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فراوانی عفونت های سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی
عوامل در نمونه های پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مرکز
آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 1931
مهدیه مرگدری نژاد ،1دکتر لیال مهستی جویباری ،2دکتر اکرم ثناگو،*9
5

زینب حق دوست ،4دکتر الهام مبشری
.1
.2
.3
.4

دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
گلستان،گرگان ،ایران.
دانشیار گروه کودک و خانواده ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
گلستان ،گرگان ،ایران.
دانشیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،خوزستان ،ایران.
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 .5دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
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تاریخ دریافت 1332/12/11 :تاریخ پذیرش1333/5/23 :

مقدمه :عفونت های سرویکوواژینال ،یکی از شایع ترین مسائل در طب بالین زنان و یکی از دالیل مهم بیماری و
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مرگ زنان در سنین باروری است .آزمایش پاپ اسمیر ،یک تکنیک قابل اعتماد و آسان ترین روش ارزیابی و تشخیص
عفونت های سرویکوواژینال است .مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فراوانی عفونت سریکوواژینال در گزارش های
پاپ اسمیر مرکز آموزشی درمانی در بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان انجام شد.
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روش کار :در این مطالعه توصیفی -مقطعی با استفاده از روش سرشماری ،تمام  1111برگه سیتولوژی (پاپ اسمیر)
زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان در سال  1331مورد مطالعه قرار گرفت.
داده ها با استفاده از فرم ثبت اطالعات که شامل دو بخش مشخصات فردی و ثبت داده های مرتبط با نتایج پاپ
اسمیر بود ،جمع آوری شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون آماری
کای دو انجام شد .میزان معناداری  pکمتر از  1/15در نظر گرفته شد.

A

یافته ها :در این مطالعه  535نفر ( )%52/3از زنان ساکن شهر و  475نفر ( )%47/1ساکن مناطق روستایی و 431
نفر ( )%11/7آنان فاقد هرگونه عفونت بودند .شیوع عفونت کاندیدا  %14/15و تریکوموناس  %3/1بود .کم ترین میزان
عفونت در استفاده کنندگان روش پیشگیری از بارداری مکانیکی بود .بین نوع عفونت و سن ارتباط آماری معنی داری
مشاهده شد ( .)p<1/15میزان عفونت در زنانی که از نظر جنسی فعال بودند ،شایع تر بود (.)p=1/117
نتیجه گیری :به نظر می رسد آموزش بهداشت جنسی برای زنان در سنین فعال جنسی می تواند در پیشگیری از
عفونت موثر باشد.
کلمات کلیدی :ایران ،پاپ اسمیر ،زنان ،عفونت سرویکوواژینال
*

نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر اکرم ثناگو؛ مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران .تلفن:
 1171-4431311؛ پست الکترونیكa_sanagu@yahoo.com :
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عفونت های سرویکوواژینال ،یکی از شایع ترین مسائل
در طب بالین ( )1و یکی از دالیل مهم بیماری زنان در
سنین باروری است که نه تنها باعث عوارض خطرناکی
نظیر سقط ،سرطان سرویکس و زایمان زودرس می
شود ،بلکه منجر به ناباروری هم خواهد شد ( .)2ابتالء
به عفونت HPVمی تواند علت اصلی سرطان سرویکس
باشد HPV .به خصوص نوع  11و  11و برخی انواع
آن ،به عنوان عوامل خطرزای سرطان در زنان شناخته
شده اند ( .)3در اوایل آلودگی به  ،HIVالتهاب دستگاه
تناسلی ،پیشرفت بیماری را تسریع می کند ( .)4طیف
گسترده و وسیعی از این ارگانیسم های عفونی و غیر
عفونی در واژن وجود دارد .این فرآیند های عفونی در
مهبل در نتیجه عدم تعادل تعادل ارگانیسم ها است
( .)5شایع ترین این عفونت ها کاندیدا ،گاردنرال
واژینالیس ،تریکوناس واژینالیس ( )1 ،5و کالمیدیا می
باشد که در زنان غیر باردار به ترتیب بین  7تا ،%21/5
 2تا  3 ،%51تا  %12و  1تا  41درصد می باشند (.)5
تریکوموناس واژینالیس ،یک تک یاخته تاژک دار است
و مسبب عفونت تریکومونایی در انسان ،یک بیماری
منتقله از راه جنسی 1است ( )1که با سطح اجتماعی -
اقتصادی افراد ارتباط دارد .بیماران مبتال به تریکوموناس،
با مجموعه ای از عالئم ترشحات کف آلود زرد مایل به
سبز ،خارش و درد در فرج ،کف لگن و ران ،مقاربت
دردناک و سوزش ادرار مراجعه می کنند .در عفونت
کاندیدایی ،فرج خارش دار و مهبل پرخون و قرمز رنگ
می شود و ممکن است مقاربت دردناک باشد ( .)7در
مطالعه مکوندی و همکار ( )2112که در اهواز انجام
شد ،عفونت کاندیدایی  %1/2مقام و تریکوموناس %1/4
گزارش شد ( .)2آزمایش پاپ اسمیر ،یک تکنیک قابل
اعتماد و آسان ترین روش ارزیابی و تشخیص عفونت
های سرویکوواژینال است ( .)1 ،1پاپ اسمیر به معنای
قرار دادن الیه نازکی از سلول های جدا شده از قشرهای
سطحی دستگاه تناسلی تحتانی شامل واژن ،دهانه رحم،
آندومتر روی الم ،رنگ آمیزی و جستجوی سلولی جهت
بررسی وضعیت هورمونی ،تشخیص عفونت ها و سلول
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Sexually Transmitted Diseases
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روش کار

این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  1331در مرکز
آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان به
روش سرشماری بر روی جواب آزمایشات پاپ اسمیر
 1111برگه در طول یک سال انجام شد .معیار ورود به
مطالعه شامل :برگه های سیتولوژی پاپ اسمیر مربوط به
سال  1331که به طور کامل تکمیل شده بودند .برگه
های آسیب شناسی که فاقد اطالعات الزم و مورد نیاز
بوده و یا به نحوی نقصی در آن ها مشاهده شد ،از
مطالعه خارج شدند .در این مطالعه از  1121برگه
موجود 11 ،برگه به دلیل ناقص بودن از مطالعه خارج
شدند 1111.جواب آزمایش سیتولوژیک پاپ اسمیرهای
ثبت شده در آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی جمع
آوری شد .ابزار گردآوری داده ها فرم ثبت اطالعات بود
که داده های موجود در فرم پاپ اسمیر شامل مشخصات
فردی و جواب آزمایش در آن ثبت شد .فرم ثبت شامل
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 ارتباط بین شیوع عفونت های سریکوواژینال و برخی عوامل در نمونه های پاپ اسمیر

مقدمه

های بدخیم و پیش بدخیم است ( .)3بر اساس تخمین
سازمان جهانی بهداشت ،ساالنه بیش از  171میلیون نفر
در سراسر جهان به تریکوموناس واژینالیس آلوده می
شوند ( .)11در مورد شیوع عفونت های تناسلی در پاپ
اسمیر ،در نقاط مختلف دنیا مطالعاتی با نتایج متفاوت
انجام شده است که نشان می دهد شیوع کاندیدا
آلبیکنس بین  2/2-31درصد و تریکوموناس بین 1-34
درصد متغیر است ( .)7در مطالعه موترا و همکاران
( )2111که در برزیل انجام شد %23/3 ،افراد کاندیدا
داشتند ( )5تحقیقات شیوع عوامل عفونی را با افزایش
سن گزارش کردند ( .)11در مطالعه دائی و همکاران
( )2111که در چین انجام شد ،شایع ترین عفونت،
کاندیدا و پس از آن تریکوموناس گزارش شد ( .)12از
آنجایی که اطالعات اپیدمیولوژی ،یکی از ضروریات و
پایه و اساس یک جامعه جهت برنامه ریزی های
بهداشتی است و با توجه به این که در ایران مطالعات
اندکی در این زمینه انجام شده و میزان شیوع آن در
استان گلستان بررسی نشده است ،مطالعه حاضر با
هدف بررسی میزان فراوانی عفونت سریکوواژینال در
گزارش های پاپ اسمیر در بیمارستان شهید صیاد
شیرازی در سال  1331انجام شد.

 مهدیه مرگدری نژاد و همکاران

دو بخش مشخصات فردی (سن ،محل سکونت و  )...و
بالینی (تعداد بارداری و زایمان ،روش پیشگیری از
بارداری و  )...بود که جواب آزمایش ،عفونت ها و انواع آن
در فرم ثبت شد .در این فرم عبارت واژینوباکتریال قید
نشده بود .از آنجایی که تمام آزمایش های پاپ اسمیر
ارسالی از مراکز مختلف شهرستان گرگان جهت بررسی
به آزمایشگاه این مرکز ارسال می شود ،از تکنیک های
مختلفی چون بستر مایع و کشیدن روی الم (برس
سلولی و سواپ پنبه ای) جهت تشخیص استفاده شده
بود .این طرح تأییدیه کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
گلستان را دارد .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم
افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و با بهره گیری از
جداول یک بُعدی و دو بُعدی و آزمون آماری کای دو
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان معناداری
 p<1/15درنظر گرفته شد.

یافته ها
در این مطالعه  52/3درصد نمونه ها ساکن شهر و 47/1
درصد نمونه ها ساکن مناطق روستایی بودند .میانگین
تعداد حاملگی و زایمان نمونه ها به ترتیب ± 2/23
 3/14و  2 /71 ± 2/13بود .میانگین سنی افراد در این
مطالعه  31/15±11/25سال با دامنه سنی  17-13سال
بود .از  1111جواب آزمایش پاپ اسمیر که واجد شرایط
بودند ،در  114نفر ( )%13/3از ( )%13/3از افراد ،عفونت
با یکی از میکروارگانیسم های تریکوموناس ،کاندیدا،
اکتینومایسز ،کالمیدیا و هرپس سیمپلکس وجود داشت
و در  431نفر ( )%11/7از موارد پاپ اسمیر ،هیچ گونه
عفونتی گزارش نشد .از  %13/3مبتال به عفونت%14/15 ،
ابتالء به عفونت کاندیدا %3/1 ،ابتال به عفونت تریکومونایی
و در  %1/1سایر عفونت ها وجود داشت (جدول .)1
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جدول  -1توزیع فراوانی عفونت های میکروارگانیسم ها در نمونه های پاپ اسمیر زنان
عفونت دارد

عفونت ندارد

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)%3/51( 31

)%35/34( 313

کاندیدا

)%14/15( 143

)%15/34( 112

اکتینومایسز

)%1( 1

)%33/5( 1115

هرپس سیمپلکس

)%1/1( 1

)%33/4( 1114

کالمیدیا

)%1( 1

)%33/5( 1115

پاپیلوما ویروس

)%1/41( 15

o
e

میکروارگانیسم
تریکوموناس

بیش ترین شیوع عفونت های سرویکوواژینال در گروه
سنی  41-21و کم ترین آن در گروه سنی زیر  31سال
بود .جهت آزمون بین سن و عفونت از آزمون کای دو
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c
)%13/1( 311

استفاده شد که ارتباط معنی داری بین سن و عفونت
وجود داشت؛ به گونه ای که در سنین باروری شیوع
عفونت کاندیدایی افزایش می یافت (( )p=1/117جدول .)2

r
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جدول  -2توزیع فراوانی عفونت های میکروارگانیسم ها در نمونه های پاپ اسمیر بر حسب سن
سن نامعین
تعداد(درصد)

 11-23سال
تعداد (درصد)

31-33
تعداد (درصد)

 41سال به باال
تعداد (درصد)

کل تعداد (درصد)

گروه سنی
تریکوموناس

)%7/11(14

)%3/53(7

)%3/53(7

)%4/1(1

)%11/41(31

کاندیدا

)%11/73(23

)%17/35(35

)%25.14(51

)%17/35(35

)73/33(143

اکتینومایسز

)1(1

1

)1(1

)1(1

)1(1

هرپس سیمپلکس

)1(1

)%1/52(1

)1(1

)1(1

)1/52(1

کالمیدیا

)1(1

)1(1

)1(1

)1(1

)1(1

پاپیلوما ویروس

)%3.53(7

)1(1

)%1/12(2

)%3/11(1

)7/13(15

نوع عفونت

طبیعی و  171نفر ( )%17/43روش جراحی داشتند.
هم چنین از این تعداد 33 ،نفر ( )%3/21هیچ روش
پیشگیری از بارداری نداشتند.

بر اساس جدول  ،3از  713نفری که روش پیشگیری را
اعالم کردند؛  115نفر ( )%11/33روش مکانیکی151 ،
نفر ( )%14/35روش دارویی 171 ،نفر ( )%17/12روش
61
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نوع روش پیشگیری از بارداری

تعداد

درصد

مکانیکی
دارویی
طبیعی
جراحی

115
151
171
171

11/33
14/35
17/12
17/43

بدون پیشگیری

33

3/21

طبیعی استفاده می کردند و کم ترین موارد "کاندیدا"در
افرادی مشاهده شد که از روش پیشگیری از بارداری
مکانیکی استفاده می کردند(جدول .)5

بین داشتن یا نداشتن روش پیشگیری از بارداری و
میزان شیوع عفونت ارتباط معنی داری مشاهده نشد
(()p=1/117جدول .)4هم چنین ،بیش ترین میزان
عفونت در افرادی مشاهده شد که از روش های دارویی و

D
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جدول  -4توزیع عفونت روش های پیشگیری از بارداری در زنان
)11/3( 117
)11/3( 17
)21/5( 11

)11/1( 513
)11/7( 71
)73/5( 231

)111( 121
)111( 33
)111( 237

1/117

S
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پیشگیری دارد
پیشگیری ندارد
پیشگیری نامشخص

*آزمون کای دو

عفونت دارد

عفونت ندارد

جمع

سطح معنی داری

o
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*

جدول  -5توزیع میکروارگانیسم ها در انواع روش های پیشگیری از بارداری زنان
نوع عفونت
روش پیشگیری

تریکوموناس
تعداد (درصد)

کاندیدا
تعداد (درصد)

پاپیلوما
تعداد (درصد)

مکانیکی

)1/54(3

) 7/13(15

)1(1

جراحی

)2/15(4

)1/72(17

)2/15)4

دارویی

)3/11(1

)13/33(21

)1/54(3

طبیعی

iv
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)4/11(3

)14/17(23

)1/52(1

نامشخص

)5/14(11

(23/11 (45

)%2/15(4

بدون پیشگیری

)1/54(3

)5/15 )11

)1/45(3

جمع

(31)11/41

)73/33(143

)7/15(15

بر اساس آزمون آماری کای دو ،میزان شیوع عفونت ها
در تمام روش های پیشگیری از بارداری تفاوت معناداری
نداشت ( .)p=1/151همچنین بر اساس آزمون کای دو،

r
A

در مجموع ارتباطی بین نوع عفونت های کاندیدا و
تریکوموناس و مکان زندگی مشاهده نشد ()p<1/15
(جدول .)1

جدول  -6ارتباط بین نوع عفونت و متغیر (محل سکونت ،تعداد بارداری) در زنان
نوع عفونت
کاندیدا

تریکوموناس

متغیر

سطح معنی داری

مکان زندگی

1/14

تعداد بارداری

1/14

تعداد زایمان

1/51

مکان زندگی

1/24

تعدادی بارداری

1/37

تعداد زایمان

1/34

* آزمون کای دو
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جدول  -9توزیع فراوانی روش پیشگیری از بارداری در زنان

بحث
 مهدیه مرگدری نژاد و همکاران

بر اساس نتایج این مطالعه ،بیشترین میزان عفونت ها
به ترتیب مربوط به کاندیدا ( ،)%14/15تریکوموناس
واژینالیس ( ،)%3/51پاپیلوما ویروس ( )%1/41و
هرپس سیمپلکس ( )%1/1بود .در مطالعه مکوندی و
همکار ( )2112در اهواز نیز شایع ترین عفونت مربوط
به کاندیدا آلبیکانس بود ،ولی میزان شیوع آن با
مطالعه حاضر متفاوت بود؛ به طوری که شیوع کاندیدا
 %1/2و تریکوموناس  %1/4گزارش شد که علت این
اختالف را شاید بتوان به متفاوت بودن روش نمونه
گیری یا تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی و آب و
هوایی نسبت داد ( .)2در مطالعه هدایتی ( )1333در
بیرجند شیوع عفونت کاندیدایی  %31/5بود ( .)13در
مطالعه خدیوی و همکاران ( )2117در شهرکرد311 ،
نمونه پاپ اسمیری که قبالً توسط سیتولوژیست
گزارش شده بود ،به طور تصادفی انتخاب شدند که
 341نفر ( )%31/11غیرعفونی 5 ،نفر ( )%1/31کاندیدا
آلبیکنس و  2نفر ( )1/13تریکوموناس داشتند (.)14
بر اساس نتایج مطالعات ،یک سوم عفونت های تناسلی
زنان را عفونت قارچی تشکیل می دهد ( )13که با
مطالعه حاضر همخوانی دارد.
در ایاالت متحده شیوع تریکوموناس در بین زنانی که از
نظر جنسی فعال هستند 2 ،تا  3میلیون ارزیابی شد.
مطالعات مختلف نشان داده اند که شیوع تریکوموناس
بین  2-1درصد متغیر است که با توجه به وضعیت
فرهنگی-اجتماعی می تواند به بیش از  %31نیز افزایش
یابد ( .)1در مطالعه معاشری و همکاران ( )2114که بر
روی  2311پروندة بایگانی شده انجام شد ،نتایج پاپ
اسمیر در  %31/3از موارد هیچگونه عفونتی گزارش
نشده بود؛ از  %1/1باقی مانده %3/3 ،مبتال به عفونت
های قارچی و  %3/1مبتال به عفونت های تریکومونایی
بودند ( )15که از این نظر با مطالعه حاضر همخوانی
داشت .در مطالعه پرهیزگار و همکار ( )2112در
یاسوج ،شیوع کاندیدا  %13/13و تریکوموناس %1/3
بود که با مطالعه حاضر مغایرت داشت ( .)1در مطالعه
دائی و همکاران ( )2111در چین ،شیوع کاندیدا %1/5
و تریکوموناس  %2/5بود ( )12که با مطالعه حاضر
همخوانی نداشت .در مطالعه آداد و همکاران ()2111
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نتیجه گیری
اگر چه شیوع عفونت کاندیدا آلبیکانس نسبت به سایر
عفونت ها در بین زنان به ویژه گروه جوان باالتر بوده
است و اما کم ترین موارد عفونت کاندیدا آلبیکانس در
افرادی مشاهده شد که از روش پیشگیری از بارداری
مکانیکی استفاده می کردند .به نظر می رسد آموزش
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در برزیل که در سال های  1371 ،1311 ،1331و
 1311بر روی  21351برگه سیتولوژی انجام شد ،در
سال  1311شیوع عفونت تریکوموناس  %11و کاندیدا
آلبیکانس  %1/5بود که با مطالعه حاضر همخوانی
نداشت .در سال  1371شیوع تریکوموناس ،%5/1
کاندیدا  %17/3و در سال  1331بیشترین فراوانی
عفونت ،عفونت کاندیدایی ( )%22/5گزارش شد که تنها
از نظر ترتیب با مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)7در
مطالعه مورتا و همکاران ( )2111که در برزیل انجام
شد ،میزان عفونت کاندیدا  %23/3بود که باالتر از این
مطالعه بود ( )5که شاید با شرایط اقلیمی و اجتماعی
ارتباط داد .در مطالعه ویجایا و همکاران ( )2113میزان
ابتالء به تریکوموناس واژینالیس  %2/1بود ( )1و در
مطالعه گونزالز و همکاران ( )2111در مکزیک 47 ،نفر
( )%17/3به عفونت کاندیدایی و  5نفر ( )%1/1به عفونت
تریکوموناس مبتال بودند ( .)11در کشورهای اسالمی
شیوع تریکوموناس از  %1/2در لیبی و اردن ،تا  %3/2در
ترکیه و  %21/1در عربستان سعودی متغیر است (-17
 .)13در مطالعه حاضر ،شیوع تریکوموناس  %2/7گزارش
شد .در مطالعه حاضر ارتباط معنی داری بین عفونت و
متغیرهای سنی مشاهده شد و با افزایش سن ،میزان
عفونت کاهش می یافت که با مطالعه معاشری و
همکاران ( )2114همخوانی داشت ( .)15در مطالعه
حاضر برخالف مطالعه مکوندی و همکاران ،بین روش
پیشگیری از بارداری با عفونت های سرویکوواژینال
ارتباط معنی داری مشاهده نشد ،هر چند حجم نمونه
در دو مطالعه تقریباً مشابه بود (.)13
پیشنهاد می شود مطالعات توصیفی تحلیلی با حجم
نمونه بزرگتر و با استفاده از نتایج جمع آوری شده به
منظور تحقیق در این زمینه صورت گیرد تا بدین وسیله
بتوان از نقاط ضعف مطالعه پیشگیری کرد.
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کمیته تحقیقات دانشجویی را تصویب و هزینه های آن
را تأمین نمودند و هم چنین از همکاران محترم
آزمایشگاه سیتولوژی در مرکز آموزشی درمانی شهید
. تشکر و قدردانی می شود،صیاد شیرازی

بهداشت جنسی برای زنان در سنین فعال جنسی
.بسیار ضروری و در پیشگیری از بیماری موثر باشد

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان که طرح تحقیقاتی
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