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سٍدرس  یبب پبرگ یرحو َمیَهیارتببط ل یبزرس

 در سًبى ببردار یٌیجٌ یّب پزدُ
، دکتز فزحٌبس 3یگی، عبرف ر2یفکبر یدی، فزساًِ رش1یرضَ نیدکتز هز

 *4فزساًِ

داًطگاُ ػلَم  ،یداًطکذُ پشضک ،یسالهت تاردار قاتیهزکش تحق ،یالپاراسکَپ پیفلَض ،هاهاییسًاى ٍ گزٍُ  اریاستاد .1

 . زاىیساّذاى، ساّذاى، ا یپشضک

داًطگاُ ػلَم  ،ییٍ هاها یداًطکذُ پزستار اى،یداًطجَ یپژٍّط تِیکو ،یتْذاضت تارٍر یتخصص یدکتزا یداًطجَ  .2

 .زاىیتْزاى، ا ،یتْطت ذیضْ یپشضک

 .زاىیساّذاى، ساّذاى، ا یداًطگاُ ػلَم پشضک ،یداًطکذُ پشضک ،یپشضک یداًطجَ .3

 یداًطگاُ ػلَم پشضک ،یداًطکذُ پشضک ،یسالهت تاردار قاتیهزکش تحق ،ییًاسا پیفلَض ،هاهاییسًاى ٍ  گزٍُ اریاستاد .4

 . زاىیساّذاى، ساّذاى، ا

 07/01/1398  تبریخ پذیزش:  12/10/1397تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

سًاى سٌیي  %20-40 در تاضذ کِ تقزیثاًخین رحوی در سًاى هی تزیي تَهَر خَش ضایغ ،ّای رحویلیَهیَمهقدهِ: 

ضَد کِ هٌجز تِ حاهلگی پزخؽز هحسَب هی ،ضَد. تارداری در سًاى هثتال تِ لیَهیَم رحویهی هطاّذُتارٍری 

ّای جٌیٌی در ّذف تزرسی ارتثاغ لیَهیَم رحوی تا پارگی سٍدرس پزدُحاظز تا ضَد. هؽالؼِ ػَارض سیادی هی

 .اًجام ضذسًاى تاردار 

ستاى سى تاردار کِ تِ تیوار 500تز رٍی  1395تا اسفٌذ  1394تحلیلی اس فزٍردیي  - ایي هؽالؼِ تَصیفیکبر:  رٍش

تِ لیَهیَم رحوی کِ در  ءسًاى تاردار ٍاجذ ضزایػ، تز اساس اتتال. ػلی اتي اتیؽالة ساّذاى هزاجؼِ کزدًذ، اًجام گزفت

گزٍُ اس ًظز دٍ تِ دٍ گزٍُ دارای هیَم ٍ تذٍى هیَم تقسین ضذًذ.  ،سًََگزافی اٍایل تارداری تطخیص دادُ ضذُ تَد

( ٍ 21)ًسخِ  SPSS آهاری افشار ّا تا استفادُ اس ًزمًذ. تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا تزرسی ضذتؼذاد، اًذاسُ ٍ هحل هیَم

 دار در ًظز گزفتِ ضذ. هؼٌی 05/0کوتز اس  pهیشاى  ّای تَصیفی ٍ کای اسکَئز اًجام ضذ.آسهَى

ًفز  407 ٍ دارای لیَهیَم رحوی%( 6/18ًفز ) 93 سى تارداری کِ ٍارد هؽالؼِ ضذًذ، 500در ایي هؽالؼِ اس ّب:  یبفتِ

ًفز  24 ّای جٌیٌی در گزٍُ دارای لیَهیَم رحویتذٍى لیَهیَم رحوی تَدًذ. ضیَع پارگی سٍدرس پزدُ%( 4/81)

ّای جٌیٌی تا تؼذاد ٍ هحل تَد. تیي پارگی سٍدرس پزدُ %(33/9ًفز ) 38در گزٍُ تذٍى لیَهیَم رحوی  ٍ %(80/25)

 (. >001/0p)ٍجَد داضت ٌاداری لیَهیَم رحوی در سًاى تاردار ارتثاغ آهاری هؼ

)تؼذاد، اًذاسُ ٍ هحل( ارتثاغ آهاری هؼٌاداری ٍجَد  ّای جٌیٌی تا لیَهیَم رحویتیي پارگی سٍدرس پزدُگیزی:  ًتیجِ

  هتز تَد. ساًتی 5تز اس  تشرگاًذاسُ ٍ تا  رحوی ٌتزاهَرالیا یّا هیَم تیطتز در ّای جٌیٌیپارگی سٍدرس پزدُ دارد.
 

 ّای جٌیٌی، لیَهیَمتارداری، پارگی سٍدرس پزدُ: کلیدی کلوبت
 

 

                                                 
: تلفي. زاىیساّذاى، ساّذاى، ا یداًطگاُ ػلَم پشضک ،یداًطکذُ پشضک ،یسالهت تاردار قاتیهزکش تحق ؛دکتز فزحٌاس فزساًِ َل هکبتببت:ئًَیسٌدُ هس *

 Farahnaz1826@yahoo.com پست الکتزًٍیك: ؛33295715-054

 

 خالصِ

 IJOGI, Vol. 22, No. 1, pp. 15-19, Mar 2019 1398 ماه فروردین ،15-19: صفحه ،1 شماره ،دومبیست و  دوره
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 هقدهِ

خین  ّای خَشتَهَر ،ّای رحوی )لیَهیَها(فیثزٍئیذ

-50(. ایي تَهَرّا حذٍد 1) ػعلِ صاف رحن ّستٌذ

سًاًی کِ در سٌیي تارداری قزار دارًذ را درگیز % 20

گشارش  %1-4. ضیَع ایي تَهَر در تارداری (2) کٌٌذ هی

ّا تِ ػٌَاى یکی اس ّاست کِ لیَهیَم . سال(3) ضذُ است

(. تِ دلیل 4) ضًَذدٍراى حاهلگی ضٌاختِ هیهطکالت 

در سًاًی کِ در سٌیي تارٍری  ّا هؼوَالً ایٌکِ لیَهیَم

ضًَذ، اثز تالقَُ آًْا تز قزار دارًذ تطخیص دادُ هی

حاهلگی ٍ یا تالؼکس اثز حاهلگی تز رٍی لیَهیَم ّوَارُ 

 . (5) هَرد تَجِ تَدُ است

ّا تا یَهیَمدر هؽالؼات هختلف هطاّذُ ضذُ است کِ ل

خَدی، سایواى سٍدرس، دیستَضی تافت ًزم  سقػ خَدتِ

 (.6، 5) اًذ ٍ خًَزیشی پس اس سایواى ّوزاّی داضتِ

ّای جٌیٌی در حاهلگی پیص اس  پارگی سٍدرس پزدُ

PPROMهَػذ )
ّای جٌیٌی قثل تِ پارُ ضذى پزدُ (1

در است ضَد کِ هوکي اس ضزٍع سایواى سٍدرس گفتِ هی

ّز سهاًی اس تارداری اتفاق تیفتذ. گاّی آتزیشش حتی در 

. (7) هوکي است رٍی دّذ ًیشّفتگی حاهلگی  24سي 

ّای جٌیٌی احتوال دارد در سایواى پارگی سٍدرس پزدُ

ّفتِ( اتفاق تیفتذ. پارگی  37کوتز اس ) تزم تزم یا پزُ

ّای جٌیٌی ؼَل کطیذُ تِ حالتی گفتِ سٍدرس پزدُ

ساػت  24تیطتز اس  ّای جٌیٌی پارگی پزدُ ضَد کِهی

ػفًَت تاالرًٍذُ  خؽزؼَل تکطذ کِ ّوزُا تا افشایص 

ّای تزم ّوزاُ تا پارگی تارداری %8-10 است. تقزیثاً

 .(8-10) تاضٌذخَدی هی ّای جٌیٌی خَدتِسٍدرس پزدُ

یک ًفز در دٍرُ  ،سى هثتال تِ لیَهیَم رحوی 10اس ّز 

تثػ تا لیَهیَم خَاّذ ضذ. تارداری دچار ػَارض هز

سایواى  :ػَارض جذی ًاضی اس لیَهیَم رحوی ضاهل

سٍدرس، افشایص هیشاى سایواى سشاریي، تزیچ، پارگی 

ّای جٌیٌی، اًذٍهیَهتزیت پس اس سایواى ٍ سٍدرس پزدُ

)کِ تا درد سِ هاِّ دٍم ٍ  سٌذرم هیَم دردًاک تارداری

ضَد( سَم تارداری ٍ خًَزیشی گْگاّی هطخص هی

 (.6) تاضذ هی

( هیشاى سایواى 2008) ًژاد ٍ ّوکاراى هؽالؼِ ّاضن در

سٍدرس، پارگی سٍدرس کیسِ آب، جذا ضذى سٍدرس 

                                                 
1 Preterm Premature Rupture of Membranes 

جفت ٍ هحذٍدیت رضذ داخل رحوی در گزٍُ دارای 

داری  هیَم ًسثت تِ گزٍُ کٌتزل، تفاٍت آهاری هؼٌی

( 2006) ٍ ّوکاراى کیذٍایهؽالؼِ  در. (11)ضت ًذا

خؽز سایواى سشاریي، سایواى سٍدرس، دکَلواى جفت، 

جفت سزراّی ٍ خًَزیشی ضذیذ پس اس سایواى در سًاى 

داری تیطتز اس سایز سًاى  ؼَر هؼٌی دارای هیَم رحوی تِ

ا تَجِ تِ ًتایج هتٌاقط ٍ هتفاٍت حاصل اس ت (.12) تَد

تزرسی ارتثاغ  حاظز تا ّذفهؽالؼات گًَاگَى، هؽالؼِ 

ّای جٌیٌی در  لیَهیَم رحوی تا پارگی سٍدرس پزدُ

 سًاى تاردار اًجام ضذ.
 

 کبر رٍش
ایي هؽالؼِ هقؽؼی پس اس اخذ هجَس اس کویتِ اخالق 

تا اسفٌذ  1394داًطگاُ ػلَم پشضکی ساّذاى اس فزٍردیي 

سًاى تاردار در تیوارستاى ًفز اس  500تز رٍی  1395

صَرت  افزاد تِاتي اتیؽالة ضْز ساّذاى اًجام ضذ.  ػلی

 ٍارد هؽالؼِ ضذًذ. سزضواری 

ایت سًاى تاردار ضاهل: رظتِ هؽالؼِ هؼیارّای ٍرٍد 

تِ کَریَآهیٌَتیت،  اتتالءضزکت در هؽالؼِ، ػذم  جْت

اکالهپسی یا فطارخَى تاالی  ػفًَت دستگاُ ادراری، پزُ

ای، ػذم ٍجَد ساتقِ قثلی پارگی  تارداری، تیواری سهیٌِ

سٍدرس غطای جٌیٌی، ػذم ٍجَد ساتقِ قثلی سایواى 

ؼلی ًذاضتي حاهلگی چٌذقلَیی در تارداری ف ٍ سٍدرس

  ًارسایی دّاًِ :ضاهلاس هؽالؼِ هؼیارّای خزٍج تَد. 

ّای  رحوی، تزٍها در تارداری، جزاحی اخیز، تارداری

 ّای جٌیٌی تَد.ًاٌّجاریخارج رحوی، هزگ ٍ 

تِ لیَهیَم  ءسًاى تاردار ٍاجذ ضزایػ، تز اساس اتتال

رحوی کِ در سًََگزافی اٍایل تارداری تطخیص دادُ 

ٍُ دارای هیَم ٍ تذٍى هیَم تقسین تِ دٍ گز ،ضذُ تَد

)تؼذاد کوتز  گزٍُ سًاى تاردار اس ًظز تؼذاددٍ  ضذًذ. ّز

ٍ  5تز اس  )اًذاسُ کَچک (، اًذاس4ٍُ تؼذاد تیطتز اس  4اس 

)لیَهیَم ساب  ّا ( ٍ هحل هیَم5تز اس  اًذاسُ تشرگ

هَکَسال، ایٌتزاهَرال ٍ ساب سزٍسال( تزرسی ضذًذ ٍ 

تا پایاى تارداری  تاردار ٍاجذ ضزایػ سًاى ًتایج ثثت ضذ.

  در سهاى هزاجؼِ ّای جٌیٌی پارگی پزدُتزرسی ضذًذ. 

تِ هؽالؼِ تا ػلت پارگی  سًاى تاردار ٍاجذ ضزایػ

 ّای جٌیٌی تا تست فزى تزرسی ضذ. پزدُ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qidwai%20GI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16449127
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 آهاری افشار ّا تا استفادُ اس ًزمتجشیِ ٍ تحلیل دادُ

SPSS  ِکای اسکَئز ّای تَصیفی ٍ ( ٍ آسهَى21)ًسخ

دار در ًظز  هؼٌی 05/0کوتز اس  pهیشاى  اًجام ضذ.

 گزفتِ ضذ.
 

 ّب یبفتِ
 سى تارداری کِ ٍارد هؽالؼِ ضذًذ، 500در ایي هؽالؼِ اس 

پار  ًَلی %(45ًفز ) 225 پار ٍ هَلتی %(55ًفز ) 275

ًفز  32 پار ٍ اس سًاى ًَلی %(5/65ًفز ) 61 تَدًذ. حذٍد

 پار، لیَهیَم رحوی داضتٌذ. حذٍد اس سًاى هَلتی %(4/34)

ًفز  407دارای لیَهیَم رحوی ٍ  %(6/18ًفز ) 93

تذٍى لیَهیَم رحوی تَدًذ. ضیَع پارگی  %(4/81)

 ّای جٌیٌی در گزٍُ دارای لیَهیَم رحویسٍدرس پزدُ

 38در گزٍُ تذٍى لیَهیَم رحوی  ٍ %(80/25ًفز ) 24

 ،سکَئزًتایج آسهَى کای اتز اساس تَد.  %(33/9ًفز )

ّای جٌیٌی ٍ ارتثاغ هؼٌاداری تیي پارگی سٍدرس پزدُ

ٍجَد داضت ٍجَد لیَهیَم رحوی در سًاى تاردار 

(001/0p< .) 

تؼذاد لیَهیَم اس ٍاحذّای پژٍّص  %(90/51ًفز ) 14 در

 تَد 4کوتز اس  %(20/15ًفز ) 10 ٍ در 4رحوی تیطتز اس 

ارتثاغ هؼٌاداری تیي  ،آسهَى کای اسکَئزکِ تز اساس 

ّای جٌیٌی ٍ تؼذاد لیَهیَم رحوی در پارگی سٍدرس پزدُ

 .(1 )جذٍل (>001/0p)ٍجَد داضت سًاى تاردار 
 

 

 

 ّبی جٌیٌی در سًبى ببردار بب تعداد لیَهیَم رحوی فزاٍاًی پبرگی سٍدرس پزدُ هقبیسِ -1جدٍل 

 هتغیز
سؽح  تؼذاد لیَهیَم رحوی)درصذ( 

*داری هؼٌی
 4کوتز اس  4تیطتز اس  

 ّای جٌیٌی پارگی سٍدرس پزدُ
 ( 20/15) 10 ( 9/51) 14 دارد

001/0> 
 ( 8/84) 56 ( 1/48) 13 ًذارد

 کای اسکَئزآسهَى  *                                     
 

ارتثاغ  ،ًتایج آسهَى کای اسکَئزّوچٌیي تز اساس 

ّای جٌیٌی ٍ اًذاسُ هؼٌاداری تیي پارگی سٍدرس پزدُ

لیَهیَم رحوی ٍ هحل لیَهیَم رحوی در سًاى تاردار 

تیطتز در  ّای جٌیٌیپارگی سٍدرس پزدُ .ٍجَد داضت

 5تز اس  تشرگرحوی ٍ تا اًذاسُ  ٌتزاهَرالّای ای هیَم

 .(3، 2 )جذٍل (>001/0p) دهتز  تَ ساًتی
 

 ٍ  اًداسُ لیَهیَم رحویّبی جٌیٌی در سًبى ببردار بب  فزاٍاًی پبرگی سٍدرس پزدُ هقبیسِ -2جدٍل 

 هتغیز
سؽح  اًذاسُ لیَهیَم رحوی)درصذ( 

*داری هؼٌی
 هتز ساًتی 5کَچکتز اس  هتز ساًتی 5تشرگتز اس  

پارگی سٍدرس 

 ّای جٌیٌی پزدُ

 ( 44/10) 7 ( 38/65) 17 دارد
001/0> 

 ( 55/89) 60 ( 61/34) 9 ًذارد
 کای اسکَئزآسهَى  *                                

  

 ّبی جٌیٌی در سًبى ببردار بب هحل قزارگیزی لیَهیَم رحوی فزاٍاًی پبرگی سٍدرس پزدُ هقبیسِ -3جدٍل 

 هتغیز
سؽح  هحل قزار گیزی لیَهیَم رحوی)درصذ( 

*داری هؼٌی
 ساب هَکَسال ایٌتزاهَرال ساب سزٍسال 

ّای  پارگی سٍدرس پزدُ

 جٌیٌی

 2( 7) 18( 91/43) 4( 0/16) دارد
001/0> 

 25( 0/93) 23( 09/56) 21( 0/84) ًذارد
 کای اسکَئزآسهَى  *                              

 

 بحث
داری تیي اًذاسُ، تؼذاد ٍ  ارتثاغ هؼٌی حاظزهؽالؼِ  در

رحوی تا پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی هحل لیَهیَم 

در  کِ( 2012) ضاٍل ٍ ّوکاراى در هؽالؼِ .ضتٍجَد دا

تز اس  ّای رحوی تشرگلیَهیَمهزیکا تا ّذف تزرسی اثز آ

هتز تز رٍی پیاهذ تارداری اًجام دادًذ، پارگی  ساًتی 5

اس سًاى تاردار  %100در  سٍدرس غطاّای جٌیٌی تقزیثاً

تز اس  یا لیَهیَم رحوی تا اًذاسُ تشرگیا تیطتز  3تا تؼذاد 
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 حاظزکِ تا ًتایج هؽالؼِ  (13) ضذ هطاّذُهتز  ساًتی 5

 .ضتّوخَاًی دا

در ًیش کِ ( 2014) ٍ ّوکاراى یقثالاهؽالؼِ هطاتِ 

پاکستاى تا ّذف تزرسی ػَارض ًاضی اس لیَهیَم در 

تارداری ٍ سایواى اًجام دادًذ، ًطاى داد کِ پارگی 

جٌیٌی در ّز دٍ گزٍُ تا ٍ تذٍى سٍدرس غطاّای 

(. در هؽالؼِ هاجی ٍ 14) لیَهیَم رحوی یکساى است

تا ّذف تزرسی اثز کِ ( در پاکستاى 2011) ّوکاراى

 ضذ،ّای رحوی تز رٍی پیاهذ تارداری اًجام لیَهیَم

هیشاى تزٍس پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی در دٍ گزٍُ 

داری  هؼٌی سًاى تا ٍ تذٍى لیَهیَم رحوی تفاٍت آهاری

کِ ( 2010) هؽالؼِ استَت ٍ ّوکاراىدر  (.15)ضت ًذا

 ضذ،تا ّذف تزرسی خؽزات لیَهیَم در تارداری اًجام 

هیشاى پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی در دٍ گزٍُ سًاى 

داری  تا ٍ تذٍى لیَهیَم رحوی تفاٍت آهاری هؼٌی

داری تیي تزٍس  . ّوچٌیي ارتثاغ آهاری هؼٌیضتًذا

 غطاّای جٌیٌی در اًذاسُ لیَهیَم رحوی پارگی سٍدرس

هتزی( ٍجَد  ساًتی 5تز اس  تز ٍ تا لیَهیَم تشرگ )کَچک

در  ( ک2016ِ) در هؽالؼِ ٍاًگ ٍ ّوکاراى (.16)ضت ًذا

چیي ٍ تا ّذف تزرسی ارتثاغ لیَهیَم تا ًتایج تارداری 

داری تیي هیشاى تزٍس  تفاٍت آهاری هؼٌی ضذ،اًجام 

جٌیٌی در دٍ گزٍُ سًاى تا ٍ پارگی سٍدرس غطاّای 

هؽالؼِ (. در 17)ضت تذٍى لیَهیَم رحوی ٍجَد ًذا

تا ّذف تزرسی ارتثاغ کِ ( 2006) کیذٍای ٍ ّوکاراى

لیَهیَم رحوی تا ػَارض دٍرُ تارداری ٍ سایواى اًجام 

سِ در  هؼوَلسى تارداری کِ سًََگزافی  15104اس  ضذ،

اقل یک ًفز حذ 401در  ،سَم تارداری داضتٌذ هاِّ

لیَهیَم رحوی هطاّذُ ضذ. تا هقایسِ هیشاى تزٍس پارگی 

سٍدرس غطاّای جٌیٌی در ایي گزٍُ تا تقیِ افزاد سالن 

داری تیي دٍ  تفاٍت آهاری هؼٌی ،)تذٍى لیَهیَم رحوی(

تا ًتایج فَق ًتایج هؽالؼات (. 12)ضت گزٍُ ٍجَد ًذا

ضایذ ػلت ایي ػذم  ضت کِهؽالؼِ حاظز ّوخَاًی ًذا

کٌتزل  ٍ َاًی، تفاٍت در حجن ًوًَِ، ًَع هؽالؼِّوخ

 ثز تز پیاهذ تارداری تاضذ. ؤگز ه ػَاهل هذاخلِ

تَاى تِ ػذم کٌتزل توام هؽالؼِ هیایي ّای اس هحذٍدیت

گز تز پارگی سٍدرس غطاّای جٌیٌی اضارُ ِ ػَاهل هذاخل

گزدد کِ هؽالؼات تکویلی در دٍرُ لذا پیطٌْاد هی ،کزد

 تز تا حجن ًوًَِ تیطتز اًجام ضَد. سهاًی ؼَالًی
 

 گیزی ًتیجِ
 ّای جٌیٌی تا لیَهیَم رحویتیي پارگی سٍدرس پزدُ

 )تؼذاد، اًذاسُ ٍ هحل( ارتثاغ آهاری هؼٌاداری ٍجَد دارد.
 

 تشکز ٍ قدرداًی
 در داًطگاُ هصَب ًاهِ پایاى اس تخطی حاصل هؽالؼِ ایي

 هؼاًٍت اس ٍسیلِ تاضذ. تذیيساّذاى هی پشضکی ػلَم

 حوایت کِ ساّذاى پشضکی ػلَم داًطگاُ هحتزم پژٍّطی

ّوکاری  اس ّوچٌیي ٍ داضتٌذ ػْذُ تز را ؼزح هالی ایي

 .ضَدهی قذرداًی ٍ تطکز ،هادراى صویواًِ
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