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 مقدمه
نکرم، اابکل نذکو  و بکا      ديک با کسيسرو مانيزا نديفرآ يط

اابل اتساع شود. تغييکرات دهانکر ر کر در     يتر شيسهولت ب

زمان آماده شدن سکرويکس از جملکر عکواملي اسکت ککر در      

ارزيابي سرويکس جهت انجام اينداکشن مکورد اسکاذاده اکرار    

 يبکرا  ونيکاسياز زنان باردار از اند يادي[. تعداد ز1گيرد ] مي

هکا نکامولو     آن کسيالقاء برخوردار هساند اما وضعيت سرو

شا ،  يب ازياما اي کسيمولو  بودن سرو زانيش ماست. کاه

شود و با عدم  يالقاء م تيموفق زانيي م منجر بر کاهش فزاينده

خوکر   شيافکزا  بکر، يل شکرفت يالقکاء، ا امکاع عکدم پ    تيموفق

پکژوهش   ني. بنکابرا ابکد ي يم شيافزا نيو سزار تيونيوآمنيکور

گونککاگون آمککاده کککردن  يهککا روش يبککر رو ياابککل تککوجه

انقباض ر کر انجکام شکده اسکت      کياز تحر شيپ کسيسرو

تکر   ککر  ايک  4شکا    يب ازي[. بر اساس شواهد موجود، اما2،3]
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است و ممککن اسکت جکزء     کسيگر نامولو  بودن سرو نشان

 [.4باشد ] کسيآماده کردن سرو ونيکاسيموارد اند

و بدون  يعيطب مانيزا کي ازين شيپ کس،يشدن سرو آماده

سرويکس يک پروسکر الاهکابي   روند آماده شدن  عارضر است.

ن دخيکل هسکاند ککر باعک      هاي زيکادي در آ  است کر واسور

اجزاي بکافاي سکرويکس    (Remodelling) يريگ دوباره شکل

تکوان توسکع عوامکل دارويکي      شود کر اين پروسکر را مکي   مي

سازي سرويکس  [. موالعات زيادي جهت آماده5] تحريک کرد

سکازي   نکرم  .[4-7ام شکده اسکت ]  هاي مخالک  انجک   با روش

هکا سکبك ککاهش زمکان      سرويکس با خانواده پروسااگالندين

بساري تا زايمان و در نايجر کاهش هزينر و خدمات بهداشاي 

بکر دو   کسيسکرو   يساز آماده يها روش يطور کل رگردد. ب مي

 ريک ( و غنيپروسکااگالند  يهکا  نکالو  )شکامل آ  ييشکل دارو

 کاع،ي)شککامل کککاتار تککرانس سککرو    يکيمکککان ايکک يداور

 يسکاز  و برهنکر  کسيسکرو  کياروسککوپ يه يها دهنده اتساع

 يهکا  [. روش7-3،4،10شود ] يم يبند ( طبقرينيجن يها پرده

ها مکورد   ساع ايناريو الم يمانند اساذاده از کاتار فول يکيمکان

 يکارآمد يماعدد ينيبال ييکارآزما دراند و  ارار گرفار يبررس

 سکر يمقا ييدارو يها با روش سريدر مقا ايو  اريد کيها با  آن

ها بر صورت مخال   ني[. اساذاده از پروسااگالند9شده است ]

[. 10] بر همراه داشار است يگوناگون جيارص و ژع ناا اف،يش

دهککد  يموالعککات مخالکک  نشککان مکک    جيچککر ناککا  چنککان

 يهاامکد يبا پ ،يانقباضات ر م جاديا ليلد رها ب نيپروسااگالند

 ليک دل ني[. بر هم11،12] همراه هساند ينيو جن يناگوار مادر

شکود.   يمحسو  نمک  منيخور و ا يروش ب کيهنوز بر عنوان 

 يسکاز  القکا و آمکاده   يبکرا  يآع آن است عکوامل  دهيا جريدر نا

اساذاده شوند کر با  داال عکوارض نکامولو  بکر     کس،يسرو

عوامکل  [. 13] شکوند  کسيسکرو  راتيين، سبك تغيمادر و جن

 شکنهاد يپ کسيالقا و آماده ککردن سکرو   يبرا يماعدد ييدارو

 ن،يتوسکک يباشککند: اکسکک يمکک ريککانککد کککر شککامل مککوارد ز شککده

 [.14،15] نيالکسيها، اساروژن و رديکواساروئيکورت

عامکل   کيک ککر   کيک ارين ديکننده اکس آزاد يداروها راًياخ

مهکر در   کيولوژيواسور ب کيو  وميکننده وابسار بر اندوتل شل

شود مورد توجکر اکرار گرفاکر اسکت.      يبدن انسان محسو  م

آزاد اسکت ککر بکر عنکوان      ککاع يگکاز راد  کي کيارين دياکس

عضکالت صکاف معکده و    کننده عضکالت صکاف عکرو ،     شکل

 دياکسک  يهکا  کننده از آزاد ييشود. در ماما يم حسو م وماريم

 يپره ترم، شل کردن  اد ر ر برا مانيدرمان زا يبرا کيارين

 انيک بهبکود جر  يجذت و برا يخروج دسا ن،يخروج آسان جن

[. نقکش اببکات شکده    16-19اساذاده شده اسکت ]  نيخون جن

 يسککاز آمکاده  يکيولککوژيزيف تيعوامککل، خصوصک  نيک ا اکر يد

[. در 20،21] اسکت  ،ي کاملا  شکرفار يپ را لدر م کسيسرو

 يهکا  کننکده  آزاد نکاع يکر انجام شده است کاربرد واژ يقاتيتحق

 يابکل از القکا   کسيسکرو  يساز بر روند آماده کيارين دياکس

بر صکورت مسکاقير و    دياکسا کياريموبر بوده است. ن مانيزا

 ژنازيکلواکسککيو س نيهککر از طريککر تحريککک پروسککااگالند 

 (Cyclooxygenase-2,COX2) و  هکا،  اوکاينيسازي س و آزاد

سکبك نکرم    کس،يسرو يها کالژن يساز دوباره مرتك نيچن هر

 [.20] شوند يم کسيشدن سرو

مانند ديسکارس   يعوارض جاديعوامل بدون ا نيا جرينا در

[. موالعات 17کنند ] يآماده م مانيزا يجنيني، سرويکس را برا

دهکد   ينشان مک  يوانيو   يانسان يها انجام شده بر نمونر يابل

 خوککر هسککاند يبکک يدر  ککاملا کيککارين ديکککر عوامککل اکسکک

هکاي   دهها، فرآور [. و در مقايسر با پروسااگالندين13،22،23]

تر سبك مهکار فعاليکت ر مکي و افکزايش      اکسيد نياريک بيش

عوامل  نيو تنها خور باالاوه ا [.9شوند ] جريان خون ر ر مي

دنبکاع آن افکت فشکار     رعرو  ر ر و بک  ونيالتاسيمربوط بر د

باشکد منجکر بکر     ديشکد  ککر  يدر صکورت خون مادر است ککر  

 کاع هنکوز سکواالت     نيک [. بکا ا 13] شود يم نيجن يپوکسيه

آن وجکود   زيدوز تجکو  ايو  زيدر خصوص نحوه تجو يددماع

لکزوم   ليک دل نيپاسخ داده نشده است و بر هم يدارد کر بر خوب

. رسکد  ينظر مک  رب يضرور نريزم نيدر ا تر شيب قاتيانجام تحق

 40 ايک  20دهنکد دوز   يوجکود دارنکد ککر نشکان مک      يشواهد

خور بودن، سبك  يعالوه بر ب اراتيمونون ديزوسوربايگرم ا يليم

 يدر اواخر سر ماهر سوم  املا کسياابل توجر سرو يآمادگ

مکراه  ه دارو، سکردرد بکر   نيدار ا شوند و تنها عارضر عالمت يم
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 سبك افکت فشکار   تيضربان الك مادر است و در نها شيافزا

 16و  15 كيک بکر ترت ) شود يمادر م اساوعيو د ساوعيخون س

ها ديسک اک کيک ارين ناعيواژ زيعالوه بر آن تجو (وهيمار ج يليم

بکر مقاومکت    ينکامولوب  ريتکاب  ارات،يمونون ديزوسوربايمانند ا

دنباع آن عوارض نکامولو  بکر    رو بضربان الك  ،يناف انيشر

 [.13] ندارند( مانيدر زمان زا يزيخونر) مانيو زا بريل

گرم  يليم 40 زانيبر م اراتيمنون ديزوسوربايا يا موالعر در

اسکاذاده شکد.    يدوز ابکل از بسکار   3ساعار تا  16بر فواصل 

فاصکلر   نيک جذ  آهسار سيسکاميک آن از راه واژن، ا  ليدل رب

گرم  ميلي 60از  ياريدر موالعر د .[24رسيد ] کافي بر نظر مي

ساعت تا دو دوز ابکل از   24فاصلر ايزوسوربايد منونيارات بر 

ساعت  24بعد از  اناظار داشاند کر نيبساري اساذاده شد. محقق

سکاعت بکر    48اوع نرم شدن سرويکس شروع شود و در طي 

 ديزوسککورباياز ا موالعککات عمککدتاً نيککاوج برسککد. در اکثککر ا

 زانيک رسد م ياساذاده شده است و بر نظر م يخوراک اراتيمنون

ممککن اسکت    کسيسکرو توسع واژن و  ينامناسك جذ  کاف

را مکورد سکواع اکرار دهکد. تکا کنکون        كيک ترک نيا يابربخش

 ديزوسککوربايا ريتککاب سککريمقا يبککر بررسکک يموالعککات معککدود

 کسيسکرو  يبکر آمکادگ   زوپروسکاوع يو م نکاع يواژ اراتين يد

 يمنظور بررس رموالعر ب کيچر در  . چنان[25-27] اند پرداخار

 ديزوسککوربايتککرم زنککان، ا يدر  ککاملا کسيسککرو يآمککادگ

 25) زوپروسککاوعيگککرم( و م يلککيم 40) نککاعيواژ اککراتين يد

 جيشد. ناا زيدوز، تجو 2ساعت و  داکثر تا  4(، هر کروگرميم

 سريدر مقا ناعيواژ اراتين يد ديزوسوربايموالعر نشان داد ا نيا

 يتکر  و بکا خوکرات ککر   دارد  يمشابه ييکارا زوپروساوعيبا م

 يبککرا ياسککبمن نيازيهمککراه اسککت و ممکککن اسککت جککا   

عمکده   تيک زنان باشد. مز کسيسرو يآمادگ در زوپروساوعيم

انقباضکات   کيک است کر سبك تحر نيا اراتين يد ديزوسوربايا

 نيچنک  خور است و هر يب نيمادر و جن يشود و برا ينم ير م

موالعکر   جي[. ناکا 25] شکود  زيتجو ييسرپا مارانيتواند در ب يم

 اراتين يد ديزوسوربايا زيهدف نشان داد تجو نيبا هم ياريد

 يمناسب نيازيتواند جا يدنباع سقع م رزنان و ب يابل از جرا 

 زيناچ يآن در  د يباشد و عوارض جانب زوپروساوعيم يبرا

 [.26] باشد ياست کر اابل اغماض م

بکا   سکر يدر مقا نکاع يواژ ISDN ککر  نيک در نظر گرفان ا با

 50عمر  مرين) دارد يتر طوع ابر کوتاه ارات،يمنون ديزوسوربايا

تواند بکر   يدارو م نيا زي، تجوساعت( 4-5با  سريدر مقا قريدا

و  رديک گ يصورت م مانيدر هناام زا کسيسرو يمنظور آمادگ

 کيک توانکد   يمک  اکرات ين يد ديزوسکوربا يا ککر  نيک با توجر بر ا

بکا   سکر يدهانر ر کر در مقا  يساز آماده يبرا يخوب نيازيجا

 افانيک ها باشد، محققان بکر دنبکاع    نيپروسااگالند يها آنالو 

باشند. بر اساس  ي( ميخوراک اي ناعيآن )واژ زيراه تجو نيبهار

روش را مکورد   نيک ککر در آن ا  يا  اضکر، موالعکر   يجساجو

 يموالعکر سکع   نيک در ا لذاارار داده باشد وجود ندارد  سريمقا

 نکاع يو واژ يخکوراک  زينحکوه تجکو   يشده اسکت ککر ابربخشک   

دهانکر ر کر مکورد     يسکاز  در آمکاده  اکرات ين يد ديزوسوربايا

 .رديارار گ يابيارز
 

 هامواد و روش
 ي شکده  يتصکادف  ينيبکال  ييکارآزمکا  کيک موالعر  اضکر  

 Non-blindبکر   رانيا ينيبال يها يياست کر در  مرکز کارآزما

توسکع   نيچنک  و هر( N1201108157334است ) دهيببت رس

است  دهيرس دييبر تا رانيا يدانشااه علوم پزشک ياخالا اريکم

 اضکر زنکان    ينيبکال  يي(. در کارآزمکا 2014) شماره مجوز: 

آبادي  بخش مامايي بيمارساان شهيد اکبر کننده بر مراجعر باردار

آسکان بکر    يبکر روش تصکادف   يريگ ، با نمونر1392طي ساع 

ورود و خکروج پکس از مشکاوره و کسکك      يارهکا ياساس مع

 يارهکا ياز دو گروه ارار گرفاند. مع يکيدر  ينامر کاب تيرضا

از  تر شيب يورود بر موالعر شامل مادران نولي پار، سن  املا

 ،يي، تکک الکو  5تر از  شا  اماياز کر يهذار و چهار روز، ب 40

، سابقر سکزارين  ISDN عدم منع مصرف ک،يسذال ونيپرزانااس

اي و  زمينکر  گونکر بيمکاري   هکر  ابل يا هر گونر اسکار ر مي،

ورود بر موالعر بود. موارد خروج از موالعر  يبرا يکاب تيرضا

، ISDN عدم تحمل اع،ريزش، خونريزي واژين شامل وجود آ 
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 و  IUGRاولياوهيککککککدروآمينوس، ،يمککککککانيدرد زا

 Non-reassurance FHRباشد يم. 

 از دو يکک ي در يتصکادف  صيبر اسکاس روش تخصک   زنان

واژينکاع   ISDN بکاردار در گکروه  زن  50گروه اکرار گرفانکد.   

زن  49و  mg 40 بکا دوز  (ددارويک تول يکي شکرکت دارو  دي)تول

 يککيشککرکت دارو ديکک)تول خککوراکي ISDN بککاردار در گککروه

بايست شرايع خروج  اين بيماران مي mg20 ( با دوزددارويتول

  None Stress Test (NST)را نداشککار باشککند و راز موالعکک

نرمکاع   Biophysical Prophile (BPP) اکايو و سونوگرافي ري

شد در بخکش اورژانکس    داشار باشند زماني کر دارو تجويز مي

ماندنکد و سکپس تکرخيص     يساعت تحت نظر مک  4بيمارساان 

 گيري نمره ساعت بعد بر منظور اندازه 24راد شدند و کلير اف مي

Bishop کردند مراجعر مي. 

رينار الکاات  1000وا د سناوسينون در  10با  اينداکشن

برابکر و   2دايقر دوز  20شروع شده و هر  mu/min 5/2 کر با

ان تکا  سپس فاصکلر زايمک   اوره در دايقر ادامر داده شد. 60تا 

شکد. ضکمناً در صکورت ايجکاد      گيکري   شروع اينداکشن اندازه

. اگکر  دشک  اسکاامينوفن تجکويز    ISDN سردرد بعکد از تجکويز  

ناتکاع جهکت    يبر بخش پر نشد مجدداً جاديباضات مناسك اانق

. در صکورت  ديک مناقل گرد مانيروز بعد بر اتا  زا بريل اعيترا

در  يرييک سکاعت ککر تغ   12وجود انقباضات مناسك پکس از  

اوع شده و پس از اتمکام   نداکشنينشد ا جاديشا  اسکور ا يب

ر انقباضات بر بخش مناقل شده و مجدد روز بعکد جهکت ادامک   

 .افتي ياناقاع م مانيبر اتا  زا بريل

 SPSS 17يافزار آمار موالعر با اساذاده از نرم نيا يها داده

 اريانحراف مع و نيانايها بر صورت م شد. داده ليو تحل ريتجز

بکا   يکم يها داده سريمقا ينشان داده شده است. برا يو فراوان

اساذاده  يدو گروه زيمربوط بر آنال يها نرماع از آزمون عيتوز

دو گکروه از   نيبک  يذک يک يهکا  هداد سکر يمقا يبرا نيچن شد. هر

از  سريموارد مورد مقا ريسا يو برا Chi square يروش آمار

 نيک در ا يدار ي. سوح معندياساذاده گرد T-Test ليروش تحل

 .در نظر گرفار شده است 05/0موالعر 

 

 نتايج
تکرم و پسکت تکرم، بکا      يزن باردار با  املا 99 در ابادا

در  يطور تصادف رورود و خروج از موالعر ب يارهايتوجر بر مع

 ISDNزن در گکروه مداخلکر بکا     50از دو گروه شکامل   يکي

وارد  يخکوراک  ISDNزن در گروه مداخلکر بکا    49واژيناع و 

(. در موالعر  اضکر سکن زنکان، سکن     1)نمودار  موالعر شدند

شکا  در شکروع    يبک  ازياشاخص توده بدن زنان، ام ،ياملا 

هکا   هاز گکرو  کيک ساعت پس از مداخلر در هکر   24موالعر و 

زمان  لياز اب ياريموارد د نيچن ارار گرفت. هر يمورد بررس

از فاز  دهيزمان طوع کش مان،يزااز القا تا فاز فعاع  دهيطوع کش

 يخار باردار حوهن مان،يطوع مدت فاز دوم زا مان،يفعاع تا زا

 يو عکوارض جکانب   ني(، علت سکزار نيسزار اي يعيطب مانيزا)

 يابيک ها مورد ارز از گروه کيها در هر مربوط بر مصرف دارو

از  کيک دسکت آمکده از هکر     ربک  ريمقکاد  تيارار گرفت. در نها

اکرار گرفکت.    يابيک و ارز سکر يمورد مقا اريها با گروه د گروه

گروه را نشان  در دو العرمادران مورد مو يسن عيتوز 1جدوع 

برابکر   نکاع يواژ ISDNدهد. ماوسع سن مکادران در گکروه    يم

 5/25±1/5 يخککوراک ISDNسککاع و در گککروه  6/4±8/26

 ISDNمادران مورد موالعر درگروه  يبود. ماوسع سن  املا

 يخککوراک ISDNهذاککر و در گککروه  00/41±33/0 نککاعيواژ

مادران  يع سنيبود. دو گروه از نظر موارد توز 36/0±00/41

اخاالف  يهمان بوده و بر لحاظ آمار ياملاو ماوسع سن  

 (.p=109/0و  p=175/0 كيبر ترت) نداشاند يدار يمعن

شا  مادران در شروع موالعر آورده  يب ازياما 2جدوع  در

هکا   شا  آن يب ازيشود اما يگونر کر مشاهده م شده است. همان

اخکاالف   يدر شروع موالعر مشکابر بکوده و بکر لحکاظ آمکار     

بکا شکروع مداخلکر     سکر ي(. در مقاp=86/0ندارند ) يدار يمعن

ها  گروهاز  کياز مداخلر در هر ساعت بعد  24شا   يب ازياما

 شيداشار است. هکر چنکد ماوسکع افکزا     شيطور مجزا، افزا رب

در  نکاع يواژ ISDNشکا  بعکد از مداخلکر در گکروه      يب ازياما

 جکر يدر نا يبکوده اسکت ولک    تر شيب يخوراک ISDNبا  سريمقا

(.  p=06/0باشکد )  يدار نمک  ياخاالف معن نيدو گروه، ا سريمقا

تکا   لکر مکدت زمکان شکروع مداخ    عيتوز 3در جدوع  نيچن هر
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 يآورده شده است کر بکر لحکاظ آمکار    مانيشروع فاز فعاع زا

(. مدت زمکان  >001/0pشود ) يمشاهده م يدار ياخاالف معن

 يخکوراک  ISDN با سريدر مقا ناعيواژ ISDNمربوط بر گروه 

 تر بود.  کر

 يناع، خوراکيواژ ISDNافت کننده يماران بر دو گروه دريص بي. خالصر نحوه تخص1 شکل
 

 P يخوراک ISDN ناعيواژ ISDN موالعر مورد يها گروه در ييدارو مداخلر از ابل مشخصات

 175/0 5/25±1/5 8/26±6/4 ار(يانحراف مع±نيانايسن، ساع )م

 109/0 41±36/0 41±33/0 ار(يانحراف مع±نياناي، هذار )ميسن  املا

BMI ،kg/m2 549/0 4/29±6/3 8/29±2/4 ار(يانحراف مع±نياناي)م 

 86/0 99/1±2/1 98/1±3/1 ار(يانحراف مع±نيانايشا  در شروع موالعر )م ياز بياما

شا  در  ياز بيو اما ي، شاخص توده بدنيافراد بر  سك سن، سن  املا يع فراوانيمورد موالعر: توز يدر گروه ها ييمشخصات ابل از مداخلر دارو .1جدوع 
 شروع موالعر

 
 

 P يخوراک ISDN ناعيواژ ISDN مورد موالعر يدر گروه ها ييمشخصات بعد از مداخلر دارو
 06/0 42/4±1/2 14/5±7/1 ار(يانحراف مع±نيانايموالعر)م شروع از پس ساعت 24 شا  يب ازياما

 02/0 8/4±7/2 7/3±2 ار(يانحراف مع±نيانايمان، ساعت)ميده از القا تا فاز فعاع  زايزمان طوع کش

 17/0 3±3/1 6/2±6/1 ار(يانحراف مع±نيانايمان، ساعت)ميده از فاز فعاع تا زايزمان طوع کش

 196/0 2/47±27 5/40±3/22 ار(يانحراف مع±نيانايقر)ميمان، دايزمان فاز دوم زا

 )%( ي، فراوانينحوه خار باردار
 نيسزار
 يعيطب

26(52)% 
24(48)% 

25(51)% 
24(49)% 

735/0 

 )%( ين، فراوانيعلت سزار

 %(24) 6 %(5/38) 10 ينيسارس جنيد

108/0 
 %(52) 13 %(50) 13 وميدفع مکون

 %(24) 6 %(5/11) 3 نيتناسك لان و سرجن عدم

 25 26 تعداد کل

مان طوع ساعت پس از شروع موالعر، ز 24شا   ياز بيت مربوط بر امايسر وضعيمورد موالعر: مقا يدر گروه ها ييمشخصات بعد از مداخلر دارو .2جدوع
 مان و  وزن نوزاد يمان، نوع زايده از القا تا فاز دوم زايکش
 

نذر بر موالعر وارد شده و بر اساس روش  99

 تصادفي بلوکي بر دو گروه اخاصاص يافاند.
 

 ISDNزن در گروه مداخلر با  50

 واژيناع.

نذر مورد بررسي و تحليل  50

 آماري ارار گرفاند.

 ISDNزن در گروه مداخلر با  49

 خوراکي

نذر مورد بررسي و تحليل آماري  49

 ارار گرفاند.

  بيماران ببت نام

 تخصيص بيماران

 تحليل و بررسي بيماران
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در جدوع  مانيمدت زمان فاز فعاع تا مر لر اوع زا عيتوز

شود طوع مکدت   يگونر کر مشاهده م آورده شده است. همان 3

 ISDN بکا  سکر يدر مقا نکاع يواژ ISDNزمان مربوط بر گکروه  

دو گکروه بکر    نيتر بود اما اخاالف مشاهده شده بک  کر يخوراک

 ه(. اخاالف مشاهده شکد <05/0p) است يمعن يب يلحاظ آمار

 يبکر لحکاظ آمکار    نکاع يو واژ يخکوراک  ISDNدو گکروه   نيب

(. بر طور ماوسع مدت زمان مر لکر  p=405/0دار نبود ) يمعن

بوده است. اخاالف  قريدا 43در مجموع در  دود  مانيدوم زا

 سکت يدار ن ينک مع يمشاهده شده در دو گروه بکر لحکاظ آمکار   

(619/0=p در خصوص نحوه خار بکاردار .)اخکاالف   ز،يک ن ي

( p=573/0دار نبکود )  يمعنک  يشده بکر لحکاظ آمکار    مشاهده

مشکابر بکوده و    يدر دو گروه بررس ني( و علت سزار3)جدوع 

 (. p=810/0شود ) يمشاهده نم يدار ياخاالف معن

 

 P يخوراک ISDN ناعيواژ ISDN  يجانب رعارض

 005/0 %(3/12) 6 %(20) 10 سردرد

 128/0 %(1/6) 3 %(2) 1 نگيفالش

 329/0 - %(4) 2 تهوع

 107/0 %(4) 2 - افت فشار خون

 ينال و خوراکيواژ ISDNدر دو گروه  يسه عوارض جانبيمقا -3جدول

 

آورده شده است. اين  ISDNمصرف عوارض  3جدوع  در

شامل سردرد، فالشينگ، افکت فشکار خکون و     عوارض عمدتاً

بکر صکورت    ISDNتهوع بود. عارضر سردرد در گروهکي ککر   

 ISDNهکا اسکاذاده شکده بکود بکيش از گکروه        واژينکاع در آن 

(. اخاالف مشاهده شکده بکين توزيکع    p=005/0خوراکي بود )

گکروه بکر لحکاظ آمکاري      در دو ISDN ضعوار ريفراواني سا

 (.<05/0p)داري نداشت  اخاالف معني
 

 گيريبحث و نتيجه
 نيآرژنک  سکر ي( محصوع مشارک ماابولNO) کيارين دياکس

 کيککرسککد کککر  يهاسککت و بککر نظککر مکک افاککرياز  ياريدر بسکک

 يمهر است و ممکن است در مر  سلول نيپاراکر التوريوازود

 نيچن هر NO[. 17نقش داشار باشد ] يو نقل و اناقاالت عصب

 NOشود.  يرها م يماعدد التوريوازود يداروها يها از ملکوع

و  هکا  اکرات ين د،ياروپروسکا يمهر مانند ن ياز داروها ياريبساز 

 ياکو  التکور يوازود کيماده  ني[. ا18شود ] يها آزاد م اراتين

کننکده پراکدرت در    شکل  کيبوده و  يعروا يدر تمام بسارها

مکورد   نيک عمل آن در ا سريعضالت صاف است. مکان تر شيب

منوفسکذات   نيو سکاخت گوانکوز   کالزيسک  ليگوان يساز فعاع

باشککد کککر بککر نوبککر خککود موجککك    يمکک (cGMP) ي لقککو

شده  وزنيسبک م يها رهيکردن زنج رفعاعيو غ ونيالسيدفسذر

مکاده   نيک ا نيچنک  گردد. هکر  يو باع  شل شدن عضلر صاف م

 [. 19] کرد بافت اابل نعوظ دارد در عمل کيولوژيزينقش ف

 يسکع  يکر اشاره شده اسکت موالعکات ماعکدد    گونر همان

ابل  کسيسرو يساز آماده يرا بر رو دياکس کياريکردند ابر ن

موالعکات بکر    نيک ا تکر  شي[. ب28-24،37از القاء نشان دهند ]

 يها بر آمکادگ  نيو پروسااگالند اراتيمنون ديزوسوربايا سريمقا

در خصوص  ياند و تا کنون موالعات معدود پرداخار کسيسرو

-27] زنان انجام شده است کسيسرو يبر آمادگ ISDN ريتاب

مکدت   دهند يموالعات نشان م ي اصل از برخ يها افاري[. 25

تکر   کوتاه زوپروساوعياز شروع مداخلر در گروه م مانيزمان زا

تر بوده است. امکا   گروه کر نيدر ا زيبر القاء ن ازيبوده است و ن

 نکر يکشکور و هز  در زوپروسکاوع يبر م يدسارس يسخا ليدل رب

 ياز جملکر تکاک   زوپروسکاوع يآن، خورات اسکاذاده از م  يباال

خوکرات   راتيشده و سا کياز  د تحر شيو ر ر ب ساوعيس

 زيخاص تجکو  عيدر شرا ديدارو همواره با نيا ن،يجن يبر رو

 گردد.  

 زيدو روش تجکو  يابربخش يموالعر بررس نيا ياصل هدف

 يو خوراک ناعيبر صورت واژ( ISDN) اراتين يد ديزوسوربايا

 يهکا  افاکر ياسکت.   مانيدر هناام زا کسيسرو يساز در آماده

[ نشکان  25] ي اصل از موالعر ابل جيموالعر  اضر همانند ناا

 سکاعت  24شکا    يب ازيبا شروع مداخلر اما سريدادند در مقا

مربوط بکر گکروه    شيداشار است و افزا يدار يمعن شيبعد افزا

ISDN بوده است. تر شيب ناعيواژ 

مدت زمان شروع مداخلر تکا شکروع فکاز     عيتوز نيچن هر

اخکاالف   يآورده شده است ککر بکر لحکاظ آمکار     مانيفعاع زا
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(. مدت زمان مربوط بر >001/0pشود ) يمشاهده م يدار يمعن

 ISDNدر گکروه   مکان يشروع مداخلر تا شکروع فکاز فعکاع زا   

 بکر يطوع مدت ل ياريد در موالعر نيچن تر بود. هر کر ناعيواژ

 نوپروساونيکننده د افتيبا گروه در سريدر مقا ISDN گروهدر 

 7/20±8/1بکا   سکر يسکاعت در مقا  3/16±4/1) تر بکود  کر

 دار داشککاند ينظککر تذککاوت معنکک نيککسککاعت( و دو گککروه از ا

(032/0=p )[37 ]طکوع مکدت    ياريدر موالعر د کر ي ال در

در  نکاع يواژ ISDNدارو تا شروع فکاز فعکاع در گکروه     زيتجو

موالعکر   جري[. اما نا25] تر بود يطوالن زوپروساوعيبا م سريمقا

[ 25] ياريموالعر مشابر د افاريموابر با  مانيما از نظر نوع زا

 يدو گروه بر لحاظ آمکار  نيباشد و اخاالف مشاهده شده ب يم

گونر  عارضر سردرد همان(. در ارتباط با p=1/0دار نبود ) يمعن

 ديزوسککوربايا بککرانجککام شککده  يموالعککات ابلکک ريکککر در سککا

 زيک نشان داده شده است، در موالعکر مکا ن   يخوراک اراتيمونون

[. در 24،30] سبك سردرد در زنکان شکد   ناعيواژ ديزوسوربايا

 ISDN زيدهد هر دو روش تجکو  يموالعر  اضر نشان م جرينا

 کسيسکرو  يسکاز  در آماده يدار يمعن شيساعت افزا 24 يط

بکر مراتکك    ناعيواژ زيتجواند و  شا ( داشار يب ازياما شي)افزا

 نيچنکک نشککان داد. هککر ياز روش خککوراک زيککن يابککرات بهاککر

 ISDN نکاع يواژ زيموالعکر نشکان داد ککر تجکو     نيا يها افاري

مکدت زمکان    ISDN يخکوراک  زيبکا تجکو   سريتواند در مقا يم

تا مر لر فاز فعاع و فاز فعاع تکا مر لکر    مانيزا يشروع القا

بر مدت زمان مر لر دوم  يريابت يتر کرده ول را کر مانياوع زا

 ISDNمقالر معاقدنکد ککر    نيا سندگانينداشار است. نو مانيزا

بکوده   يو در دسارس بدون مشکالت اانون متيا ارزان يدارو

ن )در زمکا  زوپروساوعيم يبر جا يمناسب نيازيتواند جا يو م

 ISDNموارد منع مصکرف آن( باشکد.    ايبر دارو  يعدم دسارس

 ييکر در  اع  اضکر بکر صکورت سکرپا     هخور بود يب يدارو

توانکد   يباشکد و مک   يم زياابل تجو کسيسرو يساز آماده يبرا

بکا  باشکد.   نيپروسااگالند يها آنالو  يبرا يمناسب نيازيجا

 ايک  نکاع ي اع هنکوز در مکورد روش مکورد اسکاذاده )واژ     نيا

 (  اخاالف نظر وجود دارد.يخوراک

بر صورت  ISDN زيموالعر نشان داد کر تجو نيا يها افاري

هر چنکد   ديعمل نما يتواند موبرتر از روش خوراک يم ناعيواژ

بکر   ISDNککر   يمکاران يدر ب يکر بروز عکوارض سکردرد کمک   

 ياست ولک  تر شيها مصرف شده است ب در آن ناعيصورت واژ

 باشد.  ياابل مال ظر نم

 نکاع يواژ زيدهکد ککر تجکو    يموالعر نشان مک  نيا يها افاري

ISDN شکا  اسککور را بهبکود     يبک  يتواند بر طور موبرتر يم

ماعکدد از جملکر    ليک دال ربک  يخوراک زيکر تجو يبخشد در  ال

 يسککاز آمککاده يبککرا يخککوب يدايککآن کاند يکبککد سککريماابول

 ISDN نکاع يواژ زيتجکو  نيچن رود. هر يبر شمار نم کسيسرو

 نيشده کر هم نيو خروج جن مانيشدن زمان زا تر تاهباع  کو

 دييک تا يرا بکاهکد. بکرا   يتواند خور عکوارض ا امکال   يامر م

در  کسيسکو  يآمکادگ  يبکرا  اکرات ين يد ديزوسوربايمصرف ا

باشد. بکا توجکر    يبر انجام موالعات ماعدد م ازيزنان ن ي املا

، اند دهانجام ش نريزم نيکر تاکنون در ا يبر معدود بودن موالعات

 ريتکاب  يبکر بررسک   يتکر  شيبک  يهکا  شود پکژوهش  يم ريتوص

 يزنکان، طرا ک   کسيسکرو  يبر آمادگ اراتين يد ديزوسوربايا

 .شوند

 

 تشكر و قدردانی
 مارسکاان يب يو مساعدت ها يمقالر از همکار سندگانينو

 يسپاسازار مارانيب يريتهران در خصوص نمونر گ ياکبرآباد

طکر  موافقکت    نيک کر با انجام ا يمارانياز ب نيهمچن. ندينمايم

 .ريينما يم رينموده و وارد موالعر شدند، تقد
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Introduction: Cervical ripening in labor is one of the most important objects in midwifery. Isosorbide 

dinitrate (ISDN) is one of the most important agents, which has been proposed for cervical ripening, but 

there are still controversies regarding its prescription. The present study aimed to assess the effects of 

vaginal and oral ISDN for preinduction cervical ripening.  

Materials and Methods: In this non-blinded clinical trial, 99 nulliparous women with term or prolonged 

pregnancy were selected and were randomly divided into two groups by block randomization. The 

intervention groups included those received vaginal ISDN (n=50, 40 mg, daily) and oral ISDN (n=49, 20 

mg, twice daily). Size of ripening was measured by bishop score before treatment and 24 hours after that.  

Results: 24 hours after treatment, bishop score was significantly increased (P < 0.001)in both the 

vaginal and oral ISDN groups. Both groups were compared regarding the pregnancy termination and 

cesarean causes, and no significant difference was found between them (P > 0.05).  Duration of induction to 

the second phase of delivery was compared in two groups.  Although there was not any significant 

difference between the two groups in terms of shifting time from the active phase to delivery and duration 

of the second phase (P > 0.05), there was a meaningful difference between two groups in duration from 

induction to the active phase of delivery (P < 0.001). Also shifting time from induction to the active phase 

of delivery in vaginal ISDN group was shorter than oral ISDN group (3.7 hour versus 4.8 hour).  

Conclusion: Prescribing vaginal ISDN for cervical ripening was more effective than oral medication, 

and it seems to be with minimum side effects. 
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