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بزرسی ارتببط لیَهیَم رحوی بب پبرگی سٍدرس
پزدُّبی جٌیٌی در سًبى ببردار
دکتز هزین رضَی ،1فزساًِ رشیدی فکبری ،2عبرف ریگی ،3دکتز فزحٌبس
فزساًِ
.1
.2
.3
.4

*4

استادیار گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،فلَضیپ الپاراسکَپی ،هزکش تحقیقات سالهت تارداری ،داًطکذُ پشضکی ،داًطگاُ ػلَم
پشضکی ساّذاى ،ساّذاى ،ایزاى.
داًطجَی دکتزای تخصصی تْذاضت تارٍری ،کویتِ پژٍّطی داًطجَیاى ،داًطکذُ پزستاری ٍ هاهایی ،داًطگاُ ػلَم
پشضکی ضْیذ تْطتی ،تْزاى ،ایزاى.
داًطجَی پشضکی ،داًطکذُ پشضکی ،داًطگاُ ػلَم پشضکی ساّذاى ،ساّذاى ،ایزاى.
استادیار گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،فلَضیپ ًاسایی ،هزکش تحقیقات سالهت تارداری ،داًطکذُ پشضکی ،داًطگاُ ػلَم پشضکی
ساّذاى ،ساّذاى ،ایزاى.

خالصِ

تبریخ دریبفت 1397/10/12 :تبریخ پذیزش1398/01/07 :
1

هقدهِ :لیَهیَمّای رحوی ،ضایغتزیي تَهَر خَشخین رحوی در سًاى هیتاضذ کِ تقزیثاً در  %20-40سًاى سٌیي
تارٍری هطاّذُ هیضَد .تارداری در سًاى هثتال تِ لیَهیَم رحوی ،حاهلگی پزخؽز هحسَب هیضَد کِ هٌجز تِ
ػَارض سیادی هیضَد .هؽالؼِ حاظز تا ّذف تزرسی ارتثاغ لیَهیَم رحوی تا پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی در
سًاى تاردار اًجام ضذ.
رٍشکبر :ایي هؽالؼِ تَصیفی  -تحلیلی اس فزٍردیي  1394تا اسفٌذ  1395تز رٍی  500سى تاردار کِ تِ تیوارستاى
ػلی اتي اتیؽالة ساّذاى هزاجؼِ کزدًذ ،اًجام گزفت .سًاى تاردار ٍاجذ ضزایػ ،تز اساس اتتالء تِ لیَهیَم رحوی کِ در
سًََگزافی اٍایل تارداری تطخیص دادُ ضذُ تَد ،تِ دٍ گزٍُ دارای هیَم ٍ تذٍى هیَم تقسین ضذًذ .دٍ گزٍُ اس ًظز
تؼذاد ،اًذاسُ ٍ هحل هیَمّا تزرسی ضذًذ .تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا تا استفادُ اس ًزمافشار آهاری ً( SPSSسخِ ٍ )21
آسهَىّای تَصیفی ٍ کای اسکَئز اًجام ضذ .هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ضذ.
یبفتِّب :در ایي هؽالؼِ اس  500سى تارداری کِ ٍارد هؽالؼِ ضذًذً 93 ،فز ( )%18/6دارای لیَهیَم رحوی ٍ ً 407فز
( )%81/4تذٍى لیَهیَم رحوی تَدًذ .ضیَع پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی در گزٍُ دارای لیَهیَم رحوی ً 24فز
( ٍ )%25/80در گزٍُ تذٍى لیَهیَم رحوی ً 38فز ( )%9/33تَد .تیي پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی تا تؼذاد ٍ هحل
لیَهیَم رحوی در سًاى تاردار ارتثاغ آهاری هؼٌاداری ٍجَد داضت (.)p<0/001
ًتیجِگیزی :تیي پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی تا لیَهیَم رحوی (تؼذاد ،اًذاسُ ٍ هحل) ارتثاغ آهاری هؼٌاداری ٍجَد
دارد .پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی تیطتز در هیَمّای ایٌتزاهَرال رحوی ٍ تا اًذاسُ تشرگتز اس  5ساًتیهتز تَد.
کلوبت کلیدی :تارداری ،پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی ،لیَهیَم
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جفت ٍ هحذٍدیت رضذ داخل رحوی در گزٍُ دارای
هیَم ًسثت تِ گزٍُ کٌتزل ،تفاٍت آهاری هؼٌیداری
ًذاضت ( .)11در هؽالؼِ کیذٍای ٍ ّوکاراى ()2006
خؽز سایواى سشاریي ،سایواى سٍدرس ،دکَلواى جفت،
جفت سزراّی ٍ خًَزیشی ضذیذ پس اس سایواى در سًاى
دارای هیَم رحوی تِؼَر هؼٌیداری تیطتز اس سایز سًاى
تَد ( .)12تا تَجِ تِ ًتایج هتٌاقط ٍ هتفاٍت حاصل اس
هؽالؼات گًَاگَى ،هؽالؼِ حاظز تا ّذف تزرسی ارتثاغ
لیَهیَم رحوی تا پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی در
سًاى تاردار اًجام ضذ.

هقدهِ
 دکتز هزین رضَی ٍ ّوکبراى

فیثزٍئیذّای رحوی (لیَهیَها) ،تَهَرّای خَشخین
ػعلِ صاف رحن ّستٌذ ( .)1ایي تَهَرّا حذٍد -50
 %20سًاًی کِ در سٌیي تارداری قزار دارًذ را درگیز
هیکٌٌذ ( .)2ضیَع ایي تَهَر در تارداری  %1-4گشارش
ضذُ است ( .)3سالّاست کِ لیَهیَمّا تِ ػٌَاى یکی اس
هطکالت دٍراى حاهلگی ضٌاختِ هیضًَذ ( .)4تِ دلیل
ایٌکِ لیَهیَمّا هؼوَالً در سًاًی کِ در سٌیي تارٍری
قزار دارًذ تطخیص دادُ هیضًَذ ،اثز تالقَُ آًْا تز
حاهلگی ٍ یا تالؼکس اثز حاهلگی تز رٍی لیَهیَم ّوَارُ
هَرد تَجِ تَدُ است (.)5
در هؽالؼات هختلف هطاّذُ ضذُ است کِ لیَهیَمّا تا
سقػ خَدتِخَدی ،سایواى سٍدرس ،دیستَضی تافت ًزم
ٍ خًَزیشی پس اس سایواى ّوزاّی داضتِاًذ (.)6، 5
پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی در حاهلگی پیص اس
هَػذ ( )PPROM1تِ پارُ ضذى پزدُّای جٌیٌی قثل
اس ضزٍع سایواى سٍدرس گفتِ هیضَد کِ هوکي است در
ّز سهاًی اس تارداری اتفاق تیفتذ .گاّی آتزیشش حتی در
سي ّ 24فتگی حاهلگی ًیش هوکي است رٍی دّذ (.)7
پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی احتوال دارد در سایواى
تزم یا پزُتزم (کوتز اس ّ 37فتِ) اتفاق تیفتذ .پارگی
سٍدرس پزدُّای جٌیٌی ؼَل کطیذُ تِ حالتی گفتِ
هیضَد کِ پارگی پزدُّای جٌیٌی تیطتز اس  24ساػت
ؼَل تکطذ کِ ّوزاُ تا افشایص خؽز ػفًَت تاالرًٍذُ
است .تقزیثاً  %8-10تارداریّای تزم ّوزاُ تا پارگی
سٍدرس پزدُّای جٌیٌی خَدتِخَدی هیتاضٌذ (.)8-10
اس ّز  10سى هثتال تِ لیَهیَم رحوی ،یک ًفز در دٍرُ
تارداری دچار ػَارض هزتثػ تا لیَهیَم خَاّذ ضذ.
ػَارض جذی ًاضی اس لیَهیَم رحوی ضاهل :سایواى
سٍدرس ،افشایص هیشاى سایواى سشاریي ،تزیچ ،پارگی
سٍدرس پزدُّای جٌیٌی ،اًذٍهیَهتزیت پس اس سایواى ٍ
سٌذرم هیَم دردًاک تارداری (کِ تا درد سِ هاِّ دٍم ٍ
سَم تارداری ٍ خًَزیشی گْگاّی هطخص هیضَد)
هیتاضذ (.)6
در هؽالؼِ ّاضنًژاد ٍ ّوکاراى ( )2008هیشاى سایواى
سٍدرس ،پارگی سٍدرس کیسِ آب ،جذا ضذى سٍدرس
Preterm Premature Rupture of Membranes

رٍشکبر
ایي هؽالؼِ هقؽؼی پس اس اخذ هجَس اس کویتِ اخالق
داًطگاُ ػلَم پشضکی ساّذاى اس فزٍردیي  1394تا اسفٌذ
 1395تز رٍی ً 500فز اس سًاى تاردار در تیوارستاى
ػلیاتي اتیؽالة ضْز ساّذاى اًجام ضذ .افزاد تِصَرت
سزضواری ٍارد هؽالؼِ ضذًذ.
هؼیارّای ٍرٍد تِ هؽالؼِ ضاهل :رظایت سًاى تاردار
جْت ضزکت در هؽالؼِ ،ػذم اتتالء تِ کَریَآهیٌَتیت،
ػفًَت دستگاُ ادراری ،پزُاکالهپسی یا فطارخَى تاالی
تارداری ،تیواری سهیٌِای ،ػذم ٍجَد ساتقِ قثلی پارگی
سٍدرس غطای جٌیٌی ،ػذم ٍجَد ساتقِ قثلی سایواى
سٍدرس ٍ ًذاضتي حاهلگی چٌذقلَیی در تارداری فؼلی
تَد .هؼیارّای خزٍج اس هؽالؼِ ضاهلً :ارسایی دّاًِ
رحوی ،تزٍها در تارداری ،جزاحی اخیز ،تارداریّای
خارج رحوی ،هزگ ٍ ًاٌّجاریّای جٌیٌی تَد.
سًاى تاردار ٍاجذ ضزایػ ،تز اساس اتتالء تِ لیَهیَم
رحوی کِ در سًََگزافی اٍایل تارداری تطخیص دادُ
ضذُ تَد ،تِ دٍ گزٍُ دارای هیَم ٍ تذٍى هیَم تقسین
ضذًذّ .ز دٍ گزٍُ سًاى تاردار اس ًظز تؼذاد (تؼذاد کوتز
اس  ٍ 4تؼذاد تیطتز اس  ،)4اًذاسُ (اًذاسُ کَچکتز اس ٍ 5
اًذاسُ تشرگتز اس  ٍ )5هحل هیَمّا (لیَهیَم ساب
هَکَسال ،ایٌتزاهَرال ٍ ساب سزٍسال) تزرسی ضذًذ ٍ
ًتایج ثثت ضذ .سًاى تاردار ٍاجذ ضزایػ تا پایاى تارداری
تزرسی ضذًذ .پارگی پزدُّای جٌیٌی در سهاى هزاجؼِ
سًاى تاردار ٍاجذ ضزایػ تِ هؽالؼِ تا ػلت پارگی
پزدُّای جٌیٌی تا تست فزى تزرسی ضذ.
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تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا تا استفادُ اس ًزمافشار آهاری
ً( SPSSسخِ  ٍ )21آسهَىّای تَصیفی ٍ کای اسکَئز
اًجام ضذ .هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز
گزفتِ ضذ.

یبفتِّب
در ایي هؽالؼِ اس  500سى تارداری کِ ٍارد هؽالؼِ ضذًذ،
ً 275فز ( )%55هَلتیپار ٍ ً 225فز (ًَ )%45لیپار
تَدًذ .حذٍد ً 61فز ( )%65/5اس سًاى ًَلیپار ٍ ً 32فز
( )%34/4اس سًاى هَلتیپار ،لیَهیَم رحوی داضتٌذ .حذٍد
ً 93فز ( )%18/6دارای لیَهیَم رحوی ٍ ً 407فز
( )%81/4تذٍى لیَهیَم رحوی تَدًذ .ضیَع پارگی

جدٍل  -1هقبیسِ فزاٍاًی پبرگی سٍدرس پزدُّبی جٌیٌی در سًبى ببردار بب تعداد لیَهیَم رحوی
(درصذ) تؼذاد لیَهیَم رحوی

هتغیز
پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی

تیطتز اس 4

کوتز اس 4

دارد

)51/9( 14

)15/20( 10

ًذارد

)48/1( 13

)84/8( 56

سؽح
هؼٌیداری

*

>0/001

* آسهَى کای اسکَئز

ٍجَد داضت .پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی تیطتز در
هیَمّای ایٌتزاهَرال رحوی ٍ تا اًذاسُ تشرگتز اس 5
ساًتیهتز تَد (( )p<0/001جذٍل .)3 ،2

ّوچٌیي تز اساس ًتایج آسهَى کای اسکَئز ،ارتثاغ
هؼٌاداری تیي پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی ٍ اًذاسُ
لیَهیَم رحوی ٍ هحل لیَهیَم رحوی در سًاى تاردار

جدٍل  -2هقبیسِ فزاٍاًی پبرگی سٍدرس پزدُّبی جٌیٌی در سًبى ببردار بب اًداسُ لیَهیَم رحوی ٍ
(درصذ) اًذاسُ لیَهیَم رحوی

هتغیز
پارگی سٍدرس
پزدُّای جٌیٌی

تشرگتز اس  5ساًتیهتز

کَچکتز اس  5ساًتیهتز

دارد

)65/38( 17

)10/44( 7

ًذارد

)34/61( 9

)89/55( 60

سؽح
هؼٌیداری

*

>0/001

* آسهَى کای اسکَئز
جدٍل  -3هقبیسِ فزاٍاًی پبرگی سٍدرس پزدُّبی جٌیٌی در سًبى ببردار بب هحل قزارگیزی لیَهیَم رحوی
(درصذ) هحل قزار گیزی لیَهیَم رحوی

هتغیز
پارگی سٍدرس پزدُّای
جٌیٌی

ساب سزٍسال

ایٌتزاهَرال

ساب هَکَسال

دارد

(4 )16/0

(18 )43/91

(2 )7

ًذارد

(21 )84/0

(23 )56/09

(25 )93/0

سؽح
هؼٌیداری

*

>0/001

* آسهَى کای اسکَئز

آهزیکا تا ّذف تزرسی اثز لیَهیَمّای رحوی تشرگتز اس
 5ساًتیهتز تز رٍی پیاهذ تارداری اًجام دادًذ ،پارگی
سٍدرس غطاّای جٌیٌی تقزیثاً در  %100اس سًاى تاردار
تا تؼذاد  3یا تیطتز یا لیَهیَم رحوی تا اًذاسُ تشرگتز اس

بحث
در هؽالؼِ حاظز ارتثاغ هؼٌیداری تیي اًذاسُ ،تؼذاد ٍ
هحل لیَهیَم رحوی تا پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی
ٍجَد داضت .در هؽالؼِ ضاٍل ٍ ّوکاراى ( )2012کِ در
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 ارتببط لیَهیَم رحوی بب پبرگی سٍدرس پزدُّبی جٌیٌی

سٍدرس پزدُّای جٌیٌی در گزٍُ دارای لیَهیَم رحوی
ً 24فز ( ٍ )%25/80در گزٍُ تذٍى لیَهیَم رحوی 38
ًفز ( )%9/33تَد .تز اساس ًتایج آسهَى کای اسکَئز،
ارتثاغ هؼٌاداری تیي پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی ٍ
ٍجَد لیَهیَم رحوی در سًاى تاردار ٍجَد داضت
(.)p<0/001
در ً 14فز ( )%51/90اس ٍاحذّای پژٍّص تؼذاد لیَهیَم
رحوی تیطتز اس  ٍ 4در ً 10فز ( )%15/20کوتز اس  4تَد
کِ تز اساس آسهَى کای اسکَئز ،ارتثاغ هؼٌاداری تیي
پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی ٍ تؼذاد لیَهیَم رحوی در
سًاى تاردار ٍجَد داضت (( )p<0/001جذٍل .)1

 دکتز هزین رضَی ٍ ّوکبراى

ضذ ،اس  15104سى تارداری کِ سًََگزافی هؼوَل در سِ
هاِّ سَم تارداری داضتٌذ ،در ً 401فز حذاقل یک
لیَهیَم رحوی هطاّذُ ضذ .تا هقایسِ هیشاى تزٍس پارگی
سٍدرس غطاّای جٌیٌی در ایي گزٍُ تا تقیِ افزاد سالن
(تذٍى لیَهیَم رحوی) ،تفاٍت آهاری هؼٌیداری تیي دٍ
گزٍُ ٍجَد ًذاضت (ً .)12تایج هؽالؼات فَق تا ًتایج
هؽالؼِ حاظز ّوخَاًی ًذاضت کِ ضایذ ػلت ایي ػذم
ّوخَاًی ،تفاٍت در حجن ًوًًََِ ،ع هؽالؼِ ٍ کٌتزل
ػَاهل هذاخلِگز هؤثز تز پیاهذ تارداری تاضذ.
اس هحذٍدیتّای ایي هؽالؼِ هیتَاى تِ ػذم کٌتزل توام
ػَاهل هذاخلِگز تز پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی اضارُ
کزد ،لذا پیطٌْاد هیگزدد کِ هؽالؼات تکویلی در دٍرُ
سهاًی ؼَالًیتز تا حجن ًوًَِ تیطتز اًجام ضَد.

 5ساًتیهتز هطاّذُ ضذ ( )13کِ تا ًتایج هؽالؼِ حاظز
ّوخَاًی داضت.
هؽالؼِ هطاتِ ایقثال ٍ ّوکاراى (ً )2014یش کِ در
پاکستاى تا ّذف تزرسی ػَارض ًاضی اس لیَهیَم در
تارداری ٍ سایواى اًجام دادًذً ،طاى داد کِ پارگی
سٍدرس غطاّای جٌیٌی در ّز دٍ گزٍُ تا ٍ تذٍى
لیَهیَم رحوی یکساى است ( .)14در هؽالؼِ هاجی ٍ
ّوکاراى ( )2011در پاکستاى کِ تا ّذف تزرسی اثز
لیَهیَمّای رحوی تز رٍی پیاهذ تارداری اًجام ضذ،
هیشاى تزٍس پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی در دٍ گزٍُ
سًاى تا ٍ تذٍى لیَهیَم رحوی تفاٍت آهاری هؼٌیداری
ًذاضت ( .)15در هؽالؼِ استَت ٍ ّوکاراى ( )2010کِ
تا ّذف تزرسی خؽزات لیَهیَم در تارداری اًجام ضذ،
هیشاى پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی در دٍ گزٍُ سًاى
تا ٍ تذٍى لیَهیَم رحوی تفاٍت آهاری هؼٌیداری
ًذاضتّ .وچٌیي ارتثاغ آهاری هؼٌیداری تیي تزٍس
پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی در اًذاسُ لیَهیَم رحوی
(کَچکتز ٍ تا لیَهیَم تشرگتز اس  5ساًتیهتزی) ٍجَد
ًذاضت ( .)16در هؽالؼِ ٍاًگ ٍ ّوکاراى ( )2016کِ در
چیي ٍ تا ّذف تزرسی ارتثاغ لیَهیَم تا ًتایج تارداری
اًجام ضذ ،تفاٍت آهاری هؼٌیداری تیي هیشاى تزٍس
پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی در دٍ گزٍُ سًاى تا ٍ
تذٍى لیَهیَم رحوی ٍجَد ًذاضت ( .)17در هؽالؼِ
کیذٍای ٍ ّوکاراى ( )2006کِ تا ّذف تزرسی ارتثاغ
لیَهیَم رحوی تا ػَارض دٍرُ تارداری ٍ سایواى اًجام

ًتیجِگیزی
تیي پارگی سٍدرس پزدُّای جٌیٌی تا لیَهیَم رحوی
(تؼذاد ،اًذاسُ ٍ هحل) ارتثاغ آهاری هؼٌاداری ٍجَد دارد.

تشکز ٍ قدرداًی
ایي هؽالؼِ حاصل تخطی اس پایاىًاهِ هصَب در داًطگاُ
ػلَم پشضکی ساّذاى هیتاضذ .تذیيٍسیلِ اس هؼاًٍت
هحتزم پژٍّطی داًطگاُ ػلَم پشضکی ساّذاى کِ حوایت
هالی ایي ؼزح را تز ػْذُ داضتٌذ ٍ ّوچٌیي اس ّوکاری
صویواًِ هادراى ،تطکز ٍ قذرداًی هیضَد.
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