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  درمانی قزوین - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

  علوم پزشکی شهید باباییدانشکده 

  

  نامه جهت اخذ درجه دکتراي تخصصی زنان و زایمان پایان

  

  :عنوان

  القاء زایمانسازي سرویکس و  اثر دگزامتازون وریدي بر آماده

  

  :استاد راهنما

  سرکار خانم دکتر فاطمه اللوها

  

  :استاد مشاور

  نه باریکانیسرکار خانم دکتر ام

  

  :نگارش
  نگین محبوب آسیابر

  

1392 - 1391سال تحصیلی                    332: نامه شماره پایان
  



ب 

  

  

  



ج 

  مادر عزیزم که عشق بی پایانش تصالي وجودم بود تقدیم به

  

  

  

  

  

  تقدیم به سرکار خانم زهرااصفهانی کهمحبت و عشق مادرانه را بر من تمام کردند

  

  



د 

  تقدیم به همسر مهربانم امیر

  

  

  سخت به پایان نمی رسید ن راهیبه جرات اگر گرماي محبت بی پایانت نبود ا

  

  



ه 

لسوزانه در اختیار من دکه تجربیاتشان رابا تشکر اززحمات استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر اللوها 

گذاشتند

  



و 

  چکیده 

هاي مطرح شده جهت تقویـت و تسـریع در رونـد لیبـر اسـتفاده از کورتیکـو        یکی از روش: زمینه

  .باشد استروئیدها می

به دنبال شناسایی رسپتورهاي گلوکـو کورتیکوئیـدي   (در مطالعات متعدد نقش کورتیکواستروئیدها 

  .باشد مطرح میدر شروع لیبر ) در آمینون انسان

  سازي سرویکس و القاء زایمان تعیین اثر دگزامتازون وریدي بر آماده :هدف

 172مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور بـوده کـه بـر روي     :روش مطالعه

معیارهاي ورود به مطالعـه شـامل پریمـی پـار     . نفري مورد و شاهد انجام شد 86خانم در دو گروه 

  .بود  ≥4Bishop scoreهفته و با 40 ≥ن حاملگی بودن، س

هـاي   بـریچ و بیمـاري   LP ،Romی یقلـو ودیابت پره اکالمپسی د: معیارهاي خروج از مطالعه شامل

 mg8یک در میـان  بیماران بصورت  بهتعیین وتوسط مجري طرحبیماران B.Sابتدا  .اي مادر بود زمینه

  ..دگزامتازون یا آب مقطر وریدي تزریق شد

زایمـان بـا   تعیین و هر دو گـروه تحـت القـاء     توسط همان فرد B.Sساعت پس از تزریق مجدداً  4

  .آوري شد جمع Bو  Aهاي  لیست اطالعات بیماران در چک.توسین قرار گرفتند اکسی

  

میانگین فاصله زمانی شروع اینداکشن تا شروع فـاز فعـال    زمان شروع اینداکشنB.Sبیماران از نظر

  .ع فاز فعال تا مرحله دوم زایمانی مورد مقایسه قرار گرفتندزایمان و شرو

  .آپگار دقیقه اول و پنجم تولد در نوزادان هر دو گروه مقایسه شد



ز 

وارد کامپیوتر شده و فراوانی و میـانگین و انحـراف معیـار محاسـبه و      SPSS-16افزار  ها با نرم داده

  .انجام شود p<0.05با  Chi2و  T Test- Studentهاي  تحلیل نتایج با به کارگیري آزمون

بـدو ورود   B.Sدر مطالعه حاضر بیماران دو گروه از نظر سن مادر سن حاملگی و  :ها و نتایج یافته

و  9/5±28/1ساعت پس از تزریق در گروه مورد  B.S 4میانگین . اختالف ارزشمند آماري نداشتند

میـانگین فاصـله   . دار بـود  که از نظر آمـاري معنـی   p<0.001ساعت بود  6/4±28/1در گروه شاهد 

داري  زمانی بین القاء زایمان تا شروع فاز فعال در گروه دریافت کننده دگزامتـازون بـه طـور معنـی    

  )p<0.001ساعت  80/3±93/0ساعت در برابر  87/2±93/0. (کمتر از گروه کنترل بود

و در گـروه شـاهد    47/3±10/1روه مـورد  میانگین طول مدت فاز فعال تا مرحله دوم زایمان در گـ 

99/0±6/3 ،p<0.49 داري نداشت اختالف معنی.  

  .دار آماري نداشت آپگار دقیقه اول و پنجم تولد نوزادان هر دو گروه تفاوت معنی

سرویکس باعث نرم شدن سرویکس شـده   Bishop scoreدگزامتازون وریدي با بهبود  :گیري نتیجه

  .کند شن تا شروع فاز فعال زایمان را کوتاه میو فاصله زمانی بین اینداک

  

  مدت زمان زایمان -3القاي زایمان  -2دگزامتازون  -1 :ها کلید واژه

  



ح 

  فهرست مطالب

  چکیده

  فصل اول

  مقدمه: 1-1

  بیان مسأله: 2-1

  نزول جدول دیالتاسیون و: 1-2-1

  اهداف پژوهش: 3-1

  اهداف فرعی: 4-1

  اهداف کاربردي: 5-1

  تحقیق فرضیات: 6-1

  )مروري بر متون(فصل دوم 

  )ها مواد و روش(فصل سوم 

  جدول متغیرها: 1-3

  دگزامتازون: 2-3

3-3 :Bishop Score  

  فاز فعال زایمان: 4-3

5-3 :Active Phase  

  نوع مطالعه : 6-3

  جمعیت مطالعه: 7-3



ط 

  ابزار به کارگیري: 8-3

  روش اجراي طرح: 9-3

  ها مشکالت و محدودیت: 10-3

  )ها نتایج و یافته(چهارم فصل 

  4-1و نمودار  4-1جدول 

  4-2 و نمودار 4-2جدول 

  4-3و نمودار  4-3جدول 

  4-4و نمودار  4-4جدول 

  4-5و نمودار  4-5جدول 

  4-6و نمودار  4-6جدول 

  4-7و نمودار  4-7جدول 

  4-8و نمودار  4-8جدول 

  4-9و نمودار  4-9جدول 

  )گیري نتیجه(فصل پنجم 

  )رست منابعفه(فصل ششم 

  ها پیوست

  چکیده انگلیسی
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  فصل اول

  مقدمه

  



2

  مقدمه پژوهش: 1-1

اسـتفاده از کورتیکـو   ) القـاء لیبـر  (هاي مطرح شده جهت تقویت و تسریع روند لیبـر   یکی از روش

مطالعـات حیـوانی   . فرایند لیبر به خوبی شناخته نشده اسـت باشد که این استفاده در  استروئیدها می

متعدد اهمیت ترشح کورتیزول توسط غدد آدرنال جنین گوسفند و سایر حیوانات را در شروع لیبـر  

همچنین دیده شده است که انفوزیون گلوکو کورتیکوئیدها به جنـین گوسـفند سـبب    . اند نشان داده

نقـش کورتیکواسـتروئیدها در    ساز مطرح کردن العات زمینهاین مط. القاء زایمان زودرس شده است

  .اند القاء لیبر در زنان شدهتسریع 

فرضیات مختلفی براي روش اثر کورتیکواستروئیدها مطرح شده است که هم اثر پاراکرین هـم اثـر   

  .شوند میرا شامل ) به دنبال شناسایی رسپتورهاي گلوکو کورتیکوئیدها در آمینون انسان(اتوکرین 

هاي مختلف اکستراآمینوتیک و داخل وریدي به کار رفته و  کورتیکواستروئیدها در مطالعات به شیوه

بـا  ) 3(و همکـارانش   Gad Barkaiبـراي مثـال   . در هر دو نوع در برخی مطالعات مؤثر بوده است

به فاز لیبر فعـال   استفاده از دگزامتازون اکستراآمینوتیک توسط کاتترفولی نشان دادند که زمان ورود

  .شود تر از گروه کنترل می کوتاه

)p<0.03 ،1/3±8/7  ساعت 9/9±9/3ساعت در برابر(  

سـاعت و   12عضالنی به فاصله  mg10با تزریق دو دوز دگزامتازون ) 4(دکتر ضیایی و همکارانش 

کنتـرل  از زنـان   القاء لیبر در روز بعد دریافتند که زمان ورود به فاز فعال در گروه زنان مورد کمتـر 

  .بوده است

)p<0.0001 ،5/1±7/1  ساعت 4±7/1ساعت مقابل(  

ساعت قبل از اینداکشن نشـان   6با استفاده از دگزامتازون عضالنی ) 5(دکتر کاشانیان و همکارانش 

  .تر از گروه کنترل بود دادند میانگین فاصله زمان القاء زایمان تا شروع فاز فعال کوتاه
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)p<0.001 ،5/1±09/3  ساعت 2/4±8/1ساعت در برابر(  

در این مطالعه ما نقش دگزامتازون داخل وریدي را در روند لیبر، مدت القاء لیبر تا شروع فاز فعـال  

کنیم و همچنین آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان متولد شـده از   و طول مدت فاز فعال را بررسی می

  .شوند هر دو گروه مورد و شاهد مقایسه می

صورتی که این مطالعه نتایج مطلوبی داشته باشد و تأکید کند که دگزامتازون وریـدي در تسـریع   در 

توان با انجام مطالعـاتی   تر کردن فاصله اینداکشن تا فاز فعال زایمان مؤثر است می روند لیبر و کوتاه

  .وصیه نمودتر استفاده از این روش را به صورت روتین ت با حجم نمونه بیشتر و کسب نتایج قطعی

  

  بیان مسئله: 2-1

  مشخصات لیبر طبیعی

  بر طبیعی تشخیص لحظه شروع آن استیسیر لترین مانع در درك  مهم

التاسـیون قابـل مشـاهده سـرویکس     یانقباضات رحمی که منجر به افاسـمان و د (تعریف دقیق لیبر 

  . کند براي تعیین زمان شروع واقعی لیبر کمک چندانی به پزشک نمی) شوند می

نگر قابل تایید است چنـدین روش بـراي تعیـین     چون تشخیص شروع لیبر صرفاً به صورت گذشته

  )6. (زمان شروع لیبر قابل استفاده هستند

کند  شود که انقباضات دردناك حالت منظم پیدا می در روش اول شروع لیبر زمانی در نظر گرفته می

شوند اما نشاندهنده لیبر واقعـی   شکمی میمتاسفانه آن دسته از تحریکات رحمی که سبب ناراحتی 

اي از طول مدت حاملگی رخ بدهند لیبـر کـاذب اغلـب بـه طـور       نیستند ممکن است در هر لحظه

  )6. (شود اما ممکن است به سرعت به انقباضات موثر تبدیل شود خودبخود متوقف می
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شـود در ایـن    یف مـی در روش دوم شروع لیبر به صورت زمان پذیرش زن حامله در واحد لیبر تعر

روش معیارهایی از قبیل وجود انقباضات دردناك رحمی در زمان ترم همـراه بـا هـر کـدام از ایـن      

  :شود موارد زیر ضروري شمارده می

ها پارگی پرده-1

bloody showنمایش خونی -2

)6(سمان کامل سرویکس افا-3

گیري پذیرش زنان در واحد لیبر اغلب براساس میزان دیالتاسیون سرویکس  در ایالت متحده تصمیم

ها سـالم   گیرد اگر هنگام مراجعه زن حامله به بیمارستان پرده همراه با انقباضات دردناك صورت می

لیبـر  یا بیشتر دیالتاسیون سـرویکس معیـاري کـامالً معتبـر بـراي تشـخیص        cm4-3باشند آستانه 

شـود   شود در این مورد شروع لیبر زمانی است که زن حامله در بیمارستان پذیرش مـی  محسوب می

)6(  

هاي موجود در تشخیص لیبر را در مراحل اولیـه   استفاده از این روش فرضی بسیاري از سردرگمی

  )6(کند  دیالتاسیون سرویکس برطرف می

  

  مرحله اول لیبر

Friedman )1954 (بینـی کـرد او از طریـق رسـم      رویکرد عملی این حوادث را پیش با اتکا به یک

 نمودار منحنی دیالتاسیون سرویکس برحسب زمان نوعی الگوي مشخص سیگموئیدي را براي لیبر

توصیف کرد این رویکرد گرافیکی که برپایه مشاهدات آماري استوار بود نحوه اداره لیبر را دگرگون 

  .کرد
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  )6(ولنزجدول دیالتاسیون و : 1-2-1

دوره لیبر بر اساس تشکیل دیالتاسیون در منحنی نزول مورد انتظار تقسیم شده است ، در مرحله 

آمادگی فاز هاي نهفته در تسریع رسم شده و در بخش بعدي دیالتاسیون در فاز حداکثر شیب 

نشان داده شده و در بخش لگنی مرحله کاهش سرعت به مرحله دوم لیبر به تصویر کشیده شده 

    . است 
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فریدمن نظریه تقسیم لیبر به سه مرحله عملکردي را ارائه کرد تا بتوانـد اهـداف فیزیولوژیـک هـر     

سـرویکس فقـط انـدکی    ) preparatory division(مرحله را توصیف کند در طی مرحلـه آمـادگی   

دهنـد   کند اما اجزاي بافت همبند سرویکس تغییرات قابل توجهی را نشـان مـی   دیالتاسیون پیدا می

sedation 6. (و آنالرژي هدایتی قابلیت متوقف کردن این مرحله لیبر را دارند(  

کنـد و ایـن    دیالتاسیون سرویکس تداوم پیدا مـی ) dilatation division(در هر مرحله دیالتاسیون 

  )6(گیرد  مرحله تحت تاثیر تسکین بخشی یا آنالرژي هدایتی قرار نمی

آغـاز  ) deceleration phase(افت دیالتاسیون سرویکس  با مرحله) pelvic division(مرحله لگنی 

  . شود می

 -انگاژمـان (مـایش سـفالیک هسـتند    مکانیسم هارکالسیک لیبر که شامل حرکات اصلی جنین در ن

  )چرخش خارجی -اکستانسیون -چرخش داخلی -فلکسیون -ولنز

شـروع مرحلـه لگنـی    دهند با وجود این در عمل تشـخیص دقیـق    اساساً در طی مرحله لگنیرخ می

  )6(پذیر است  بندرت امکان

الگوي دیالتاسیون سرویکس در طی مراحل آمادگی و دیالتاسـیون لیبـر طبیعـی بـه صـورت یـک       

مرحلـه نهفتـه   . دیالتاسـیون سـرویکس توصـیف شـده اسـت     منحنی سیگموئیدي است دو مرحله 

)latent phase (  که منطبق بر مرحله آمادگی است و مرحله فعـال)active phase (    کـه منطبـق بـر

  )6(مرحله دیالتاسیون است 
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کنـد   شروع فاز نهفته طبق تعریف فریدمن زمانی است که مادر انقباضات منظمرا حس می: فاز نهفته

یابد پس از این اتساع فاز فعال زایمـان قابـل    پایان می 5cm-3ها این فاز در اتساع  براي بیشتر خانم

  .انتظار است

شـود   ساعت تعریف مـی  14ساعت و  20نهفته در نولی پار و مولتی پار به ترتیب طوالنی شدن فاز 

تخـدیر زیـاد یـا بیـدردي اپیـدورال، وضـعیت        :گذارند عواملی که بر طول مدت فاز نهفته تاثیر می

  )6(نامناسب سرویکس، زایمان کاذب 

  

  زایمان فعال

شـیب منحنـی    5cm-3تاسـیون  اهمیت خاصـی دارد چـون در دیال   پیشرفت زایمان در زن نولی پار

  . یابد سریعاً افزایش می

یا بیشتر آستانه زایمان فعال به طور قابـل   5cm-3در صورت وجود انقباضات رحمی و دیالتاسیون 

  . اعتمادي حاصل شده است

 7/11سـاعت اسـت حـداکثر طـول ایـن دوره       9/4متوسط طول دوره فعال زایمانی در نولی پارهـا  

  . ساعت است

در سـاعت و در مـولتی    cm2/1حداقل دیالتاسیون سرویکس در فاز فعال زایمـان در نـولی پارهـا    

  . باشد در ساعت می cm5/1پارها 

گیـرد   بیشترین سرعت را مـی  نشود و بعد از آ شروع می cm8-7در نولی پارها نزول با دیالتاسیون 

)6(  

اخـتالالت فـاز   ) رهـا مـولتی پا % 15 -رهانولی پا% 25(اختالالت فاز فعال زایمان کامالً شایع است 

  .شود بندي می طبقه) arrest(و ایست ) protraction(من به دو نوع طوالنی شدن فعال توسط فرید
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  علل طوالنی شدن و ایست فاز فعال

CPD- موقعیت نامناسب جنین مثل  -اپیدورالبی دردي  -تخدیر شدیدop  6(پایدار(  

  

  مرحله دوم زایمان

شدن دیالتاسیون سرویکس تا خروج جنین است زمان متوسط در نولی پـار و مـولتی   از زمان کامل 

پـوش   2-3تواند بسیار متغیر باشد در برخی نولی پارهـا   دقیقه است ولی می 50و  20پار به ترتیب 

اپیـدورال یـا   (هاي کوچک یا جنین بزرگ یا اختالل نیروهاي کوششی مادر  کافی است ولی در لگن

  )6(حله دوم ممکن است به طور غیرعادي طوالنی شود مر) تخدیر شدید

  

  اداره مرحلۀ اول زایمان

بالفاصله بعد از بستري باید معاینات بیمار کامل شود و آزمایشـات و پرونـده بـارداري او بررسـی     

هـاي   ساعت است ولـی واریاسـیون   4ساعت و مولتی پارها  7طول این مرحله در نولی پارها . شود

  )6. (افراد مختلف وجود داردجهی بین قابل تو

طول مدت و فواصل و شدت انقباضات و نسبت قلب جنین با آن باید بررسی شود فرکـانس سـمع   

دقیقـه   30هـاي کـم ریسـک     دقیقـه و در حـاملگی   15ریسک هر  هاي هاي قلب جنین در حاملگی

  . باشد می

روي رحـم مشـخص    شدت انقباضات رحمی با درجه سختی رحم یا امکان گذاردن اثر فرورفتگی

  . شود می
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توان آمینوتومی انجام داد تا سـیر زایمـان سـریعتر شـود و وجـود       ها می در صورت سالم بودن پرده

  )6(مکونیوم در آن مشخص شود 

  

  :اداره مرحله دوم زایمان

و فاصله بین آنهـا کمتـر از یـک دقیقـه      دقیقه طول بکشد 5/1است انقباضات در این مرحله ممکن 

  . باشد

  .دقیقه است 20دقیقه در مولتی پارها  50این دوره در نولی پارها طول 

ی ممکن است مرحلـه دوم بـه   و تنگی لگن و اختالل نیروهاي شکم در صورت درشت بودن جنین

  . طور غیرعادي طوالنی شود

  )6(خروج کامل بدن  -ها خروج شانه -خروج سر -crowning: مراحل خروج جنین

  

  مرحله سوم زایمان

  شود براي جدا شدن جفت ماساژ رحمی داده نمیمرحله  در این

  کشش روي بند ناف قبل از جدا شدن جفت خطرناك است

  :عالئم جدا شدن جفت

شود رحم کروي و سفت می-1

خروج ناگهانی خون در اغلب موارد-2

شود ارتفاع رحم بیشتر می-3

آید بند ناف از واژن بیشتر بیرون می-4

  دوش دقیقه از تولد نوزاد ظاهر می 5 عموالًاین عالئم گاهی ظرف یک دقیقه و م
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  )6(ها اطمینان حاصل شود  جفت باید از جمع بودن رحم و کامل بودن جفت و پرده پس از خروج

  

  روند زایمان

دهد پس از  هفته اول بارداري رحم در حالت سکون است و به تحریکات جواب نمی 38 -36طی 

و نرم شـدن و افاسـمان دهانـه رحـم      مترحساسیت میواین دوره یک فاز موقتی براي تعلیق و عدم 

  .مورد نیاز است

  

  :فازهاي وضع حمل

رود ایـن فـاز    میومتر حتی قبل از زمان النه گزینی به حالت سکون فرو می) سکون رحم: (فاز صفر

کوتـاه شـدن    .باشـد  در حالت فلـج نسـبی مـی    رحمشود در این فاز زمان حاملگی را شامل می% 95

با شانس زایمان پره ترم همراه است قدري انقباضات رحمی که معموالً  28-24سرویکس بین هفته 

  . هیکس نام دارد -افتد که براکستون شود در فاز سکون رحمی اتفاق می باعث دیالتاسیون نمی

ـ  رحم بیدار می: فاز یک ه وجـود  شود تغییرات مورفولوژیک و فونکسیونل در میومتر و سرویکس ب

  . افتد هفته آخر حاملگی اتفاق می 8-6آید که معموالً در  می

تعدیالت دهانه رحم حین فاز یک عمدتاً شامل تغییرات نسج همبند است همراه با آن تهاجم سلول 

  . آید شود بوجود می التهابی در حدي که روندي التهابی را شامل می

تغییـر نحـوه قرارگیـري فیبرهـاي آن و      افزایش شکست کـالژن و  -1نرم شدن سرویکس به علت 

  کاهش میزان کالژن

  .باشد هاي مختلف بخصوص اسیدهیالورونیک می لیکوز آمینوگلیکاننسبی گهاي  تغییر در میزان -2

  ومتریتغییرات م
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)CAPS(هاي  نبیان پروتئی-1

توسین یهاي اکس افزایش قابل توجه گیرنده-2

gap junctionهاي  افزایش پروتئین-3

ري رحمتحریک پذی-4

افزایش فرکانس و تا حدي درد ناشی از انقباضات-5

مان تحتانی و نرم شدن سرویکستشکیل سگ-6

  

  معادل زایمان فعال است که قبالً توضیح داده شد: فاز دوم وضع حمل

  نفاس: فاز سوم وضع حمل

بـاروري  شامل نقاهت مادر از زایمان و اعمال مادر براي بقاء نوزاد و به دست آوردن مجدد قدرت 

  )6. (باشد می
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  اي درون ریز جنینی منجر به زایمانآبشاره

  .باشد آدرنال می -هیپوفیز -شروع روند زایمان از محور هیپوتاالموس

ها تاثیر دارند و میومتر را از حالـت   تولیدات استروئیدي غده آدرنال جنین انسان روي جفت و پرده

  . کنند سکون به حالت انقباض پذیر تبدیل می

تواند در ایـن مـورد    می CRHمکانیسم مشابه در گوسفند هم وجود دارد جفت با تولید مقادیر زیاد 

  نقش داشته باشد

  . کند آدرنال جنین تا سه ماهه سوم مقادیر قابل توجهی کورتیزول تولید نمی

 یابد که منجر به افزایش جنین افزایش می DHEA-Sهاي آخر حاملگی میزان کورتیزول و  طی هفته

  جفتی تحت فیدبک منفی کورتیزول نیست CRHشود  هاي مادري بخصوص استریول می استروژن

CRH  یابد که نقش آن هفته آخر بارداري افزایش می 12در:  

تعدیل قابلیت انقباض پذیري رحم-1

تحریک غشاها براي افزایش ساخت پروستاگلندین-2

از آدرنال جنین و افزایش استروژن است این امر نسبت  C19تحریک ساخت استروئیدهاي -3

. شود هاي انقباضی می استروژن به پروژسترون را برهم زده موجب بیان پروتئین

  )6. (باشد جنینی می -در انتهاي حاملگی موید ساعت جفتی CRHدر واقع افزایش 
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  اهداف پژوهش

  ازي سرویکس و القاء زایمان تعیین اثر دگزامتازون وریدي در آماده س: هدف کلی

  

  اهداف فرعی -4-1

در زمان شروع اینداکشن در دو گروه مورد و شاهد B.Sمقایسه-1

تعیین میانگین فاصله زمانی از شروع اینداکشن تا شروع فاز فعال در هر دو گروه-2

تعیین میانگین فاصله زمانی از شروع فاز فعال تا مرحله دوم زایمان در هر دو گروه-3

آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان در هر دو گروهتعیین -4

  

  :اهداف کاربردي -5-1

  به کارگیري دگزامتازون جهت آماده سازي سرویکس و القاء زایمان و کوتاه نمودن زمان لیبر

  

  فرضیات تحقیق -6-1

1-B.S  ستنیبدو ورود در دو گروه شاهد و مورد متفاوت

2-B.S زمان شروع اینداکشن در دو گروه مورد و شاهد متفاوت است

میانگین مدت زمان از شروع اینداکشن تا شروع فاز فعال در دو گروه متفاوت است-3

میانگین مدت زمان شروع فاز فعال تا مرحله دوم زایمان در دو گروه متفاوت است-4

آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان در دو گروه متفاوت است-5
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  فصل دوم

  مروري بر متون
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  بررسی پیشینه پژوهش

Challis  عنوان کردند همانند گوسفند تولیدات استروئیدي غـدد  ) 12) (2000-2001(و همکارانش

ها اثر کرده و موجب تغییر حالت میومتر از سکون بـه انقبـاض    آدرنال جنین انسان بر جفت و پرده

  .شود می

Parker  وان کردند که عن) 12) (1999(و همکارانشCRH    با منشأ جفت عامل مهمـی در افـزایش

 DHEA-Sقادر است که سنتز  CRHباشد و  در اواخر بارداري می لاستروژن مادري به ویژه استریو

سازد به  و کورتیزول غدد آدرنال جنین را تحریک کند که یک آبشار اندوکرین رو به جلو فراهم می

هـا بـر    ها با افزایش تولیـد پروسـتاگلندین   رسد کورتیزول به طور غیرمستقیم با تحریک پرده نظر می

ترون شده کند همچنین افزایش استروژن حاصله باعث تغییر نسبت استروژن به پروژس می میومتر اثر

  .برد شود و حالت سکون رحم را از بین می هاي انقباض میومتر می باعث بیان پروتئین

Barkai  به منظور ارزیابی اثر کورتیکو استروئید در روند زایمان در یـک مطالعـه   ) 3(و همکارانش

) n=48(دگزامتازون در محلول سالین و به گروه کنترل  mg20) n=50(تصادفی شده به گروه مورد 

  .فقط محلول سالین را از طریق یک کاتترفولی به صورت اکسترا آمینوتیک دادند

تر از گروه  داري کوتاه میانگین فاصله زمانی بین القاء زایمان و فاز فعال در گروه مورد به طور معنی

و همچنین فاصله بـین القـاء زایمـان تـا     ) ساعت 9/11±9/3ساعت در مقابل  8/7±1/3(کنترل بود 

  )ساعت 5/14±8/4ساعت در برابر  9/11±3.(تر بود ان نیز بسیار کوتاهزایم

 mg10صورت گرفت دگزامتـازون را  ) 4( )2003(اي که توسط دکتر ضیایی و همکارانش در مطالعه

توسین داخـل   ساعت به صورت عضالنی تزریق و روز بعد بیماران با اکسی 12در دو دوز با فاصله 

  قرار گرفتندوریدي تحت القاء زایمان 
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به طور قابل تـوجهی  ) n=32(میانگین فاصله زمانی بین اینداکشن زایمان و فاز فعال در گروه مورد 

  P<0.0001) ساعت 1.5±1.7در مقابل  1.7±4(تر از گروه کنترل بود  کوتاه

اي به این نتیجه رسیدند که میـانگین فاصـله زمـانی بـین      در مطالعه) 5(دکتر کاشانیان و همکارانش 

القاء زایمان تا شروع فاز فعال و همچنین طول مدت مرحله دوم زایمـان در گـروه دریافـت کننـده     

با استفاده از  تر از گروه کنترل بوده است در ان مطالعه داري کوتاه به طور معنی) n=60(دگزامتازون 

لقاء زایمـان  میانگین فاصله زمان ا ه شد کهساعت قبل از اینداکشن نشان داد 6دگزامتازون عضالنی 

) سـاعت  1.8±4.21سـاعت در برابـر    1.5±3.09(تا شروع فاز فعال کوتاه تر از گـروه کنتـرل بـود    

p<0.001  

  .اند اما برخی از مطالعات مروري نتایج متناقضی به دست آورده

نیز یافته هاي مشابه نتـایج ایـن   ) اغلب گوسفند(بسیاري از مطالعات انجام گرفته بر روي حیوانات 

. اما درمطالعات مروري، نتایج متناقضی در این زمینه به دست آورده انـد .به دست آورده اند  مطالعه

و همکارانش در یک بررسی مروري بر روي کارآزمایی بالینی که بر روي )Kavanagh)1براي مثال 

زن باردارانجام شده بوداثر دگزامتازون عضالنی همراه با اکسی توسی رابـا اکسـی توسـین تنهـا      66

مقاسیه کرده مطرح کردند که، کارایی کورتیکواستروئید ها براي القاء زایمان موثر نیسـت و اسـتفاده   

  .از این روش رایج نشده است و مطالعات بیشتري را طلب می کند
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  سومفصل 

  ها مواد و روش
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  جدول متغیرها: 3-1جدول 

شاهد مورد مقیاس

تعریف 

علمی

کیفی کمی

وابسته مستقل متغیرعنوان 

اي رتبه اسمی تهسگس پیوسته

- + mg
تعریف 

1شماره 
+ + متازوندگزا

+ + عددي

تعریف 

2شماره 
+ +

B.S  قبل از

تزریق

+ + عددي

تعریف 

2شماره 
+ +

B.S درزمانشروع

اینداکشن

+ + ساعت

تعریف 

3شماره 
+ +  

میانگین مدت 

زمان شروع فاز 

فعال

+ + ساعت

تعریف 

4شماره 
+ +

مدت زمان فاز 

فعال تا شروع 

فاز دوم زایمان

+ + عددي

تعریف 

5شماره 
+ + 1گار دقیقه پآ

+ + عددي

تعریف 

5شماره 
+ + 5گار دقیقه پآ

+ + عددي - +  + سن مادر
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  دگزامتازون: 2-3

استرویید                  کورتیکو: گروه دارویی

  cگروه مصرف در حاملگی 

Inj:8mg  

  ساعت قبل از شروع اینداکشن 4ترزیق 

  ساعت 1.8میانگین مدت اثر 

  

3-3 :Bishop Score  

SCOREافاسماندیالتاسیونSTATIONپوزیشن سرویکسقوام سرویکس

خلفیFIRM-03-30بسته  0

12-150-402-MEDIUMمیانی

24-370-601-SOFTقدامی

35>80>2 + ،1+__

  

  فاز فعال زایمان: 4-3

طـور قابـل   ه یا بیشتر آستانه زایمان فعال بCM 3-5در صورت وجود انقباضات رحمی دیالتاسیون 

  . اعتمادي حاصل شده است
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  )Active phase( مدت زمان فاز فعال تا شروع فاز دوم زایمان: 5-3

یا شروع فاز CM 3-5در صورت انقباضات رحمی مناسب جهت افزایش دیالتاسیون سرویکس از 

  .باشد فعال زایمان تا کامل شدن دیالتاسیون سرویکس می

  

  نوع مطالعه: 6-3

  .باشد کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور می

  

  جمعیت مورد مطالعه: 7-3

هاي بارداري که جهت ختم بارداري به بخش زایمان بیمارستان کوثر دانشـگاه علـوم پزشـکی     خانم

 172دهند که از ایـن گـروه    اند جامعه پژوهش ما را تشکیل می مراجعه نموده 1391قزوین در سال 

≤هفته با  GA 40 ≥یته، رپریمی پا: خانم با معیارهاي ورودي Bishop Score 4 انتخاب شدند.  

  معیارهاي خروج از مطالعه

درد زایمـان،  شـروع  ، بریچ، ماکروزومی دوقلویی، مادر اي هاي زمینه دیابت پره اکالمپسی و بیماري

  پارگی خودبخودي کیسه آمینون، عدم همکاري بیماران 

  

  ابزار به کارگیري: 8-3

  .لیست استفاده نمودیم ها از چک در این پژوهش ما براي گردآوري و ثبت داده

  

  



21

  روش اجراي طرح: 9-3

بدو ورود به بخش زایمـان توسـط مجـري    ) 1391تا اسفند  1391از مردادماه سال (بیمار 172تمام

دگزامتـازون   mg8ها  سپس به صورت یک در میان به آن. ها تعیین شد آن B.Sطرح معاینه شدند و 

  .یا آب مقطر وریدي تزریق شد

در اختیار مجري طرح گذاشـته   Bو  Aهاي  و با فرم Bو  Aهاي  دگزامتازون و آب مقطر در سرنگ

  .اطالع بود بی Bو  Aهاي  شد در طول طرح مجري طرح از محتویات سرنگ

ها القاء زایمـان بـا    معاینه شدند و براي آن B.Sمجدداً بیماران جهت تعیین  ساعت پس از تزریق 4

  .ذخیره شد Bو  Aهاي  لیست اطالعات بیماران در چک.توسین انجام شد اکسی

در نهایت بیماران از نظر بهبود وضعیت سرویکس میانگین زمانی شروع اینداکشن تـا شـروع  فـاز    

  .بررسی شدند  ,زایمان واپگار دقیقه اول وپنجم فعال و شروع فاز فعال تا مرحله دوم
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  ها روش تحلیل و تجزیه داده: 10-3

افـزار آمـاري    هـا بـا نـرم    آوري شـد داده  اطالعات بیماران جمع Bو  Aلیست  با استفاده از دو چک

SPSS-16         وارد کامپیوتر شده فراوانی و میـانگین و انحـراف معیارهـا محاسـبه و تحلیـل نتـایج بـا

  .انجام شد p<0.05با  Chi2و  T-Testهاي آماري  استفاده از آزمون

= 172 = − + 1 − + ( + )
( − )

− 2 = 1.96
1 − = = 80%

  )5(تعیین شده است  )1387(براساس مطالعه دکتر کاشانیان و همکارانش 

S= انحراف معیار

β= توان مطالعه

μ= میانگین مطالعه

Z=  95ضریب اطمینان%
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  ها مشکالت و محدودیت: 11-3

  .نحوه انجام مطالعه به صورت کامل براي بیماران توضیح داده شد

  .توضیح داده شد در صورت بروز هرگونه مشکل بیمار از مطالعه خارج خواهد شد

نامه کتبی در اختیار آنان قرار گرفت بیماران در صـورت عـدم تمایـل در مطالعـه      رضایتبدنبال آن 

  .کردند شرکت نمی

باشد و به علت  توضیح داده شد تجویز دگزامتازون با افزایش احتمال خطر براي بیماران همراه نمی

  .هد داشتشده است عدم تجویز آن هم مشکل اخالقی در پی نخوانکه اثرات مفید آن اثبات  این

این مطالعه با تأیید کمیته اخالقی دانشگاه شروع و انجام شد عـالوه بـر آن بیمـاران در طـی انجـام      

  .شدند مطالعه متحمل هزینه اضافی نمی
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  چهارمفصل 

  ها نتایج و یافته
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ھ  ۴٠≥و سـن حـاملگی  ≥4Bishop Scoreی پار بادر این مطالعه دو گروه زنان نول را بـه طـور    ھفت

و  )ساعت قبـل از القـاي اینداکشـن    4دریافت کننده دگزامتازون (گروه مورد :هاي تصادفی در گروه

  .قرار دادیم )ساعت قبل از شروع اینداکشن 4تزریق اب مقطر (  گروه کنترل

  .نفر شاهد بود 86نفر مورد و  86نفر شامل  172تعداد کل بیماران شرکت کننده 

از مطالعـه خـارج   ... ه علل افت قلب جنین، مکونیوم، عدم پیشرفت دکلمـان و نفر ب 172نفر از  31

  .شدند
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بـود کـه تفـاوت    %) 1/8(نفـر   14و در گروه شـاهد  %) 9/9(نفر  17میانگین سزارین در گروه مورد 

)1-4جدول ( P<0.69. داد داري را نشان نمی معنی

 P<0.28. باشـد  سـال مـی   4/22±67/0سـال و گـروه شـاهد     7/21±67/0میانگین سنی گروه مورد 

)2-4جدول .(داد داري نشان نمی تفاوت معنی

 w2/40وd 91/0±3/2و در گروه شـاهد  w1/40و  d91/0±2/2میانگین سن حاملگی در گروه مورد 

)3-4جدول .(دار نبود از نظر آماري معنی p<0.14با 

. بـود  82/2±13/0شـاهد  و در گـروه   95/2±13/0بدو ورود گـروه مـورد    Bishop Scoreمیانگین 

P<0.37 4-4جدول .(داد داري نشان نمی که تفاوت معنی(

و در گـروه شـاهد    9/5±28/1قبـل از شـروع اینداکشـن در گـروه مـورد       Bishop Scoreمیانگین 

)5-4جدول .(دار بود بود که از نظر آماري معنی P<0.001با  28/1±6/4

و گـروه   ساعت87/2±57/1از فعال در گروه مورد میانگین فاصله زمانی شروع اینداکشن تا شروع ف

)6-4جدول .(دار بود که از نظر آماري معنی P<0.001ساعت بود  80/3±72/1شاهد 

در ) طول مدت فـاز زایمـان  (میانگین فاصله زمانی بین شروع فاز فعال تا شروع مرحله دوم زایمان 

ـ   6/3±99/0و در گـروه شـاهد   سـاعت   47/3±10/1گروه مورد  کـه تفـاوت    P<0.39ود سـاعت ب

)7-4جدول .(داد داري نشان نمی معنی

بـود   9/8±39/0و در گـروه شـاهد    9/8±39/0میانگین آپگار دقیقـه اول نـوزادان در گـروه مـورد     

P<0.98 8-4جدول .(داد داري نشان نمی که تفاوت معنی(

بـود   9/9±02/0و در گـروه شـاهد    9/9±03/0میانگین آپگار دقیقه پنجم نـوزادان در گـروه مـورد    

P<0.79 9-4جدول .(داد داري نشان نمی که تفاوت معنی(  
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بـود کـه تفـاوت    %) 1/8(نفـر   14و در گروه شـاهد  %) 9/9(نفر  17میانگین سزارین در گروه مورد 

  P<0.69. داد داري را نشان نمی معنی

  

  جدول توزیع فراوانی نوع زایمان در دو گروه مورد و شاهد: 4-1جدول 

  ننوع زایما

  گروه

تعداد

C/S  NVD  

P value

  مورد

86  17  

)9/9%(  

71  

)3/41%(  

69/0  

  شاهد

86  14  

)1/8%(  

70  

)7/40%(  

  جمع

172  31  

)18%(  

141  

)82%(  

  

  توزیع فراوانی نوع زایمان در دو گروه مورد و شاهد: 4- 1نمودار 

  

  

17 14

71 70

0
10
20
30
40
50
60
70
80

مورد شاهد

نوع زایمان

C/S

NVD
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کـه   P<0.28. باشـد  سال مـی  4/22±67/0سال و گروه شاهد  7/21±67/0میانگین سنی گروه مورد 

  .داد داري نشان نمی تفاوت معنی

  

  جدول توزیع فراوانی سن مادر در دو گروه مورد و شاهد: 4-2جدول 

  P value  انحراف معیار  میانگین سن  تعداد  گروه

  28/0  99/3  سال73/21  86  مورد

  22/4  سال 41/22  86  شاهد

  

  گروه مورد و شاهد توزیع فراوانی سن مادر در دو: 4- 2نمودار 

  

  

  

21.73

22.41

21.2
21.4
21.6
21.8
22

22.2
22.4
22.6

مورد شاهد

سن مادر



29

ــورد     ــروه مـ ــاملگی در گـ ــن حـ ــانگین سـ ــاهد                         w 1/40و  d 91/0±2/2میـ ــروه  شـ و در گـ

d 91/0±3/2 وw 2/40  باp<0/14 دار نبود از نظر آماري معنی  

  

  جدول توزیع فراوانی میانگین سن حاملگی در دو گروه مورد و شاهد :4-3جدول 

  گروه

 میانگین سن  تعداد

  حاملگی

P value  انحراف معیار

  14/0  37/0  هفته17/40  86  مورد

  44/0  هفته26/40  86  شاهد

  

  توزیع فراوانی میانگین سن حاملگی در دو گروه مورد و شاهد :4-3جدول 

  

  

40.17

40.26

40.12
40.14
40.16
40.18
40.2

40.22
40.24
40.26
40.28

مورد شاهد

میانگین سن حاملگی
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. بـود  82/2±13/0و در گـروه شـاهد    95/2±13/0بدو ورود گـروه مـورد    Bishop Scoreمیانگین 

P<0/37 داد داري نشان نمی تفاوت معنی که.  

  

بدو ورود در دو گروه مورد ) B.S )Bishop Scoreجدول توزیع فراوانی میانگین  :4-4جدول 

  و شاهد

  گروه

بدو  BSمیانگین   تعداد

ورود

P value  انحراف معیار

  37/0  95/298/0  86  مورد

  98/0  82/2  86  شاهد

  

بدو ورود در دو گروه مورد و ) B.S )Bishop Scoreتوزیع فراوانی میانگین  :4- 4نمودار 

  شاهد

  

    

2.95

2.82

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95

3

مورد شاهد

بدو ورود B.Sمیانگین 
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و در گـروه شـاهد    9/5±28/1قبـل از شـروع اینداکشـن در گـروه مـورد       Bishop Scoreمیانگین 

  .دار بود بود که از نظر آماري معنی P<0.001با  28/1±6/4

  

  قبل از اینداکشن در دو گروه مورد و شاهد B.Sجدول توزیع فراوانی میانگین  :4-5جدول 

  گروه

قبل از BSمیانگین   تعداد

  شروع اینداکشن

P value  انحراف معیار

  001/0  57/1  90/5  86  مورد

  72/1  61/4  86  شاهد

  

  قبل از اینداکشن در دو گروه مورد و شاهد B.Sتوزیع فراوانی میانگین : 4- 5نمودار 

  

    

5.9

4.61

0
1
2
3
4
5
6
7

مورد شاهد

قبل از اینداکشن B.Sمیانگین 
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و گروه شـاهد   87/2±57/1اینداکشن تا شروع فاز فعال در گروه مورد میانگین فاصله زمانی شروع 

  .دار بود که از نظر آماري معنی P<0.001ساعت بود  72/1±80/3

  

جدول توزیع فراوانی میانگین زمان شروع اینداکشن تا شروع فاز فعال در دو  :4-6جدول 

  گروه مورد و شاهد

  گروه

زمانی  میانگین  تعداد

شروع اینداکشن تا 

  فاز فعال

P value  انحراف معیار

  001/0  57/1  ساعت87/2  86  مورد

  72/1  ساعت80/3  86  شاهد

  

توزیع فراوانی میانگین زمان شروع اینداکشن تا شروع فاز فعال در دو گروه مورد : 4- 6نمودار 

  و شاهد

  

    

2.87

3.8

0
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

مورد شاهد

زمان شروع اینداکشن تا شروع فاز فعالمیانگین 



33

در ) فعـال طـول مـدت فـاز    (میانگین فاصله زمانی بین شروع فاز فعال تا شروع مرحله دوم زایمان 

داري  کـه تفـاوت معنـی    P<0.39ساعت بـود   6/3±99/0و در گروه شاهد  47/3±10/1گروه مورد 

  .داد نشان نمی

  

ر دو جدول توزیع فراوانی میانگین زمان شروع فاز فعال تا مرحله دوم زایمان د :4-7جدول 

  گروه مورد و شاهد

  گروه

زمانی فاز میانگین   تعداد

  فعال

P value  انحراف معیار

  39/0  10/1  ساعت47/3  69  مورد

  99/0  ساعت60/3  72  شاهد

  

توزیع فراوانی میانگین زمان شروع فاز فعال تا مرحله دوم زایمان در دو گروه : 4- 7نمودار 

  مورد و شاهد

  

    

3.47

3.6

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

مورد شاهد

زمان شروع فاز فعال تا مرحله دوم زایمانمیانگین 
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بـود   9/8±39/0و در گـروه شـاهد    9/8±39/0نـوزادان در گـروه مـورد    میانگین آپگار دقیقـه اول  

P<0.98 داد داري نشان نمی که تفاوت معنی.  

  

  جدول توزیع فراوانی میانگین آپگار دقیقه اول نوزادان در دو گروه مورد و شاهد :4-8جدول 

  گروه

اپگار  میانگین  تعداد

  دقیقه اول

P value  انحراف معیار

  98/0  39/0  94/8  69  مورد

  39/0  93/8  72  شاهد

  

  توزیع فراوانی میانگین آپگار دقیقه اول نوزادان در دو گروه مورد و شاهد: 4- 8نمودار 

  

    

8.94

8.93

8.924
8.926
8.928
8.93

8.932
8.934
8.936
8.938
8.94

8.942

مورد شاهد

آپگار دقیقه اول نوزادان  میانگین 
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بـود   9/9±02/0و در گـروه شـاهد    9/9±03/0میانگین آپگار دقیقه پنجم نـوزادان در گـروه مـورد    

P<0.79 داد داري نشان نمی که تفاوت معنی.  

  

  جدول توزیع فراوانی میانگین آپگار دقیقه پنجم نوزادان در دو گروه مورد و شاهد :4-9جدول 

  گروه

دقیقه اپگار میانگین  تعداد

  پنجم

P value  انحراف معیار

  79/0  30/0  95/9  69  مورد

  24/0  96/9  72  شاهد

  

  شاهدتوزیع فراوانی میانگین آپگار دقیقه پنجم نوزادان در دو گروه مورد و : 4- 9نمودار 

  

    

9.95

9.96

9.944
9.946
9.948
9.95

9.952
9.954
9.956
9.958
9.96

9.962

مورد شاهد

آپگار دقیقه پنجم نوزادان میانگین 
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  پنجمفصل 

  گیري بحث و نتیجه
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  بحث

داري در  زمان شروع اینداکشن به طور معنی Bishop Scoreدر این مطالعه مشاهده شد که میانگین 

و میانگین زمانی شروع اینداکشن تا شروع فاز فعال در  )p<0/001(گروه مورد بیشتر از گروه شاهد

  )p<0/001(. بود گروه مورد کمتر از گروه کنترل بود

  

صورت گرفت میـانگین فاصـله زمـانی بـین     ) 4(اي که توسط دکتر ضیایی و همکارانش  در مطالعه

تر از گروه کنترل بود  به طور قابل توجهی کوتاه) n=32(اینداکشن زایمان و فاز فعال در گروه مورد 

تعـداد بیمـاران کمتـر بـوده      همخوانی دارد ولی کوتاه شدن فاز فعال در مطالعه ما با این مطالعه  که

  .است

ساعت به صورت عضالنی تزریق و  12در دو دوز با فاصله  mg10البته این محققین دگزامتازون را 

  . توسین داخل وریدي تحت القاء زایمان قرار گرفتند روز بعد با اکسی

فاصـله زمـانی بـین    اي به این نتیجه رسیدند که میـانگین   در مطالعه) 5(دکتر کاشانیان و همکارانش 

القاء زایمان تا شروع فاز فعال و همچنین طول مدت مرحله دوم زایمـان در گـروه دریافـت کننـده     

  .تر از گروه کنترل بوده است داري کوتاه به طور معنی) n=60(دگزامتازون 

 6بـه صـورت عضـالنی تزریـق و      mg8البته در آن مطالعه تعداد بیماران کمتر بوده و دگزامتـازون  

گونـه مقایسـه بـر روي     توسین انجام شده است در مطالعه فوق هیچ عت بعد القاء زایمان با اکسیسا

نتایج این مطالعه تا حـدودي بـا   . سازي سرویکس در دو گروه مورد و شاهد انجام نشده است آماده

مـورد   میانگین زمانی شروع اینداکشن تا شروع فاز فعال در گروه(.خوانی دارد نتایج مطالعه اخیر هم

  )در هر دو مطالعه کمتر از گروه کنترل بود
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Barkai  به منظور ارزیابی اثر کورتیکو استروئید در روند زایمان در یـک مطالعـه   ) 3(و همکارانش

) n=48(دگزامتازون در محلول سالین و به گروه کنترل  mg20) n=50(شده به گروه مورد تصادفی 

  .لی به صورت اکسترا آمینوتیک دادندفقط محلول سالین را از طریق یک کاتترفو

تر از گروه  داري کوتاه میانگین فاصله زمانی بین القاء زایمان و فاز فعال در گروه مورد به طور معنی

و همچنین فاصله بـین القـاء زایمـان تـا     ) ساعت 9/11±9/3ساعت در مقابل  8/7±1/3(کنترل بود 

  )ساعت 5/14±8/4ر برابر ساعت د 9/11±3(.تر بود زایمان نیز بسیار کوتاه

  .که نتایج این مطالعه نیز با مطالعه حاضر همخوانی دارد

هاي مشابه نتـایج ایـن    نیز یافته) اغلب گوسفند(بسیاري از مطالعات  انجام گرفته بر روي حیوانات 

  )12. (اند مطالعه به دست آورده

  .اند اما برخی از مطالعات مروري نتایج متناقضی به دست آورده

نیز یافته هاي مشابه نتـایج ایـن   ) اغلب گوسفند(بسیاري از مطالعات انجام گرفته بر روي حیوانات 

. اما درمطالعات مروري، نتایج متناقضی در این زمینه به دست آورده انـد .مطالعه به دست آورده اند 

ـ   Kavanaghبراي مثال  ر روي و همکارانش در یک بررسی مروري بر روي کارآزمایی بالینی کـه ب

زن باردارانجام شده بوداثر دگزامتازون عضالنی همراه با اکسی توسی رابـا اکسـی توسـین تنهـا      66

مقاسیه کرده مطرح کردند که، کارایی کورتیکواستروئید ها براي القاء زایمان موثر نیسـت و اسـتفاده   

 ه هاي مطالعه مـا  با توجه به یافت. از این روش رایج نشده است و مطالعات بیشتري را طلب می کند

ثابت شد که بر خالف مطاله فوق  دگزامتازون براي القاء زایمـان مـوثر وباعـث بهبـود نـرم شـدن       

  .سرویکس می شود

.  
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  گیري نتیجه

رسـد کـه تجـویز     در مجموع با توجه به  مطالعات انجام شـده و نیـز مطالعـه حاضـر بـه نظـر مـی       

کس و تسریع القاء زایمان نقش داشته باشد و شاید تواند در بهبود اماده سازي سروی دگزامتازون می

بـا توجـه بـه    .بتوان از آن براي کمک به تسریع روند زایمان و بهبود آمادگی سرویکس استفاده کرد

نتایج حاصل از مطالعه فوق توصیه می شود مطالعه در حجم نمونه بیشتري انجام گردد وعوارض 

یمان و همچنین اثر دگزامتازون در القـاء زایمـان دربیمـاران    نوزادیاستفاده از دگزامتازون در القاء زا

  .مولتی پار بررسی شود
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  :افاسمان                                            :                    دیالتاسیون 
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  :قوام سرویکس 

  :طول مدت اینداکشن تا شروع مرحله فعال 
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  :نوزاد  1آبگار دقیقه 

  :نوزاد  5آبگار دقیقه 
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Evaluation of the Effects of intravenous Dexamethasone on the 

ripening and Induction of labor

F. Lalooha MD N MahboobAsiabar MD   A. Barikani MD

Abstract

Background and Aim: One of the proposed ways for enhancement of labor induction 

is administration of corticosteroids. Study have shown the role of corticosteroids in 

enhancement of labor process.

Methods & Patients: We conducted this randomized clinical trial on172nulliparus 

women with Bishop Score ≤ 4 who were candidates for labor induction.

case group (n=86) received 8mg intravenous Dexamethasone 4 hours before induction 

of labor.Control group recivedwater 4 hours before induction of labor& in both 

groups started induction with oxytocine.

Expect Result was Bishop Score before induction of labor in both group & initiation 

of the active phase, that were compared in both groups.

Data collection was accomplished by specific forms and data analysis was done by 

SPSS-16 software. T- Test and Chi- square test were used for analysis.

Results: Patient in both group did not show significant statistical differences in regard 

to age/ gestational age and initialBishop Score and time of active phase.

Mean of Bishop Score 4 hours after injection was significantly more in the case group 

than the controls (5.9±1.28 Versus 4.6±1.28). p<0.001

Mean of time duration between induction and the beginning of active phase of labor 

was significantly shorter in the case group than the controls group (2.87±0.93hrs. 

versus 3.80±0.93 hrs) p<0.001

Also neonatal Apgar score of 185 min did not show significant differences between 

the low groups.

Conclusion: Dexamethasone can improve cervix ripening & can reduce the time 

interval between induction and active phase.

Keywords: 1) Dexamethasone 2) labor induction 3) duration of labor
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تقديم به مادر عزيزم كه عشق بي پايانش تصلاي وجودم بود











تقديم به سركار خانم زهرااصفهاني كه محبت و عشق مادرانه را بر من تمام كردند






تقديم به همسر مهربانم امير





به جرات اگر گرماي محبت بي پايانت نبود اين راه سخت به پايان نمي رسيد














با تشكر اززحمات استاد ارجمندم سركار خانم دكتر لالوها كه تجربياتشان را دلسوزانه در اختيار من گذاشتند 






چكيده 

زمينه: يكي از روشهاي مطرح شده جهت تقويت و تسريع در روند ليبر استفاده از كورتيكو استروئيدها ميباشد.

در مطالعات متعدد نقش كورتيكواستروئيدها (به دنبال شناسايي رسپتورهاي گلوكو كورتيكوئيدي در آمينون انسان) در شروع ليبر مطرح ميباشد.

هدف: تعيين اثر دگزامتازون وريدي بر آمادهسازي سرويكس و القاء زايمان

روش مطالعه: مطالعه حاضر يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور بوده كه بر روي 172 خانم در دو گروه 86 نفري مورد و شاهد انجام شد. معيارهاي ورود به مطالعه شامل پريمي پار بودن، سن حاملگي ≤ 40 هفته و با4 Bishop score≤  بود.

معيارهاي خروج از مطالعه شامل: ديابت پره اكلامپسي دوقلویي LP، Rom بريچ و بيماريهاي زمينهاي مادر بود. ابتدا B.S بيماران توسط مجری طرح تعيين وبه بيماران بصورت  يك در ميان mg8 دگزامتازون يا آب مقطر وريدي تزريق شد..

4 ساعت پس از تزريق مجدداً B.S توسط همان فرد تعيين و هر دو گروه تحت القاء زايمان با اكسيتوسين قرار گرفتند. اطلاعات بيماران در چكليستهاي A و B جمعآوري شد.



بيماران از نظر B.Sزمان شروع اينداكشن ميانگين فاصله زماني شروع اينداكشن تا شروع فاز فعال زايمان و شروع فاز فعال تا مرحله دوم زايماني مورد مقايسه قرار گرفتند.

آپگار دقيقه اول و پنجم تولد در نوزادان هر دو گروه مقايسه شد.

دادهها با نرمافزار SPSS-16 وارد كامپيوتر شده و فراواني و ميانگين و انحراف معيار محاسبه و تحليل نتايج با به كارگيري آزمونهاي T Test- Student و Chi2 با p<0.05 انجام شود.

يافتهها و نتايج: در مطالعه حاضر بيماران دو گروه از نظر سن مادر سن حاملگي و B.S بدو ورود اختلاف ارزشمند آماري نداشتند. ميانگين B.S 4 ساعت پس از تزريق در گروه مورد 28/1±9/5 و در گروه شاهد 28/1±6/4 ساعت بود p<0.001 كه از نظر آماري معنيدار بود. ميانگين فاصله زماني بين القاء زايمان تا شروع فاز فعال در گروه دريافت كننده دگزامتازون به طور معنيداري كمتر از گروه كنترل بود. (93/0±87/2 ساعت در برابر 93/0±80/3 ساعت p<0.001)

ميانگين طول مدت فاز فعال تا مرحله دوم زايمان در گروه مورد 10/1±47/3 و در گروه شاهد 99/0±6/3، p<0.49 اختلاف معنيداري نداشت.

آپگار دقيقه اول و پنجم تولد نوزادان هر دو گروه تفاوت معنيدار آماري نداشت.

نتيجهگيري: دگزامتازون وريدي با بهبود Bishop score سرويكس باعث نرم شدن سرويكس شده و فاصله زماني بين اينداكشن تا شروع فاز فعال زايمان را كوتاه ميكند.



كليد واژهها: 1- دگزامتازون 2- القاي زايمان 3- مدت زمان زايمان
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فصل اول

مقدمه




1-1: مقدمه پژوهش

يكي از روشهاي مطرح شده جهت تقويت و تسريع روند ليبر (القاء ليبر) استفاده از كورتيكو استروئيدها ميباشد كه اين استفاده در فرايند ليبر به خوبي شناخته نشده است. مطالعات حيواني متعدد اهميت ترشح كورتيزول توسط غدد آدرنال جنين گوسفند و ساير حيوانات را در شروع ليبر نشان دادهاند. همچنين ديده شده است كه انفوزيون گلوكو كورتيكوئيدها به جنين گوسفند سبب القاء زايمان زودرس شده است. اين مطالعات زمينهساز مطرح كردن نقش كورتيكواستروئيدها در تسريع القاء ليبر در زنان شدهاند.

فرضيات مختلفي براي روش اثر كورتيكواستروئيدها مطرح شده است كه هم اثر پاراكرين هم اثر اتوكرين (به دنبال شناسايي رسپتورهاي گلوكو كورتيكوئيدها در آمينون انسان) را شامل ميشوند.

كورتيكواستروئيدها در مطالعات به شيوههاي مختلف اكستراآمينوتيك و داخل وريدي به كار رفته و در هر دو نوع در برخي مطالعات مؤثر بوده است. براي مثال Gad Barkai و همكارانش (3) با استفاده از دگزامتازون اكستراآمينوتيك توسط كاتترفولي نشان دادند كه زمان ورود به فاز ليبر فعال كوتاهتر از گروه كنترل ميشود.

(p<0.03، 1/3±8/7 ساعت در برابر 9/3±9/9 ساعت)

دكتر ضيايي و همكارانش (4) با تزريق دو دوز دگزامتازون mg10 عضلاني به فاصله 12 ساعت و القاء ليبر در روز بعد دريافتند كه زمان ورود به فاز فعال در گروه زنان مورد كمتر از زنان كنترل بوده است.

(p<0.0001، 5/1±7/1 ساعت مقابل 7/1±4 ساعت)

دكتر كاشانيان و همكارانش (5) با استفاده از دگزامتازون عضلاني 6 ساعت قبل از اينداكشن نشان دادند ميانگين فاصله زمان القاء زايمان تا شروع فاز فعال كوتاهتر از گروه كنترل بود.

(p<0.001، 5/1±09/3 ساعت در برابر 8/1±2/4 ساعت)

در اين مطالعه ما نقش دگزامتازون داخل وريدي را در روند ليبر، مدت القاء ليبر تا شروع فاز فعال و طول مدت فاز فعال را بررسي ميكنيم و همچنين آپگار دقيقه اول و پنجم نوزادان متولد شده از هر دو گروه مورد و شاهد مقايسه ميشوند.

در صورتي كه اين مطالعه نتايج مطلوبي داشته باشد و تأكيد كند كه دگزامتازون وريدي در تسريع روند ليبر و كوتاهتر كردن فاصله اينداكشن تا فاز فعال زايمان مؤثر است ميتوان با انجام مطالعاتي با حجم نمونه بيشتر و كسب نتايج قطعيتر استفاده از اين روش را به صورت روتين توصيه نمود.



2-1: بيان مسئله

مشخصات ليبر طبيعي

مهمترين مانع در درك سير ليبر طبيعي تشخيص لحظه شروع آن است

تعريف دقيق ليبر (انقباضات رحمي كه منجر به افاسمان و ديلاتاسيون قابل مشاهده سرويكس ميشوند) براي تعيين زمان شروع واقعي ليبر كمك چنداني به پزشك نميكند. 

چون تشخيص شروع ليبر صرفاً به صورت گذشتهنگر قابل تاييد است چندين روش براي تعيين زمان شروع ليبر قابل استفاده هستند. (6)

در روش اول شروع ليبر زماني در نظر گرفته ميشود كه انقباضات دردناك حالت منظم پيدا ميكند متاسفانه آن دسته از تحريكات رحمي كه سبب ناراحتي شكمي ميشوند اما نشاندهنده ليبر واقعي نيستند ممكن است در هر لحظهاي از طول مدت حاملگي رخ بدهند ليبر كاذب اغلب به طور خودبخود متوقف ميشود اما ممكن است به سرعت به انقباضات موثر تبديل شود. (6)

در روش دوم شروع ليبر به صورت زمان پذيرش زن حامله در واحد ليبر تعريف ميشود در اين روش معيارهايي از قبيل وجود انقباضات دردناك رحمي در زمان ترم همراه با هر كدام از اين موارد زير ضروري شمارده ميشود:

1- پارگي پردهها

2- نمايش خوني bloody show

3- افاسمان كامل سرويكس (6)

در ايالت متحده تصميمگيري پذيرش زنان در واحد ليبر اغلب براساس ميزان ديلاتاسيون سرويكس همراه با انقباضات دردناك صورت ميگيرد اگر هنگام مراجعه زن حامله به بيمارستان پردهها سالم باشند آستانه cm4-3 يا بيشتر ديلاتاسيون سرويكس معياري كاملاً معتبر براي تشخيص ليبر محسوب ميشود در اين مورد شروع ليبر زماني است كه زن حامله در بيمارستان پذيرش ميشود (6)

استفاده از اين روش فرضي بسياري از سردرگميهاي موجود در تشخيص ليبر را در مراحل اوليه ديلاتاسيون سرويكس برطرف ميكند (6)



مرحله اول ليبر

Friedman (1954) با اتكا به يك رويكرد عملي اين حوادث را پيشبيني كرد او از طريق رسم نمودار منحني ديلاتاسيون سرويكس برحسب زمان نوعي الگوي مشخص سيگموئيدي را براي ليبر توصيف كرد اين رويكرد گرافيكي كه برپايه مشاهدات آماري استوار بود نحوه اداره ليبر را دگرگون كرد.



1-2-1: جدول ديلاتاسيون و نزول(6)

دوره لیبر بر اساس تشکیل دیلاتاسیون در منحنی نزول مورد انتظار تقسیم شده است ، در مرحله آمادگی فاز های نهفته در تسریع رسم شده و در بخش بعدی دیلاتاسیون در فاز حداکثر شیب نشان داده شده و در بخش لگنی مرحله کاهش سرعت به مرحله دوم لیبر به تصویر کشیده شده است . 




فريدمن نظريه تقسيم ليبر به سه مرحله عملكردي را ارائه كرد تا بتواند اهداف فيزيولوژيك هر مرحله را توصيف كند در طي مرحله آمادگي (preparatory division) سرويكس فقط اندكي ديلاتاسيون پيدا ميكند اما اجزاي بافت همبند سرويكس تغييرات قابل توجهي را نشان ميدهند sedation و آنالرژي هدايتي قابليت متوقف كردن اين مرحله ليبر را دارند. (6)

در هر مرحله ديلاتاسيون (dilatation division) ديلاتاسيون سرويكس تداوم پيدا ميكند و اين مرحله تحت تاثير تسكين بخشي يا آنالرژي هدايتي قرار نميگيرد (6)

مرحله لگني (pelvic division) با مرحله افت ديلاتاسيون سرويكس (deceleration phase) آغاز ميشود. 

مكانيسم هاركلاسيك ليبر كه شامل حركات اصلي جنين در نمايش سفاليك هستند (انگاژمان- نزول- فلكسيون- چرخش داخلي- اكستانسيون- چرخش خارجي)

اساساً در طي مرحله لگني رخ ميدهند با وجود اين در عمل تشخيص دقيق شروع مرحله لگني بندرت امكانپذير است (6)

الگوي ديلاتاسيون سرويكس در طي مراحل آمادگي و ديلاتاسيون ليبر طبيعي به صورت يك منحني سيگموئيدي است دو مرحله ديلاتاسيون سرويكس توصيف شده است. مرحله نهفته (latent phase) كه منطبق بر مرحله آمادگي است و مرحله فعال (active phase) كه منطبق بر مرحله ديلاتاسيون است (6)



فاز نهفته: شروع فاز نهفته طبق تعريف فريدمن زماني است كه مادر انقباضات منظم را حس ميكند براي بيشتر خانمها اين فاز در اتساع 3-5cm پايان مييابد پس از اين اتساع فاز فعال زايمان قابل انتظار است.

طولاني شدن فاز نهفته در نولي پار و مولتي پار به ترتيب 20 ساعت و 14 ساعت تعريف ميشود عواملي كه بر طول مدت فاز نهفته تاثير ميگذارند: تخدير زياد يا بيدردي اپيدورال، وضعيت نامناسب سرويكس، زايمان كاذب (6)



زايمان فعال

پيشرفت زايمان در زن نولي پار اهميت خاصي دارد چون در ديلاتاسيون 3-5cm شيب منحني سريعاً افزايش مييابد. 

در صورت وجود انقباضات رحمي و ديلاتاسيون 3-5cm يا بيشتر آستانه زايمان فعال به طور قابل اعتمادي حاصل شده است. 

متوسط طول دوره فعال زايماني در نولي پارها 9/4 ساعت است حداكثر طول اين دوره 7/11 ساعت است. 

حداقل ديلاتاسيون سرويكس در فاز فعال زايمان در نولي پارها cm2/1 در ساعت و در مولتي پارها cm5/1 در ساعت ميباشد. 

در نولي پارها نزول با ديلاتاسيون cm8-7 شروع ميشود و بعد از آن بيشترين سرعت را ميگيرد (6)

اختلالات فاز فعال زايمان كاملاً شايع است (25% نولي پارها- 15% مولتي پارها) اختلالات فاز فعال توسط فریدمن به دو نوع طولاني شدن (protraction) و ايست (arrest) طبقهبندي ميشود.

علل طولاني شدن و ايست فاز فعال

CPD- تخدير شديد- بي دردي اپيدورال- موقعيت نامناسب جنين مثل op پايدار (6)



مرحله دوم زايمان

از زمان كامل شدن ديلاتاسيون سرويكس تا خروج جنين است زمان متوسط در نولي پار و مولتي پار به ترتيب 20 و 50 دقيقه است ولي ميتواند بسيار متغير باشد در برخي نولي پارها 3-2 پوش كافي است ولي در لگنهاي كوچك يا جنين بزرگ يا اختلال نيروهاي كوششي مادر (اپيدورال يا تخدير شديد) مرحله دوم ممكن است به طور غيرعادي طولاني شود (6)



اداره مرحلة اول زايمان

بلافاصله بعد از بستري بايد معاينات بيمار كامل شود و آزمايشات و پرونده بارداري او بررسي شود. طول اين مرحله در نولي پارها 7 ساعت و مولتي پارها 4 ساعت است ولي وارياسيونهاي قابل توجهي بين افراد مختلف وجود دارد. (6)

طول مدت و فواصل و شدت انقباضات و نسبت قلب جنين با آن بايد بررسي شود فركانس سمع قلب جنين در حاملگيهاي هايريسك هر 15 دقيقه و در حاملگيهاي كم ريسك 30 دقيقه ميباشد. 

شدت انقباضات رحمي با درجه سختي رحم يا امكان گذاردن اثر فرورفتگي روي رحم مشخص ميشود. 

در صورت سالم بودن پردهها ميتوان آمينوتومي انجام داد تا سير زايمان سريعتر شود و وجود مكونيوم در آن مشخص شود (6)



اداره مرحله دوم زايمان:

در اين مرحله ممكن است انقباضات 5/1 دقيقه طول بكشد و فاصله بين آنها كمتر از يك دقيقه باشد. 

طول اين دوره در نولي پارها 50 دقيقه در مولتي پارها 20 دقيقه است.

در صورت درشت بودن جنين و تنگي لگن و اختلال نيروهاي شكمي ممكن است مرحله دوم به طور غيرعادي طولاني شود. 

مراحل خروج جنين: crowning- خروج سر- خروج شانهها- خروج كامل بدن (6)



مرحله سوم زايمان

در اين مرحله براي جدا شدن جفت ماساژ رحمي داده نميشود

كشش روي بند ناف قبل از جدا شدن جفت خطرناك است

علائم جدا شدن جفت:

1- رحم كروي و سفت ميشود

2- خروج ناگهاني خون در اغلب موارد

3- ارتفاع رحم بيشتر ميشود

4- بند ناف از واژن بيشتر بيرون ميآيد

اين علائم گاهي ظرف يك دقيقه و معمولاً 5 دقيقه از تولد نوزاد ظاهر ميشود

پس از خروج جفت بايد از جمع بودن رحم و كامل بودن جفت و پردهها اطمينان حاصل شود (6)



روند زايمان

طي 36- 38 هفته اول بارداري رحم در حالت سكون است و به تحريكات جواب نميدهد پس از اين دوره يك فاز موقتي براي تعليق و عدم حساسيت ميومتر و نرم شدن و افاسمان دهانه رحم مورد نياز است.



فازهاي وضع حمل:

فاز صفر: (سكون رحم) ميومتر حتي قبل از زمان لانه گزيني به حالت سكون فرو ميرود اين فاز 95% زمان حاملگي را شامل ميشود در اين فازرحم در حالت فلج نسبي ميباشد. كوتاه شدن سرويكس بين هفته 24-28 با شانس زايمان پره ترم همراه است قدري انقباضات رحمي كه معمولاً باعث ديلاتاسيون نميشود در فاز سكون رحمي اتفاق ميافتد كه براكستون- هيكس نام دارد. 

فاز يك: رحم بيدار ميشود تغييرات مورفولوژيك و فونكسيونل در ميومتر و سرويكس به وجود ميآيد كه معمولاً در 6-8 هفته آخر حاملگي اتفاق ميافتد. 

تعديلات دهانه رحم حين فاز يك عمدتاً شامل تغييرات نسج همبند است همراه با آن تهاجم سلول التهابي در حدي كه روندي التهابي را شامل ميشود بوجود ميآيد. 

نرم شدن سرويكس به علت 1- افزايش شكست كلاژن و تغيير نحوه قرارگيري فيبرهاي آن و كاهش ميزان كلاژن

2- تغيير در ميزانهاي نسبي گليكوز آمينوگليكانهاي مختلف بخصوص اسيدهيالورونيك ميباشد.

تغييرات ميومتر

1- بيان پروتئينهاي (CAPS)

2- افزايش قابل توجه گيرندههاي اكسی توسين

3- افزايش پروتئينهاي gap junction

4- تحريك پذيري رحم

5- افزايش فركانس و تا حدي درد ناشي از انقباضات

6- تشكيل سگمان تحتاني و نرم شدن سرويكس



فاز دوم وضع حمل: معادل زايمان فعال است كه قبلاً توضيح داده شد

فاز سوم وضع حمل: نفاس

شامل نقاهت مادر از زايمان و اعمال مادر براي بقاء نوزاد و به دست آوردن مجدد قدرت باروري ميباشد. (6)






آبشارهاي درون ريز جنيني منجر به زايمان

شروع روند زايمان از محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال ميباشد.

توليدات استروئيدي غده آدرنال جنين انسان روي جفت و پردهها تاثير دارند و ميومتر را از حالت سكون به حالت انقباض پذير تبديل ميكنند. 

مكانيسم مشابه در گوسفند هم وجود دارد جفت با توليد مقادير زياد CRH ميتواند در اين مورد نقش داشته باشد

آدرنال جنين تا سه ماهه سوم مقادير قابل توجهي كورتيزول توليد نميكند. 

طي هفتههاي آخر حاملگي ميزان كورتيزول و DHEA-S جنين افزايش مييابد كه منجر به افزايش استروژنهاي مادري بخصوص استريول ميشود CRH جفتي تحت فيدبك منفي كورتيزول نيست

CRH در 12 هفته آخر بارداري افزايش مييابد كه نقش آن:

1- تعديل قابليت انقباض پذيري رحم

2- تحريك غشاها براي افزايش ساخت پروستاگلندين

3- تحريك ساخت استروئيدهاي C19 از آدرنال جنين و افزايش استروژن است اين امر نسبت استروژن به پروژسترون را برهم زده موجب بيان پروتئينهاي انقباضي ميشود. 

در واقع افزايش CRH در انتهاي حاملگي مويد ساعت جفتي- جنيني ميباشد. (6)











اهداف پژوهش

هدف كلي: تعيين اثر دگزامتازون وريدي در آماده سازي سرويكس و القاء زايمان 



4-1- اهداف فرعي

1- مقایسهB.S در زمان شروع اينداكشن در دو گروه مورد و شاهد

2- تعيين ميانگين فاصله زماني از شروع اينداكشن تا شروع فاز فعال در هر دو گروه

3- تعيين ميانگين فاصله زماني از شروع فاز فعال تا مرحله دوم زايمان در هر دو گروه

4- تعيين آپگار دقيقه اول و پنجم نوزادان در هر دو گروه



5-1- اهداف كاربردي:

به كارگيري دگزامتازون جهت آماده سازي سرويكس و القاء زايمان و كوتاه نمودن زمان ليبر



6-1- فرضيات تحقيق

1- B.S بدو ورود در دو گروه شاهد و مورد متفاوت نیست

2- B.S زمان شروع اينداكشن در دو گروه مورد و شاهد متفاوت است

3- ميانگين مدت زمان از شروع اينداكشن تا شروع فاز فعال در دو گروه متفاوت است

4- ميانگين مدت زمان شروع فاز فعال تا مرحله دوم زايمان در دو گروه متفاوت است

5- آپگار دقيقه اول و پنجم نوزادان در دو گروه متفاوت است










فصل دوم

مروري بر متون




بررسي پيشينه پژوهش

Challis و همكارانش (2001-2000) (12) عنوان كردند همانند گوسفند توليدات استروئيدي غدد آدرنال جنين انسان بر جفت و پردهها اثر كرده و موجب تغيير حالت ميومتر از سكون به انقباض ميشود.

Parker و همكارانش (1999) (12) عنوان كردند كه CRH با منشأ جفت عامل مهمي در افزايش استروژن مادري به ويژه استريول در اواخر بارداري ميباشد و CRH قادر است كه سنتز DHEA-S و كورتيزول غدد آدرنال جنين را تحريك كند كه يك آبشار اندوكرين رو به جلو فراهم ميسازد به نظر ميرسد كورتيزول به طور غيرمستقيم با تحريك پردهها با افزايش توليد پروستاگلندينها بر ميومتر اثر ميكند همچنين افزايش استروژن حاصله باعث تغيير نسبت استروژن به پروژسترون شده باعث بيان پروتئينهاي انقباض ميومتر ميشود و حالت سكون رحم را از بين ميبرد.

Barkai و همكارانش (3) به منظور ارزيابي اثر كورتيكو استروئيد در روند زايمان در يك مطالعه تصادفي شده به گروه مورد (n=50) mg20 دگزامتازون در محلول سالين و به گروه كنترل (n=48) فقط محلول سالين را از طريق يك كاتترفولي به صورت اكسترا آمينوتيك دادند.

ميانگين فاصله زماني بين القاء زايمان و فاز فعال در گروه مورد به طور معنيداري كوتاهتر از گروه كنترل بود (1/3±8/7 ساعت در مقابل 9/3±9/11 ساعت) و همچنين فاصله بين القاء زايمان تا زايمان نيز بسيار كوتاهتر بود. (3±9/11 ساعت در برابر 8/4±5/14 ساعت)

در مطالعهاي كه توسط دكتر ضيايي و همكارانش(2003) (4) صورت گرفت دگزامتازون را mg10 در دو دوز با فاصله 12 ساعت به صورت عضلاني تزريق و روز بعد بيماران با اكسيتوسين داخل وريدي تحت القاء زايمان قرار گرفتند 

ميانگين فاصله زماني بين اينداكشن زايمان و فاز فعال در گروه مورد (n=32) به طور قابل توجهي كوتاهتر از گروه كنترل بود (4±1.7 در مقابل 1.7±1.5 ساعت) P<0.0001

دكتر كاشانيان و همكارانش (5) در مطالعهاي به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين فاصله زماني بين القاء زايمان تا شروع فاز فعال و همچنين طول مدت مرحله دوم زايمان در گروه دريافت كننده دگزامتازون (n=60) به طور معنيداري كوتاهتر از گروه كنترل بوده است در ان مطالعه با استفاده از دگزامتازون عضلاني 6 ساعت قبل از اينداكشن نشان داده شد كه ميانگين فاصله زمان القاء زايمان تا شروع فاز فعال كوتاه تر از گروه كنترل بود (3.09±1.5 ساعت در برابر 4.21±1.8 ساعت) p<0.001

اما برخي از مطالعات مروري نتايج متناقضي به دست آوردهاند.

بسياري از مطالعات انجام گرفته بر روي حيوانات (اغلب گوسفند) نيز يافته هاي مشابه نتايج اين مطالعه به دست آورده اند .اما درمطالعات مروري، نتايج متناقضي در اين زمينه به دست آورده اند. براي مثال Kavanagh (1)و همكارانش در يك بررسي مروري بر روي كارآزمايي باليني که بر روی 66 زن باردارانجام شده بوداثر دگزامتازون عضلانی همراه با اکسی توسی رابا اکسی توسین تنها مقاسیه کرده مطرح كردند كه، كارايي كورتيكواستروئيد ها براي القاء زایمان موثر نیست و استفاده از اين روش رايج نشده است و مطالعات بيشتري را طلب مي كند.












فصل سوم

مواد و روشها




جدول 1-3: جدول متغيرها

		شاهد

		مورد

		مقیاس

		تعریف علمی

		کیفی

		کمی

		وابسته

		مستقل

		عنوان متغیر



		

		

		

		

		رتبهای

		اسمی

		گسسته

		پیوسته

		

		

		



		-

		+

		mg

		تعريف شماره 1

		

		+

		

		

		

		+

		دگزامتازون



		+

		+

		عددي

		تعريف شماره 2

		

		

		+

		

		+

		

		 B.S قبل از تزریق



		+

		+

		عددي

		تعريف شماره 2

		

		

		+

		

		+

		

		B.S درزمان شروع اینداکشن



		+

		+

		ساعت

		تعريف شماره 3

		

		

		

		+

		+

		

		میانگین مدت زمان شروع فاز فعال



		+

		+

		ساعت

		تعريف شماره 4

		

		

		

		+

		+

		

		مدت زمان فاز فعال تا شروع فاز دوم زایمان



		+

		+

		عددي

		تعريف شماره 5

		

		

		+

		

		+

		

		آپگار دقیقه 1



		+

		+

		عددي

		تعريف شماره 5

		

		

		+

		

		+

		

		آپگار دقیقه 5



		+

		+

		عددي

		-

		

		

		+

		

		

		+

		سن مادر













2-3: دگزامتازون

گروه دارویی: کورتیکواسترویید                  

گروه مصرف در حاملگی c

Inj:8mg

ترزیق 4 ساعت قبل از شروع اینداکشن

میانگین مدت اثر 1.8 ساعت



3-3: Bishop Score

		SCORE

		دیلاتاسیون

		افاسمان

		STATION

		قوام سرویکس

		پوزیشن سرویکس



		0

		بسته

		30-0

		3-

		FIRM

		خلفی



		1

		2-1

		50-40

		2-

		MEDIUM

		میانی



		2

		4-3

		70-60

		1-

		SOFT

		قدامی



		3

		5<

		80<

		2+ ، 1+

		_

		_







4-3: فاز فعال زايمان

در صورت وجود انقباضات رحمی دیلاتاسیون 5-3 CMیا بیشتر آستانه زایمان فعال به طور قابل اعتمادی حاصل شده است. 







5-3: مدت زمان فاز فعال تا شروع فاز دوم زايمان (Active phase)

در صورت انقباضات رحمی مناسب جهت افزایش دیلاتاسیون سرویکس از 5-3 CMیا شروع فاز فعال زایمان تا کامل شدن دیلاتاسیون سرویکس میباشد.



6-3: نوع مطالعه

كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور ميباشد.



7-3: جمعيت مورد مطالعه

خانمهاي بارداري كه جهت ختم بارداري به بخش زايمان بيمارستان كوثر دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال 1391 مراجعه نمودهاند جامعه پژوهش ما را تشكيل ميدهند كه از اين گروه 172 خانم با معيارهاي ورودي: پريمي پاريته، ≤ GA 40 هفته با ≥ Bishop Score 4 انتخاب شدند.

معيارهاي خروج از مطالعه

ديابت پره اكلامپسي و بيماريهاي زمينهاي مادر، بريچ، ماكروزومي دوقلويي، شروع درد زايمان، پارگي خودبخودي كيسه آمينون، عدم همكاري بيماران 



8-3: ابزار به كارگيري

در اين پژوهش ما براي گردآوري و ثبت دادهها از چكليست استفاده نموديم.





9-3: روش اجراي طرح

تمام  172بيمار (از مردادماه سال 1391 تا اسفند 1391) بدو ورود به بخش زايمان توسط مجري طرح معاينه شدند و B.S آنها تعيين شد. سپس به صورت يك در ميان به آنها mg8 دگزامتازون يا آب مقطر وريدي تزريق شد.

دگزامتازون و آب مقطر در سرنگهاي A و B و با فرمهاي A و B در اختيار مجري طرح گذاشته شد در طول طرح مجري طرح از محتويات سرنگهاي A و B بياطلاع بود.

4 ساعت پس از تزريق مجدداً بيماران جهت تعيين B.S معاينه شدند و براي آنها القاء زايمان با اكسيتوسين انجام شد. اطلاعات بيماران در چكليستهاي A و B ذخيره شد.

در نهايت بيماران از نظر بهبود وضعيت سرويكس ميانگين زماني شروع اينداكشن تا شروع  فاز فعال و شروع فاز فعال تا مرحله دوم زايمان واپگار دقیقه اول وپنجم,  بررسي شدند.






10-3: روش تحليل و تجزيه دادهها

با استفاده از دو چكليست A و B اطلاعات بيماران جمعآوري شد دادهها با نرمافزار آماري SPSS-16 وارد كامپيوتر شده فراواني و ميانگين و انحراف معيارها محاسبه و تحليل نتايج با استفاده از آزمونهاي آماري T-Test و Chi2 با p<0.05 انجام شد.







براساس مطالعه دكتر كاشانيان و همكارانش (1387) تعيين شده است (5)

S= انحراف معيار

β= توان مطالعه

μ= ميانگين مطالعه

Z= ضريب اطمينان 95%






11-3: مشكلات و محدوديتها

نحوه انجام مطالعه به صورت كامل براي بيماران توضيح داده شد.

توضيح داده شد در صورت بروز هرگونه مشكل بيمار از مطالعه خارج خواهد شد.

بدنبال آن رضايتنامه كتبي در اختيار آنان قرار گرفت بيماران در صورت عدم تمايل در مطالعه شركت نميكردند.

توضيح داده شد تجويز دگزامتازون با افزايش احتمال خطر براي بيماران همراه نميباشد و به علت اينكه اثرات مفيد آن اثبات نشده است عدم تجويز آن هم مشكل اخلاقي در پي نخواهد داشت.

اين مطالعه با تأييد كميته اخلاقي دانشگاه شروع و انجام شد علاوه بر آن بيماران در طي انجام مطالعه متحمل هزينه اضافي نميشدند.










فصل چهارم

نتايج و يافتهها




در اين مطالعه دو گروه زنان نولي پار با 4 Bishop Score≤ و سن حاملگي≥40 هفته را به طور تصادفي در گروههاي:گروه مورد (دريافت كننده دگزامتازون 4 ساعت قبل از القاي اينداكشن) و گروه كنترل ( تزريق اب مقطر 4 ساعت قبل از شروع اينداكشن) قرار داديم.

تعداد كل بيماران شركت كننده 172 نفر شامل 86 نفر مورد و 86 نفر شاهد بود.

31 نفر از 172 نفر به علل افت قلب جنين، مكونيوم، عدم پيشرفت دكلمان و... از مطالعه خارج شدند.




ميانگين سزارين در گروه مورد 17 نفر (9/9%) و در گروه شاهد 14 نفر (1/8%) بود كه تفاوت معنيداري را نشان نميداد. P<0.69 (جدول 4-1)

ميانگين سني گروه مورد 67/0±7/21 سال و گروه شاهد 67/0±4/22 سال ميباشد. P<0.28 تفاوت معنيداري نشان نميداد.(جدول 4-2)

ميانگين سن حاملگي در گروه مورد d 91/0±2/2 و w 1/40 و در گروه  شاهد                       d 91/0±3/2و w 2/40 با p<0.14 از نظر آماري معنيدار نبود.(جدول 4-3)

ميانگين Bishop Score بدو ورود گروه مورد 13/0±95/2 و در گروه شاهد 13/0±82/2 بود. P<0.37 كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.(جدول 4-4)

ميانگين Bishop Score قبل از شروع اينداكشن در گروه مورد 28/1±9/5 و در گروه شاهد 28/1±6/4 با P<0.001 بود كه از نظر آماري معنيدار بود.(جدول 4-5)

ميانگين فاصله زماني شروع اينداكشن تا شروع فاز فعال در گروه مورد 57/1±87/2ساعت و گروه شاهد 72/1±80/3 ساعت بود P<0.001 كه از نظر آماري معنيدار بود.(جدول 4-6)

ميانگين فاصله زماني بين شروع فاز فعال تا شروع مرحله دوم زايمان (طول مدت فاز زايمان) در گروه مورد 10/1±47/3 ساعت و در گروه شاهد 99/0±6/3 ساعت بود P<0.39 كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.(جدول 4-7)

ميانگين آپگار دقيقه اول نوزادان در گروه مورد 39/0±9/8 و در گروه شاهد 39/0±9/8 بود P<0.98 كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.(جدول 4-8)

ميانگين آپگار دقيقه پنجم نوزادان در گروه مورد 03/0±9/9 و در گروه شاهد 02/0±9/9 بود P<0.79 كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.(جدول 4-9)




ميانگين سزارين در گروه مورد 17 نفر (9/9%) و در گروه شاهد 14 نفر (1/8%) بود كه تفاوت معنيداري را نشان نميداد. P<0.69



جدول 1-4: جدول توزيع فراواني نوع زايمان در دو گروه مورد و شاهد

		نوع زايمان

گروه

		تعداد

		C/S

		NVD

		P value



		مورد

		86

		17

(9/9)%

		71

(3/41)%

		69/0



		شاهد

		86

		14

(1/8)%

		70

(7/40)%

		



		جمع

		172

		31

(18)%

		141

(82)%

		







نمودار 1-4: توزيع فراواني نوع زايمان در دو گروه مورد و شاهد





ميانگين سني گروه مورد 67/0±7/21 سال و گروه شاهد 67/0±4/22 سال ميباشد.   P<0.28 كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.



جدول 2-4: جدول توزيع فراواني سن مادر در دو گروه مورد و شاهد

		گروه

		تعداد

		ميانگين سن

		انحراف معيار

		P value



		مورد

		86

		73/21سال

		99/3

		28/0



		شاهد

		86

		41/22 سال

		22/4

		







نمودار 2-4: توزيع فراواني سن مادر در دو گروه مورد و شاهد








ميانگين سن حاملگي در گروه مورد d 91/0±2/2 و w 1/40 و در گروه  شاهد                       d 91/0±3/2و w 2/40 با p<0/14 از نظر آماري معنيدار نبود



جدول 3-4: جدول توزيع فراواني ميانگين سن حاملگي در دو گروه مورد و شاهد

		گروه

		تعداد

		ميانگين سن حاملگی

		انحراف معيار

		P value



		مورد

		86

		17/40هفته

		37/0

		14/0



		شاهد

		86

		26/40هفته

		44/0

		







جدول 3-4: توزيع فراواني ميانگين سن حاملگي در دو گروه مورد و شاهد






ميانگين Bishop Score بدو ورود گروه مورد 13/0±95/2 و در گروه شاهد 13/0±82/2 بود. P<0/37  كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.



جدول 4-4: جدول توزيع فراواني ميانگين B.S (Bishop Score) بدو ورود در دو گروه مورد و شاهد

		گروه

		تعداد

		ميانگين BS بدو ورود

		انحراف معيار

		P value



		مورد

		86

		95/2

		98/0

		37/0



		شاهد

		86

		82/2

		98/0

		







نمودار 4-4: توزيع فراواني ميانگين B.S (Bishop Score) بدو ورود در دو گروه مورد و شاهد






ميانگين Bishop Score قبل از شروع اينداكشن در گروه مورد 28/1±9/5 و در گروه شاهد 28/1±6/4 با P<0.001 بود كه از نظر آماري معنيدار بود.



جدول 5-4: جدول توزيع فراواني ميانگين B.S قبل از اينداكشن در دو گروه مورد و شاهد

		گروه

		تعداد

		ميانگين BSقبل از شروع اينداكشن

		انحراف معيار

		P value



		مورد

		86

		90/5

		57/1

		001/0



		شاهد

		86

		61/4

		72/1

		







نمودار 5-4: توزيع فراواني ميانگين B.S قبل از اينداكشن در دو گروه مورد و شاهد






ميانگين فاصله زماني شروع اينداكشن تا شروع فاز فعال در گروه مورد 57/1±87/2 و گروه شاهد 72/1±80/3 ساعت بود P<0.001 كه از نظر آماري معنيدار بود.



جدول 6-4: جدول توزيع فراواني ميانگين زمان شروع اينداكشن تا شروع فاز فعال در دو گروه مورد و شاهد

		گروه

		تعداد

		ميانگين زمانی شروع اینداکشن تا فاز فعال

		انحراف معيار

		P value



		مورد

		86

		87/2ساعت

		57/1

		001/0



		شاهد

		86

		80/3ساعت

		72/1

		







نمودار 6-4: توزيع فراواني ميانگين زمان شروع اينداكشن تا شروع فاز فعال در دو گروه مورد و شاهد






ميانگين فاصله زماني بين شروع فاز فعال تا شروع مرحله دوم زايمان (طول مدت فاز فعال) در گروه مورد 10/1±47/3 و در گروه شاهد 99/0±6/3 ساعت بود P<0.39 كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.



جدول 7-4: جدول توزيع فراواني ميانگين زمان شروع فاز فعال تا مرحله دوم زايمان در دو گروه مورد و شاهد

		گروه

		تعداد

		ميانگين زمانی فاز فعال

		انحراف معيار

		P value



		مورد

		69

		47/3ساعت

		10/1

		39/0



		شاهد

		72

		60/3ساعت

		99/0

		







نمودار 7-4: توزيع فراواني ميانگين زمان شروع فاز فعال تا مرحله دوم زايمان در دو گروه مورد و شاهد






ميانگين آپگار دقيقه اول نوزادان در گروه مورد 39/0±9/8 و در گروه شاهد 39/0±9/8 بود P<0.98 كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.



جدول 8-4: جدول توزيع فراواني ميانگين آپگار دقيقه اول نوزادان در دو گروه مورد و شاهد

		گروه

		تعداد

		ميانگين اپگار دقيقه اول

		انحراف معيار

		P value



		مورد

		69

		94/8

		39/0

		98/0



		شاهد

		72

		93/8

		39/0

		







نمودار 8-4: توزيع فراواني ميانگين آپگار دقيقه اول نوزادان در دو گروه مورد و شاهد






ميانگين آپگار دقيقه پنجم نوزادان در گروه مورد 03/0±9/9 و در گروه شاهد 02/0±9/9 بود P<0.79 كه تفاوت معنيداري نشان نميداد.



جدول 9-4: جدول توزيع فراواني ميانگين آپگار دقيقه پنجم نوزادان در دو گروه مورد و شاهد

		گروه

		تعداد

		ميانگين اپگار دقيقه پنجم

		انحراف معيار

		P value



		مورد

		69

		95/9

		30/0

		79/0



		شاهد

		72

		96/9

		24/0

		







نمودار 9-4: توزيع فراواني ميانگين آپگار دقيقه پنجم نوزادان در دو گروه مورد و شاهد












فصل پنجم

بحث و نتيجهگيري




بحث

در اين مطالعه مشاهده شد كه ميانگين Bishop Score زمان شروع اينداكشن به طور معنيداري در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد(p<0/001) و میانگین زمانی شروع اینداکشن تا شروع فاز فعال در گروه مورد کمتر از گروه کنترل بود بود. (p<0/001)



در مطالعهاي كه توسط دكتر ضيايي و همكارانش (4) صورت گرفت ميانگين فاصله زماني بين اينداكشن زايمان و فاز فعال در گروه مورد (n=32) به طور قابل توجهي كوتاهتر از گروه كنترل بود كه کوتاه شدن فاز فعال در مطالعه ما با این مطالعه  همخواني دارد ولي تعداد بيماران كمتر بوده است.

البته اين محققين دگزامتازون را mg10 در دو دوز با فاصله 12 ساعت به صورت عضلاني تزريق و روز بعد با اكسيتوسين داخل وريدي تحت القاء زايمان قرار گرفتند. 

دكتر كاشانيان و همكارانش (5) در مطالعهاي به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين فاصله زماني بين القاء زايمان تا شروع فاز فعال و همچنين طول مدت مرحله دوم زايمان در گروه دريافت كننده دگزامتازون (n=60) به طور معنيداري كوتاهتر از گروه كنترل بوده است.

البته در آن مطالعه تعداد بيماران كمتر بوده و دگزامتازون mg8 به صورت عضلاني تزريق و 6 ساعت بعد القاء زايمان با اكسيتوسين انجام شده است در مطالعه فوق هيچگونه مقايسه بر روي آمادهسازي سرويكس در دو گروه مورد و شاهد انجام نشده است. نتايج اين مطالعه تا حدودي با نتايج مطالعه اخير همخواني دارد.(میانگین زمانی شروع اینداکشن تا شروع فاز فعال در گروه مورد در هر دو مطالعه کمتر از گروه کنترل بود)

Barkai و همكارانش (3) به منظور ارزيابي اثر كورتيكو استروئيد در روند زايمان در يك مطالعه تصادفي شده به گروه مورد (n=50) mg20 دگزامتازون در محلول سالين و به گروه كنترل (n=48) فقط محلول سالين را از طريق يك كاتترفولي به صورت اكسترا آمينوتيك دادند.

ميانگين فاصله زماني بين القاء زايمان و فاز فعال در گروه مورد به طور معنيداري كوتاهتر از گروه كنترل بود (1/3±8/7 ساعت در مقابل 9/3±9/11 ساعت) و همچنين فاصله بين القاء زايمان تا زايمان نيز بسيار كوتاهتر بود. (3±9/11 ساعت در برابر 8/4±5/14 ساعت)

كه نتايج اين مطالعه نيز با مطالعه حاضر همخواني دارد.

بسياري از مطالعات  انجام گرفته بر روي حيوانات (اغلب گوسفند) نيز يافتههاي مشابه نتايج اين مطالعه به دست آوردهاند. (12)

اما برخي از مطالعات مروري نتايج متناقضي به دست آوردهاند.

بسياري از مطالعات انجام گرفته بر روي حيوانات (اغلب گوسفند) نيز يافته هاي مشابه نتايج اين مطالعه به دست آورده اند .اما درمطالعات مروري، نتايج متناقضي در اين زمينه به دست آورده اند. براي مثال Kavanagh و همكارانش در يك بررسي مروري بر روي كارآزمايي باليني که بر روی 66 زن باردارانجام شده بوداثر دگزامتازون عضلانی همراه با اکسی توسی رابا اکسی توسین تنها مقاسیه کرده مطرح كردند كه، كارايي كورتيكواستروئيد ها براي القاء زایمان موثر نیست و استفاده از اين روش رايج نشده است و مطالعات بيشتري را طلب مي كند. با توجه به یافته های مطالعه ما  ثابت شد كه بر خلاف مطاله فوق  دگزامتازون براي القاء زايمان موثر وباعث بهبود نرم شدن سرويكس مي شود.

.




نتيجهگيري



در مجموع با توجه به  مطالعات انجام شده و نيز مطالعه حاضر به نظر ميرسد كه تجويز دگزامتازون ميتواند در بهبود اماده سازي سرويكس و تسريع القاء زايمان نقش داشته باشد و شايد بتوان از آن براي كمك به تسريع روند زايمان و بهبود آمادگي سرويكس استفاده كرد.با توجه به نتایج حاصل از مطالعه فوق توصیه می شود مطالعه در حجم نمونه بیشتری انجام گردد وعوارض 

نوزادی استفاده از دگزامتازون در القاء زايمان و همچنين اثر دگزامتازون در القاء زايمان دربيماران مولتي پار بررسي شود.
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چكيده انگليسي




Evaluation of the Effects of intravenous Dexamethasone on the ripening and Induction of labor

F. Lalooha MD		N Mahboob Asiabar MD   	A. Barikani MD



Abstract

Background and Aim: One of the proposed ways for enhancement of labor induction is administration of corticosteroids. Study have shown the role of corticosteroids in enhancement of labor process.

Methods & Patients: We conducted this randomized clinical trial on172 nulliparus women with Bishop Score ≤ 4 who were candidates for labor induction.

case group (n=86) received 8mg intravenous Dexamethasone 4 hours before induction of labor. Control group recived water 4 hours before induction of labor & in both groups started induction with oxytocine.

Expect Result was Bishop Score before induction of labor in both group & initiation of the active phase,  that were compared in both groups.

Data collection was accomplished by specific forms and data analysis was done by SPSS-16 software. T- Test and Chi- square test were used for analysis.

Results: Patient in both group did not show significant statistical differences in regard to age/ gestational age and initial Bishop Score and time of active phase.

Mean of Bishop Score 4 hours after injection was significantly more in the case group than the controls (5.9±1.28 Versus 4.6±1.28). p<0.001

Mean of time duration between induction and the beginning of active phase of labor was significantly shorter in the case group than the controls group (2.87±0.93hrs. versus 3.80±0.93 hrs) p<0.001

Also neonatal Apgar score of 185 min did not show significant differences between the low groups.

Conclusion: Dexamethasone can improve cervix ripening & can reduce the time interval between induction and active phase.

Keywords: 1) Dexamethasone 2) labor induction 3) duration of labor
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