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تأثیر سرکالژ دهانه رحم در پیشگیری از زایمان
زودرس در بارداری دوقلویی
دکتر شهال یزدانی ،1دکتر مهتاب زینال زاده ،1دکتر زینت السادات بوذری،*1
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دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
دانشجوی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
کارشناس پرستاری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
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مقدمه :میزان بروز بارداری چندقلویی در دو دهه اخیر افزایش یافته است .میزان زایمان زودرس در بارداری دوقلویی،
 7برابر بیشتر از زایمان های تک قلویی است .با توجه به انجام سرکالژ در برخی مراکز به صورت پروفیالکسی جهت
جلوگیری از زایمان زودرس ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج بارداری های دوقلویی در افراد سرکالژ شده و نشده
انجام شد.
روشکار :این مطالعه مورد -شاهدی در سال  1388-39بر روی  115زن با بارداری دوقلویی با سن بارداری 29-09
هفته مراجعه کننده به مرکز آیت اهلل روحانی بابل ،انجام شد .افراد در دو گروه سرکالژ شده به روش مک دونالد (35
نفر) و بدون سرکالژ ( 89نفر) قرار گرفتند .اطالعات فردی و بالینی افراد در پرسشنامه های مربوطه ثبت شد .داده ها
پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )18و آزمون های تی ،کای اسکوئر و تست دقیق فیشر
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pکمتر از  9/95معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین سن بارداری در زمان ختم زایمان در گروه سرکالژ نشده  30/35± 3/55هفته و در گروه سرکالژ
شده  30/11± 5/95هفته بود که دو گروه از این نظر اختالف معنی داری نداشتند ( 52 .)p=9/730نفر ( )%55در
گروه سرکالژ نشده و  29نفر ( )%57/1در گروه سرکالژ شده ،زایمان زودرس کمتر از هفته  37بارداری بودند که بین
دو گروه اختالف معنی داری وجود نداشت ( .)p=9/983در این مطالعه ،پیامدهای مادری و نوزادی در دو گروه نیز
مورد بررسی قرار گرفت و دو گروه از این نظر ،اختالف آماری معنی داری نداشتند (.)p=9/510
نتیجهگیری :سرکالژ دهانه رحم نمی تواند تأثیری در افزایش سن باارداری ،جلاوگیری از زایماان زودرس و عاوار
مربوط به نارس بودن در بارداری دوقلویی داشته باشد.
کلمات کلیدی :بارداری دوقلویی ،زایمان زودرس ،سرکالژ دهانه رحم
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الكترونیكz_b412003@yahoo.com :
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مقدمه
جنین های دوقلو ،معموالً ناشی از بارور شدن دو تخمک

حاضر با هدف بررسی اثر سرکالژ دهانه رحم بر پیامد
باردای های دوقلویی و مقایسه آن با بارداری های
دوقلویی بدون سرکالژ دهانه رحم انجام شد.

جداگانه هستند (دی زیگوت یا دوقلوهای غیر همسان).
احتمال اینکه دوقلوها از یک تخمک منفرد بارور شده،
منشأ گرفته و بعدها به دو قسمت تقسیم شوند
(مونوزیگوت یا دوقلوهای همسان) کمتر است .میزان بروز
بارداری چندقلویی در دو دهه اخیر به دلیل استفاده از
داروهای تحریک تخمک گذاری و تمایل مادران با سن
باال به باردار شدن افزایش یافته است ،بنابراین واضح
است که زنان با بارداری دوقلویی ،در خطر زایمان
زودرس می باشند ( .)2 ،1تقریباً نیمی از افراد با بارداری
دوقلویی ،قبل از هفته  37بارداری زایمان می کنند که
این میزان 7 ،برابر بیشتر از زایمان های تک قلویی است.

روش کار
این مطالعه مورد -شاهدی از شهریور ماه سال 1388
لغایت اسفند ماه سال  1339بر روی  115زن با بارداری
دوقلویی و سن بارداری بیش تر از  29هفته که جهت
ختم بارداری به مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل روحانی
بابل مراجعه کردند ،انجام شد .از تمام افراد جهت شرکت
در مطالعه ،رضایت نامه کتبی گرفته شد .معیارهای ورود
به مطالعه شامل :بارداری دوقلویی ،پاریتی  1و  2و سن
بارداری  29-09هفته و زنان با پاریتی باال ،ناهنجاری
رحم ،بیماری های مزمن مانند بیماری های روماتیسمی،
نارسایی کلیه ،دیابت ،سابقه سقط مکرر و افراد باالی 09
سال از مطالعه خارج شدند .اطالعات فردی و بالینی افراد
مورد مطالعه شامل :سن ،وزن ،قد ،سابقه مامایی ،سن
ختم بارداری و نوع زایمان و اطالعات نوزادی شامل:
وزن ،آپگار نوزادان متولد شده و بستری نوزادان در بخش
مراقبت های ویژه در پرسشنامه ای ثبت شد .این افراد در
دو گروه سرکالژ شده ( 35نفر) و بدون سرکالژ ( 89نفر)
قرار گرفتند .سرکالژ تمام بیماران قبل از بستری اخیر
بین هفته های  13-15بارداری ،به روش مک دونالد با
نخ مرسلین و به صورت پروفیالکسی انجام شده بود .پس
از گروه بندی افراد واجد شرایط مطالعه ،نتایج بارداری
دوقلویی در این دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت .داده ها
پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )18و آزمون های تی و کای اسکوئر و تست
دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان p
کمتر از  9/95معنی دار در نظر گرفته شد.

زایمان زودرس ،دلیل اصلی افزایش عوار و مرگ و میر
نوزادی در دوقلوها محسوب می شود ( .)3میزان تولد پره
ترم در بین بارداری های چندقلویی طی دو دهه اخیر
افزایش یافته است ( .)0زایمان زودرس ،باعث افزایش
مسائلی نظیر افزایش مرگ و میر نوزاد ،موربیدیتی در
طوالنی مدت ،دیسترس تنفسی و عفونت در نوزادان می
شود ( .)5سرکالژ دهانه رحم ،یک روش درمانی پذیرفته
شده جهت جلوگیری از کوتاهی دهانه رحم و زایمان
زودرس می باشد ( .)5در مطالعه اسکندر و همکاران
( ،)2997سرکالژ به صورت پروفیالکسی در بارداری
دوقلویی ،باعث افزایش معنی داری در سن بارداری نشد
( )7ولی در مطالعه رومن و همکاران ( )2913در آمریکا،
میزان زایمان زودرس در بارداری های دوقلویی با انجام
سرکالژ پروفیالکسی ،بیشتر مشاهده شد و بین دو گروه
با و بدون سرکالژ پروفیالکسی ،هیچ تفاوتی از نظر
متوسط سن بارداری مشاهده نشد ( .)8بر اساس
تجربیات برگال ،سرکالژ دهانه رحم برای بارداری
دوقلویی ،منجر به طوالنی شدن بارداری یا بهبود
پیامدهای نوزاد نمی شود و به طور واضح نتوانست میزان
زایمان زودرس را کاهش دهد ( .)3از جمله عوار شایع
سرکالژ ،شروع انقباضات زودرس بعد از عمل و پارگی
مامبران می باشد (.)19
با توجه به اینکه در برخی مراکز ،در موارد بارداری
دوقلویی برای پیشگیری از زایمان زودرس ،سرکالژ دهانه

یافته ها
در مطالعه حاضر ،اطالعات مربوط به  125زن با بارداری
دوقلویی گردآوری شد که  19نفر به دلیل نداشتن
شرایط ورود به مطالعه از جمله سابقه زایمان زودرس،
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 سرکالژ دهانه رحم در پیشگیری از زایمان زودرس در بارداری دوقلویی

رحم انجام می گیرد که باعث تحمیل هزینه جراحی و
عوار احتمالی آن به بیماران می شود ،لذا مطالعه

 دکتر شهال یزدانی و همكاران

ناهنجاری رحم و سابقه سقط مکرر از مطالعه خارج
شدند .از  115مورد باقی مانده 89 ،نفر بدون سرکالژ و

سال و میانگین سن افراد سرکالژ شده 25/53 ± 3/32
سال بود که دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی داری

 35نفر به روش مک دونالد به صورت استاندارد با نخ
مرسلین تحت سرکالژ پروفیالکسی قرار گرفته بودند.
کمترین سن بیماران  17سال و بیشترین سن آنان 33
سال بود .میانگین سن افراد سرکالژ نشده 25/13±0/31

نداشتند ( .)p=9/575دو گروه از نظر متغیرهایی نظیر
سن ،سن بارداری ،وزن ،قد ،شاخص توده بدنی و تعداد
بارداری ها ،اختالف آماری معنی داری نداشتند (جدول
.)1

جدول  -1مقایسه متغیرهای فردی بین دو گروه دوقلویی (با و بدون سرکالژ)
سرکالژ
متغیر
سن
سن بارداری در زمان ختم زایمان
گراویدیتی
وزن
قد
شاخص توده بدنی

ندارد (میانگین±
انحراف معیار)

دارد (میانگین ±
انحراف معیار)

سطح معنی
*
داری

25/13 ± 0/31
30/35± 3/55
1/70±1/95
77/8±10/01
1/51± 9/950
23/30 ± 0/38

25/53 ± 3/32
30/11 ± 5/95
1/53 ± 9/31
72/89±10/85
1/ 53± 9/957
2/53 ± 0/51

9/575
9/730
9/533
9/939
9/197
9/153

* آزمون تی

هفته ( )p=9/733اختالف آماری معنی داری نداشتند
(جدول .)2

دو گروه از نظر توزیع فراوانی و درصد میزان زایمان
زودرس کمتر از  32هفته ( )p=9/335و کمتر از 28

جدول  -2توزیع فراوانی و درصد زایمان زودرس بین دو گروه دوقلویی مورد مطالعه (با و بدون سرکالژ)
سرکالژ
متغیر
زایمان زودرس (کمتر از  37هفته)
زایمان زودرس (کمتر از  32هفته)
زایمان زودرس (کمتر از  28هفته)

ندارد
تعداد (درصد)

دارد
تعداد (درصد)

سطح معنی
داری

)55( 52
)53/3( 13
)53/5( 7

)57/1( 29
)35/7( 11
)35/0( 0

9/983
9/335
9/733

از این نظر تفاوت آماری معنی داری نداشتند
(.)p=9/955
در مطالعه حاضر میانگین وزن تولد و آپگار نوزادان متولد
شده در دو گروه مقایسه شد که دو گروه از این نظر
تفاوت آماری معنی داری نداشتند (جدول .)3

 197نفر ( )%33از افراد مورد مطالعه به روش سزارین و
 8نفر ( )%7به روش واژینال ،وضع حمل داشتند که از
این تعداد در گروه سرکالژ نشده 77 ،نفر ( )%35/3به
روش سزارین و  3نفر ( )%3/8به روش واژینال و در گروه
سرکالژ شده 39 ،نفر ( )%85/7به روش سزارین و  5نفر
( )%10/3به روش واژینال وضع حمل داشتند و دو گروه

جدول  -3مقایسه میانگین وزن و آپگار نوزادان در دو گروه دوقلویی مورد مطالعه (با و بدون سرکالژ)
ندارد (میانگین)

دارد (میانگین)

سطح معنی
داری

سرکالژ
قل اول

2211/78 ± 528/73

2030/52 ± 582/78

9/933

قل دوم
قل اول

2257/72 ± 512/39
(3 )0-3

2352/25 ± 531/33
(3)7-3

9/080
9/113

قل دوم

(3 )9-3

(3 )5-3

9/22

متغیر
وزن نوزاد
آپگار نوزاد
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ویژه نوزادان بستری شدند ( .)p=9/030تعداد نوزادان
فوت شده در مجموع 13 ،نفر ( )%5/55بود که  8نفر
( )%11/02در گروه سرکالژ شده و  5نفر ( )%9/312در
گروه سرکالژ نشده قرار داشتند ( )p=9/510که علت
مرگ آنها به ترتیب شامل زایمان زودرس ،دیسترس
تنفسی و وزن پایین هنگام تولد بود.

انجام سرکالژ و به  39زن ( ،)%03استراحت در بستر
توصیه شد و دو گروه از نظر عوامل خطر ،ویژگی های
فردی و سابقه زایمان زودرس یکسان بودند .نتایج این
مطالعه نیز نشان داد که سرکالژ نمی تواند در جلوگیری
از زایمان زودرس در زنان در معر خطر زایمان
زودرس ،مؤثر باشد ( .)3در مطالعه گروم و همکاران
( )2990نیز که بر روی زنان با طول دهانه رحم کوتاه
کمتر از  25میلی متر که تحت سرکالژ قرار گرفته بودند
انجام شد ،اختالف معنی داری بین سن بارداری در گروه
سرکالژ شده و سرکالژ نشده مشاهده نشد ( .)13اگر چه
آلتیشیوس و همکاران ( )2999بیان کردند که سرکالژ
پروفیالکتیک در سه ماهه اول بارداری ،در  39درصد
موارد از کوتاه شدن دهانه رحم در طی بارداری
جلوگیری می کند ( .)10در مطالعه روگر و همکاران
( )2993نیز انجام سرکالژ در بارداری دوقلویی ،باعث
کاهش هیچ کدام از عوار بارداری مانند پارگی زودرس
غشاها ،وزن زمان تولد و عوار نوزادی مربوط به نارس
بودن نوزادان نشد (.)15
در مطالعه حاضر بین نوزادان بستری شده در بخش
مراقبت های ویژه در گروه سرکالژ شده و گروه سرکالژ
نشده اختالف آماری معنی داری وجود نداشت.
همچنین در مطالعه حاضر ،تعداد نوزادان فوت شده بعد
از تولد در گروه سرکالژ شده و در گروه سرکالژ نشده
تفاوت آماری نداشت .در مطالعه رومن و همکاران
( )2913نیز ،نتایج پره ناتال با انجام سرکالژ
پروفیالکتیک در بارداری های دوقلویی بهتر نشد ()8
همچنین در مطالعه حاضر ،سایر پیامدهای نوزادی شامل
وزن نوزادان و آپگار و جنسیت در بین دو گروه سرکالژ
شده و سرکالژ نشده ،تفاوت معنی داری نداشت.
از محدودیت های این مطالعه می توان به عدم اندازه
گیری دهانه رحم در سه ماه اول بارداری در دو گروه
اشاره کرد که پیشنهاد می شود در مطالعات ما ،این نکته
مد نظر قرار گیرد.

بحث
در مطالعه حاضر افراد دو گروه از نظر وقوع زایمان
زودرس مورد مقایسه قرار گرفتند که میانگین سن
بارداری در افراد سرکالژ شده  30/11±5/95هفته و در
افراد سرکالژ نشده  30/35±3/55هفته بود و دو گروه از
این نظر اختالف معنی داری نداشتند.
در مطالعه رومن و همکاران ( )2995که بر روی  010زن
با بارداری دوقلویی که دارای تشخیص سرویکس کوتاه
در بررسی با سونوگرافی داشتند ،انجام شد به یک گروه
سرکالژ دهانه رحم و به گروه دیگر ،استراحت توصیه شد
که میانگین سن بارداری در زنان سرکالژ شده 30 ،هفته
و در زنان بدون سرکالژ 30/0 ،هفته محاسبه شد و به
این نتیجه رسیدند که انجام سرکالژ ،باعث شیوع کمتر
زایمان پیش از موعد نمی شود ( .)11مطالعه دیگر رومن
و همکاران ( )2913نشان داد که انجام سرکالژ به صورت
پروفیالکسی ،نمی تواند خطر زایمان زودرس را در
بارداری های دوقلویی کاهش دهد ( .)8در مطالعه
متاآنالیز اوکان و همکاران ( ،)2995میزان زایمان زودرس
در افراد با بارداری دوقلویی نسبت به افراد با بارداری تک
قلو افزایش داشت ،ولی بین افراد سرکالژ شده و سرکالژ
نشده ،تفاوتی از نظر کاهش زایمان زودرس کمتر از هفته
 35بارداری مشاهده نشد ( .)12در مطالعه اسکندر و
همکاران ( )2997که بر روی  175زن با بارداری
دوقلویی انجام شد 75 ،نفر تحت سرکالژ قرار گرفته
بودند ،در حالی که  199نفر سرکالژ نشده بودند .در این
مطالعه ،ارتباط معنی داری بین انجام سرکالژ و زمان
زایمان وجود نداشت و سرکالژ انتخابی ،ارتباط اندکی در
طوالنی شدن سن بارداری با بارداری دوقلویی داشت (.)7
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همچنین  15نوزاد ( )%19/32مادر سرکالژ نشده و 3
نوزاد ( )%10/5مادر سرکالژ شده در بخش مراقبت های

در مطالعه برگال و همکاران ( )2990که بر روی  51زن
باردار با بارداری تک قلو انجام شد ،به  31زن ()%51

نتیجه گیری

بدینوسیله از معاونت محترم فناوری و تحقیقات دانشگاه

سرکالژ نمی تواند تأثیر چشمگیری در افزایش سن

علوم پزشکی بابل که حمایت مالی این مطالعه را بر عهده
داشتند و همچنین از تمام بیمارانی که اطالعات مربوط به
. تشکر و قدردانی می شود،آنها در این مطالعه استفاده شد

مربوط به

 جلوگیری از زایمان زودرس و عوار،بارداری
.نارس بودن در بارداری دوقلویی داشته باشد
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