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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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تاریخ دریافت 1331/31/33 :تاریخ پذیرش1331/30/11 :

مقدمه :خونریزی پس از زایمان به عنوان اولین علت مرگ و میر مادری در کشورهای در حال توسعه است .با توجه
به اینکه پیشگیری و درمان خونریزی پس از زایمان گامی مهم در سالمت جامعه و به خصوص سالمت زنان است،
مطالعات متفاوتی در جهت درمان مؤثر بر خونریزی پس از زایمان انجام شده است .مطالعه حاضر با هدف مروری
سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در مورد درمانهای طبی و غیرطبی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان در ایران و
جهان انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مروری سیستماتیک اطالعات مورد نظر از پایگاههای اطالعاتی مرکز ثبت کارآزماییهای
بالینی  Scopus ،Pubmed ،SID ،Google Scholar ،IRCTو  Science Directبا کلمات کلیدی خونریزی
پس از زایمان و کارآزمایی بالینی در بازه زمانی  2333-2311جستجو شد .بر اساس معیار جداد ،مطالعاتی که نمره 3
و یا بیشتر گرفتند وارد مطالعه شدند .تجزیه و تحلیل دادهها به صورت کیفی انجام شد.
یافتهها :در نهایت  76کارآزمایی شامل  11مقاله ایرانی و  03مقاله خارجی که دارای معیار ورود به مطالعه بودند،
بررسی شدند .بر اساس بررسیهای انجام شده ،تعداد مطالعات انجام شده در زمینه داروهای گیاهی بسیار محدود اما
در زمینه داروهای شیمیایی متعدد بود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که اکسی توسین به علت عوارض جانبی کمتر به عنوان اولین خط درمان خونریزی پس
از زایمان مورد استفاده قرار میگیرد و داروی بعدی میزوپروستول است .در مورد تأثیر داروهای دیگر چه طبی و چه
غیر طبی نیاز به انجام مطالعات بیشتر است.
کلمات کلیدی :خونریزی پس از زایمان ،درمان ،کارآزمایی بالینی ،مرور سیستماتیک
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پست الكترونیکn_kariman@yahoo.com :
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مقدمه
ساالنه تقریباً نیم میلیون زن در سراسر جهان به دالیل
مرتبط با حاملگی و زایمان میمیرند ( .)1خونریزی پس
از زایمان به عنوان شایعترین علت مرگ و میر مادری در
کشورهای در حال توسعه و علت  %21مرگهای مادری
در سرتاسر جهان است ( .)2ساالنه  10میلیون زن از
خونریزی پس از زایمان رنج میبرند ( .)3این عارضه
منجر به مرگ  %21مادران در کشورهای در حال توسعه
و  %13در کشورهای توسعهیافته شده است ( .)0میزان
مرگ و میر ناشی از خونریزی پس از زایمان 103333
مرگ در هر سال ،یا یک مرگ مادر در هر  0دقیقه
تخمین زده شده است .این عارضه در  %1همه زایمانها
اتفاق میافتد (.)1
خونریزی پس از زایمان به صورت از دست دادن 133
میلیلیتر خون یا بیشتر بعد از کامل شدن مرحله سوم
زایمان تعریف میشود ،به خونریزی که پس از  20ساعت
اول تولد اتفاق میافتد ،خونریزی تأخیری اطالق میشود
( .)6 ،7شایعترین علتهای خونریزی پس از زایمان
آتونی (تون) ،تروما ،جفت باقیمانده (بافت) و اختالالت
انعقادی (ترومبین) میباشند (.)1
خونریزی شدید پس از زایمان منجر به پیامدهایی از
قبیل شوک هیپوولمیک ،اختالالت انعقادی داخل
عروقی ،اختالالت کبدی ،سندرم دیسترس تنفسی حاد و
نارسایی کلیوی میشود ( .)13 ،3درمان باید در راستای
علل ایجادکننده خونریزی پس از زایمان باشند .بنابراین
استفاده از منقبضکنندههای رحمی نقش مرکزی را در
درمان ایفا میکنند .اکسی توسین داخل وریدی به عنوان
داروی انتخابی است .اگر اکسی توسین داخل وریدی در
دسترس نباشد ،یا اگر خونریزی به اکسی توسین پاسخ
ندهد ،استفاده از ارگومترین داخل وریدی ،دوز ثابت
اکسی توسین -ارگومترین ،یا یک داروی پروستاگالندین
(شامل  133میکروگرم میزوپروستول زیرزبانی) توصیه
میشود .استفاده از کریستالوئیدهای ایزوتونیک که بهتر
از استفاده از کولوئیدها است برای حفظ مایع داخل
وریدی ابتدایی در زنان با خونریزی پس از زایمان و
استفاده از ترانکسامیک اسید اگر اکسی توسین و دیگر
داروهای منقبضکننده رحمی برای متوقف کردن
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خونریزی شکست بخورد یا اگر خونریزی تا حدی ناشی
از تروما تصور شود ،توصیه میشود .ماساژ رحمی نیز
برای درمان خونریزی پس از زایمان به محض اینکه
تشخیص داده شد ،توصیه شده است .در صورت عدم
پاسخ یا عدم دسترسی به منقبضکنندههای رحمی،
استفاده از بالون داخل رحمی برای درمان خونریزی پس
از زایمان ناشی از آتونی رحم توصیه شده است ( .)6سایر
درمانها شامل مداخالت جراحی از جمله بستن شریان
رحمی ،بخیههای فشاری رحم و بستن شریان ایلیاک
داخلی است ( .)7داروهای صناعی با همه کارایی که
دارند دارای عوارض نامطلوب و هزینهبر میباشند که
ضرورت وجود داروهای کم خطرتر را ایجاب میکنند.
امروزه استفاده از فرآوردههای گیاهی در جهان رو به
افزایش است .به همین دلیل استفاده از گیاهان دارویی
جهت پیشگیری از خونریزی مورد توجه بسیاری قرار
گرفته است .مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان می-
دهد که  %11جمعیت جهان از جنبه پزشکی به گیاهان
وابسته هستند .مصرف داروهای گیاهی تاریخچه طوالنی
داشته و به طور عمده مورد قبول جامعه است .به گزارش
سازمان جهانی بهداشت مشخص شده که  %13جمعیت
دنیا از گیاهان دارویی استفاده میکنند (.)10-11
درمانهای غیرطبی شامل گیاهانی نظیر عصاره تخم
شوید گیاه یوسیتونی 1و خرما در کاهش خونریزی پس از
زایمان طبیعی مؤثرند ( .)17 ،11-11گیاهانی نظیر گزنه
و کیسه کشیش در درمان خونریزی شدید مؤثرند (،16
.)11
با در نظر گرفتن اینکه بهبود بخشیدن به مراقبتهای
سالمت برای زنان در طول زایمان و بهعبارتدیگر
پیشگیری و درمان خونریزی پس از زایمان یک گام
ضروری در جهت دستیابی به اهداف پیشرفته هزار ساله
است ( )6و با توجه به اینکه در زمینه درمانهای طبی و
غیر طبی خونریزی پس از زایمان در ایران و جهان
مطالعات متعددی انجام شده و یافتههای متفاوتی
گزارش شده ولی تاکنون این مطالعات در ایران مورد
مرور قرار نگرفته و به دلیل اینکه یافتن روش درمانی
آسان ،در دسترس ،ارزان و غیرتهاجمی و با عوارض

 سحر قلندری و همكاران

موردنظر در قسمت عنوان وارد شد و کل مقاالت موجود
در پایگاه مورد بررسی قرار گرفت.
معیار ورود مقاالت به مطالعه شامل :انجام مطالعه به
صورت کارآزمایی بالینی و درمان خونریزی پس از
زایمان بود .مشخصات جمعیت شرکتکننده در
مطالعه شامل زنانی بود که به طور طبیعی و سزارین
زایمان میکردند .پیامدهای مورد بررسی شامل طول
مرحله سوم و چهارم زایمان ،میزان از دست دادن
خون در مرحله سوم و چهارم زایمان ،میزان افت
هموگلوبین و هماتوکریت پس از زایمان و عوارض
جانبی داروها بود .جهت ارزیابی مقاالت از معیار جداد
استفاده شد .بر اساس این معیار ،مقاالتی که نمره  3یا
بیشتر گرفتند ،وارد مطالعه شدند .در نهایت  76مقاله
شامل  11مقاله فارسی و  13مقاله خارجی برای
بررسی نهایی وارد پژوهش شد (شکل  .)1معیار جداد
وجود سوگیری در تصادفیسازی ،پیگیری بیماران و
کورسازی را مورد بررسی قرار میدهد که حداقل
امتیاز در این معیار  3و حداکثر امتیاز  1است .در
ضمن به منظور افزایش پایایی و روایی مطالعه سه
پژوهشگر به طور همزمان به جستجوی مقاالت
پرداختند و کیفیت مقاالت را بر اساس معیار جداد به
طور جداگانه مورد ارزیابی قرار دادند.

کمتر از اهمیت ویژهای برخوردار است ،مطالعه حاضر با
هدف مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در
جهت انتخاب بهترین روش درمان خونریزی پس از
زایمان در ایران و جهان انجام شد.

روشکار
در این مطالعه مروری سیستماتیک از تمام کارآزمایی-
های بالینی انجام شده در مورد انواع روشهای درمانی
مؤثر بر خونریزی پس از زایمان در ایران و جهان از سال
 2333تا  2311استفاده شد .روش ارائه مطالب اعم از
تعیین مسئله مورد مطالعه ،جمعآوری ،تحلیل و تفسیر
یافتهها بر اساس سیستم گزارشدهی مطالعات
سیستماتیک  PRISMA1انجام شد .با معیار قرار دادن
پروتکل فوق ،جستجوی مقاالت آغاز شد .برای انجام
جستجوی الکترونیکی از محدودیت زمانی استفاده شد.
بر این اساس تمام مقاالت چاپ شده از سال  2333تا
 2311جستجو شدند .برای دستیابی به اطالعات مورد
نظر از مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی پایگاههای
اطالعاتی مرکز ثبت کارآزماییهای بالینی،Scopus ،
 SID ،Google Scholar ،Medlib ،Irandocو
مقاالت چاپشده در پایگاههای اطالعاتی ،Pubmed
 Cochrane ،Science Directاستفاده شد .به
منظور به حداکثر رساندن جامعیت جستجو در منابع
فارسی ،از کلید واژه های کلی و عمومی فارسی شامل
خونریزی ،پس از زایمان ،مرحله سوم ،مرحله چهارم
زایمان ،کارآزمایی بالینی ،گیاهان دارویی و ترکیبات
احتمالی آنها در چکیده ،عنوان و کلیدواژه استفاده شد.
بدین منظور از عملگرهای «و» و «یا» استفاده شد .برای
پایگاههای الکترونیکی انگلیسی معادل التین و Meshe
کلمات شامل،"Postpartum hemorrhage" :
"Third stage " ،"Clinical trial" ،"Treatment
،"The fourth stage of labor" ،"labor of
" "Medicinal Plantsو با استفاده از عملگرهای
 ANDو  ORبه صورت ترکیبی جستجو شدند .در
پایگاه اطالعاتی  Google Scholarکلیدواژهای
1

Preferred reporting items for systematic reviews and
meta- analyses

61

 انواع روش های درمانی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان

شكل  -1فلوچارت انتخاب مقاالت

خرما با نام علمی فوینیکس داکتیلیفرا 1جزء میوههای
گرمسیری است .خرما به عنوان یک ماده
ضدعفونیکننده و قابض در درمان مشکالت رودهای
مصرف میشود .خرما دارای کلسیم ،سرتونین ،تانن،
اسید لینولئیک و آنزیم پروکسیداز است که در کنترل
خونریزی اهمیت زیادی دارد .همچنین گلوکز خرما منبع
مهمی برای تولید انرژی در بدن بوده و بهترین ماده
مغذی برای عضالت رحم است ( .)11تعداد  3کارآزمایی
بالینی به اثربخشی خرما بر روی خونریزی پس از زایمان
پرداختهاند .در مطالعه خادم و همکاران ( )2336استفاده
از خرما در مقایسه با  13واحد اکسی توسین عضالنی در
کاهش خونریزی پس از زایمان مؤثرتر بود ( .)17در
مطالعه مجاهد و همکاران ( ،)2312مقدار خونریزی در
گروه مصرفکننده رطب و اکسی توسین در پایان دو
ساعت بعد از زایمان کمتر از گروهی بود که فقط برای
آنها اکسی توسین تجویز شده بود ( .)11یوسفی و
همکاران ( )2310نیز بیان کردند که خرما بر خونریزی
پس از زایمان مؤثر است (.)16

یافتهها
در این مرور سیستماتیک تعداد  76مقاله با حجم نمونه
 03300مورد بررسی قرار گرفت .مقاالت از نوع
کارآزمایی بالینی بودند .از میان  63مطالعه مرتبط با
موضوع 76 ،مطالعه برای بررسی انتخاب شده که بر
اساس نوع مداخله به دو گروه دارویی و غیر دارویی
تقسیمبندی شدند .گروه اول شامل مقاالتی بود که
گیاهان دارویی و شیمیایی را مورد بررسی قرار داده و
گروه دوم شامل مقاالتی بود که از روشهای غیر دارویی
استفاده کرده بودند (شکل .)1
در روشهای دارویی 71 ،مطالعه قرار گرفت 6 .مطالعه به
بررسی تأثیر گیاهان دارویی شامل خرما ،عصاره تخم
شوید ،گزنه ،کیسه کشیش و زیره و  10مطالعه به
بررسی اثر داروهای شیمیایی شامل میزوپروستول
(زیرزبانی ،رکتال و خوراکی) ،ترانکسامیک اسید،
کربوتوسین ،اکسی توسین و ارگومترین میپرداخت.
الف) گیاهان دارویی:
خرما (:)Phoenix dactylifera

Phoenix dactylifera
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بسیاری از استانهای کشور مانند تهران ،مازندران،
گلستان ،گیالن ،مرکزی ،اصفهان و همدان میروید (،13
 .)23کیسه کشیش حاوی مواد مختلفی مانند تانن،
کولین ،استیل کولین ،فالونوئیدها ،آمینواسیدها،
اسیدهای چرب ،استرول ،تیامین ،اسید آسکوربیک،
کلسیم ،پتاسیم ،بتاکاروتن ،ویتامین  ،kنیاسین و آهن
است ( .)23-13بر اساس مطالعات ،کیسه کشیش دارای
فعالیتهای اکسی توسیک ،ضد زخم و ضدالتهابی
است ( .)20این گیاه بر روی عضالت صاف رحم اثر
میگذارد و انقباض آن را افزایش میدهد و دارای اثر بند
آورنده خون است و بهصورت خوراکی در درمان
خونریزیهای سنگین قاعدگی و یا خونریزی رحمی
مابین دوره قاعدگی به کار میرود (.)21 ،13این گیاه
برای توقف خونریزی بعد از زایمان ،خونریزی معده ،روده،
ریه ،خوندماغ و هموروئید خونریزی دهنده مفید است
( .)23 ،13در مطالعه نافع و همکاران ( )2310گیاه
کیسه کشیش در زنان سنین باروری مبتال به خونریزی
شدید قاعدگی مؤثر بود (.)11

تخم شوید (:)Anethum graveolens dhi
 سحر قلندری و همكاران

شوید از خانواده چتریان است .ترکیبات شیمیایی آن
شامل تانن ،یک ماده رزینی و یک اسانس روغنی فرار
متشکل از لیمونن ،کتون ،کاروون و یک ماده چرب است.
تاننها اغلب از پلی فنلها هستند که دارای خاصیت
انقباضی میباشند .میوه این گیاه دارای اثرات آنتی
اسپاسمودیک بر روی لوله گوارش است و از آن به عنوان
کاهنده خونریزی در دیسمنوره ،قاعدهآور و افزاینده شیر
نام بردهاند .در مطالعه مهدویان و همکاران (،)2331
مصرف عصاره تخم شوید خوراکی در مقایسه با تجویز
اکسی توسین عضالنی سبب کاهش بیشتر خونریزی بعد
از زایمان شد (.)12
گزنه (:)urtica Dioica
1

2

گزنه با نام علمی اورتیکا دیوئیکا از خانواده اورتیسیکا
گیاهی است که در بیشتر مناطق مرطوب دنیا و در ایران
در بیشتر مناطق میروید .گزنه در درمان بیماریهای
مختلف از جمله اختالالت دستگاه ادراری تحتانی،
روماتیسم ،نقرس ،پروستاتیت ،کولیت ،رینیت آلرژیک،
آسم ،اگزما ،التهاب حنجره ،خونریزی شدید قاعدگی،
سندرم پیش از قاعدگی ،آنمی فقر آهن ،خونریزی پس از
زایمان ،افزایش شیر مادر ،زخم ،خونریزی از بینی،
هموروئید ،ادرار خونی ،خلط خونی ،اسهال ،دیابت،
پیشگیری و درمان سنگ کلیه ،آکنه و افزایش رشد مو
استفاده شده است .این گیاه با سه مکانیسم ایجاد اثرات
ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی ،اثرات هورمونی و ایجاد
انقباض در عضالت صاف رحم در کاهش خونریزیهای
شدید قاعدگی یا خونریزیهای رحمی دیگر اعمال اثر
میکند .در مطالعه خادم معبودی و همکاران (،)2310
گزنه و مفنامیک اسید هر دو در کاهش خونریزی شدید
قاعدگی مؤثرتر بود (.)11

افشره زیره (:)Cuminum cyminum L
این گیاه از خانواده چتریان بوده و خواص درمانی ضد
اسپاسم شکم ،بادشکن ،معرق ،مقوی معده ،قاعده آور،
شیرافزا و مدر دارد .همچنین موادی مانند سیمین،
فالندرون ،کارون و الکل کومینیک به مقادیر کم در آن
یافت میشود .این گیاه دارای تانن ،روغن رزین و اسانس
است ( .)13در مطالعه فاضل و همکاران ( )2313تأثیر
افشره زیره و دارونما بر میزان خونریزی بعد از زایمان
یکسان بود (.)27
ب) داروهای شیمیایی
میزوپروستول (:)Misoprostol
میزوپروستول یک متیل استر پروستاگالندین  E1است و
با تغییر در نفوذپذیری سلولهای غشایی میومتر یا با
تغییر در گیرندههای غشایی کلسیم عمل میکند.
میزوپروستول بر محرک انتخابی متصل شده به گیرنده
پروستانوئید  EP-2/EP-3میومتر رحم مؤثر است .از
طریق خوراکی ،زیرزبانی ،واژینال یا رکتوم تجویز میشود
( .)26برای تحریک میومتر رحم حامله مؤثر میباشد
( .)21میزوپروستول در تخلیه طبی رحم در سقط

کیسه کشیش (:)Capsella bursa pastoris
3

گیاه کیسه کشیش با نام علمی کبسال بورسا پاستوریس
از خانواده کروسیفرا 0گیاهی علفی است .در ایران نیز در
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خودبخود و رسیده شدن سرویکس و القا لیبر استفاده
میشود ( .)23عالئم گوارشی (تهوع ،استفراغ و اسهال) و
تب شایعترین عوارض جانبی میزوپروستول هستند که
اغلب خفیف و خود محدود شونده میباشند (.)33
برخالف مترژین و کربوپرست ،میزوپروستول در زنان
مبتال به فشارخون و آسم قابل تجویز است (.)31
در مطالعه بیگی و همکاران ( )2333میزوپروستول
زیرزبانی در کنترل خونریزی بعد از زایمان مؤثرتر از
اکسی توسین بود ( .)32همچنین در مطالعه بالد و
همکاران ( )2312میزوپروستول زیرزبانی در کاهش
خونریزی پس از زایمان مؤثرتر بود ( .)33به عالوه در
مطالعه ویماال و همکاران ( )2337میزوپروستول زیرزبانی
در کاهش از دست دادن خون در جراحی سزارین مؤثر
بود ( .)30در مطالعه پریا و همکاران ()2311
میزوپروستول همانند اکسی توسین بهعنوان یک
اکسیتوسیک پیشگیریکننده در مدیریت فعال مرحله
سوم زایمان برای پیشگیری از خونریزی پس از زایمان
بود ( .)26در مطالعه بالم و همکاران ()2313
میزوپروستول وقتی که برای توقف خونریزی شدید پس
از زایمان ناشی از آتونی رحم در زنانی که اکسی توسین
پروفیالکتیک در طول مرحله سوم لیبر دریافت کردهاند
استفاده میشد ،معادل اکسی توسین بود ( .)31در
مطالعه زوبری و همکاران ( ،)2331اضافه کردن 733
میکروگرم میزوپروستول زیرزبانی به درمان استاندارد
( 13واحد اکسی توسین داخل وریدی یا  1واحد اکسی
توسین  3/0 +میلیگرم ارگومترین به صورت عضالنی یا
داخل وریدی) برای کاهش خونریزی پس از زایمان
پیشنهاد شده بود ( .)37همچنین در مطالعه کاردوسو و
همکاران ( )2331میزوپروستول زیرزبانی تکرر خونریزی
شدید پس از زایمان را کاهش داد ( .)36در مطالعه واید
و همکاران ( )2333نیز بیان شد که میزوپروستول
زیرزبانی همانند متیل ارگونوین عضالنی و  -11متیل
پروستاگالندین  F2αدر پیشگیری از خونریزی پس از
زایمان مؤثر است ( .)31در حالی که در مطالعه وایدمر و
همکاران ( )2313استفاده از  733میکروگرم
میزوپروستول زیرزبانی برای درمان خونریزی پس از
زایمان توصیه نشد ( .)33همچنین در مطالعه تواتیا و
06

 انواع روش های درمانی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان

همکاران ( 13 )2310واحد اکسی توسین داخل وریدی
نسبت به میزوپروستول زیرزبانی مؤثرتر بود ( .)03در
مطالعه شارکوی و همکاران ( )2313استفاده از
میزوپروستول زیرزبانی به اضافه انفوزیون اکسی توسین و
کربوتوسین داخل وریدی برای پیشگیری از خونریزی
پس از زایمان در بیماران با عوامل خطر در طول سزارین
تأثیر مشابهی داشت (.)31
در مطالعه صمیمی و همکاران ( )2311شیاف رکتال
میزوپروستول در کاهش خونریزی پس از زایمان مؤثرتر
و کم عارضهتر از سنتومترین تزریقی بود ( .)01به عالوه
در مطالعه لوکوگامیج و همکاران ( 133)2331میکروگرم
میزوپروستول رکتال در درمان خونریزی اولیه پس از
زایمان مؤثر بود (.)02
در مطالعه میرتیموری و همکاران ( )2313میزوپروستول
مقعدی همانند یک داروی منقبضکننده رحمی،
خونریزی پس از زایمان را کاهش داد و همچنین از
کاهش هموگلوبین در مقایسه با اکسی توسین جلوگیری
کرد ( .)03بهعالوه در مطالعه بدجوکو و همکاران
( )2312میزوپروستول رکتال در زنان با عوامل خطر
برای آتونی رحم مؤثر بود و منجر به افت کمتر
هماتوکریت و کاهش تزریق خون پس از زایمان شد
( .)00همچنین در مطالعه نصر و همکاران ()2333
استفاده معمول از  133میکروگرم میزوپروستول رکتال
در کاهش از دست دادن خون بعد از زایمان مؤثر بود
( .)01همچنین چادهاری و همکاران ( )2310گزارش
کردند که تجویز  133میکروگرم میزوپروستول مقعدی
میتواند یک جایگزین مؤثر برای انفوزیون اکسی توسین
جهت پیشگیری خونریزی پس از زایمان باشد ( .)07به
عالوه در مطالعه مروت ( )2312درمان با  033میکروگرم
میزوپروستول رکتال قبل از جراحی ،از دست دادن خون
مرتبط با سزارین انتخابی را به طور معنیداری کاهش
داد ( .)06اما در مطالعه گرستنفلد و همکاران ()2331
میزوپوستول مؤثرتر از اکسی توسین در پیشگیری از
خونریزی پس از زایمان نبود (.)01
در مطالعه موسی و همکاران ( )2311اثربخشی
میزوپروستول خوراکی مشابه اکسی توسین داخل
عضالنی بود ( .)03در مطالعه آفالبی و همکاران ()2313

 سحر قلندری و همكاران

اسید در کاهش خونریزی پس از زایمان در زنان تحت
سزارین مؤثر است ( .)17به عالوه در مطالعه شکور و
همکاران ( )2313میزان مرگ و میر و هیسترکتومی در
گروه ترانکسامیک اسید تا  %21کاهش یافت (.)16
همینطور در مطالعه موفق و همکاران ()2311
ترانکسامیک اسید داخل وریدی از دست دادن خون را
حین و پس از جراحی و تزریق اکسی توسین را در
بیماران با سزارین کاهش داد ( .)11در مطالعه
جانگوردوک و همکاران ( )2313متوسط از دست دادن
خون در گروه تزریق ترانکسامیک اسید کمتر بود و
مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت پس از جراحی در گروه
ترانکسامیک اسید باالتر بود ( .)13همچنین در مطالعه
سنتورک و همکاران ( )2313ترانکسامیک اسید در
کاهش خونریزی حین و پس از زایمان در زنانی که تحت
سزارین قرار گرفتند مؤثر بود ( .)73در مطالعه جایی و
همکاران ( )2330ترانکسامیک اسید مقدار خونریزی را از
زایمان جفت تا دو ساعت پس از زایمان کاهش داد (.)71
به عالوه مطالعه یهیا و همکاران ( )2310نشان دهنده
تأثیر مثبت ترانکسامیک اسید در کاهش از دست دادن
خون پس از سزارین بود ( .)72همچنین در مطالعه
عبدالعلیم و همکاران ( )2313استفاده از ترانکسامیک
اسید قبل از جراحی منجر به کاهش از دست دادن خون
در طول و بعد از جراحی سزارین انتخابی شد ( .)73در
مطالعه سخاوت و همکاران ( )2333نیز استفاده از
ترانکسامیک اسید از دست دادن خون را از انتها تا دو
ساعت پس از جراحی کاهش داد ( .)70همچنین در
مطالعه سنتیلز و همکاران ( )2311نیز اضافه کردن
ترانکسامیک اسید به یک عامل منقبضکننده رحمی
برای پیشگیری از خونریزی پس از زایمان مفید بود
( .)71در مطالعه شهف و همکاران ( )2310میزوپروستول
هیچ برتری ویژه نسبت به ترانکسامیک اسید نداشت
(.)77

نیز ذکر شد که میزوپروستول خوراکی در مدیریت فعال
مرحله سوم زایمان مؤثر و ایمن است ( .)13همچنین در
مطالعه رجایی و همکاران ( )2310ذکر شد که
میزوپروستول خوراکی میتواند جایگزین مناسبی برای
اکسی توسین داخل وریدی باشد ( .)33به عالوه در
مطالعه نگ و همکاران ( )2331میزوپروستول در
مدیریت مرحله سوم زایمان مؤثر بود ( .)23در مطالعه
موبین و همکاران ( )2311تجویز  733میکروگرم
میزوپروستول خوراکی در زایمانهای خانگی میزان
خونریزی پس از زایمان را تا  %20کاهش داد ( .)11اما
در مطالعه بسکت و همکاران ( )2336استفاده روتین از
 033میکروگرم میزوپروستول خوراکی نسبت به  1واحد
اکسی توسین داخل وریدی در کاهش خونریزی پس از
زایمان مؤثرتر نبود ( .)12همچنین در مطالعه یونسو و
همکاران ( )2311با وجود اینکه میزوپروستول در درمان
خونریزی پس از زایمان مؤثر بود ،هیچ اثر قابلتوجهی در
پیشگیری از آتونی القاءکننده خونریزی پس از زایمان
نداشت ( .)13همینطور در مطالعه والراون و همکاران
( ،)2330استفاده از داروهای منقبضکننده رحمی
اضافی در گروه میزوپروستول کمتر بود (.)10
ترانكسامیک اسید (:)Tranexamic acid
ترانکسامیک اسید یک داروی ضد فیبرینولیز صناعی
است .هنگامی که خونریزی به علت فیبرینولیز اولیه
باشد ،ترانکسامیک اسید به صورت مهار کننده مؤثر
فیبرینولیز عمل کرده و هموستاز را تقویت میکند ،بدون
آنکه باعث افزایش عوارض جانبی مانند ترومبوآمبولی
شود .احتماالً ترانکسامیک اسید ،اثرات پالسمینوژن و
محصوالت تجزیه فیبرین که در اثر جدا شدن جفت آزاد
میشوند را خنثی میسازد (.)11
ترانکسامیک اسید به طور گسترده برای درمان
خونریزیهای سنگین قاعدگی استفاده میشود و از
دست دادن خون در جراحیهای انتخابی و تزریق خون
را تا تقریباً یکسوم کاهش میدهد ( .)17در مطالعه
میرغفوروند و همکاران ( )2313ترانکسامیک اسید به
صورت پروفیالکتیک ،خون از دست رفته پس از زایمان
طبیعی را کاهش داد ( .)11همچنین در مطالعه خو و
همکاران ( )2313بیان شد که درمان با ترانکسامیک

کربوتوسین (:)Carbetocin
کربوتوسین یک داروی جدید برای پیشگیری از آتونی
رحم ،آنالوگ صناعی اکسی توسین است که نیمهعمر آن
 0تا  13مرتبه بیشتر از اکسی توسین است .در مقایسه با
اکسی توسین به جای انفوزیون به صورت تزریق تکدوز
00

و بهصورت داخل وریدی یا داخل ماهیچهای تجویز
میشود .سرعت ورود آن به خون بعد از تزریق داخل
ماهیچهای  %13و دوز مطلوب آن در مرحله سوم زایمان
 133میکروگرم است .بیماران دریافتکننده کربوتوسین
نسبت به اکسی توسین نیاز به مداخالت کمتری دارند،
بدینگونه بروز خونریزی پس از زایمان را کاهش میدهد
( .)76نیمه عمر آن  03دقیقه است و انقباضات رحمی
در کمتر از  2دقیقه بعد از تجویز داخل وریدی یا
عضالنی اتفاق میافتد (.)71
در مطالعه نیرماال و همکاران ( )2333کربوتوسین داخل
عضالنی در کاهش از دست دادن خون پس از زایمان و
کاهش سطح هموگلوبین مؤثر بود ( .)76همچنین در
مطالعه عسکر و همکاران ( )2311دوز واحد 133
میکروگرم کربوتوسین عضالنی با کاهش خونریزی پس از
زایمان ،افت کمتر هموگلوبین و عوارض جانبی کمتر
همراه بود ( .)73به عالوه در مطالعه اسوالدو و همکاران
( )2311کربوتوسین یک جایگزین مناسب برای اکسی
توسین جهت پیشگیری از خونریزی پس از زایمان در
زنان با پره اکالمسی شدید بود ( .)63در مطالعه صمیمی
و همکاران ( )2313نیز کربوتوسین در پیشگیری از
خونریزی پس از زایمان مؤثرتر بود و میتواند یک
جایگزین خوب سنتومترین در زنان با خطر کم باشد
( .)61در مطالعه لیونج و همکاران ( ،)2337کربوتوسین
در پیشگیری از خونریزی اولیه پس از زایمان طبیعی
مؤثر بود (.)71
اکسی توسین (:)Oxytocin
اکسی توسین اکتاپپتیدی است که شش اسید آمینه آن
یک حلقه تشکیل داده و سه اسید آمینه دیگر شکل یک
دم را تشکیل میدهد .اکسی توسین به صورت داخل
وریدی و عضالنی تجویز میشود و به شکل اسپری بینی
هم تهیه شده است .اثر اکسی توسین انقباض رحمی
است .حساسیت رحم حامله به اکسی توسین زیاد بوده و
باعث انقباض عضالنی قوی میشود ( .)62شروع اثر
اکسی توسین بعد از تزریق عضالنی حدود دو و نیم
دقیقه است .این اثر تا  11دقیقه شدید و پس از 33
دقیقه پایان مییابد ( .)63اکسی توسین در شلی رحم

ارگومترین (:)Ergometrin
ارگونوین نوعی آلکالوئید است که از ارگوت گرفته
میشود .متیل ارگونوین و ارگونوین آلکالوئیدهائی شبیه
به هم هستند که از اسید لیسرژیک ساخته میشوند و
اثرات مشابه هم دارند .این آلکالوئیدها به شکل مالئات
(مترژین) و یا به صورت محلول برای مصرف تزریقی و یا
به صورت قرص برای مصرف خوراکی تهیه میشوند که
از طریق گوارش جذب میشوند .نوع آمینی آن از رکتوم
جذب میشود ،به صورت شیاف نیز قابل استفاده است.
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بعد از زایمان به سرعت رحم را منقبض میکند ،ولی
طول اثر آن مثل ارگومترین نیست (.)60
در مطالعه فهمیدا و همکاران ( ،)2331افزودن  13واحد
سنتوسسینون داخل ورید نافی باعث کاهش خونریزی
پس از زایمان ،طول مرحله سوم زایمان و بروز جفت
باقیمانده در مقایسه با  1واحد اکسی توسین داخل
وریدی به اضافه نیم میلیگرم ارگومترین تنها شد (.)61
همچنین در مطالعه مورفی و همکاران ( )2333انفوزیون
اکسی توسین در جراحی سزارین انتخابی خونریزی پس
از زایمان را کاهش داد ( .)67در مطالعه پوری و همکاران
( )2312نیز تجویز  33واحد اکسی توسین داخل ورید
نافی در  13میلیلیتر نرمال سالین بعد از زایمان جنین
یک روش ساده ،غیر تهاجمی و مؤثر برای مدیریت فعال
مرحله سوم لیبر بود ( .)66اما در مطالعه کنته و همکاران
( )2331تجویز پروفیالکتیک اکسی توسین قبل از
زایمان جفت در مقایسه با تجویز اکسی توسین بعد از
زایمان جفت ،بروز خونریزی پس از زایمان یا طول
مرحله سوم زایمان کاهش نداد (.)61
در مطالعه آالن و همکاران ( )2312به این نتیجه
رسیدند که در مقایسه با  13واحد اکسی تسین
پروفیالکتیک ،دوز  13یا  03واحد وقتی که در 133
میلیلیتر در طی یک ساعت برای زایمان طبیعی داده
میشود ،درمان خونریزی پس از زایمان را کاهش
نمیدهد 13 .واحد نیاز به اکسی توسین اضافی و خطر
افت  %7یا بیشتر در هماتوکریت را کاهش میدهد (.)63
مطالعه کیلی و همکاران ( )2313نیز نشان داد انفوزیون
اکسی توسین بدون نیاز به افزودن اکسی توسین جهت
پیشگیری و درمان خونریزی کافی است (.)13

 سحر قلندری و همكاران

این دارو اثر آگونیستی برگیرنده دوپامینی  CNSدارد و
از محرکهای قوی برای انقباض رحم است که اثرات
انقباضی آن برای کنترل خونریزی بعد از زایمان مؤثر
است .اثر این دو دارو دیرتر از اکسی توسین ظاهر
میشود ،ولی دوام بیشتر دارد .تجویز این دارو باید پس از
خروج جفت باشد .تجویز این دارو در زنان مستعد به
افزایش فشارخون خطرناک است (.)11
در مطالعه دولتیان و همکار ( )2333داروی سنتومترین
بهتر از سنتوسینون و سنتوسینون بهتر از اداره
فیزیولوژیک بر طول مدت مرحله سوم زایمان و پیامد
حاملگی تأثیر داشت ( .)11همچنین در مطالعه ازاما و
همکاران ( ،)2310ارگومترین عضالنی از اکسی توسین
عضالنی در کاهش خونریزی پس از زایمان در طول
مرحله سوم زایمان برتر بود ( .)12اما در مطالعه چوی و
همکاران ( )2332که یک میلیلیتر سنتوسینون داخل
وریدی را با یک میلیلیتر سنتومترین عضالنی مقایسه
کرده بود گزارش کردند که هیچ تفاوت بالینی مهمی در
تأثیر سنتومترین عضالنی و اکسی توسین داخل وریدی
برای پیشگیری از دست دادن خون پس از زایمان وجود
ندارد (.)13
در مطالعه عنورپور و همکاران ( )2313بیان شد که
متیل ارگونوین پایداری همودینامیک را به طور
معنیداری القاء میکند و استفاده از متیل ارگونوین در
سزارین با بیهوشی اسپاینال به دلیل پایداری
همودینامیک و نیاز کمتر به داروهای تنگکننده عروق
توصیه شد ( .)10همچنین در مطالعه کالیسکان و
همکاران ( ،)2332اکسی توسین به اضافه متیل ارگونوین
نسبت به میزوپروستول رکتال برای پیشگیری از
خونریزی پس از زایمان به طور معنیداری مؤثرتر بود
(.)11

زایمان است .اشباع اکسیژن بعد از زایمان ممکن است
اشباع اکسیژن و انقباض مؤثر میومتر را افزایش دهد و از
خونریزی پس از زایمان ناشی از آتونی رحم پیشگیری
کند (.)17
در مطالعه جانگردوک و همکاران ( )2311استنشاق
اکسیژن بعد از زایمان برای کاهش از دست دادن خون
واژینال در طول مرحله سوم و چهارم لیبر مفید نبود
(.)17
ماساژ رحمی ()Uterin massage
در مطالعه منگ و همکاران ( )2313ماساژ عرضی
شکمی رحم بهاضافه اکسی توسین بعد از زایمان جفت
در مقایسه با تجویز اکسی توسین بهتنهایی از دست
دادن خون را کاهش نداد ( .)16در مطالعه عبدالعلیم و
همکاران ( )2313نیز ماساژ رحمی نسبت به اکسی
توسین برای کاهش خون از دست رفته پس از زایمان
کمتر مؤثر بود (.)11
خروج دستی جفت ( Manual removal of
:)placenta
در مطالعه جان و همکاران ( )2313ارتباطی بین روش
خروج جفت و از دست دادن خون پس از سزارین وجود
نداشت (.)13
کشش کنترلشده بند ناف ( Controlled cord
:)traction
در مطالعه دنوکس و همکاران ( )2313کشش
کنترلشده بند ناف برای مدیریت خروج جفت هیچ اثر
معنیداری بر بروز خونریزی پس از زایمان و مارکرهای
دیگر از دست دادن خون پس از زایمان نداشت (.)33
همچنین در مطالعه کاشانیان و همکاران ()2313
مدیریت فعال ،از دست دادن خون را در مرحله سوم
زایمان کاهش نداد ،اما مدت این مرحله را کاهش داد.
مدیریت فعال با افزایش از دست دادن خون در طول
مرحله چهارم زایمان مرتبط بود (.)31

ج) روشهای غیر دارویی
اکسیژن درمانی (:)Oxygen therapy
آتونی رحم شایعترین علت خونریزی پس از زایمان است.
هیپوکسی یک علت مهم در اتیولوژی آتونی رحم پس از
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کارآزمایی

 30نفر از زنانی که

بالینی
یکسو کور

شرایط ورود به
مطالعه را داشتند.

خادم
()2336
()11

کارآزمایی
بالینی

 72زن که در
بیمارستان امام رضا
و حضرت زینب
زایمان کرده بودند.

()2313
()17

کارآزمایی
بالینی

 113زن باردار
نخست زا با سن
حاملگی  31هفته

مهدویان
()2332
()12

کارآزمایی
بالینی یک
سوکور

مجاهد
()2311
()11

()2312
()16

نافع
()2310
()11

فاضل
()2331
()27

 13گرم رطب بالفاصله بعد از
زایمان جفت

توسین در هزار
سی سی سرم
قندی نمکی

 13واحد اکسی
توسین داخل
عضالنی

ساعت پس از زایمان

وزن کردن پد و شان تا سه
ساعت پس از زایمان

از سن حاملگی  33هفته 01 ،دانه

یوسفی

خادم
معبودی

انفوزیون  23واحد اکسی توسین
در هزار سی سی سرم قندی نمکی
به اضافه  133گرم رطب مضافتی
بم همراه با یک لیوان آب گرم

انفوزیون 23
واحد اکسی

وزن کردن پد و شان تا دو

میانگین خونریزی در پایان  2ساعت اول

 62زن مراجعه
کننده به بیمارستان
زینب که شرایط
ورود به مطالعه
داشتند.

کارآزمایی
بالینی
سه سوکور

 33نفر از
دانشجویان مبتال به
منوراژی در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد
بابل

کارآزمایی

 33زن مبتال به

بالینی
یک سوکور

خونریزی شدید
قاعدگی

خرما داده میشد و از نمونههای
پژوهش خواسته شد تا شروع
دردهای زایمانی ،روزانه  6دانه
خرما مصرف نمایند.
 3/311گرم بر کیلوگرم عصاره
تخم شوید به صورت محلول در
آب قند ( 13سی سی آب و دو
حبه قند)
درمان معمول به اضافه  1عدد
کپسول گزنه به صورت دو کپسول
صبح ،دو ظهر و یک عدد شب از
روز اول قاعدگی تا اتمام آن و
حداکثر به مدت  6روز ،برای دو
سیکل مساوی
دو کپسول کیسه کشیش هر 12
ساعت دو عدد به اضافه درمان
معمول هر  1ساعت از روز اول
قاعدگی تا اتمام آن و حداکثر  6روز

-

فرمهای مصاحبه ،مشاهده،
معاینه ،فرم ثبت حرکات
جنین و یادداشت خوراک

 13واحد اکسی
توسین عضالنی
به همراه نصف
لیوان آب قند

توزین پد ،شان و گازهای
مصرفی تا دوساعت پس از
زایمان

درمان معمول به
اضافه پالسبو
گزنه

اندازه گیری میزان خونریزی
با استفاده از چارت
 PBLACقبل و بعد از
مداخله.

بعد از زایمان در گروه اکسی توسین
 126/11سی سی و در گروه اکسی
توسین و رطب  71/1سی سی بود که
اختالف آماری معنیداری وجود داشت
(.)p=3/331
استفاده از خرما به صورت خوراکی
خونریزی پس از زایمان را بیشتر از 13
واحد اکسی توسین به صورت عضالنی
کاهش میدهد و میتواند یک جایگزین
خوب در زایمان طبیعی باشد
(.)p=3/303

ذکر نشده است

ذکر نشده است

3

3

مصرف خرما میتواند راهکاری مؤثر در
شروع خودبه خودی زایمان ،جلوگیری از
حاملگی طوالنی مدت و کاهش نیاز به
القاء باشد.

ذکر نشده است

عصاره تخم شوید نسبت به تزریق داخل
عضالنی اکسی توسین بر خونریزی پس
از زایمان مؤثرتر است (.)p=3/331

ذکر نشده است.

عصاره گزنه در کاهش حجم خونریزی
در زنان سنین باروری مبتال به خونریزی
شدید قاعدگی مؤثر بود.

ذکر نشده است.

3

0

1

کپسول عصاره هیدروالکلی گیاه کیسه
کشیش در کاهش میزان و طول مدت

پالسبو کیسه
کشیش به اضافه
درمان معمول

چارت PBLAC

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

 120نفر که برش
عرضی سزارین
داشتند.

 03قطره افشره زیره حل شده در
 33سی سی آب در سه نوبت به
فاصله  23دقیقه

 11نفر گروه
دارونما

اندازه گیری پد و شان سه
ساعت بعد از زایمان

خونریزی قاعدگی در زنان سنین باروری
مبتال به خونریزی شدید قاعدگی مؤثر
بود (.)p>3/331

ذکر نشده است

3

تأثیر افشره زیره و دارونما بر میزان
خونریزی بعد از زایمان یکسان میباشد
(.)p=3/613

ذکر نشده است

0

کارآزمایی
بالینی

 102بیمار نخست
باردار در طی سال-
های  11تا 16

 033میکروگرم میزوپروستول زیر
زبانی بالفاصله بعد از تولد نوزاد

 23واحد اکسی
توسین وریدی
بالفاصله بعد از
تولد نوزاد

وزن کردن پد و شان و
گازهای خونی و خون جمع
آوری شده در ظرف مدرج و
اندازه گیری هموگلوبین قبل
و  12ساعت بعد از زایمان

میزوپروستول در کنترل خونریزی بعد از
زایمان مؤثرتر از اکسی توسین است
(.)p=3/332

عارضه میزو ،لرز
و عارضه اکسی
توسین سردرد

3

کارآزمایی
بالینی
دوسو کور

 133زن با خونریزی
پس از زایمان

 036زن  133میکروگرم
میزوپروستول زیر زبانی دریافت
کردند.

 032زن در گروه
کنترل  03واحد
اکسی توسین
داخل وریدی
دریافت کردند.

اندازه گیری هموگلوبین
قبل از زایمان ومیزان از
دست دادن خون تا یک
ساعت پس از زایمان

میزوپروستول زمانی که در زنانی که
اکسی توسین پروفیالکتیک در طول
مرحله سوم لیبر دریافت کردهاند
استفاده میشود ،معادل اکسی توسین
است (.)p=3/107

تب و لرز در
گروه
میزوپروستول

1

کارآزمایی
بالینی

 133بیمار با خطر
کم خونریزی پس از
زایمان

 733میکروگرم میزوپروستول
زیرزبانی بالفاصله بعد از تولد نوزاد

 13واحد اکسی
توسین داخل
وریدی بالفاصله
بعد از تولد نوزاد

اندازه گیری پد تا یک
ساعت بعد از زایمان

اکسی توسین نسبت به میزوپروستول
زیرزبانی در پیشگیری از خونریزی پس
از زایمان در زایمانهای بیمارستانی
مؤثرتر است.

تب و لرز در
گروه
میزوپروستول

3

ویماال
()2337
()30

کارآزمایی
بالینی
تصادفی
شده

 133بیمار با
حاملگی تک قلو که
تحت زایمان
سزارین قرار گرفتند.

 033میکروگرم میزوپروستول زیر
زبانی فوراً بعد از زایمان نوزاد

 23واحد اکسی
توسین داخل
وریدی فوراً بعد از
زایمان نوزاد

اندازه گیری حجم خون در
بطری ساکشن و اسفنجهای
خونی خیس شده و
کتانهای ذخیره کننده خون

میزوپروستول زیر زبانی همانند انفوزیون
اکسی توسین در کاهش از دست دادن
خون در جراحی سزارین مؤثر میباشد
(.)p=3/330

تب و لرز در
گروه میزو

3

پریا
()2310
()26

کارآزمایی
بالینی
تصادفی
شده

 133زن با حاملگی
تک قلو که به
صورت طبیعی
زایمان کردند.

دریافت  033میکروگرم به صورت
زیر زبانی بعد از زایمان شانه قدامی

تزریق  13واحد
اکسی توسین
داخل عضالنی
بعد از زایمان

اندازه گیری خون از دست
رفته بعد از زایمان جفت و
اندازه گیری هموگلوبین و
فشار خون  20ساعت بعد از

میزوپروستول همانند اکسی توسین به
عنوان یک اکسی توسیک پیشگیری
کننده در مدیریت فعال مرحله سوم
زایمان برای پیشگیری از خونریزی پس

لرز در گروه
میزوپروستول و
تهوع در گروه
اکسی توسین

3

بیگی
()2333
()32

بالم
()2313
()31

تواتیا
()2310
()03
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 انواع روش های درمانی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان

نویسنده
(رفرنس)
(سال)

روش

شرکت
کنندگان

گروه مداخله

گروه کنترل

ابزار اندازهگیری

نتایج

عوارض

جداد

شانه قدامی
شارکوی
()2313
()31

 سحر قلندری و همكاران

صمیمی
()2312
()01

کارآزمایی
بالینی یک
سوکور

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

زایمان

از زایمان است.

 313بیمار که تحت

 -1ترکیب  033میکروگرم

هر دو میزوپروستول زیر زبانی به اضافه

زایمان سزارین قرار
گرفتند با یک یا

میزوپروستول زیر زبانی قبل از
جراحی به اضافه  23واحد اکسی

انفوزیون اکسی توسین و کربوتوسین
داخل و ریدی برای پیشگیری از

عوامل خطر بیشتر
برای خونریزی پس
از زایمان

توسین داخل وریدی  11دقیقه
بعد از تولد نوزاد133-2 ،
میکروگرم آمپول کربوتوسین

_

ذکر نشده است.

خونریزی پس از زایمان در بیماران با
ریسک فاکتورهایی در طول سزارین به
طور مشابهی اثر میکند.

 233زن باردار

 -1بعد از خروج جفت  1میلی

اندازهگیری تون رحم و

شیاف رکتال میزوپروستول مؤثرتر و کم

مراجعه کننده به
زایشگاه شبیه خوانی
کاشان

لیتر سنتومترین عضالنی
 733 -2میکروگرم شیاف
میزوپروستول رکتال

اندازهگیری هموگلوبین در
بدو ورود به لیبر و 20
ساعت پس از زایمان

عارضهتر از سنتومترین تزریقی در
کاهش خونریزیهای پس از زایمان
میباشد (.)p=3/333

 70زن با خونریزی
پس از زایمان اناشی
از آتونی رحم ثبت
نام شده بودند.

 133میکروگرم ( 0قرص)
میزوپروستول به صورت داخل
رکتومی به اضافه تزریق داخل
عضالنی  2میلی لیتر پالسبو سالین
به اضافه انفوزیون داخل وریدی
پالسبو کریستالوئید

_

تب و لرز در
گروه
میزوپروستول

بدون عارضه

1

0

تزریق داخل
لوکوگامیج
()2331
()02

میرتیموری
()2312
()03

کارآزمایی
بالینی یک
سوکور

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

تمام زنان باردار 3
ماه کامل مراجعه-
کننده به بیمارستان
امام علی زاهدان
بین سال  2331تا
2333

گرستنفلد
()2331
()01

بدجوکو
()2312
()00

نصر
()2331
()01

چادهاری
()2310
()07

مروت
()2312
()06
موسی
()2311
()03

آفوالبی
()2313
()13

رجایی
()2310
()33

کارآزمایی
بالینی

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 033میکروگرم میزوپروستول به
صورت مقعدی بعد از زایمان

 321زن

دو قرص  233میکروگرمی
میزوپروستول رکتومی (گروه
درمان) به اضافه  2میلی لیتر
سالین در رینگر الکتات داخل
وریدی

 270زن با عوامل
خطر شناخته شده
برای خونریزی پس
از زایمان

ماهیچهای
سنتومترین و تزریق
داخل وریدی
سنتوسینون به
اضافه  0قرص
پالسبو داخل
رکتومی

 133میکروگرم میزوپروستول مقعدی
ارزیابی دیداری

 3واحد اکسی

تخمین مشاهده ای

توسین در یک
لیتر سرم رینگر
به صورت داخل
وریدی

خونریزی و اندازه گیری
هموگلوبین و هماتوکریت در
زمان ورود به بیمارستان و 7
ساعت بعد از زایمان

دو قرص الکتوس
داخل رکتومی به

اندازه گیری شان و ملحفه
زیر مادر قبل و بعد از

اضافه  23واحد
اکسی توسین در
رینگر الکتات به
صورت داخل وریدی

زایمان و اندازه گیری
هموگلوبین و هماتوکریت در
زمان پذیرش و یک روز پس
از زایمان

 733میکروگرم میزوپروستول
رکتال

میزوپروستول مقعدی همانند یک داروی
منقبضکننده رحمی میتواند خونریزی
پس از زایمان را کاهش دهد و همچنین
میتواند از کاهش هموگلوبین در مقایسه

ذکر نشده است.

3

با اکسی توسین جلوگیری کند
(.)p=3/331
میزو پروستول رکتال ( 033میکروگرم)
مؤثرتر از تزریق داخل وریدی اکسی
توسین در پیشگیری از خونریزی پس از
زایمان نبود.
میزوپروستول رکتال همانند انفوزیون
اکسی توسین برای پیشگیری از

 23واحد اکسی
توسین در 133
میلی لیتر نرمال
سالین

در درمان خونریزی پس از زایمان مؤثر
است.

ذکر نشده است.

3

ذکر نشده است.

1

لرز و تب و تهوع

اندازهگیریشان و پدها تا دو
ساعت پس از زایمان

خونریزی پس از زایمان در زنان با
ریسک فاکتور برای آتونی رحم است و
با افت کمتر هماتوکریت و تزریق خون
پس از زایمان مرتبط است ()p=3/331

 1واحد اکسی
توسین داخل
وریدی به اضافه
قرص پالسبو
رکتومی

تخمیین فردی خونریزی و
اندازه گیری هموگلوبین و
هماتوکریت قبل ز زایمان و
 20ساعت پس از زایمان

استفاده معمول از  133میکروگرم
میزوپروستول رکتال در کاهش از دست
دادن خون بعد از زایمان مؤثر بود
(.)p=3/336

تب در گروه
میزوپروستول

برآورد چشمی استاندارد با
استفاده از یک بطری مکش
استاندارد

تجویز  133میلی گرم میزوپروستول به
صورت مقعدی ممکن است یک
جایگزین مؤثر برای انفوزیون اکسی
توسین برای پیشگیری خونریزی پس از
زایمان باشد (.)p=3/3331

لرز در گروه
میزوپروستول

درمان با  033میکروگرم میزوپروستول
رکتال قبل از جراحی ،از دست دادن
خون مرتبط با زایمان سزارین را کاهش
می دهد.

ذکر نشده است.

1

تب و لرز و
اسهال در گروه
میزوپروستول

1

1

0

در گروه
میزوپروستول

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 110زن

 133میکروگرم میزوپروستول
رکتال و یک آمپول نرمال سالین
در  1میلیلیتر محلول رینگر
الکتات به صورت داخل وریدی

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 132زنی که خطر
زایمان سزارین غیر
اورژانسی تحت
بیهوشی اسپاینال
داشتند.

 133میلیگرم میزوپروستول
مقعدی در انتهای جراحی

انفوزیون داخل
وریدی  03واحد
اکسی توسین در
انتهای جراحی

کارآزمایی
بالینی سه
سوکور

 033زن که تحت
جراحی سزارین قرار
گرفتند

 033میکروگرم میزوپروستول
رکتال قبل از انسزیون پوست
دریافت میکردند.

پالسبو

وزن کردن پد تا  20ساعت اول
زایمان و اندازه گیری هموگلوبین
یکساعت قبل از جراحی و 20
ساعت بعد از جراحی

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 231زن

دریافت  733میکروگرم
میزوپروستول خوراکی به اضافه
تزریق پالسبو

پالسبو به اضافه
تزریق یک میلیلیتر
از اکسی توسین 13
واحدی

روش وزنی و اندازه گیری
هموگلوبین مادر از زمان
ورود به بخش لیبر تا 20
ساعت پس از زایمان

اثربخشی میزوپروستول خوراکی مشابه
اکسی توسین داخل عضالنی است
(.)p=3/101

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 233زن در گروه
کم خطر که به
صورت طبیعی
زایمان کرده بودند.

 033میکروگرم میزوپروستول به
صورت خوراکی بعد از تولد نوزاد و
کلمپ بند ناف

تزریق عضالنی
 13واحد اکسی
توسین

جمعآوری خون در یک
ظرف و اندازهگیری آن از
طریق یک شیشه درجه-
بندی شده ،اندازه
هموگلوبین قبل و 01
ساعت بعد از زایمان.

میزوپروستول خوراکی همانند اکسی
توسین تزریقی در مدیریت فعال مرحله
سوم زایمان مؤثر و ایمن است
(.)p=3/366

ذکر نشده است.

کارآزمایی
بالینی
دوسوکور

 033زن باردار با
زایمان طبیعی تک
قلو

 033میکروگرم میزوپروستول
خوراکی و  2میلی لیتر نرمال
سالین در  1333میلیلیتر محلول
رینگر

میزوپروستول احتماالً بهعنوان
جایگزینی برای اکسی توسین در
مجموعههای کلینیکی فقیر در نظر
گرفته شود (.)p=3/336

تب بهعنوان
عارضه
میزوپروستول

 23واحد اکسی
توسین در 1333
میلیلیتر محلول
رینگر و دو قرص
پالسبو

01

وزن کردن پدها قبل و بعد
از زایمان طبیعی

1

1

1

نگ
()2331
()23

زوبری

بالینی دو
سوکور

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 722زن

 2311زن با

تخمین بالینی خونریزی و

حاملگی تک قلو با
خطر کم خونریزی
پس از زایمان که
طبیعی زایمان
کردند.

هرگونه خونریزی تاخیری در
طول  20ساعت پس از زایمان،
اندازه غلظت هموگلوبین در
بدو ورود به لیبر و  01ساعت
بعد از زایمان

 733میکروگرم میزوپروستول به
صورت خوراکی بعد از زایمان نوزاد

یک میلیلیتر
سنتومترین

درمان روتین (13
واحد اکسی
توسین داخل
وریدی یا  1واحد

 333زن با سن
بیشتر از  11سال در
چهار بیمارستان در
کراچی و پاکستان
با تشخیص

درمان معمول ( 13واحد اکسی
توسین داخل وریدی یا  1واحد
اکسی توسین  3/0 +میلی گرم
ارگومترین به صورت عضالنی یا
داخل وریدی) به اضافه  3قرص

خونریزی پس از
زایمان

 233میکروگرمی
میزوپروستول زیر زبانی

تجویز  733میکروگرم
میزوپروستول زیرزبانی

پالسبو

()2331
()37

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

کاردوسو
()2331
()36

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 771زن تحت
زایمان طبیعی

وایدمر
()2313
()33

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

زنان زایمان کرده
بین جوالی  2331و
آگوست  2331وارد
مطالعه شده بودند.

یک گروه از زنان  733میکروگرم
میزوپروستول زیرزبانی دریافت
کردند.

پالسبو

()2313
()11

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 1113زن که در
خانه زایمان کردند.

سه قرص  233میکروگرمی
میزوپروستول خوراکی

پالسبو

 137زن که بعد از
زایمان طبیعی

 733میکرو گرم میزوپروستول
( 233میکروگرم خوراکی و 033

خونریزی داشتند.

میکروگرم زیر زبانی)

کارآزمایی
بالینی

 233زن با حاملگی
کم خطر که لیبر
خودبخود یا القا شده
داشتند.

 033-1میکروگرم میزوپروستول
زیر زبانی
 3/2-2میلی گرم متیل ارگونوین
 121 -3میکروگرم  -11متیل
پروستاگالندین F2

_

یانسو
()2311
()13

کارآزمایی
بالینی

 201زن

گروه یک :یک دوز خوراکی 033
میکروگرمی میزوپروستول
گروه دوم :یک دوز خوراکی از
میزوپروستول  033میکروگرمی به
اضافه دوز واژینال 033
میکروگرمی میزوپروستول
گروه سوم :یک دوز مقعدی
میزوپروستول  033میروگرمی
گروه چهارم :یک دوز واژینال 033
میکرگرمی میزوپروستول

گروه کنترل هیچ
درمانی دریافت
نکردند

میرغفوروند
()2313
()11

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 123زن با حاملگی
تک قلو مراجعه
کننده به بیمارستان
الزهرا تبریز

خو
()2313

کارآزمایی
بالینی دو

 160زن با حاملگی
اول که تحت زایمان

موبین

اندازهگیری هموگلوبین و
هماتوکریت  20و  37ساعت
بعد از زایمان

اکسی توسین +
 3/0میلیگرم
ارگومترین به
صورت عضالنی
یا داخل وریدی)
بااضافه پالسبو

اندازهگیری پد و شان به
مدت یک ساعت بعد از
زایمان

واید
()2333
()31

کارآزمایی
بالینی

پالسبو

لرز و تب
زودگذر در گروه

3

میزوپروستول

دوز  733میکروگرمی میزوپروستول زیر
زبانی بهعنوان یک درمان کمکی برای
خونریزی پس از زایمان نشان داده شد

ذکر نشده است.

1

(.)p=3/133

وزن کردن شان و پد 73
دقیقه بعد از زایمان ،اندازه
گیری هموگلوبین و
هماتوکریت قبل و 20
ساعت بعد از زایمان

میزوپروستول زیر زبانی تکرر خونریزی
شدید پس از زایمان را کاهش میدهد
(.)RR=3/321

تب ،لرز ،تهوع و
اسهال عارضه
میزوپروستول

0

از دست دادن 133
میلیلیتر خون یا بیشتر در
 73دقیقه بعد از
تصادفیسازی و اندازهگیری
غلظت هموگلوبین 20
ساعت پس از زایمان

استفاده بالینی از  733میکروگرم
میزوپروستول زیرزبانی به اضافه
منقبضکننده رحمی استاندارد قابل
تزریق برای درمان خونریزی پس از
زایمان مؤثر نیست.

لرز شدید ،تب،
تهوع ،دوبینی و
اسهال

1

لرز و سرما به
عنوان عارضه
میزوپروستول

1

اندازه گیری پد وشان و قرار
دادن یک لگن در زیر مادر
از حداقل یک ساعت بعد از
زایمان تا زمانی که
خونریزی متوقف میشد.

والران
()2330
()10

میزوپروستول ممکن است در مدیریت
مرحله سوم ،بخصوص در موقعیتهایی
که سنتومترین کنترا اندیکه باشد مؤثر
باشد.

1

اندازه گیری پد و شان تا
یک ساعت پس از زایمان،
اندازه گیری هموگلوبین
قبل از زایمان و 20-12
ساعت پس از زایمان

کسیه جمعآوری کننده
خون تا یک ساعت پس از
زایمان و گازهای خیس
شده

تجویز  733میکروگرم میزوپروستول
خوراکی در زایمانهای خانگی میزان
خونریزی پس از زایمان را تا %20
کاهش میدهد(.)RR=3/67

استفاده از داروهای منقبضکننده رحمی
اضافی در گروه میزوپروستول کمتر بود

ذکر نشده است.

3

اما از نظر آماری معنیدار نبود.

میزوپروستول زیر زبانی همانند متیل
ارگونوین عضالنی و  -11متیل
پروستاگالندین  F2αدر پیشگیری از
خونریزی پس از زایمان مؤثر به نظر
میرسد.

لرز و تب و تهوع
در گروه
میزوپروستول
زیر زبانی ،اسهال
در گروه -11
متیل ارگونوین
پروستاگالندین
F2α

3

اندازه گیری هموگلوبین و
هماتوکریت در دوره
پریناتال و  20ساعت پس از
زایمان

با وجود اینکه میزوپروستول در درمان
خونریزی پس از زایمان مؤثر است ،هیچ
اثر قابل توجهی در پیشگیری از آتونی
القا کننده خونریزی پس از زایمان ندارد.

لرز بهعنوان
عارضه
میزوپروستول

بعد از زایمان بازوی قدامی زن در
گروه مداخله یک گرم ترانکسامیک
اسید داخل وریدی دریافت میکرد.

پالسبو

اندازهگیری پد و شان ،اندزه
گیری هموگلبین قبل از
زایمان و  20-12ساعت بعد
از زایمان

ترانکسامیک اسید به صورت پروفیالکتیک
خون از دست رفته پس از زایمان طبیعی
را در زنان با خطر کم خونریزی پس از
زایمان کاهش میدهد (.)p>3/331

ذکر نشده است.

1

به  11نفر از نمونهها  13میلی گرم
بر کیلوگرم ترانکسامیک اسید در

به  17زن 233
میلی لیتر نرمال

اندازه گیری خون از طریق
یک ظرف مکش ،گازهای

درمان با ترانکسامیک اسید در کاهش
خونریزی پس از زایمان در زنان تحت

ذکر نشده است.

1

01

3

 انواع روش های درمانی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان

بسکت
()2337
()12

کارآزمایی

 033میکروگرم میزوپروستول (به
صورت دو کپسول 233
میکروگرمی) خوراکی به اضافه
پالسبو اکسی توسین

 3/1میلی لیتر (1
واحد) اکسی
توسین به اضافه
پالسبو

ارزیابی دیداری و اندازه گیری
حجم خون در ظرف کلیهای،

استفاده معمول از  033میکروگرم
میزوپروستول خوراکی نسبت به  1واحد
اکسی توسین داخل وریدی در کاهش
خونریزی پس از زایمان مؤثرتر نیست.

سستی و خود
محدودیت
عارضه
میزوپروستول

()17

سوکور

شکور
()2313
()16

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

سزارین قرار گرفتند.
 11333زن با
تشخیص کلینیکی

 سحر قلندری و همكاران

خونریزی پس از
زایمان

 233میلی لیتر نرمال سالین فوراً
قبل از سزارین داده شد.
تزریق داخل وریدی  1گرم
ترانکسامیک اسید

موفق

کارآزمایی

 133زن که

 13میلی گرم بر کیلو گرم

()2311
()11

بالینی دو
سوکور

معیارهای ورود را
داشتند

ترانکسامیک اسید داخل وریدی
 23دقیقه قبل از برش

جانگردوک
()2313

کارآزمایی
بالینی دو

 033زن

()13

سوکور

 1گرم ترانکسامیک اسید در دو
دقیقه تولد

سالین داده شد.

خیس شده ،پد و حوله
بهداشتی

پالسبو

ذکر نشده است.

پالسبو

اندازه گیری پد و شان و گاز
تا دو ساعت پس از جراحی

پالسبو
ترانکسامیک اسید

اندازه گیری ملحفه خیس
شده از انتهای زایمان تا دو

(گلوگز  1درصد)

ساعت بعد

-

اندازهگیری خون از طریق
وزن و حجم بعد از زایمان
جفت تا انتهای جراحی تا 2
ساعت بعد وگرفتن نمونه
خون قبل از جراحی و سه
روز پس از جراحی

سزارین مؤثر است(.)p>3/331

 21درصد کاهش از  0به  3درصد در
مورتالیته یا هیسترکتومی در اثر مصرف
ترانکسامیک اسید مشاهده شد.

1
ذکر نشده است.

ترانکسامیک اسید داخل وریدی از دست
دادن خون را حین و پس از جراحی و
تزریق اکسی توسین را در بیماران با
زایمان سزارین کاهش میدهد
(.)p>3/331

ذکر نشده است.

1

استفاده از ترانکسامیک اسید با مدیریت

جایی
()2330
()71

کارآزمایی
بالینی

 113زن که
حاملگی تک قلو
داشتند.

انفوزیون  1گرم ترانکسامیک اسید
در عرض  1دقیقه قبل از سزارین

یحیا

کارآزمایی

 2312زن که تحت

 1گرم ترانکسامیک اسید در طی

()2310
()72

بالینی دو
سوکور

سزازین انتخابی قرار
گرفتند.

دو دقیقه بعد از زایمان به اضافه
 13واحد اکسی توسین

عبدالعلیم
()2313
()73

کارآزمایی
بالینی

 603زن با حاملگی
تک قلو که سن
حاملگی بیشتر و
مساوی  36هفته
داشتند.

 13فقط واحد
اکسی توسین

وزن کرن حولههای خیس
شده و بطری ساکشن و
اندازهگیری خون از دست
رفته تا  7ساعت پس از
زایمان با وزن کردن پد

فعال استاندارد مرحله سوم زایمان خون
از دست رفته پس از زایمان را کاهش
می دهد و هیچ افزایشی در بروز وقایع
ترومبوآمبولیسم مشاهده نشده بود
(.)p>3/331

ترانکسامیک اسید مقدار خونریزی را از
زایمان جفت تا دو ساعت پس از زایمان

تهوع در گروه
ترانکسامیک
اسید

ذکر نشده است.

3

کاهش میدهد (.)p=3/332

ترانکسامیک اسید میتواند به طور ایمن
برای کاهش دادن از دست دادن خون
پس از سزارین استفاده شود
(.)p=3/331

ذکر نشده است.

 1گرم ترانکسامیک اسید داخل
وریدی آهسته در عرض ده دقیقه
قبل از جراحی سزارین

-

اندازه گیری از دست دادن
خون در طول جراحی و
دوساعت پس از زایمان

استفاده قبل از جراحی ترانکسامیک
اسید با کاهش از دست دادن خون در
طول و بعد از جراحی سزارین انتخابی
مرتبط است (.)p>3/331

سخاوت
()2333
()70

کارآزمایی
بالینی

 33زن با حاملگی
اول که تحت
سزارین قرار گرفتند.

 1گرم ترانکسامیک اسید 13
دقیقه قبل از جراحی و  13واحد
اکسی توسین داخل وریدی 33
دقیقه بعد از زایمان

 13میلی لیتر از
دکستروز 1
درصد به صورت
داخل وریدی
آهسته و اکسی
توسین

اندازهگیری حجم خون از
دست رفته از انتهای جراحی
تا دو ساعت بعد از زایمان،
گرفتن یک نمونه خون
(هموگلوبین و هماتوکریت)
قبل از جراحی و یک روز
بعد از جراحی

استفاده از ترانکسامیک اسید به طور
آماری از دست دادن خون را از انتها تا
دو ساعت پس از جراحی کاهش میدهد
(.)p=3/331

ذکر نشده است.

سنتورک
()2313
()73

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 223زن که تحت
زایمان سزارین قرار
گرفتند

یک گرم ترانکسامیک اسید به
صورت داخل وریدی  13دقیقه
قبل از شروع جراحی

پالسبو

اندازهگیری پد و ملحفهها و
تستهای کبدی و کلیوی و
تست کامل خون یک ساعت
قبل از سزارین و  1ساعت
بعد از سزارین اندازهگیری
شده بود.

نرانکسامیک اسید در کاهش خونریزی
حین و پس از زایمان در زنانیکه تحت
سزارین قرار گرفتند مؤثر میباشد
(.)p>3331

ذکر نشده است.

شهف
()2311
()77

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 233زن بعد از
سزارین یا زایمان
واژینال طبیعی با
خونریزی پس از
زایمان غیر طبیعی

 1گرم ترانگسامیک اسید داخل
وریدی داده میشد و اگر امکان
خونریزی وجود داشت دوز بعدی
ترانگسامیک اسید تکرار میشد.

ذکر نشده است.

 1قرص 233
میکروگرمی
میزوپروستول به
صورت مقعدی
استفاده شده بود.

اندازهگیری سطح
هموگلوبین

میزوپروستول هیچ برتری ویژه نسبت به
ترانکسامیک اسید ندارد (.)p=3/63

ذکر نشده است.

سنتیلز
()2311
()71

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 0333زن با زایمان
تک قلو و سن
حاملگی  31هفته و
بیشتر

یک میلی گرم ترانگسامیک اسید
داخل وریدی

پالسبو
ترانکسامیک اسید

قرار دادن یک کیسه جمع
آوری کننده مدرج درست
بعد از تولد

ترانکسامیک اسید یک داروی انتخابی
امید بخش ،ارزان ،آسان برای تجویز و
ساده برای اضافه شدن به مدیریت
معمول در بیمارستانها است.

بدون عارضه

نیرماال
()2333
()76

کارآزمایی
بالینی

 132زن باردار

 133میکرو گرم کربوتوسین داخل
عضالنی

سنتومترین داخل
عضالنی

گرفتن نمونه خون برای
تعیین هموگلوبین در موقع
پذیرش و تکرار آن یک روز
پس از زایمان.

کربوتوسین داخل عضالنی ممکن است
نسبت به سنتومترین داخل عضالنی در
کاهش از دست دادن خون پس از
زایمان و کاهش سطح هموگلوبین
مؤثرتر باشد (.)p=3/331

ذکر نشده است.

لیونج
()2337
()71

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 323زن با حاملگی
تک قلو که سن
بارداری  20هفته یا
بیشتر داشتند.

 133میکرو گرم کربوتوسین به
صورت عضالنی

یک میلی لیتر
سنتومترین
عضالنی

ارزیابی چشمی و اندازه
گیری هموگلوبین در بدو
ورود به بخش لیبر و 01
ساعت بعد از زایمان

کربوتوسین عضالنی همانند سنتومترین
عضالنی در پیشگیری از خونریزی اولیه
پس از زایمان بعد از زایمان طبیعی مؤثر
میباشد.

ذکر نشده است.

01

1

1

3

3

1

1

1

3

1

()73

سوکور

اسوالدو
()2311
()63

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 73زن با حاملگی

سنتوسینون (1
واحد اکسی

و شان و گازها تا دو ساعت
بعد از زایمان و اندازهگیری

واحد سنتومترین عضالنی در کاهش از
دست دادن خون پس از زایمان با افت

تهوع و استفراغ
در گروه

توسین و 3/1
میلی گرم
ارگومترین)

هموگلوبین در زمان پذیرش
برای زایمان و یک روز پس
از زایمان

کمتر در سطوح هموگلوبین و عوارض
جانبی کمتر مؤثرتر میباشد
(.)p>3331

سنتومترین

 23واحد اکسی

تک قلویی با سن
بارداری بیشتر از 21
هفته که به علت پره

 133میکروگرم کربوتوسین به
اضافه  13میلی لیتر رینگر الکتات
در ورید در طی دو دقیقه تجویز

توسین در 1333
میلی لیتر محلول
رینگر الکتات به

اکالمپسی بستری
شده بودند.

میشد.

صورت داخل
وریدی

 233زن با حاملگی
تک قلو مراجعه
کننده به بیمارستان

صمیمی

کارآزمایی

()2313
()61

بالینی دو
سوکور

ازاما
()2310

کارآزمایی
بالینی دو

()12

سوکور

دولتیان
()2333
()11

کارآزمایی
بالینی

 33زن باردار که
معیار ورود به
مطالعه را داشته
باشد.

چوی
()2332
()13

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 331زن با حاملگی
تک قلو که زایمان
طبیعی داشتند.

عنورپور
()2313
()10

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

شبیه خانی کاشان

 _1زنان یک میلی لیتر
سنتومترین حاوی  1واحد اکسی
توسین و  3/2میلی گرم ارگومترین
 -2یک میل لیتر کربوتوسین
حاوی  133میکرو گرم کربوتوسین

 333زن با حاملگی
تک قلو با سن
حاملگی حداقل 21

 13 -1واحد اکسی توسین بعد از
تولد نوزاد در یک دقیقه تولد نوزاد
 3/1 -2میلیگرم ارگومترین به

هفته که زایمان
طبیعی داشتند.

صورت عضالنی در یک دقیقه اول
تولد

_

_

 1-1میلیلیتر سنتومترین عضالنی
( 1واحد اکسی توسین 3/1 +میل
گرم ارگومترین)
 1 -2میلیلیتر سنتوسینون (13
واحد اکسی توسین) داخل وریدی

اندازه گیری هموگلوبین از
زمان ورود به بخش لیبر تا
 20ساعت پس از زایمان

پیشگیری از خونریزی پس از زایمان
مؤثرتر است.

گروه
کربوتوسین

ارگومترین عضالنی از اکسی توسین
عضالنی در کاهش خونریزی پس از
زایمان در طول مرحله سوم زایمان برتر
است.

ذکر نشده است.

اندازهگیری پد و گازهای
خونی تا یک ساعت پس از

_

ساعت پس از زایمان و
اندازهگیری هموگلوبین و
هماتوکریت تا  12ساعت
پس از زایمان

وزن کردن سواپ و شان تا
 20ساعت بعد از زایمان و
اندازهگیری هموگلوبین در
زمان پذیرش و  20ساعت
بعد از زایمان

1

اکالمپسی شدید است.

کربوتوسین نسبت به سنتومترین در

وزن کردن پد و شان تا دو
_

ذکر نشده است.

تاکی کاردی در

زایمان

 -1همزمان با خروج شانه قدامی
جنین  13واحد اکسی توسین
محتوی  1واحد اکسی توسین و
 3/1میلی گرم ارگومترین
 -2همزمان با خروج شانه قدامی
جنین  13واحد اکسی توسین
 -3اکسی توسین تزریق نشد.

اندازهگیری سطوح
هموگلوبین و هماتوکریت و
تستهای عملکرد کبد و
کلیه قبل از زایمان و پس از
زایمان

کربوتوسین یک جایگزین مناسب برای
اکسی توسین برای پیشگیری از
خونریزی پس از زایمان در زنان با پره

1

داروی سنتومترین بهتر از سنتوسینون و
سنتوسینون بهتر از اداره فیزیولوژیک بر
طول مدت مرحله سوم زایمان و پیامد
حاملگی تأثیر دارد.

استفاده از اکسی توسین داخل وریدی
با کاهش از دست دادن خون مرتبط
است ()P>3/331؛ اما هیچ تفاوت
بالینی مهمی در تأثیر سنتومترین
عضالنی و اکسی توسین داخل وریدی
برای پیشگیری از از دست دادن خون

پس درد ضعیف
پس از زایمان
در گروه
سنتومترین
بیشتر بوده
است.

افزایش فشار
خون در گروه
سنتومترین

0

1

0

1

پس از زایمان وجود ندارد.
 13بیمار کاندید
زایمان سزارین
تحت بیهوشی

 3/2میلی گرم متیل ارگونوین در
یک لیتر سرم ایزوتونیک

اسپاینال

 33واحد اکسی
توسین در یک
لیتر سرم
ایزوتونیک

کالیسکان
()2333
()11

کارآزمایی
بالینی

 1737زن

 13 -1واحد اکسی توسین داخل
وریدی در  133میلی لیتر محلول
سالین طی  33دقیقه به اضافه 2
قرص میزوپروستول
 -2دو قرص میزپرستول رکتال
 13 -3واحد اکسی توسین
 13 -0واحد اکسی توسن داخل و
ریدی به اضافه متیل ارگونوین

_

کنته
()2331
()61

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 1017بیمار

 23واحد اکسی توسین بعد از
خروج جفت

 23واحد اکسی
توسین بعد از
خروج شانه
قدامی

آالن
()2312
()63

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 2173زن به سه
گروه تقسیم شدند.

گروه اول 13 :واحد اکسی توسین
گروه دوم 03 :واحد اکسی توسین
گروه سوم 13 :واحد اکسی توسین

_

01

تخمین میزان خون ناحیه
جراحی و میزان خون در
بطری دستگاه ساکشن

اندازهگیری خون از دست
رفته در یک کیسه استریل
و غلظت هموگلوبین قبل از
زایمان و  20ساعت بعد از
زایمان

اندازهگیری غلظت
هموگلوبین  12ساعت بعد
از زایمان

ذکر نشده است.

متیل ارگونوین پایداری همودینامیک را
به طور معنیداری القا میکند
(.)p>3331

عوارض در دو
گروه مشابه بوده
است.

میزوپروستول رکتال نسبت به اکسی
توسین به اضافه متیل ارگونوین برای
پیشگیری از خونریزی پس از زایمان به
طور معنیداری کمتر مؤثر میباشد.

ذکر نشده است.

تجویز پروفیالکتیک اکسی توسین قبل از
زایمان جفت بروز خونریزی پس از زایمان
یا طول مرحله سوم زایمان را وقتیکه با
دادن اکسی توسین بعد از زایمان جفت
مقایسه میشود کاهش نمیدهد.

ذکر نشده است.

در مقایسه با  13واحد اکسی توسین
پروفیالکتیک 13 ،یا  03واحد درمان
خونریزی پس از زایمان را وقتی که در
 133میلیلیتر در طی یک ساعت برای
زایمان طبیعی داده میشود ،کاهش
نمیدهد 13 .واحد نیاز به اکسی توسین
اضافی و خطر افت  7درصدی یا بیشتر
در هماتوکریت را کاهش میدهد.

ذکر نشده است.

3

3

1

1
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عسکر
()2311

کارآزمایی
بالینی دو

 203زن سالم با
حاملگی تک قلو
موفق به زایمان
واژینال

 133میکروگرم کربوتوسین یک
میلی لیتر آمپول

 1میلی لیتر
آمپول

اندازه گیری ملحفه
پالستیکی و اتدازه گیری پد

دوز واحد  133میکروگرم کربوتوسین
عضالنی ممکن است در مقایسه با دوز

 سحر قلندری و همكاران

کیلی
()2313
()13

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

مورفی
()2331

کارآزمایی
بالینی یک

()67

سوکور

 103زن که تحت
زایمان سزارین قرار
گرفتند و حداقل
یک ریسک فاکتور
برای آتونی رحم
داشتند.

بلوس  1واحد اکسی توسین وقتی که به
بلوس  1واحد اکسی توسین داخل
وریدی طی  33ثانیه بعد از کلمپ
بند ناف

نرمال سالین

تخمین دیداری خونریزی

انفوزیون اکسی توسین اضافه شود نیاز
به داروهای یوتروتونیک اضافی را برای
پیشگیری یا درمان خونریزی پس از
زایمان در  20ساعت تغییر نمیدهد.

ذکر نشده است.

1

تخمین خون از دست رفته
توسط پرستار ارشد بر

 113زن که تحت
سزارین قرار گرفتند.

 1واحد اکسی توسین بولوس و 33
واحد انفوزیون اکسی توسین

 1واحد اکسی
توسین بولوس و
انفوزیون پالسبو

 13 -1میلیلیتر نرمال سالین

پوری
()2312
()66

کارآزمایی
بالینی

 121زن با حاملگی
تک قلو درست قبل

 13 -2میلیلیتر نرمال سالین
محتوی  13واحد اکسی توسین
 13 -3میلیلیتر نرمال سالین

گروه کنترل هیچ
نرمال سالین یا
اکسی توسینی در
ورید نافی تزریق

از زایمان وارد
مطالعه شدند.

محتوی  23واحد اکسی توسین
 13 -0میلیلیتر نرمال سالین
محتوی  33واحد اکسی توسین در
ورید نافی تزریق میشد.

نشده بود

فهمیدا
()2331
()61

کارآزمایی
بالینی دو
سوکور

 133زن با حاملگی
تک قلویی سفالیک
که زایمان خودبخود
داشتند.

 2میلیلیتر ( 13واحد)
اکسیتوسین داخل ورید نافی به
اضافه  1واحد اکسی توسین 3/1 +
میلیگرم ارگومترین

 2میلیلیتر آب
استریل داخل
ورید نافی به
اضافه  1واحد
اکسی توسین +
 3/1میلیگرم
ارگومترین

دنوکس
()2313

کارآزمایی
بالینی دو

واحدهای مادری 1
بیمارستان

کشش کنترل شده بندناف فوراً بعد
از زایمان با انقباض رحم انجام شده

()33

سوکور

دانشگاهی در فرانسه

بود.

کاشانیان
()2313
()31

کارآزمایی
بالینی

 233زن که در
واحد زایشگاه زایمان
کردند.

جانگردوک
()2311
()17

کارآزمایی
بالینی

انتظار برای عالئم
جدا شدن
خودبخود جفت و
نزول در سگمان
تحتانی رحم

اساس حجم بطری ساکشن
و و وزن سوابهای استفاده
شده تا زمانی که بیمار از
ریکاوری خارج میشد؛ و
اندازه هموگلوبین و
هماتوکریت قبل از جراحی
و دو روز بعد از جراحی
برای اندازه گیری خون از
دست رفته در طول مرحله
سوم یک ظرف کلیوی شکل
با ظرفیت  233میلی لیتر در
مقابل پرینه نگه داشته شده
بود سپس در یک سیلندر
مدرج منتقل و اندازهگیری
میشد؛ و گازها قبل و بعد از
استفاده اندازه گیری میشد.
اندازهگیری ملحفه و سواب
های خیس شده و اندازه
گیری سطح هموگلوبین
قبل و  20ساعت بعد از
زایمان

قرار دادن یک کیسه مدرج
جمع کننده درست بعد از
تولد ،گرفتن یک نمونه خون
از همه نمونهها در روز

انفوزیون اکسی توسین در جراحی
سزارین انتخابی ممکن است از دست

ذکر نشده است.

1

دادن خون را کاهش دهد.

تجویز  33واحد اکسی توسین داخل
نافی در  13میلی لیتر نرمال سالین بعد
از زایمان جنین یک روش ساده ،غیر
تهاجمی و مؤثر برای مدیریت فعال

ذکر نشده است.

3

مرحله سوم لیبر است (.)p>3331

افزودن  13واحد سنتوسسینون داخل
ورید نافی در کاهش مشخص در میزان
از دست دادن خون ،طول مرحله سوم
زایمان و بروز جفت باقیمانده در مقایسه
با  1واحد اکسیتوسین داخل وریدی به
اضافه نیم میلیگرم ارگومترین تنها را
سبب میشود (.)p=3/331
کشش کنترل شده بند ناف برای
مدیریت خروج جفت هیچ اثر معنیداری
بر بروز خونریزی پس از زایمان و
مارکرهای دیگر از دست دادن خون پس
از زایمان نداشت.

ذکر نشده است.

1

پارگی بند ناف و
لزوم خروج
دستی جفت در
گروه کشش
کنترل شده بند
ناف

3

وزن کردن پارچهها و شان
تا یک سات پس از زایمان

مدیریت فعال از دست دادن خون را در
مرحله سوم زایمان کاهش نمیدهد ،اما
مدت این مرحله را کاهش میدهد.
مدیریت فعال با افزایش از دست دادن
خون در طول مرحله چهارم زایمان
مرتبط است.

ذکر نشده است.

 013زن که به طور
طبیعی زایمان
کردند و هیچ
خطری برای
خونریزی پس از
زایمان نداشتند.

 1لیتر اکسیژن در دقیقه از طریق
ماسک صورت به مدت  2ساعت

استنشاق هوای
طبیعی اتاق بعد
از زایمان

اندازهگیری ملحفه خیس
شده از انتهای زایمان تا دو
ساعت بعد از زایمان

استنشاق اکسیژن بعد از زایمان برای
کاهش از دست دادن خون واژینال در
طول مرحله سوم و چهارم لیبر مفید
نیست.

ذکر نشده است.

منگ
()2313
()16

کارآزمایی
بالینی

 2303زن که به
طور طبیعی زایمان
کردند

 13واحد اکسی توسین عضالنی
فوراً بعد از زایمان شانه به اضافه
 33دقیقه ماساژ پایدار عرضی
شکمی رحم بعد از زایمان جفت

 13واحد اکسی
توسین عضالنی
تنها

وزن کردن شان تا دو ساعت
پس از زایمان

در زنانی که طبیعی زایمان کردند ،ماساژ
عرضی شکمی رحم به اضافه اکسی
توسین بعد از زایمان جفت در مقایسه
با تجویز اکسی توسین به تنهایی از
دست دادن خون را کاهش نمیدهد.

ذکر نشده است.

عبدالعلیم
()2313
()11

کارآزمایی
بالینی

 1370زن باردار

 -1ماساژ پایدار رحم بعد از زایمان
به مدت  33دقیقه  +تزریق اکسی
توسین عضالنی  33دقیقه بعد از
ماساژ
 -2ترکیبی از ماساژ رحمی +
اکسی توسین عضالنی

 13واحد اکسی
توسین عضالنی
بعد از زایمان
شانه قدامی یا
نوزاد

وزن کردن پارچه و خون
جمع آوری شده در لگن تا
 33دقیقه بعد از زایمان

ماساژ رحمی نسبت به اکسی توسین در
کاهش از دست دادن خون پس از
زایمان کمتر مؤثر است و استفاده از
داروهای منقبضکننده رحمی در گروه
ماساژ رحمی بیشتر بود.

ذکر نشده است.

3

جان
()2312
()13

کارآزمایی
بالینی

 133زن که تحت
سزارین قرار گرفتند

خروج دستی جفت

خروج خود به
خود جفت

تغییرات در سطوح
هموگلوبین قبل از جراحی و
 01ساعت بعد از جراحی

ارتباطی بین روش خروج جفت و از
دست دادن خون پس از زایمانهای
جراحی سزارین وجود ندارد.

ذکر نشده است.

3

بعد از کلمپ و قطع بندناف ،رحم

با مشاهده عالئم

به طرف باال و عقب کشیده میشد،
بندناف با کشش ثابت و مداوم به
طرف پایین کشیده میشد تا زمانی
که جفت خارج میشد.

جدا شدن جفت،
جفت با زور زدن
مادر خارج
میشد.

22

3

3

3

بحث
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی انواع درمانهای
مورد استفاده بر خونریزی پس از زایمان در ایران و جهان
از سال  2333تا  2311انجام شد .به منظور ارزیابی این
مقاالت از معیار جداد استفاده شد .بر اساس این معیار
مقاالتی که نمره  3و باالتر را کسب میکنند از کیفیت
مطلوبی برخوردار هستند 3 .کارآزمایی بالینی به
اثربخشی خرما بر روی خونریزی پس از زایمان پرداختند
که نتایج هر  3مطالعه نشان داد که این میوه دارای
اثربخشی مثبت بر کاهش خونریزی پس از زایمان
میباشد .در این کارآزماییها به وجود ماده تانن اشاره
شده است که به دلیل خاصیت قابض آن باعث ایجاد
انقباض در عضالت رحم و میومتر شده و میزان خونریزی
بعد از زایمان را کاهش میدهد (.)17 ،11 ،11
گیاه تخم شوید بر روی خونریزی پس از زایمان تأثیر
مثبت دارد ( ،)12گیاه زیره باعث افزایش خونریزی پس
از زایمان نمیشود( )27و گیاه گزنه و کیسه کشیش بر
روی منوراژی مؤثر بودند (.)11 ،16
مطالعاتی که در زمینه داروهای گیاهی و میوه خرما
انجام شدند ،نشان دادند گیاهانی که حاوی تانن هستند
میتوانند بر روی خونریزی مؤثر باشند .تانن از پلیفنلها
هستند که دارای خاصیت انقباضی بر روی عضالت صاف
رحم میباشد.
مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه داروهای گیاهی
نشان داد که اثر گیاهان محدودی بر روی خونریزی
بررسی شده است که به دلیل وجود تعداد بسیار کم
مطالعه ،قابل استفاده به طور بالینی نمیباشند .به عالوه
مطالعات سیستماتیکی که به بررسی اثر این گیاهان بر
روی خونریزی بپردازند ،یافت نشد.
هافمیر و همکاران ( )2330در یک مرور سیستماتیک از
سال  1331-2330کارآزماییهای بالینی مربوط به
میزوپروستول برای درمان خونریزی پس از زایمان را
مورد بررسی قرار دادند .در بررسی نتایج میزوپروستول
در دوز حداقل  233میکروگرم خوراکی به اضافه 033
میکروگرم زیرزبانی به طور معنیداری بروز خون از
دسترفته به میزان  133میلیلیتر یا بیشتر را در زنانی
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که خونریزی پس از زایمان آنها به صورت بالینی
تشخیص داده شده بود ،کاهش داد (.)21
تعداد  26کارآزمایی بالینی به بررسی اثر میزوپروستول بر
خونریزی پس از زایمان پرداخته بودند ،هرچند در این
مطالعات میزوپروستول در انواع شکلهای دارویی با
دوزهای متفاوت و داروهای مختلف مقایسه شده بود.
در زمینه میزوپروستول زیرزبانی تعداد  13کارآزمایی
انجام شده بود ( .)31-03 ،26در دو تا از این کارآزمایی-
ها میزوپروستول مؤثرتر از اکسیتوسین بود ( )33 ،32و
در  1تا از این مطالعات میزوپروستول زیرزبانی معادل
اکسیتوسین ( )30-31 ،26و در یک مطالعه نیز
میزوپروستول زیرزبانی به اضافه انفوزیون اکسیتوسین
همانند کربوتوسین داخل وریدی بود ( .)31اما وایدمر و
همکاران ( )2313استفاده از  733میکروگرم
میزوپروستول زیرزبانی را برای درمان خونریزی پس از
زایمان توصیه نکردند ( .)33ممکن است علت بیاثر بودن
میزوپروستول در مطالعه وایدمر این باشد که خونریزی
پس از زایمان بهطور بالینی و به وسیله افراد تشخیص
داده شده بود که امکان خطا در آن زیاد است و بهتر بود
از یک ابزار دقیقتر برای سنجش میزان خونریزی
استفاده میشد .به عالوه غلظت هموگلوبین فقط 20
ساعت پس از زایمان اندازهگیری شده بود که بهتر بود
قبل از زایمان نیز اندازهگیری میشد تا بتوان به مقایسه
درستی رسید .همچنین در مطالعه تواتیا و همکاران
( 13 )2310واحد اکسیتوسین داخل وریدی نسبت به
میزوپروستول زیرزبانی مؤثرتر بود ( .)03از دالیل بیاثر
بودن میزوپروستول در مطالعه تواتیا ممکن است حجم
کم نمونهها و اندازهگیری میزان خونریزی فقط تا یک
ساعت پس از زایمان باشد .بنابراین توصیه میشود
مطالعهای با حجم نمونه بیشتر و اندازهگیری میزان
خونریزی حداقل تا  3ساعت پس از زایمان انجام شود.
در مطالعاتی که در زمینه میزوپروستول زیرزبانی انجام
شده بود ،شایعترین عارضه جانبی میزوپروستول تب و
لرز گزارش شده بود .تهوع ،اسهال و دوبینی نیز به عنوان
عارضه میزوپروستول گزارش شده بود .بنابراین باید
مطالعاتی طراحی شود که در آن دوزی از میزوپروستول
به دست آید که میزان عوارض جانبی آن کمتر باشد.

 سحر قلندری و همكاران

زایمان مرتبط است .در مطالعه آنها لرز و تب به عنوان
شایعترین عارضه میزوپروستول خوراکی ذکر شد (.)32
تعداد  11کارآزمایی بالینی به بررسی اثر ترانکسامیک بر
خونریزی پس از زایمان پرداختند که در  13مطالعه بیان
شده که ترانکسامیک اسید در کاهش خونریزی پس از
زایمان مؤثر است و هیچ عارضهای بجز تهوع که در یکی
از مطالعات بهعنوان عارضه ترانکسایک اسید آمده بود،
برای آن ذکر نشده است ( .)11-71احتماالً ترانکسامیک
اسید ،اثرات پالسمینوژن و محصوالت تجزیه فیبرین که
در اثر جدا شدن جفت آزاد میشوند را خنثی میسازد و
از طریق مهار فیبرینولیز در جلوگیری از خونریزی مؤثر
است.
در یک کارآزمایی بالینی نیز که به مقایسه اثر
ترانکسامیک اسید و میزوپروستول پرداخته بود،
میزوپروستول هیچ برتری نسبت به ترانکسامیک اسید
نداشت (.)77
تعداد  1کارآزمایی به بررسی اثر کربوتوسین پرداختند
که در همه این مطالعات کربوتوسین در کاهش از دست
دادن خون مؤثر بوده است ( .)76-61در واقع به نظر
میرسد که کربوتوسین به دلیل نیمهعمر بیشتر از اکسی
توسین و سرعت زیاد آن برای ورود به خون و دوز کمتر
نسبت به اکسی توسین مؤثرتر باشد ،اما به دلیل محدود
بودن مطالعات انجام شده در این زمینه توصیه میشود
که برای کاربردی شدن این دارو تحقیقات وسیعتری
انجام شود.
وستوف و همکاران ( )2313در یک مطالعه مروری از
سال  2313-1313کارآزماییهای بالینی مربوط به
تجویز اکسی توسین پروفیالکسی را در مرحله سوم
زایمان مورد بررسی قرار دادند .بررسی نتایج نشان داد
که اکسی توسین پروفیالکسی در مقایسه با پالسبو خطر
خونریزی پس از زایمان بیشتر از  133میلیلیتر و نیاز به
داروهای منقبضکننده رحمی را کاهش میدهد.
همچنین در این مطالعه مروری بیان شد که افزودن
اکسی توسین به ارگومترین در مقایسه با زمانی که
آلکالوئیدهای ارگوت بهتنهایی استفاده میشوند مفید
نیست و حتی ممکن است این ترکیب از دست دادن

در زمینه میزوپروستول رکتال تعداد  1کارآزمایی بالینی
انجام شده بود که در  6تا از این مطالعات میزوپروستول
رکتال در درمان خونریزی پس از زایمان مؤثر بود (-06
 .)01اما در مطالعه گرستنفلد و همکاران ()2331
میزوپروستول رکتال ( 033میکروگرم) مؤثرتر از تزریق
داخل وریدی اکسی توسین در پیشگیری از خونریزی
پس از زایمان نبود ( .)01شاید بتوان گفت یکی از دالیل
مؤثر نبودن میزوپروستول در مطالعه گرستنفلد استفاده
از دوز کم میزوپروستول باشد .بنابراین انجام مطالعات
بیشتر جهت دستیابی به دوز مؤثر میزوپروستول رکتال
میتواند مفید واقع شود .در اکثر مطالعاتی که از دوز
بیشتر از  033میکروگرم میزوپروستول رکتال استفاده
کردند ،میزان خون از دست رفته پس از زایمان به طور
معنیداری کمتر بود.
تعداد  1کارآزمایی بالینی به بررسی اثر میزوپروستول
خوراکی پرداخته بودند که در  7تا از این مطالعات به
مؤثر بودن میزوپروستول اشاره شده (،)03-12 ،33 ،23
اما در مطالعه یونسو و همکاران ( )2311که به مقایسه
اثر اشکال مختلف میزوپروستول بر خونریزی پس از
زایمان پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که با وجود اینکه
میزوپروستول در درمان خونریزی پس از زایمان مؤثر
است ،هیچ اثر قابلتوجهی در پیشگیری از آتونی
القاءکننده خونریزی پس از زایمان ندارد ( .)13همچنین
در مطالعه والراون و همکاران ( ،)2330استفاده از
داروهای منقبضکننده رحمی اضافی در گروه
میزوپروستول کمتر بود ،اما از نظر آماری معنیدار نبود
( .)10یکی از دالیل بیاثر بودن میزوپروستول در مطالعه
والراون ممکن است استفاده از دو شکل مختلف با دو دوز
متفاوت میزوپروستول باشد ،بنابراین مطالعاتی که
دوزهای متفاوت یک نوع میزوپروستول را بررسی
میکنند ،پیشنهاد میشود.
در مطالعه هانلی و همکاران ( )2313که به بررسی اثر
میزوپروستول خوراکی بر خونریزی پس از زایمان
پرداختند ،اینطور بیان کردند که تجویز میزوپروستول به
کاهش معنیدار بروز خونریزی پس از زایمان ،منقبض-
کنندههای رحمی اضافی و مراجعه برای خونریزی پس از
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خون را در مقایسه با آلکالوئیدهای ارگوت به تنهایی
افزایش دهد (.)33
موسی و همکاران ( )2310در یک مطالعه مروری که به
بررسی درمانهای خونریزی اولیه پس از زایمان تا سال
 2313پرداختند ،این نتیجه را گزارش کردند که در
مقایسه با میزوپروستول ،انفوزیون اکسیتوسین مؤثرتر
است و به دلیل عوارض جانبی کمتر به عنوان خط اول
درمان برای درمان خونریزی اولیه پس از زایمان استفاده
میشود .انفوزیون اکسی توسین و میزوپروستول وقتی که
بعد از منقبضکنندههای رحمی پروفیالکتیک استفاده
میشود ،به طور مشابهی عمل میکند .این مطالعه
مروری پیشنهاد کرد که در بین زنانی که اکسی توسین
برای درمان خونریزی اولیه پس از زایمان دریافت
میکنند ،استفاده از میزوپروستول اضافی هیچ سودی را
نمیافزاید (.)1
تعداد  7کارآزمایی بالینی به بررسی اثر اکسیتوسین بر
خونریزی پس از زایمان پرداخته بود .اگرچه طریقه
استفاده از اکسی توسین در این مطالعات متفاوت بوده
است ،اما در  0کارآزمایی بهطور مستقیم اشاره شده که
اکسی توسین در کاهش خونریزی پس از زایمان مؤثر
است .در این مطالعات اکسیتوسین از طریق تحریک
انقباضات در کاهش خونریزی پس از زایمان مؤثر بود
( .)13 ،61-66اما در مطالعه کنته و همکاران ()2331
که انفوزیون  23واحد اکسیتوسین داخل وریدی را قبل
(بعد از خروج شانه قدامی نوزاد) و بعد از خروج جفت
مقایسه کرده بودند به این نتیجه رسیدند که تجویز
پروفیالکتیک اکسیتوسین قبل از خروج جفت بروز
خونریزی پس از زایمان را کاهش نمیدهد ( .)61در
مطالعه آالن و همکاران ( )2312که دوزهای مختلف
اکسیتوسین را با هم مقایسه کردند ،بیان شد که
دوزهای بیشتر اکسیتوسین تأثیری بر کاهش از دست
دادن خونریزی پس از زایمان ندارد .در واقع دوزهای
بیشتر اکسیتوسین در جراحی سزارین که در آن امکان
خونریزی بیشتر است ،استفاده میشود ( .)63بررسی
نتایج مطالعات متفاوت نشان میدهد که برای رسیدن به
دوز ،زمان و راه مؤثر تجویز اکسیتوسین نیاز به انجام
مطالعات بیشتر است.
22

 انواع روش های درمانی مؤثر بر خونریزی پس از زایمان

در مطالعه مکدونالد و همکاران ( )2336که به مرور
سیستماتیک مطالعاتی در مورد ارگومترین -اکسی
توسین در برابر اکسی توسین برای مرحله سوم زایمان
پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که ترکیب ارگومترین-
اکسی توسین با کاهش کم اما از نظر آماری ،معنیدار در
خطر خونریزی پس از زایمان وقتی که با اکسی توسین
مقایسه میشود ،مرتبط است .هیچ تفاوت معنیدار
آماری بین گروهها برای کاهش خونریزی شدید مشاهده
نشد .تفاوت آماری معنیدار در وقوع و تکرار عوارض
جانبی شامل افزایش فشارخون دیاستولیک ،استفراغ و
تهوع با استفاده از اکسی توسین-ارگومترین در مقایسه با
استفاده از اکسی توسین مشاهده شده بود .بنابراین فواید
استفاده از ترکیب ارگونوین -اکسی توسین در مقابل
عوارض جانبی آن باید سنجیده شود (.)30
تعداد  1کارآزمایی بالینی به بررسی اثر متیل ارگونوین
پرداختند که برای بحث در مورد کارایی اثر آن نیز نیاز
به انجام مطالعات بیشتر است ( .)11-11کارآزماییهای
بالینی انجامشده در زمینه روشهای غیر دارویی شامل
اکسیژن درمانی ،ماساژ رحمی ،کشش کنترلشده بند
ناف و خروج دستی جفت بود که به دلیل محدود بودن
تعداد مطالعات بحث در مورد آنها امکانپذیر نیست .این
مرور سیستماتیک از محدودیتهایی برخوردار بود که
باید مورد توجه قرار گیرد .مهمترین محدودیت ،عدم
دستیابی به تمامی مقاالت و گزارشهای منتشر نشده
بود .مشکل بعدی عدم گزارش صحیح ،باکیفیت و قابل
استفاده برخی از مقاالت و همچنین محدود بودن مقاالت
انجام شده در زمینه داروهای گیاهی و روشهای غیر
دارویی بود که امکان انجام دقیقتر و کاملتر مقایسهها و
تحلیلها را محدود ساخت .در نهایت به دلیل کم بودن
مطالعات در مورد مداخالت گیاهی و روشهای
غیردارویی نتیجهگیری قطعی در مورد یک روش خاص
میسر نشد .از نتایج این مطالعه میتوان در جهت ارتقاء
سالمت مادران ،بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
و مراکز درمانی جهت انتخاب روشهای درمانی مختلف
در موارد خونریزی پس از زایمان و آگاهی از عوارض
درمان به کار رفته استفاده کرد.

 در مورد سایر داروهای شیمیایی دیگر نیز تعداد.نمیشود
 در همه.مطالعات برای کاربردی شدن آنها محدود است
مطالعات انجام شده به مؤثر بودن میوه خرما در درمان
 اما برای کاربردی شدن آن نیاز به،خونریزی اشاره شده
 در مورد سایر گیاهان نیز نیاز به.مطالعات بیشتر است
.انجام مطالعات بیشتر و گستردهتر است

مروری بر کارآزماییهای بالینی انجامشده در مورد
 نشاندهنده متعدد بودن،درمانهای طبی و غیرطبی
درمانهای شیمیایی در زمینه خونریزی پس از زایمان
 بیشترین مطالعه انجام شده در زمینه.میباشد
میزوپروستول بود که در اکثر این مطالعات به مؤثر بودن
 هر چند،آن بر خونریزی پس از زایمان اشاره شده است
 دوز و طریقه استفاده آن نیاز به،که برای یافتن شکل
 تب و لرز نیز به عنوان شایعترین.مطالعات بیشتر است
 اما دارویی که در اکثر مطالعات،عارضه آن ذکر شد
 اکسی،مروری به مؤثر و بیعارضه بودن آن اشاره شده
 با توجه به تأثیر شناخته شده اکسی.توسین است
 استفاده از،توسین برای درمان خونریزی پس از زایمان
میزوپروستول به دلیل داشتن عوارض جانبی توصیه

تشكر و قدردانی
این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی
.دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی است
،بدینوسیله از همکاری و مساعدت مسئولین دانشکده
کتابخانه و واحد کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی جهت همکاری در جستجوی مقاالت تشکر و
.قدردانی میشود
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