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مقایسه اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در
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استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
استاد گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
رزیدنت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران.
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مقدمه :آمادهسازی سرویکس معموالً قبل از شروع انقباضات لیبر شروع میشود و برای دیالتاسیون و عبور جنین
الزم است .با توجه به اهمیت زایمان طبیعی و کاهش خطر سزارین ،آمادگی سرویکس زنان باردار از اولویتهای
مامایی میباشد ،لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر تجویز ایزوسورباید مونونیترات در مقایسه با استرادیول بر
آمادگی سرویکس و القاء زایمان و عوارض این دو دارو انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال  1395بر روی  99نفر از زنان باردار باالی  40هفته
مراجعهکننده به بیمارستان علوی اردبیل انجام شد .شرکتکنندگان به صورت تخصیص تصادفی در سه گروه ایزوسورباید
مونونیترات ،استرادیول و دارونما قرار گرفتند و داروها بهصورت سرپایی در فورنیکس خلفی بیماران قرار داده شد .هر 3
گروه بعد از 12ساعت بستری شدند و در صورت نمره بیشاپ کمتر از  ،6دوزهای قبلی در تمام گروهها تکرار شد.
معاینات دهانه رحم هر  2ساعت و فشارخون و تعداد ضربان قلب مادر هر  4ساعت تا هنگام زایمان صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )16و آزمونهای آنوا یکطرفه ،کای اسکوئر و
کروسکال والیس انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنادار در نظر گفته شد.
یافتهها :زمان آمادهسازی سرویکس تا زایمان در گروه ایزوسورباید و استرادیول یکسان ( ،)p=0/381ولی در هر دو
بهطور معنیداری کمتر از دارونما بود ( .)p=0/016ایزوسورباید و استرادیول نمرة بیشاب سرویکس را افزایش دادند .بین
گروهها از نظر طول فاز فعال زایمان اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)p=0/860با وجود اینکه گروه دارونما دارای
بیشترین فراوانی سزارین بود ،ولی در مجموع سه گروه مورد مطالعه از نظر نوع زایمان تفاوت معنیداری نداشتند
( .)p=0/484فراوانی عوارض دارویی در مادران گروههای ایزوسورباید و استرادیول بیشتر از دارونما بود.
نتیجهگیری :ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال بهطور مشابه نمرة بیشاپ را تغییر دادند و سبب کوتاه شدن
فاصلة آمادهسازی تا زایمان شدند .هر دو دارو سبب کاهش زمان بستری تا زایمان ،هزینه تحریک زایمان و بهبود تجربه
زایمان شدند ،بدون اینکه نیاز به استفاده از وسایل کمکی و یا اعمال جراحی باشد.
کلمات کلیدی :ایزوسورباید مونونیترات ،استرادیول ،نرم کردن سرویکس
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داروهای آزاد کننده اکسید نیتریک (ایزوسورباید
مونونیترات) ( )7مورد استفاده قرار گرفتهاند.
اکسید نیتریک یک رادیکال آزاد با نیمهعمر کوتاه است
که در شروع انقباضات رحم نقش دارد .سلولهای التهابی
مانند  TNF ،IL1و  IL8سبب شکسته شدن پلهای
ارتباطی فیبرهای کالژن شده و در افزایش فعالیت
سیستم تولیدکننده اکسید نیتریک مؤثرند .اکسید
نیتریک سبب افزایش فعالیت متالوپروتئینازها ،آپوپتوز
سلولی و گلوکوآمینوگلیکان در سرویکس میشود .به
عالوه متابولیتهای اکسیدنیتریک در سرویکس در آغاز
انقباضات رحم افزایش مییابند .تولید اکسید نیتریک در
زایمان پس از موعد اندک است .سردرد و هیپوتانسیون،
از عوارض نیترات هستند .در زنان و مامایی برای درمان
زایمان پرهترم ،شل کردن حاد رحم برای خروج آسان
جنین ،خروج دستی جفت و بهبود جریان خون جنینی،
از دهندههای اکسید نیتریک استفاده شده است (.)8 ،7
استرادیول در نرم کردن سرویکس مؤثر است .استرادیول
نسبت استروژن را در خون باال میبرد ،نظیر همان اتفاقی
که تولید پروستاگالندینها را تحریک میکند .مصرف
استرادیول نیز باعث بهبود نمره بیشاپ در افرادی
میشود که قرار است تحت القای زایمان قرار گیرند و
میزان خطر سزارین را کاهش میدهد (.)6
در مطالعه آگاروال و همکاران ( )2012که تأثیر
ایزوسرباید مونونیترات در نرم کردن سرویکس و آمادگی
آن قبل اینداکشن در حاملگیهای پستترم ارزیابی شد،
استفاده از ایزوسورباید مونونیترات سبب تغییر در نمره
بیشاپ ،کاهش مدت زمان بستری تا زایمان و کاهش
موربیدیته مادری و جنینی شد؛ بهطوریکه  24ساعت
بعد از استفاده از ایزوسورباید مونونیترات ،آمادگی دهانه
رحم برای اینداکشن نسبت به گروه پالسبو بهطور قابل
توجهی افزایش پیدا کرده بود ( .)9رید و همکاران
( )2011که به بررسی تأثیر ایزوسورباید مونونیترات در
نرم کردن سرویکس پرداختند ،نشان دادند  3دوز
ایزوسورباید مونونیترات بهصورت واژینال به فاصله 16
ساعت میتواند سبب پیشرفت روند اینداکشن شود و از
نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و سبب رضایت زنان
میشود (.)10
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حاملگیهای طول کشیده موجب افزایش خطرهای
مادری و جنینی شده و در واقع خطر از هفته 40
بارداری شروع به افزایش میکند ،بنابراین بر اساس
منابع ،دخالت و ارزیابی از سن  40هفته بارداری شروع
میشود .علل احتمالی حاملگیهای طول کشیده،
میتواند ناشی از پایین بودن میزان استروژن از حد
معمولی و کاهش آزاد شدن اکسید نیتریک دهانه رحم
باشد ( .)2 ،1خطراتی مانند آسیب جنین،
اولیگوهیدرآمینوس ،آسپیراسیون مکونیوم ،دیسترس
حین تولد و مردهزایی در زایمانهای پس از موعد بیشتر
مشاهده میشود .خطرات مادری مانند تروما ،خونریزی و
ناهنجاریهای زایمان نیز از عوارض حاملگیهای پس از
موعد میباشند ( .)3بنابراین ایجاد مداخله در آمادهسازی
دهانه رحم جهت ختم بارداری ،اقدامی منطقی بهنظر
میرسد.
آمادهسازی سرویکس ،یکی از مشکالت مامایی محسوب
میشود و معموالً قبل از شروع انقباضات لیبر شروع شده
و برای دیالتاسیون و عبور جنین الزم است (.)4
آمادهسازی سرویکس ،نتیجه یک سری مراحل
بیوشیمیایی پیچیده است که با بازسازی و اصالح
مولکولهای کالژن پایان میپذیرد .در پاسخ به انقباضات
رحمی سرویکس نرم ،صاف ،شل و باز میشود .در پایان
حاملگی هیالورونیک اسید در سرویکس افزایش مییابد
که منجر به افزایش مولکولهای آب در طول فیبرهای
کالژن میگردد .همچنین مقدار درماتان سولفات کاهش
مییابد که سبب کاهش اتصال فیبرهای کالژن شده و
سختی سرویکس کاهش مییابد و این مراحل به اضافه
انقباضات رحمی باعث دیالتاسیون سرویکس میشود (.)5
تاکنون روشهای مکانیکی و دارویی متعددی جهت
آمادگی سرویکس و القای زایمان مورد استفاده قرار
گرفتهاند .روشهای مکانیکی شامل کاتتر بالوندار،
دیالتور هیگروسکوپیک ،دیالتورهای اسموتیک ،انفوزیون
سالین ،برهنه کردن پردهها و آمینوتومی و روشهای
دارویی شامل پروستاگالندینها ،اکسیتوسین،
میفپریستون ،ریالکسین ( )3و اخیراً هم استرادیول ( )6و
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در مطالعه الورا و همکاران ( )2012که اثر میزوپروسترول
به تنهایی در مقابل میزوپروسترول به همراه استرادیول
بررسی شد ،استرادیول با میزوپروسترول بر روی نرم
کردن دهانه رحم (به منظور القاء زایمان) اثر سینرژیک
داشت ( .)7نتایج مطالعه ترومانس و همکاران ()1981
نشان داد که استرادیول واژینال نسبت به پروستاگالندین
 E2اثربخشتر ،مطمئنتر ،راحتتر و مقرون به صرفهتر
است (.)11
با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای بهمنظور بررسی
مقایسهای تأثیر استرادیول در مقابل ایزوسورباید انجام
نگرفته و مطالعات انجام شده تنها به بررسی تأثیر هر یک
از این دو دارو به تنهایی یا در مقایسه با داروهای دیگر
پرداختهاند ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر تجویز
ایزوسورباید مونونیترات در مقایسه با استرادیول بر
آمادگی سرویکس و القاء زایمان و عوارض این دو دارو
انجام شد.

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور با شماره ثبت
 IRCT2015053122507N1در سال  1395بر
روی  99نفر از زنان باردار باالی  40هفته مراجعهکننده
به بیمارستان علوی اردبیل انجام شد .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :بارداری باالی  40هفته ،تک قلو ،نمایش
سر ،سالم بودن پردههای جنینی ،بیشاپ اسکور کمتر از
 ،6مانیتورینگ جنینی سالم ،فقدان انقباظات رحمی،
فقدان سابقه ترومبوآمبولی ،فقدان مشکالت سیستمیک
در تاریخچه و معاینه و سن بین  15-35سال بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :زنان با پرهاکالمپسی،
سابقه سزارین قبلی ،هرپس تناسلی فعال ،پلی
هیدروآمنیوس ،جفت سرراهی یا احتمال دکولمان جفت،
پارگی پردهها ،سابقه بیماری تنفسی یا قلبی ،وجود هر
نوع کنترااندیکاسیون القاء زایمان ،وجود سابقه
ترومبوفلبیت (ترومبوآمبولی) و فشار سیستولی کمتر از
 90میلیمتر جیوه بود .حجم نمونه بر اساس نتایج
مطالعات قبلی ( )12-15با احتساب ،β=0/2 ،α=0/05
 ،Z1-β=0/84 ،Z1-α/2=1/96واریانس گروه مداخله و
کنترل به ترتیب  1/46و  1/31و  1  2  0.1در
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هر گروه با احتساب موارد ریزش 33 ،نفر محاسبه گردید.
پس از کسب رضایتنامه آگاهانه کتبی ،زنان باردار
مراجعهکننده به بیمارستان علوی بهدلیل ختم حاملگی و
دهانه رحم نامطلوب که نیاز به القاء زایمان داشتند ،بر
اساس معیارهای ورودی انتخاب شدند .در ابتدای مطالعه
اخذ شرح حال بالینی و انجام معاینات بالینی شامل
ارزیابی نمره بیشاپ ،کنترل عالئم حیاتی (فشارخون،
درجه حرارت و تعداد ضربان قلب مادر) ،معاینات
سیستمیک پایش قلب جنین و انقباضات رحمی توسط
پژوهشگر انجام شد .جهت بررسی آماده شدن سرویکس
از روش معتبر نمره بیشاپ (دیالتاسیون ،طول ،وضعیت،
قوام و جایگاه سرویکس) که یک معیار کمی است،
استفاده شد (.)2
مادران با حاملگی طول کشیده بعد از اخذ نوار قلب و
اطمینان از الگوی ضربان قلب جنین به صورت تخصیص
تصادفی در یکی از سه گروه دریافتکننده قرص
ایزوسورباید مونونیترات واژینال  20میلیگرم ( 33نفر)،
استرادیول واژینال  25میکروگرم ( 33نفر) و قرص
دارونما ( 33نفر) قرار گرفتند .واحدهای پژوهش و
پژوهشگر نسبت به قرارگیری در گروهها بیاطالع بودند.
در گروه ایزوسورباید مونونیترات واژینال 1 ،عدد قرص
 20میلیگرمی ایزوسورباید مونونیترات بهصورت سرپایی
در فورنیکس خلفی قرار داده شد .در گروه استرادیول
واژینال 1 ،عدد قرص  25میکروگرمی بهصورت سرپایی
در فورنیکس خلفی قرار داده شد و همچنین در گروه
دارونما  1عدد قرص دارونما بهصورت سرپایی در
فورنیکس خلفی قرار داده شد .تمام مادران  12ساعت
بعد بستری شده و مورد معاینه مجدد نمره بیشاپ قرار
گرفتند .در تمام مادران مشارکت کننده در این مطالعه
بعد از اولین دوز دارو نمره بیشاپ کمتر از  6بود به
همین دلیل دوزهای قبلی در تمامی گروهها تکرار شد.
بعد از بهکار بردن دومین دوز ،معاینات دهانه رحم هر 2
ساعت توسط پژوهشگر و دیگر همکاران دستیار زنان
صورت گرفت ،بدین جهت قبل از شروع مطالعه ضریب
همبستگی بین مشاهدهگرها تعیین و در صورت لزوم با
آموزش الزم ،پایایی بین مشاهدهگرها افزایش و به حد
مطلوب رسانده شد .ضریب همبستگی بین مشاهدهگرها
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 %90بود .همچنین فشارخون و تعداد ضربان قلب مادر
هر  4ساعت کنترل می شد استفاده از دارو بعد از  2دوز
قطع شد و مادران مورد انفوزیون اکسیتوسین طبق
پروتکل برای القای زایمان قرار گرفتند و تا خاتمه
بارداری تحت نظر قرار گرفتند .عوارض دارویی ،روش
زایمان ،نمره آپگار دقیقه اول و پنج ،بستری در NICU
و وزن نوزادان ثبت گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )16و روشهای آمار توصیفی شامل
فراوانی و میانگین و آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه،
کای اسکوئر و کروسکال والیس انجام شد .در این مطالعه
مالحظات اخالقی شامل :کسب مجوز کمیته اخالق
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،دریافت کد  ،IRCTکسب
رضایت آگاهانه کتبی از بیماران و خارج نمودن زنان دارای
معیار خروج از مطالعه ،مدنظر قرار گرفت.

یافتهها
در این مطالعه سه گروه مورد مطالعه از نظر مشخصات
فردی (تحصیالت ،سن ،وزن ،قد) ،سن بارداری و نمره
بیشاپ تفاوت معنیداری نداشتند و مشابه بودند
( .)p=0/168بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس،
اختالف معنیداری در میانگین نمره بیشاپ ثانویه سه
گروه مشاهده شد ( .)p=0/046بر اساس نتایج آزمون
منویتنی در مقایسه دوبهدوی گروهها ،گروه استرادیول و
دارونما از نظر نمره بیشاپ ثانویه ،اختالف آماری
معنیداری داشتند ( ،)p=0/035ولی از نظر سایر موارد
مشابه بودند .همچنین بر اساس نتایج آزمون کروسکال
والیس ،اختالف معنیداری در میانگین نمره بیشاپ
ثالثیه سه گروه مشاهده شد ( .)p=0/007در مقایسه دو
به دوی گروهها ،دو گروه ایزوسورباید و استردیول از نظر
نمره بیشاپ ثالثیه ،مشابه یکدیگر بوده ( )p=0/860و
بهطور معنیداری بیشتر از دارونما بودند (جداول  1و .)2

جدول  -1آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه بیشاپ اسکور اولیه ،ثانویه و ثالثیه ،مدت آمادهسازی و مدت مراحل زایمان در
سه گروه مورد بررسی

بیشاپ اسکور اولیه
بیشاپ اسکور

سطح معنیداری

قرص ایزوسورباید

استرادیول

دارونما

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

3/2±0/99

2/88±1/08

3/12±9/6

0/369

بیشاپ اسکور ثانویه

4/34±1/57

4/79±1/2

3/93±1/03

0/046

بیشاپ اسکور ثالثیه

7/24±1/8

7/5±1/28

5/9±1/95

0/007

30/47±1/71

29/86±1/39

31/92±2/89

0/001#

مدت مرحله اول

265/16±103/95

279±91/35

307/2±113/23

0/545

مدت مرحله دوم

69/07±47/69

58/06±29/7

70/5±27/5

0/191

مدت مرحله سوم

14/8±3/37

14/35±3/8

15/01±5/6

0/851

مدت آمادهسازی (ساعت)
مدت مراحل
زایمان (دقیقه)

* آزمون کروسکال والیس
جدول  -2آزمون منویتنی جهت مقایسه دوبهدوی گروهها در بیشاپ اسکور ثانویه و ثالثیه
() I

()J

ایزوسورباید
ایزوسورباید
استرادیول

استرادیول
دارونما
دارونما

بیشاپ اسکور ثانویه

بیشاپ اسکور ثالثیه

تفاوت میانگین ()I-J

سطح معنیداری

تفاوت میانگین ()I-J

سطح معنیداری

0/449
0/408
*0/857

0/381
0/437
0/035

-0/289
*
1/275
*
1/565

0/860
0/028
0/014

4

*

بر اساس جدول  ،1میانگین مدت آمادهسازی سرویکس
تا زایمان در گروه قرص ایزوسورباید  ،30/47±1/71در
گروه استرادیول  29/86±1/39و در گروه دارونما
 31/92±2/89ساعت بود که بر اساس نتایج آزمون
کروسکال والیس ،اختالف معنیداری در زمان
آمادهسازی سه گروه وجود داشت ( .)p=0/001بر اساس

جدول  -3آزمون منویتنی جهت مقایسه دو به دوی گروهها برای مدت آمادهسازی سرویکس تا زایمان (ساعت)
() I

()J

ایزوسورباید
ایزوسورباید
استرادیول

استرادیول
دارونما
دارونما

مدت آمادهسازی
تفاوت میانگین ()I-J

سطح معنیداری

0/610
-1/45
-2/06

0/381
0/016
0/001

با این حال در تمامی مراحل ،دارونما بیشترین مدت
زمانی را داشت.
بر اساس نتایج جدول  ،4فراوانی سزارین در گروه قرص
ایزوسورباید  ،%21/2در گروه استرادیول  %15/2و در
گروه دارونما  %27/3بود .دارونما دارای بیشترین فراوانی
سزارین بود ،ولی بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر ،نوع
زایمان در سه گروه مشابه بود و سه گروه از این نظر
تفاوت معنیداری نداشتند (.)p=0/484

در بررسی مدت مراحل مختلف زایمان بر اساس نتایج
آزمون کروسکال والیس ،علیرغم مدت زمان کوتاهتر
مرحله اول در گروه قرص ایزوسورباید ،میانگین سه گروه
اختالف معنیداری نداشت ( .)p=0/545بر اساس نتایج
آزمون کروسکال والیس ،اختالف معنیداری در زمان
مدت مرحله دوم و سوم سه گروه نیز وجود نداشت
(( )p=0/191جدول  .)1علیرغم عدم وجود اختالف
معنیدار در مدت مراحل اول ،دوم و سوم در بین گروهها،

جدول  -4مقایسه فراوانی نوع زایمان در سه گروه مورد بررسی
قرص ایزوسورباید

استرادیول

دارونما

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

طبیعی

)78/8( 26

)84/8( 28

)72/7( 24

سزارین

)21/2( 7

)15/2( 5

)27/3( 9

سطح
معنیداری

*

0/484

* آزمون کای اسکوئر

نفر ( )%78/8از مادران دارای یکی از انواع عوارض دارویی
بودند .در بررسی نوع عارضه در گروه استرادیول نیز سردرد
باالترین ( )%45/4و گرگرفتگی کمترین ( )%3فراوانی را
داشتند .در گروه دارونما فقط  2نفر ( )%6از مادران دارای
عارضه بودند که از نوع خارش بود (جدول .)5

در بررسی عوارض دارویی در سه گروه 28 ،نفر ( )%84از
مادران گروه ایزوسورباید ،دارای یکی از انواع عوارض
دارویی بودند .در بررسی نوع عارضه در گروه ایزوسورباید
افت فشارخون ( )%84و سردرد ( )%33/3بیشترین
فراوانی را داشتند و خارش ،تهوع و سرگیجه ()%3
کمترین فراوانی را داشتند .در گروه قرص استرادیول 26
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نتایج آزمون منویتنی در مقایسه دو به دوی گروهها،
گروه ایزوسورباید و استرادیول از نظر مدت آمادهسازی
سرویکس تا زایمان مشابه بودند ( ،)p=0/381ولی هر دو
بهطور معنیداری زمان کوتاهتری از دارونما داشتند
(جدول .)3

جدول  -5مقایسه فراوانی عوارض دارویی در مادر در سه گروه
قرص ایزوسورباید
تعداد (درصد)

استرادیول
تعداد (درصد)

دارونما
تعداد (درصد)

گروه
مادران دارای عارضه

)84( 28

)78/8( 26

)6/06( 2

سردرد

)33/3( 11

)45/4( 15

-----

سرگیجه

)3/03( 1

)30/3( 10

-----

افت فشارخون

)84( 28

)30/3( 10

-----

قرمزی پوست

)18/2( 6

)6/06( 2

-----

گرگرفتگی

)15/15( 5

)3/03( 1

-----

استفراغ

)18/2( 6

-----

-----

خارش

)3/03( 1

-----

)6/06( 2

تهوع

)3/03( 1

)21/21( 7

-----

 دکتر گیتی رحیمی و همکاران

عارضه

نوع عارضه

در بررسی میزان بستری در  NICUدر سه گروه 2 ،نفر
( )%6/1از گروه ایزوسورباید 3 ،نفر ( )%9/1از گروه
استرادیول و  4نفر ( )%12/1از گروه دارونما در NICU
بستری شدند که دارونما بیشترین مقدار بستری و
ایزوسورباید کمترین مقدار بستری را به خود اختصاص
دادند ،ولی بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر ،اختالف
معنیداری در فراوانی میزان بستری شدن سه گروه
وجود نداشت (( )p=0/663جدول .)6

بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر در بررسی نمره آپگار
نوزادان در دقیقه اول ،فراوانی آپگار  9در گروه قرص
ایزوسورباید بهطور معنیداری بیشترین و استرادیول
کمترین بود ( .)p=0/021بر اساس نتایج آزمون کای
اسکوئر در بررسی نمره آپگار نوزادان در دقیقه پنجم،
فراوانی آپگار  10در گروه قرص ایزوسورباید و دارونما
بهطور معنیداری بیشتر از استرادیول بود (.)p=0/088
در بررسی وزن نوزاد نیز ،اختالف معنیداری در وزن
نوزادان سه گروه وجود نداشت (( )p=0/726جدول .)6

جدول  -6مقایسه نمره آپگار دقیقه اول و پنج ،بستری در  NICUو وزن نوزادان در سه گروه
قرص ایزوسورباید

استرادیول

دارونما

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

8

)6/1( 2

)24/2( 8

)18/2( 6

9

)93/9( 31

)75/8( 25

)81/8( 27

9

)6/1( 2

)21/2( 7

)6/5( 2

10

)93/9( 31

)78/8( 26

)93/9( 31

بله

)6/1( 2

)9/1( 3

)12/1( 4

خیر

)93/9( 31

)90/9( 30

)87/9( 29

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

3504/8±292/5

3522/7±280/09

3562/1±271/78

گروه
متغیر
آپگار دقیقه اول
آپگار دقیقه 5
بستری در
NICU
وزن نوزاد

* آزمون کای اسکوئر # ،آزمون آنوای یکطرفه

سطح
معنیداری
0/021
0/088
0/663

*

*

*

#

0/726

استفاده از پروستاگالندینها در کاهش زمان بستری تا
زایمان در بیماران و رضایت زنان وجود دارد.
در مطالعه حبیب و همکاران ( ،)2008بوالپروگادا و
همکاران ( ،)2006بوالربو و همکاران ( )2007و اکرهود و
همکاران ( ،)2003میانگین زمان بستری تا زایمان در
گروه ایزوسورباید مونونیترات کوتاهتر از دارونما بود که با

بحث
در مطالعه حاضر داروی ایزوسورباید مونونیترات و
استرادیول اثر مشابهی در کوتاه شدن فاصلة آمادهسازی
سرویکس تا زایمان داشتند .این زمان نسبت به پالسبو
بهطور معنیداری کوتاهتر بود .گزارشات زیادی مبنی بر
6

نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت ( ،)12-15اما
کریشنامورتی و همکاران ( )2015گزارش کردند که
ایزوسورباید مونونیترات در نرم کردن سرویکس غیر مؤثر
است ( )16که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت.
این محققین دلیل عدم تأثیر این دارو را ،پرایمیپار بودن
تمامی مشارکتکنندگان دانستند و ذکر کردند که
احتماالَ تأثیر این دارو بر مادران چندزا بیشتر است که
آگاروال و همکاران نیز به این نکته اشاره نمودند .در
مطالعه لطفعلیزاده و همکاران ( ،)2018ایزوسورباید
مونونیترات درمان مؤثر در پیشرفت نمره بیشاب و مقرون
به صرفه ذکر شد (.)17
در مطالعه دهقانی فیروزآبادی و همکاران (،)2010
میانگین زمان آمادهسازی دهانه رحم تا زایمان در گروه
ایزوسورباید مونونیترات نسبت به سنتوسینون اختالف
معنیداری نداشت ( .)18نتایج مطالعه رادولوویک و
همکاران ( )2007نشان داد دیالتاسیون سرویکس در 3
ماهه اول بارداری تحت تأثیر میزوپروستول بیشتر از
قرص ایزوسورباید مونونیترات است ( .)19در مطالعه الورا
و همکاران ( )2012استرادیول با میزوپروسترول بر روی
نرم کردن دهانه رحم ،اثر سینرژیک داشت (.)7
در مطالعه حاضر گروه ایزوسورباید و استرادیول از نظر
مدت آمادهسازی سرویکس تا زایمان مشابه بودند ،ولی
هر دو گروه بهطور معنیداری زمان کوتاهتری از دارونما
داشتند و هر دو دارو (ایزوسورباید و استرادیول) نمرة
بیشاب سرویکس را افزایش دادند .مطالعات متعددی
همسو با این یافته است ( ،)20 ،15اما در مطالعه بوالربو
و همکاران ( )2007به جز  %22در گروه دارو و  %8در
گروه دارونما که قبل از  24ساعت وارد زایمان
خودبهخودی شدند ،در سایر افراد گروه تغییری در نمرة
بیشاب مشاهده نشد ( )14که با مطالعة حاضر همخوانی
نداشت .این تفاوت به احتمال زیاد ناشی از این است که
در مطالعه بوالربو ،قرص ایزوسورباید مونونیترات 40
میلیگرم به صورت تک دوز 24 ،ساعت قبل از بستری
به مادران داده میشد .مطالعات ترومانس و همکاران
( )11( )1981و روزتوکیل و همکاران ()21( )1998
مؤید اثربخشی کافی ،مقرون به صرفه بودن و راحتی
استرادیول واژینال بودند.
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در مطالعه حاضر میانگین طول فاز فعال در سه گروه
مشابه بود .علیرغم عدم وجود اختالف معنیدار ،با این
حال در تمامی مراحل ،دارونما بیشترین مدت زمانی را
داشت .بنت و همکاران ( )2004اظهار داشتند که طول
مدت فاز فعال در افراد مختلف متفاوت است و بستگی به
تعداد زایمان ،نمایش و وضعیت جنین ،شکل و اندازه
لگن ،میزان دیالتاسیون سرویکس و وضعیت انقباضات
رحمی دارد ( .)22در مطالعه یزدیزاده و همکاران
( ،)2012میانگین طول فاز فعال زایمان در دو گروه
ایزوسورباید مونونیترات و دارونما تفاوت نداشت ( .)23در
مطالعه حاضر گروه دارونما دارای بیشترین فراوانی سزارین
بود ،ولی در مجموع سه گروه مطالعه از نظر نوع زایمان
(سزارین  -زایمان واژینال) تفاوت معنیداری نداشتند .این
نتایج در مورد زایمان سزارین با نتایج حبیب و همکاران
( ،)12( )2008نونس و همکاران ( )24( )2006و دهقانی
فیروزآبادی و همکاران ( )18( )2011مشابه بود .در
مطالعه عثمان و همکاران ( )2006نوع زایمان ،اعم از
سزارین و زایمان واژینال در دو ایزوسورباید مونونیترات و
ژل واژینال  PGE2تفاوتی نداشت (.)25
در مطالعه حاضر در بررسی عوارض جانبی ،عوارض
دارویی در مادران گروههای ایزوسورباید و استرادیول
بیشتر از گروه دارونما بود .شایعترین عارضه در گروه
ایزوسورباید ،افت فشارخون و سردرد و در گروه
استرادیول ،سردرد بود .در مطالعه لطفعلیزاده و همکاران
( )2018نیز سردرد در گروه ایزوسورباید مونونیترات بیشتر
از گروه میزوپروستون بود ( .)17در مطالعه بوالربو و
همکاران ( )2007در  %88گروه ایزوسورباید مونونیترات و
 %8گروه دارونما ،سردرد گزارش شد ( .)14در مطالعة
حبیب و همکاران ( )2008میزان بروز سردرد در گروه
ایزوسورباید  11%/76بود و در گروه دارونما هیچیک از
افراد دچار سردرد نشدند ( .)12کمتر بودن وجود سردرد
در مطالعة حبیب میتواند ناشی از تفاوت در عوامل
فرهنگی در ابراز درد باشد.
در مطالعه رادولویک و همکاران ( ،)18( )2007اکرهود و
همکاران ( ،)15( )2003حقیقی و همکار (،)25( )2004
عثمان و همکاران ( ،)24( )2006مقتدایی و همکار
( )26( )2008و دهقانی فیروزآبادی و همکاران ()2011

 در.) نیز به بروز عارضه جانبی سردرد اشاره کردند17(
 نفر در2  نفر در گروه ایزوسورباید و1 ،مطالعه حاضر
گروه دارونما دچار خارش شدند که با توجه با این
موضوع که خارش به تنهایی و بدون اختالل در
تستهای آزمایشگاهی عارضهای برای مادر و جنین
. پیگیریهای بعدی صورت نگرفت،ندارد
 در گروه استرادیول5  و1 در مطالعه حاضر آپگار دقایق
 در مطالعه.پایینتر از پالسبو و ایزوسورباید بود
) نمره آپگار در گروه2018( لطفعلیزاده و همکاران
ایزوسورباید مونونیترات باالتر از گروه میزوپروستول بود
 در حالی که در مطالعات نونس و همکاران،)17(
 دهقانی،)8( )2001(  نیکول و همکاران،)23( )2006(
 یزدیزاده و،)17( )2011( فیروزآبادی و همکاران
)2003(  اکرهود و همکاران،)22( )2012( همکاران
) نتایج گروههای24( )2006( ) و عثمان و همکاران15(
.مختلف مشابه بود
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به وجود
تفاوتهای بیولوژیکی و پاسخ متفاوت به اینداکشن در

نتیجهگیری
ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال بهطور مشابه
نمره بیشاپ را تغییر دادند و سبب کوتاه شدن فاصلة
 هر دو دارو سبب کاهش زمان.آمادهسازی تا زایمان شدند
 کاهش هزینه تحریک زایمان و بهبود،بستری تا زایمان
تجربه زایمان بدون افزایش در میزان استفاده از وسایل
 شاید مهمترین عامل.کمکی و یا اعمال جراحی شدند
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.از نظر فاصله زمانی تحریک تا زایمان است

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمام کسانی که در انجام این پروژه
. تشکر و قدردانی میشود،همکاری و حمایت نمودند
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