
  

 
 

 

 های سازمان جهانیتوصیه

 بهداشت برای تقویت لیبر 

 
 

 

 

 

 مترجمین:

 شکیبا پوراسد شهرک

 مهین کمالی فرد

 

 دانشگاه علوم پزشکی و                        

    خدمات بهداشتی درمانی تبریز                  

 پرستاری  دانشکده

 مامایی تبریز



  

 
 

 

 های سازمان جهانیتوصیه           

 لیبربهداشت برای تقویت            

 
 

 

 تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 مقدمه:

کسی پوشیده در این زمینه بر هیچماما نقش باشد که یکی از مراحل مهم زندگی هر زن بارداری و زایمان می

ه قابل وسعه هزاراند که اهداف تیجه رسیدهنتبه این  WHOالمللی ازجمله های بین. امروزه سازماننیست

 شود، تقویت گردد. دستیابی نیست مگر اینکه مامایی و خدماتی که توسط ماما ارائه می

با توجه به اینکه سیاست فعلی نظام جمهوری اسالمی ایران بر افزایش موالید قرار گرفته، بالطبع زایمان به روش 

اید به مامایی و مراقبتهای دوران بارداری و سزارین جوابگوی نیازهای مادران آینده نخواهد بود؛ بنابراین ب

بخصوص زایمان طبیعی بیشتر توجه شود. با توجه به اینکه عالقه شخصی این جانب در زمینه زایمان طبیعی و 

و از آنجایی که ما امروزه بیش از پیش نیازمند منابع بروز و مبتنی بر شواهد هستیم، باشد، میآن بهبود خدمات 

 "تقویت لیبر"مبحث  WHO  اینترنتیاستاد محترم سرکار خانم کمالی و جستجوی پایگاه پس از مشورت با 

باشد برای ترجمه انتخاب شد. پس از کسب مجوز از موضوعات بسیار مهم در زمینه زایمان میکه یکی از 

ع ترجمه کتاب شرو "سرکار خانم دکتر علیزاده"دانشکده محترم سازمان جهانی بهداشت و هماهنگی با ریاست 

کلمه به کلمه کتاب توسط سرکار خانم کمالی بازبینی و اصالح شد و پس از چند بار  ،شد. پس از ترجمه کامل

 برای انتشار آماده گردید. خوانیدوباره

م هرگونه پیشنهاد و نظرات خود را در مورد یکه تنها نامه نانوشته بدون اشکال است؛ از شما تقاضا داراز آنجایی

 درمیان بگذارید. sh.pourasad@yahoo.comبه آدرس ایمیل  این ترجمه با ما

که  ،فرد را غنیمت شمرده و از زحمات استاد بسیار عزیزم، سرکار خانم کمالی فرصتدانم در اینجا الزم می

ای شایسته مایم و امیدوارم بتوانم شاگردتشکر ن ه،دلگرمی من بودسبب و مهربانی ستودنیشان همیشه  هاراهنمایی

 باشم. برای ایشان
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، اما ولت دسترسی به منابع وجود دارندبرای سه -(شواهد )مبتنی بر EBبا پیشوند -های جداول گرچه شماره

. تمامی شوندنمی متونشامل این  GRADEبندی شواهد و جداول شاخصهای استاندارد استفاده شده در درجه

های سازمان جهانی بهداشت برای تقویت لیبر: جداگانه تحت عنوان توصیه متنشواهد در یک  مبتنی برجداول 

 :باشده قابل دسترسی در آدرس اینترنتی زیر میاند کشواهد، منتشر شدهمبتنی بر 

www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/augmentationlabour. 
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 تقدیر و تشکر

 Marianaو  A. Metin Gulmezoglu, Joao Paulo Souza روی این دستورالعمل توسط کار

Widmer سازمان جهانی بهداشتداشت باروری از دپارتمان تحقیق و به (WHO)  وMatthews 

Mathai  از دپارتمان سالمت مادر، نوزاد، کودک و بزرگسالWHO  شدشروع. Olufemi Oladapo  از

را هماهنگ کرده است.  متندستورالعمل و استخراج این  توسعه WHOبهداشت باروری  دپارتمان تحقیق و

Therese Dowswell  و Helen Westانگلستان لوو زایمان کوکران، دانشگاه لیورپگروه بارداری  از، 

شواهد  مبتنی برهای و شرح خالصه آمادهرا  GRADE جداول، بازنگری شواهد علمی مرتبط با تقویت لیبر را

از گروه بارداری و  Sonja Henderson همچنین ؛استخراج کردند ،که در این دستورالعمل بکار رفتهرا 

کوکران و بازنگری شواهد با ل انگلستان، بروزرسانی مطالعات مروری مرتبط و، دانشگاه لیورپزایمان کوکران

 .Aبازبینی شدند.  مجددا Olufemi Oladapoتوسط  GRADE. جداول هنگ کرده استاهم علمی را

Metin Gulmezoglu  ،Joao Paulo Souza  وMatthews Mathai  استخراج شده روی مطالببر ،

کنندگان خارجی در مورد تقویت لیبر و بازبینی WHOفنی  مشاورهکنندگان در توسط شرکتگری بازناز  قبل

 د.بحث کردن

کمال تشکر فنی  مشاورهاز دانشگاه نایروبی کنیا بخاطر ریاست  Zahida Qureshi سازمان جهانی بهداشت از

در المللی که قبل از جلسه بین ولینمسئ زیادی از ارزش فراهم شده توسط تعداد دارد. ما از بازخوردهای بارا 

 کنیم.رایند توسعه دستورالعمل شرکت کرده بودند، قدردانی میتی از فمبعنوان قسالین آن مشاوره

 United States Agency for Internationalهای مستمر از حمایت سازمان جهانی بهداشت

Development (USAID) نویسندگان مطالعات مروری  از .دکناری میزدر این مرحله از کار سپاسگ

تشکر  زرسانی مطالعات مروریدر برو دستیاری و همکاری بخاطراستفاده شده در این دستورالعمل  سیستماتیک

انگلستان برای  لولیورپکوکران بویژه از رئیس اداره  همچنین از گروه بارداری و زایمان WHO. ویژه دارد

 کند.وری کوکران تشکر میحمایتهایشان در بروزرسانی مطالعات مر
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 کلمات اختصاری

CI                confidence interval 

EB               evidence base 

FWC            Family, Women's and Children's Health (a WHO cluster) 

GDG            Guidline Development Group 

GRADE       Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

GREAT      Guidline development, Research priorities, Evidence synthesis, Applicability of    

evidence, Transfer of knowledge (a WHO project) 

hr                 hour 

IM               intramuscular 

IV                itravenous 

MCA           [WHO Department of] Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health 

mcg              microgram 

MD              mean difference 

min              minute 

ml                milliliter 

MPA           Maternal and Perinatal Health & Preventing Unsafe Abortion (a team   in WHO's 

Department of Reproductive Health and Research) 

NICU          neonatal intensive care unit 

PPH            postpartum haemorrhage 

RCT            randomized controlled trial 

RHR            [WHO Department of] Reproductive Health and Research 

RR               relative risk 

TENS          transcutaneous electrical nerve stimulation 

WHO          World Health Organization 

 

 

 

 

  



    توصیه های سازمان جهانی  بهداشت برای تقویت لیبر  5

 

 
 

 خالصه استخراج شده 

 معرفی:

لیبر . علتهای رایج طول کشیدن استل ناتایو دوره پر یی مادربیمارلیبر طول کشیده علت مهم مرگ و میر و 

بافت  یاغیرطبیعی جنین، عدم کفایت لگن استخوانی  )پوزیشن( وضعیتنمایش یا رحم، ناکافی شامل انقباضات 

، بنابراینقابل بحث باشد. تواند میدر بالین ت دقیق پیشرفت آهسته لیبر باشد. شناسایی علنرم غیرطبیعی مادر می

رشدی در نگرانی روبه .استزا نخستیکی از موارد سزارین اولیه بخصوص برای مادران توقف در پیشرفت لیبر 

د نوانتبه مداخالت کمتر تهاجمی که می یتوجه ریرا وجود دارد موارد دراغلبانجام خیلی زود سزارین مورد 

. تقویت لیبر یک فرایند تحریک رحم برای افزایش تعداد، طول مدت و نمی شود دنمنجر به زایمان واژینال گرد

 ،لیبر. این فرایند بطور رایج برای درمان تاخیر در باشدشدت انقباضات رحم بعد از شروع لیبر خودبخود می

های قدیمی تقویت لیبر، . روششودتفاده میاس ،باشندکه انقباضات ضعیف رحمی علت این تاخیر میزمانی

ها )آمنیوتومی( بوده است. در طول کردن مصنوعی پردهپاره وتوسین اکسیداخل وریدی انفوزیون استفاده از  

سرعت  جهت امنجر به استفاده از طیفی از عملکردهبرای جلوگیری از لیبر طول کشیده  هاچند دهه اخیر، تالش

درحالیکه انجام  لیبر شده است. طبیعیپیشرفت ه یا استفاده از فرایندهای فیزیولوژیکی برای بخشیدن به لیبر آهست

 تواند سبب آسیب شود.مداخالت برای تقویت لیبر ممکن است مفید باشد، استفاده نامناسب از آنها می

نوان گیرندگان بع"زنان نفس مداخالت غیرضروری در فرایند زایمان طبیعی، عالوه بر اینکه آزادی و عزت 

 بگذارد. تاثیر منفی کند، ممکن است بر تجربه زایمانی آنهاضعیف میت را "خدمت

کارکنان  برایشواهد  مبتنی بربرای زنان درحال لیبر نیاز به دستورالعمل  سازی پیامدهابهینه ،در سطح جهانی 

د مداخالت موثر مورد استفاده قرار کاربرانتخاب مناسب بیمار و  برایبهبود مراقبتها  در جهت تا دارد سالمت

هایی برای تحریک لیبر منتشر کرده توصیه 2111(، در سال WHOسازمان جهانی بهداشت ) گیرد. در این راستا

ی لیبر کلکاهش بار  جهتبرای انجام مداخالت موثر است که  بیشترراهنمایی است. هدف دستورالعمل حاضر 

یت مسئولهستند که هستند. جمعیت هدف اولیه شامل متخصصان سالمت طول کشیده و پیامدهای آن مورد نیاز 

، ماماها، زنان متخصصان دمانن دارند بر عهدهرا ملی و محلی  های سالمتمشیو خط دستورالعملها ایجاد

گذاران بهداشتی در تمامی مادر و کودک و سیاست های سالمتبرنامه مدیرانپرستاران، پزشکان عمومی، 

 مناطق.

 



    توصیه های سازمان جهانی  بهداشت برای تقویت لیبر  6

 

 
 

 دستورالعمل توسعههای روش

کتاب دستی سازمان جهانی بهداشت برای توسعه "ریزی شده در این دستورالعمل بر اساس فرایندهای طرح

اصالح شواهد ( 2دار و پیامدهای مهم، )( شناسایی سواالت اولویت1تهیه شد. این فرایندها شامل: ) "دستورالعمل

( 5و ) مسئوالنین پیشنهادات استفاده شده از میان طیف وسیعی از ( تدو4( ارزیابی و ترکیب شواهد، )3، )به روز

. شواهد علمی برای پیشنهادات می باشد وزرسانی دستورالعملره بتاثیر و ارزیابی ریزی برای ترویج، اجرا، برنامه

واالت تدوین شده است. برای س 1"ها، بررسی، توسعه و ارزیابیبندی توصیهدرجه" شناسیبا استفاده از روش

تهیه شد. بر اساس پروفایل  شدهوزره ب سیستماتیکدار، پروفایل شواهد بر اساس مطالعات مروری اولویت

المللی که در جلسه فنی سازمان جهانی بهداشت برای تقویت لیبر شواهد، پیشنهادات توسط یک گروه خبره بین

توصیه در  WHO 21فنی  مشاورهقت شد. سپتامبر شرکت کرده بودند، تهیه و مواف 21و  26در ژنو سوئیس در 

و درمان تاخیر در پیشرفت اولین مرحله لیبر و مراقبت حمایتی برای  پیشگیریتشخیص،  اعمال مربوط بهزمینه 

کیفیت شواهد حمایتی بصورت خیلی پائین، پائین،  ،ایزنان تحت تقویت لیبر را تصویب کرد. برای هر توصیه

کیفیت به  این پیشنهادات را )بصورت قوی یا ضعیف( باتوجهت قوارشناسان بندی شد. کمتوسط و باال درجه

اثر، موازنه مزایا در مقابل مضرات، منابع  اهمیت، ربطمسئوالن ذیشواهد و دیگر فاکتورها مانند ارزشها و برتری 

استفاده درست صحیح و  درکبرای اطمینان از  . همچنینندامکان انجام هر توصیه، تعریف کردمورد استفاده و 

ای از شواهد آورده شده ای مطالب اضافی و خالصه، زیر هر توصیهمتوندر تمامی  ،ای در بالیناز هر توصیه

های اصل پیشنهاد شک کردند در تمام نسخه بهاستفاده کنندگان از دستورالعمل در هر موردی اگر است. 

 دستورالعمل باید به این اطالعات مراجعه کنند. 

 یینمااصول راه

استفاده  موردهای این دستورالعمل توصیه دندکه اصول زیر برای تمامکر توافقفنی  مشاورهکنندگان در تکشر

 مبتنی بربندی این اصول بر پایه نظر اکثریت بودند و از یک فرایند منظم اصالحی، تدوینی و درجه .گیردقرار می

را ترام به حقوق و ارزشهای زنان بعنوان گیرندگان خدمت احداشتند که بودند. آنها تمایل استخرج نشده شواهد 

را تامین در سطح باالی استانداردهای اخالقی و سالمتی در بالین ماندن  و نیاز به کردهبندی با اهمیت درجه

 کنندگان نهایی را در تطبیق ورود استفادهانتظار میبه خودی خود پیشنهادات ویژه نیستند اما . این اصول دننمای

 .دنها و مناطق مختلف یاری نمایاجرای دستورالعمل در زمینه

                                                           
      

1.Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)                                            



    توصیه های سازمان جهانی  بهداشت برای تقویت لیبر  7

 

 
 

 ها و تمایالت و احترام به هایشان، خواستهها باید با توجه به شرایط عمومی زنان و بچهبکارگیری توصیه

 آنها باشد. استقاللعزت و 

 ایای این تقویت لیبر فقط باید زمانی استفاده شود که اندیکاسیون مشخص پزشکی وجود دارد و مز

 روش بیشتر از معایب بالقوه آن باشد.

  نباید بدون مراقب رها شوند. "توسیناکسی"زنان تحت تقویت لیبر بویژه با 

 توسین مناسب است و فقط باید بعد از ارزیابی بالینی برای رد عدم تناسب تقویت لیبر با استفاده از اکسی

پار بیشتر حیاتی مطرح است اما برای زنان مولتی لگنی انجام بگیرد. این اصل برای تمامی زنان -سری

 باشد.می

 اثبات  قویاًزنان با حاملگی سفالیک و رحم بدون مشکل  یاهد این پیشنهادات با مطالعهشوکه از آنجایی

استفاده  دارای اسکارقرارگیری غیرطبیعی جنین )مانند بریچ( یا رحم شده است؛ نباید برای زنان با 

 شوند.

 توجه شود، زجر جنین و پارگی رحم می سببیبر باید به خطر تحریک بیش از حد رحم که تقویت لدر

 .کافی شود

  شود باید امکانات دقیق و منظم برای مانیتور قلب جنین و الگوی که تقویت لیبر انجام میجاییدر

 انقباضات رحمی وجود داشته باشد. 

 شکست درای اداره پیامدهای ویژه مانند اثرات بد و در جایی انجام شود که امکانات بر تقویت لیبر باید 

 .داشته باشدزایمان واژینال وجود 
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 های سازمان جهانی بهداشت برای تقویت لیبرای از لیست توصیهخالصه

فنی تقویت لیبر تنظیم شده و  مشاورهکنندگان در ای است که توسط شرکتهای ویژهاین جدول شامل توصیه

 قرار گرفته است.مورد موافقت 

کیفیت  توصیه                                                محتوا   

 شواهد

 ت توصیهقو

تشخخخخخخیص 

تخخخخخاخیر در 

اولخخخخخخخخخخین 

 مرحله لیبر

. فاز فعال پارتوگراف با خط فعال چهار ساعته برای بررسی پیشرفت لیبر توصیه 1

 .شودمی

خیلی 

 پائین

 قوی

چهار ساعته برای بررسی روتین و تشخیص تاخیر در . توشه واژینال در فواصل 2

 .شودمیفاز فعال لیبر توصیه 

خیلی 

 پائین

 ضعیف

جلخخخخوگیری 

از تخخخخخخاخیر 

در اولخخخخخین 

 مرحله لیبر

بسته مراقبتی برای اداره فعال لیبر جهت جلوگیری از تاخیر در لیبر پیشنهاد  .3

 .شودنمی

 ضعیف پائین

توسین برای جلوگیری از یت زود لیبر با اکسیاستفاده زود از آمنیوتومی و تقو .4

 .شودنمیتاخیر لیبر توصیه 

خیلی 

 پائین

 ضعیف

حسی توسین برای پیشگیری از تاخیر لیبر در زنانی که بیاستفاده از اکسی .5

 .شودنمیاند، توصیه اپیدورال دریافت کرده

 ضعیف پائین

-نمیی از تاخیر در لیبر پیشنهاد استفاده از آمنیوتومی به تنهایی برای جلوگیر .6

 .شود

خیلی 

 پائین

 ضعیف

خیلی  .شودنمیبرای جلوگیری از تاخیر در لیبر پیشنهاد  ضد اسپاسماستفاده از مواد  .1

 پائین

 ضعیف

و کاهش استفاده از  در لیبر استفاده از کاهنده درد برای پیشگیری از تاخیر .8

 .شودنمیتقویت لیبر توصیه 

خیلی 

 نپائی

 ضعیف

استفاده از مایعات داخل وریدی با هدف کوتاه کردن طول مدت لیبر توصیه  .9

 .شودنمی

خیلی 

 پائین

 قوی

یافت مایعات و غذا در طول لیبر توصیه . برای زنان در معرض خطر کم، در11

 .شودمی

خیلی 

 پائین

 ضعیف
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یبر برای در طول ل عمودی . تشویق به داشتن تحرک و قرارگیری در وضعیت11

 .شودمیزنان در معرض خطر کم پیشنهاد 

خیلی 

 پائین

 قوی

-میمستمر در طول لیبر برای بهبود پیامدهای لیبر توصیه  وجود همراه بطور .12

 .شود

خیلی 

 پائین

 قوی

خیلی  .شودمیتجویز انما برای کاهش استفاده از تقویت لیبر توصیه ن .13

 پائین

 قوی

درمخخخخخخخخخان 

تخخخخخاخیر در  

اولخخخخخخخخخخین 

مرحلخخه لیبخخر 

 با تقویت

خیلی  .شودمیتوسین به تنهایی برای درمان تاخیر در لیبر توصیه استفاده از اکسی .14

 پائین

 ضعیف

-نمیتوسین داخل وریدی قبل از اثبات تاخیر در لیبر پیشنهاد تقویت با اکسی .15

 .شود

خیلی 

 پائین

 ضعیف

با مقادیر افزایش دوزو سین توباالی اکسی زبا دوتقویت لیبر شروع دستور  .16

 .شودنمیتوصیه  باال

خیلی 

 پائین

 ضعیف

خیلی  .شودنمیبرای تقویت لیبر توصیه  خوراکیاستفاده از میزوپروستول  .11

 پائین

 قوی

خیلی  شود.نمیاستفاده از آمنیوتومی به تنهایی برای درمان تاخیر در لیبر توصیه  .18

 پائین

 ضعیف

توسین برای درمان تاخیر اثبات شده لیبر توصیه نیوتومی و اکسیاستفاده از آم .19

 .شودمی

خیلی 

 پائین

 ضعیف

مراقبت در 

طول تقویت 

 لیبر

، با خارجیمقایسه با توکودینامومتری  استفاده از توکودینامومتری داخلی در .21

 .شودنمیهدف بهبود پیامدهای تقویت لیبر پیشنهاد 

خیلی 

 پائین

 ضعیف
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 ینه. زم1

بعلت انقباضات غیرطبیعی رحمی،  شود کهلیبر گفته میآهسته  و پیشرفت غیرطبیعی بهلیبر سخت )دیستوشی( 

. این افتداتفاق میسب بودن لگن استخوانی و بافت نرم غیرطبیعی لگن اغیرطبیعی جنین، نامن وضعیت یا نمایش

 ناتالو مرگ و میر مادری و پری بیمارییر پار شایع است و با نتایج چشمگوضعیت بیشتر در میان زنان نولی

دلیل عدم وجود توافق جهانی (. به1،2) دهدرخ میبعلت عفونت، پارگی رحمی و زایمان ابزاری که همراه است 

تاخیر در  شواهد از یرخب درباره تعریف دقیق تاخیر در مرحله اول لیبر، شیوع این موضوع دقیقا مشخص نیست.

 (.3) نمایندزا مطرح میزنان نخستبیش از یک سوم  در مرحله اول لیبر را

 "لیبر شکست در پیشرفت"ن، یتواند قابل بحث باشد. بنابرای علت دقیق پیشرفت آهسته لیبر مییدر بالین، شناسا

رو به (. نگرانی 4) شده استسزارین اولیه  عللی از یکو تاخیر در لیبربرای تعریف مصطلح ای بطور فزاینده

تواند های کمتر تهاجمی که میبدون توجه به گزینه ،که سزارین در بیشتر موارد خیلی زود دارد رشدی وجود

 د.گیرانجام می د،منجر به زایمان واژینال شو

 یانقباضات بعد از شروع خودبخود شدتتقویت لیبر فرایند تحریک رحمی برای افزایش تعداد، طول مدت و 

برای متسع کردن از نظر شدت زمانی که انقباضات رحمی  ،رمان تاخیر در لیبربطور رایج برای د که ؛باشدمیلیبر 

داخل وریدی  انفوزیوناز  سنتیلیبر بطور  قویت. برای تشود، استفاده میدهانه رحم ناکافی و نامناسب هستند

کوتاه  دفراینشود. هدف این های آمنیون )آمنیوتومی( استفاده میتوسین یا پاره کردن مصنوعی پردهاکسی

این فرایند  باشد.و جلوگیری از سزارین می کردن لیبر برای جلوگیری از مشکالت مربوط به پیشرفت نامناسب

تسریع لیبر و کاهش بیش از چهار دهه بعنوان یک استراتژی برای  باشدمیدر زمینه اداره فعال مرحله اول لیبر که 

با که  قرار داردریزی شده بر پایه این فلسفه لیبر از قبل برنامه اداره فعال(. 5) ه استشدمیزان سزارین استفاده می

هدایت فعال لیبر بطور طبیعی  اما شودنمی انجام ،در عمل تک به تک مراقبتها بعنوان یکی از اجزا وجود اینکه

 (.6دارد )مزایایی 

ی مشخص انجام شود، توسین فقط باید برای اندیکاسیونهالیبر با اکسی قویتقوانین عمومی که تبرخالف 

 تعداد زیادی. شواهدی وجود دارد که کم استبه این قوانین پایبندی در بالین  آن است که  گزارشها حاکی از

 (.1گیرند )توسین قرار میلیبر با اکسی قویتز زنان با حاملگی طبیعی بطور روتین تحت تا

-، یعنی استفاده ناکافی یا غیرضروری از اکسیلیبر قویتهمچنین گزارشهایی از استفاده غیرسازمان یافته از ت

، استفاده ممکن است مفید باشدبرای جلوگیری از لیبر طول کشیده لیبر  قویتت گرچه(. 8وجود دارد ) توسین

تحریک بیش از  سببعی ممکن است اتوسین صنبا اکسی تقویت نادرست از آن ممکن است سبب آسیب شود.
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 مداخالتخطر پارگی رحمی و افزایش  ی مانند آسفیکسی جنینی،سوئاثرات  منجر بهاین امر شود که  حد رحم

و عزت زنان در  استقالل(. عالوه بر این، چنین مداخالت بالینی غیرموجه از 9) شوددر طول لیبر و زایمان  زیاد

ز درمانهای شان اثر بدی بگذارد. همچنین استفاده ایکنند و ممکن است روی تجربه زایمانطول لیبر جلوگیری می

 شده است. ساییتحریک و تقویت لیبر بطور گسترده شنا برای ،توسیکاکسی غیرقطعی خصوصیاتگیاهی با 

وجود دارد توسین اکسی استفاده ازدر میان کشورها و حتی میان بیمارستانهای یک کشور  ایگسترده تفاوتهای

توسین، استفاده از و زمان شروع اکسی دارو دوزمربوط به تفاوت در اندیکاسیونها، بیشتر  ات(. این اختالف11)

در بالین باشد. ها مانند آمنیوتومی میروش سایرحسی اپیدورال(، وجود یا عدم وجود خاص )مانند بی عملی

شواهد برای  دارکدر تمتناقض هستند. در موارد متفاوت لیبر  قویتدستورالعملهای تخصصی موجود برای ت

بعنوان یک مداخله که لیبر  قویتتده گردید که در کشورهای با درآمد باال و پائین، مشاه ،تهیه دستورالعملها

 است. بوجود آورده پیامدهای لیبرمشکالت چشمگیری در  ،باشدمی متداول در طول زایمان

 مبتنی بردستورالعملهایی به سالمتی  کارکناندر کشورهای با درآمد پائین در جهت اهداف توسعه هزاره پنجم، 

بطور موثر از و  انتخاب نمودهنیاز دارند تا بیمار را بطور مناسب در طول زایمان  یمراقبتها بهبود برایواهد ش

مداخالت سایر-هایی برای تحریک لیبرن جهت سازمان جهانی بهداشت، توصیهدی. بمداخالت استفاده نمایند

برای  هایین راهنماکردستحکم ممل اخیر (. هدف دستورالع11منتشر کرد ) 2111در سال  -حیاتی در اداره لیبر

مشکل  حل ومادران در طول لیبر  استقاللبر پایه اطمینان از سالمتی و  ؛ کهدر طول زایمان استمداخالت موثر 

 .استگسترش یافته  جهانی شیوع باالی سزارین

 هدف جمعیت 1.1

ها و دستورالعمل همتی برای توسعمتخصصان مسئول سالبرای این دستورالعمل شامل  هدف اولیهمورد افراد 

اداره مانند متخصصان مامایی، ماماها، پرستاران، پزشکان عمومی و مسئوالن  سیاستهای ملی ومحلی سالمت

هستند. این دستورالعمل بر  مناطقعمومی در تمامی های سالمت مادر و کودک و سیاستگذاران سالمت برنامه

 از ایلیبر که توسط یک گروه بین المللی چند رشته قویتوط به تساخته شده است و عناوین مرب پایه شواهد

-پوشش می است را انتخاب و اولویت بندی شده ،مسئوالنسایر متخصصان مراقب سالمتی، استفاده کنندگان و 

دستورالعملها و  رسانیاطالعتمایل به و باشد میلیبر  قویتهای عمومی و تخصصی برای تشامل توصیه و دهد

لیبر  قویتبرای ت جامع عملییک توصیه  زیفراهم سا هب مایل لیو داشتهلیبر  قویتت سالمتی مربوط به هایسیاست

 .یستن
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 روشها .2

 تمامیشواهد در  مبتنی براستفاده از سیاستها و عملکردهای  دررا سازمان بهداشت جهانی حمایت  ،متناین 

-سازمان جهانی بهداشت را تشکیل می "دانش به عمل"ه دهد. این دستورالعمل قسمتی از پروژکشورها ارائه می

)راهنمای توسعه، اولویتهای پژوهشی، ترکیب شواهد، عملی بودن شواهد،  GRADE2 تحت عنواندهد که 

برای گسترش دستورالعمل تعریف  WHOمطابق با روشی که در کتاب دستی  ( و12) دباشمیانتقال دانش( 

تشخیص  (1فرایند شامل )این بطور خالصه،  .(13) دهدرا توسعه می نداردفرایندهای استفاده استا شده است

ها و ( ارائه توصیه4شواهد، )و تدوین ( ارزیابی 3د، )( اصالح شواه2و پیامدهای حیاتی، ) داراولویت سواالت

   .باشددستورالعمل می روزکردنه و باثر برای انتشار، ایجاد، ارزیابی  ریزی( طرح5)

  3با مدیران دپارتمانهای تحقیق و بهداشت باروری ،دستورالعمل هدایتابتدا، گروه بی به هدف فوق جهت دستیا

نویس لیستی از سواالت و تشکیل جلسه داد. این گروه پیش  4و سالمت مادر، نوزاد، کودک و بزرگسال

بندی کردن گری و اولویتای بازنبرلیبر را آماده کرد. سپس سازمان جهانی بهداشت  قویتپیامدهای مربوط به ت

امل ماماها، متخصصان زایمان، شالمللی بین مسئولیناز با گروه بزرگتری نویس سواالت و پیامدها پیش

های مراقبت سالمتی و نمایندگان ، کارشناسان برنامهتحقیقتدوین متخصصان نوزادان، محققان، کارشناسان 

و یک گروه   5گروه توسعه دستورالعمل، یک والنمسئعظیم تشکیل جلسه داد. این جمعیت صرف کننده م

از کارشناسان  GDG گروه .دادند تشکیل را بازنگری خارجی برای حمایت از فرایند توسعه دستورالعمل

هایی برای فرایند توسعه دستورالعمل، ارزیابی شواهد توصیه کردن که وظایفشان فراهمتشکیل شده بود خارجی 

. نقش دبو های نهاییتوصیه تنظیمشواهد و این هایی برای نمایش دستورالعمل، توصیهمورد استفاده برای تشکیل 

بود. اعضای گروه هدایت شده نهایی دستورالعملهایزبینی و بحث روی اب ،گروه بازنگری خارجیاصلی 

 اند.آورده شده 1رجی در ضمیمه ادستورالعمل و گروه بازنگری خ

را که توسط گروه هدایت دستورالعمل استخراج شده  ییسواالت و پیامدها المللیگروه بزرگی از مسئوالن بین

 ،آوردنمره هفت یا باالتر بدست مییک سوال یا پیامد از یک تا نه درجه بندی کردند. در این زمینه، اگر  ،بود

شدند و می مهم اما نه حیاتی در نظر گرفتهشش تا چهار . سواالت و پیامدهای با نمره بین شدحیاتی تعریف می

لیستی از پیامدهای مهم و  شدند.میندر نظر گرفته مهم سواالت با نمره کمتر از چهار برای اهداف دستورالعمل 

عنوان حیاتی درجه بندی شده بودند، دار که بپیامدها و سواالت اولویتآورده شده است.  2حیاتی در ضمیمه 
                                                           

2.GREAT (Guideline development, Research priorities, Evidence synthesis, Applicability of evidence, Transfer 

of knowledge) 

3.RHR 

4.MCA 

5.GDG 
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 کهدر صورتی .شدگنجانده  در محدوده این متون هایهبرای جستجوی شواهد، اصالح، درجه بندی و تنظیم توص

مبتنی های برای تکمیل توصیه ،گزارش شده بودندضعیف  پیامدهای حیاتی سیستماتیککه در مطالعات مروری 

 .استفاده شد "مهم اما نه حیاتی "از پیامدهای  بر شواهد

ان برای کارآزماییهای بالینی تصادفی شده کوکر سیستماتیکمطالعات مروری  ،هاتوصیه اولیه شواهد برایمنبع 

(RCTs )ل مآوری شده سواالت و پیامدها، گروه هدایت دستورالعاستفاده از لیست جمعدر جهت  .6بودند

 GDG)که جزو اعضای  دستورالعمل (methodologists) هایهمراه با یک تیم خارجی روش شناس

این  مورد استفاده درشواهد نویس پیشای از شواهد و خالصهپروفایلهای ه و بودند( شواهد علمی را بررسی کرد

 به موضوع بودند که خواه مربوطکوکران را  سیستماتیکمروری  ات. ابتدا آنها مطالعدندنموتهیه را دستورالعمل 

ارزیابی  رسانی آنها را به روزضرورت  مشخص کردند و سپس ،ط با موضوع را داشتنداتوان ارتب ذاتاًو خواه 

گذشت یا اگر دو سال یا بیشتر میکارآزمایی جدید  اتمطالع برایند. اگر از آخرین تاریخ مشخص شده کرد

گروه حاملگی و زایمان  توسطمنتظر ارزیابی توسط فرایند تحقیق استاندارد هنوز موجود  هایکارآزمایی

از اتژی استاندارد تحقیق استفاده شد. ها از استررسانی به روز. برای شدفاقد اعتبار در نظر گرفته می ،بود کوکران

شد تا مطالعات درخواست میشدند، برای مطالعات مروری که فاقد اعتبار تشخیص داده مینویسندگان رابط، 

 انجام اینکار، نویسندگان رابط قادر به  در صورتیکه رسانی کنند. به روزخود را در یک دوره زمانی مشخص 

-میگروه هدایت دستورالعمل انجام  همراهبهخارجی تیم مشاور در  هایشناسروش بروز رسانی توسطنبودند، 

تا در مطالعات مروری سیستماتیک مربوطه، شاخصهای اختصاصی  شدندمیبکارگرفته استراتژیهای تحقیق  .شد

 معیارهای ورود و خروج کارآزمایی را شناسایی کنند.

 :استفاده شدفرایندهای زیر  ،ام از این مطالعات مروریاستخراج شواهد از هر کدجهت دستورالعمل،  در تهیه

 (RevMan) یمرورمطالعات فایل اداره  به روزهای اکثر نسخهاز گروه حاملگی و زایمان کوکران، ابتدا 

سفارش که مربوط به دستورالعمل نبودند( )بجز آنهایی هاکلید انعکاس پیامدها و مقایسهو برای  بدست آمده

برای  GRADEانتقال داده شد و شاخصهای   GRADE1به نرم افزار   RevManفایل  سپسداده شدند. 

ول اجددر  دفرم موجودر نهایت پروفایل شواهد )در  شواهد علمی ساخته شده بکار برده شدند.ارزیابی 

GRADEشت بهداجهانی الین میان گروه هدایت سازمان . این فرایند با همکاری آنشدندآماده  ( برای مقایسه

از اطالعات  GRADEشد. شواهد ارائه شده در جداول دستورالعمل اداره می  شناسیروشو تیم خارجی 

                                                           
از فرایند ویرایشی قبال انتشار یافته کوکران، بازنگریها توسط سه همتا )یک ویرایشگگر و وو واور اگار ی بگرای تگیر ویرایشگی   بعنوان قسمتی 6

نگد  کتگاد وسگتی کگوکران بگرای مگدااالع م ارعگاع مگروری سیسگتماتیک    یگاع مورو بحث واقع شد و راهنمای آماری گروه بازنگری کوکران

کنگد کگه بگه صگورع ی ماندن م ارعاع مروری سیستماتیک کوکران واثرآنها بر مدااالع مراقبتی سالمتی را، توصیف میسازی و باقفرایند آماوه

 مو وو است  /http://handbook.cochrane.orgالین ور  آن
7.Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
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انجام  چندگانههای زیادی مقایسه موارددر والعات مروری کوکران بدست آمده ططور اولیه از مبی که زیاد

ویژه ارتباط داشت، اما یک سوال یا مقایسه  هب GRADE هر کدام از جداول .گرفته بود، استخراج شدند

 به این دلیل بود کهموضوع شدند. این را شامل نمیهمه پیامدهای حیاتی  اطالعات  GRADEبعضی از جداول

-را تشکیل می GRADEاطالعات خامی که اساس جدول  برای آن پیامدها درکوکران موجود نبود. عاتیاطال

به دانستن چگونگی بوجود آمدن این جداول که عالقمند  اما برای خوانندگانی، در این متون وارد نشدنددادند، 

برای  GRADE. گروه هدایت دستورالعمل از اطالعات ارائه شده در جداول دباشقابل دسترس می هستتند،

. هر توصیه به یک مدل شماتیک اختصاص داده شده بود ی مربوط به هر سوال استفاده کردهاتوصیه استخراج

د. شاخصهای استاندارد استفاده شده شمربوطه می GRADEی از شواهد و جداول اکه شامل گزارش خالصه

. آنها بطور متن موجود نیستند( در این GRADEبندی شواهد و مدلهای شماتیک )شامل خود جداول در درجه

-شده رمنتش "8شواهدمبتنی بر : لیبر قویتهای سازمان جهانی بهداشت برای تتوصیه"با عنوان  متنیجداگانه در 

 اند. 

ی اهتوصیه های استخراج شده اختصاص داده شد.الین به بازنگری توصیهآن مشاوره مقدماتی جلسهیک 

در داده شدند و از آنها خواسته شد تا قرار GDG گروه اعضای در اختیاراستخراج شده و شواهد مورد حمایت 

اضافه کارشناسان دفتر به GDGی گروه نظر بدهند. سپس اعضا )پیگردی کردن( trackedبه روش  آنها مورد

بهداشت واقع در ژنو جهانی در اداره مرکزی سازمان  قویت لیبره فنی تمشاوربرای شرکت در  WHOای منطقه

را  1لیست کامل از شرکت کنندگان ضمیمه  دیدندعوت شدند )برای  2113سپتامبر  21-26در تاریخ  یسسوئ

ها و دیگر اسناد برای توصیه GRADE، جداول ارش خالصه شواهدگزهای استخراج شده، ببینید(. توصیه

برای  فنی مشاورهدر طول  شدهموازنه های کاری برگهشدند.  آمادهکنندگان برای شرکتپیشاپیش مرتبط 

برای  4-1های ، جعبه3)ضمیمه  شدند تهیهها توصیه شدت دربارها، اولویتها و قضاوتها، خالصه کردن ارزشه

موازنه های کاری برگه دربرای توضیحات استفاده شده  5ها، و جعبه توصیه تقومربوط به  اتمالحظخالصه 

 (.را ببینید شده

 بهداشت جهانی فنی سازمان  مشاورهکنندگان در شرکت توسط  اعالم تمایل1.2  

قبال تمایلشان  کنند باید بهداشت ، همه کارشناسانی که بعنوان مشاور کار میجهانی ق روال کاری سازمان مطاب

-و دیگر شرکت GDG گروه . همه اعضایبهداشت اعالم کنندجهانی را به شرکت در جلسات سازمان 

-. گروه هدایت دستورالعمل بیانیهتکمیل کنند را تمایلفرم اعالم فنی مشاوره قبل از جلسه  بایستمی کنندگان

                                                           
 labour-ivehealth/topic/maternal_perinatal/augmentationwww.who.int/reproduct  موجود در: 8
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ورت بصتا خواسته شد  GDGاز اعضای . همچنین ودندنمبازنگری  ،دعوتنهایی شدن  را قبل ازهای گروه 

 ،تتمایال با مخالفتی اداره فرایندها اعالم کنند. را در شروع جلسه احتمالی با تمایالت مخالفتهایشفاهی 

بررسی  (بهداشتجهانی کارشناسان سازمان توسط  اعالم آمادگی ) جهت WHO دستورالعملهای مطابق با

دانشگاهی، تبلیغاتی یا مالی  نفععالم کردند که آنها هیچگونه ا GDG گروه بطور خالصه همه اعضایشدند. 

بطور  خبرهمربوط به موضوع مورد بحث در جلسه باشد، ندارند. تمامی کارشناسان  که مستقیم یا غیرمستقیم

 .انتخاب شدند مناسب

 فنی مشاورهگیری در تصمیم1.1

ن برای اجازه دادوسط گروه هدایت دستورالعمل ت ایجلسه: شد اجراتوسط دستورالعمل زیر  ه فنیمشاورفرایند 

، هر در مواقع لزوم. طراحی شدهای استخراج شده کنندگان برای بحث بر روی هر کدام از توصیهبه شرکت

 -هر توصیه با اتفاق نظر  برای گزینششدند. آخرین ها در بحث گروهی دوباره بررسی کدام از این توصیه

 دیگر تشاننظرادر مورد  افراد مخالف در این شرایط ؛شد انتخاب -نندگانکتوافق حداقل سه چهارم شرکت

اگر  .شدمی به این موضوع اشاره در دستورالعمل نهایی ،شدیدعدم توافق در صورت . کردنداحساس قدرت نمی

در د. شگیری گذاشته میبه رای صیه مورد اختالف یا هر تصمیم دیگر،، تورسیدندکنندگان به توافق نمیشرکت

توصیه یا تصمیم  ،دادندرای میتوصیه کنندگان( در حمایت از آن ثریت )بیش از نصف شرکتکا صورتی که

که دبیرخانه سازمان بودمیمن بودن تصمیم یدرباره ا نظر مربوط به یک نگرانی مگر اینکه اختالف ماندمیباقی 

 تمامشناسان خارجی و نظردهندگان در ، روشWHO. مدیران آن را منتشر کند توانستنمیبهداشت جهانی 

سیستماتیک، اکثریت آرا مطالعات اولیه یا مطالعات مروری  بر اساس مسئلهنداشتند. اگر رای دادن  حق اتجلس

اجازه  ،ندکرده بوداعالم که مخالفت آکادمیک خود را کنندگان نمود، به هر کدام از شرکترا کسب می

  شد.اجازه رای داده نمی ،ره آن موضوع بخصوصدربا شد اماشرکت در بحث داده می

بر اساس  ت هر توصیهقو، در ابتداای را تعیین کردند. ت هر توصیهقوفنی  مشاورههمچنین شرکت کنندگان در 

شواهد با کیفیت متوسط و  مبتنی برهای قوی که در شروع بحث توصیهشدند، بدین صورتکیفیت شواهد تنظیم 

بندی شده بودند. عالوه بر شواهد با کیفیت پائین یا خیلی پائین درجه مبتنی برهای ضعیف توصیه و باال بودند

فاکتورهای شد که شدت و جهت توصیه نهایی تعیین میزمانی ،این، برای بررسی علمی شواهد و کیفیت آنها

قابل مضرات، منابع مورد ها، بزرگنمایی اثر، موازنه فواید در مارزشها و اولویت گرفتند:میزیر مد نظر قرار 

ها، منابع مورد استفاده و قابلیت انجام پذیر بودن هر (. ارزشها و اولویت14استفاده و قابلیت انجام پذیر بودن )

برای تهیه و تنظیم این مالحظات و ثبت دالیل  بود. GDGای بر پایه تجارب و عقاید اعضای گروه توصیه
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را ببینید(. در  3شدند )ضمیمه استفاده می موازنه شدههای کاری برگه هات توصیهقواعمال شده جهت تغییرات 

به این موضوع خاص برای تحقیق بیشتر اولویت داده که  بدین معنی استکل، یک توصیه قوی با کیفیت باال 

 شود.نمی

 و بازنگری توسط همتا متونتهیه  2.3

فرم گزارش  متن بکار رفته دراز  قدماتیمنسخه  فنی، گروه هدایت دستورالعمل،مشاوره جلسه پیش از 

(. 12) کردتهیه  را شده بود تکمیلسازمان جهانی بهداشت  GRATEدستورالعمل که بعنوان قسمتی از پروژه 

شدگان برای یک هفته قبل از شروع جلسه جهت اظهار نظر در دسترس دعوتدستورالعمل استخراج شده 

 اتاساس اظهارات و تفکربر  های استخراج شدهلسه، توصیهدر طول ج .بودشدهشرکت در جلسه گذاشته

مورد بحث قرار الین اولیه دریافت شده در طول جلسه آن بازخوردهایهمچنین  شرکت کنندگان تنظیم شدند.

ضمیمه شدند. بعد از جلسه، اعضای گروه هدایت دستورالعمل برای اطمینان از گرفتند و موارد مناسب به متن 

آن را  ،دهدبه درستی مذاکرات و تصمیمات شرکت کنندگان جلسه را انعکاس  متن شدهازبینیاینکه  نسخه ب

ارسال شد و پیشنهادات خارجی کننده به اعضای گروه بازبینینویس دستورالعمل دریافتی پیش. بررسی نمودند

فنی،  مشاوره. بعد از دبه دقت ارزیابی شتوسط گروه هدایت دستورالعمل آنها جهت وارد کردن در متن دریافتی 

 ومانند بسط بیشتر دستورالعمل( ات اساسی در حوزه دستورالعمل )رتغیی ایجادمل از عگروه هدایت دستورال

کنندگان در جلسه فنی جهت توافق ها خودداری کردند. نسخه بازبینی شده بطور الکترونیکی به شرکتتوصیه

 .داده شد نهاییشان بازگشت

 نتایج .3

از  های بدست آمده. بازخوردشرکت کردند مقدماتیالین آن مروردر  WHOتمامی مناطق  مسئوالن از

پیامدهای حیاتی و مهم  2ضمیمه . نددار استفاده شدو پیامدهای اولویت هاهبرای تنظیم سواالت توصی بازنگری،

دهد. در کل، یبندی شده، نشان مکنندگان در پژوهش درجهکه توسط شرکتهمانطوری را مادری و نوزادی

توصیه موجود در  21برای  GRADEجدول مبتنی بر شواهد  82کوکران در  سیستماتیکمطالعه مروری  21

 1نهایی شدند )ضمیمه  WHOه فنی مشاورکنندگان در ها توسط شرکتاین دستورالعمل خالصه شدند. توصیه

 را ببینید(.

جهت اینکه که دهد (، نشان میGDGه دستورالعمل )را، مطابق ارزیابی گروه توسعاز اصول ی تعداد 3.1 بخش

 بخشدر . شده استخودداری   هاتوصیهکردن تخصصی کنندگان نهایی واضح و قابل فهم باشد ازبرای استفاده
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ارائه شده ها ریزی شده و توصیهمبتنی بر شواهد پایه مواردبر اساس تعریف تاخیر در مرحله اول لیبر که  ،3.2

مرتبط ای از اطالعات و شواهد خالصه شرحدهد که شامل توصیه را ارائه می 21هر کدام از  3.3است. بخش 

فهم همچنین مالحظات اضافی برای اطمینان از  ؛باشدها میت توصیهقودرباره کیفیت شواهد و  با آن و مطالبی

و قضاوتها  ترجیهاتنه، های کاری موازارزشهای خالصه شده از برگه .را دربرداردالین در بتوصیه هر  صحیح

برای هر کدام از  GRADEاند. جداول مسئول آورده شده 3ها در ضمیمه و جهت توصیه قوتبرای تعیین 

داده شدند. این جداول بطور  رفرنس "(EBشواهد ) مبتنی بر 21تا  1جداول  یعنیها به این بخش توصیه

 .9اندارائه شده ،"شواهد مبتنی برت برای تقویت لیبر: های سازمان جهانی بهداشتوصیه "تکمیلی  متندر  جداگانه

 دستورالعملاصول  3.1

های موجود در دستورالعمل، با کاربردی بودن اصول زیر برای تمامی توصیهفنی  مشاورهکنندگان در شرکت

 ه بودند.دنشگرفته اصالحی از یک فرایند منظم تدوینی و شواهد و  هتوافق بود پایه. این اصول بر موافقت کردند

در ضمن ضرورت حفظ داشتند و تاکید  ن گیرندگان مراقبتاآنها بر اهمیت احترام به حقوق و عزت زنان بعنو

که با کنندگان این اصول از آنجاییتدوین. کردندرا برآورد میو اخالقی در بالین  ایمن استانداردهای

-انتظار می .مسئله کاربردی بودن آنها توجه داشتنددار توصیه شده آشنا بودند، به محدودیتهای سواالت اولویت

د در نبتوان ،متن به آن اشاره شدکه اخیرا در  کنترل و ارزیابی آنچه، جراای هااصول عالوه بر استراتژیاین رود 

  ند.نمای هدایتها در تطبیق و اجرای دستورالعملرانهایی کنندگان موقعیتها و مناطق مختلف  استفاده

 و احترام به عزت و  ها و تمایالت ویخواستهش، فرزندباید با توجه به شرایط عمومی زن و ها توصیه

 .آنها بکار گرفته شوند استقالل

  تقویت لیبر فقط باید زمانی انجام گیرد که اندیکاسیون مشخص پزشکی وجود داشته باشد و مزایای این

 روش بیشتر از مضرات بالقوه آن باشد.

 توسین نباید بدون همراه رها شوند.ر بخصوص با اکسیزنان تحت تقویت لیب 

 بالینی برای رد عدم تناسب سری  بررسیباید بعد از فقط است و مناسب توسین تقویت لیبر با اکسی

 باشد.پار بیشتر حیاتی می. این اصول مربوط به تمامی زنان است اما برای زنان مولتیگیردانجام ب ،لگنی

 سفالیک و با وضعیت بر روی زنان دارای جنین  وسیعها با مطالعه توصیهاین برای که شواهد ازآنجائی

بدست آمده، نباید برای زنان دارای جنین با قرارگیری غیرطبیعی )مانند بریچ( یا  اسکاررحمهای بدون 

 استفاده شود. دارای اسکاررحم 
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 رگی رحم انجام شودتقویت لیبر باید با توجه به خطر تحریک بیش از حد رحم، زجر جنین و پا. 

 شود، باید امکانات برای بررسی دقیق و منظم ضربان قلب جنین و الگوی جایی که تقویت لیبر انجام می

 .انقباض رحم موجود باشد

  مانند  بالقوه آنبرای اداره پیامدهای  امکانات الزم محلی انجام شود که تسهیالت وتقویت لیبر باید در

 .باشدموجود  ،ی به زایمان واژینال خودبخوداثرات سوء و شکست در دستیاب

 تعریف تاخیر در مرحله اول لیبر 3.2

GDG استفاده از وجود دارد اما دارد که تعاریف متنوعی برای تاخیر در پیشرفت اولین مرحله لیبر اذعان می

متر سانتی 1تا  5/1میزان دیالتاسیون سرویکس کمتر از بطور معمول . کاربرد داردبیشتر دیالتاسیون سرویکس 

-میمترسانتی 11سانت تا  4-3دیالتاسیون سرویکس تقریبا از  کهای از لیبرمرحلهدر ساعت در طول فاز فعال )

. میگرددمشروط چنین انحرافی  به وقوعشروع مداخله  و شودمیدر نظر گرفته  ( بعنوان پیشرفت آهسته لیبررسد

پار سریعتر انجام پار در مقایسه با زنان نولیبر در میان زنان مولتیمورد قبول قرار گرفته که لی کامال باوجودیکه

 رود. شاخصهای یکسانی برای تشخیص تاخیر در هر دو گروه بکار میدر بالین گیرد، اما می

مبتنی بر شواهد که عدم توافق جهانی برای تعریف تاخیر لیبر و تعاریف متفاوت استفاده شده در تحقیق  بخاطر

در عریف ویژه برای تاخیر لیبر تیک باید توافق کرده است که  GDG، اندبر اساس آنها شکل گرفتهها توصیه

که استانداردهای دنبال شده باید به پزشکان و  نموده استهمچنین این گروه تاکید  .بکار رود کل مناطق

زمان کافی برای بررسی باشند، مزایا برای هر دو مادر و کودک میبه که مایل به دستیابی  خصوصیموسسات 

 ( بدهد.دادن بالینی و مداخالت )شامل ارجاع

 هاشواهد و توصیه 3.3

دار مربوط به تشخیص، آماده کرده که سواالت اولویت را توصیه 21ه فنی سازمان جهانی بهداشت مشاور

تقویت لیبر را پوشش پیشگیری و درمان تاخیر در پیشرفت اولین مرحله لیبر و مراقبتهای حمایتی برای زنان تحت 

را  2و  1های شماره تشخیص و پیشگیری بر روشهای ارزیابی پیشرفت لیبر )توصیه مربوط بههای دهند. توصیهمی

، بنابراین از استفاده از گیرندانجام میببینید( متمرکز هستند و مداخالت معموال برای ممانعت از تاخیر در لیبر 

بطور لیبر  درها برای درمان تاخیر را ببینید(. توصیه 13تا  3های شماره یهکنند )توصتقویت لیبر خودداری می

را ببینید( متمرکز هستند. توصیه  19تا  14های شماره ویژه بر روشهای دارویی و غیر دارویی تقویت لیبر )توصیه

 بردقویت لیبر بکار میبرای ارزیابی پاسخ رحمی مادر به فرایند ترا روشهایی  ،برای مراقبت در طول تقویت لیبر
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 قوترا ببینید(. کیفیت شواهد مورد حمایت )بصورت خیلی پائین، پائین، متوسط یا زیاد( و  21)توصیه شماره 

ای بطور صحیح درک . برای اطمینان از اینکه هر توصیهستاهر توصیه )بصورت قوی یا ضعیف( نشان داده شده

 جهت برای هر توصیه GDG، بودهر جا که الزم در ، گیردقرار  مورد استفاده طور مناسببه شده و در بالین 

. اگرچه مداخالت بازنگری شده اکثرا مربوط به جلوگیری است نوشتهمالحظات اضافی  ،انعکاس خالصه بحث

-در توصیه مراقبت متمرکز بر زن را دیگر عناصر کلیدی برای  GDG اولین مرحله لیبر هستند، در و اداره تاخیر

 .داده استتوجه قرار ها مورد 
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 مرحله اول زایماندر تشخیص تاخیر  1.3.3 

 ، چهار ساعته عملپارتوگراف فاز فعال با یک خط  استفاده از : برای بررسی پیشرفت زایمان،1توصیه شماره 

 شود. )توصیه قوی، شواهد با کیفیت خیلی پائین(توصیه می

 مالحظات

 GDG داردکه اخیرا واحدهای زیادی هم در مناطق با کند اما اذعان مییت پائین را قبول میشواهد حمایتی با کیف

کنند و گرچه در کارآزماییهای بالینی هیچ مزیت درآمد باال و هم در مناطق با درآمد پائین از پارتوگراف استفاده می

کردن مرور تصویری از ید برای فراهمبالینی برای پیامدهای سالمتی گزارش نشده است، اما پارتوگراف یک ابزار مف

ات، عالوه بر انجام ظباشد. این مالحپیشرفت، حسابرسی بالینی، آموزش کارکنان سالمتی و تسهیل انتقال مراقبتها می

 پارتوگراف ارائه دهد. تاییددهدکه یک توصیه قوی در اجازه می GDGمداخالت در مناطق با درآمد پائین، به 

 ده از پارتوگراف در واحدهای بالینی تحت حمایت که هنوز هم یا از دستورالعمل استانداردی مزایای اساسی استفا

هرحال، مزایای استفاده از . بهاستکنند، پرواضح از آن استفاده میگونه دیگری کنند یا ببرای اداره لیبر استفاده نمی

 .یابدافزایش می ،م شودتوادستورالعمل استاندارد اداره لیبر بکارگیری با  وقتیپارتوگراف 

  ،با توجه به تفاوتهای میان زنان از جهت پیشرفت لیبرGDG  به کاهش مداخالت غیرضروری تاکید کرده و بنابراین

 کرده است.توصیه  ،با خطوط فعال زودتردیگر عانو ابه استفاده از پارتوگراف با خط فعال چهار ساعته بیشتر از

 10(1n-1aرسی پیشرفت لیبر )جداول خالصه شواهد: پارتوگراف برای بر

  شواهد استفاده از پارتوگراف بعنوان ابزار بررسی جهت شناسایی زمان مداخله در طول لیبر از یک مطالعه مروری

(. مطالعه مروری هفت 15زن(، استخراج شد ) 1111<کوکران که شامل شش کارآزمایی بالینی بود ) سیستماتیک

 توانست در متاآنالیز وارد شود.است، اما اطالعات اندکی  مقایسه متفاوت را امتحان کرده

 استفاده از پارتوگراف در مقابل عدم استفاده از پارتوگراف

  شرکت کننده، استفاده از پارتوگراف را با  1591دو کارآزمایی که در کانادا و مکزیک انجام شده، روی هم رفته با

 اند.عدم استفاده از پارتوگراف مقایسه کرده

 در یک کارآزمایی، هیچ تفاوت معنی( داری در میانگین زمانیMD )مراحل اول (MD 0.8 hrs, 95% CI-

0.06 to 1.66 مراحل دوم( و (MD 0 hrs, 95% CI-0.21 to 0.21.لیبر وجود نداشت ) 

  ،اد سزارین داری در تعدهیچ تفاوت معنیهای دو کارآزمایی با هم سازگار نبودند اما اگرچه یافتهروی هم رفته

داری (،. در کارآزمایی انجام شده در کانادا، تفاوت معنیRR 0.64, 95% CI 0.24 to 1.70وجود نداشت )

که در (، درحالیRR 1.30, 95% CI 0.82 to 1.28; 1156 womenمیان گروهها وجود نداشت )

 RRکمتر سزارین شدند ) ،رتوگرافپااستفاده از داری زنان در گروه کارآزمایی انجام گرفته در مکزیک بطور معنی

0.38, 95% CI 0.24 to 0.61; 434 womenکه در مکزیک انجام گرفته بود،  هرحال در کارآزمایی(. به

 علت تخصیص تصادفی ضعیف وجود داشت.زیادی به گیری ءسو

 )ادامه دارد...(
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 (1)... ادامه توصیه شماره 

 یر پیامدهای مادری و نوزادی مهم و حیاتی وجود نداشت: استفاده از داری میان گروهها برای ساهیچ تفاوت معنی

 RR 1.02, 95% CIتوسین )(؛ تحریک با اکسیRR 1.01, 95% CI 0.98 to 1.05حسی اپیدورال )بی

0.95 to 1.1( ؛ زایمان واژینال ابزاری)RR 1.00, 95% CI 0.85 to 1.17ها(؛ پاره کردن مصنوعی پرده 

        (RR 0.99, 95% CI 0.88 to 1.11( ؛ آپگار پائین دقیقه پنجم)RR 0.77, 95% CI 0.29 to 2.06 ) 

 (.  RR 0.94, 95% CI 0.51 to 1.75و بستری در بخشهای مراقبت ویژه )               

 و هشدار عمل دو خط شدار در مقابل پارتوگراف دارایخط هدارای یک پارتوگراف 

  نده در آفریقای جنوبی، پارتوگراف دارای فقط یک خط هشدار را با پارتوگراف شرکت کن 694یک کارآزمایی با

در گروه پارتوگراف دارای یک خط هشدار  ی کهزنان درمداخله مقایسه کرده است.عمل دارای هر دو خط هشدار و 

دند و زمانی که شهر دو ساعت یکبار معاینه واژینال می کهتعریف شد بدین صورت لیبر اداره تهاجمیبودند بصورت 

کردند. زنان در گروه دیگر، بصورت انتظاری سین برای تقویت لیبر استفاده میوتشد از اکسیخط هشدار قطع می

توسین جهت شدند و برایشان زمانی از اکسیکه هر چهار ساعت یکبار معاینه واژینال میشدند بدین صورتاداره می

ها در استفاده از شد. یافتهار ساعت در سمت راست خط هشدار( قطع میل )چهعمشد که خط تقویت لیبر استفاده می

 های تقویت لیبر واضح نبود.انواع متفاوت پارتوگراف یا دیگر خصیصه

 شوندسزارین احتمال داشت داری کمتر بطور معنی بودند خطدر گروه پارتوگراف دارای یک ی کهزنان(RR 

0.68, 95% CI 0.50 to 0.93توسین جهت تقویت لیبر )فاده از اکسی(. میزان استRR 0.81, 95% CI 

0.62 to 1.05 ) او زایمان واژینال( بزاریRR 0.87, 95% CI 0.66 to 1.15میان گروه )هم بود.ها شبیه به 

 مرگ حول و حوش زایمان وجود نداشت کافی شواهدپیامدهای نوزادی  تخمین تفاوتها در زمینه گزارش برای .

(RR 7.12, 95% CI 0.37 to 137.36) ( و آپگار پائین دقیقه پنجمRR 7.12, 95% CI 0.37 to 

137.36.) 

 پارتوگراف با خط عمل دو ساعته در مقابل پارتوگراف با خط عمل چهار ساعته

  دو ساعته را بخا پخارتوگراف دارای خخط عمخل چهخار سخاعته  عملدو کارآزمایی در انگلستان پارتوگراف دارای خط

 د.مقایسه کردن

 های مورد مقایسه برای گزارش پیامدهای مهم و حیاتی مادری وجخود نداشخت: سخزارین داری میان گروهتفاوت معنی

 ,RR 1.30(؛ سخزارین بخرای زجخر جنینخی )RR 1.06, 95% CI 0.85 to 1.32هخا )اندیکاسخیون تمامیبرای 

95% CI 0.86 to 1.96( ؛ سزارین برای تاخیر در لیبر)RR 0.98, 95% CI 0.77 to 1.25؛ استفاده از بی)-

 RR 0.91, 95% CI 0.80(؛ زایمان واژینال ابزاری )RR 1.04, 95% CI 0.95 to 1014حسی اپیدورال )

to 1.03( و خونریزی پس از زایمان )RR 1.07, 95% CI 0.90 to 1.26.) 

 کردنخد، دریافت میتوسین اکسی در گروه پارتوگراف دو ساعته، افزایش اندکی در تعداد زنانی که برای تقویت لیبر

 (.RR 1.14, 95% CI 1.05 to 1.22; two trials, 3601 womenوجود داشت )

 )ادامه دارد...(
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 (1)... ادامه توصیه شماره 

 داری در پیامدهای نوزادی گزارش شده وجود نداشت: نمخره آپگخار زیخر هفخت در دقیقخه پخنجم )تفاوت معنیRR 

0.82, 95% CI 0.5 to 1.35 ،)PH  1/1بند ناف زیخر (RR 0.73, 95% CI 0.44 to 1.22 ) و بسختری در

 (.RR 0.78, 95% CI 0.46 to 1.31واحد مراقبتهای ویژه )

 ل سه ساعتهعمل دو ساعته در مقابل پارتوگراف با خط عمپارتوگراف با خط 

  ل سخه سخاعته مقایسخه عمارای خط ل دو ساعته را با پارتوگراف دعمیک کارآزمایی در انگلستان پارتوگراف با خط

 ین دو پارتوگراف برای پیامدهای مادری و نوزادی وجود نداشت.اداری میان کرده است. هیچ تفاوت معنی

 ( پیامدهای مادری: سزارین برای همخه اندیکاسخیونهاRR 0.78, 95% CI 0.51 to 1.18 ؛ سخزارین بخرای زجخر)

 RR 0.71, 95% CI 0.42 toن برای تاخیر در زایمان )(؛ سزاریRR 0.96, 95% CI 0.44 to 2.1جنینی )

توسخین بخرای (؛ اسختفاده از اکسخیRR 1.16, 95% CI 0.94 to 1.44حسخی اپیخدورال )(؛ استفاده از بخی1.19

 RR 0.93, 95% CI 0.69 to(؛ زایمان واژینال ابزاری )RR 1.02, 95% CI 0.85 to 1.21تقویت لیبر )

 (.RR 0.96, 95% CI 0.63 to 1.45مان )( و خونریزی پس از زای1.26

 ( پیامدهای نوزادی: نمره آپگار زیر هفت در دقیقخه پخنجمRR 1.44, 95% CI 0.41 to 5.05 ؛)PH  بنخد نخاف

 RR 3.83, 95% CI( و بسختری در واحخد مراقبتهخای ویخژه )RR 0.38, 95% CI 0.07 to 1.96) 1/1زیخر 

0.43 to 34.12رش نشدند.(. سایر پیامدهای نوزادی گزا 

 پارتوگراف دارای خط عمل سه ساعته در مقایسه با پارتوگراف دارای خط عمل چهار ساعته

  یک کارآزمایی بالینی در انگلستان پارتوگراف دارای خط عمل سه ساعته را با پارتوگراف دارای خط عمل

اکثر پیامدهای مادری و نوزادی  ها برایدار میان این پارتوگرافمعنیآماری چهارساعته مقایسه کرده است. تفاوت 

 وجود نداشت. ،گزارش شده

 نداشتداری معنی تفاوتبرای زجر جنینی یا برای تاخیر زایمان در دو گروه  انجام شده میزان سزارین (RR 1.77, 

95% CI 0.70 to 4.42, and RR 1.68, 95% CI 0.97 to 2.91, respectively .) بااین وجود، در

در گروه با پارتوگراف سه ساعته در مقایسه با  انجام شده روی هم رفته، میزان سزارین زن، 613با  کارآزمایییک 

(. نتایج سایر پیامدهای RR 1.70, 95% CI 1.07 to 2.70گروه دارای پارتوگراف چهار ساعته بیشتر بود )

دار نداشت: خونریزی پس از یمعن آماری شدند تفاوتمادری، میان زنانی که با این دو طرح پارتوگراف مراقبت می

حسی (؛ استفاده از بیRR 1.03, 95% CI 0.68 to 1.56لیتر( ) میلی 511 <زایمان ) میزان از دست دادن خون 

 RR 1.09, 95%توسین برای تقویت لیبر )(؛ استفاده از  اکسیRR 1.01, 95% CI 0.80 to 1.27اپیدورال )

CI 0.91 to 1.30و زایمان واژینال اب )( زاریRR 0.96, 95% CI 0.72 to 1.28 .) 

 داری وجود نداشت: نمره آپگار پائین در دقیقه پنجم شده تفاوت معنییک از پیامدهای نوزادی گزارشمیان هیچ

(RR 0.82, 95% CI 0.22 to 3.04 ؛)PH  1/1بند ناف زیر (RR 2.57, 95% CI 0.5 to 13.17 و )

 (.RR 0.51, 95% CI 0.05 to 5.65بستری در واحد مراقبتهای ویژه )

 )ادامه دارد...(
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 (1)... ادامه توصیه شماره 

 در مقابل مداخله دیرتر ترپارتوگراف با پافشاری روی مداخله زود

  اطالعات یک کارآزمایی که در جنوب آفریقا انجام شده بود با دو کارآزمایی در انگلستان در مورد مقایسه آزمایشی

مورد مداخله زودتر در مقابل مداخله دیرتر روی هم ریخته شدند. روی هم رفته، تفاوت  طرحهای پارتوگراف در

 RR 0.94, 95%داری میان مداخالت زودتر و دیرتر برای پیامدهای گزارش شده وجود نداشت: سزارین )معنی

CI 0.67 to 1.31( و زایمان ابزاری )RR 0.9, 95% CI 0.8 to 1.02.) 

 تاخیریدر مقایسه با پارتوگراف بدون فاز  تاخیریپارتوگراف دارای فاز 

  را با پارتوگراف  تاخیریزن انجام گرفته بود، طرح پارتوگراف دارای فاز  143یک کارآزمایی که در هند برروی

 مقایسه کرده است. تاخیریبدون فاز 

  سخزارین احتمالندیکاسیونها بیشتر شدند، برای تمام امراقبت می تاخیریزنانی که با استفاده از پارتوگراف دارای فاز 

 RR 4.87, 95% CI 2.83(، بویژه برای زجر جنینی )RR 2.45, 95% CI 1.72 to 3.50داشتند ) شدن

 to 8.37 .)دار نبخود )تفاوت میان گروهها در میزان سزارین برای تاخیر لیبر معنی از نظر آماریRR 1.35, 95% 

CI 0.59 to 3.08.) 

  توسین برای تقویت لیبر ارتباط داشت )ی با افزایش استفاده از اکسیتاخیرفاز  دارایهمچنین، پارتوگرافRR 

2.18, 95% CI 1.67 to 2.83هها از نظر زایمان واژینال ابزاری وجود نداشت و(. تفاوتی میان گر(RR 1.04, 

95% CI 0.61 to 1.77 .) 

 دار آماری برای آپگار پائین دقیقه پنجم مشاهدهتفاوت معنی ( نشدRR 0.75, 95% CI 0.21 to 2.63 ،) اما

 RR 1.84, 95%) شدندبستری در بخش مراقبتهای ویژه بیشتر  تاخیری،نوزادان در گروه پارتوگراف دارای فاز 

CI 1.29 to 2.63.سایر پیامدهای مادری و نوزادی گزارش نشدند .) 

 کیفیت کلی شواهد

 بندی شده بود.                ا بسیار پائین درجهروی هم رفته، کیفیت شواهد برای اکثر پیامده 
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شناسایی تاخیر در فاز فعال  : معاینه واژینال در خالل چهار ساعت برای بررسی روتین و2توصیه شماره 

 اهد با کیفیت بسیار پائین(وشود. )توصیه ضعیف، شزایمان توصیه می

 مالحظات

 را ببینید( و  1)توصیه شمارهباشد می پارتوگراف هشدار و عمل وطخط یانمرحله مبه معنی مشخص زمانی  هفاصل

 .باشد، نیاز به زمان میلیبر  اثبات شده تاخیر ای در مواردکند که جهت انجام هر مداخلهبیشتر بر این تاکید می

 GDG یابد. در هر یون بچه اندیکاس بیشتر بر اساس شرایط مادر یااحتماال  تاکید کرده است که معاینه واژینال

 ها و ترجیحات مادر اولویت داده شود.برای کاهش تعداد معاینات واژینال باید به خواسته ،موردی

 تواند برای زنان بیشتر ناراحت کننده باشد و نباید بکار برده شود.معاینه رکتال می 

 (EB 2a-2cول اخالصه شواهد: معاینه واژینال روتین برای بررسی پیشرفت لیبر )جد

  (، هر مطالعه16کوکران که شامل دو کارآزمایی بودند استخراج شدند )سیستماتیک شواهد از یک مطالعه مروری، 

پاره انجام شده  آمنیون هایزن با پرده 311. یک مطالعه که در ایرلند برروی بررسی کرده بودرا  یک مقایسه متفاوت

 .کرده بودا با معاینه رکتال برای ارزیابی پیشرفت لیبر مقایسه ، معاینه روتین واژینال )هر یک یا دو ساعت( ربود

-در زنان نولییکبار را با معاینه هر چهار ساعت یکبار  در انگلستان معاینه واژینال هر دو ساعتانجام شده کارآزمایی 

 وارد شدند(.زن  119زن تصافی سازی شده بودند اما در آنالیز  151)در این کارآزمایی  بودپار مقایسه کرده 

 معاینه واژینال در مقابل معاینه رکتال در لیبر: پیامدهای مادری و نوزادی

 داری میان زن( نشان داد که با توجه به پیامدهای مادری، تفاوت معنی 311ای که در ایرلند انجام گرفته بود )مطالعه

 ,RR 0.33شدند وجود ندارد: سزارین )می شدند در مقایسه با زنانی که معاینه رکتالزنانی که معاینه واژینال می

95% CI 0.03 to 3.15)( ؛ زایمان واژینال خودبخودیRR 0.98, 95% CI 0.9 to 1.06 ؛ زایمان واژینال)

(. RR 1.03, 95% CI 0.63 to 1.68و تقویت لیبر ) (RR 1.38, 95% CI 0.70 to 2.71ابزاری)

 RR 0.50, 95% CIیزان عفونت )تعریف نشده( وجود نداشت )داری میان گروهها از نظر مهمچنین، تفاوت معنی

0.22 to 1.13.) 

  نمودندگزارش  کمتر رامعاینه واژینال در مقایسه با معاینه رکتال  بودنترکنندهناراحتدر لیبر زنان (RR 0.42, 

95% CI 0.25 to 0.70.) 

 و  ، وجود نداشتم از پیامدهای گزارش شدهکداداری میان گروهها برای هیچبرای پیامدهای نوزادی، تفاوت معنی

 ,RR 0.99خیلی کم بودند: مرگ و میر حول و حوش زایمان ) شواهدبر پایه میزان  برای اکثر پیامدهاتخمینها 

95% CI 0.06 to 15.74بیوتیک )آنتی دریافت (؛ عفونت نوزادی نیازمندRR 0.33, 95% CI 0.01 to 

( و بستری در واحد مراقبتهای ویژه RR 0.99, 95% CI 0.14 to 6.96(، سایر عفونتهای نوزادی )8.07

 (.NICU( )RR 1.32, 95% CI 0.47 to 3.73نوزادان )

 

 

 

 

 (ادامه دارد...)
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 (2)... ادامه توصیه شماره  

 زادیدر لیبر: پیامدهای مادری و نویکبار در مقابل معاینه واژینال هر چهار ساعت یکبار معاینه واژینال هر دو ساعت 

  در کارآزمایی انگلستان که برای مقایسه معاینه واژینال هر دو ساعت یکبار با معاینه واژینال هر چهار ساعت یکبار

داری میان گروهها برای پیامدهای مادری گزارش شده برای ارزیابی پیشرفت در لیبر انجام گرفته بود، تفاوت معنی

 RR 0.77, 95%(؛ سزارین )MD -6.00 min, 95% CI-88.7 to 76.7لیبر ) مدت وجود نداشت: طول

CI 0.36 to 1.64( ؛ زایمان واژینال ابزاری)RR 1.44, 95% CI 0.66 to 3.17حسی اپیدورال (؛ استفاده از بی

 لیبر پیشرفت آهسته در موارد( و استفاده از تحریک RR 0.77, 95% CI 0.39 to 1.55برای از بین بردن درد )

(RR 1.03, 95% CI 0.64 to 1.67.) 

 .پیامدهای نوزادی گزارش نشده بودند 

 شواهدکلی کیفیت 

 بندی شده بود.در مجموع کیفیت شواهد خیلی پائین درجه 
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 از تاخیر در مرحله اول زایمان پیشگیری 3.3.2

-توصیه نمی ،ر در لیبراز تاخی پیشگیریبسته مراقبتی برای اداره فعال لیبر جهت  استفاده از: 3توصیه شماره 

 اهد با کیفیت پائین(وشود. )توصیه ضعیف، ش

 اتظمالح

 GDG ل، حاااینموافق است که بسته مداخالت مزایای اساسی در کاهش طول مدت لیبر و احتمال سزارین دارد. ب

حقوق، و  بوده ایو مداخله یتجویز اًشدیدرویکرد  که ا این موضوعزیراین گروه از توصیه حمایت نکرده است 

بعالوه، است.  شان بودهمورد توجه، کندمی ضعیف ت ،زنان را  بعنوان دریافت کنندگان مراقبت استقاللها و انتخاب

ممکن ، که داشته باشدمطالبات نسبتا زیادی نیاز به و در مراکز سالمت باشد  یک بسته ترکیبی آید مداخلهبنظر می

کند زیرا مزایای بالینی گزارش شده به بسته را توصیه نمیاستفاده از  GDG. است در بیشتر مناطق قابل دسترس نباشد

 .دبچرنمیاین مالحظات به وضوح 

 GDG یک تنها جزء بسته است که مزایایی برای آن نشان داده -به-دارد که مراقبتهای مستمر یکهمچنین اذعان می

باشد. در این دستورالعمل حمایت مستمر ه بسته میشده بمزایای نسبت داده عی ازجزهمین عامل شده است و احتماال 

 را ببینید( 12در طول لیبر بعنوان یک مداخله جداگانه توصیه شده است. )توصیه شماره 

ول اخالصه شواهد: بسته مراقبتی برای اداره فعال لیبر جهت پیشگیری از تاخیر در اولین مرحله لیبر )جد

EB 3a-3b) 

 کوکران سیستماتیک از یک مطالعه مروری  ،بت اداره فعال لیبر در مقایسه با مراقبت روتینهای مراقشواهد برای بسته

 (.6زن( ) 5111 <باشد استخراج شد )که شامل هفت کارآزمایی می

  درآمد باال و کشورهای با درآمد متوسط و پائین انجام گرفته بودند: سه کارآزمایی در  کشورهای بادر کارآزماییها

 ، نیوزلند، تایلند و نیجریه.کیژی در بلو یکآمریکا 

 شدن  وارد. برای ه بودندوارد مطالعه کرد ،لیبر خودبخودمرحله اولیه ها زنان را در یکارآزمای بغیر از یک مورد، بقیه

 و کردندها بطور واضح بسته مراقبت تعیین شده در لیبر را تعریف میباید گزارش کارآزماییه مروری، عدر مطال

د: آمنیوتومی شمی "ادراه فعال لیبر "باید شامل بیشتر از دو یا همه اجزای کلیدی تعریف شده سنتی بعنوان مراقبت 

توسین؛ شاخصهای دقیق برای تشخیص لیبر، پیشرفت غیرطیبعی در لیبر و تطابق روتین اولیه و تحریک با اکسی

با استفاده از  هایی کهو پیشرفت لیبرمشابه  شده کمکهای زایمان مرورجنینی؛ حضور مداوم ماما/ نرس در طول لیبر؛ 

ه های ذکر شده بطور واضح تعریف شدای در کارآزماییمراقبت مقایسههمچنین، . اندریزی شدهطرح نقشهیک 

 .بودند

 توسین و دوزاژ باالتر آن برای زنانی که بسته مراقبتیاز شروع زودتر اکسیبه مطالعه شده  واردهای اکثر کارآزمایی 

 فاده کردند.تاداره فعال لیبر را دریافت کرده بودند در مقایسه با زنانی که مراقبت معمول را دریافت کرده بودند، اس

 بسته مراقبتی اداره فعال لیبر در مقابل مراقبت معمول: پیامدهای مادری

 ها مرگ مادری گزارش نکردند.یک از کارآزماییهیچ 

 داری در طول لیبر بوجود آمده بود )، از نظر آماری کاهش معنیرار داشتندق گروه اداره فعال ی که دردر زنانMD-

1.27 hrs,95% CI-2.19 to -0.36; four trials, 2431womenها (. جهت اثر در همه کارآزمایی

توسط های متفاوت اندازه موجود، در کارآزماییاینتری داشتند؛ باهماهنگ بود؛ زنان در گروه مداخله، لیبر کوتاه

 داری از چند دقیقه تا دو ساعت متفاوت بود.کاهش بطور معنی
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 (3)... ادامه توصیه شماره 

  وجود داشتی در طول مرحله اول لیبر دارمعنیکاهش (MD-1.56 hrs,95% CI-2.17 to -0.96; four 

trials, 2431 womenبود )خیلی شبیه به هم دو گروه  در(. طول دومین مرحله لیبرMD-0.02 hrs,95% 

CI-0.06 to -0.02; four trials, 2737 women.) 

 لیتر( میان گروههای مورد مقایسه میلی 511 <تعداد خونریزی پس از زایمان )میزان خونریزیداری در تفاوت معنی

 (.RR 0.93, 95% CI 0.67 to 1.31; three trials, 1504 womenوجود نداشت )

 ،جهت کاهش در متوسطی  تمایل دار نبود، گرچهیآماری معن ها از نظرگروه تفاوت مشاهده شده میان برای سزارین

 ,RR 0.88, 95% CI 0.77 to 1.01; seven trials) وجود داشتدر گروه اداره فعال لیبر  سزارینمیزان 

5390 women سه  را در اوایلکه زنان  بود هاییبه کارآزماییمربوط وزن در این تجزیه و تحلیل  %41(. بیش از

در و در لیبر بیش از یک سوم آنها حائز شرایط نبودند. اگر اطالعات زنانی که هنوز  وارد مطالعه کرده بود ماهه سوم

ها از نظر و تفاوت میان گروه یافتمیافزایش  ،استخراج شدهاثر، اندازه شدندوارد می ،حائز شرایط بودندزمان لیبر 

 RR 0.82, 95% CI 0.69 to 0.97; seven trials, 4738) دشمیدار معنیدر جهت اداره فعال  آماری

women) باقی می دارمعنیها تفاوت میان گروه ،شدخارج میاز مطالعه  ها کارآزمایی آن. اگر اطالعات شدمی-

 (.RR 0.77, 95% CI 0.63 to 0.94; six trials, 3475 womenماند )

 ،ی کاهش یافته بود )دارمعنیساعت( بطور  12ز ) بیشتر ا طول مدت لیبر  در گروه اداره فعالRR 0.47, 95% CI 

0.32 to 0.69; six trials, 3242 women.) 

  کمک شده  ها در میزان زایمان واژینالواضحی میان گروه دارمعنیتفاوت(RR 0.99, 95% CI 0.87 to 

 ( وجود نداشت.RR 1.06, 95% CI 0.98 to 1.14حسی اپیدورال )بییا ( 1.14

  ها برای عفونت مادری )تعاریف متفاوت( وجود نداشت )میان گروه داریمعنیتفاوتRR 1.14, 95% CI 

0.65 to 1.98.) 

  بسیار رضایت مادر از تجربه زایمان در هر دو گروه( مشابه بودRR 1.04, 95% CI 0.94 to 1.15.) 

 های نوزادیبسته مراقبتی برای اداره فعال لیبر در مقابل مراقبت روتین: پیامد

 در  شدن دار در بستریپیامدهای نوزادی اندکی در این مطالعه مروری گزارش شده است. تفاوت آماری معنی

NICU (RR 0.92, 95% CI 0.52 to 1.43( آپگار دقیقه پنجم زیر هفت ،)RR 1.12, 95% CI 0.76 

to 1.64( یا آلودگی به مکونیوم )RR 0.93, 95% CI 0.7 to 1.24اشت.( وجود ند 

 شواهد کلی کیفیت 

 بندی شده است.هم رفته، کیفیت شواهد کم درجهروی 

 تنهایی یا آمنیوتومی اولیه به همراه استفاده از اکسیتوسین بهتنهایی، اکسیشواهد مربوط به استفاده از آمنیوتومی به-

 ارائه شده است. متنبطور جداگانه در این  ،توسین
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لیبر  قویتتجهت  زودهنگام توسینو استفاده از اکسی زودهنگام ز آمنیوتومیا : استفاده4توصیه شماره 

 (پائیناهد با کیفیت خیلی ود. )توصیه ضعیف، شوشمیاز تاخیر در لیبر توصیه ن پیشگیریبرای 

 مالحظات

 GDG که هیچ یمداخالت انجامگربخودی خود توجیه ،"لیبراول مرحله طول  "متغیردارد که کاهش اذعان می 

 .باشد، نمیاندایجاد نکردهتفاوت اساسی در دیگر پیامدهای بالینی مهم 

 GDG ساوی بطورم راآن و وجود دارد اداره فعال لیبر  ءدارد که همپوشانی اساسی میان این مداخله و اجزااذعان می

این گروه از توصیه را ببینید(،  3)توصیه شماره  "مانند بسته اداره فعال لیبره" .گیرددر نظر می قابل تجویزای و مداخله

بعالوه،  .تاکید داردها و استقالل زنان دریافت کنندگان مراقبت، حقوق، انتخاببر رعایت  احمایت نکرده است زیر

که نیاز دارد نسبتا زیادی سالمتی  مراقبت امکاناتبه  آن اجرای نیست زیرا نمداخله ممکدر بیشتر مناطق، انجام 

 باشد.دسترس ن ممکن است در

برای پیشگیری از  توسین زودهنگاماستفاده از آمنیوتومی زودهنگام و استفاده از اکسیخالصه شواهد: 

 (EB4a-4cول ا)جدتاخیر در لیبر 

  در مقایسه با مراقبت روتین برای هنگام زود توسین یا استفاده از اکسیهنگام زود شواهد در استفاده از آمنیوتومی

کوکران که شامل یازده کارآزمایی بالینی بود استخراج سیستماتیک لیبر از یک مطالعه مروری جلوگیری از تاخیر در 

 (.11زن( ) 1111شد )باالی 

 هر کدام از : چهار مطالعه در آمریکا یک مطالعه در ندها در مناطق با درآمد باال و پائین انجام گرفتکارآزمایی

 و تایلند. ، فرانسه، هند، نیوزلند، نیجریهیکژبلکشورهای 

 زودآمنیوتومی به گروههای  ندوارد مطالعه شد ه وداشتپیشرفت آهسته  ،خوددر مراحل اولیه لیبر خودبه ی کهزنان 

شامل وارد شده در مطالعه مروری چهار کارآزمایی  های معمول تقسیم شدند.مراقبت وتوسین اکسی همراه به هنگام

توسین بعنوان قسمتی از بسته مراقبتی برای اداره فعال اکسی از هنگام زودده با استفا هنگام زوداستفاده از آمنیوتومی 

. برای (بودیک -به-مراقبت یکشامل تشخیص قطعی لیبر، معاینه واژینال منظم برای ارزیابی پیشرفت و  که) بود لیبر

 .سیت انجام شد، تجزیه و تحلیل حساآزمایش اثر روی نتایج برای از آنالیز اصلیها خروج این کارآزمایی

 : پیامدهای مادریدر لیبر توسین برای جلوگیری از تاخیراکسیاز  هنگام با استفاده زود هنگام زودآمنیوتومی 

  اتفاق گروهها دیگری در سایر ؛ هیچ مرگ مادری شده بود گزارشمرگ مادر یک مورد فقط در یک کارآزمایی

 .ه بودنیفتاد

 دار آماری در مجموع طول لیبر )از زمان بستری( برای زنان در گروه عنیها یک کاهش مهم رفته، کارآزماییروی

(. جهت اثر MD-1.11 hrs,95% CI-1.82 to -0.41; seven trials, 4675women)نشان دادندمداخله 

گروه مداخله لیبر کوتاهتری داشتند، باوجوداین، متوسط کاهش بطور  سو بود، زنانها همهمه کارآزمایی رد

ها در آنالیز میان گروه . تفاوتمتغیر بوداز چند دقیقه تا بیش از دو ساعت  ختلفهای مدر کارآزمایی چشمگیری

متی از اداره فعال سبعنوان ق توسیناکسی هنگام وآمنیوتومی زود از  کههایی )کارآزمایی دار باقی ماندمعنی حساسیت

 ,MD-0.81 hrs,95% CI-1.36 to -0.25; four trials( )استفاده کرده بودند از مطالعه خارج شدندلیبر

3822women.) 

 

 )ادامه دارد...(
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 (4)... ادامه توصیه شماره 

  لیبر در زنان گروه مداخله در کلیه آنالیزها ) اولکاهش مدت مرحلهMD-1.57 hrs,95% CI-2.15 to -

1.00; four trials, 46752womenدار باقی ماند( و آنالیز حساسیت معنی (MD-1.27 hrs,95% CI-

2.08 to -0.47; two trials, 1578women.) 

 زنان گروه مداخله که به هر دلیلی به سزارین رفته بودند موجود بود ) رفته، کاهش متوسطی در تعدادهمرویRR 

0.87, 95% CI 0.77 to 0.99; 11 trials, 7753 women .)در  شدن ها برای سزارینتفاوت میان گروه

 RR 0.84, 95% CI 0.70) داشتوجود کمتری  سزارینمداخله گروه دار نبود اما در زنان معنیت آنالیز حساسی

to 1.01; seven trials, 4885 women.) 

 مقایسه مشابه بود ) مورددر میان گروهای   بخش مادر از زایمانتجربه رضایتRR 1.02, 95% CI 0.99 to 

1.04; two trials, 2436 women.) 

 حد لیبر ) میان گروهها از نظر تحریک بیش از ه،رفتهمرویRR 1.37, 95% CI 0.76 to 2.46; two trials, 

853 women لیتر( )میلی 511(، خونریزی پس از زایمان ) از دست رفتن خون بیش ازRR 0.83, 95% CI 

0.65 to 1.08; four trials, 2674 women ،)خون به مادر ) ترانسفوزیونRR 1.84, 95% CI 0.32 to 

10.48; three trials, 2436977 women )تب یا عفونت پس از زایمان ) وRR 0.88, 95% CI 0.66 

to 1.16; five trials, 2824 women با خارج نمودنی وجود نداشت. آنالیز حساسیت ) دارمعنی( تفاوت 

خون به مادر و ترانسفوزیون از زایمان، ( نشان داد که شیوع خونریزی پس داشتند اداره فعال لیبر که ییهاکارآزمایی

. تحریک بیش از حد لیبر در دار نبوده استمعنیهای مداخله و کنترل عفونت یا تب پس از زایمان میان گروه

 گزارش نشد.  ،شدندهای که شامل آنالیز حساسیت کارآزمایی

 : پیامدهای نوزادیدر لیبراز تاخیر توسین برای جلوگیریاز اکسی هنگام با استفاده زود هنگام آمنیوتومی زود

  عصبی  تشنج/ سیستم وجود نداشت: به بیماری نوزاد  آماری درابتال دارمعنیبرای پیامدهای نوزادی، تفاوت

غیرطبیعی شریان بند  PH(، RR 0.83, 95% CI 0.25 to 2.71; two trials, 2666 women) طبیعیغیر

(؛ زردی یا RR 1.11, 95% CI 0.61 to 2.02; three trials, 1416 womenناف )اسیدوز( )

در  شدن (؛ بستریRR 1.01, 95% CI 0.68 to 1.77; two trials, 2219 womenهیپربیلیروبینمی )

NICU (RR 1.13, 95% CI 0.91 to 1.41; six trials, 4479 women ؛ و نمره آپگار زیر هفت در)

(. آنالیز حساسیت مشاهدات RR 1.10, 95% CI 0.77 to 1.55; six trials, 4479 womenدقیقه پنجم )

 باال نشان داد. مشابهی برای پیامدهای نوزادی لیست شده در

 شواهدکلی کیفیت 

 بندی شده بود.رفته، کیفیت شواهد خیلی پائین درجههمروی 

 وان بخشی از بسته مراقبتی هم بعن تنهایی یا هر دو باتوسین بهتنهایی، اکسیوتومی بهیشواهد مربوط به استفاده از آمن

 .     نداهشد ارائهبرای اداره فعال لیبر بطور جداگانه 
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حسری اپیردورال توسین برای پیشگیری از تاخیر لیبرر در زنرانی کره بری: استفاده از اکسی5توصیه شماره 

 اهد با کیفیت پائین(وشود. )توصیه ضعیف، شکنند پیشنهاد نمیدریافت می

 مالحظات

 حسخی اپیخدورال در یافخت توسین باید بعنوان درمان تاخیر اثبات شده پیشرفت لیبر در زنخانی کخه بخیا اکسیتحریک ب

 اند استفاده شود.کرده

-حسی اپیدورال دریافت کرردهبی یری از تاخیر لیبر در زنانی که توسین برای جلوگخالصه شواهد: اکسی

 (EB 5a-5b ولااند )جد

 از یخک  ،حسخی اپیخدورال در لیبخرتوسین برای بهبود پیامدهای زنان تحت بیاز اکسی وتینر شواهد مربوط به استفاده

-تحریک بخا اکسخی، که زن( 319) ندکوکران که شامل دو کارآزمایی بود، استخراج شدسیستماتیک مطالعه مروری 

بخه صخورت  در واقخع گخروه پالسخبو،کردمخیمقایسخه  حسی اپیخدورالزنان تحت بی در( salineتوسین را با پالسبو )

پار دارای لیبر و فقط شامل زنان نولی گرفته بودند(. هر دو کارآزمایی در انگلستان انجام 18) ،شدندانتظاری اداره می

وارد مطالعخه  سخرویکس داشختند لکه دیالتاسیون کام را زن 226شدند. یک کارآزمایی بطور تصادفی خودبخود می

 .ه بودمطالعه کرد سانتی یا کمتر وارد 6زن را در مرحله دیالتاسیون  93درحالیکه مطالعه دیگر  نموده بود

 یک از پیامدهای حیاتی یا مهم وجود نداشت. هیچ های مورد مقایسه برایداری میان گروهتفاوت آماری معنی 

 مدهای مادریاحسی اپیدورال: پیتوسین در مقابل پالسبو برای زنان تحت بیاکسیاستفاده از 

  ی میان گروهدارنیمعتفاوت( ها در شیوع خونریزی پس از زایمانRR 0.96, 95% CI 0.58 to 1.59 میخزان ،)

 RR 0.88, 95% CI 0.72ابخزاری ) ل(، زایمان واژیناRR 0.95, 95% CI 0.42 to 2.12زایمان سزارین )

to 1.08( یا تحریک بیش از حد رحمی )RR 1.32, 95% CI 0.97 to 1.8.وجود نداشت ) 

 مدهای نوزادیاحسی اپیدورال: پیتوسین در مقابل پالسبو برای زنان تحت بیاکسیفاده از است

 توسین دریافخت کخرده زنانی که اکسیهم  و زنان دریافت کننده پالسبو هم. پیامدهای نوزادی کمی گزارش شده بود

 RR 3.06, 95% CI 0.13 toبودند مشخاهدات مشخابهی بخرای نخوزادان بخا نمخره آپگخار پخائین در دقیقخه پخنجم )

بخرای هخر دو ایخن ، گرچخه داشختند NICU (RR 1.07, 95% CI 0.29 to 3.93)در شخدن ( و بسختری 73.33

 خیلی پراکنده بودند.اطالعات پیامدها 

 شواهدکلی کیفیت  

 بندی شده بود.رفته، کیفیت شواهد خیلی پائین درجههمروی 

 برای اداره فعال لیبر بطخور جداگانخه یبا دیستوشی یا بعنوان بسته مراقبتتوسین برای زنان شواهد برای استفاده از اکسی 

 ارائه شده است.      
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. )پیشرنهاد شرودنمری: استفاده از آمنیوتومی به تنهایی برای پیشگیری از تاخیر لیبرر توصریه 6توصیه شماره 

 اهد با کیفیت بسیار پائین(وضعیف، ش

 مالحظات

 GDG  برای پیشگیری از تاخیر لیبر، هیچ شاهد دقیقی در بالین برخالف استفاده مرسوم از آمنیوتومی اذعان داشته که

انجخام  پخذیر بخودنسادگی و امکان GDGباشد. اگرچه ساسی این روش بیشتر از معایب آن وجود ندارد که مزایای ا

پیشگیری از نخاراحتی غیرضخروری  را برایای مداخلهچنین اما انجام است، این فرایند را در بیشتر مناطق تصدیق کرده

 .ستا نکردهتوصیه  دارو، بابرای زنان و کاهش زایمان 

 که زود انجام دادن آمنیوتومی سبب افزایش انتقال از آنجاییHIV توانخد در منخاطقی کخه شخود، ایخن توصخیه مخیمی

 .رد تاکید قرار گیردمو، باشندHIV و زنان در لیبر در وضعیت ناشناخته بوده شایع  HIVعفونت با 

تنهایی( برای پیشگیری از تاخیر در مرحله اول لیبر )جداول خالصه شواهد: استفاده روتین از آمنیوتومی )به

EB6a-6b) 

 مطالعخه از یخک ،پیشگیری از تخاخیر در مرحلخه اول لیبخر درمداخله  تنها شواهد مربوط به استفاده از آمنیوتومی بعنوان 

اسختفاده  شخدند کخهزن( اسختخراج  5111)بیشختر از بخود کارآزمایی بالینی  14شامل که ران کوکسیستماتیک  ریمرو

  (.19)های آمنیون مقایسه کرده بودند روتین از آمنیوتومی را با حفظ پرده

 سازی دارای پیشخرفت نرمخال در لیبخر بودنخد. زنان در مرحله اول لیبر وارد مطالعه شده بودند و در زمان انجام تصادفی

 گزارش شده بودند. بطور کلیپار جداگانه و پار و مولتینتایج برای زنان پریمی

 کارآزمخایی در اروپخا، کانخادا، آمریکخا و یخک  11ها عمدتا در مناطق با درآمد بخاال انجخام گرفتخه بودنخد )کارآزمایی

 فلسطین(. یکرانه غربکارآزمایی در ایران، نیجریه و

 های آمنیون )عدم آمنیوتومی روتین(: پیامدهای مادریردهآمنیوتومی روتین در مقابل حفظ پ

 داری در طول مرحلخه اول لیبخر )رفته، کاهش معنیهمرویMD -20.43 hrs, 95% CI -95.93 to -55.06; 

five trials, 1127women مرحلخه دوم لیبخر )طخول ( وMD -1.33 hrs, 95% CI -2.92 to -0.26; 

eight trials, 1927womenدر طخول  دار اما نسبتا کمخینداشت. باوجوداین، از نظر آماری کاهش معنی ( وجود

 MD -5.43 hrs, 95% CI -9.98 to -0.89; sevenپخار وجخود داشخت )مرحله دوم لیبر بخرای زنخان پریمخی

trials, 653women.) 

 سخزارین در گخروه  افخزایشه دار نبود اما تمخایلی بخها برای سزارین معنیاز نظر آماری تفاوت مشاهده شده میان گروه

تنهخا (. RR 1.27, 95% CI 0.99 to 1.63; nine trials, 5021 womenآمنیوتخومی موجخود بخود )

تفخاوتی میخان نشخان داد کخه ، کخردگخزارش )با علل انتخاب این روش(  هایشاندیکاسیون اکارآزمایی که سزارین را ب

لیبخر طخول  بخه علختسخزارین  و (RR 3.21, 95% CI 0.66 to 15.6زجخر جنینخی ) به علتسزارین برایها گروه

 .وجود ندارد (RR 0.45, 95% CI 0.07 to 3.03کشیده )

 بخود شخده گخزارش روتخین آمنیوتخومی گروه در زنان برای "اختالل عملکرد لیبر"برای داری خطر کمتر معنی (RR 

0.60, 95% CI 0.44 to 0.82; three trials, 1695 women.) 

 ( مرگ و میر مادری  1141سه کارآزمایی ) و میخان بخود  ی گخزارش شخدهمرگ مادرموردگزارش کردند. یک رازن

 ها تفاوتی مشاهده نشد.گروه

 )ادامه دارد...(
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 (6)... ادامه توصیه شماره 

 ( زن(، تفاوتی در میخزان عفونخت مخادری مشخاهده نشخد ) 2151در سه کارآزماییRR 0.88, 95% CI 0.43 to 

 گزارش نکردند. را،شدید  به بیماریمادر ها شاخصی برای ابتالمروری، هیچیک از کارآزمایی(. در مطالعه 1.82

 لیتر( مشاهده نشخده میلی 511داری در شیوع خونریزی پس از زایمان ) میزان از دست دادن خون بیش از تفاوت معنی

 (.RR 0.46, 95% CI 0.14 to 1.50; two trials, 1822 womenبود )

 یی شیوع خیلی کم و مشابهی از پروالپس بند ناف در دو گروه گزارش کردند. دو کارآزما 

 های آمنیون ) عدم آمنیوتومی روتین(: پیامدهای نوزادیآمنیوتومی روتین در مقابل تمایل به حفظ پرده 

 گزارشخها  موجود بود و تفاوتی در هیچیک از ایخنکمی رفته، برای پیامدهای حیاتی و مهم نوزادی اطالعات همروی

 مشاهده نشده بود.

  هامیان گروهدر، ( برای مرگ حول و حوش زایمخانRR 3.01, 95% CI 0.12 to 73.59; eight trials یخا )

(، خخونریزی RR 0.88, 95% CI 0.15 to 5.35; five trials) تشنج نوزادی مانند: به بیماری شاخصهای ابتال

 ;RR 0.20, 95% CI 0.01 to 4.16سترس تنفسخی )یدرم د)عدم وجود اطالعات معتبر(، سن ایجمجمهداخل 

two trials( سخندرم آسپیراسخیون مکونیخوم ،)RR 3.06, 95% CI 0.83 to 11.27; two trials سخفال ،)

 RR 3.01, 95% CI 0.31 to(، شکستگی )RR 1.52, 95% CI 0.81 to 2.83; three trialsهماتوم )

28.80; one trial( زردی ،)RR 0.90, 95% CI 0.76 to 1.06; five trials در شدن ( و بستریNICU 

(RR 1.08, 95% CI 0.77 to 1.50; five trials )مشاهده نشده بود.داری تفاوت معنی 

 ها برای اسیدوز ) تفاوتی میان گروهPH  2/1شریان بنخد نخاف زیخر( )RR 1.18, 95% CI 0.8 to 1.73; two 

trials ،برای نوزادان در گروه آمنیوتومی روتین، کاهش نمره آپگار دقیقه پخنجم بخه زیخر ( مشاهده نشده بود، اگرچه

 (.RR 0.53, 95% CI 0.28 to 1.00; six trials, 3598 womenهفت گزارش شده بود )

 شواهد کلی کیفیت

 بندی شده بود.رفته، کیفیت شواهد خیلی پائین درجههمروی 

 توسین و اسختفاده از آمنیوتخومی و اکسخیاکسیاز  هنگاماستفاده زودهمراه شواهد مربوط به استفاده از آمنیوتومی به-

   .نداارائه شدهتوسین بعنوان بخشی از بسته مراقبتی که شامل دیگر مداخالت است، بطور جداگانه 
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-نمری لیبرر پیشرنهادتاخیر در سمودیک برای پیشگیری ازاسپاهای آنتی: استفاده از فرآورده7توصیه شماره 

 شود. )توصیه ضعیف، شواهد با کیفیت بسیار پائین(

 مالحظات

 GDG  کاربرد اطالعات دردسترس اجازه کنندگان و مداخالت، شرکت بودن ناهمگون با توجه بهکه  داشتهاذعان

سد، رکردن مرحله اول لیبر تا یک ساعت غیرمنطقی بنظر میکوتاهاز نظر بالینی . نمی سازدامکان پذیر  راگسترده 

ارزش باالیی به مسئله  GDG. شودنمیسایر پیامدهای مادری و نوزادی  باعث بهبود درآن انجام که مخصوصا 

مزایای بر مبنیزمانی که اطالعات جدید  ات ،که خیلی ضعیف گزارش شده راه کاریلذا در موردسالمت داده است 

 .کندنمیدر بالین  توصیه به انجاماست،  بدست نیامدهبا حداقل خطرات  آن بالینی

 GDG مخیلیبر بعنوان یک اولویت تحقیق توجه  در سمودیک برای درمان تاخیراسپا به استفاده از محصوالت آنتی-

 کند.

 (EB 7a-7bبرای پیشگیری از تاخیر لیبر )جداول  اسپاسمودیک هاآنتیخالصه شواهد: 

  طول مدت لیبر کردن دارو برای کوتاه عدم استفاده ازا یا ها در مقایسه با دارونمسمودیک اسپا آنتیشواهد استفاده از

 (.21) استزن( استخراج شده  3286)بودکارآزمایی بالینی  21کوکران که شامل  مروری سیستماتیکاز یک مطالعه 

 شد. ده کارآزمایی فقط شامل کنندگان، مداخالت و پیامدها میهای ناهمگونی از شرکتمطالعه مروری شامل گروه

گراوید، نه مطالعه شامل هر دو گروه زنان  و یک مطالعه گراوید بود، یک مطالعه شامل زنان مولتین پریمیزنا

 .بود گراوید زنان را مشخص نکرده

 دو مطالعه شامل هر دو گروه زنان تحت قرار گرفته بودندتحریک لیبر  تحت شد کهمی ییک مطالعه فقط شامل زنان ،

کارآزمایی وضعیت لیبخر  5فقط شامل زنان با لیبر خودبخود بود و کارآزمایی  13ودبخود ، لیبر خبا  و یاتحریک لیبر 

 کنندگان را مشخص نکرده بود.شرکت

 ثخر تحریخک عضخله ) بخا ا هاسخمودیکاسپا آنتخیtaverine hydrochloride, rociverine and camylofin 

dihydrochloride بخا خاصخیت تحریخک عصخب )یخا ( وvalethamate bromide and hyocine butyl-

bromideآنتخی( از 14) شخدندمطالعخه مخروری مخی واردهخایی کخه انخد. اکثخر کارآزمخایی( جداگانه گخزارش شخده 

توسین یا هر دو دنبال دستورالعمل اداره لیبر فعال که شامل آمنیوتومی، تحریک با استفاده از اکسیها بهسمودیک اسپا

توسخین خخودداری کخرد، آمنیوتومی و تحریک با اکسخیاستفاده از دو کارآزمایی از  ند و فقطشدند، استفاده کردمی

-بخهسخمودیک اسپا آنتخی . داروهخاینکردنخدتوسین را ذکر درحالیکه پنج کارآزمایی آمنیوتومی یا تحریک با اکسی

 صورت داخل وریدی، داخل عضله یا رکتال تجویز شدند.

  بودند گی کم خطر را وارد مطالعه کردهزنان با حامل مورد، یکهمه مطالعات بجز. 

  در آخخرین مرحلخه  سخزارین شخدهزنخانی  هایی کخهاز کارآزماییشواهد مربوط به طول مدت لیبر و میزان دیالتاسیون

 ، استخراج شده بود.را از مطالعه خارج نموده بودندزایمان 

 21 2کارآزمخخایی(، ترکیخخه ) 2سخخعودی ) کارآزمخخایی(، عربسخختان 3کارآزمخخایی(، ایخخران ) 9در هنخخد ) ،کارآزمخخایی 

 .( انجام شدندکارآزمایی 1آمریکا )هرکدام و ایتالیا، نپال، کنیا، جامائیکا، کارآزمایی( 

 

 

 )ادامه دارد...(



    توصیه های سازمان جهانی  بهداشت برای تقویت لیبر  34

 

 
 

 (1)... ادامه توصیه شماره 

 مدهای مادریادر مقابل کنترل: پی سمودیکاسپا آنتی

 شدهیچ کارآزمایی مرگ مادری گزارش ندر. 

 شخده را کنخار  سزارین اطالعات زنان ،که در زمان تخمین میانگین طول مدت لیبرهاییهای کارآزماییفتهاستفاده از یا

-MD-59.10 min,95% CIر طخول مخدت مرحلخه اول لیبخر )داری د، نشان داد کخه کخاهش معنخیگذاشته بودند

59.81 to -22.38; seven trials, 1051womenدر طخول مخدت  داری( موجود بود امخا هخیچ کخاهش معنخی

(. MD0.51 min,95% CI-3.04 to 4.06; six trials, 753womenمرحلخه دوم لیبخر وجخود نداشخت )

 MD-102.60داشت ) دوجو سمودیکاسپا آنتیداری در کل مدت لیبر برای زایمان واژینال در گروه کاهش معنی

min,95% CI-164.12 to -41.08; three trials, 392womenبخخرای یخخن کخخاهش هخخم رفتخخه ا(. روی

 ,MD-80.78 min,95% CI-153.81 to -7.75; three trials)دار بخود معنخیهای نوروتروپیخک فرآورده

244womenار نبخود )دمعنخیاز نظر آماری های ماسکلوتروپیک ( اما برای فرآوردهMD-138.21 min,95% 

CI-291.51 to 15.01; two trials, 148women). 

 نسخبت بخه گخروه کنتخرل سخریعتر بخود  سخمودیکاسپا آنتیکس در زایمان واژینال برای گروه میزان دیالتاسیون سروی

(MD0.67cm/hr,95% CI 0.39 to 0.95; four trials, 553women.) 

  داری در میزان ، تفاوت معنیبه هر حالواژینال ابزاری گزارش نشده بودند.  نمیزان سزارین یا زایمادر مطالعه مروری

 RR 1.02, 95%و کنترل مشاهده نشخد ) سمودیکاسپا آنتیهای ال با وضعیت ورتکس  میان گروهزایمانهای نرم

CI 1..00 to 1.05; 16 trials, 2319 women.) 

 و  سخمودیکاسپا آنتخیهخای دیدگی سرویکس میخان گخروهداری در شیوع آسیببا توجه به اثرات سوء، تفاوت معنی

این پیامدهای سخوء را های اندکی (، اگرچه کارآزماییRR 0.79, 95% CI 0.20 to 3.12کنترل مشاهده نشد )

 کم بودند. شواهدتعداد گزارش کردند، 

 لیتر( )میلی 511 <داری در شیوع خونریزی پس از زایمان )میزان از دست دادن خونروی هم رفته، تفاوت معنیRR 

2.46, 95% CI 0.20 to 30.17) ،زن( افخزایش انخدکی در خطخر  111امخا یخک کارآزمخایی )بخا  وجود نداشخت

 RR 9.00, 95% CI 1.18 toهیروکلراید دروتاورین )داروی عضالنی( نشان داد )خونریزی پس از زایمان برای 

 RRهای نوروتروپیک و کنترل وجود نداشخت )داری در خونریزی پس از زایمان میان گروه(. تفاوت معنی68.42

0.75, 95% CI 0.13 to 4.26; one trial.) 

  ی باالتر بود )دارمعنیدر مقایسه با گروه کنترل بطور سمودیک اسپا آنتیشیوع تاکیکاردی مادری برای دارویRR 

4.54, 95% CI 2.53 to 8.16داروی نوروتروپیک متفاوت بخود در حالیکخه  در کاربرد دارمعنی (. این اثر بطور

مشخابه بخود. اثخرات مشخابهی بخرای خشخکی دهخان و  ،های مورد مقایسه بخرای داروی ماسخکولوتروپیکمیان گروه در

 مشاهده شد.در صورت  یگگرگرفت

 ادری مانند سخردرد، تهخوع، اسختفرا  و سخرگیجه کنترل در وقوع اثرات سوء مگروه و سمودیک اسپا آنتی میان گروه

 وجود نداشت.داری تفاوت معنی

 

 

 )ادامه دارد...(
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 (1)... ادامه توصیه شماره 

 مدهای نوزادیادر مقابل کنترل: پی یکسموداسپا آنتی

 .هیچ کارآزمایی اطالعاتی در مورد مرگ حول و حوش زایمان گزارش نکرد 

 در  شدن ها برای بستریداری میان گروهروی هم رفته، تفاوت معنیNICU (RR 0.84, 95% CI 0.34 to 

 ( وجود نداشت.2.05

 های مورد مقایسه وجود نداشت )داری میان گروهییک کارآزمایی زجر جنینی را گزارش کرد اما تفاوت معنRR 

0.50, 95% CI 0.10 to 2.61.) 

 های مورد مقایسه وجود نداشت داری میان گروهیک کارآزمایی برادیکاردی جنینی را گزارش کرد اما تفاوت معنی

(RR 0.67, 95% CI 0.12 to 3.86.) 

 ها  داری میان گروهروپیک گزارش کردند اما تفاوت معنیدو کارآزمایی تاکیکاردی جنینی را برای داروی نوروت

 (.RR 3.40, 95% CI 0.85 to 13.67وجود نداشت )

  و  دداشتن کمی وجود شواهد، بودتعداد نمونه کمی  دارایاما گزارش کرد. یک کارآزمایی آغشتگی به مکونیوم را

 (.RR 2.04, 95% CI 0.54 to 7.73)دار نبودند تفاوتها معنی

 شواهد  کلی تکیفی

 بندی شده بود.روی هم رفته، کیفیت شواهد خیلی پائین درجه 
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-لیبرر توصریه نمری قویتتاستفاده از و کاهش  در لیبر درد برای پیشگیری از تاخیر تسکین: 8توصیه شماره 

 شود. )پیشنهاد ضعیف، شواهد با کیفیت بسیار پائین(

 مالحضات:

 GDG تقویختاسختفاده از دفعات درد با کاهش طول مدت لیبر و  تسکین ارتباطه شواهد دقیقی که دارد کاذعان می 

 را نشان دهد، وجود ندارد.لیبر 

 GDG کند که کاهش درد ممکن است ضرورتا نیاز به تحریک لیبخر را کخاهش ندهخد امخا مزایخای اساسخی اعالم می

 سازد.میمطرح خوب در طول لیبر یک جزء ضروری برای مراقبت بعنوان دیگری دارد که آن را 

 (EB 8a-8bتوسین )جداول با اکسی تقویتو  درد در طول مدت لیبر تسکینخالصه شواهد: تاثیر 

  لیبخر از یخازده مطالعخه  تقویختتوسخین بخرای ول مدت لیبر و استفاده از اکسخیطدرد در  تسکینشواهد مربوط به تاثیر

 که به دیگر سیستماتیک چندین مطالعه  مروری  اطالعات(.31-21) نددکوکران استخراج شده بو مروری سیستماتیک

)مانند مطالعخات مخروری بخر روی استنشخاق یخا تزریخق داخخل وریخدی و  پرداخته بودنددرد در لیبر  تسکینبررسی اثر 

 .مطالعه نشدندوارد  را در بر نداشتند،این پیامدها  و( اوپیوئیدهاعضالنی 

 حسی اپیدورال در لیبرال در مقابل عدم استفاده از بیحسی اپیدوراستفاده از بی

  کارآزمخایی در آمریکخا انجخام  8(. 21زن بودند، استخراج شدند ) 5111کارآزمایی که شامل بیش از  11اطالعات از

مورد در انگلستان و یک مورد در هر کدام از کشورهای سوئد، دانمارک، چین، تایوان، هند، مکزیخک  2بودند، شده

 یران.و ا

 داری در طخول مخدت مرحلخه اول لیبخر وجخود نداشخت )تفخاوت معنخیMD 18.51min, 95% CI -12.91 to 

بخود، اگرچخه تخر داری کوتخاهحسی( بطور معنخی(. دومین مرحله لیبر در زنان گروه کنترل )عدم استفاده از بی49.92

 MD 13.66 min,95% CIد نبخود )هخای گونخاگون موجخوی در اندازه و جهت اثر کارآزمخاییدارمعنیتفاوت 

6.67 to 20.66; 13 trials, >4000 women.) 

 حسی اپیدورال دریافت کرده بودند، بیشتر نیاز به تحریک لیبر داشتند، گرچه اندازه و جهت اثر مطالعات زنانی که بی

 (.RR 1.19, 95% CI 1.03 to 1.39; 13 trials, 5815 womenهمسو نبودند )

 حسی داخل عضالنیدر مقابل بی ا بلوک کردن عصبموضعی بحسی بی

 (، نشان داد که متوسخط زمخان بخین مداخلخه تخا 22زن( ) 111بود )بر روی یک کارآزمایی که در دانمارک انجام شده

دقیقخه کخاهش  31بودند تا حسی موضعی دریافت کرده( در مقابل بیIM) عضالنیدین یتولد نوزاد در گروهی که پت

 (.MD 37.00, 95% CI 31.72 to 42.28یافته بود )

 حسی اپیدورال سنتی در مقابل بی اپیدورال -نخاعیترکیبی حسی بی

  زن( که در آمریکا، انگلستان و فرانسه انجام گرفتخه بودنخد، اطالعاتشخان را ارائخه کردنخد  911سه کارآزمایی )بیش از

(23.) 

 وجخود نداشخت ) تقویخت لیبخرنیازمنخد ها از نظر تعداد زنخان رفته، تفاوتی میان گروههمرویRR 0.95, 95% CI 

0.84 to 1.09.) 

 

 

 )ادامه دارد...(
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 (8)... ادامه توصیه شماره 

 حسی اپیدورال با دوز کمدر مقابل بی نخاعی-ترکیبی اپیدورالحسی بی

  1تان سخعودی )کارآزمخایی( و عربسخ 2کارآزمخایی(، انگلسختان ) 3زن( که در آمریکخا ) 511شش کارآزمایی )تقریبا 

 (.23اطالعاتشان را ارائه کردند )بودند، انجام گرفتهکارآزمایی( 

 حسی اپیدورال ) نخاعی در مقابل دوز کم( تعداد نوع بی نشان دهدداری وجود نداشت که رفته، شواهد معنیهمروی

لیبر قرارگرفته  قویتوه تحت تدهد )بیش از یک سوم زنان در دو گرمی  را تحت تاثیر قرار لیبر  قویتزنان نیازمند ت

 (.RR 1.00, 95% CI 0.88 to 1.13بودند( )

 برای از بین بردن درد لیبر (TENS)از طریق پوستتحریک الکتریکی عصب  

  اطالعاتشان را ارائه داده بودند، سه مورد  کههفت کارآزماییTENS فشخاری -به نقاطپشت، دو مورد  بهTENS 

to acu-points مخورد را  اتصخال جریخان بخه جمجمخه و اپیخدورالو یک مخورد جریان به جمجمه  اتصالد ریک مو

 (.24) مطالعه قرار داده بودند

 اتصال جریخان داری در تعداد زنان نیازمند تحریک پس از تفاوت معنیTENS  پشختبخه (RR 0.86, 95% CI 

0.59 to 1.25; one trialفشخاری -نقخاط به  ( و TENS to acu  (RR 0.93, 95% CI 0.78 to 1.11; 

one trial به جمجمه  اتصال جریان( و(RR 0.56, 95% CI 0.29 to 1.07.وجود نداشت ) 

  که در مورد اینهمچنین شواهد قویTENS وجخود  ،طول مخدت مرحلخه اول یخا دوم لیبخر را تحخت تخاثیر قخرار دهخد

 نداشت.    

 سازی در لیبرهای آرامتکنیک

 در میخانگین طخول مخدت لیبخر در  یکخه افزایشخزن( گزارش کرده  36م شده است )یک کارآزمایی که در برزیل انجا

 MD 105.56سازی قرار گرفته بودنخددر مقایسخه بخا گخروه کنتخرل وجخود داشخت )گروهی که تحت تکنیک آرام

min,95% CI -1.50 to 212.62( دومین کارآزمایی که در ایتالیا انجام شده بخود .)زن( گخزارش کخرد کخه  34

 RR 1.14, 95% CI 0.82وجود نداشخت ) قویت لیبرها از نظر تعداد زنان نیازمند تی میان گروهدارمعنی تفاوت

to 1.59( )25.) 

 وگا در لیبریاستفاده از 

 زن( گزارش کردند که طول لیبر در گروه یوگا کاهش  149گرفته بودند ) دو کارآزمایی که هر دو در تایلند انجام

تقویت ( اما یوگا تفاوتی در تعداد زنان نیازمند MD -182.19 min,95% CI -229 to -134.70یافته بود )

 RR 0.76, 95% CI( )ه بودندتقرار گرفلیبر  قویتتتحت )تقریبا نصف زنان در هر گروه  ه بودایجاد نکرد لیبر

0.45 to 1.31( )25.) 

 موسیقی در لیبر استفاده از

 61) آنهخارا برای اداره درد در لیبر بررسی کرده بودند، فقط یکی از  گرچه سه کارآزمایی موسیقی و آنالژزی صوتی 

 (.25)بودزن( که در تایوان انجام گرفته بود، اطالعاتش را در مورد طول مدت مرحله اول لیبر ارائه کرده 

 بخود) دادنخد، مشخابهدادنخد یخا گخوش نمخیطول مدت لیبر در زنانی کخه در طخی لیبخر بخه موسخیقی گخوش مخیMD -

2.60,95% CI -11.58 to 6.38 .) 

 

 )ادامه دارد...(
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 (8)... ادامه توصیه شماره  

 طب سوزنی و طب فشاری در لیبر استفاده از

 اطالعاتشان را در مورد طخب ، پنج کارآزمایی که چهار مورد در اروپای شمالی و یک مورد در ایران انجام گرفته بود

ه انجام گرفته بودند، اطالعاتشان را در مورد طب فشاری ارائه کردند سوزنی و سه کارآزمایی که در ایران، هند و کر

(26.) 

 در مقایسخه بخا گخروه دریافخت کننخده پالسخبو شواهدی مبنی براینکه زنانی که تحت طب سوزنی قخرار داشختند (RR 

0.5362, 95% CI 0.15 to 2.52( گروه دریافت کننده مراقبت استاندارد ،)RR 0.88, 95% CI 0.72 to 

 لیبخر باشخند قویختبیشختر یخا کمتخر نیازمنخد ت،  (RR 1.16, 95% CI 0.85 to 1.58تزریق آب )و گروه ( 1.08

 .موجود نبود

 وجود نداشتلیبر  قویتت به تعداد زنان نیازمند برطب سوزنی  مبنی بر اثرداری شواهد معنی (RR 0.86, 95% CI 

0.69 to 1.06 ارتبخاط داشختت لیبر در دو کارآزمایی کاهش میانگین طول مد با( اما طب فشاری (MD -119 

min, 95% CI -253.31 to 14.01.) 

 هیپنوتیزماستفاده از 

 ( که در آمریکا انجام گرفته بودند، به اثر هیپنوتیزم در لیبر  622سه کارآزمایی )(. تفاوت معنخی21کردند )توجه زن-

کخه زنخان کمتخری در گخروه هیپنخوتیزم نیخاز بخه ایخن بطوریوجود داشت  لیبر قویتها در نیاز به تداری در میان گروه

 (.RR 0.29, 95% CI 0.19 to 0.45مداخله داشتند )

  داری در کرده بود تفاوت معنیمقایسه ز یک پرستار با گروه کنترل ادر یک کارآزمایی که اثر هیپنوتیزم را با استفاده

(. خود هیپنخوتیزمی در مقایسخه بخا RR 1.06, 95% CI 0.82 to 1.36لیبر نشان نداد ) قویتتعداد زنان نیازمند ت

- MD -165 min,95% CI)شخد  کخاهش طخول مخدت لیبخربخه  منجر ،زن 61گروه کنترل در یک کارآزمایی با 

223.53 to -106.87هخا نشخان نخداد )لیبر در دیگر کارآزمایی قویت( ، اما خودهیپنوتیزمی اثری در نیاز به تRR 

0.98, 95% CI 0.76 to 1.27.) 

 آروماتراپیاستفاده از 

 وت اتفخ، نشخان داد کخه (28لیبر توجه کخرده اسخت ) قویت به اثر آروماتراپی در نیاز به ت که یک کارآزمایی کوچک

 (.RR 1.14, 95% CI 0.90 to 1.45ها وجود نداشت )داری میان گروهمعنی

 بیوفیدبکاستفاده از 

 ( 55یک کارآزمایی با تعداد نمونه کم  )داری تفخاوت معنخی بخود هبیوفیدبک را با عدم درمان مقایسه کخردکه اثر زن

( RR 0.531.19, 95% CI 0.68 to 2.08گخزارش نکخرد ) ،توسخینلیبر با اکسی قویتها در نیاز به تمیان گروه

(29.) 

  شواهدکلی کیفیت  

 هخایی کخه ویژه در کارآزمخاییبنخدی شخده بخود ) بخکیفیت شواهد برای بیشتر پیامدها بصورت کم یا خیلی کم درجخه

 (.ندکردند،که بیشترشان تعداد نمونه کمی داشتهای مکمل و جایگزین را بررسی میدرمان
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شرود. کردن طول مدت لیبرر توصریه نمریکوتاه با هدف: استفاده از مایعات داخل وریدی 9توصیه شماره 

 )توصیه قوی، شواهد با کیفیت بسیار پائین(

 مالحظات

 GDG  را ایخن مداخلخه آن،  معایخب نسخبت بخهکخار  این ای بیشترمزایوجود عدم وجود شواهد دقیق مبنی بر  اساسبر

، حائز اهمیت باشد ممکن است مادر بهمایعات  تجویز بیش از حددارد که خطر . این گروه اذعان میکندنمیپیشنهاد 

 .شودتزریق میتوسین داخل وریدی اکسیدر طول لیبر که بویژه زمانی

 GDG  در  11موافق است که زنان با خطر کمتر باید به نوشیدن مایعات در طول لیبخر تشخویق شخوند )توصخیه شخماره

 مشاهده کنید(. را در لیبر از طریق دهانمورد دریافت مایعات 

 GDG هخا و بخرای ممکخن اسخت بخرای سخایر اندیکاسخیوندر لیبخر مایعات داخخل وریخدی دریافت کند که تاکید می

 د.ضروری باشهای حمایتی حتی برای زنان در معرض خطر کمتر مراقبت

 GDG در بیشتر لیبرطول استفاده گسترده و غیرضروری از مایعات داخل وریدی برای همه زنان در  کهکند تاکید می

-فادهاستاثر چشمگیری روی شود، ها میسبب افزایش هزینهباال که  ئین، متوسط واپ با درآمدمناطق  مراقبتی و مراکز

 است. بنابراین یک توصیه قوی برعلیه این مداخله ارائه کرده دهد،را کاهش میو تحرک زنان  هکنندگان داشت

 (EB 9a-9hخالصه شواهد: مایعات داخل وریدی برای کوتاه کردن طول مدت لیبر )جداول 

 پار کم خطر از یک یدی برای کاهش طول مدت لیبر در زنان نولیشواهد مربوط به استفاده از مایعات داخل ور

(. 31) شدنداستخراج زن(  1111کوکران که شامل نه کارآزمایی بود )تقریبا با  مروری سیستماتیکمطالعه 

( انجام گرفته بود. مورد ( و هند )یکمورد (، ایرلند )یکمورد (، ایرن )سهمورد ها در آمریکا )چهارکارآزمایی

یک یا دو اطالعات مربوط به فقط کردند؛ برای اکثر پیامدها ررسی میها را بها طیف متفاوتی از مقایسهآزماییکار

 .شدندکارآزمایی ارائه 

 تنهایی: پیامدهای مادری و نوزادیبه از راه دهان مایعاتدرمقابل دریافت  از راه دهانمایعات داخل وریدی بعالوه دریافت 

 مقایسه وارد شدند. دو کارآزمایی در این 

  مدت لیبر تقریبا نیم ساعت در زنان دریافت کننخده مایعخات داخخل وریخدی کخاهش یافتخه بخود )رینگخر میانگین طول

 (.MD -28.86 min, 95% CI -47.41 to -10.30; two trials, 241womenالکتات( )

 شواهد  ، از راه دهانی به اضافه دریافت مایعات داخل ورید وتنهایی بهمایعات  از راه دهان در مقایسه با دریافت

 (.RR 0.73, 95% CI 0.49 to 1.08)ها بر میزان سزارین یافت نشد داری به نفع اثر آنآماری معنی

  نشده بودندمادر و دیگر پیامدهای مادری گزارش  به مایعات تجویز بیش از حدهیچ اطالعات تخمینی در مورد. 

 ائین دقیقه پنجم وجود نداشت.اطالعات تخمینی در مورد آپگار پ 

  در بخش شدن نوزادان میزان بستریNICU های مورد مقایسخه وجخود داری میان گروهتفاوت معنی خیلی کم بود و

 (. سایر پیامدهای نوزادی گزارش نشده بود.RR 0.52, 95% CI 0.05 to 5.59نداشت )

 

 

 )ادامه دارد...(
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 (9)... ادامه توصیه شماره 

در سخاعت  ات داخخل وریخدیلیتر مایعخمیلی 251اضافه دریافت دهانی درمقابل در ساعت به ات داخل وریدییتر مایعلمیلی 125

 بعالوه دریافت دهانی: پیامدهای مادری و نوزادی 

  دقیقخه کخاهش  24لیتخر( تقریبخا میلی 251مدت لیبر در گروه دریافت کنده مایعات داخل وریدی بیشتر )میانگین طول

 (.MD 23.87 min,95% CI 3.72 to 44.02; three trials, 256womenد )یافته بو

  وجخود نداشختتفخاوتی در تعخداد زنخان سخزارین شخده (RR 1.00, 95% CI 0.54 to 1.87 گرچخه یخک ،)

را در گروه دریافخت کننخده کمک شده زایمان واژینال  ، تعداد کمتریبودانجام شده زن   81 بر رویکه کارآزمایی 

 (.RR 0.47, 95% CI 0.27 to 0.81) گزارش کرد لیتر مایع داخل وریدیمیلی 125

  وجود نداشت. در مادراطالعات تخمینی در مورد اضافه بار مایعات 

 برای بسختری نخوزادان در بخخش  شواهددقیقه پنجم وجود نداشت. میزان در  العات تخمینی برای نمره آپگار پائینطا

NICU هخای مخورد مقایسخه وجخود نداشخت )ری میان گروهداخیلی کم بود و تفاوت معنیRR 0.56, 95% CI 

0.15 to 2.06     .سایر پیامدهای نوزادی گزارش نشده بود .) 

محدودکردن با در ساعت )داخل وریدی لیتر مایع میلی 251 دریافت درمقابلمایع داخل وریدی لیتر میلی 125 دریافت   

 پیامدهای مادری و نوزادی در هر دو مورد(:مایعات دریافت دهانی 

 لیتر در میلی 251شده باشد ) کوتاه ،ننده مایعات وریدی بیشتردر گروه دریافت ک رسد طول مدت لیبربه نظر می

 .MD 105.61 min, 95% CI 53.19 to 158.02; four trials, 632 women)ساعت( )

  نشان داد یشتربیکاهش همچنین در میزان سزارین در گروه دریافت کننده مایعات (RR 1.56, 95% CI 1.10 

to 2.21; four trials, 748 womenکمک ها در تعداد زایمان واژینالداری میان گروه(، اگرچه تفاوت معنی 

 (. RR 0.78, 95% CI 0.44 to 1.40وجود نداشت )ه شد

  مایعات وجود نداشت. تجویز بیش از حدهیچ موردی از 

  ها وجود نداشت. بنظر میرسد داری میان گروهدر دقیقه پنجم کم بودند و تفاوت معنی برای نمره آپگار شواهدمیزان

 ,RR 4.35) ندداشت ینمره آپگار پائین نوزادان به دنیا آمده ،ساعت در مایعات لیترمیلی 125در گروه دریافت کننده 

95% CI 0.97 to 19.51; three trials, 689 infants.) 

 قدار دریافت مایعات وریدی میزان بستری در شواهدی مبنی براینکه مNICU ( را کاهش دهد، وجود نداشتRR 

0.48, 95% CI 0.07 to 3.17.) 

 دکستروز داخل وریدی: پیامدهای مادری و نوزادی %5نرمال سالین درمقابل 

 داخل وریدی در سالین نرمال داری میان زنان دریافت کننده شد و تفاوت معنیاین مقایسه شامل دو کارآزمایی می

میزان  و (MD -12.00 min, 95% CI -30.09 to 6.09در میانگین طول مدت لیبر ) ،%5دکستروز  مقایسه با

 RR 0.59, 95%)وجود نداشت  شدهکمک ( یا زایمان واژینالRR 0.77, 95% CI 0.41 to 1.43سزارین )

CI 0.21 to 1.63 موجود نبود به مادر مایعات تجویز بیش از حد(. اطالعات تخمینی برای. 

 گروه دریافت کننده در مول بر لیتر( میلی 135) میزان سدیم زیر  زن(، هیپوناترمی مادر 91آزمایی )در یک کار

 (.RR 0.06, 95% CI 0.00 to 0.94) بود بیشتر ،دکستروز

 

 )ادامه دارد...(
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 (9)... ادامه توصیه شماره  

 پائین دقیقه پنجم یا بستری در  ها برای آپگارداری میان گروهتفاوت معنیNICU برای  شواهد. میزان وجود نداشت

 پائین بود. هر دو پیامد

 بود کمتر گروه دریافت کننده نرمال سالین  درمول بر لیتر( میلی 135)میزان سدیم بند ناف کمتر از  هیپوناترمی نوزاد

(RR 0.40, 95% CI 0.17 to 0.93; one trial, 93 infantsتفاوت .)ها برای هیپوگلیسمی ی میان گروه

 نوزادی وجود نداشت.

 .سایر پیامدهای مادری و نوزادی گزارش نشده بودند 

 شواهد  کلی کیفیت

 بندی شده بود.در مجموع، کیفیت شواهد خیلی پائین درجه                                
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-در طول لیبر پیشنهاد میو غذا مایعات دهانی دریافت کم، خطر  در معرض: برای زنان 10توصیه شماره 

 شود. )توصیه ضعیف، شواهد با کیفیت بسیار پائین(

 مالحظات

 ماننددریافت دهانی مایعات و غذا در طول لیبر اثرات مفیدی بر پیامدهای بالینی مهم  کردن محدود از آنجائیکه 

-توصیه مثبت ارائه می در این زمینهو کردههای مادر تاکید خواستهبر احترام به  GDG ،نداردلیبر  قویتاستفاده از ت

 دهد.

  GDG هیچ موردی از های مطالعات مروری زن شرکت کننده در کارآزمایی 3111در بیش از دارد که اذعان می

 مهمترین نگرانی که سبب -هوشی عمومیها در طول بیغذا و مایعات از معده به ریه ورودسندروم مندلسون )

 . استشده نشود( گزارش انی در طول لیبر میهمحدودیت دریافت د

 (EB 10a-10hخالصه شواهد: دریافت دهانی مایعات و غذا در طول لیبر )جداول 

  کوکران که شامل پنج  سیستماتیکشواهد مربوط به دریافت دهانی مایعات و غذا در طول لیبر از یک مطالعه مروری

)یک مورد( و  هلندها در انگلستان )سه مورد(، کارآزماییاین . گردیدندزن( استخراج  3111کارآزمایی بود )بیش از 

 کانادا )یک مورد( انجام گرفته بودند.

 های یخ( در مقابل خوردن : محدودیت کامل غذا و مایعات )بغیر از تکهآزمودندمتفاوتی را  هایهها مقایسکارآزمایی

-آب در مقابل نوشیدنیمصرف  ،خاصغذا و نوشیدنی مصرف آب در مقابل  تنها مصرف آزادانه غذا  و نوشیدنی،

کم  هوشی عمومیبی گرفتنزنانی را که بطور بالقوه برای  هاهای ورزشی(. همه کارآزماییهای قنددار )نوشیدنی

 .خطر بودند، مورد بررسی قرار دادند

 ت: پیامدهای مادریمحدودیت کامل غذا و نوشیدنی در مقابل دریافت اندک غذا و مایعا

 ( 416سه کارآزمایی  )های یخ( در ارتباط با محدودیت دریافت دهانی )بغیر از تکهرا مدت لیبر میانگین طول زن

 RR -0.29 hrs, 95% CI -1.55های مورد مقایسه وجود نداشت )داری میان گروهگزارش کردند. تفاوت معنی

to 0.97بودند. گونهمناها ها در میان کارآزمایی( و یافته 

 ( میزان سزارین را گزارش کردند. مجددا، ناهماهنگیهایی میان کارآزمایی 3113همه پنج کارآزمایی )ها در اندازه زن

سزارین  بر رویمحدودیت غذا و مایعات  مبنی بر تاثیرداری اهد معنیر وجود داشت و روی هم رفته هیچ شوجهت اث

 (.RR 0.89, 95% CI 0.63 to 1.25) وجود نداشت

 استفاده در دو گروه ها در استفاده از سایر مداخالت در لیبر وجود نداشت. ای میان گروهدار قابل مشاهدهتفاوت معنی

لیبر  قویتمیزان ت(، RR 0.98, 95% CI 0.91 to 1.05; 5 trials, 3103 womenحسی اپیدورال )از بی

(RR 1.02, 95% CI 0.95 to 1.09; 5 trials, 3103 women( و تعداد زایمان واژینال ابزاری )RR 

0.98, 95% CI 0.88 to 1.10; 5 trials, 3103 womenها برای ( خیلی شبیه هم بود. استفاده از نارکوتیک

 ,RR 0.94, 95% CI 0.74 to 1.21; 3 trialsشبیه بود) ،درد بدون توجه به محدودیت دریافت دهانی تسکین

349 women.) 

 

 

 

 )ادامه دارد...(
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 (11)... ادامه توصیه شماره 

 هوشی عمومی وجود ار سندروم مندلسون یا برای رگورژیتاسیون در طول بیاد زنان دچاطالعات تخمینی برای تعد

خیلی هر دو گروه تصادفی شده در زن( گزارش شد؛ این میزان  328نداشت. کتونوری مادری در یک کارآزمایی )با 

(. استفرا  در طول لیبر در دو گروه شبیه بود گرچه مقداری RR 0.99, 95% CI 0.66 to 1.49بود )شبیه 

 RR 0.90, 95% CI 0.62 to 1.31; 3 trials, 2574ها وجود داشت )ناهماهنگی در نتایج کارآزمایی

women.) ها برای میزان تهوع وجود نداشت )داری میان گروهتفاوت معنیRR 0.80, 95% CI 0.54 to 

1.18; 1 trial, 255 women.) 

 محدودیت کامل غذا و نوشیدنی در مقابل دریافت اندک غذا و مایعات: پیامدهای نوزادی

 .در این کارآزمایی پیامدهای نوزادی اندکی گزارش شده بود 

 ها وجود نداشت )داری برای نمره آپگار پائین دقیقه پنجم میان گروهتفاوت معنیRR 1.43, 95% CI 0.77 to 

2.68.) 

  در  شدن زمایی گزارش کرد که بسترییک کارآNICU ندو دفعات آن در دو گروه خیلی شبیه هم بود (RR 

1.03, 95% CI 0.73 to 1.45.)       

 هاتجزیه و تحلیل زیرگروه    

 های یخ( در مقابل خوردن و آشامیدن یک کارآزمایی محدودیت کامل دریافت دهانی غذا و مایعات را )بغیر از تکه

هایشان در دو گروه وجود رسی کرده و گزارش کرده است که پیامدهای مشابهی برای مادران و بچهآزادانه بر

-داری برای طول مدت لیبر، میزان سزارین، زایمان واژینال ابزاری، استفاده از بیها تفاوت معنیداشت. در میان گروه

نوری وجود نداشت. اطالعات تخمینی برای لیبر یا پیامدهای بد مادری مانند تهوع و کتو قویتحسی اپیدورال، ت

 آپگار دقیقه پنجم وجود نداشت.

  بررسی کرده بودند،  خاصمقابل دریافت غذا و مایعات  در راآب دریافت فقط بطور مشابهی، دو کارآزمایی که

 .ندادندنشان  ،ها برای پیامدهای مادری و نوزادی گزارش شدههیچ شواهدی از تفاوت میان گروه

 ها داری میان گروهزمایی دریافت آب در مقابل نوشیدن کربوهیدراتها را بررسی کردند. باز هم شواهد معنیدو کارآ

 وجود نداشت. ،برای پیامدهای گزارش شده

 شواهد کلی کیفیت

                       روی هم رفته کیفیت شواهد خیلی پائین درجه بندی شده بود.  
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در  قائمبه داشتن تحرک و قرار گرفتن در وضعیت معرض خطر کم  در یق زنان: تشو11توصیه شماره 

 شود. )توصیه قوی، شواهد با کیفیت بسیار پائین(طول لیبر توصیه می

 مالحظات

 استفاده از تحریک با  ،در لیبر قائمکنند که تحرک و قرار گرفتن در وضعیت شواهد پیشنهاد نمی باوجود اینکه

 کند.بر مزایای بالینی این روش در زمینه کاهش سزارین تاکید می GDGدهد، ش میتوسین را کاهاکسی

 GDG به دادن جباری در بستر، بیشتر از اجازه ااحت رعملکرد سنتی است در لیبر دارد که در بیشتر مناطق،اذعان می

 GDG. است مرسوم( آن مندی از مزایای)جهت بهره قائمدر انتخاب آگاهانه تحرک و قرارگیری در وضعیت  زنان

توصیه  را قویاًو بنابراین انجام این مداخله  کندد تاکید میباشکه مفید، ارزان و آسان آگاهانه ی  انتخاب مداخلهبه 

 کرده است.

 کند.حمایت  ،در مرحله اول لیبردر چگونگی قرار گرفتنشان انتخاب زنان  حقاین پیشنهاد باید آگاهانه باشد و از 

 GDG وضعیت قرارگیری مادر در حال بررسی که زمایی بزرگ درحال انجام در انگلستان اطالع یافته از یک کارآ

 .هستندحسی اپیدورال بی ودر طول لیبر 

پیامدها )جداول جهت بهبود خالصه شواهد: وضعیت قرارگیری و تحرک مادر در طول اولین مرحله لیبر 

EB 11a-11d) 

 از یک  ،در مقایسه با مراقبت در بستر برای زنان در لیبر قائمیری در وضعیت شواهد مربوط به داشتن تحرک و قرارگ

(. مطالعه 32زن( استخراج شده بود ) 5111کارآزمایی بود )بیش از  25کوکران که شامل  سیستماتیکمطالعه مروری 

عه فول ترم بودند و های تصادفی شده و شبه تصادفی شده بود. اکثر زنان وارد شده به مطالمروری شامل کارآزمایی

و یک آنالیز زیر  هرا وارد مطالعه کرد شکم اولها فقط زنان مشکلی در حاملگی نداشتند. تقریبا نیمی از کارآزمایی

: قرارگیری در نموده بودندها دو مقایسه متفاوت را امتحان د. کارآزماییدادهدبودنزایمان انجام  گروه برای تعداد

حسی اپیدورال سازی  بی ی که در زمان تصادفیدر مقابل مراقبت در بستر برای زنان تحرکداشتن  و  قائموضعیت 

  .کارآزمایی( 18)نکرده بودند حسی  را دریافت یا این بیکارآزمایی( 1) ه بودندکرددریافت 

 هفت  ها در کشورهای با درآمد باال، متوسط و پائین انجام گرفته بود. پنج کارآزمایی در آمریکا،کارآزمایی

کارآزمایی در انگلستان، دو کارآزمایی در فرانسه و یک کارآزمایی در هر کدام از کشورهای استرالیا، برزیل، 

 کنگ، فنالند، ژاپن، هند، ایران، سوئد، تایلند و تونس.هنگ منطقه ویژه هشیلی، چین، ادار

 تحرکداشتن و  قائموضعیت  از کهاز مداخالت در این مطالعه مروری مورد توجه قرار گرفت؛ ایطیف گسترده 

. در بستر متفاوت بودخارج از  و چهبستر در چه تا سایر وضعیتها رفتن زده و راهنشسته، زانوزده، چمباتمه بصورت

  از هر وضعیتی که برای راحت بودن انتخاب کرده بودند، ضعیف بود. مندی زنانها رضایتبعضی از کارآزمایی

 

 

 

 

 )ادامه دارد...(
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 (11.. ادامه توصیه شماره ).

 حسی اپیدورال: پیامدهای مادریتحرک برای زنان بدون گرفتن بیو داشتن  قائموضعیتهای قرارگیری در 

  نسبت به گروهی که قرار داشتند و متحرک  قائم ی که در حالتدر گروهطول مدت اولین مرحله لیبر بطور متوسط

 ,CI -2.22 to -0.51; 15 trial %95ساعت کوتاهتر بود ) 36/1قرار داشتند، وضعیت خوابیده به پشت در 

2503 womenناهماهنگی در اندازه و جهت اثر و ناسازگاری آماری باال در این پیامد وجود داشت. در مجموع .)، 

های کارآزمایی گرچهو چندزا حمایت کرد؛  نخست زادر هر دو گروه زنان  قائم قرارگیری در وضعیت نتایج از 

 nulliparous: MDدار نبود )ینبررسی کردند و تفاوتها برای این زیرگروه مع چندزا زنان دراین پیامدهارا اندکی 

-1.21 hrs,95% CI -2.35 to -0.07; 12 trials, 1486 women; multiparous: MD -0.56 hrs, 

95% Cl -1.19 to 0.06; four trials, 662 women.) 

 در کارآزماییاما  ها برای طول مدت دومین مرحله لیبر وجود نداشتدر زیرگروهداری روی هم رفته تفاوت معنی-

 overall MD -2.29 min,95% CI -6.49 toناهماهنگی در اندازه و جهت اثر وجود داشت )های مختلف، 

1.91; nine trials, 2077women.) 

  احتمال سزارین کمتر بودو متحرک  قائمزنان در گروه در (RR 0.71, 95% CI 0.54 to 0.94; 14 trials, 

2682 womenوجود نداشت یا زایمان ابزاری برای زایمان خودبخود ها داری میان گروه(. اما تفاوت معنی

(overall RR 1.05, 95% CI 0.99 to 1.11.) 

 و متحرک  مقائ قرار گرفته بصورتمیان زنان در حسی اپیدورال کاهش متوسطی در تعداد زنان استفاده کننده از بی

 (.RR 0.81, 95% CI 0.66 to 0.99; nine trials, 2107 womenوجود داشت )

 لیبر مشاهده نشده بود ) قویتت تعداددر ها داری میان گروهتفاوت معنیRR 0.89, 95% CI 0.76 to 1.05; 

eight trials, 1826 women.) 

 ( خونریزی پس از زایمان را گزارش 241تنها دو کارآزمایی )اندکی موجود بود و تفاوت معنی شواهدکردند؛  زن-

 (.RR 0.71, 95% CI 0.14 to 3.55ها مشاهده نشد )داری میان گروه

 .سایر پیامدهای حیاتی مادری گزارش نشده بود 

 حسی اپیدورال: پیامدهای نوزادیو متحرک برای زنان بدون گرفتن بیقائم قرارگیری در وضعیتهای 

 قابل ها کم بودند و تخمینشواهد یاتی اندکی گزارش شده بودند. برای اکثر پیامدها میزان پیامدهای نوزادی مهم وح

 بودند در مقابلقرار گرفته یا متحرک  قائمدر وضعیت در طول لیبر داری میان زنانی که . تفاوت معنیاعتماد نبودند

 RR 0.50, 95% CI 0.05 toبرای مرگ و میر حول و حوش زایمان ) ،که در تخت دراز کشیده بودند زنانی

(، نمره آپگار زیر هفت در دقیقه RR 0.69, 95% CI 0.35 to 1.33(، زجر جنین منجر به زایمان فوری )5.37

 RR 0.77, 95% CI 0.19(، نیاز به انتوباسیون در زمان تولد )RR 3.27, 95% CI 0.34 to 31.05پنجم )

to 3.10 یا بستری در بخش )NICU (RR 0.58, 95% CI 0.25 to 1.36.وجود نداشت ) 

 .سایر پیامدهای مهم و حیاتی برای نوزادان گزارش نشده بود 

 

 

 

 )ادامه دارد...(
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 (11)... ادامه توصیه شماره 

 بودند: پیامدهای مادری دریافت کردهحسی اپیدورال تحرک برای زنانی که بیداشتن و  قائمقرارگیری در وضعیتهای 

 ها برای داری میان گروهحسی اپیدورال گرفته بودند، تفاوت معنیبرای زنانی که بی ه پاریتهدر مجموع یا در زیر گرو

(، زایمان واژینال overall RR 1.05, 95% CI 0.83 to 1.32) روش زایمان وجود نداشت: سزارین

 ,overall RR 1.06) زایمان واژینال ابزاری(، overall RR 0.96, 95% CI 0.89 to 1.05خودبخود )

95% CI 0.9 to 1.25.) 

 ها وجود نداشتطول مدت مرحله دوم زایمان در دو کارآزمایی گزارش شده بود و شواهدی از تفاوت میان گروه 

(MD 2.35 min, 95% CI -15.22 to 19.91.) 

 یر معنیلیبر در دو گروه باال بود )بیش از نصف( و وضعیت قرارگیری یا تحرک مادر تاث قویتتعداد زنان نیازمند ت-

 (.RR 0.98, 95% CI 0.90 to 1.07داری روی این پیامد نداشت )

 .سایر پیامدهای مهم مادری گزارش نشده بود 

 بودند: پیامدهای نوزادی دریافت کردهحسی اپیدورال تحرک برای زنانی که بیو داشتن  قائمقرارگیری در وضعیتهای 

 یی تعداد نوزادان با نمره آپگار پائین دقیقه پنجم را گزارش فقط یک پیامد نوزادی گزارش شده بود. چهار کارآزما

 ,RR 1.04ها وجود نداشت )داری میان گروهکردند اما فقط دو کارآزمایی اطالعات تخمینی داشتند و تفاوت معنی

95% CI 0.21 to 5.05.؛ میزان حوادث در دو کارآزمایی دیگر خیلی پائین بود) 

 شواهد کلی کیفیت 

 بندی شده بود و به دلیل میزان پائین و خیلی پائین درجهبصورت مقایسه، کیفیت شواهد برای اکثر پیامدها  برای هر دو

 .قابل اعتماد نبودندپائین برای پیامدهای نوزادی تعداد زیادی از اثرات تخمینی مربوط به شرایط نوزادان  شواهد
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شود. )توصیه قوی، توصیه می امستمر در طول لیبر برای بهبود پیامده ارتباط برقراری :12اره توصیه شم

 شواهد با کیفیت متوسط(

 مالحظات

 GDG بخاطر دهد اما لیبر را کاهش نمی قویتنیاز به ت لزوماً ،مستمر اجتماعی -دارد که حمایت روانیاذعان می

 .گرددد، توصیه میرانشان دافرزندبرای زنان و که مزایای اساسی سایر 

 GDG کشورها و  ،ه استبودموجود  های متمادیدر بالین برخالف شواهد حمایتی که برای سالکند که تاکید می

سطوح ر تشویق بنیانگذاران د جهتکه  اعتقاد دارد. این گروه دارند اکراه اجرای این مداخله ازسیاستگذاران اغلب 

 .باشدمینیاز تری تالش بیش مختلف مراقبت سالمتی

 GDG را با این مداخله کاربرداغلب  های فرهنگی و منابع مورد استفاده را کهمسئله حریم خصوصی، گرایش 

 ساده معیارهای توان ازمی هابرای کاهش این نگرانی و معتقد استدهد مورد بحث قرار می مواجه می سازد،نگرانی 

اثربخش و حساس از نظر  -ی هزینهکاربعنوان راه ،در طول لیبر هی مادربرای همرا منسوبین زن برای اجازه دادن به

 .نمودفرهنگی استفاده 

 را  (مانند دوال)مانند همسر و افراد آموزش دیده  استمناسب  همراه که از نظر فرهنگی شواهد، استفاده از هر نوع

 .دهدقرار میحمایت  مورد

 (EB 12a-12bی بهبود پیامدهای لیبر )جداول خالصه شواهد: همراهی مستمر در طول لیبر برا

  ندزن( استخراج شد 15111کارآزمایی بود )بیش از  22کوکران که شامل  سیستماتیکمروری شواهد از یک مطالعه 

، فرانسه، یونان، فنالند، ژیکها در کشورهای با درآمد پائین، متوسط و باال )مانند آمریکا، کانادا، بل(. کارآزمایی33)

یلی و ایران( انجام گرفته شبرزیل، تایلند، مکزیک، گواتماال،  نیجریه، سوانا، استرالیا،ت، آفریقای جنوبی، بوسوئد

هفت حسی اپیدورال در برای مثال بی ،بودند. امکانات و روتین بیمارستانی در کشورهای مختلف متفاوت بودند

 کارآزمایی بطور روتین موجود نبود.

 اما اکثر زنان حداقل در مرحله فعال لیبر همراه  ه بودندشدمتفاوت تعریف  ،های مختلفییحمایت مستمر در کارآزما

حمایت مادر را تحت های مختلف متفاوت بودند: بعضی وقتها همراهان لیبر )دوالها( . همراهان در کارآزماییداشتند

، و مادر را مسر در لیبر حاضر بوده یازن مونث های دیگر خویشاوندان که در کارآزماییدرحالی دادندقرار می

 نمودند.حمایت می

 حمایت مستمر در مقابل حمایت معمول: پیامدهای مادری

 دقیقه کاهش یافته بود ) 35شدند تقریبا مدت متوسط لیبر برای زنانی که در لیبر حمایت میMD -0.58 hrs, 

95% CI -0.85 to -0.31; 12 trials, 5366 women.) 

 25بیش از  ن. میزان سزاری، میزان زایمان ابزاری کاهش یافته بوددر طول لیبر حمایت شده بودند در مادرانی که% 

( کاهش متوسطی در RR 0.78, 95% CI 0.67 to 0.91; 22 trials, 15175 womenکاهش یافته بود )

 RR 0.90,95% CI 0.85 to 0.96; 19گرفتند، موجود بود )تعداد زنانی که تحت زایمان ابزاری قرار می

trials, 14118 womenن در مجموع تعداد زنان با زایمان واژینال خودبخود افزایش یافته بود)یا(، بنابرRR 

1.08,95% CI 1.04 to 1.12; 19 trials, 14119 women.) 

 

 )ادامه دارد...(
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 (12)... ادامه توصیه شماره 

 تقریبا تا  موضعیحسی ود داشت. استفاده از بیکاهش مختصری در سایر مداخالت لیبر در گروه مورد حمایت وج

همچنین ( و RR 0.93, 95% CI 0.88 to 1.04; nine trials, 11444 womenکاهش یافته بود ) 1%

 ,RR 0.90, 95% CI 0.84 to 0.96; 14 trialsکاهش یافته بودند )نیز ها حسیتعداد زنان نیازمند سایر بی

12283 women.) 

 توسین صناعی در طول لیبر وجود نداشت. درمجموع، بیش اکسی استفاده از ها در نیاز بهان گروهداری میتفاوت معنی

 RR 0.97, 95% CI 0.91 to 1.04; 15توسین دریافت کردند )از یک سوم زنان در هر دو گروه اکسی

trials, 12620 women ها وجود داشت.کارآزمایی(، اگرچه تفاوت چشمگیری میان 

 که حمایت مستمر با میزان  دادنشان می انکه نتایجشمایی افسردگی پس از زایمان را گزارش کردند فقط دو کارآز

یشان به روش اوت انجام گرفته بودند و پیامدها. دوکارآزمایی در مناطق بسیار متفارتباط داردکمتر   افسردگی

ثرشان خیلی متفاوت بود بنابراین نتایجشان اندازه اکه جهت اثرشان یکسان بود، یلگیری شده بود درحامتفاوتی اندازه

 یدند.نگردمطالعه وارد 

 ها وجود نداشت )داری میان گروهبیش از نصف زنان در هر دو گروه آسیب پرینه داشتند و تفاوت معنیRR 0.97, 

95% CI 0.97 to 1.01.) 

 داشتند  یشانباره تجربه زایمانرسات منفی دبه گزارش احساکمتری کردند تمایل حمایت مستمر دریافت می ی کهزنان

(RR 0.69, 95% CI 0.59 to 0.79; 11 trials, 11133 women.) 

 حمایت مستمر در مقابل حمایت معمول: پیامدهای نوزادی

 بودندنمره آپگار زیر هفت در دقیقه پنجم  دارای حمایت شده بودند کمتردر طول لیبر های مادرانی که بچه (RR 

0.69, 95% CI 0.50 to 0.95; 13 trials, 12515 women.) 

 شت امراقبت ویژه یا بستری طوالنی مدت در بیمارستان  وجود ند های بستری در بخشتفاوت واضحی در تعداد بچه

(RR 0.97, 95% CI 0.76 to 1.25, and RR 0.83, 95% CI 0.42 to 1.65 respectively.) 

 داشته باشد. تاثیر ماه پس از زایمان  1-2در  کودک یا شیر مادربر تغذیه در لیبر حمایت مستمر رسد که بنظر نمی

 (.RR 1.01, 95% CI 0.94 to 1.09اگرچه، این پیامد فقط در سه کارآزمایی گزارش شده بود )

 شواهد کلی کیفیت 

   بندی شده بود.در مجموع کیفیت شواهد متوسط درجه
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شود. ) توصیه قوی، شواهد با کیفیت بسیار لیبر توصیه نمی تقویت: تجویز انما برای کاهش 13توصیه شماره 

 پائین(

 مالحظات

 GDG بلکه مزایای بالینی دیگری  دهدمیتنها طول مدت لیبر را کاهش ندارد که استفاده روتین از انما نهاذعان می

 شد.بانیز ندارد. باید توجه کرد که انما یک روش تهاجمی بوده و برای زن ناراحت کننده می

 GDG  ها، کاهش کاربرد آن در مراکز سالمت و مورد قبول واقع شدن توسط ارائه اجرا بودن این توصیه قابلبر

 است. انجام این مداخله را منع کرده بنابراین قویاً ؛نمایددهنده خدمت و زنان تاکید می

 (EB 13a-13bاستفاده روتین از انما برای بهبود پیامدهای لیبر )جداول خالصه شواهد: 

 زن( استخراج  2111کوکران که شامل چهار کارآزمایی بود )تقریبا  سیستماتیک شواهد از یک مطالعه مروری

یک یا دو کارآزمایی موجود بودند.  دراگرچه برای اکثر پیامدهای گزارش شده، اطالعات فقط  ؛(34گردیده است )

 جام گرفته بودند.ها در آمریکا، تایلند، کلمبیا و انگلستان انکارآزمایی

 ها وجود نداشت.داری میان گروهگزارش شده بودند و روی هم رفته تفاوت معنی ، اندکپیامدهای مادری و نوزادی 

 استفاده از انما در مقابل عدم استفاده از انما: پیامدهای مادری

  دار آماری در طول معنی تفاوت ؛ه بودنددر نظر گرفتکل طول مدت لیبر را  کهزن( 1119دو کارآزمایی )شامل در

-میان یافتهباالیی ناسازگاری  ( اماMD 28.04 min, 95% CI -131.01 to 187.10مدت لیبر مشاهده نشد )

 های دو کارآزمایی وجود داشت.

  ها در رابطه با طول مدت مرحله دوم لیبر وجود نداشت )تفاوتی میان گروههمچنینMD 5.2 min, 95% CI -

2.56 to 12.96.) 

 های پرینه درجه دو و سه وجود نداشت )داری در میزان پارگیاوت معنیتفRR 0.68, 95% CI 0.39 to 

 ,RR 4.62میان زنانی که بطور روتین انما دریافت کرده بودند اندکی افزایش یافته بود ) زایمانیعفونت (. 1.21

95% CI 1.03 to 20.68)،  هم بود شبیهدر دو گروه زایمان  بیوتیک سیستمیک بدنبالآنتیزنان به اما نیاز (RR 

1.16, 95% CI 0.73 to 1.84; one trial, 428 women.) 

   گیری با مقیاس لیکرت مندی زنان را از زایمان گزارش کرد )اندازهزن( سطح رضایت 1121یک کارآزمایی )شامل

 MD 0.00, 95% CI -0.10 toاما گزارش بصورت پیامد مستمر(: نمره میانگین در دو گروه شبیه هم بود )

0.10.) 

 استفاده از انما در مقابل عدم استفاده از انما: پیامدهای نوزادی

  داری در میزان نوزادان با نمره . تفاوت معنیبسیار کمی داشتمطالعه مروری در مورد پیامدهای نوزادی گزارش

(. میزان عفونت نوزادی )متفاوت RR 1.31, 95% CI 0.57 to 3.06آپگار پائین در دقیقه پنجم وجود نداشت )

 (.RR 0.61, 95% CI 0.24 to 1.52ها مشابه بود )تعریف شده( در میان گروه

 شواهد کلی کیفیت 

 بندی شده بود.                     روی هم رفته کیفیت شواهد خیلی کم درجه 
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 لیبر تقویتاستفاده از  . درمان تاخیر اولین مرحله لیبر با3.3.3

 شود. )توصیهتنهایی برای درمان تاخیر در لیبر توصیه میتوسین به: استفاده از اکسی14یه شماره توص

 ضعیف، شواهد با کیفیت بسیار پائین(

 مالحظات

 GDG مشخص کردنتوسین در بالین، شواهد کافی برای اکسیاز  د که برخالف استفاده گستردهکناذعان می 

-دارد.  با این وجود، موافق است که توانایی اکسینن در موارد تاخیر لیبر وجود توسیلیبر با اکسی قویتمزایای ت

-توسین برای تحریک انقباضات رحمی هم قبل و هم در طول لیبر غیر قابل بحث است و استفاده عاقالنه از اکسی

 جلوگیری کند. ،تواند از لیبر طول کشیدهتوسین در موارد انقباضات ناکافی می

  زمانی که بعنوان)توسین اکسیاستفاده از مزایای  در مورد شواهدبرخی از به  ،مقایسه با اداره انتظاری دراین توصیه 

نماید که مزایای بالقوه آن وقتی چنین استدالل میمتکی است و  (شودمداخله جهت تحریک لیبر استفاده می تنها

 باشد.افی رحمی که علت اولیه تاخیر در پیشرفت لیبر انقباضات ناک شودمی مشخص

-EB 14aپیشرفت آهسته مرحله اول لیبر )جداول مان ( برای درتنهاییبه)توسین خالصه شواهد: اکسی

14b) 

 مقابل دارونما یا عدم درمان برای تاخیر در پیشرفت لیبر از یک مطالعه مروری  توسین درشواهد در استفاده از اکسی

استخراج  مریکا انجام گرفته بودند،آزن( که در تایلند، آرژانتین و  138 کوکران شامل سه کارآزمایی )با سیستماتیک

، ترم و در اولین مرحله لیبر خودبخود بودند. خطر(. زنان وارد شده به کارآزمایی در شرایط حاملگی کم35شدند )

 اکثر زنان شرکت کننده در کارآزمایی شکم اول بودند. 

 درمان: پیامدهای مادریتوسین داخل وریدی در مقابل عدم اکسی

  می بسیار کم اهمیتپیامدهای  حاکی ازو اطالعات  از پیامدهای حیاتی را گزارش نکردهیچ موردی  مروریمطالعه-

 .باشد

 توسین در مقابل دریافت اکسی داری در گروهبندی شده بودند تفاوت معنیدر میان زنانی که بصورت تصادفی گروه

 ,RR 1.04( یا زایمان واژینال ابزاری )RR 0.84, 95% CI 0.36 to 1.96) زنان گروه کنترل برای سزارین

95% CI 0.45 to 2.41.وجود نداشت ) 

 توسین داخل وریدی در مقابل عدم درمان: پیامدهای نوزادیاکسی

  زن(. 81در هیچ گروهی وجود نداشت )یک کارآزمایی،  شاهدیبرای نمره آپگار پائین در دقیقه پنجم هیچ 

 شواهد کلی  کیفیت

  حمایت از مزایا یا مضرات آن  درآن،  کاربردتوسین در مقایسه با عدم اکسیکاربرد شواهد موجود در رابطه با

 بندی شده بود.ناکافی است. روی هم رفته کیفیت شواهد خیلی پائین درجه

 قسمتی از بسته مراقبتی برای اداره ل آمنیوتومی( یا بعنوان مثها )توسین همراه با سایر مداخلهشواهد استفاده از اکسی

              جداگانه ارائه شده است.بطور فعال لیبر 

 

 

 



    توصیه های سازمان جهانی  بهداشت برای تقویت لیبر  51

 

 
 

شود. )توصیه توسین داخل وریدی قبل از اثبات تاخیر لیبر توصیه نمیتقویت لیبر با اکسی :15توصیه شماره 

 ضعیف، شواهد با کیفیت بسیار پائین(

 مالحظات

 GDG با  توسیناکسیسریع  شروعمزایای بالینی  برتریرد مشکوک به پیشرفت آهسته لیبر، در موادارد که اذعان می

 به وضوح نشان داده نشده است.، شروعدر در مقایسه با تاخیر  صدمات بالقوه ناشی از آن توجه به

  اعضای گروهGDG  مراقبت  نمایند که قبل از شروع تقویت لیبر باید اجازه داده شود با سپری شدن دورهمیتاکید

ای تعداد معتقدند که رعایت چنین دوره GDGبه اثبات برسد. اعضای گروه  انتظاری، تاخیر در پیشرفت لیبر

، از طرف دیگر. شودتوسین میزودرس دیستوشی لیبر را کاهش داده و مانع تقویت غیرضروری با اکسی هایتشخیص

در )مادری و نوزادی  موربیدیتیبیش از حد رحمی و شک به دیستوشی ممکن است با تحریک  در موارد زودترمداخله 

 . در ارتباط باشد (را ندارند یشرایط چنین برای اداره اتیکه امکانمناطقی 

لیبر اول توسین در درمان پیشرفت آهسته مرحله از اکسی زودهنگام یا دیرهنگامخالصه شواهد: استفاده 

 (EB 15a-15b)جداول 

 در اولین مرحله لیبر از یک مطالعه مروری دیرهنگام توسین در مقابل استفاده از اکسی هنگامشواهد در استفاده زود

 ی کهزن در معرض خطر پائین(. زنان 1211کوکران که شامل پنج کارآزمایی بود، استخراج شده است ) سیستماتیک

دند. تقریبا همه زنان وارد و در اولین مرحله لیبر خودبخود بو داشتندترم  خطر وحاملگی کم ندوارد کارآزمایی شد

بودند. سه کارآزمایی در انگلستان و یک کارآزمایی در سوئد و دیگری در فنالند انجام گرفته  شکم اولمطالعه شده 

 بود.

 دقیقه پس  21یا در عرض  بالفاصلهتوسین را بودند، اکسیشده  توسین از اکسی هنگامزنانی که وارد گروه استفاده زود

-لیبر بطور محافظه تقویت توسین،اکسیدیرهنگام در پیشرفت لیبر دریافت کردند. در گروه دریافت  از تشخیص تاخیر

، به تعویق تشخیص تاخیر در پیشرفت لیبر تا هشت ساعت بعد ازتوسین سه با اکسیکارانه انجام شد بطوریکه تقویت 

 .انداخته شد

 ها ناهماهنگ بود.ماییتشخیص پیشرفت آهسته در اولین مرحله لیبر در میان کارآز 

 توسین: پیامدهای مادریدر استفاده از اکسیهنگام یا دیرهنگام استفاده زود

 کرده بودند بطور متوسط فاصله کوتاهتری را از زمان تخصیص تصادفی تا دریافت  د هنگامتوسین را زوزنانی که اکسی

 MD 2.2 hrs shorter, 95% CI -3.29 to -1.1; three trials, 1083)زایمان سپری کرده بودند 

women    یکسان بود. دو ها کارآزماییتفاوت چشمگیری در اندازه اثر میان سه کارآزمایی وجود داشت اما جهت اثر

با هم مقایسه کردند و زایمان نکرده بودند،  هنوز سازیساعت بعد از تصادفی 12که در عرض را کارآزمایی تعداد زنانی 

 RR 0.32, 95% CI 0.07 to 1.43; two) ردداری بین آنها وجود نداری معنیتفاوت آمامشخص شد که 

trials, 1042 women   
  جنین، بیشتر وجود ضربان قلب  و تغییراتتحریک بیش از حد رحمی  ،توسیناکسی هنگامزود کننده زنان دریافتدر

جود، یک کارآزمایی و. بااین RR 2.51, 95% CI 1.04 to 6.05; two trials, 472 women) داشت

 ناموفق بود ،زن( در نشان دادن اثر تحریک بیش از حد رحمی بدون تغییر در میزان ضربان قلب جنین 61کوچک )شامل 

(RR 6.66, 95% CI 0.39 to 112.6.) 

 
 )ادامه دارد...(
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 (15)... ادامه توصیه شماره 

  ن وجود نداشت )ها برای شیوع خونریزی پس از زایمای میان گروهدارمعنیتفاوتRR 0.83, 95% CI 0.59 to 

1.15; three trials, 1099 women   

 توسین اکسی رهنگامو دی دهنگاممشابهی از زنان در گروه دریافت زو نسبتها شبیه به هم بود. نوع زایمان در میان گروه

هم و   RR 0.88, 95% CI 0.66 and 1.19; five trials, 1200 women) هم برای اندیکاسیونهای مختلف

تفاوت    RR 1.08, 95% CI 0.59 to 2.0; three trials, 909 women)شدند سزارین برای زجر جنین 

 RR 1.17, 95% CI 0.72 to 1.88; fiveای در تعداد زنانی که زایمان واژینال ابزاری داشتند )قابل مشاهده

trials, 1200 women   دنداز بیحسی اپیدورال استفاده کرده بویا(RR 0.0.9, 95% CI 0.76 to 1.06; 

three trials, 1083 women  وجود داشت. 

  تفاوتی در میزان رضایت مادری آوری کرده بودندجمعرا زنان از تجربه زایمانشان  نظراتدو کارآزمایی که اطالعات ،

           میان گروهها نشان ندادند.

 توسین: پیامدهای نوزادیز اکسیدر استفاده ا دیرهنگامیا  هنگاماستفاده زود  

 نوزادی یا جدی به بیماری . ابتال ه بودنوزادی گزارش نشد هایپیامد هیچکدام ازها برای تفاوت آشکاری میان گروه

)در هر بود و روی هم رفته فقط دو حادثه روی داده  بودمرگ حول و حوش زایمان در دو کارآزمایی گزارش شده 

( و بستری RR 1.02, 95% CI 0.46 to 2.28آپگار پائین دقیقه پنجم ) مورددر ها وهمیان گر درگروه یک مورد( 

 .وجود داشتشباهتهایی NICU (RR 1.02, 95% CI 0.46 to 2.28 )در 

 شواهد کلی کیفیت 

 بصورت خیلی پائین درجه ،آندیرهنگام توسین در مقابل شروع اکسی هنگامدر مجموع کیفیت شواهد برای شروع زود-

 ی شده بود.بند

 با سایر مداخالت )مانند آمنیوتومی( یا بعنوان قسمتی از بسته مراقبت برای اداره  همراه توسینشواهد در استفاده از اکسی

 فعال لیبر بطور جداگانه ارائه شده است.
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سین برای تقویت تواکسی با مقادیر باالتر یا افزایش دوز توسینی اکسی: شروع با دوز باال16توصیه شماره 

 شود. )توصیه ضعیف، شواهد با کیفیت بسیار پائین(لیبر توصیه نمی

 مالحظات

 GDG  آن دوزافزایش  توسین یابا دوز باالی اکسی شروعدر مورد تقویت لیبر بصورت شواهد غیر قابل اعتمادی را

وجود دلیل . این گروه بهرار داده است)در زمینه طول مدت لیبر و میزان کلی سزارین( مورد توجه ق با مقادیر باالتر

 شروع احتیاط درتوسین در بالین به در مورد پیامدهای حیاتی نوزادی و خطر استفاده نامعقول از اکسی شواهد ضعیف

 کند.توسین تاکید میاکسیبا مقادیر باالتر دوز و افزایش  تقویت با دوز باال

 (EB 16a-16bبرای تقویت لیبر )جداول آن دوز پائین  توسین در مقابلاکسی باالیخالصه شواهد: دوز 

 کوکران که  سیستماتیکاز یک مطالعه مروری آن توسین در مقابل دوز پائین شواهد استفاده از دوز باالی اکسی

 (.36زن( استخراج شده است ) 644شامل چهار کارآزمایی بو د )

 .چهار  با رژیم دوز باال بصورت شروع دوز و افزایش آن دو کارآزمایی فقط زنان شکم اول را وارد مطالعه کردند

کمتر از چهار میلی یونیت  اشروع دوز و افزایش آن ب تر در دقیقه و رژیم دوز پائین بصور( یا بیشتmUمیلی یونیت )

 ده است.وری بااختیشود. تقسیم دوز به باال و پائین بصورت در دقیقه تعریف می

 کارآزمایی در آمریکا و دیگری در ایران انجام گرفته بود. دو کارآزمایی در انگلستان، یک 

 : پیامدهای مادریآن توسین در مقابل دوز پائیناکسیباالی دوز 

 ( تفاوت معنی 92در یک کارآزمایی )های با فاصله شروع اولین مرحله لیبر تا زایمان میان گروه یانگینداری در مزن

(، در MD -26 min, 95% CI -128.06 to 76.06د نداشت )توسین و دوز پائین وجودوز باالی اکسی

 5/3توسین تا زایمان در گروه دوز باال تا فاصله شروع تجویز اکسی یانگینزن( م 41حالیکه در کارآزمایی دیگر )

 (.CI -6.38 to -0.62 %95ساعت کاهش یافته بود )

 وجود نداشت )ها در شیوع خونریزی پس از زایمان داری میان گروهتفاوت معنیRR 0.95, 95% CI 0.61 to 

1.48.) 

 سزارین   احتمالگروه دوز باال دردر میزان سزارین وجود داشت به این صورت که ها داری میان گروهتفاوت معنی

وجود، (. بااینRR 0.62, 95% CI 0.44 to 0.86; four trials, 644 women) متر بودشدن ک

یک  مربوط بهتحلیل در اندازه اثر وجود داشت و بیش از نصف وزن این تجزیه و  هامیان کارآزمایی هاییناهماهنگی

اهده شده میان این کارآزمایی از تجزیه و تحلیل خارج شد، تفاوت مشچنانکه وقتی  بود باال کارآزمایی با سوءگیری

 RR 0.89, 95% CI 0.57 to) یافتو اندازه اثر بطور چشمگیری کاهش  نشددار ها از نظر آماری معنیگروه

-را ترجیح میاز دوز باال استفاده بطوریکه نیز انعکاس یافته بود (. نتایج باال در میزان زایمان واژینال خودبخود 1.38

به دست باز هم این  اطالعات از یک کارآزمایی با سوءگیری باال ( اما RR 1.35, 95% CI 1.13 to 1.62)داد 

 RR 0.83, 95% CI 0.61 toان زایمان واژینال ابزاری وجود نداشت )داری در میز. تفاوت معنیآمده بود

1.13.) 

 

 )ادامه دارد...(
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 (16)... ادامه توصیه شماره 

 افزایش  طرف تمایلی بهاگرچه ها در زمینه تحریک بیش از حد رحمی مشاهده نشد، داری میان گروهتفاوت معنی

 RR 1.36, 95% CIین برای تقویت لیبر وجود داشت، )توسخطر میان زنان دریافت کننده دوز باالی اکسی

0.97 to 2.72; four trials, 644 womenمشابه بود )بسیار ها حسی اپیدورال میان گروه(. استفاده از بیRR 

0.98, 95% CI 0.86 to 1.12.) 

 داری میان گروهبرای کوریوآمنیونیت، تفاوت معنی( ها وجود نداشتRR 0.7, 95% CI 0.44 to 1.12.) 

 : پیامدهای نوزادیآن در مقابل دوز پائین توسین ی اکسیدوز باال

  .برای نشان دادن اثر مرگ و میر  یتخمین اطالعاتاطالعات اندکی در مورد پیامدهای نوزادی گزارش شده بود

 MDبند ناف )شریان  pH یانگینداری برای ما آپگار زیر هفت در دقیقه پنجم وجود نداشت. تفاوت معنیینوزادان 

0, 95% CI -0.03 to 0.03 یا بستری در )NICU (RR 0.5, 95% CI 0.22 to 1.15.وجود نداشت ) 

 شواهد کلی کیفیت 

 بندی شده بود.کیفیت شواهد در مجموع خیلی پائین درجه 

 گانه ارائه شده سایر مداخالت بطور جدا باهمراه آن از توسین در مقابل عدم درمان فعال و استفاده استفاده از اکسی

 است.
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شود. )توصیه قوی، شواهد با کیفیت : استفاده از میزوپروستول برای تقویت لیبر توصیه نمی17توصیه شماره 

 بسیار پائین(

 مالحظات

 GDG آسیب  خاصیت)با توجه به در مورد مزایای اساسی میزوپروستول خوراکی  دارد که شواهد واضحیاذعان می

 برای تقویت لیبر وجود ندارد.توسین داخل وریدی در مقایسه با اکسی رساننده آن(

 GDG میزوپروستول خوراکی جایگزین مناسبی برای  هستند، مراقبین ماهر در دسترسکه جایی کند،میگیری نتیجه

موجود زایمانی  مراقبین ماهرمناطقی که در  دارد. این گروه همچنین اذعان مییت لیبر نیستتوسین جهت تقواکسی

 ممکن است اداره مشکالتی کهاحتمال ضعف مراکز در توانست مفید باشد( میزوپروستو ل میبدین جهت نیستند )و 

 اتفاق افتد، وجود دارد.لیبر زنان تحت تقویت  برای

 GDG رسانی آنها،با توجه به قابلیت آسیب که رژیمهای مورد استفاده در مطالعات اولیهکته با در نظر گرفتن این ن 

اثرات ایجاد  شود؛ بهمی با تغییرات ضربان قلب جنینهمراه رحمی بیش از حد تحریک  بوده و سببنشواهد  مبتنی بر

قویا توصیه را کند و بنابراین تاکید میپائین  امکاناتپیامدهای مادری و نوزادی بویژه در مناطق با  بر این مداخله بد

 .کندمطرح می

  به آن توان نمی ،گردد اربکودکش زیان در طول لیبر برای سالمت مادر واثرات دارویی میزوپروستول خوراکی اگر

 پذیر است مصرف آن را قطع نمود.توسین امکانراحتی که در کاربرد اکسی

 (EB 17a-17bتقویت لیبر )جداول  خالصه شواهد: میزوپروستول خوراکی برای

 که هر دو مقایسهند استخراج شدکوکران که شامل دو کارآزمایی بود،  سیستماتیک شواهد از یک مطالعه مروری-

(. زنان در هر دو کارآزمایی همگی در لیبر خودبخود به تقویت نیاز داشتند. این 31دادند )های متفاوتی را انجام 

 و آمریکا انجام گرفته بودند. ها در تایوانکارآزمایی

 توسین داخل میزوپروستول خوراکی را با اکسی میزانزن(  231)شامل  چینایی انجام گرفته در تایوان و مکارآز

یک دوز قرار گرفته بودند در گروه میزوپروستول  ی که بطور تصادفی. زناناسته وریدی در تقویت لیبر مقایسه کرد

که هر ساعت تا چهار ساعت تکرار کردند دریافت می (لیتر آبمیلی 21در )وستول ( میزوپرmcgمیکروگرمی ) 21

 1611تجمعی آن تا دوز یافت نقدر ادامه میآرسید میساعت  درمیکروگرم  41، بعد از اینکه دوز به شدمی

 .شده درمان اختصاصی گرفتنداز زنان تصادفی نفر . سهشدمی میکروگرم

 دوگروه در یافت کننده میزوپروستول خوراکی و گروه  بطور تصادفی دره در آمریکا زنان در کارآزمایی انجام گرفت

شکستن . در این کارآزمایی دوز پائین میزوپروستول با قرار گرفته بودندتوسین داخل وریدی( مراقبت معمول )اکسی

شد و پس از خوراکی داده میمیکروگرم میزوپروستول  15شد. در ابتدا به زنان میکروگرمی حاصل می 111قرصهای 

بود  intention to treatاگرچه تجزیه وتحلیل شد، هیچ اثر بدی مشاهده نشد. تکرار میدوباره چهار ساعت 

زن  116زن از  136انحراف چشمگیری از دستورالعمل در این کارآزمایی وجود داشت: در گروه میزوپروستول 

 (% 2/82زن  114زن از  143توسین د در حالی که در گروه اکسیدریافت کردن رای مورد آزمون ( دارو% 3/11)

  .داروی مورد نظر کنترل را دریافت کردند

 های متفاوت میزوپروستول استخراج نشدند.نتایج این دو کارآزمایی برای رژیم 

 

 )ادامه دارد...(
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 (11)... ادامه توصیه شماره 

 توسین: پیامدهای مادریدر مقابل اکسیمشخص تیتر با میزوپروستول خوراکی 

  ها برای اکثر گرم در ساعت، شواهدی در مورد تفاوت میان گروهمیلی 21روی هم رفته، برای گروه میزوپروستول

 پیامدهای مادری مهم و حیاتی وجود نداشت.

 زمان  ازساعت  24توسین مشابه بود، اکثر زنان در هر دو گروه در عرض روش زایمان در گروه میزوپروستول و اکسی

هر  در %81(. تعداد مشابهی از زنان )تقریبا RR 1.02, 95% CI 0.93 to 1.11تقویت لیبر زایمان کرده بودند )

(. RR 0.91, 95% CI 0.80 to 1.03ساعت پس از تقویت لیبر زایمان کرده بودند ) 12در عرض  دو گروه(

 RR 0.88, 95% CI 0.42 to) شده وجود نداشتها در زمینه تعداد زنان سزارین داری میان گروهتفاوتی معنی

 (.RR 0.80, 95% CI 0.36 to 1.77دو گروه مشابه بود )پیشرفت زایمان (. میزان شکست در 1.85

 ( زن در هر گروه( تحریک بیش از حد رحمی همراه با تغییرات ضربان قلب جنینی داشتند ) 2تعداد کمی از زنانRR 

0.96, 95% CI 0.14 to 6.68هیپرتونی تشخیص داده نشد اما برای بیشتر زنان در گروه  ای هیچ زنی(. بر

 11زن در گروه میزوپروستول درمقابل  118هفت زن از میان ) گزارش شده بود افزایش تعداد انقباضات  توسیناکسی

 (.RR 0.39, 95% CI 0.17 to 0.91) (نتوسیزن در گروه اکسی 113زن از میان 

  بسیار کمی در هر گروه موجود بود. شواهدرز، تهوع واستفرا ( گزارش شده بود اما لتب، اثرات بد مادری )شامل 

  ها برای اکثر پیامدهای مادری وجود نداشت.شواهدی از تفاوت میان گروهمیزوپروستول میکروگرم  15برای رژیم 

 ارین بعلت زجر جنینی )توسین برای میزان سزهای میزوپروستول و اکسیداری میان زنان در گروهتفاوت معنیRR 

1.58, 95% CI 0.53 to 4.74( سزارین برای لیبر طول کشیده ،)RR 0.84, 95% CI 0.39 to 1.82 یا )

( وجود نداشت. تعداد کمی از زنان زایمان با RR 1.04, 95% CI 0.57 to 1.92سزارین به دالیل دیگر )

هم رفته میزان زایمان واژینال خودبخود در دو  ( و رویRR 1.98, 95% CI 0.37 to 10.66فورسپس داشتند )

 (.RR 0.98, 95% CI 0.91 to 1.06گروه مشابه بود )

  برای بیش از یک چهارم زنان در هر دو گروه تحریک بیش از حد رحمی همراه با تغییرات ضربان قلب جنین

دار ها از نظر آماری معنیمیان گروهگزارش شده بود؛ اگرچه این میزان در گروه میزوپروستول بیشتر بود، اما تفاوت 

رحمی تحریک بیش از حد  ،زنان در هر دو گروه %61(. برای بیش از RR 1.26, 95% CI 0.88 to 1.80نبود )

در گروه بیشتری ات ضربان قلب جنین( گزارش شده بود. برای زنان دقیقه )بدون تغییر 11 بمدت بیش از

 RR 1.17, 95% CI( تحریک بیش از حد رحمی گزارش شده بود )%64در مقابل  %15میزوپروستول )تقریبا 

1.02 to 1.35  در دو  (دقیقه در دوره تحت نظارت 21بمدت بیش از ) انقباضاتافزایش تعداد (. تعداد زنان دارای

 (.RR 1.21, 95% CI 0.84 to 1.72گروه شبیه بود )

 حسی اپیدورال دریافت کرده بواکثر زنان در هر دو گروه بی( دندRR 0.92, 95% CI 0.84 to 1.01 .)

 RR) ه بودنشدها تشخیص داده خونی گزارش شده بود و تفاوتی میان گروهخون به مادر بعلت کم ترانسفوزیون

2.97, 95% CI 0.61 to 14.49( میزان کوریوآمنیونیت برای زنان در هر دو گروه مشابه بود .)RR 0.87, 

95% CI 0.55 to 1.37.) 

 

 

 دارد... )ادامه
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 (11)... ادامه توصیه شماره 

 توسین: پیامدهای نوزادیدر مقابل اکسیبا تیتر مشخص میزوپروستول خوراکی 

  پیامدهای نوزادی مهم گزارش شده بود.کمی ، تعداد میزوپروستول میکروگرم 21برای رژیم 

  تعداد کمی بستری در بخش  هفت در دقیقه پنجم گزارش نشده بود. با نمره آپگار زیر نوزادیدر هیچ گروهی

NICU داری میان گروهوجود داشت و تفاوت معنی( ها وجود نداشتRR 2.39, 95% CI 0.47 to 12.09.) 

  دیگری درای ، آپگار زیر چهار در دقیقه پنجم گزارش شده بود. هیچ حادثهمیزوپروستول میکروگرم 15برای رژیم 

 pHها برای داری میان گروهبستری بود. تفاوت معنی NICUدر بخش  . تنها یک نوزاداتفاق نیفتاده بود هاگروه

(. سایر پیامدهای نوزادی مهم و RR 0.74, 95% CI 0.17 to 3.26وجود نداشت ) 1/1شریان بند ناف زیر 

 .ندگزارش نشده بود ،حیاتی

 شواهد کلی کیفیت 

  اساساًبرای بسیاری از پیامدها  زیرا ،یابی شدارزروی هم رفته کیفیت شواهد برای پیامدهای گزارش شده خیلی پائین 

 .کم شواهد، بدست آمده بودنمونه کم و میزان  تعداداز نتایج
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شود. )توصیه ضعیف، تنهایی برای درمان تاخیر لیبر توصیه نمی: استفاده از آمنیوتومی به18توصیه شماره 

 شواهد با کیفیت بسیار پائین(

 مالحظات

 GDG مضرات  گیری در مورد فواید وشواهد کافی برای نتیجه ،دارد که برخالف استفاده رایج در بالیناذعان می

 تنهایی جهت درمان تاخیر در لیبر وجود ندارد.آمنیوتومی به

  در اثبات شده مداخله درمانی برای تاخیر  بعنوانمزایای آمنیوتومی  نی بربمشواهد وجود باوجود تصدیق عدم

مانند نیاز  مسائلتواند براساس سایر می هاکردن پردهبرای پاره گیرییممکه تصکند اعالم می GDG ،لیبر پیشرفت

 به مونیتورینگ جنین باشد.

  این توصیه ممکن است برای زنانHIV  ،زنانی که وضعیت ناشناخته مثبتHIV  مناطق با شیوع باالی  برایدارند و

HIV ها در جهت کاهش خطر انتقال پرده کردن، جایی که تاخیر در پارهHIV  ،حول و حوش زایمان مفید است

 تر باشد.پررنگ

 EBدر اولین مرحله لیبر )جداول  تنهایی برای درمان تاخیرخالصه شواهد: استفاده از آمنیوتومی روتین به

18a-18b) 

 ن مرحله لیبر خودبخود از یک مطالعه تنهایی برای درمان تاخیر در اولیشواهد مربوط به استفاده از آمنیوتومی به

. این انجام شده در انگلستان بود، استخراج شده بود شامل یک کارآزماییکه کوکران  سیستماتیکمروری 

 (.19) زن(، پرداخته بود 41های جنینی )در کارآزمایی به مقایسه انجام آمنیوتومی در مقابل حفظ پرده

  شد.میبخش قلمداد پیشرفت زایمان غیررضایت ،اساس پارتوگراف بر شدند کهوارد مطالعه می وقتیزنان 

 .اکثر پیامدهای حیاتی و مهم گزارش نشده بودند 

 های آمنیون )عدم آمنیوتومی روتین(: پیامدهای مادریآمنیوتومی روتین در مقابل حفظ پرده

 .مرگ مادری در هیچ گروهی وجود نداشت 

  گزارش نشده بود. درمابه بیماری در هیچ موردی از ابتال جدی 

 با هر اندیکاسیون در میزان سزارین یتفاوت (RR 0.95, 95% CI 0.15 to 6.08 سزارین به دلیل زجر جنینی ،)

(RR 2.86, 95% CI 0.12 to 66.11( یا سزارین برای لیبر طول کشیده )RR 0.47, 95% CI 0.05 to 

 ( وجود نداشت.4.82

 های آمنیون )عدم آمنیوتومی روتین(: پیامدهای نوزادیآمنیوتومی روتین در مقابل حفظ پرده

  پیامدهای نوزادی گزارش شده محدود به آپگار زیر هفت دقیقه پنجم و بستری درNICU  بودند. هر دو پیامد میان

 بود.هم های مورد مقایسه شبیه گروه

 شواهد کلی کیفیت 

 گیری در مورد ه بود. اطالعات موجود برای نتیجهبندی شدروی هم رفته، کیفیت شواهد موجود خیلی پائین درجه

 کافی نبود.               ،فواید و مضرات آمنیوتومی روتین برای درمان عملکرد نادرست لیبر
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شود. پیشنهاد می ،توسین برای درمان تاخیر لیبر اثبات شده: استفاده از آمنیوتومی و اکسی19توصیه شماره 

 کیفیت بسیار پائین()توصیه ضعیف، شواهد با 

 مالحظات

 GDG  با عدم انقباضات منظم رحمی اگر تاخیر در پیشرفت لیبر  پژوهشی،شواهد  علیرغم ضعف درموافق است که

باشد. این گروه منطقی می یک انتخاب بالینیتوسین و آمنیوتومی در ارتباط است تحریک انقباضات رحمی با اکسی

 "دهدتوسین پیامدها را تحت تاثیر قرار میچگونه آمنیوتومی و تزریق اکسی" بر عدم وجود شواهد در مورد اینکه

 . دهدمورد توجه قرار می اولویت پژوهش بعنوان را این موضوعو  کندمیاشاره 

  نیاز به توجه در میان زنان مبتال بهHIV .وجود دارد 

 (EB 19a-19bمرحله لیبر )جداول توسین برای درمان تاخیر در اولین خالصه شواهد: آمنیوتومی و اکسی

 از یک مطالعه  در لیبر توسین در مقایسه با مراقبت معمول برای درمان تاخیرشواهد در استفاده از آمنیوتومی و اکسی

(. دو کارآزمایی در 11زن( بود، استخراج شده است ) 281کوکران که شامل سه کارآزمایی )با  سیستماتیکمروری 

 سرائیل انجام گرفته بود.انگلستان و یکی در ا

  توسین در مقابل مراقبت آمنیوتومی و اکسی هایبطور تصادفی به گروهلیبر مرحله اول زنان با تاخیر اثبات شده

 شده بودند. مراقبت معمول در مناطق گوناگون متفاوت بود. تقسیممعمول 

 توسین برای درمان تاخیر لیبر: پیامدهای مادریآمنیوتومی و اکسی

 عات مروری مرگ مادر گزارش نکردند.مطال 

 طول مدت لیبر موجود بود ) کلدر داری در یک کارآزمایی برای زنان گروه مداخله کاهش معنیMD -3.10 

hrs, 95% CI -0.854.63 to -1.57; 141 women با این وجود، دو کارآزمایی در نشان دادن تفاوت در .)

 (.MD -1.58 hrs, 95% CI -0.854.27 to 1.10; 240 womenطول اولین مرحله لیبر موفق نبودند )

 لیتر( وجود میلی 511ایمان )میزان خونریزی بیش از خونریزی پس از ز میزانها در داری میان گروهتفاوت معنی

 (.RR 6.90, 95% CI 0.36 to 131.23; one trial, 141 womenنداشت )

 ا هر اندیکاسیونیب ها در میزان سزارینداری میان گروهتفاوت معنی (RR 1.47, 95% CI 0.73 to 2.96; 

three trials, 280 women( یا زایمان واژینال خودبخود )RR 0.96, 95% CI 0.85 to 1.08; three 

trials, 282 womenود نداشتج( و. 

 وجود نداشت. به مادرخون  ترانسفوزیونای در مورد تحریک بیش از حد لیبر یا اطالعات گزارش شده 

 ( یک کارآزمایی رضایت قابل مقایسه مادر از تجربه زایمانی را در هر دو گروه گزارش کردRR 1.02, 95% CI 

0.75 to 1.39.) 

  ها وجود کم بودند و تفاوتی میان گروه شواهدیک کارآزمایی میزان تب و عفونت مادری را گزارش کرد: میزان

 (.RR 1.63, 95% CI 0.41 to 6.47نداشت )

 

 

 

 

 مه دارد...()ادا



    توصیه های سازمان جهانی  بهداشت برای تقویت لیبر  61

 

 
 

 (19)... ادامه توصیه شماره 

 توسین برای درمان تاخیر لیبر: پیامدهای نوزادیآمنیوتومی و اکسی

  جدی نوزادی،  ابتال به بیماریبرای پیامدهای نوزادی، اطالعاتی در موردpH  ،)غیرطبیعی شریان بند ناف )اسیدوز

 زردی یا هیپربیلیروبینمی وجود نداشت.

  ها از نظر بستری در اییها برای نشان دادن تفاوت میان گروهکارآزمحجم نمونهNICU (RR 0.80, 95% CI -

0.00 to 1.30; one trial, 99 women( یا نمره آپگار زیر هفت در دقیقه پنجم )RR 2.73, 95% CI 

0.12 to 63.19; one trial, 40 women کم بودخیلی نیز  برای هر دو پیامد شواهدبودند. میزان  کم( خیلی، 

 بودند.قابل اعتماد نبنابراین اثرات تخمینی 

 شواهد کلی کیفیت 

 حجم نمونه این سه کارآزمایی کمتر  مجموعبود و  بندی شدهروی هم رفته، کیفیت شواهد پائین یا خیلی پائین درجه

 نفر بود. ضعف شواهد برای پیامدهای نوزادی وجود داشت. 311از 

 آمنیوتومی بعنوان مراههبهوسین تتنهایی و اکسیتوسین بهتنهایی، اکسیمنیوتومی بهشواهد مربوط به استفاده از آ 

 برای اداره فعال لیبر بطور جداگانه گزارش شده است.                     یبخشی از بسته مراقبت
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 مراقبت در طول تقویت لیبر 4.3.3

ری داخلی در مقایسه با توکودینامومتری خارجی با هدف بهبود : استفاده از توکودینامومت20توصیه شماره 

 شود. )پیشنهاد ضعیف، شواهد با کیفیت بسیار پائین(پیامدهای تقویت لیبر توصیه نمی

 مالحظات

 GDG در زنان تحت تقویت لیبر شواهدی که بر اساس آن بتوان ارجحیت داشتن مزایا بر مضرات دارد اذعان می

یک روش  ه کاربردب . این گروه توصیهنوع خارجی آن را به اثبات برساند، وجود ندارد لی در مقایسه باتوکودینامومتر داخ

دارد که توکودینامومتری داخلی تهاجمی است و در بیشتر مناطق بطور رایج در بالین کند اما اذعان مینسبت به دیگری نمی

 شود.استفاده نمی

 با وجود محدودیت منابع موجود، GDG و  قویت لیبر باید الگوی انقباض رحمتمام زنان تحت ت این موضوع کهاهمیت  بر

 کند.تاکید می ،منظم مونیتور شود میزان ضربان قلب جنینشان بطور مداوم و

-EB 20aخالصه شواهد: توکودینامومتری داخلی در مقایسه با توکودینامومتری خارجی در تقویت لیبر )جداول 

20b) 

 (. 38زن( استخراج شده بودند ) 151کوکران که شامل دو کارآزمایی بود ) سیستماتیکمطالعه مروری ها از یک یافته

که تحت  ه بودزنانی را وارد مطالعه کرد هلندند انجام گرفته بودند. کارآزمایی انجام گرفته در هل ها در سنگاپور وکارآزمایی

 .ه بودشد گردآوریجداگانه بطور ت تقویت لیبر بودند تحریک رحمی قرار گرفته بودند اما اطالعات زنانی که تح

  ها برای پیامدهای مادری و نوزادی دار اندکی میان گروهخارجی تفاوت آماری معنی ودر مقایسه توکودینامومتری داخلی

 وجود داشت.

 توکودینامومتری داخلی در مقابل توکودینامومتری خارجی در تقویت لیبر: پیامدهای مادری

 بود )هم مدت زمان زایمان واژینال برای زنان تحت مونیتورینگ دینامومتری داخلی و خارجی خیلی شبیه  میانگینMD -

3.47 min, 95% CI -42.84 to 35.90; one trial, 500 women). 

 .اطالعات تخمینی برای ابتال مادری )شامل پارگی رحم( یا مرگ مادری وجود نداشت 

 هاداری میان گروهوت معنیاتف ( برای سزارینRR 1.25, 95% CI 0.91 to 1.71; two trials, 750 women)  یا

وجود نداشت. برای تمام  (RR 1.25, 95% CI 0.91 to 1.73; two trials, 750 womenزایمان واژینال ابزاری )

در گروه  حاشیه ای افزایش یکبا )ها )شامل سزارین و زایمان واژینال ابزاری( تفاوت میان گروهشده کمکزایمانهای 

 RR 1.25, 95% CI 1.02 to 1.53; two trials, 750)دار بود از نظر آماری معنی (توکودینامومتریک داخلی

women). 

 ( و میزان  251تحریک بیش از حد رحمی فقط در یک کارآزمایی گزارش شده بود )هم به شبیه  بسیاردر دو گروه آن زن

 .(RR 1.04, 95% CI 0.63 to 1.72بود )

 وجود نداشت ) هاداری بین گروهدرمانی، تفاوت معنی بیوتیکآنتی به عفونت داخل رحمی نیازمندموارد  درRR 0.55, 

95% CI 0.26 to 1.16; one trial, 500 women). 

 

 

 

 )ادامه دارد...(
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 (21)... ادامه توصیه شماره 

 ویت لیبر: پیامدهای نوزادیتوکودینامومتری داخلی در مقابل توکودینامومتری خارجی در تق

  یا عروق جنینی،آسیب جفتی  وقایع بد جفتی مثل و حوالی تولداطالعات تخمینی برای چند پیامد نوزادی شامل مرگ و میر 

بدنیا  (149از مورد 15 در مجموعبا نمره آپگار پائین در دقیقه پنجم در هر گروه ) نوزادان ازکمی بسیاروجود نداشت. تعداد 

 .  (RR 1.12, 95% CI 0.41 to 3.06ها وجود نداشت )گروه میان یتفاوت ند که از نظر آماریآمده بود

  در یک کارآزماییPH  های دیگرداری در نقطه برشتفاوت معنی ه بود که گزارش شد 1/ 15و زیر  15/1زیر شریان نافی 

( RR 1.13, 95% CI 0.39 to 3.30 and RR 1.38, 95% CI 0.88 to 2.15 respectively)ها بین گروه

 وجود نداشت. 

 بستری نوزادان در مورد  درNICU RR 1.00, 95% CI 0.06 to 15.81) یا اقامت طوالنی مدت در )NICU  بیشتر(

 وتحت توکودینامومتری داخلی در مادران داری تفاوت معنی( RR 0.83, 95% CI 0.51 to 1.35ساعت( ) 48از 

 خارجی وجود نداشت.

 شواهد  کلیکیفیت 

 ه بودخیلی پائین گزارش شد روی هم رفته، کیفیت شواهد.  
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 تحقیق ضرورتهای. 4

تحقیق انجام  مندکه نیازرا مهم  اطالعاتی هایخالءموجود در مورد دانش  (GDGه توسعه دستورالعمل )وگر

دنیا، کمبود شواهد قوی کل ر در تقویت لیب عملافزایش  علیرغمو اعالم نمود که  .نمودمشخص  ،بودند اولیه

بر اساس نقطه بندی شدند. ائین درجهپائین یا خیلی پکیفیت شواهد بصورت ها، برای اکثر توصیه. مشهود است

د که دهائین نشان میپائین یا خیلی پکیفیت  بابندی شده شواهد درجه ،GRADE نظرات متودولوژیک

ایه شواهد با کیفیت پهای بر ، برای توصیهبرعکس. داشته باشد اثرها روی توصیه آتی ممکن است برتحقیقات 

چنین توجه به اینکه آیا با مشخص شده  اطالعاتیهای ء خالتحقیقات بیشتر، اولویت ندارند. انجام متوسط و باال 

طول زایمان یشبرد و افزایش مراقبت در پتمایل به آیا و خواهد بود یا نه قابل انجام  آورانه ونو، اولیهی، اتتحقیق

  شوند.می بندی، اولویت؟دارند یا نه

GDG توسین تنها برای تقویتی )مانند اکسیجدبرای مداخالت  واضح یتعدم مز با وجود کند کهتاکید می 

با و مسائل اخالقی  انتخاب نمونه مورد دراولیه  دقیق شروع مطالعات در بالین بسیار محتمل است که (،لیبر

 .و گرددهای مهمی روبرچالش

 های کلیدی تحقیقاولویت 4.1

 توسین و اکسی از استفاده همزمانتنهایی و تنهایی، آمنیوتومی بههتوسین باثرات قابل مقایسه اکسی

 چه چیزهایی هستند؟، آمنیوتومی در زنان با تاخیر اثبات شده اولین مرحله لیبر

  یامدها را پ ،برای تقویت لیبرهمزمان  توسین و آمنیوتومی بعنوان مداخالتاکسی استفاده از چگونه

 دهد؟تحت تاثیر قرار می

  چه چیزهایی هستند؟، اخیر اثبات شده اولین مرحله لیبردرمان ت درسمودیک اسپاضداثرات داروهای 

 سایر سواالت تحقیق 4.2

 اند:لیست نشدهخاصی  اولویت به ترتیب زیر در سواالت تحقیق 

 های اسکاردار )مانند سزارین قبلی یا ی درمان تاخیر لیبر در زنان با رحمکه برااثرات تقویت لیبر زمانی

 شوند، چه چیزهایی هستند؟استفاده می (شده میومکتومی

 که برای درمان تاخیر لیبر در زنان با رحمهای اسکاردار استفاده میتنهایی زمانیاثرات آمنیوتومی به-

 شوند چه چیزهایی هستند؟
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 شوند چه چیزهایی یشگیری یا درمان تاخیر در لیبر استفاده میپکه برای زمانی اثرات داروهای گیاهی

 هستند؟

 اثر مداخالت در کاهش استفاده از داروهای گیاهی در زایمان چیست؟ 

 توسین برای تقویت لیبر چقدر است؟بیشترین دوز مناسب اکسی 

 ار در مقایسه با پبر در زنان مولتیکه برای درمان تاخیر لیهای متفاوت تقویت لیبر زمانیاثرات روش

 شوند، چه چیزهایی هستند؟ ار استفاده میپزنان نولی

 سین برای تقویت لیبر چقدر است؟توو موثرترین میزان تزریق اکسی ترینمطمئن 

 ایجاد و انتشار دستورالعمل .5

باشد. با تقویت لیبر می یامدهای سالمتی مرتبطپ درها هدف نهایی این دستورالعمل افزایش کیفیت مراقبت

المللی و سرویسهای این دستورالعمل گامهای حیاتی هستند که باید بوسیله جوامع بین و انتشار بنابراین ایجاد

 عمل برای-به -رچوب رسمی دانشاارتمان بهداشت باروری و تحقیق یک چهپشوند. د داشتهبر یسالمتی محل

عالوه بر این چهارچوب، لیستی از فعالیتهای  (.12اد کرده است )ها ایج، تطابق و ایجاد دستورالعملانتشار

و سایر همکاران  WHO و این لیست بوسیله شدهنی برای این دستورالعمل ایجاد ف مشاورهدار در طول اولویت

 .شده استاین دستورالعمل استفاده انتشار و  تکمیل ترویج برای

 و ارزیابی دستورالعمل انتشار  5.1

شامل ادارات محلی و کشوری سازمان المللی بینهمکاران  ای از گسترده این دستورالعمل در شبکههای توصیه

، WHOراکز همکاری کننده با مهای تخصصی، های سالمت، سازمانخانهجهانی بهداشت، وزارت

  11شبکه اینترنتیهمچنین در  ها. توصیهشد منتشر خواهندهای غیردولتی تی و سازمانملیواحدهای ژانسهای سایرآ

 ارزیابی) AGREEبر پایه ابزار  که با ارزیابی نقادانه مستقل و، جاییWHO12کتابخانه بهداشت باروری و

در . همچنین، خالصه سیاستها گردیدخواهند پ چا ،توام خواهند شد 13(ارزشیابیهای تحقیق و دستورالعمل

خواهد شد و  گذاردههای بهداشتی و پزشکان برنامهگذاران بهداشتی، مدیران ای از سیاستطیف گسترده اختیار

 . یافتخواهد  انتشار WHO یکشور دفاترسپس در 

 

                                                           
 laour-www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal/augmentationمو وو ور:  11
 www.who.int/rhlمو وو ور:  12
 http://www.agreecollaboration.org/instrumentمو وو ور:  13
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 ایجاد دستورالعمل 5.2

تطابق و به  های ملی و سرویسهای سالمتیدر برنامه ،مربوط به تقویت لیبر بر شواهد مبتنی رفی موفق سیاستهایمع

. این فرایندها ممکن باشدمیوابسته  ،و مشارکتی تطابقیندهای فرای حاصل ازریزی خوب و توافق برنامهایجاد 

نوشته شده در این دستورالعملهای ها و پروتکلا یشامل توسعه یا بازبینی مجدد دستورالعمل ملی موجود  تاس

 باشد. متن

ویژه هر  پوشش دادن نیازهای بهکه قادر  یهای موجود در دستورالعمل حاضر باید با اسناد ملی مناسبتوصیه 

-باید به توصیه در صورت لزوم،ها، . تعدیل توصیهتطابق داده شوند هستند، آن ی سالمت ملیاکشور و سرویسه

 .انجام گیردو شفاف  روشن رویکردیک  باو قضاوت برای هر تغییری باید محدود شود های ضعیف 

تا  (رفتار مراقبین و مدیران بهداشتی رشامل تغییرات د)آید بوجود ها برای استفاده از توصیه یمناسبمحیط باید 

همراه برای زن و  پردهفراهم کردن  )برای مثالرا فراهم سازدشواهد  امکان عملی شدن این تمرینات مبتنی بر

در این مهمی  نقش (. جوامع تخصصی ملی ممکن استفظ حریم شخصیحاطمینان از  زایمانی وی جهت 

شود. دپارتمان تحقیق و واقع تشویق مورد باید  ،ه فرد و مشارکتیمنحصر بفرایند بازی کنند و یک فرایند 

ای در مورد معرفی دستورالعملهای بهداشت باروری بهداشت باروری سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل ویژه

WHO  (.39های ملی منتشر کرده است )برنامه برایو ابزارهایی 

 . مسائل مورد کاربرد6

 ها و منابعدهی مراقبتسازمان اثر مورد انتظار در 6. 1

 دستتوان به اعمال مبتنی بر شواهد تقویت لیبر،  می ،ها و ابزارهای پزشکی ارزانگیری با استفاده از اندازه

ی موجود در این دستورالعمل، هاتوصیه از اجرایقبل که  هرحال، گروه توسعه دسورالعمل اذعان داشتهبه.  یافت

 :گیرندجه قرار مورد تو مسائل زیر باید

 توسین نباید تنها رها شوند.زنان تحت تقویت لیبر بویژه با اکسی 

 شود میزان تجویز داخل وریدی باید به دقت توسین برای تقویت لیبر بکار گرفته میکه اکسیزمانی

از افتادن قطره با کشش  توسیناکسی یددر مناطقی که برای تجویز داخل وری موردچک شود. این 

 .خیلی حیاتی است شوداستفاده می زمینجاذبه 

 توجه توسیناکسی یگیرد، باید به زنجیره سرماتوسین مورد استفاده قرار میدر مکانهایی که اکسی 

 شده(.زنجیره نگهداری کنترل -ه دماسنجنیاز ب دشود )مانن
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  ن قلب نظم ضربامناسب برای مونیتور کردن م که وسایلسالمتی  مراقبت هایمکانتقویت لیبر باید در

تحریک بیش از حد رحم( و اداره شکست در  در مواقع توکولیز د، درمان اثرات سوء اساسی )ماننجنین

 .، انجام شودشته باشدوجود دا (استفاده از سزارین مانند)دستیابی به زایمان واژینال 

 دستورالعمل و بررسی ایجادارزیابی   6.2

برای بدست آوردن اطالعات  سالمت بررسی شود. خدماتسطح  یدبا ،هاتوصیه ایندستورالعمل دراجرای 

 مشخص های زمانی منقطع، ممیزهای بالینی یا معیارهای ممیزی بالینیمربوط به انجام تقویت لیبر، باید در دوره

ز توانند مورد توافق محلی نیو ببه روشنی تعریف شده و ی مورد نیاز باید هابکار گرفته شوند. معیارها و شاخص

 قرار گیرند. در این قسمت شاخصهای زیر پیشنهاد شده اند:

کل تولدها  دلیبر تقسیم بر تعدا از همه تولدها، بصورت تعداد زنان تحت تقویت نسبتیلیبر تقویت شده بعنوان  .1

 .شودمی، محاسبه مشخصدر طول یک دوره زمانی 

تاخیر در لیبر فعال، بصورت تعداد زایمانهای درمان  میزان زایمان واژینال در میان زنان تحت تقویت لیبر برای .2

 شود.تحت تقویت لیبر تقسیم بر تعداد کل زنان تحت تقویت لیبر محاسبه می نواژینال در زنا

میزان سزارین در میان زنان تحت تقویت لیبر برای تاخیر در لیبر فعال بصورت تعداد سزارین در زنان تحت  .3

 شود.د کل زنان تحت تقویت لیبر محاسبه میتقویت لیبر تقسیم بر تعدا

 شاخص امکانکند در حالیکه دومین و سومین فراهم می را ارزیابی استفاده از تقویت لیبر امکان ،شاخصاولین 

. با هم مقایسه نمایدتمام موارد سزارین را  آن محلتواند در و می کردهفراهم  را ارزیابی از موفقیت فرایند

اند( ممکن است برای محلی )مانند استفاده از تمریناتی که توصیه نشده های تکمیل شدهشاخصسایر استفاده از 

 ضروری باشند. ،از کیفیت مراقبتهای مربوط به عملکرد تقویت لیبر تریارزیابی کامل

 . بروزرسانی دستورالعمل1

تشخیص و  برای یمداومو  فرایند منظماز ،برای تهیه دستورالعمل( که 12) GRADEبا توجه به مفهوم پروژه 

که نیاز ی پس از انتشار شواهد جدید  یکبار ، این دستورالعمل هر پنج سالاستفاده می کند شواهد  ءپرکردن خال

افزودن برای جدید سواالت از پیشنهاد   WHO. به روز رسانی خواهد شد ،نشان دهد را هابه بازبینی این توصیه

 ایمیل  reproductivehealth@who.intکند. لطفا نظراتتان را به ل میاستقبا ،شده روزه به دستورالعمل ب

 نمایید.

mailto:reproductivehealth@who.int
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 گیری. پیامدهای حیاتی و مهم برای تصمیم2ضمیمه 

 امدهای حیاتی مادریپی

 باشدبا تغییرات ضربان قلب جنین که نیازمند مداخله می همراه تحریک بیش از حد رحم 

 مرگ مادری 

 کل طول مدت لیبر 

 به بیماری جدی مادر ءابتال 

 خونریزی پس از زایمان 

  ساعت از شروع لیبر 24عدم دستیابی به زایمان واژینال پس از 

 طول مدت اولین مرحله لیبر 

 ین برای زجر جنینیسزار 

 پیامدهای حیاتی نوزادی

 مرگ در دوره نوزادی یا در زمان زایمان 

 تشنج، آسیفکسی زمان تولد(دوره جنینی )مانند  هایمالیوآنبجز  به بیماریها ابتال نوزاد 

  در دقیقه پنجم 1آپگار زیر نمره 

 PH  1/1شریانی بند ناف زیر 

 ج ارب، شکستگی استخوان(ترومای زمان تولد )مانند سفال هماتوم، فل 

 پیامدهای مهم مادری

 تحریک بیش از حد رحم در لیبر 

 عملکرد مختل لیبر 

 زایمان واژینال خودبخود 

 خون ترانسفوزیون 

 سزارین برای لیبر طول کشیده 

 طول مدت مرحله دوم لیبر 

 منیونیتوآکوری 

 اثرات بد آمنیوتومی: پروالپس بند ناف، عفونت 
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 می و تولد کودکفاصله زمانی بین آمنیوتو 

 حسی اپیدورالبی 

 های درجه سوم و چهارمپارگی 

 ها در زمان زایمانطول مدت پارگی پرده 

 متر/ساعت(میزان دیالتاسیون سرویکس )سانتی 

 زایمان واژینال ابزاری 

 افسردگی پس از زایمان 

 آمبولی ریه 

 تجربه زایمان از رضایت 

 خونریزی در طول زایمان 

 مارستاننی مدت در بیبستری طوال 

 بستری مجدد در بیمارستان پس از زایمان 

 ها(های سالمتی مادری )هزینهکاربرد سرویس 

 تب 

 پیامدهای مهم نوزادی

 نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه 

 تراشه در زایمان داخلگذاری نیاز به لوله 

 ناتوانی دوره نوزادی 

 مدت نوزادبستری طوالنی 

 ن بستری مجدد نوزاد در بیمارستا 

 زردی 
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 های کاری موازنه شده(ها )برگهتوصیه قوتمربوط به  اتظمالح. خالصه 3ضمیمه 

 اند، دربر شواهد نشان داده شدهمبتنی  متون در که EBامی جداول ماین جدول و ت

www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/augmentation-

labour  .موجود هستند 

 (1-5های شماره ها )توصیهتوصیه قوتات مربوط به مالحظ. خالصه 1جعبه 

شماره 

 توصیه

1 2 3 4 5 

 

پارتوگراف برای ارزیابی  مداخله

 پیشرفت زایمان

اینه روتین واژینال برای عم

 زیابی پیشرفت لیبرار

-آمنیوتومی زودهنگام و اکسی بسته مراقبتی برای اداره فعال لیبر

توسین زودهنگام برای پیشگیری 

 از تاخیر لیبر

توسین برای زنان تقویت با اکسی

 حسی اپیدورالتحت بی

کیفیت 

 شواهد

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 وسطمت 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

ارزشها 

و 

اولویت

 ها

  عدم تغییرپذیری

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم تغییرپذیری

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم تغییرپذیری

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم تغییرپذیری

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم تغییرپذیری

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

قدر اثر 

 مطلق

 اثر بزرگ 

(RR>2  ای 
RR<0.5  

 اثر کوچک 

(0.5<RR>2  

 اثر بزرگ 

(RR>2  یا 

RR<0.5  

 اثر کوچک 

(0.5<RR>2  

 اثر بزرگ 

(RR>2  یا 

RR<0.5  

 اثر کوچک 

(0.5<RR>2  

 اثر بزرگ 

(RR>2  یا 

RR<0.5  

  اثر کوچک
(0.5<RR>2  

 اثر بزرگ 

(RR>2  یا 

RR<0.5  

 چکاثر کو 

(0.5<RR>2  

توازن 

مزایا در 

مقابل 

 مضرات

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

  مضرات 

  مضرات بیشتر از

 مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

 مضرات

   مضرات بیشتر از

 زایام

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

 مضرات

مضرات بیشتر از             

 مزایا        

 بیشتر از  مزایا

 مضرات

  مزایا و تعادل

 مضرات 

بیشتر از  مضرات

 مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

 مضرات

مضرات بیشتر از  

 مزایا

منابع 

مورد 

 استفاده

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

  پرقدرت منابع

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

 پرقدرتع مناب 

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

قابلیت 

 انجام

  دنیاکل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیاکل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیاکل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیاکل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیاکل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

جهت 

-توصیه

 اه

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

-درجه

بندی 

 کلی

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 ضعیف توصیه 

 

 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/augmentation-labour
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/augmentation-labour
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 (6-11های شماره ها )توصیهتوصیه قوتات مربوط به مالحظ. خالصه 2جعبه 

شماره 

 توصیه

6 1 8 9 11 

 

تنهایی برای آمنیوتومی به مداخله

 شگیری از تاخیر لیبرپی

ها برای سمودیکاسپا آنتی

 پیشگیری از تاخیر لیبر

های درد بر دهندهاثر تسکین

طول مدت لیبر و تقویت با 

 توسینکسیا

خل وریدی برای امایعات د

 کردن طول مدت لیبرکوتاه

دریافت دهانی مایعات و غذا 

 در طول لیبر

کیفیت 

 شواهد

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

ارزشها 

و 

اولویت

 ها

  عدم

تغییرپذیری 

 اردمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

قدر اثر 

 مطلق

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

توازن 

مزایا در 

مقابل 

مضرا

 ت

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

 ضرات م

  مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

 مضرات

 مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

مضرات 

 مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

مضرات 

 مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  تعادل مزایا و

 مضرات

 رات بیشتر مض

 از مزایا

منابع 

مورد 

 استفاده

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرت منابع

 بیشتر

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرت منابع

 بیشتر

  پرقدرت منابع

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرت منابع

 بیشتر

قابلیت 

 انجام

  دنیاکل بله، در 

 برحسب هبل ،

 مورد

  دنیاکل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیاکل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیاکل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

 دنیا کل بله، در 

 برحسب بله ،

 مورد

جهت 

-توصیه

 ها

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 علیه مداخلهبر 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

-درجه

بندی 

 کلی

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 
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 (11-15های شماره ها )توصیهتوصیهقوت ات مربوط به مالحظ. خالصه 3جعبه 

شماره 

 توصیه

11 12 13 14 15 

 

وضعیت قرارگیری و تحرک  مداخله

 مادر در طول لیبر

انمای روتین برای بهبود  ارتباط مستمر در طول لیبر

 پیامدهای لیبر

-توسین بهاستفاده ازاکسی

تنهایی برای در مان تاخیر 

 لیبر

 وآمنیوتومی زودهنگام 

سین زودهنگام برای وتاکسی

 درمان تاخیر لیبر

کیفیت 

 شواهد

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

ارزشها 

و 

اولویت

 ها

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

رپذیری تغیی

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

قدر اثر 

 مطلق

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

  

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

توازن 

مزایا در 

مقابل 

مضرا

 ت

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

 مضرات 

  مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

 مضرات 

  مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

 ایا و تعادل مز

 مضرات 

  مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  تعادل مزایا و

 مضرات 

  مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  تعادل مزایا و

 مضرات

  مضرات بیشتر

 از مزایا

منابع 

مورد 

 استفاده

  پرقدرت  منابع

 کمتر

  پرقدرت منابع

 بیشتر

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

 پرقدرت ابع من

 کمتر

  پرقدرت منابع

 بیشتر

  پرقدرت منابع

 کمتر

  پرقدرت منابع

 بیشتر

  پرقدرت منابع 

 کمتر

  پرقدرت منابع

 بیشتر

قابلیت 

 انجام

 ،دنیاکل در بله 

 ،برحسب  بله

 مورد

 ،دنیاکل در بله 

 برحسب بله ،

 مورد

 ،دنیاکل در بله 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیابله، درکل 

 برحسب بله ،

 مورد

 دنیال درک ه،بل 

 برحسب بله ،

 مورد

 

جهت 

-توصیه

 ها

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

-درجه

بندی 

 کلی

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 
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 (16-21های شماره ها )توصیهتوصیه قوتات مربوط به مالحظ. خالصه 4جعبه 

شماره 

 توصیه

16 11 18 19 21 

 

تقویت لیبر با دوز شروع  مداخله

و ادامه  توسین اکسیی باال

 آن

برای  خوراکیمیزوپروستول 

 تقویت لیبر

رای تنهایی بآمنیوتومی به

 درمان تاخیر لیبر

توسین آمنیوتومی و اکسی

 برای درمان تاخیر لیبر

توکودینامومتری داخلی در 

مقابل توکودینامومتری 

 خارجی برای تقویت لیبر

کیفیت 

 شواهد

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

ارزشها و 

-اولویت

 ها

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

 ی تغییرپذیر

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

  عدم

تغییرپذیری 

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

بزرگنما

یی اثر 

 املک

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

  

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

) 

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(

0.5<RR>2

  

توازن 

مزایا در 

قابل م

 مضرات

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

 مضرات 

  مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

مضرات 

 مضرات بیشتر

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

مضرات 

مضرات بیشتر 

 از مزایا

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

مضرات 

مضرات بیشتر 

 ایااز مز

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  مزایا و تعادل

مضرات 

مضرات بیشتر 

 از مزایا

منابع 

مورد 

 استفاده

  پرقدرت منابع

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

  پرقدرت منابع

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

  پرقدرت منابع

 کمتر

  پرقدرت منابع

 بیشتر

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

 پرقدرتع مناب 

 بیشتر

قابلیت 

 انجام

  بله، درکل

 دنیا

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیابله،درکل 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیابله،درکل 

 برحسب بله ،

 مورد

  دنیابله،درکل 

 برحسب بله ،

 مورد

  بله، درکل

 دنیا

 برحسب بله ،

 مورد

 

جهت 

 هاتوصیه

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 فع مداخلهبه ن 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

-درجه

بندی 

 کلی

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 
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 توضیحات برای تکمیل چک لیست با اهت توصیهقوت مربوط به اظالحم. چک لیست خالصه 5جعبه 

 کدام توصیه؟  توصیه

 چیست؟ مداخله   مداخله

کیفیت 

 شواهد

 زیاد 

 متوسط 

 کم 

 خیلی کم 

 تر.کیفیت باالتر شواهد، توصیه قوی

گیری در برای تصمیم های زیراگر کیفیت شواهد کم یا خیلی کم باشد، با دقت بیشتری به سایر شاخص

 ها توجه کنید.ت توصیهقومورد 

ارزشها و 

 هااولویت

  عدم تغییرپذیری

 دارمعنی

  تغییرپذیری

 دارمعنی

گذاران، بیماران و سایر مسئوالن کارکنان بهداشتی، سیاستگردند به ارزشهایی که توسط این موارد برمی

 اند.با توجه به پیامدهای مداخله بنیان گذاشته شده

ای مسئولین مختلف وجود داشته باشد، مداخله کمتر های میان ارزشها و اولویتاگر تغییرپذیری گسترده

 تمایل به داشتن توصیه قوی دارد.

 

قدر اثر 

در مطلق 

پیامدهای 

 حیاتی

  اثر بزرگ

(RR>2  یا 

RR<0.5) 

  اثر کوچک

(0.5<RR>2) 

توانند بوسیله ترکیب با سایر . اثرات میگردندبرمی مداخله برای داشتن اثرات بزرگ قابلیتاین موارد به 

توانند اثربخشی بیشتری داشته در نظر بگیرید کدام قابلیتها در صورت اشتراک می. شدت یابند داخالتم

 .باشند

 .آوردتر، احتمال توصیه قوی برای مداخله را بوجود میقابلیت اثر بزرگتر و اثر در دوره زمانی طوالنی

توازن مزایا 

در مقابل 

 مضرات

  مزایا بیشتر از

 مضرات

  و مزایا تعادل

 مضرات 

  مضرات بیشتر از

 مزایا

 .گردندبرمی مزایا  به اثرات مثبت یک مداخله

 .گردندبه همان اندازه که اثرات غیرانتخابی هستند، مضرات به قابلیت منفی اثرات یک مداخله برمی

 .قابلیت منفی اثرات کم باشد، بیشتر احتمال دارد که  توصیه قوی به مداخالت تعلق گیرد اگر 

مورد  منابع

 استفاده

  پرقدرتمنابع 

 کمتر

  پرقدرتمنابع 

 بیشتر

 و ابزار باشد. منابع مورد نیاز برای یک توصیه ممکن است شامل منابع مالی، منابع انسانی

یک مداخله باید منطقی، قابل دستیابی و قابل پیگیری باشد. باید  اثربخش بودن-هزینه، آلبطور ایده

ممکن است  ،مواقعی که تکمیل درون ساختاری ابزار مورد نیاز استنند یادآوری شود که قیمتهای باال ما

 در ابتدا باال باشد اما مزایای دراز مدت داشته باشد.

در نظر گرفته احتمال دارد که توصیه قوی باال باشند کمتر  هایهزینه بطور عمومی، مداخالتی که نیازمند

 .شوند

 دنیاکل بله، در   قابلیت انجام

 خیر، برحسب 

 مورد

همچنین، قابلیت انجام فنی مداخالت  برای مداخالت ضروری هستند. گذارانجلب سرمایهاسی و یتعهد س

 کنترل اجرایبدنبال آن، و دهی عملکردی کافی و ساختار سازمانی برای مدیریت وابسته به سازمان

هستند ور چشمگیری متفاوت بطها و کشورها بسته به زمینهعناصر قابل انجام تکنیکی  .باشدمی دستورالعمل

در صورتیکه در مناطق مختلف جهان احتمال عملی شدن این عناصر وجود داشته باشد، توصیه به انجام 

 .مداخله قوی خواهد بود

جهت 

 هاتوصیه

 به نفع مداخله 

 برعلیه مداخله 

 

بندی درجه

 کلی

 توصیه قوی 

 توصیه ضعیف 

 .ت توصیهقو
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