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تأثیر سولفات منیزیم در به تأخیر انداختن زایمان با پارگی
زودرس کیسه آب و عوارض جنینی آن
دکتر معصومه میرزامرادی ،1دکتر پریچهر کیمیایی ،2آسیه منصوری،3
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استادیار گروه پریناتولوژی ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز ،ایران.
دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم ،مرکز تحقیقات پیشگیری از
بیماری های متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه :استفاده از توکولیتیک هایی مانند سولفات منیزیم ،یکی از روش های درمانی معمول جلوگیری از زایمان
زودرس ناشی از پارگی زودرس کیسه آب می باشد .هر چند شواهد اندکی از اثرات مفید این دارو در بهبود پیامدهای
بارداری وجود دارد ،اما در بسیاری از مراکز به عنوان خط اول درمان به کار برده میشود .مطالعه حاضر با هدف بررسی
تأثیر سولفات منیزیم در به تأخیر انداختن زایمان با پارگی زودرس کیسه آب و جلوگیری از عوارض جنینی آن انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور بین فروردین ماه سال  1333تا آخر بهمن سال  1333در مرکز
آموزشی پزشکی مهدیه تهران انجام شد .افراد در دو گروه  44نفری مداخله (دریافت کننده داروی سولفات منیزیم) و
کنترل (دریافت کننده پالسبو) قرار گرفتند .با در نظر گرفتن متغیرهای اثرگذار بر پیامد ،از رگرسیون لوجستیک با
روش  Backward Stepwiseبرای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر پیامدهای مادری و نوزادی استفاده شده است.
از نرم افزار  SPSSنسخهی  23برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شده است.
یافته ها :تجویز داروی سولفات منیزیم منجر به مشاهده شدن اثرات سوء در پیامد بارداری نشد .همچنین این دارو
در جهت افزایش مدت زمان تأخیر در شروع زایمان ( )p>3/331در زنان با پارگی زودرس کیسه آب و نیز کم کردن
سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان آن ها تأثیرات مثبتی داشت ( .)p=3/332با در نظر گرفتن متغیرهای تأثیرگذار بر
شروع فاز فعال زایمانی ،تأخیر ایجاد شده در شروع فاز فعال زایمان به دلیل تجویز سولفات منیزیم در گروه مداخله
 7/2برابر همین زمان برای گروه کنترل بود ( .)OR=7/2 ،CI:2/45-13/1همچنین تجویز این دارو هیچگونه تأثیری
بر رخداد عوارض جنینی مرگ ،سپسیس ،خونریزی داخل بطنی و نیاز به  NICUدر افراد مورد بررسی نداشت.
نتیجهگیری :سولفات منیزیم باعث افزایش زمان تاخیر در رسیدن به فاز فعال در مادران با پارگی زودرس کیسه آب
شده است و شواهدی دال بر اثر سوء این دارو بر جنین مشاهده نشد.
کلمات کلیدی :پیامدهای جنینی ،سولفات منیزیم ،فاز فعال زایمان ،کارآزمایی بالینی
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پروستاگالندین ها ،داروهای مهار کننده کانال کلسیم و
داروهای آزاد کننده اکسید نیتریک ،از جمله داروهایی
هستند که اثرات مثبتی از خود نشان دادهاند ( .)14یکی
از روش های درمانی جلوگیری از زایمان های زودرس
ناشی از پارگی زودرس کیسه آب ،استفاده از توکولیتیک
هایی مانند سولفات منیزیم می باشد .هر چند شواهد
کمی از اثرات مفید این دارو در بهبود پیامدهای بارداری
در هر سنی از بارداری وجود دارد ،اما با این حال در
بسیاری از مراکز به عنوان خط اول درمانی به کار برده
میشود ( .)14 ،15هدف استفاده از توکولیتیک ها ،تأخیر
در ایجاد فاز فعال زایمان ،حداقل به میزان  43ساعت از
زمان تجویز دارو میباشد .به خوبی نشان داده شده است
که سولفات منیزیم میتواند زایمان را برای حداقل 43
ساعت به تأخیر اندازد ( .)17با توجه به اینکه مطالعات
مختلفی در خصوص به تأخیر انداختن زایمان در پارگی
زودرس کیسه آب در نقاط مختلف دنیا انجام گرفته و
اختالفات بین نتایج آن ها چمشگیر است ،مطالعه حاضر
با هدف بررسی تأثیر سولفات منیزیم در به تأخیر
انداختن زایمان در پارگی زودرس کیسه آب و عوارض
جنینی آن انجام شد.

مقدمه
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پارگی زودرس کیسه آب ( ، )PROMبه پارگی
خودبخودی پرده های جنینی قبل از شروع فرآیند
زایمان گفته میشود که در  %3کل بارداری ها مشاهده
میشود ( .)1میزان بروز پارگی کیسه آب زودرس در کل
بارداریها بین  5-13درصد برآورد شده است ( .)2مهم
ترین عارضه  ،PROMزایمان زودرس بوده که در سنین
بارداری پایین تر ،باعث افزایش فاصله زمانی پارگی کیسه
آب تا شروع دردهای زایمانی میشود ( .)3عوارض
جنینی گزارش شده به طور مستقیم با سن بارداری در
هنگام پارگی پرده ها رابطه دارد؛ به گونه ای که پارگی
زودرس کیسه آب قبل از ترم با افزایش  4برابری خطر
مرگ قبل از تولد و افزایش  3برابری خطر سندرم
دیسترس تنفسی در  13-43درصد زنان با پارگی
زودرس کیسه آب گزارش شده است ( .)4از نظر
اتیولوژی ،عوامل زیادی به عنوان عوامل خطر پارگی
زودرس کیسه آب گزارش شده است که از آن جمله
میتوان به سابقه پره ترم با پارگی زودرس کیسه آب،
خونریزی واژینال ،اعمال جراحی ،تغذیه نامناسب،
سیگاری بودن و نارسایی سرویکس اشاره کرد (.)4 ،5
زایمان پیش از موعد به شروع انقباضات رحمی با قدرت
و توالی کافی برای ایجاد دیالتاسیون و افاسمان پیش
رونده گردن رحم در هفته های  23-37بارداری گفته
می شود ( .)7در صورتی که زایمان پره ترم با پارگی
زودرس کیسه آب همراه باشد ،عالوه بر عوارض معمول،
عفونت های مادری و نوزادی ،دکولمان ،فشرده شدن
بندناف ،پروالپس بندناف و خروج ناگهانی مایع
آمنیوتیک نیز به آن اضافه میشود (.)3
به منظور جلوگیری از پیشرفت زایمان های زودرس
ناشی از پارگی کیسه زودرس کیسه آب ،روش های
مختلف درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که همگی در
جهت به تأخیر انداختن زایمان های زودرس و کاهش
عوارض جنینی بودهاند ( .)13مهار دارویی انقباضات
زودرس رحمی از گسترده ترین روش های موجود بوده،
ولی هنوز در خصوص بهترین روش درمانی اختالف نظر
وجود دارد ( .)13-11سولفات منیزیم ،مهار کننده های
Premature rupture of membranes

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسورکور بین فروردین
ماه سال  1333تا آخر بهمن سال  1333در مرکز
آموزشی پزشکی مهدیه تهران انجام گرفت .جامعه مورد
مطالعه شامل تمام زنان نخست زای مراجعه کننده به
بیمارستان مهدیه تهران بودند که دچار پارگی زودرس
کیسه آب شده بودند .مطالعه شامل دو گروه  44نفری
مداخله (دریافت کننده داروی سولفات منیزیم) و
کنترل (دریافت کننده دارونما) بود .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :زنان باردار با سن بارداری بین 25-32
هفته که با شکایت از پارگی زودرس کیسه آب و درد
های زایمانی در بیمارستان مهدیه بستری شده بودند،
عدم بیماری همزمان مانند کوریوآمنیونیت یا سابقه
حساسیت دارویی به سولفات منیزیوم ،عدم استفاده
قبلی از گلوکوکورتیکوئیدها طی بارداری اخیر ،عدم
استفاده قبلی از سولفات منیزیوم به منظور مهار درد
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 تعیین ارزش تشخیصی تست نسبت پروتئین به کراتینین

های زایمانی طی بارداری اخیر و عدم وجود بارداری
های دو و چند قلویی بود .معیارهای خروج از مطالعه
نیز شامل :پیشرفت سیر زایمان به صورت دیالتاسیون
 4سانتیمتری و بیش از آن ،وقوع حساسیت یا ایجاد
عوارض دارویی حین استفاده از سولفات منیزیوم،
ناهنجاری های کشنده جنینی ،شرایط غیر مطمئن
جنینی ،محدودیت شدید رشد جنینی ،پره اکالمپسی
یا اکالمپسی شدید ،خونریزی مادر و شرایط
همودینامیک غیر پایدار بود .جهت تعیین حجم نمونه با
1
در نظر گرفتن خطای  %5و توان  ،%33از جدول گِهان
و مطالعات مشابه صورت گرفته استفاده شد (.)13-23
پس از تعیین حجم نمونه و جامعه آماری از بین افراد
واجد شرایط 32 ،نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی
از زنان نخست زای مراجعه کننده به درمانگاه
بیمارستان مهدیه انتخاب و وارد مطالعه شدند .سپس با
کمک تخصیص تصادفی ،این  32نفر به دو گروه مداخله
(دریافت کننده سولفات منیزیم) و کنترل (گیرنده
دارونمای سولفات منیزیم) تقسیم شدند .برای تخصیص
تصادفی افراد به دو گروه ،رژیم های درمانی (رژیم
درمانی گروه مداخله و کنترل) در پاکت هایی جداگانه
بسته بندی شده و توسط کارشناس مامایی آموزش دیده
از شماره  1تا  32کددهی شدند .از سوی دیگر با پذیرش
هر بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه ،مصاحبه توسط
یک کارشناس دیگر انجام و بدون اطالع از کددهی بسته
های دارویی ،به فرم های جمعآوری اطالعات یک کد از
عدد  1تا  32تعلق گرفت .در نهایت افرادی که کد
مربوط به آن ها شماره ای فرد بود ،به گروه مداخله و
سایر افراد به گروه کنترل تخصیص داده شدند .در این
مطالعه گولداروی مورد استفاده توسط دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شد.
تمام مراحل فوق با روش کورسازی انجام و هیچ کدام از
اعضاء تیم تحقیق از نحوه تخصیص درمان به بیماران
باخبر نبودند .به این ترتیب که از بین مادرانی که دچار
پارگی زودرس پرده های جنینی ( 32 -25هفته
بارداری) و درد های زایمانی بودند ،تعدادی به طور
تصادفی تحت دریافت انفوزیون سولفات منیزیوم قرار
Gehan

گرفتند که هدف از این انفوزیون ،ایجاد تأخیر  43ساعته
در سیر زایمانی برای تجویز یک دوره کورتیکواستروئید
( 2دوز تجویز بتامتازون) بود .همچنین از بین مادرانی که
همین شرایط را داشتند (دچار پارگی زودرس پرده های
جنینی ( 25-32هفته بارداری) و درد های زایمانی) ،ولی
سولفات منیزیوم دریافت نکرده بودند ،گروهی به عنوان
گروه کنترل در نظر گرفته شدند و پس از همسان سازی
از نظر سن بارداری ،دو گروه از نظر عوارض نوزادی و
عوارض زایمانی و میزان وقوع کوریوآمنیونیت مورد
مقایسه قرار گرفتند .در گروه مداخله افراد  4گرم
سولفات منیزیم حل شده در  133سی سی سرم نرمال
سالین را در مدت  23دقیقه برای رسیدن به دوز باالی
اولیه دریافت کردند .در مرحله بعد ،افراد هر یک ساعت
 2گرم سولفات منیزیم را در  133سی سی سرم نرمال
سالین به صورت انفوزیون دریافت کردند .دریافت این
انفوزیون تا حداکثر  43ساعت بعد از شروع توکولیز ادامه
داشت ( .)21تمام مراحل ذکر شده با حفظ اصول
کورسازی برای گروه کنترل نیز انجام گرفت .دو گروه
مداخله و کنترل عالوه بر رژیم های درمانی تخصیص
داده شده دو دوز بتامتازون (بر اساس دستورالعمل)1 ،
گرم آزیترومایسین خوراکی و آمپی سیلین به صورت
چهار بار در روز دریافت میکردند .در طول مدت درمان،
معاینات منظم  12ساعته از نظر تعداد تنفس ،حجم
ادراری ،مقیاس کمای گالسکو ،رفلکس عمیق تاندونی،
تاکی کاردی جنین و مادر ،افزایش دمای بدن به 33
درجه یا بیشتر و ترشحات بدبوی واژن جهت جلوگیری
از عوارض و پیامد های جنینی و مادری توسط رزیدنت
های زنان و زایمان انجام میگرفت .برای تأیید وجود
عوارض مادری و جنینی ،ابتدا معاینه بالینی توسط
پزشک صورت میگرفت و در صورت شک به وجود یک
عارضه ،اقدامات تشخیصی متعاقب انجام میگرفت .ابزار
گردآوری داده ها ،فرم های جمعآوری اطالعاتی بودند
که توسط  2نفر از ماما های آموزش دیده تکمیل میشد.
این فرم حاوی اطالعاتی از جمله سن مادر ،هفته
بارداری ،نوبت بارداری ،طول مدت زایمان ،عوارض
جنینی و مادری ،وزن تولد و غیره بود .قبل از ورود افراد
به مطالعه ،از آن ها رضایت نامه آگاهانه گرفته شد و به

مطالعه از نظر خصوصیات پایه در ابتدای مطالعه اختالف
آماری معنیداری با یکدیگر نداشتند.
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آن ها اجازه داده شد که هر زمانی تمایل به ادامه
همکاری نداشتند ،از مطالعه خارج شوند .داده ها پس از
گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )23مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .جهت
توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین،
انحراف معیار ،واریانس و جداول توزیع فراوانی) و در
مرحله بعد جهت تعیین اثرات دارو بر مدت زمان تأخیر
ایجاد شده از روش های آماری تحلیلی (آزمون تی ،من
ویتنی و آنالیز رگرسیون) استفاده شد .این مطالعه پس از
تصویب در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی به اجرا درآمده است.

جدول  -1خصوصیات پایه دو گروه مداخله و شاهد در
ابتدای مطالعه
متغیر

طبقه

سن

سال

سن
بارداری

هفته
بله

سابقه سقط
خیر

یافته ها

گروه
مداخله ()24/35±5/1
شاهد ()24/34±5/7
مداخله ()23/5±1/47
شاهد ()23/14±1/53

سطح معنی داری
3/32
3/43

مداخله ()%24/1
شاهد ()%17/4
مداخله ()%73/3

3/31

شاهد ()%32/4

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک ،با در نظر
گرفتن متغیرهای تأثیرگذار بر شروع فاز فعال زایمانی،
تأخیر ایجاد شده در شروع فاز فعال زایمان به دلیل
تجویز سولفات منیزیم در گروه مداخله  7/2برابر همین
زمان برای گروه کنترل بود (.)OR=7/2 ،CI:2/45-13/1
تغییرات میانگین زمان تأخیر در شروع فاز فعال زایمانی
در دو گروه مداخله و شاهد در نمودار  1نشان داده
شده است .بر اساس این نمودار می توان گفت در زنان
با سن بارداری کمتر از  33هفته ،استفاده از سولفات
منیزیم منجر به افزایش  %77زمان شروع فاز فعال
زایمانی شد .این تغییرات زمانی در زنان با سن بارداری
 33-31هفته برابر با  %37/3بود.

در این مطالعه از اطالعات دو گروه  44نفری مداخله
(دریافت کننده سولفات منیزیم) و کنترل (دریافت
کننده دارونما) استفاده شده است .میانگین سن افراد
مورد مطالعه  24/3±5/37سال بود .دو گروه از نظر
میزان تحصیالت در ابتدای مطالعه اختالف آماری
معنیداری با یکدیگر نداشتند ( .)p=3/74همچنین از
نظر شغلی 13 ،نفر ( )%14افراد مورد مطالعه کارمندان
دفتری 22 ،نفر ( )%24پرسنل خدماتی و فروشندگان،
 13نفر ( )%11جزء مشاغل حرفهای 17 ،نفر ( )%13جزء
مشاغل ابتدایی و بقیه خانهدار ( )%32بودند .خصوصیات
پایه دو گروه قبل از مداخله در جدول  1نشان داده شده
است .بر اساس نتایج ارائه شده در این جدول ،افراد مورد

نمودار  -1تغییرات میانگین زمان تأخیر در شروع فاز فعال زایمانی در دو گروه مداخله و کنترل
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بر اساس نتایج جدول  ،2دو گروه مداخله و کنترل از
نظر متغیرهای مدت زمان تأخیر ایجاد شده و به وجود
آمدن دیسترس تنفسی در نوزاد اختالف آماری
معنیداری داشتند .به عبارت دیگر تجویز داروی
سولفات منیزیم منجر به مشاهده شدن اثرات سوء در

جدول -2آنالیز تك متغی ره متغیرهای پایه و عوارض نوزادی بین دو گروه مداخله و کنترل
متغیر
سن مادر

*

سن بارداری

*

مدت زمان تأخیر
آپگار دقیقه اول

*

*

آپگار دقیقه پنجم
وزن نوزاد

24/35±5/13

24/33±5/4

3/32

()23/5±1/47

()23/14 ±1/53

3/43

114/1±33/2

23/3±13/5

>3/331

13/17±1/33

3/34±1/35

3/44

3/22±1/4

3/22±1

3/33

1433/7±543

1323±541

3/23

(12)24/1

(3)17/4

(34)73/3

(33)32/4

(32)43/4

(17)37

(14)33/4

(23)43

*

*

سابقه سقط

گروه مداخله

گروه شاهد

سطح معنی داری

**

سندرم زجر تنفس
نیاز به NICU

**

خونریزی داخل بطنی
مرگ نوزاد
سپسیس

**

**

آتونی رحم

**

کوریوآمینیونیت

**

(32)43/4

(34)73/3

(14)33/4

(12)24/1

(2)4/3

(3)4/5

(44)35/7

(43)33/5

(1)2/2

(3)4/5

(45)37/3

(43)33/5

(5)13/3

(3)17/4

(41)33/1

(33)32/4

(2)4/3

(3)3

(44)35/7

(44)133

(3)3
(44)133

(3)3
(44)133

3/31
3/332
3/44
3/44
3/33
3/37
3/11
-

* میانگین  ±انحراف معیار ** ،تعداد (درصد)

وزن هنگام تولد اثر حفاظتی برای جلوگیری از سپسیس
داشت؛ به طوری که با هر واحد افزایش در متغیر وزن،
احتمال ابتالء به عفونت  %3/3کاهش داشت .نتایج نشان
داد که در هیچ یک از موارد کوریوآمینیویت مشاهده نشد
و شواهدی دال بر اثر سوء سولفات منیزیم در این زمینه
وجود نداشت .سن بارداری نیز تأثیر معنیداری بر نیاز به
مراقبت از نوزادان در  NICUداشت؛ به گونه ای که هر
چه سن بارداری افزایش مییافت (با افزایش هر یک
واحد) %33 ،احتمال نیاز به مراقبت از نوزاد در NICU
کاهش می یافت.

نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره (با حضور متغیرهای
همراه) جهت بررسی تأثیر تجویز سولفات منیزیم در
افراد با پارگی زودرس کیسه آب بر روی عوارض جنینی
در جدول  3نمایش داده شده است .نتایج مطالعه نشان
داد که تجویز سولفات منیزیم باعث کاهش  73درصدی
بروز سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان گروه مداخله
نسبت به گروه کنترل شد .همچنین تجویز این دارو
هیچگونه تأثیری بر رخداد عوارض جنینی مرگ،
سپسیس ،خونریزی داخل بطنی و نیاز به  NICUدر
افراد مورد بررسی نداشت .از بین متغیرهای همراه ،متغیر
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پیامد بارداری نشد ،اما این دارو در جهت افزایش مدت
زمان تأخیر در شروع زایمان ( )p>3/331در زنان با
پارگی زودرس کیسه آب و نیز کم کردن سندرم
دیسترس تنفسی در نوزادان آن ها اثرات مثبتی داشت
(.)p=3/332

جدول -3اثرات متغیرهای مورد بررسی بر عوارض نوزادی در افراد مورد بررسی

 دکتر معصومه میرزامرادی و همكاران

پیامد نوزادی
متغیر

طبقه

سن مادر
سن بارداری
زمان تأخیر
آپگار دقیقه 1
آپگار دقیقه 5
وزن نوزاد

سال
روز
ساعت
گرم
بله
خیر
بله
خیر

سابقه سقط
تجویز سولفات
منیزیم

مرگ
)OR (CI, 95%
(1/41 )3/7-2/2
(3/3 )3/4-1/4
(1/13 )3/3-1/32
(3/7)3/4-1/4
(3/3 )3/4-1/3
(3/3)3/42-1/17
(1/333 )3/7-1/44
طبقه مرجع
(2/23 )3/3-3/24
طبقه مرجع

سپسیس
)OR (CI, 95%
(3/3 )3/75-1/1
(1/32 )3/32-1/13
(3/33 )3/37-1/31
(1/14 )3/13-4/3
(1/45 )3/2-4
(3/37 )3/35-3/33
(3/24 )3/34-1/1
طبقه مرجع
(4/54 )3/3-4/7
طبقه مرجع

زجر تنفسی
)OR (CI, 95%
(1/33 )3/34-1/12
(1 )3/35-1/34
(3/33 )3/7-1/2
(3/41 )3/14-1/14
(2/47 )3/37-3/24
(3/33 )3/33-1/1
(3/73 )3/25-2/5
طبقه مرجع
(3/21 )3/33-3/4
طبقه مرجع

خونریزی داخل بطنی
)OR (CI, 95%
(3/37)3/43-1/11
(3/3 )3/3-1/3
(1/334 )3/33-1/32
(1/13 )3/5-2/1
(1/13 )3/11-1/31
(3/33 )3/33-1/32
(1/32 )3/3-1/41
طبقه مرجع
(3/2 )3/4-4/3
طبقه مرجع

ان آی سی یو
)OR (CI, 95%
(1/37 )3/33-1/2
(3/47 )3/53-3/34
(3/33 )3/33-1
(3/3 )3/47-1/2
(3/73)3/54-1/35
(1 )3/33-1/32
(3/44 )3/2-3/3
طبقه مرجع
(2/43 )3/54-5/21
طبقه مرجع

زایمان شده است .نتایج سایر مطالعات نیز استفاده از
سولفات منیزیم را برای تأخیر در رسیدن به فاز فعال
زایمان مؤثر نشان دادند ( .)24 ،23 ،17در مطالعه
حاضر استفاده از سولفات منیزیم در مادران با پارگی
کیسه آب و سن بارداری  33-31هفته ،منجر به
افزایش حداقل  77درصدی در زمان شروع فاز فعال
زایمانی شد (نمودار  .)1در مطالعه وینر و همکاران
( )1333نیز استفاده از مهار کننده در گروهی که قبل
از هفته  23بارداری دچار پره ترم با پارگی زودرس
کیسه آب شده بودند ،مؤثرتر بود و تأخیر ایجاد شده در
فاز فعال زایمان بیشتر گزارش شده است (.)25
مطالعات اخیر نشان دادهاند که استفاده از داروی
سولفات منیزیم باعث ایجاد تأخیر در فاز فعال زایمان
حداقل برای مدت  43ساعت پس از مصرف شدهاند ،اما
در خصوص بروز عوارض جنینی هنوز به نتیجه واحدی
دست نیافتهاند .برای مثال در مطالعه مروری آگادلو و
همکاران ( )2333که بر روی  4مطالعه کارآزمایی
بالینی انجام شد ،نتایج حاکی از کاهش معنیدار
( )CI:3/55-3/33 ،OR=3/43خطر فلج مغزی نوزادان
زودرس متعاقب استفاده از سولفات منیزیم بود (،)24
ولی در مطالعه میتن دورف و همکاران ( )2332تجویز
این دارو به عنوان یک عامل خطر قوی شناخته شد،
همچنین این مطالعه گزارش کرد که استفاده از این
دارو در مجموع ،منجر به افزایش بروز پیامدهای جنینی

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از سولفات
منیزیم به عنوان یک داروی توکولیز کننده در زنان با
پارگی زودرس کیسه آب ،برای تأخیر در رسیدن به فاز
فعال زایمان مؤثر است .همچنین با در نظر گرفتن
عوامل مخدوش کننده و کنترل شرایط محیطی
بیماران ،این دارو منجر به بروز عوارض جانبی در
نوزادن متولد شده نشد .در این مطالعه افراد مورد
مطالعه از نظر خصوصیات پایه از جمله سن ،سن
بارداری ،سابقه سقط و سطح تحصیالت همسان بوده و
نتایج به دست آمده کمتر تحت تأثیر خصوصیات افراد
مورد بررسی بود .پارگی پیش از موعد کیسه آب
جنینی از مهم ترین مشکالت در طب نوزادان و از
عوارض شایع مامایی بوده که مادر و جنین را در معرض
خطر قرار میدهد .با وجود اهمیت این موضوع ،تعداد
مطالعات موجود در زمینه بررسی درمان ایدهآل زنانی
که دچار این عارضه شده اند ،اندک است (.)22 ،7
در سال های اخیر تالش جهت ارائه راهکارهای درمانی
بهتر به طور روز افزونی افزایش داشته و منجر به کسب
اطالعات مفیدی در این زمینه شده است .نتایج حاصل
از آنالیزهای رگرسیونی با در نظر گرفتن سن مادر ،سن
بارداری و سابقه سقط نشان دادند که تنها تجویز
سولفات منیزیم ( )CI=2/45-13/1 ،OR=7/2منجر به
ایجاد حداقل  43ساعت تأخیر در شروع فاز فعال
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میشود ( .)11به هر حال مطالعات نشان دادهاند که
پارگی زودرس کیسه آب به خودی خود یک عامل خطر
به شمار رفته و با نوع درمان انتخابی ،سن بارداری و
سن مادر ارتباط بیشتری دارد ( .)27در خصوص سایر
پیامدهای مرتبط با زایمان زودرس در حضور یا عدم
حضور پارگی زودرس کیسه آب ،مطالعات زیادی انجام
شده است ،برای مثال در مطالعه گِرِزر ( )1333استفاده
از سولفات منیزیم باعث کاهش خطر مرگ در نوزادان
نارس متولد شد و در مطالعه کادیرو ( )2333باعث
افزایش خطر مرگ آنان شد ( .)23 ،23همچنین
مطالعات نشان دادهاند که رخداد عوارض جنینی مانند
کوریوآمنیونیت ،وزن تولد ،تعداد روزهای بستری در
بخش مراقبت های ویژه نوزادان ،نیاز به دستگاه تنفس
مصنوعی ،سپسیس نوزادی ،مورتالیته ،میزان بیماری
غشاء هیالن ،انتروکولیت نکروزانت و خونریزی مغزی
داخل بطنی در نوزادان مادران با پارگی زودرس کیسه
آب درمان شده با سولفات منیزیم در مقایسه با گروه
درمان انتظاری اختالفی نداشته و در پیش آگهی پره
ناتال نیز بهبودی رخ نداده است ( .)31 ،33به هر حال
در نظر گرفتن نوع مطالعه و روش انجام آن برای
تصمیمگیری صحیح در خصوص استفاده یا عدم استفاده
از این دارو به محقق این اجازه را میدهد که مطالعات
مروری که نتایج چندین مطالعه را با هم درآمیخته است
را در اولویت قرار دهد .در این مطالعه سندرم دیسترس
تنفسی جنین ،نیاز به مراقبت در  ،NICUخونریزی
داخل بطنی مغز ،مرگ نوزاد و سپسیس به عنوان پیامد
های جنینی در نظر گرفته شدند .نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که استفاده از سولفات منیزیم تأثیر بر
پیامدهای گفته شده به جز کاهش سندرم زجر تنفسی
نداشت .در مطالعه آگودلوآ و همکاران ( )2333ارتباطی
بین استفاده از سولفات منیزیم در مادران با پارگی کیسه
آب زودرس و مرگ جنین مشاهده نشد که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)24با در نظر گرفتن
سن مادر ،سن بارداری ،زمان تأخیر ایجاد شده ،آپگار
دقیقه اول و پنجم ،وزن نوزاد و سابقه سقط ،نتایج
رگرسیون لوجستیک نشان داد که متغیر وزن نوزاد ،اثر
حفاظتی برای جلوگیری از سپسیس داشته است؛ به
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حفاظتی برای جلوگیری از سپسیس داشته است؛ به
گونه ای که با هر واحد افزایش در متغیر وزن ،احتمال
ابتالء به عفونت  3/3درصد کاهش داشته است .در
مطالعه دییو و همکاران ( )2314نیز میانگین وزن
هنگام تولد و سن بارداری در نوزادان مشکوک به
سپسیس به طور معنی داری کمتر از نوزادان سالم بود.
بر اساس این مطالعه ،این ارتباط ناشی از بیان بیشتر
ژن  nCD64که یکی از مارکرهای مهم سپسیس
نوزادی است ،در نوزادان با وزن تولد پایین و بسیار
پایین می باشد ( .)32در مطالعه حاضر از بین
پیامدهای نوزادی مختلف مورد بررسی ،فقط سندرم
دیسترس تنفسی با بهبود  %33در گروه دریافت کننده
سولفات منیزیم نسبت به گروه کنترل ،استفاده از این
دارو را توجیه میکرد و این در حالی است که نتایج
مطالعه حسنزاده و همکاران ( )2335نشان داد که
توکولیز در موارد پره ترم با پارگی زودرس کیسه آب
منجر به افزایش سن بارداری شده اما منجر به بهبود
پیامد نوزادی نمی شود ( .)33در مطالعه جزایری و
همکاران که در زمینه استفاده از سولفات منیزیم به
عنوان داروی توکولیتیک کننده در زنان با پارگی
زودرس کیسه آب انجام گرفت ،زایمان در عرض 43
ساعت بعد از دریافت دارو و برای یک هفته در گروه
دریافت کننده سولفات منیزیم شایع تر بود .همچنین
پیش آگهی مادری و نوزادی در دو گروه یکسان بود و
محققین نتیجه گرفتند که استفاده از سولفات منیزیم
نه تنها باعث بهبود عوارض مادری و نوزادی نمیشود،
بلکه فاصله زمانی بین پارگی کیسه آب و زایمان را نیز
کوتاه میکند (.)34
با توجه به اینکه عوامل خطر زایمان زودرس ناشی از
پارگی زودرس کیسه آب و همچنین نحوه پاسخ به
درمان و عوارض و مرگ و میر مادران و نوزادان در هر
منطقه با توجه به نژاد ،قومیت متفاوت است ،بایستی در
هر منطقه جغرافیایی با توجه به نژاد ،قومیت ،امکانات
دارویی ،مراقبت از نوزادان و تجهیزات مراکز مراقبت
های ویژه نوزادان در مورد نیاز به درمان و پیشگیری از
زایمان زودرس به دلیل پارگی کیسه آب ،به طور
جداگانه تصمیمگیری شود .پیشنهاد میشود مطالعات

 پیشنهاد میشود مطالعات.جداگانه تصمیمگیری شود
بزرگتر با تمرکز بر رخداد عوارض جنینی در مادران با
.پارگی زودرس کیسه آب انجام گیرد

تشكر و قدردانی

نتیجه گیری

بدین وسیله از مرکز تحقیقات بهداشت باروری و
ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به خاطر
.حمایت مالی این پژوهش تشکر و قدردانی می شود

هر چند در این مطالعه سولفات منیزیم باعث افزایش
زمان تاخیر در رسیدن به فاز فعال در مادران با پارگی
زودرس کیسه آب شده است و شواهدی دال بر اثر سوء
 اما هنوز هم به علت،این دارو بر جنین مشاهده نشد
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