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   دي.يو. آي  كنندگان  در استفاده  مستعد كننده واژينيت  عوامل
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  چكيده

كنند  مي  استفاده  در سراسر دنيا از آن  زن  از صد ميليون  بيش  كه  است  از بارداري  پيشگيري  وسايل  از پرطرفدارترين  يكي  دي.يو. آي:  مقدمه

  به  با توجه. بگيرد  صورت  تناسلي  دستگاه  عفونتهاي  تعيين  براي  الزم  ها و آزمايشات ، بايد بررسي واژينال  وجود ترشحات  و در صورت

  عفونتها، به  اين  و درمان  و تشخيص  عوارض  اهشبا ك  توان دهد، مي مي  تشكيل  را در مراكز درماني  زنان  مشكل  ترين شايع  واژينيت  اينكه

 .كرد  كمك  دي.يو. از آي  بيشتر در استفاده  باالتر و ايمني  كيفيت  ارائه
 . دي.يو. آي  كنندگان  در استفاده  مستعد كننده واژينيت  عوامل  تعيين:  هدف

و   دي.يو. با آي  مرتبط  و عوامل  فردي  غيرها در دو دسته عواملمت.  گرفت  صورت  شاهدي -مورد  شكل  حاضر به  پژوهش:  پژوهش  نوع

گرديد و از مقايسه   ثبت  مورد و شاهد در برگه پرسشنامه  هر دو گروه  براي  و پرونده مددجويان  و مصاحبه  معاينه  ، از طريق آن  مراقبتهاي

 .شدند  تعيين  مستعد كننده واژينيت  ، عوامل دو گروه  بين  عوامل  اين
  درماني  خود را در مركز بهداشتي  دي.يو. آي  پژوهش  از شروع  قبل  دو ماه  حداقل  كه  دي.يو. آي  نمونه داراي ٣٣٠جمعاً :  پژوهش  نمونه

  داراي( مورد  نفري ١٦٥  مستمر در دو گروه  شكل  و به  تدريجي  گيري نمونه  بودند، از طريق  گذاشته  ورامين  شهرستان  خميني  امام

 .قرار گرفتند)  واژينيت  بدون(و شاهد)  واژينيت
  در صورت  درماني  اقدام  انجام  ، و عدم)P= ٠٠٢/٠(  واژينيت  ، سابقه ابتالء به فردي  عوامل  از بين  دادند كه  نشان  پژوهش  هاي يافته:  نتايج

  ، كارشناسان آن  و مراقبتهاي  دي.يو. با آي  مرتبط  و از مجموعه عوامل) P=  ٠٤٢/٠(  زنان  بودن  ، غير شيرده)P= ٠٢٨/٠(  واژينيت  ابتالء به

 .بودند  مستعد كننده واژينيت  عوامل)  P = ٠٥/٠(  دي.يو. آي گذارنده  عامل  عنوان  به  مامايي
  اقدامات  و انجام  واژينيت  سابقه ابتالء به  ترتيب  دار، به معني  متغيرهاي  بين  لجستيك  رگرسيون  آزمون  بر اساس:  گيري  و نتيجه  بحث

  در زمان  مستعد كننده واژينيت  عوامل  به  توجه  در صورت. داشتند  واژينيت  را در وقوع  نقش  مهمترين  شيردهي  و وضعيت  درماني

 .نمود  انتخاب  يجلوگير  روش  از اين  استفاده  را براي  تري مناسب  هاي نمونه  توان مي  دي.يو. آي  جاگذاري
  

   مستعد كننده  ، عوامل دي.يو. ، آي واژينيت:  كليدي  هاي واژه

                                                                          
  عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران   ∗
  )مولف مسئول(كارشناس ارشد مامايي   ∗∗ 

  وم پزشكي ايرانعضو هيات علمي دانشكده مديريت و اطالع رساني دانشگاه عل-∗∗∗
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  مقدمه 

  در زمينه بيماريهاي  تشخيص  ترين شايع  عنوان  ها به واژينيت

نمايند نيازمند  ايجاد مي  كه  و عوارضي  عالئم  به  ، با توجه زنان

  افزايش  به  توان مي  عوارض  ازجمله اين. هستند  بيشتري  توجه

  به  لگن  التهابي  و ايجاد بيماريهاي  وي. آي. اچ  استعداد ابتالء به

بد   بوي  نمود و از طرفي  اشاره  رخداد واژينوز باكتريال  دنبال

ايجاد   مبتاليان  براي  توجهي  قابل  نيز فشار روحي  ترشحات

مبتال از   زنان  از همين  ديگر تعداد زيادي  از سوي. نمايد مي

  استفاده  دي.يو. آي  و از جمله  از بارداري  پيشگيري  روشهاي

  و همكاران Guerreio  توسط  شده  در مطالعه انجام  كنند كه مي

  درصد بيشتر از ساير زنان٥/٣٤  دي.يو. آي  داراي  زنان) ١٩٩٨(

 Sharief  را داشتند و در بررسي  هر عفونتي  خطر ابتالء به
  به  دي.يو. از آي  كنندگان  درصد استفاده ٢٥از   ز بيشني) 1998)

  .    مبتال شدند  باكتريال واژينوز

تأثير   جلوگيري  روش  تصور موجود از ايمني  اينكه  به  با توجه

  عوارض  كاستن  بيمار دارد، بايد در جهت  بر پذيرش  زيادي

با   پژوهش  ينا. كرد  تالش  دي.يو. از آي  در زمينه استفاده  جانبي

هر   تواند در انتخاب مي  مستعد كننده واژينيت  عوامل  تعيين  هدف

  هر چه  و كارايي  دي.يو. از آي  استفاده  مطلوبتر متقاضيان  چه

 . نمايد  كمك  از بارداري  جلوگيري  وسيله با ارزش  بيشتر اين
  پژوهش  سئوال

 كدامند؟  مستعد كننده واژينيت  عوامل
 روشها مواد و 

مـورد   صورت  به  كه  است  از پژوهشي  حاضر بخشي  گزارش

و   پذيرفت  صورت  دي.يو. آي  داراي  نفر از زنان ٣٣٠بر   شاهدي

  دي.يو. آي  پژوهش  از شروع  قبل  ماه ٢  ها حداقل نمونه  تمامي

  ورامين  شهرستان  خميني  امام  درماني  خود را در مركز بهداشتي

  و بشكل  تدريجي  گيري نمونه  از روش  بااستفاده  دند كهبو  گذاشته

الذكر،   فوق  مركز درماني  مستمر، با مراجعه روزانه پژوهشگر به

و شاهد )   واژينيت  داراي(مورد   نفري ١٦٥  ها در دو گروه نمونه

  به  بايستي مورد مي  گروه  هاي نمونه. قرار گرفتند)  واژينيت  بدون(

و   و تريكومونايي  كانديدايي  واژينيت  نوع  از سه  يكي

زير   با خصوصيات  مبتال بودند و زنان  يا تركيبي  واژينوزباكتريال

 :شدند  حذف  نيز از پژوهش
و كورتيكو   با منشأ خارجي  هورمونهاي  كنندگان  استفاده

  ، افراد داراي پژوهش  جلوتر از ورود به  استروئيدها در يكماه

  آمپي(  الطيف  وسيع  بيوتيك  آنتي  كنندگان  ار، مصرفآشك  ديابت

و   پژوهش  از ورود به  قبل  در دو هفته)  و تتراسيكين  سيليس

از   سيستيت  و تشخيص  چركي  با ترشحات  وجود سرويسيت

 .ادرار  كامل  ها و نتيجه آزمايش نشانه  روي
در دو   آن  التسئوا  بود كه  اي برگه پرسشنامه  ابزار مورد استفاده

مستعد   عوامل  و تعيين  اي زمينه  متغيرهاي  سنجش  جهت  بخش

اعتبار   از طريق  آن  بود و اعتبار علمي  شده  تنظيم  كننده واژينيت

مجدد تأييد   آزمون  از روش  با استفاده  آن  محتوا و اعتماد علمي

 . گرديد
  مرتبط  عواملو   فردي  در دو دسته عوامل  پژوهش  متغيرهاي   

  و استفاده  و مصاحبه  معاينه  از طريق  آن  و مراقبتهاي  دي.يو. با آي

و   شده  ثبت  پژوهشگر در پرسشنامه  توسط  از پرونده مددجويان

  مورد و شاهد، عوامل  در دو گروه  عوامل  اين  از مقايسه بين

 .گرديدند  مشخص  مستعد كننده واژينيت
   نتايج 

  تحصيالت  ها داراي درصد نمونه ٩/٣٠  واژينيت  ارايد  در گروه

ها  درصد از نمونه ٧/٣٢  واژينيت  بدون  و در گروه  راهنمايي

درصد در   بودند و كمترين  در حد ابتدايي  تحصيلي  سطح  داراي

 ٣درصد و  ٥/٥با   ترتيب  به  واژينيت  با و بدون  هر دو گروه

  در حد خواندن  تحصيلي  سطح  ايدار  هاي نمونه  به  درصد متعلق

دار بودند و  خانه ها، مابقي نمونه  نفر از كل ٧جز   به. بود  و نوشتن

  با و بدون  داشتند و در هر دو گروه  زوجه  تنها يك  همسرانشان

درصد  ٥/٧٤درصد و  ٣/٧٣  تقريباً مشابه  با درصدهاي  واژينيت

ها  نمونه  درصد از كل ٦/٩٧داشتند و   زايمان ١-٢ها  بيشتر نمونه
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  مولتي  از نوع  آ بودند و مابقي ٣٨٠  كوپرتي  نوع  دي.يو. آي  داراي

  جهت  خانواده  مالي  در زمينه توانايي. كردند مي  لود استفاده

ها در  از نمونه  تقريباً نيمي  درماني  بهداشتي  هاي هزينه  پرداخت

  بودند و كمترين  متوسطدر حد   مالي  توانايي  داراي  هر دو گروه

بود   در حد ضعيف  مالي  توانايي  به  مربوط  تعداد در هر دو گروه

درصد و  ٢/٨٤  ترتيب  به  واژينيت  با و بدون  و در هر دو گروه

  و تحليل  تجزيه  جهت. شهر بودند  ها ساكن درصد نمونه ٤/٨٢

فيشر ،  ، X ٢، t  آزمونهاي  و انجامSPSSافزار  از نرم  اطالعات

 Oddsو محاسبه مقادير   شده  استفاده  لجستيك  رگرسيون
Ratio گرفت  درصد صورت ٩٥  اطمينان  و فاصله . 

  واژينيت  سابقه ابتالء به  متغيرهاي  لجستيك  آزمون  بر اساس

)٠٢/٠P (بودن  و غير شيرده  درماني  اقدامات  انجام  و عدم  

بودند   ستعد كننده واژينيتم  عوامل  مهمترين) P= ٤٢/٠(مددجو 

  تيم توسط  معاينه  دار نظير دفعات معني  ساير متغيرهاي  و نقش

نبود   مالحظه  قابل  ميان  در اين  ماهيانه  مقاربت  و دفعات  بهداشتي

  ).١شماره   جدول(

  

  نتيجه آزمون لجستيك: ١جدول شماره 

 Wald P-Valueآمارة b  متغيرهاي دخالت داده شده در تشكيل معادله
  ۶۵۷/۰  ١٩٧/٠  ٢٤٣/٠  عدد ثابت معادله

  ٠٠٢/٠  ٧٢٦/٩  ٣٣٩/٣  سابقه ابتال به واژينيت

  ٠٢٨/٠  ٨٠٧/٤  -٣٥٣/٢  انجام اقدامات درماني

  ٠٤٢/٠  ١٣٧/٤  -٥٤٩/٠  شيردهي

  

  دي.يو.عامل گذارندة آي

  ٠٥/٠  ٨٤٨/٣  -٥٤٩/٠  ماماي كارشناس

  ٢٤٧/٠  ٣٣٩/١  ٤٤٥/٠  ماماي كاردان

  -  -  -  دانشجو

  

  دفعات معاينه توسط تيم بهداشتي

٣٦٨/٠  ٨١/٠  -٤١٦/٠  ١-٤  

٨٨١/٠  ٠٧/٠  -١٢٧/٠  ٥-٩  

  -  -  -  ٩بيش از 

  ٣٠٤/٠  ٠٥٦/١  ٣٣٦/٠  ١-٤  دفعات مقاربت ماهيانه

٣٨٧/٠  ٧٤٨/٠  ٢٦/٠  ٥-٨  

  -  -  -  ٨بيش از 

  

  

  

  

  

  

  

  



کننده واژينيت                                                                                    دکتر منصوره نيکروش و همکاران عوامل مستعد  

   ۱۳۸۰بهار /۲۸شماره /سال چهاردهمفصلنامه پرستاری و مامايی ايران                                                               

  

  

  

  

  درصدي براي آن ۹۵براي متغيرهاي معني دار با رخداد واژينيت و فاصلة اطمينان  odds ratioمقادير : ٢جدول شماره 

 %۹۵فاصله اطمينان  odds ratioمتغيرها
  

  سن اولين ازدواج

١  ١١-١٥  -  

٤٨/٠-٧٢/١(  ٩١/٠  ١٦-٢٠(  

٢/٠-٩٩/٠(  ٤٥/٠  ٢١-٢٥(  

١٦/٠-٠٨/٢(  ٥٨/٠  ٣٦-٣٠(  

  )۹۶/۱-۸/۴(  ٠٦/٣  داشتن سابقه ابتال به واژينيت

  

  دفعات ابتال به واژينيت

١  ٠  -  

٤٥/١-٩٨/٣(  ٤/٢  ١-٢(  

٩٧/١-٠٢/٨(  ٩٧/٣  ٣-٤(  

  )۲۳/۱-۲۱/۳۰(  ٠٨/٦  ٤بيش از 

  )٠٢/٠-٩٥/٠(  ١٢١/٠  انجام اقدامات درماني

  

 I.U.Dعامل گذارنده 
  -  ١  ماماي كارشناس

  )٢٣/٠-٧٥/٠(  ٤٢/٠  ماماي كاردان

  )۳۸/۰-۱۳/۱(  ٦٥/٠  دانشجو

توسط تيم  I.U.Dنه دفعات معاي

  بهداشتي

١  ١-٤  -  

٩٩/٠-٥٥/٢(  ٥٩/١  ٥-٩(  

  )٦٧/٠-٣٩/٣(  ٥١/١  ٩بيش از 

  

  )در ماه(دفعات مقاربت 

١  ١-٤  -  

٦٢/٠-٧٤/١(  ٠٤/١  ٥-٨(  

٥٧/٠-٩٩/١(  ٠٦/١  ٩-١٢(  

  )٤٩/١-٤٢/١٢(  ٣/٤  ١٢بيش از 

  )۳۷/۰-۸۸/۰(  ٥٧/٠  شيردهي
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 : گيري  و نتيجه  بحث

دار با رخداد  معني  متغيرهاي  براي  خطر نسبيبا محاسبه    

  شد كه  آنها مشخص  درصد براي ٩٥  اطمينان  و فاصله  واژينيت

  هنگام  درماني  اقدامات  و انجام  سالگي ٢١-٢٥  در سن  ازدواج

  كاردان  ماماي  توسط  دي.يو. آي  و جاگذاري  واژينيت  ابتالء به

  از رخداد واژينيت  وارد كمتريم  همراه  مددجويان  و شير دهي

 ).٢شماره  جدول(باشد  مي
  مادر در دوران  استروژن  سطح  با كاهش  مسئله  شـايد اين   

  افزايش  و همچنين  واژن  آتروفيك  نماي  و پيداكردن  شيردهي

و   غليظ  ترشحات  تجمع  خود همراه  كه  پروژسترون  سطح

  به  نفوذ ميكروب  براي  مانعي  است  در دهانه رحم  خشك

  واژينيت  وجود سابقه ابتـالء بـه  در صورت. باشد  رحم  داخل

  با تحقيق  نتيجه  اين  شود كه زياد مي  واژينيت  خطر ابتالء به

عـارضه   دار بيـن معنـي  بر وجود ارتباط  مبتني) ١٣٧٣(  تعاوني

در   اسليتن  دستگاه  قبلي  بـا سابقه عفونت  و عفـونت  تـرشـح

  ، مطابقت و خارجي  ايراني  هاي  دي.يو. آي  كنندگان  استفاده

  .    دارد

خطر ابتالء   بار در ماه ١٢از   بيش  مقاربت  با وجود دفعات

  از تحقيق  حاصل  با نتايج  نتيجه  اين. گردد زياد مي  واژينيت  به

Barbone هاي در يافته. بود  متفاوت) ١٩٩٠(  و همكاران  

  و درصد رخداد واژينيت  در ماه  نزديكي  دفعات  بين  شاناي
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PREDISPOSING FACTORS OF VAGINITIS IN IUD USERS 
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ABSTRACT 
Background: More than one hundred million women in the world use IUD as a 
contraceptive method. In the case of vaginal discharge, necessary tests shoukd be 
done to determine the infection of genital tract. As vaginitis is one of the most 
common problem in women so with early diagnosis and treatment we can make 
good use of IUD and reduce its complications. 
Objective: To determine predisposing factors of vaginitis in IUD users. 
Design: It was a case- control study and variables related to personal factors and/ or 
IUD as predisposing factors of vaginitis were colleted by the use of a questionnaire 
and determined by comparing these factors in two groups. 
Sample: For the purpose of this study 330 women with IUD insertion two months 
prior to research were selected through consecutive sampling in two groups. Each 
group composed of 165 case group (with vaginitis( and control group (without 
vaginitis) 
Results: The findings showed that in personal factors, previous vaginitis (p= 0.002), 
treatment of vagiitis (p=0.028), breast feeding (p=0.042) and in IUD factors B.S 
midwives who insertes IUD (p=0.05), were disposing factors of vaginitis. 
Discussion: Based on logistic regression test between variables which had 
significant statistical differences, respectively, previous vaginitis, treatment, status 
of breast feeding at the research time were the most important disposing factors. 
With attention to these factors, the better samples will be find for IUD insertion. 
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