOD = 55/7 با شود داده تشخيص
 ارتباط در زودرس زايمان باOD = 2/4 با شود داده تشخيص

 بود خواهد OD= 53/1 هفته 20 باالي بارداري سنين در و است
 اسمير از استفاده با باكتريال وزواژين تشخيص مطالعه اين در. ]13[

 شودمي مشاهده كه طورهمان. است شده داده واژن pH و محيطي
 زودرس زايمان با واژن pH ارتباط مورد در نيز ما مطالعه در

 هم با دو اين و است آمده دستبه قبلي مطالعات مشابه نتايجي
 حاضر همطالع در كه جديدي نكته ولي ،اندشده شناخته مرتبط
 كردن مجزا است گرفته قرار بررسي مورد قبلي مطالعات به نسبت
 قبلي مطالعات در كه است ديرهنگام و هنگام زود زودرس زايمان
 زودرس زايمان در نسبت خطر. است نشده اشاره نآ به صراحتاً
 مشاهده لذا ،است 63/2 آن زودهنگام نوع در و 82/3 ديرهنگام

 را ديرهنگام زودرس زايمان ريسك باكتريال واژينوز كه شودمي
 طول رابطه مورد در .بردمي باال بيشتر زودهنگام با مقايسه در

 كه شد مشاهده حاضر مطالعه در هم زودرس زايمان با سرويكس
-پيش در مترميلي 30 از كمتر سرويكس طول مثبت اخياري ارزش

 از كمتر سرويكس طول و استدرصد  71 زودرس زايمان گويي
 كندمي برابر 9/13 به نزديك را زودرس زايمان شانس مترميلي 30

)9/13=OR(. مقايسه به كه همكاران و مشهديان مطالعه در 
 زودرس زايمان وييگپيش در سرويكس سونوگرافيك پارامترهاي

 14-28 سنين حامله زن  300 است پرداخته پرخطر باردار زنان در
 طولو  گرفتند قرار واژينال ترانس سونوگرافي تحت بارداري هفته

 مطالعه در. بود شده گرفته نظر در مترميلي 18 مرز كوتاه سرويكس
-زود زايمان با داريمعني ارتباط سرويكس طول بودن كوتاه آنها

 از قبل زودرس زايمان با پارامتر اين اما ،نداشت هفته 35- 37 رس
 همكاران و Pires مطالعه در .]14[ داشت داريمعن ارتباط هفته 35
 گرفته نظر در برش نقطه عنوانبه مترميلي 20 سرويكس طول كه نيز

 از قبل زودرس زايمان با كوتاه سرويكس طول ارتباط ،است شده
 بارداري هفته 35- 37 سنين زودرس مانزاي از بيشتر هفتگي 35
 بررسي به همكاران و Emili متاآناليزمطالعه  در. ]15[ است بوده

 در سرويكس طول و جنيني فيبرونكتين گيرياندازه سودمندي
 است شده گيري نتيجه و شده پرداخته زودرس زايمان گوييپيش
 در متغيرها اين احتمال نسبت و بودن اختصاصي ،حساسيت كه
 از بيشتر زودرس زايمان گوييپيش در هفته 35 زير حاملگي نينس

 خوانيهم حاضر مطالعه نتايج با و است هفته 35-37 حاملگي سن
 همكاران و Thomas توسط كه هم ديگري مطالعه در .]16[ دارد
 انجام زودرس زايمان به مبتال هفته 35 زير باردار زن 359 روي بر

 طول مثبت اخباري ارزش و دنبو اختصاصي، حساسيت بود شده
 24 و 63، 75 ترتيببه مترميلي 25 مساوي و كمتري سرويكس

 .]17[ دارد خوانيهم حاضر مطالعه نتايج با و است بوده درصد
 نتايج كوتاه سرويكس طول در شود مشاهده كه گونههمان

 در. دارد تشابه اخير مطالعات از حاصل نتايج با نيز ديگر مطالعات
 طول با است باكتريال وزواژين از حاكي كه واژن pH بين مقايسه

 مترميلي 30 از كمتر سرويكس طول كلي صورتهب، سرويكس
 زايمان به ابتال باالتر كلي خطر با واژن باالي pH به نسبت

 6/2- 8/3( اب مقايسه در) =12OR- 5/15( است همراه زودرس
OR=.( اييسهمقا بررسي به كه دارند وجود متعددي مطالعات 

 ولي ،اندپرداخته زودرس زايمان گوييپيش در مختلف يپارامترها
  pH حاضر مطالعه شبيه متدولوژي با كه شد يافت مطالعه يك تنها
  توسط مطالعه اين. بود كرده مقايسه را سرويكس طول و واژن

Rodke است شده انجام باردار زن  343 روي بر و همكاران  و .
 سرويكس طول هم و واژن 5 باالي pH مه نيز مطالعه اين در

 اين ولي ،اندشده معرفي موثر زودس زايمان پيشگويي در كوتاه
 شده بيان كوتاه سرويكس طول از ترقوي 5 باالي pH در ارتباط
 حاضر مطالعه با جهت اين از كه) 3 به 4 حدود RR( است

 برش نقطه به مربوط تواندمي اختالف اين علت. ]9[ است متفاوت

 و Rodke مطالعه در كه باشد كوتاه سرويكس طول معرفي در
 اخير مطالعه اساس بر. بود شده گرفته نظر در مترميلي 25 همكاران

 با مقايسه در سرويكس طول بودن كوتاه كه آيدمي بر طور اين
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 كه است زودرس زايمان جهت بهتري كننده گوييپيش واژن باالي
. است بيشتر زودهنگام زودرس زايمان گوييپيش جهت ارتباط اين
 زايمان با كوتاه سرويكس طول باالي ارتباط به توجه با ،لذا

 طول دوم ماهه سه سونوگرافي در شودمي پيشنهاد زودرس
 براي بودن كوتاه صورت در و هشد گيرياندازه سرويكس
ناتال با دقت و دفعات هاي پرهمراقبت زودرس زايمان از جلوگيري

د و ساير عوامل خطر زايمان زودرس تا حد امكان انجام شو بيشتر
  .شود انجام سركالژاصالح شوند و در صورت نياز 

  
  گيرينتيجه

 زودرس زايمان ايجاد براي بيشتري خطر قليايي واژن

 براي بيشتري خطر كوتاه و سرويكس زودهنگام به نسبت ديرهنگام
  .دارد ديرهنگام به نسبت زودهنگام زودرس زايمان ايجاد

  
  تشكر و قدرداني

در . باشدنامه دوره دستياري مياين مقاله برگرفته از پايان
از طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم  بخشيضمن اين مقاله 

نويسندگان مراتب تقدير و وسيله بدين. باشدپزشكي كاشان مي
هشي دانشگاه علوم پزشكي تشكر خود را از معاونت محترم پژو

  .دآورنعمل ميهكاشان ب
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