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تأثیر پتدین (مپردین) در کاهش مدت زمان مرحله
اول و دوم زایمان
دکتر فاطمه اللوها ،1دکتر آمنه باریکانی ،*2دکتر نرجس بیگم هاشمیان،3
دکتر ندا اسماعیلزادهها
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 .1دانشیار گروه زنان و مامايي ،مرکز تحقیقات رشد کودکان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران.
 .2دانشیار گروه پزشكي اجتماعي ،مرکز تحقیقات رشد کودکان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران.
 .3متخصص زنان و زايمان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران.
 .4پزشک عمومي ،مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران.

خالصه

تاریخ دریافت 1305/60/60 :تاریخ پذیرش1305/12/64 :

مقدمه :پتدين دارويي است که جهت کاهش دردهای زايمان استفاده ميشود ،بر اساس مطالعات انجام شده پتدين
مي تواند در پیشرفت زايمان مؤثر باشد ،مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثیر پتدين در کاهش مدت زمان مراحل اول و
دوم لیبر انجام شد.
روشکار :اين مطالعه کارآزمايي بالیني در سال  1302بر روی  126زن نوليپار با حاملگي تک قلويي ترم که جهت
ختم بارداری نیاز به اينداکشن داشته ،در بیمارستان کوثر قزوين انجام شد .افراد بهطور تصادفي در دو گروه  06نفری
شاهد و مداخله تقسیم شدند .در گروه مداخله  56میليگرم پتدين تک دوز داخل وريدی در ديالتاسیون  4سانتيمتر
و در گروه شاهد ،نرمال سالین به عنوان پالسبو تزريق شد .فاصله زماني تزريق تا ديالتاسیون کامل ،فاصله زماني
ديالتاسیون کامل تا خروج جنین و فاصله زماني تزريق تا خروج جنین اندازهگیری شد .تجزيه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )10و آزمونهای تي دانشجويي و کای دو انجام شد .میزان  pکمتر از 6/65
معنيدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین فاصله زماني تزريق پتدين تا ديالتاسیون کامل سرويكس در گروه مداخله  120±06دقیقه و در
گروه شاهد  133±05دقیقه بود که اين اختالف از نظر آماری معنيدار نبود ( .)p=6/0میانگین مدت مرحله دوم
زايمان در گروه مداخله  45±20دقیقه و در گروه شاهد  41±10دقیقه بود که اين اختالف از نظر آماری معنيدار
نبود ( .)p=6/3میانگین فاصله زماني تزريق تا پايان زايمان (خروج جنین) در گروه مداخله  105±00دقیقه و در گروه
شاهد  104±33دقیقه بود که اين اختالف از نظر آماری معنيدار نبود (.)p=6/30
نتیجهگیری :ارتباط معنيداری بین تزريق پتدين و پیشرفت روند مراحل زايماني وجود ندارد.
کلمات کلیدی :زايمان ،مپردين ،مرحله اول زايمان ،مرحله دوم زايمان

* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر آمنه باريكاني؛ مرکز تحقیقات رشد کودکان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،قزوين ،ايران؛ تلفن623-33323060 :؛
پست الکترونیكbarikani.a@gmail.com :
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تئوریهای مختلفي تأثیر مپريدين را بر روی کاهش
زمان لیبر توضیح ميدهند که از آن جمله ميتوان
تغییرات سطح پروتئاز سرويكال و تسكین درد و به دنبال
آن کاهش آزاد شدن کاته کوالمینها را نام برد (.)5
از اواخر دهه  ،1046مپريدين به طور وسیع در طي
زايمان استفاده شده است .پتدين اولین اپیوئید صناعي
بود که در سال  1032به عنوان يک عامل
آنتياسپاسموديک به وسیله شیمیداني به نام اوتو
اسلیب معرفي شد .آثار ضد درد پتدين برای اولین بار
توسط اوتو اسكومان در آلمان معرفي شد ( .)0پتدين
(مپريدين) از نظر ساختاری شبیه آتروپین و ساير
آلكالوئیدهای تروپان ميباشد و به همین جهت خواص
و عوارض آنها را دارا ميباشد .عالوه بر اثرات اپیوئیدی
و آنتيکولینرژيكي ،با توجه به عملكرد متقابلي که با
کانالهای يوني سديم دارد ،در بيحسي موضعي نیز
مؤثر است ( .)0پتدين (مپريدين) جهت تسكین درد
متوسط تا شديد بهکار ميرود و نحوه تجويز پتدين
(مپريدين) به شكل قرص ،شربت ،تزريق داخل
عضالني ،زير جلد و داخل وريدی است ( .)3از آنجايي
که قابلیت حل شدن در چربي پتدين نسبت به مورفین
بیشتر است ،شروع اثر آن سريعتر از مورفین است و
مدت اثر بالیني  126-156دقیقه است ،در صورتيکه
در فواصل  4-0ساعته تزريق شود (.)0
اثرات مضر پتدين در مقايسه با مورفین کمتر ميباشد.
خطر وابستگي آن از مورفین کمتر است و به خاطر اثر
آنتياسپاسموديكي که دارد ،در تسكین درد کولیک
صفراوی يا رنال کولیک نسبت به مورفین ارجح است
( .)16پتدين در کبد به سرعت هیدرولیز شده و به
اسید پپتیدينیک تبديل ميشود .متابولیستهای پتدين
(مپريدين) با اسید گلوکورونیک کونژوگه شده و به
داخل ادرار دفع ميشود (.)11
پتدين با داروهايي از قبیل مهارکنندههای منوآمین
اکسیداز ( ،4)MAOIشلکنندههای عضالني ،ضد
افسردگيها ،بنزوديازپینها و الكل تداخل دارويي دارد
( .)12پتدين در نارسايي کلیه و کبد ،سابقه صرع و
تشنج و احتباس ادراری ،هیپوتیروئیدی ،آسم يا بیماری
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ديستوشي از نظر لغوی به معني لیبر دشوار است و با
پیشرفت آهسته (غیر طبیعي) لیبر مشخص ميشود.
ديستوشي حاصل چهار اختالل مجزا است که شامل
اختالالت نمايش ،اختالالت لگن استخواني مادر،
اختالالت بافتهای نرم و اختالالت نیروهای خارج
کننده است .اختالالت نیروهای خارج کننده به اين
معني است که انقباضات رحم به دلیل عدم برخورداری
از قدرت کافي و يا به دلیل عدم هماهنگي صحیح قادر
به افاسمان و ديالتاسیون سرويكس نباشد (.)1
ديالتاسیون سرويكس يكي از فاکتورهای مهم مشخص
کننده طول مرحله اول لیبر است .تغییرات نامناسب
ديالتاسیون سرويكس يكي از داليل طوالني شدن لیبر
است ( .)2تقريباً در  %1/5زايمانها ديستوشي مشاهده
ميشود ( .)3خونريزی و عفونت با لیبر طوالني ارتباط
دارند و از عللي هستند که به موربیديتي و مورتالیتي
مادر و جنین منتهي ميشوند.
اتخاذ يک روش بيخطر جهت تسريع لیبر ،ميتواند
مورتالیتي و موربیديتي مادر و جنین را کاهش دهد
( .)2نقش اکسيتوسین به طور گسترده در سرتاسر
جهان هم برای القاء و هم تقويت لیبر ثابت شده است.
پروستاگالندينها در فرمولهای مختلف جهت القاء لیبر
استفاده شدهاند .داروهای مختلف شبیه
فلوروگلوسینول ،1ترانكويلیزرها 2مخصوصاً ديازپام،
اپیوئیدها (مخصوصاً پتدين يا مپريدين هیدوکلريد)،
آنتي اسپاسموديکها (شبیه والتامات برومید)،
دروتاورين هیدروکلريد 3و هیوسین ان بوتیل برومید
جهت کوتاه کردن طول لیبر استفاده شدهاند (.)4
اکسيتوسین دارويي است که همه جا به راحتي در
دسترس ميباشد و جهت تسريع لیبر و درمان
ديستوشي رحمي نسبت به مپريدين ارجح است .منطق
استفاده از مپريدين اين است که اين دارو جنبه
تكمیلي دارد و به معني آن نميباشد که با اکسيتوسین
رقابت ميکند (.)5
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Phloroglucinol
Tranquilizers
3
drotaverine hydrochloride
2

Monoamine Oxidaze Inhibitor

2
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آديسون کنتراانديكاسیون دارد ( .)12عوارض جانبي
پتدين شامل تهوع ،استفراغ ،خواب آلودگي ،سرگیجه،
تعريق ،احتباس ادراری و يبوست ميباشد .برخالف
اپیوئیدها میوز نميدهد .در دوزهای باال باعث شلي
عضالت ،دپرسیون تنفسي ،اختالل شعور ،پوست سرد و
مرطوب و افت فشارخون ميشود (.)14 ،13
در بسیاری از کشورهای آمريكای التین ،يكي از
رايجترين انديكاسیونهای مامايي پتدين ،تجويز در
موارد ديستوشي مرحله اول زايمان است .يكي از داليل
استفاده وسیع از اين دارو در بیمارستانهای عمومي در
آمريكای التین ،عدم دسترسي آسان به آنالژزی
اپيدورال ميباشد .در نتیجه بسیاری از پزشكان جهت
تسكین درد زايمان از مپريدين استفاده ميکنند (.)0
در مطالعه منصوری و همكاران ( ،)2666زنان بارداری
که پتدين دريافت کرده بودند ،دوره زايمان طوالنيتری
داشتند ( ،)15در حاليکه در مطالعه کامیابي و
همكاران ( )2663پتدين بهطور معنيداری باعث کوتاه
شدن سیر زايمان شده بود ( .)10در مطالعه مروری
ديرکوند مقدم و همكاران آمده است که پتدين ميتواند
طول دوره فعال زايمان را در زنان نوليپار با حاملگي
ترم و طبیعي کاهش دهد ( ،)10اما در برخي ديگر از
مطالعات ،عكس اين يافته نشان داده شده است؛ به اين
معنا که استفاده از پتدين ميتواند فاز زايمان را
آهستهتر نمايد ( .)13شواهدی که نشان دهنده اثر
پتدين در کاهش طول دوره زايمان باشد ،محدود است.
نتايج مطالعات موجود متفاوت است ،برخي معتقدند
پتدين باعث کاهش دوره زايمان ميشود و برخي نظر
عكس دارند و برخي اعتقاد دارند بسته به اينكه در چه
مرحلهای از زايمان استفاده شود ،اثرات متفاوت خواهد
بود ( .)10با توجه به نتايج متفاوت مطالعات در تأثیر
پتدين روی طول مدت زايمان ،مطالعه حاضر با هدف
بررسي تأثیر پتدين (مپريدين) در کاهش طول مراحل
اول و دوم زايمان انجام شد.

روشکار
اين مطالعه کارآزمايي بالیني تصادفي دوسويهکور در
سال  1302بر روی  126نفر از زنان باردار نولي پار ترم
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با حاملگي تکقلويي که به بیمارستان کوثر قزوين
مراجعه کرده بودند ،انجام شد .پروتكل اين مطالعه به
تأيید کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي
قزوين رسیده (شماره کمیته اخالق )23/26/3435 :و با
کد  IRCT2014012016283N1در مرکز ثبت
کارآزماييهای بالیني ايران ( )IRCTبه ثبت رسیده
است .پس از ارائه برگه اطالعات علمي پژوهشي به
بیماران و آگاهي آنان از چگونگي اجرای طرح و عوارض
جانبي پتدين ،از بیماران رضايتنامه کتبي جهت
شرکت در مطالعه گرفته شد .در ضمن در اين مطالعه
بیماران متحمل هزينه اضافي نشدند.
زنان باردار نوليپار ترم با حاملگي تک قلويي که به
بیمارستان کوثر مراجعه کرده و به داليل حاملگي پس
از موعد ،پارگي کیسه آب و الیگوهیدرآمنیوس بستری
شده و تحت اينداکشن قرار گرفته بودند ،وارد مطالعه
شدند .همه بیماران تحت اينداکش با اکسيتوسین به
روش دوز باال (دوز آغازين  0میلي واحد در دقیقه و دوز
افزايشي  0میلي واحد در دقیقه هر  26-46دقیقه ،تا
حداکثر دوز  42میلي واحد در دقیقه) قرار گرفتند.
تعداد کل بیماران شرکت کننده در اين مطالعه 126
نفر بود که بر اساس فرمول حجم نمونه برای مقايسه
میانگینها و با در نظر گرفتن ضريب اطمینان ،%05
توان مطالعه  %36و احتمال ريزش نمونه  %26بر اساس
مطالعات موجود در دو گروه محاسبه شد .گروهها
بهصورت تصادفي ساده با استفاده از کارتهای رنگي که
بر روی آنها حروف ( Cکنترل) و ( Tدرمان) نوشته
شده بود ،به دو گروه تقسیم شدند.
گروه اول (درمان) شامل  06زن باردار بودند و اين افراد
زماني که وارد فاز فعال لیبر شدند در ديالتاسیون 4
سانتيمتر بعد از آمنیوتومي ،تحت درمان با 56
میليگرم پتدين داخل وريدی به صورت تک دوز قرار
گرفتند و در گروه دوم (شاهد) ،همین تعداد افراد،
پالسبو (نرمال سالین) دريافت کردند .در هر دو گروه
معاينه واژينال هر يک ساعت جهت بررسي پیشرفت
لیبر توسط متخصص زنان و زايمان بدون اطالع از نوع
داروی تزريقي انجام و ثبت شد .قد و وزن بیماران در
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ورتكس بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل :وزن
جنین بیش از  4کیلوگرم ،شک به عدم تناسب سر
جنین و لگن مادر  ،)CPD(2آلرژی به پتدين
(مپريدين) ،سابقه جراحي قبلي رحم ،خونريزی فعال
واژينال ،جفت پرويا ،استفاده از هر نوع آنالژزی قبلي به
طور تصادفي ،ديسترس جنیني ،مكونیوم ،مولتيپار و
شروع سیر زايمان خود به خود بود .جامعه مورد مطالعه
زنان مراجعه کننده به بیمارستان کوثر جهت زايمان
بودند که از بین آنها تعداد نمونه با روش نمونهگیری
تصادفي ساده انتخاب شدند.
تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )10و آزمونهای تي دانشجويي و کای
دو انجام شد .میزان  pکمتر از  6/65معنيدار در نظر
گرفته شد.

بدو ورود به لیبر اندازهگیری و حدود  2سيسي خون از
هر بیمار جهت تعیین هموگلوبین اولیه اخذ شد.
همه بیماران تحت مانیتورينگ خارجي  FHR1قرار
گرفتند .فاصله زماني بین تزريق پتدين تا ديالتاسیون
کامل سرويكس ،فاصله زماني بین ديالتاسیون کامل تا
خروج جنین و فاصله زماني بین تزريق تا خروج جنین
در هر گروه اندازهگیری شد .زايمان واژينال در افراد با
وضعیت فول و پس از کرونینگ کامل و تحت
اپیزياتومي مديولترال ،با انجام بیهوشي لوکال ،با 5-16
سيسي لیدوکائین  %16صورت گرفت .تزريقات توسط
تكنسین بیهوشي انجام گرفت.
در صورت خونريزی غیر طبیعي بعد از زايمان،
سرويكس مورد بررسي قرار ميگرفت .میزان سزارين،
پارگيهای سرويكس ،آپگار دقیقه اول و پنجم و میزان
خونريزی پس از زايمان (میزان افت هموگلوبین 0
ساعت بعد از زايمان) در هر دو گروه ثبت شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :داشتن سن 13-35
سال ،سالمت جسمي (عدم ابتالء به نارسايي کلیه ،کبد،
سابقه صرع و تشنج ،هیپوتیروئیدی ،آسم و آديسون)،
نوليپار ،ترم يا پست ترم و تک قلويي با پرزانتاسیون

یافتهها
میانگین سني افراد در گروه مورد  22/3±3/5سال و در
گروه شاهد  21/0±3/1سال بود .بین دو گروه از نظر
سن ،سن بارداری و شاخص تودهبدني اختالف معني
داری وجود نداشت (جدول.)1

جدول  -1مقایسه متغیرهای فردی بیماران در دو گروه مورد و شاهد
متغیر /گروه

مورد

شاهد

سطح معنيداری

سن (سال)
سن بارداری (هفته)
شاخص توده بدني (کیلوگرم بر متر مربع)

22/3±3/5
46/4±1/1
23/4±3/0

21/0±3/1
46/0±1/2
20/3±3/2

6/60
6/3
6/3

گروه شاهد  133± 05دقیقه بود که اختالف معنيداری
بین دو گروه وجود نداشت (( )p=6/0جدول .)2

میانگین فاصله زماني بین تزريق پتدين تا ديالتاسیون
کامل سرويكس در گروه مورد  120±06دقیقه و در

جدول  -2مقایسه میانگین متغیرها در دو گروه مورد و شاهد
متغیر

مورد

شاهد

سطح معنيداری

میانگین فاصله زماني بین تزريق پتدين تا ديالتاسیون کامل سرويكس (دقیقه)
میانگین مدت مرحله دوم زايمان (دقیقه)
میانگین فاصله زماني بین تزريق پتدين و خروج جنین (دقیقه)
میانگین تغییرات هموگلوبین بین هموگلوبین اولیه و  0ساعت پس از زايمان
(میليگرم بر دسيلیتر)
میانگین آپگار دقیقه اول نوزادان
میانگین آپگار دقیقه پنجم نوزادان

120±06
45±20
105±00

133±05
41±10
104±33

6/0
6/3
6/30

1/30±6/04

1/56±6/33

6/30

3/02±6/20
3/03±6/13

3/03±6/31
3/00±6/14

6/32
6/04

Fetal Heart Rate
Cephalo Pelvic Disproportion

1
2

4

درصد فراواني سزارين و پارگي سرويكس در گروه
درمان  %13/3و  %00/2بود که اختالف معنيداری با
گروه کنترل وجود نداشت (.)p=6/0 ،p=6/0

بحث
بر اساس نتايج مطالعه ،میانگین طول مرحله اول و دوم
زايمان در گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد تفاوت
معنيداری نداشت .همچنین میزان تغییرات هموگلوبین،
میزان پارگي سرويكس و آپگار دقیقه  1و  5نوزادان بین
دو گروه مورد و شاهد تفاوتي نداشت.
در مطالعه ال رفائي و همكاران ( )2612که در مصر
انجام شد ،تأثیر پتدين در طول لیبر مورد بررسي قرار
گرفت 246 .زن باردار نوليپار ترم با حاملگي تک قلويي
با ديستوشي رحمي (طوالني شدن لیبر در مرحله اول
در ديالتاسیون  4-0سانتيمتر بر اساس پارتوگرام) وارد
مطالعه شدند که  126نفر به طور تصادفي 56
میليگرم پتدين (مپريدين) و  126نفر پالسبو به
صورت داخل وريدی در ديالتاسیون  4-0سانتيمتر
دريافت کردند .در اين مطالعه بین دو گروه مورد و
شاهد تفاوت معنيداری از نظر طول لیبر ،میزان
سزارين و آپگار نوزادان مشاهده نشد ( ،)5که نتايج آن
با نتايج مطالعه حاضر همخواني داشت ،ولي روش انجام
مطالعه با مطالعه حاضر تفاوت داشت .در مطالعه حاضر
پتدين به تمام زناني که تحت اينداکشن قرار ميگرفتند
در ديالتاسیون  4سانتيمتر تزريق ميشد ،ولي در
مطالعه ال رفائي پتدين در زمان ديستوشي رحمي
تزريق ميشد.
در مطالعه سوسا و همكاران ( )2664که در اورگوئه
انجام شد ،تأثیر پتدين در طول لیبر مورد بررسي قرار
گرفت 460 .زن باردار نوليپار ترم با حاملگي تک قلويي
با ديستوشي رحمي (نیاز به يک اداره فعال لیبر جهت
پیشرفت انقباضات رحمي) وارد مطالعه شدند که 265
نفر به طور تصادفي  166میليگرم پتدين (مپريدين) و
 262نفر پالسبو به صورت داخل وريدی دريافت کردند.
در نهايت تفاوت معنيداری بین دو گروه از نظر طول
مدت لیبر و میزان سزارين وجود نداشت ( .)0اين
مطالعه نیز با مطالعه حاضر همخواني داشت ،ولي آپگار
5
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نوزادان در مطالعه سوسا و همكاران در گروه مورد
بهطور معنيداری پايینتر از گروه شاهد بود که شايد
دلیل آن استفاده از دوز باالتر پتدين نسبت به مطالعه
حاضر باشد.
در مطالعه يیلماز و همكاران ( )2660که در ترکیه
انجام شد ،تأثیر پتدين در مقابل والِتامات برومايد در
کاهش طول لیبر فعال مقايسه شد .در اين مطالعه 106
زن باردار نوليپار ترم با حاملگي تک قلويي که تحت
اينداکشن قرار گرفته بودند ،وارد مطالعه شدند که از
اين افراد  53زن  56میليگرم پتدين (مپريدين)53 ،
زن  10میليگرم والتامتات برومايد و  54زن نرمال
سالین دريافت کردند .در اين مطالعه مقايسه پتدين با
پالسبو ،پتدين باعث کاهش معنيدار فاصله زماني بین
تزريق تا ديالتاسیون کامل و فاصله زماني تزريق تا
زايمان شد ،اما در مورد والِتامات برومايد کاهش طول
لیبر از نظر آماری معنيدار نبود ( )4که نتايج آن با
مطالعه حاضر همخواني نداشت که اين عدم همخواني
شايد به اين دلیل باشد که در مطالعه يیلماز ،پتدين در
ديالتاسیون  4-0سانتيمتر تزريق ميشد ،ولي در
مطالعه حاضر در ديالتاسیون  4سانتيمتر تزريق
ميشد .همچنین تعداد نمونههای مطالعه يیلماز در
مقايسه با مطالعه حاضر کمتر بود .البته همانند مطالعه
حاضر در میزان پارگي سرويكس ،نیاز به سزارين و
آپگار نوزادان تفاوت معنيداری بین دو گروه مورد و
شاهد وجود نداشت .بر اساس مطالعه خوشیده و همكار
( )2660در مقايسه ترامادول و پتدين در مرحله دوم
زايمان ،اين دارو نسبت به پتدين در طول مدت زايمان
برتری نداشت .اگرچه در اين مرحله زنان درد کمتری
نسبت به گروه ترامادول تجربه کردند ،اما عوارض
پتدين بیشتر بود ( .)26در مطالعه منصوری و همكاران
( )2666زنان بارداری که پتدين دريافت کرده بودند،
دوره زايمان طوالنيتری داشتند که با نتايج مطالعه
حاضر همخواني نداشت ( .)15در مطالعه کامیابي و
همكاران ( )2663پتدين بهطور معنيداری باعث کوتاه
شدن طول زايمان شده بود که نتايج آن با نتايج مطالعه
منصوری و مطالعه حاضر همخواني نداشت ( .)10در
مطالعه مروری ديرکوند مقدم و همكاران ()2613

پتدين طول دوره فعال زايمان را در زنان نوليپار با
) اما در10( حاملگي ترم و طبیعي کاهش داده بود
، عكس اين يافته نشان داده شد،برخي ديگر از مطالعات
به اين مفهوم که استفاده از پتدين ميتواند فاز زايمان
 شواهدی که نشان دهنده اثر.)13( را آهستهتر نمايد
. محدود است،پتدين در کاهش طول دوره زايمان باشد
 برخي معتقدند،نتايج مطالعات موجود متفاوت است
پتدين باعث کاهش دوره زايمان ميشود و برخي نظر
عكس دارند و برخي اعتقاد دارند بسته به اينكه در چه
 اثرات متفاوت خواهد،مرحلهای از زايمان استفاده شود
.)10( بود

تشکر و قدردانی
اين مقاله حاصل پاياننامه دوره تخصص زنان و زايمان
 بدينوسیله از.دانشگاه علوم پزشكي قزوين ميباشد
همكاری کارکنان واحد حمايت از توسعه تحقیقات
بالیني قدس دانشگاه علوم پزشكي قزوين در تدوين اين
. تشكر و قدرداني ميشود،مقاله

نتیجهگیری
بر اساس نتايج مطالعه حاضر ميتوان نتیجهگیری کرد
که پتدين در هیچ يک از مراحل زايمان تأثیری در طول
دوره زايمان ندارد و به عنوان گزينه مناسب برای کاهش
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