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  28/11/94:  پذیرش مقاله           1/10/94 : دریافت مقاله

 هدف این مطالعه تعیین تـأثیر کـرم        . ناتال در سراسر جهان است      ترین علل مرگ میر پري      زایمان زودرس یکی از شایع     : مقدمه

  .ال کلیندامایسین در پیشگیري از زایمان زودرس بودواژین

   نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مطب خـصوصی  236مطالعه حاضر یک کار آزمایی بالینی است که بر روي      : ها مواد و روش 

ه نتیجه غیرطبیعی بود    ک   واژینال تهیه و درصورتی    رینمونه اسم .  هفته داشتند انجام شد    13-20همکار پژوهشی که سن حاملگی بین       

گروه مورد تحت درمان با کرم واژینال کلیندامایسین به مـدت           . گرفت   شاهد یا مورد قرار می     وهطور تصادفی در یکی از دو گر        فرد به 

بـا   طالعـات ا. گرفـت   درمانی صورت نمینیگرفتند و جهت گروه شاهد مطابق روت سه شب نوبت اول و هفت شب نوبت دوم قرار می

 .از پرسشنامه گرد آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاستفاده 

 ولـی  %) 7در مقایسه بـا     % 12 (نیسی زودرس در گروه شاهد بیشتر از گروه تحت درمان با کلینداما           مانیمیزان بروز زا  : ها یافته

ر گروه شاهد سن ختم بارداري نیـز        عالوه بر بروز بیشتر زایمان زودرس د      . این تفاوت در حدي نبود که از نظر آماري معنی دار گردد           

 . از گروه مورد بودشتریطور معنی داري ب  نیز در گروه شاهد بهلتانا يپرتر و مرگ و میر  پایین

   دو گروه مشاهده نشد ولی میزان بـروز         نی ب بریترم ل    تفاوت معنی داري در میزان بروز پره       که این باوجود: گیريبحث و نتیجه 

ـ رسـد کلینداما  به نظر می.  سن بارداري کمتر و میزان مرگ و میر بیشتر بود       شتر،یشاهد ب  در گروه    بریترم ل   پره توانـد در    مـی نیسی

 .زودرس مؤثر باشد ناتال ناشی از زایمان کاهش مرگ میر پري

 يریشگی زودرس، پمانی، زانیسیندامایکل: هاي کلیديواژه. 
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 مقدمه

 37زایمان زودرس به خـتم حـاملگی قبـل از پایـان             

 علل مرگ و میر     ترین  شایع و یکی از     گردد  میهفته اطالق   

 لیبر از نظر    ترم  پره). 1-3(  در سراسر جهان است    ناتال  پري

بـه  اتیولوژي مولتی فاکتوریال بوده و بر اسـاس تحقیقـات           

). 4،5(موارد قابل اثبـات اسـت       % 40 آمده عفونت در     عمل

 نـشان    آمده به عمل  که در این زمینه      اي  گستردهمطالعات  

 باردار بـدون    هاي  خانم% 16 باکتریال در    واژینوزداده است   

عوامل خطر براي زایمان زودرس قابـل تـشخیص اسـت و            

ه مـشاهده شـدند گـاردنال       میکرو بهـایی کـه بـیش از بقیـ         

 هـومینیس  باکتروئید و مایکوپالسـما      هاي  گونه ،واژینالیس

 تغییرات سرویکس و در نتیجـه رونـد         زمانی که ). 6 (دندبو

 توان  نمی  در بسیاري از موارد       شود  میایمان زودرس آغاز    ز

ــود    ــوگیري نم ــارس جل ــوزاد ن ــد ن ). 7،8(از زایمــان و تول

بنــابراین بایــستی تمــام توجهــات در جهــت پیــشگیري از 

 مفیـد پیـشگیري،     هـاي   روش لیبر باشـد و یکـی از         ترم  پره

 احتمال زایمـان زودرس بـا اسـتفاده از          موقع  بهپیش بینی   

 در دسـتگاه    هـا   میکـروب  کلونیزاسیونشخیص   ت هاي  روش

 نالی واژ نیسیندامای کرم کل  که این باوجود). 9(است  تناسلی  

باشـد   می ي و بدون عارضه در باردار  مؤثر کیوتی ب ی آنت کی

 تـأثیر  تحقیقات مختلف نتایج متناقضی در مورد        یول) 10(

 لیبـر را نـشان      ترم  پره پیشگیري از    ربیوتیک د  مصرف آنتی 

ـ  بری ل ترم  پره وعی توجه به اینکه ش    با. دهد  می % 10 از   شی ب

 ما در بیشتر موارد زمـان مراجعـه         درمانیاست و در مراکز     

 لیبر آغاز شـده و  دیگـر         ترم  پره که روند    زمانی است  ماریب

قابل درمان نیست و تولد نوزاد نارس اتفاق خواهد افتاد که          

 درمانی بـسیار بـاال شـده و در    هاي  هزینه صرفخود سبب   

 بـا مـرگ و میـر نـوزادي و یـا عـوارض          زیـ یاري موارد ن  بس

 افراد در مرض یطوالنی مدت همراه است، بنابراین شناسای    

ــشگیري  ــهخطــر و پی ــع ب ــاهش  موق ــشی مهمــی در ک  نق

؛  درمانی و مرگ و میـر و عـوارض نـوزادي دارد            هاي  هزینه

 نـال ی کـرم واژ   تـأثیر  نیی تع دف مطالعه حاضر با ه    نیبنابرا

   . انجام شدبری لترم پره از يریشگیپ در نیسیندامایکل

  هامواد و روش

مطالعه حاضر یک کار آزمایی بالینی است که در سـال          

 13- 20ســن بــارداري   بــر روي زنــان بــاردار در1387- 88

تعداد نمونه پـژوهش بـر اسـاس مطالعـات          . انجام شده است  

 نفـر   118 -  نفر گروه مورد   118. ( نفر تعیین شد   236مشابه  

ــژوهش مطــب خــصوصی پزشــک   م)گــروه شــاهد حــیط پ

اطالعات بـا اسـتفاده از     . بود) همکار پژوهش (متخصص زنان   

ــپرســشنامه جمــع آوري گرد ــانی کــه جهــت انجــام  . دی زن

 بــارداري بــه مطــب پزشــک همکــار مراجعــه هــاي مراقبــت

 ي، در صورت تمایل به شرکت در مطالعـه و امـضا  نمودند  می

ش نمونه یعنـی     پذیر معیارهاي آگاهانه و داشتن     نامه  رضایت

 حـاملگی اول، عـدم      ،)افراد کم خطر  ( سال   18- 25سن بین   

 شناخته شده، عـدم اسـتفاده از        کلیندامایسینحساسیت به   

 چی کمک باروري، عدم سابقه نازایی و نداشـتن هـ          هاي  روش

، یـک نمونـه اسـمیر جهـت         ) پرخطـر  یحـاملگ (عامل خطر   

ــه    ــال تهی ــور واژین ــی فل ــیبررس ــد م ــی  . ش ــس از بررس پ

 غیــر از هــایی ارگانیــسماهی در صــورت مــشاهده آزمایــشگ

 تریکوموناس  -  مانند کالمیدیا، گاردنال واژینالیس    توباسیلالک

 و افـراد    شـود   مـی  تشخیص داده    غیرطبیعیژینال  او  فلور ...و

ــه ــرار   صــورت ب ــاهد ق ــورد و ش ــروه م ــان در گ ــک در می  ی

ــا کــرم واژینــال  . گرفتنــد مــی گــروه مــورد تحــت درمــان ب

تور به مدت سه شب، هر شب یـک اپلیکـا     %2 نیسیندامایکل

 درمانی صـورت  نی و جهت گروه شاهد طبق روت     فتندقرار گر 

 بارداري، ویزیـت دوم     24 تا   20مجدداً بین هفته    . گرفت  نمی

 واژینـال جهـت بررسـی    ریاز گروه مورد انجام و نمونـه اسـم    

 غیرطبیعیواژینال   ، در صورت وجود فلور    شد  می هیمجدد ته 

 نیسیـ ندامای شب تحت درمان بـا کل      7 مدت   این بار افراد به   

 روز  10به تمام افراد نمونه آموزش داده شد        . گرفتند  می رارق

پس از زایمان جهت پیگیري و معاینات پـس از زایمـان بـه              

پزشک همکار مراجعه نمایند در نهایت اطالعات بـا اسـتفاده        
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 SPSS 16از پرسشنامه جمع آوري و با استفاده نرم افـزار  

 مجذور کـاي، تـی زوج و آنـالیز واریـانس و تـست               با آزمون 

   . مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتشریف

  ها یافته

نتایج مطالعه نشان داد افراد دو گروه از نظر مشخصات 

دموگرافیک و خصوصیات باروري تقریباً مشابه بودند و از نظر 

  .آماري اختالف معنی دار بین دو گروه مشاهده نشد

   مشخصات دموگرافیک افراد نمونه.1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنانی که % 38بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد 

 فلور واژینال بارداري مراجعه نمودند هاي مراقبتجهت انجام 

 غیرطبیعی ارگانیسم داشتند یعنی حداقل یک میکرو غیرطبیعی

ر عالوه ب... واژینالیس و نالداز جمله کالمید یا، تریکوموناس، گار

نتایج نشان داد .  شدده مشاهها آن واژینال ریالکتوباسیل در اسم

میزان بروز زایمان زودرس در گروه تحت درمان با کلیندامایسین 

در گروه شاهد بود که با استفاده از % 12در مقایسه با % 7/6

نشد آزمون مجذور کاي تفاوت معنی داري بین دو گروه مشاهده 

)166/0 p=.(  

    در دو گروهریبترم ل ه میزان بروز پره مقایس.2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

 کلیندامایسینسن بارداري در زمان شروع لیبر در گروه  

 از گروه شاهد بود یعنی در گروه شاهد سن ختم حاملگی ترباال

 در صورتی که بود در ي هفته باردار28- 32بین  و بیشتر تر پایین

ه این مورد  هفته بود ک34- 37 ی در گروه سنشتریگروه مورد ب

نیز با استفاده از آزمون فیشر  تفاوت معنی داري در دو گروه 

  ).>p 005/0(نشان داد 

  سن جنین در هنگام زایمان در دو گروهسهی مقا.3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

 ناتال پري بررسی نتایج مشخص شد میزان مرگ و میر با

در مقابل % 5/4( برابر گروه مورد بود 2در گروه شاهد بیش از 

 تفاوت معنی داري بین دو شری که با استفاده از آزمون ف%)2

   . سن جنبی پایین بوده استبه خاطرگروه مشاهده شد که شاید 

 ومیر در دو گروه مقایسه میزان مرگ. 4جدول 

 

  بحث و نتیجه گیري

حاضر نشان داد که احتمـال      نتایج بدست آمده از پژوهش      

 از  یکـ یعفونت دستگاه تناسلی در طی بارداري وجود داشـته و           

 نـه ی زم نیـ مطالعـات انجـام شـده در ا       . باشد  میمشکالت شایع   

 به حفـره رحـم و بـه    ها  میکروارگانیسم ي از  انتقال صعود    یحاک

). 11 (باشد  می زودتر از موعد     ی در زمان  مانی زا کیدنبال آن تحر  

 آمده توسط   به عمل همخوانی این مطالعه با مطالعات      با توجه به    

 بـه   2011 پژوهشگران از جمله رونالد  و همکاران در سال           ریسا

 انجام آزمـایش جهـت تـشخیص زودرس افـراد در          رسد  مینظر  

 در کنـار سـایر      تـوان   مـی معرض خطر امري ضروري است کـه        

 ).12(نمـود    تهیـه    نیـز  واژینال   ریآزمایشات روتین بارداري اسم   

نتایج نشان داد میزان بروز زایمان زودرس در گروه تحت درمان            

 گروه شاهد کلیندامایسینگروه  گروه 

 %5/4 %2 ناتال پري ومیر مرگ

  گروه                            

 مشخصات دموگرافیک 

ــ روه گـــــــــــ

 کلیندامایسین

 گروه شاهد

 8/23 4/24 میانگین سن بر حسب سال

 23 22 زیر دیپلم

 55 53 دیپلم

  

 میزان تحصیالت

 40 43 تحصیالت عالی

 شغل 40 36 شاغل

 78 82 خانه دار

 

بدون درمان  کلیندامایسین

 )روتین(

   نوع زایمان 

  

 درصد فراوانی درصد وانیفرا گروه

 %88 103 %3/93 111 ترم 

 %12 14 %7/6 8 ترم پره

 %100 117 %100 119 جمع

 

 گروه شاهد کلیندامایسینگروه  )هفته(سن بارداري

32-28 2% 3% 

34-32 2% 6% 

37-34 3% 3% 

 %88 %93 37 بیشتر از
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 بسیار کمتر از گروه شاهد بود که نتایج فـوق بـا    کلیندامایسینبا  

، )13 (2014سال در  و همکاران ورینتایج بدست آمده توسط اول    

 مطالعهو همچنین نتایج    ) 14( 2012در سال     و همکاران  گاگنو

. باشـد  مـی همخـوان   ) 10( 2011  در سـال   همکـاران و  هرناندز  

 در زمـان    ي مطالعه مشخص شـد سـن بـاردار        نی در ا  نیهمچن

 قرار  نیسیندامای که تحت درمان با کل     ی زودرس در گروه   مانیزا

 سـن   نکـه یبـا توجـه بـه ا      .  بود شتریگرفته بودند از گروه شاهد ب     

باشد  می نوزادان ری در مرگ و ممؤثر ی از عوامل اصلیکی يباردار

 و ی مهـم بهداشـت   هـاي   شـاخص  از   زادان نـو  ری م و مرگ و  ) 15(

 شی مطالعه در گروه شاهد بـ نیدر ا ( ،باشد  میسالمت هر کشور    

 در صـورت شـک بـه      گردد  میتوصیه  ) از دو برابر گروه مورد بود     

وجود عفونت دستگاه تناسلی در طی بارداري خـصوصاً در افـراد      

 انجـام و در صـورت لـزوم    یدر معرض خطر، آزمایشات تشخیص    

 که درمانی ارزان و در کلیندامایسین با کرم واژینال تمان عفوندر

 شاید بتوان از زایمان زودرس و       گیرد  می انجام   باشد  میدسترس  

 باالي درمانی همچنین عوارض ناگوار نوزادي و        ايه  هزینهصرف  

 کاسـته  هـا  آن پیشگیري نمود یـا حـداقل از   ناتال پريمرگ میر  

  .شود

  تشکر و قدردانی

 دانـشگاه  ي و فنـاور قـات یاز معاونت محتـرم تحق   در پایان   

هاي طـرح و همکـاران       علوم پزشکی لرستان جهت تأمین هزینه     

 اکبري که زحمـات فراوانـی    سهیالپژوهشی خصوصاً خانم دکتر   

 پژوهش تقبل فرمودند تشکر و قـدردانی بـه عمـل            نیدر انجام ا  

  .آید می

 



همکاران و چنگایی لیبرترم پره در پیشگیري از نیسیکرم واژینال کلینداما     

 

 95 تابستان همدهجیافته، دوره /  27 

References 
1. van Schalkwyk J, Yudin MH, Yudin MH, 

Allen V, Bouchard C, Boucher M, et al. 

Vulvovaginitis: Screening for and 

Management of Trichomoniasis, 

Vulvovaginal Candidiasis, and Bacterial 

Vaginosis. Journal of Obstetrics and 

Gynaecology Canada. 2015; 37(3): 266-

274. 

2. Vouga M, Greub G, Prod'hom G, Durussel 

C, Roth-Kleiner M, Vasilevsky S, Baud D. 

Treatment of genital mycoplasma in 

colonized pregnant women in late 

pregnancy is associated with a lower rate of 

premature labour and neonatal 

complications. Clin Microbiol Infect. 2014 

Oct;20(10):1074-1079. 

3. Fairlie T, Zell ER, Schrag S. Effectiveness 

of intrapartum antibiotic prophylaxis for 

prevention of early-onset group B 

streptococcal disease. Obstet Gynecol. 2013 

Mar;121(3):570-577. 

4. Mc Gregor Ja,French ji,Lawellid ,etal 

,Preterm birth and infection ; A MS  

Reported  immunol  microbiol 2005 : 16 : 

123-35 .  

5. Chapman E, Reveiz L, Illanes E, Bonfill 

Cosp X. Antibiotic regimens for 

management of intra-amniotic infection. 

Cochrane Database Syst Rev. 2014; (12): 

Cd010976. 

6. Ferraris L, Butel MJ, Aires J. Antimicrobial 

susceptibility and resistance determinates of 

Clostridium butyricum isolates from 

preterm infants. Int j Antimicrob Agents. 

2010 Nov;36(5):420-423. 

 

 

7. Hantoushzadeh S, Golshahi F, Javadian P, 

Khazardoost S, Aram S, Hashemi S, et al. 

Comparative efficacy of probiotic yoghurt 

and clindamycin in treatment of bacterial 

vaginosis in pregnant women: a randomized 

clinical trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 

2012; 25(7): 1021-1024. 

8. Joergensen JS, Kjaer Weile LK, Lamont 

RF. The early use of appropriate 

prophylactic antibiotics in susceptible 

women for the prevention of preterm birth 

of infectious etiology. Expert Opin 

Pharmacother. 2014 Oct;15(15):2173-2191. 

9. Haas A, Maschmeyer G. [Antibiotic therapy 

in pregnancy]. Dtsch Med Wochenschr. 

2008; 133(11): 511-515. 

10. Hernandez Y, Ballinas A, Loopez Faran JA, 

Gamez Guvevara C. Comparison of 

maternal and prenatal outcomes in the 

conservative treatment preterm premature 

membrain rupture between the use 

eritromycin and clindamycin. Gyn Ob 

Mex.2011 Jul; 79(7);403-410. 

11. Brocklehurst P, Gordon A, Heatley E, 

Milan SJ. Antibiotics for treating bacterial 

vaginosis in pregnancy. Cochrane Database 

Syst Rev. 2013 Jan 31;1:CD000262.   

12. Lamont RF, Nhan-Chang C-L, Sobel JD, 

Workowski K, Conde-Agudelo A, Romero 

R. Treatment of abnormal vaginal flora in 

early pregnancy with clindamycin for the 

prevention of spontaneous preterm birth: a 

systematic review and metaanalysis. 

American Journal of Obstetrics and 

Gynecology. 2011; 205(3): 177-190. 



همکاران و چنگایی لیبرترم پره در پیشگیري از نیسینداماکرم واژینال کلی     

 

 
 95تابستان هم، دهجیافته، دوره /  28

13. Oliver RS, Lamont RF. Infection and 

antibiotics in the aetiology, prediction and 

prevention of preterm birth. J Obstet 

Gynaecol. 2013 Nov;33(8):768-775.   

14. Cagno CK, Pettit JM, Weiss BD. 

Prevention of perinatal group B 

streptococcal diseas. AM Fam 

Physician.2012;86(1):59-65. 

15. Han C, Wu W, Fan A, Wang Y, Zhang H, 

Chu Z, et al. Diagnostic and therapeutic 

advancements for aerobic vaginitis. Arch 

Gynecol Obstet. 2015 Feb;291(2):251-257.  

 


