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  7991چهارم مهر  ی /هفته294 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 22/1/7931تاریخ چاپ:  6/5/7931تاریخ پذیرش:  5/4/7931تاریخ دریافت: 

  
  Bishop ی نمره مان،یزای القا بری دیور نیتوس یاکس و نالیواژ زوپروستولیمی بیترک ریثأت یبررس

 مانیزا مدت طول و

 
 3الهه امانی، 1پروین بهادران، 2، زهرا عالمه1محبوبه والیانی

 
 

چکیده

 زوپروستولیمی بیترک ریثأت نییحاضر با هدف تع ی مطالعه هستند. یدیور نیتوس یو اکس نالیواژ زوپروستولیاستفاده از م ،مانیزا یالقا یدو روش پرکاربرد برا مقدمه:

 .زنان شکم اول انجام شد مانیطول مدت زا و شابیب بیضر مان،یزا یبر القا یدیور نیتوس یاکس و نالیواژ

ترم با  زای نخستباردار  خانم 706بر روی  اصفهانی صدوق دیشهدر زایشگاه بیمارستان  7936تصادفی در سال  ی پژوهش کارآزمایی بالینی کنترل شده ها: روش

 کروگرمیم 25ابتدا  مورد،گروه  .گردیدانجام  شدند، میتقس ینفر 59که با تخصیص تصادفی به دو گروه  4 از کمتر Bishopی  نمرهاندیکاسیون ختم حاملگی و 
 نیتوس یاکس یواحد 70 تزریق کیتنها  شاهد،گروه  ند.کرد افتیدر مانیزا یالقا یرا برا نیتوس یاکس یواحد 70 تزریق کیبعد از سه ساعت  و واژینال ستولوزوپریم

Mann-Withney، 2های  ها با آزمون تجزیه و تحلیل داده نامه بود. بزار پژوهش پرسشا ند.کرد افتیدر
χ و Independent t 05/0 داری معنی سطح با > P  با

 .انجام شد SPSSافزار  نرماستفاده از 

زمان شروع انقباضات منظم  نیانگیمکه  نشان داد Independent t آزمون. بودند همسانهای دموگرافیک  شاخص از نظر واحدهای پژوهش در دو گروه، ها: یافته

 (.P < 050/0بود ) شاهدکمتر از گروه  یدار یبه طور معن مورددر گروه  مانیالقا تا زا ی و فاصله مانیاول زا ی فعال، مدت زمان مرحله ی مرحلهمدت زمان  ،یرحم
 .(P < 007/0) از قبل از مداخله بود شتریب یدار یدر هر دو گروه بعد از مداخله به طور معن Bishopی  نمره نیانگینشان داد که م Paired tآزمون 

برخوردار است و هر یک  مانیزا یالقا دری شتریب یایمزا ازیی، تنها به نیتوس یاکس به نسبت نیتوس یبا اکسی بیترک صورت به زوپروستولیاستفاده از م گیری: نتیجه

 .توان با توجه به شرایط خانم باردار استفاده نمود ها را می نآاز 

 مانیزا ی، القانیتوس یاکس زوپروستول،یم مان،یزا واژگان کلیدی:

 
 مان،یزای القا بری دیور نیتوس یاکس و نالیواژ زوپروستولیمی بیترک ریثأت یبررس .والیانی محبوبه، عالمه زهرا، بهادران پروین، امانی الهه ارجاع:

 354-369(: 432) 96؛ 7931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . مانیزا مدت طول و Bishop ی نمره

 

 مقدمه

 از قبا  ی تحما  انقباضاا  ی مصاوعع  شاوع   از عباات   مانیزا یالقا

 یناو  شا     ع اتساا   باه  موجاو  کاه اسا    آنی خعد به خعد شوع 

 اقا اما   نیتاو  عیشاا  ،شعد. القاا  یم مانیزا،  ینهادت تحم ع  ی دهانه

آن  ع یشا  زانی. مودی  یصعت  م کایآمو اس  که دت ییمامای تخصص

 اسا    هیتس دتص  8/52به  دتص  2/9از  0990-5102 های سالدت 

شا ن زماان    یاتتباط با طعالن دت ش ه شواخته ععام  نیتو . از مهم(0)

 ی شکسا  القاا، نااتو باعدن دهاناه      ع ی نهفته موحله دت ژهیالقا به ع

 ی  طبا یمادت، القا به دال یسن باال (.5) باش  یتحم قب  از انجا  القا م

 ععاماا  نیتااو مهاام از تا وشیدت باا ع  اا  یتحماا ی دهانااه یع ناتسا 

ی  موحلاه  دت ژهیش ن زمان القا )به ع یشواخته ش ه دت اتتباط با طعالن

آن تا باه   کاه ی عاامل  توهاا ، نیان  ع همچو ( ع شکس  القا دانستهنهفته

، انا   دانسته همواه نیسزات ع نهفتهی ی طعالن موحله کی با مستق طعت 

 (.2) اس  بعده 1-5 بوابو Bishopی  نموه

 ایا  Bishopی  نماوه  باه ، القاا   یمعفقیی  ع شی ، عل  نیبه هم

Bishop  ماعتد   ساتم یس نیتاو  متا اعل  هبساتیی داتد کا   شا ه   یتع

 پژوهشی مقاله
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 یالقاا  (.2ی اسا  ) ویبالی کاتهامعفقی  القا دت  عیی  استفاده دت  یش

هاا ع   نی) وعساتا نن   یای داتع ای عی عتعمیامو با استفاده از ،شتویب بویل

 نیتاو  القا،  ساتوده  ییدت تعش داتع (.2) شعد ی( انجا  منیتعس یاکس

 نیتعسا  یاکسا  ،تعد یدت القا به کاات ما   ه عیژهع ب ییکه دت ماما ییداتع

(Oxytocin) (4) باش  یم. 

عاح   01 یحاع یتویل یلیم کیبه صعت  آمپعل  ،نیتعس یاکس

ع  شعد می قیتق  یستالعئیمحلعل کو تویل یلیم 0111دت  نیتعس یاکس

 عاسا    قاه یدق 2-2 آن عماو  ماه ین . اودد  تزتیق می مپ  قیاز طو

 هیکل ع کب  دت ع حاص  قهیدق 41ن دت عوضآ ییسطح ثاب   نسما

ن به صعت  عابسته به دز ع آ یععاتض جانب (.2) شعد یفعال م ویغ

 نیتاو  عیدها . شاا   ینشاان ما   تا خاعد ی وا یع جو یبه صعت  ماادت 

 یتما یتآ ،یانقباضاا  تحما    یشام  تهاع ، تشا    یمادت ی عاتضه

 ی عاتضاه  ع خاعن  میسا   عنیا ، کاهش حوات  ب ن، کااهش  یقلب

 باشا   یتحم ما  ی، اسپاسم ع  ات بآ با  یمسمعم ،نآ ج ی اتیبس

ی  نموهع  نیکاهش ضوبان قلب جو ،نعزاد دت عاتضه نیتو عیشا (.2)

Apgar ش ه   یالقا، انقباضا  تش  یویاز ععاتض د باش . یم نیی ا

انقباض دت  2 از شی)ب (Tachysystol) ستعلیس یتاک انقباضا  ایع 

 ع  وجاماا یبااه طااعل ب قااهیدق 5از  شیکااه باا یانقباضاا ایاا قااهیدق 01

(، دهوا   تخ یویکا  ی از قاه یدق کیا  ی کاه باه فاصاله    یانقباضات ای

 (.2، 2) باش  یم

 ی آمااده شا ن دهاناه    یکات  وفته ش ه باوا ه ب یها تعش یوید از

 زع وعسااتعلیم (.6) باشاا  یهااا ماا نیاسااتفاده از  وعسااتا نن  ،تحاام

(Misoprostolی )نیاز ناع   وعساتا نن    یبیتوک نی وعستا نن  ک 

E1  میکوع او  ع  011 هاای  باه صاعت  قاو     ،داتع نیا ا .(7) اس  

 یدتماان  مواکاز  ازی بوخا  دت ،. به تاز یتعد میکوع و  به کات می 511

هماواه   یخعتاک ع والیعاژ قیطو به زع وعستعلیم از مانیزا یالقا یبوا

 اساتفاده  ساالم  نیجوا  کیا دت زماان عجاعد    نیتعسا  یاکس ازی تویبا ت

کوا .   یتد نما  ایا   أییا ن تا تآ ،یقا یدق قیا تحق جینتاا  (، اما8) شعد یم

 یباوا  مختلا   دت مطالعاا   یضا یضا  ع نق  جیبا نتاا  ی اه همچوین،

کااتبود   ایان تع، شاعد. از   دی ه میععام   نیاز ا یبوخ ییکاتا یبوتس

دت  یقاات یتحق یتجوب یتعش اغلب ،بویل  یتقع یبوا ها نی وعستا نن 

از  شیبا  کیها تحو نیاز ععاتض  وعستا نن  (.2) شعد ینظو  وفته م

باشا  ع باه    یهماواه ما   یتحم یجفت یتسان ح  تحم که با ع   خعن

ی ساوم  کیا   .(9) شاعد  یما  ظااهو ی وا یع جو یماادت  یهاام یان  عوع

آن چهاات   یاسا  ع ساطح خاعن    قهیدق 61-81، والیعاژ زع وعستعلیم

 .(01) باش  یساع  م

داتد ع اسااتفاده از  یبسااتی Bishopی  بااه نمااوه ،القااا  یاامعفق

 ایا  نیسازات  زانیا م کااهش  اعا  ، بکسیساوع  یساز آمادهی ها  تعش

دت  ی ع همکاااتان،بهااادت (.2) شااعد یماای نااعزاد ای یاامااادتبیماااتی 

بعا  از م اخلاه دت  اوعه     Bishopی  نماوه کاه   ن نشان داد یا مطالعه

افازایش   یدات یمعوا  طعته ب نیتعس یاکس وعه  به نسب  ستعلعزع ویم

ی  نموهنشان داد که  ی ع همکاتاناتیمحم   ی اما مطالعه(، 8) یافته بعد

Bishop ییباه توهاا   نیتعس یع اکس ییبه توها زع وعستعلیبا مصوف م 

داتی  تا سه ساع  بع  از دتیاف  داتع دت دع  وعه با هم تفاع  معوی

بهتاو   یبخشا اثو سام   باه  جی س از سه ساع ، نتاا اس ، اما ن اشته 

ی تحم به داتعهاا  تس  یبه نظو م .(00) اس تغییو یافته  زع وعستعلیم

 عنه کاه   همان ؛ده  یم  اسخی طعت متفاعته مختل  ب یانقباض محوک

م   زمان از القا تاا   نیانیینشان داد که مع همکاتان  Balci ا مطالع

کمتاو از   ،نیتعس یاکس ع زع وعستعلیم میکوع و  21 دت  وعه مان،یزا

 (.05-02) اس  نیتعس ی وعه اکس

 کاه  داد نشاان  ع همکااتان،  عنماه ی  مطالعاه  جیتاا ن، عانعه ه ب

 زع وعساتعل یم میکوع او   011  وعه دت مانیزا تا القا زمان نیانییم

ی  مطالعاه  جینتا (، اما04) بعد نیتعس یاکس  وعه از تو کعتاه ،والیعاژ

 Acharya دت  مانیزا یآغاز دتدها نیانیینشان داد که م ع همکاتان

بااه عاانعه،  (.02) اساا  سااتعلعزع ویاز م تااو عیسااو نیتعساا یاکساا

 زماان  نیبا  ی فاصلهکه  نشان داد زینع همکاتان  Fonseca ی مطالعه

 زع وعستعلیم  وعه با سهیمقا دت نیتعس یاکس  وعه دت مانیزا تا القا

 .(06) بعد تو کعتاه

ع کاتبود داتعهاا ع   اس  جیتا اتیبس بویل و کشنیکه ا ییجا از آن

دع  نیا ا عداشاته باشا     ویثأها تا  آن یتعان  دت اثوبخش یها م آن بیتوک

 ، نشع یاستفاده م جیصعت  تاه ب( زع وعستعلیم ع نیتعس ی)اکس داتع

 کاه ی صعتت دت ع شعدی بوتس ها آنی مجزا عی بیبهتو اس  اثوا  توک

 هاا  آن کمتاو  دز مصاوف   یشاا ، شاعد   یا تقع یویک ی با ها آن اثوا 

   . باش داشته همواه به تای کمتو ععاتض

به دلی  عجعد نتاایج ضا  ع نقایر باو تعی اثاو میزع وعساتعل       

عتیا ی باو زایماان ع باا تعجاه باه ایان کاه          نیتعسا  یاکس عاژیوال ع

ع از آن  باشا   مطالعا  انجا  شا ه تعی دز بااالی میزع وعساتعل مای    

عتیا ی دت   نیتعسا  یاکسا  جایی که اموعزه استفاده از میزع وعستعل ع

ی با یتوک ویثأتا  نیای تعبا ها ف   حاضو ی مطالعه حال تایج ش ن اس ،

ی  نماوه  مان،یزا یالقا بوی  یعت نیتعس یاکس ع والیعاژ زع وعستعلیم

Bishop با ح اق  دز انجا  ش  مانیع طعل م   زا. 

 

 ها روش

باشا    یما   اوعه  دعی با ویبالیی کاتآزما ی مطالعه کی ،حاضو ی مطالعه

  یشاه  ماتساتان ینفاو از زناان بااتدات شاکم اعل دت ب     016 یکه بو تع

ماعتد  ی  انجا  ش . حجام نمعناه   0296شهو اصفهان دت سال  یص عق

 نفو تعیین شا .  016تعیین حجم نمعنه معادل  نظو با استفاده از فومعل

 ،یاکنمپسا  از معع    شته،  وه یحاملیبیماتان به عل  مختلفی مانو  



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران محبوبه والیانی مانیبر زا یدیور نیتوسیاکس و نالیواژ زوپروستولیمی بیترک ریثأت

 956 1397چهارم مهر  ی/ هفته492ی / شماره 36سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

ی بااال  یها یهفته، حاملی 29 عیالکت یها یحاملی عو،یآمو  تیه یعیال

 ی عبااتدات  یکلساتاز   ،یا وعئیت ی وکاات  ،تاه یهفته به علا  دعت  28

هاا از طاوف    ی، تصمیم باه خاتم حااملیی جها  آن    ناباتعت ی سابقه

  زشکان موبعط  وفته ش .

بوتسای  ودیا .    Bishopی  هاا، نماوه   سازی نمعنه جه  یکسان

عل  القاا ماعتد بوتسای قاوات      متغیوحاضو،  ی ضمن این که دت مطالعه

نیوف  ع  س از تصمیم به القا تعسا   زشاکان موباعط، ماادتان باو      

 عتعد عاتد مطالعه شا ن . معیاتهاای عتعد باه مطالعاه،    اساو شوای  

 یوانا یازایمان طبق نظو  زشاک موباعط،    القای های ان یکاسیعنشام  

تو  تک قلاع )تاو  باو     یسال، حاملی 08-41سن  یبعدن، مادتان داتا

 ی سه ماهاه  یع سعنع واف LMPیا  Last menstrual period اساو

خاعد   هفق ان انقباضاا  خعدبا   ،لین با سو تواسب ع سو شیاعل(، نما

  کمتااو یااا مساااعی  عنینتاسااید  ی، قااوات داشااتن دت عضااع یتحماا

عا   عجاعد   ، (2) 4 کمتو یا مساعی Bishopی  نموه ایمتو ع  یسانت 2

 ،یویو  یی)تغی وعسیس یالیع ع نی عنه اختنال  ضوبان قلب جو هو

 آزماعن ع کاهش سوع  ضوبان قلب( قب  از عتعد باه مطالعاه،    شیافزا

، (Reactive NSTیاا   Reactive nonstress testی )عیطبی استوس ویغ

ع قانعن  ی)با تعجه به سعنع واف  و  4111 از کمتو نعزاد عزن نیتخم

Johnson عا     ع 2 بزت تاو یاا مسااعی    جف  ی دتجه(، ع   عجعد

مواقبا    ی )با تعجه باه  وعنا ه  ( 05)  یش  یکاهش تش  داخ  تحم

 ک یسا ی ماات یب  لعکاع ،  ع آسمی ماتیع   ابتن به ب(، یدعتان باتدات

(، زع وعساتعل یممموععیا  مصاوف   )  یا هپات ع دتنالیی آناتسا س ،

، یخا  دت مادت ع هاو س فعاال تواسال    یماتیع   عجعد هو  عنه ب

 یاهیا   یع   عجعد معاتد مموع  دت انجا  القا، ع   مصاوف داتعهاا  

  یا ( ع تکموهیا زعفوان ع ز نظیوساع  قب  از القا ) 54 مانیمحوک زا

 بعدن . نامه جه  عتعد به مطالعه  یفو  تضا

ی زیخوعج شاام  خاعنو   یاتهایدت صعت  داشتن معزنان باتدات 

 ع نیاختنل ضوبان قلاب جوا   ق،یانجا  تحق ی ال نامعلع  دت ادامهویعاژ

 ی کاه اداماه   یعجعد هاو  عناه مشاکل    ن،یم   جو یطعالن ستووید

 اژعهش از مطالعاه    نیحا   ،یا تا مختا  نما  یعیبه صعت  طب مانیزا

 ، اژعهش  نیاطنعا  معتد استفاده دت ا یعتآ و  جمعفح ف ش ن . 

ن ی آ هیا محقق ساخته بعد که جها  ته  س ینامه ع چک ل  وسش کی

 ع قیا به تعز با تعجه به اه اف تحق یاطنعات یبا استفاده از موابع علم

 ه،یا اطنعاا  اعل  یعتآ ع زناان، فاو  جماع    ییماما نینظوا  متخصص

ن آ ییایا  ا ،نیهمچو عی صعت عیی محتعا تعش بهی ابیاعتبات ع ساخته

 قوات  وف . یابیمعتد اتز

 یاخان  دانشایاه علاع   زشاک     ی تاه یکم  أییا  س از ت ، ژعهش

 عتعدهای اتیمع  ی.  ژعهشیو با تعا(297122)ک   اصفهان انجا  ش 

 ع ماان یزا ی. زمان القانمعدتا شوع   مانیزا یالقا ،خوعج از مطالعه ع

صعت   بهها  . نمعنهش  ثب  س ینع  القا دت هو  وعه دت بوگ چک ل

باه دع  ی تصاادف  صیبه صعت  تخص ،ع سپس ییشواسا آسانانتخاب 

ی شوک  کوو  ان عتعد تصادف یبوا. ش ن  میتقس معتد ع شاه  وعه 

 می وعن ه به دع  وعه تقسا  ی ( شماتهکانیتقم اعل ) یبو اساو بوتس

 شااه  د فاود عاتد  اوعه   اعا  اع  ماعتد د زعج عاتد  اوعه  اع ا .ش ن 

   ف .ای ادامه نمعنه حجم  یتکم زمان تای وی  . نمعنهن ش  

 شاااه ،ع  ااوعه  نیتعساا یع اکساا زع وعسااتعلیم مااعتد ااوعه 

قاو    کوع او  یم 52 ،ماعتد . دت  اوعه  دتیاف  کودنا   نیتعس یاکس

 ی سااخ  کاتخاناه   یکوع ومیم 511 هشتم قو  کی) زع وعستعلیم

تعس   ژعهشایو   اشاته ع   ی خلف کسی(، دت فعتنوانیا، مشه  یسام

 ع نیضاوبان قلاب جوا    یالیاع  ی. بوتسا  یا شوع  زمان القا ثب   ود

انقباض  2) مطلعب زانیفود به م انقباضا که  یزمان یتحم انقباضا 

، زع وعساتعل یم زی. بعا  از تجاع  شا   یم، انجا   یتس یم( قهیدق 01دت 

 وف . دت  یم قواتی بوتس معتد قهیدق 01 دت انقباض 2 ح اق ی الیع

باه   نیتعسا  یاکسا  باا  و اکشان یا ،ش  یالیع حاص  نم نیکه ا یصعتت

 سااع   2 از بع ، صعت  نیا ویش  ع دت غ یعاح  شوع  م 01 زانیم

( تاو یل 0)ی سا  یس 0111دت  نیتعس یاکس عاح  01 زانیم به و اکشنیا

 (.05-02) ش  یم انجا عاح /دقیقه  یلیم 0تزتیق  با ویویت

 بااه متعلااق نیتعساا یمپااعل اکسااآ) نیتعساا یاکساا نیغااازآ میااتژ

. باعد  قاه یدقعاح / یلا یم 0، نی آشی( ع دز افزاوانیا، نیکاسپی  کاتخانه

 یش  ع تا زماان  یمبوابو  5 قهیدق 02 هودت فعاص   نیتعس یاکس تزتیق

)دت  هیا ثان 21-42 انقبااض  ساه  باه  قاه یدق 01 یثو طا ؤکه انقباضا  م

( بوساا ، دز هیااثان 42 ی فعااال موحلااه دت ع هیااثان 21 نهفتااهی  موحلااه

 (02) ش  یمداده  شیافزاعاح /دقیقه  یلیم 41 ی بیشیوهتا  نیتعس یاکس

مااعاتد  دت.  یاا ود حفاا عاح /دقیقااه  یلاایم 41دت حاا   ،ع سااپس

 ی طا  انقبااض دت  2از  شیبا  ایا انقبااض   2صاعت   ه )ب ستعلیس یتاک

  از شیباا شا   با    ی)انقباض تحما  تحم ش ن پوتعنیع ه (قهیدق 01

 وییا تغ ابیا ( ع دت غهیا ثان 61-91 از شیطاعل با   ع عهیا ج متو یلیم 61

 ی عهیتعس   ژعهشیو ثبا  ع دتماان باه شا     جینتا ن،یضوبان قلب جو

قطع ع  س از باو طاوف شا ن عاعاتض      نیتعس یاکستزتیق معمعل )

( یقبلا  دز نصا   باا  نیتعسا  یاکسا تزتیاق  شوع   بات دییو  فته،  یش

  .(2)  وف  یمصعت  

قاوات   یمعتد بوتسشاه    وعه عوعان به که نیتعس یدت  وعه اکس

 ی عهیتعس   ژعهشیو به ش نیتعس یعاح  اکس 01با  و اکشنی وف ، ا

 ش .  ثب  القا زمان شوع  ع  یغاز  ودآ معتد وعه 

ع انقباضاا    نیضاوبان قلاب جوا    یالیع یجه  کوتول ع بوتس

دساتیاه  اایش ع   القا، ماادت باه صاعت  ما اع  باه       یاز ابت ا ،یتحم

ثب  ش .  جینتاعص  ع  یع  وعپ تعکعمتو نیضوبان قلب جومواقب  

 نیتعسا  یاکس تزتیق ی،ح  انقباضا  تحم از شیب شیت صعت  افزاد
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شاوع     فتاه، باات دییاو     ایش قطع ع  س از بو طوف ش ن عاعاتض  

ی  هیا کل (.2)  وفا   یما صعت   یقبل دز نص  با نیتعس یاکستزتیق 

انجاا  شا  ع    کساان ی( دت دع  اوعه  وهیغ ع  یعضع ویی)تغ م اخن 

  عنینتاسا ی)د فعاال ی  موحلاه زمان شاوع  انقباضاا ، زماان شاوع      

 عنینتاسا یزماان د  ع ماان یزا تا القا شوع  زمان ی فاصلهمتو(،  یسانت 4

 دت دع  وعه تعس  محقق ثب  ش .  مانیزا زمان تا کام 

 افازات  ع تعسا  ناو    یاطنعا  به دس  آما ه ک  ا ات   ،دت انتها

SPSS 06ی  نسااخه (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL )

های  آزمعنشام   یلیع تحل یفیتعص یآمات یها آزمعن عاکاعی  ودی .

Mann-Whitney، 5χ ،Independent t 121/1 ع بعد > P   به عواعان

   دت نظو  وفته ش . یدات یسطح معو

 

 ها افتهی

هاا نشاان    داده ینفو انجا  ش . بوتس 016 یها بو تع داده  یع تحل هیتجز

ساال   51-26شاه  باین  دت  وعه  یافواد معتد بوتس یسو ی داد که داموه

ی فواعاناا عتعزیاا ،نیسااال بااعد. همچواا 09-26مااعتد بااین دت  ااوعه ع 

. دع آما ه اسا    0جا عل  دت  کووا  ان  شاوک   کیدمع واف مشخصا 

ی دات یمعوا  وییا تغ ع بعدنا   همیان  کیدمع واف یها یژ ی وعه از نظو ع

 نیقب  ع بعا  از م اخلاه با    یاتیم حیاز عن کی چیه نیانییع م ن اشتو 

داد که دت هاو  . همچوین، نتایج نشان ن اش  یدات یدع  وعه اختنف معو

اقتصاادی متعسا     دع  وعه نیز بیشتو شوک  کوو  ان از نظاو عضاعی   

دتصا ( ع دت  اوعه    9/26نفاو )  59 وعه شاه   ای که دت بعدن ؛ به  عنه

 دتص ( عضعی  اقتصادی متعس  داشتو . 9/24نفو ) 58معتد 

زمان شوع  انقباضا   نیانییم ،Independent tآزمعن بو اساو 

اعل  ی فعاال، ما   زماان موحلاه     ی موحلاه م   زمان  ،یموظم تحم

 یدات یباه طاعت معوا    ماعتد دت  اوعه   ،مانیالقا تا زا ی ع فاصله مانیزا

ی  موحلاه م   زماان   نیانیی(. مP < 121/1بعد ) شاه کمتو از  وعه 

دع  اوعه اخاتنف    نیبا  مانینهفته ع م   زمان مواح  دع  ع سع  زا

قبا  از   Bishopی  نماوه  نیانییا م (.P > 121/1ن اشا  )  یدات یمعو

اماا   ،(P > 121/1ن اشا  )  یدات یدع  وعه اختنف معوا  نیم اخله ب

 شااه  از  اوعه   شتویب یدات یبه طعت معو معتدبع  از م اخله دت  وعه 

 نیانییا نشاان داد کاه م   Paired tآزمعن همچوین،  (.P < 121/1) بعد

 یدات یدت هو دع  وعه بع  از م اخلاه باه طاعت معوا     Bishopی  نموه

 (.5)ج عل  (P < 110/1)از قب  از م اخله بعد  شتویب

5آزمعن 
χ  به طاعت  نشان داد که تعزیع فواعانی نع  زایمان دت دع  وعه

 Mann-Whitneyآزماعن  ضمن این کاه  (. P > 121/1کام  یکسان بعد )

داتی بیشاتو از   یبه طعت معوا  معتدنشان داد که میزان دفع مکعنیع  دت  وعه 

 (.2)ج عل ( P < 121/1بعد ) شاه  وعه 

 

 بحث

ها نشان داد که عاحا های  اژعهش دت دع    داده یحاص  از بوتس جینتا

 وعه، از نظو سن مادت، سن باتداتی، تحصین ، ساطح اقتصاادی دت   

 اخاتنف   وعه دع نیب م اخله از بع  ع قب ی اتیم حیب ع عتعد ع عن

 .بعدن  همسان یک ییو بادع  وعه  ع ن اش ی دات یمعو

 
 در دو گروه یو سونوگراف Last menstrual period (LMP) بر حسب یسن، سن حاملگ نیانگیم .1جدول 

 شاهد گروه متغیر

 اریمع انحراف ±ن یانگیم

 مورد گروه

 اریمع انحراف ±ن یانگیم
 Independent tآزمون 

t  مقدارP 

 591/1 54/1 22/26 ± 14/4 65/26 ± 11/4 سن )سال(

 231/1 21/1 16/37 ± 77/1 35/37 ± 77/1 )هفته( LMPسن حاملگی بر حسب 

 121/1 57/1 24/37 ± 76/1 51/37 ± 99/1 سن حاملگی بر حسب سونوگرافی )هفته(

   تعداد )درصد( تعداد )درصد( 

 2χ 62/1 45( 2/77) 44( 3/76) دار خانه شغل

 5( 7/9) 5( 7/9) شاغل 421/1

 1( 1/2) 2( 9/3) سایر

 51( 111) 51( 111) جمع

 Mann-Whitney 72/1 5( 7/9) 4( 7/7) زیردیپلم تحصیالت 
 17( 3/35) 15( 5/29) دیپلم 411/1

 25( 1/49) 27( 9/54) لیسانس

 3( 9/5) 4( 7/7) فوق لیسانس

LMP: Last menstrual period 
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 و مانیزا سوم و دوم اول، مراحل زمان مدت و فعالی  مرحله زمان مدت نهفته،ی  مرحله زمان مدت ،یرحم منظم انقاباضات شروع زمان نیانگیم .2 جدول

 در دو گروه مانیالقا تا زا شروعی  فاصله

 شاهد گروه زمان )دقیقه(

 اریمع انحراف ±ن یانگیم

 مورد گروه

 اریمع انحراف ±ن یانگیم
 Independent tآزمون 

t  مقدارP 

 < 111/1 45/5 72/111 ± 67/65 72/192 ± 13/111 یشروع القا تا شروع انقباضات منظم رحم ی فاصله

 461/1 56/1 33/132 ± 14/44 91/142 ± 11/91 نهفته  ی مرحلهزمان  مدت

 119/1 67/2 41/127 ± 41/47 76/161 ± 77/77 فعال ی مرحلهزمان  مدت

 141/1 11/2 11/261 ± 74/61 76/314 ± 46/135 اول ی زمان مرحله مدت

 751/1 19/1 53/34 ± 73/24 69/33 ± 91/21 دوم ی زمان مرحله مدت

 571/1 56/1 11/11 ± 21/7 39/6 ± 34/2 سوم ی زمان مرحله مدت

 < 111/1 13/5 93/371 ± 31/71 21/515 ± 67/171 مانیزا زمان تا القا شروعی  فاصله

 791/1 26/1 97/2 ± 72/1 12/3 ± 71/1 از مداخله قبل Bishopی  نمره

 141/1 14/2 35/7 ± 93/1 57/6 ± 93/1 مداخله از بعد

 Paired t t 11/15 97/13 آزمون
------ 

 < P 111/1 > 111/1مقدار 

 

حاضاو   ژعهش  جینتای، تحم موظم انقباضا  غازآ ع القای  وهیزم دت

از القاا تاا زماان شاوع  انقباضاا        یزمان ی فاصله نیانییکه م دادنشان 

 بعد.  وعه شاه کمتو از  معتدنهفته( دت  وعه  ی )دت موحله یموظم تحم

 ما    نیانییا که نشاان داد م ع همکاتان  de Aquino جیبا نتا این یافته

میکوع ااو   52 ااوعه  دت مااان،یزا دتد شااوع  تااا القااا آغاااز نیباا زمااان

 ااوعه تااو از  کعتاااه ساااع ( 4)بااا تکااوات هااو  وااالیعاژ زع وعسااتعلیم

ی زدانی جینتا با ما جینتا ،عنعهه . ب(07) داتد یخعان هم بعد، نیتعس یاکس

از  یکه نشان داد م   زمان متعس  شوع  انقباضاا  تحما  ع همکاتان 

 میکوع ااو  21دت  ااوعه  یدات یطااعت معواا   ب بااهآ ی سااهیک ی ااات 

همساع   زیا باعد، ن  نیتعسا  ی وعه اکسا تو از  کعتاه خعتاکی زع وعستعلیم

استفاده از  یاثوبخش بوتسی با ع همکاتان عنمه ،نی. همچو(08) باش  یم

دت  توهااایی  بااه نیتعساا یا اکساادت مقایسااه باا توهااایی بااه  زع وعسااتعلیم

دت  باو یل یم   زمان القا تا دتد عاقعا  نیانییمکه  دتیافتو  بویل و اکشنیا

ز تاو ا  کعتااه  یدات یبه طعت معو ،والیعاژ زع وعستعلیم میکوع و  011 وعه 

 .(04) اس همسع  مای  با تایج مطالعه، بعد؛ این یافته نیتعس ی وعه اکس

 نیانییا نشاان داد م  ع همکااتان  Acharya ی  از طوفی، نتایج مطالعه

 ااوعه از  تااو عیسااو نیتعساا یاکساا ااوعه  دت مااانیزای دتدهااا آغاااز

  ساااتعلعزع ویدز م 5اساااتفاده از   یاااباااه دل .اسااا  ساااتعلعزع ویم

  اوعه  دت نیتعسا  یاکسا  از اساتفاده  ع   ع ساع  6 هوی کوع ومیم 52

. (02شا  )  انی خاعان  هام ی حاضو  های این مطالعه با مطالعه یافته ،معتد

 نیانییا نشاان داد م  ع همکااتان  هونا ی  یاعلم ی مطالعه جینتا ،عنعهه ب

 کوع ااو یم 52فعااال دت  ااوعه  ی موحلااهماا   زمااان القااا تااا شااوع  

 شاتو یداتی ب یطعت معو  ساع ( به 5)با تکوات هو ی خعتاک زع وعستعلیم

اساتفاده   ی نحاعه   یبه دل ،های این مطالعه . یافتهبعد نیتعس یاز  وعه اکس

 (.  01)باش   یهمسع نمی حاضو  با نتایج مطالعه ،زع وعستعلیاز م

حاضاو تا   ی با مطالعه فته   یشمطالعا  های  یافتههمسع بعدن   یدل

ی حاص  دانسا . دت حاال   جیعتعد ع نتا  یبعدن شوا کسانیدت  تعان یم

اساتفاده از   ی از نظو تع اد نمعنه، تعش اجوا، نحعه ،مطالعا  متواقر که

با تعجاه   حاص ، با  ژعهش حاضو متفاع  بعدن . جیع نتا زع وعستعلیم

ی محما یاتی ع   مطالعاه هاای   ی ع باو اسااو یافتاه   ویا   جاه ینت نیا به ا

 ،ی)مصاوف خاعتاک    ف  که متغیوهاای ناع  دتماان    تعان یم همکاتان،

هاا    وده یخعن ع  ات   فشات اب ،ی( ع عل  بستوی )دیزبان ویع ز والیعاژ

باه انقباضاا      نیکاهش زمان تسا  ای شیبا افزا یدات ی...( اتتباط معو ع

 .(00) اس داشته  یخعب ع موظم تحم

 

 توزیع فراوانی نوع زایمان و دفع مکونیوم در دو گروه .2ج عل 

 2χآزمون  گروه مورد گروه شاهد متغیر

 Pمقدار  χ تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 > 999/1 - 49( 1/96) 49( 1/96) طبیعی نوع زایمان

 - - 2( 9/3) 2( 9/3) سزارین

 Mann-Whitneyآزمون  Z=  23/2 37( 5/72) 46( 2/91) ندارد مکونیومدفع  میزان 

 14( 5/27) 5( 7/9) دارد 13/1
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  Bishopی  نماااوه نیانییااام اااژعهش حاضاااو نشاااان داد کاااه 

از  شاتو یب یدات یباه طاعت معوا    معتد وعه  دتساع  بع  از م اخله  4

دت هاو دع  اوعه    Bishopی  نماوه  نیانییم ،نی. همچوبعد شاه  وعه 

 دت چاه  ا واز قب  م اخله بعد.  شتویب یدات یبع  از م اخله به طعت معو

آب، دت  ی خاعد کیساه   هحین مطالعه، دالیلای از جملاه  اات ی خعدبا    

 نیا ا دت .باشا    یا ع شا   انقباضاا  دخ   Bishopی  نماوه  وا ییتغ

( 8ی ع همکااتان ) بهادت مطالعا  جینتا با حاضوی  مطالعه جینتا ،تاستا

بعا  از   Bishopی  نماوه  ن که نشان داد (08) ع نیز یزدانی ع همکاتان

تاو از  اوعه    بااال ی دات  یمعوا  طاعت ه با  زع وعستعلیم اخله دت  وعه م

 .باش  یبعد، همسع م نیتعس یاکس

 ی  مطالعاه  جیحاضاو باا نتاا    ی مطالعه جینتا اس  که یدت حال نیا

ی  نماوه نشان داد  ؛ این مطالعه،باش  یمنهمسع ع همکاتان  یاتیمحم 

Bishop  ع  یی و  میزع وعستعل عاژیوال باه توهاا  کوعیم 52با مصوف

ساع  بعا  از دتیافا  داتع دت دع  اوعه     2تا  ییبه توها نیتعس یاکس

ی  اداماه  دت چاه  ا او . (00) اسا   داتی ن اشاته  با هام تفااع  معوای   

 باه  جینتاا  سااع ،  2 از  اس  داتع، دز شیافزا بای اتیمحم ی  مطالعه

 ی  مطالعاه  جینتاا . همچواین،  باعد  زع وعساتعل یم بهتاو ی اثوبخش سم 

 نیبا  یدات ینشان داد که تفااع  آمااتی معوا    ی ع همکاتانموصعتقواع

سااع  چهاات  دت    Bishopی  نماوه ع  هیاعل Bishopی  نموه نیانییم

( ع دز 5سااع  تاا    4هو ی )خعتاک زع وعستعلیم کوع و یم 72  وعه

  اژعهش  جیباا نتاا    مطالعاه  نیا ا جینتا . اتدنعجعد  نیتعس ی وعه اکس

 .(09)باش   یم مغایوحاضو 

حاضاو تا   ی مطالعاا  باا مطالعاه    نیا اهاای   یافتاه همسع باعدن    یدل

 ی نماوه  شیعتعد ع افازا   یباعدن تعش اجاوا، شاوا    کساان یدت  تاعان  یم

Bishop دانس . مطالعا  متواقر باا  اژعهش    زع وعستعلیبع  از القا با م

 اس از القاا ع    Bishopی  نموه جینتا ه،یاعل Bishopی  نموهاز نظو  ،حاضو

 تااعان یماا ،نیبوااابوا متفاااع  بعدناا . زع وعسااتعل،یاسااتفاده از م ی نحااعه

 نظیاو باه دالیلای     یبا ،زع وعستعلیاستفاده از م ی نحعه که دت  وف   جهینت

دت   وا تعان یآب کاه ما   ی خعد کیساه  هع  ات ی خعدب هیاعل Bishopی  نموه

 تعجه نمعد. ، وباش  یع ش   انقباضا  دخ Bishopی  نموه وا ییتغ

ی  موحلاه  زماان  ما    نیانییم که داد ژعهش حاضو نشان  جینتا

 جینتاا  ،تاساتا  نیا ا دت .ن اشا  تی دا یمعو اختنف  وعه دع نیب نهفته

که نشان داد زمان ع همکاتان  ینماز ی مطالعه جیحاضو با نتا ی مطالعه

  و  میزع وعستعل عاژیواال کوعیم 52دت  وعه  مانیزا ی هنهفتی  موحله

 نیا ا  ی. شاا (51) تو باعد، متفااع  اسا     کعتاه نیتعس ینسب  به اکس

 جینتاا ، نیهمچوا باعده اسا .    زع وعستعلیتفاع  به عل  تکوات دز م

که نشاان  ع همکاتان هون ی  یاعلم ی مطالعه جیحاضو با نتا ی مطالعه

فعااال دت  ااوعه ی  موحلااهماا   زمااان القااا تااا شااوع   نیانییااداد م

داتی  یطاعت معوا    باه  نیتعس یبا اکس سهیدت مقا یخعتاک زع وعستعلیم

باه   ،تفااع   نیا . ا(01) بعد، متفاع  اس  نیتعس یاز  وعه اکس شتویب

ع  یهونا  اعلمای   ی دت مطالعاه  زع وعستعلیماز استفاده ی  نحعهعل  

 جیباا نتاا   ،حاضاو  ی مطالعاه  جینتاا بو ایان،   عنعهبعد. ( 01همکاتان )

زماان القاا تاا     نیانییکه نشان داد مع اعلمی هون ی  یکومعل ی مطالعه

کمتو از  اوعه   یدات یطعت معوه ب نیتعس یفعال دت  وعه اکس ی  موحله

 اخاتنف،  نیا ا ع، متفاع  اس  (50) بعد زع وعستعلیم  و کوعیم 52

این مطالعاا  از   .باش  یم  وعه، دع هو دت دز تکوات ع شیبه عل  افزا

استفاده از داتع، تعش اجاوا، تعا اد نمعناه، شاوای       ی نظو دز ع نحعه

 با  ژعهش حاضو متفاع  بعدن . جینتا عتعد ع

فعاال،  ی  نتایج  ژعهش حاضو، نشان داد که ما   زماان موحلاه   

القا تا زایماان دت   ی اعل زایمان ع همچوین، فاصله ی م   زمان موحله

 ی نتاایج مطالعاه   ،تاستا نیدت هممعتد، کمتو از  وعه شاه  بعد.   وعه

که نشان داد میانیین م   زماان  عهمکاتان  Balci ا حاضو با نتایج مطالع

 (،05-02) اسا   شااه  کمتاو از  اوعه    ماعتد القا تا زایماان، دت  اوعه    از

 ی حاضاو باا نتاایج مطالعاه     ی نتایج مطالعاه  همچوین،. باش  میهمسع 

Nahar ستعل م   زمان القا تا زایمان عکه نشان داد میزع و عهمکاتان

 ع  یام  بهتوی دت زناان باا ساوعیکس مواساب داتد    کو   میتو  تا کعتاه

 مشابه اس .، (55)

ع همکاتان عنمه ی  مطالعهحاضو با نتایج  ی مطالعهعنعه بو این، 

 زع وعساتعل ینشان داد میاانیین زماان القاا تاا زایماان دت  اوعه م      که 

(. 04باشا  )  نیز همساع مای   تعسین بعد، تو از  وعه اکسی کعتاه والیعاژ

ع تحمانیاان   حقیقای  ی حاضو با نتایج مطالعه ی نتایج مطالعه همچوین،

 میکوع او   52زمانی بین القا تا زایمان دت  وعه  ی که نشان داد فاصله

تعسین باعد،   تعسین کمتو از  وعه اکسی اکسی عاژیوال ع ستعلمیزع وع

 (.52باش  ) همسع می

ع  طبسای  اژعهش  حاضاو باا نتاایج      ی نتاایج مطالعاه   به عانعه، 

که نشان داد میانیین زمان القاا تاا زایماان دت میزع وعساتعل     همکاتان 

 ی نتاایج مطالعاه  (. 54تشاابه داتد )  ،تعسین کمتاو باعد   نسب  به اکسی

کااه نشااان داد ع همکاااتان موصااعتقواعی ی  مطالعااهحاضااو بااا نتااایج 

تو از  وعه  کعتاه ،میزع وعستعل القا تا زایمان عاژیوال دت  وعه ی فاصله

باا   ،حاضاو  ی . نتاایج مطالعاه  (09خعانی داش  ) همتعسین بعد،  اکسی

 ی هنهفتا ی  موحلهکه نشان داد زمان  ع همکاتان نمازی ی نتایج مطالعه

 عاژیواال  او  میزع وعساتعل   کوعیم 21ع ک  زایمان دت  اوعه   زایمان

 ،. همچواین (51خاعانی داشا  )   هام تعساین باعد،    تاو از اکسای   کعتاه

 بااا  بااویل یبااا هاا ف القااا  Deshpandeع  Deshpande ی مطالعااه

زعدتو  یدت  ات  نیتعس ع اکسی والیعاژ زع وعستعلیم کوع و یم 21

از شاوع  القاا تاا     ی زماانی  فاصاله  نیانییب، نشان داد که می آ سهیک

 باعد  نیتعس یاکس وعه کمتو از  زع وعستعلیدت  وعه م والیعاژ مانیزا

از نظاو   مشاابه  مطالعاا   .(52) باشا   یحاضو همسع م ی با مطالعه که
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 اژعهش   شبیه ،مطالعه جینتا عتعد ع  یتعش اجوا، تع اد نمعنه ع شوا

 .حاضو بعدن 

ع  لیلیاان  ژعهش جحاضو با نتایج  ی نتایج مطالعهاز سعی دییو، 

  کااه نشااان داد زمااان شااوع  القااا تااا زایمااان دت  ااوعه     همکاااتان

تعساین   ع اکسای  سااع   4هاو   واال یعاژ میزع وعستعل کوع و یم 52

. عانعه باو   (56) باشا   مای نداتی ن اش ، همسع  یتفاع  آماتی معو

کاه  ع همکااتان   Davidson اژعهش  حاضو باا نتاایج    ی مطالعه ،این

 کوع ااو یم 52نشااان داد میااانیین زمااان القااا تااا زایمااان دت  ااوعه   

 خعانی نا اتد  تعسین مشابه بعد، هم اکسی وعه میزع وعستعل نسب  به 

ع  بهاادتی  ی نتاایج مطالعاه   باا  ،حاضو ی نتایج مطالعههمچوین، . (57)

میانیین زمان شوع  القاا   داتی دت معوی که نشان داد اختنف همکاتان

 بااازمااان  هااممیکوع ااو  میزع وعسااتعل  52تااا زایمااان دت دع  ااوعه 

باه دلیا     ن اتد، نیز توهایی عجعد تعسین به تعسین ع  وعه اکسی اکسی

 . (8باش  ) نمیهمسع  ،مطالعه جیع نتااعلیه  Bishopی  تفاع  دت نموه

ع  Acharya  ژعهش حاضو با نتایج  ی مطالعه جینتا ،این عنعه بو

القااا تااا زایمااان دت هااو دع  ااوعه  ی کااه نشااان داد فاصااله همکاااتان

 اماا  ،باش  مین، همسان (02) ستعل مشابه اس عمیزع و تعسین ع اکسی

تعساین    اوعه اکسای   دت ع همکااتان،  Acharya  ی  مطالعاه  ی دت ادامه

ساااع ، نسااب  بااه  ااوعه   05زایمااان کمتااو از  ی کاااهش فاصااله

دت ایان قسام     از ایان تع، . (02) مشااه ه شا ه باعد   ستعل عمیزع و

حاضو به دلیا  اساتفاده از    ی با مطالعه ع همکاتان Acharya  ی مطالعه

سااع  ع عا   اساتفاده از     6میکوع ومی هاو   52ستعل عدز میزع و 5

 .ش تعسین، مغایو  دا اکسی

ع  Fonseca ی مطالعاه  جیحاضاو باا نتاا    ی مطالعه جینتا ،نیهمچو

دت  اوعه   ماان یزماان القاا تاا زا    نیب ی فاصله ن نشان داد کههمکاتان 

تاو باعد، متفااع      کعتاه زع وعستعلیبا  وعه م سهیدت مقا نیتعس یاکس

ع همکااتان  نتاایج  اژعهش اعلمای هونا ی      ،همچوین(. 06) باش  یم

 او   کوعیم 52 نشان داد که میانیین م   زمان القا تا زایمان دت  وعه

این مطالعاه باا    (.01) تعسین بعد بیشتو از اکسی میزع وعستعل خعتاکی

مصاوف داتعی ماعتد    ی  ژعهش حاضاو باه دلیا  تفااع  دت نحاعه     

 اساتفاده  ی مطالعا  متواقر از نظو دز ع نحاعه  .استفاده، مغایو  داتد

باه  عتعد   یمطالعاه ع شاوا   جیداتع، تعش اجوا، تعا اد نمعناه، نتاا    از

 .ضاو متفااع  بعدنا    باا  اژعهش حا   هیاعل Bishopی  نموهخصع  

دز قاب  اساتفاده از   زانینحعه ع م یخانم باتدات بو تع  یشوا ،نیبوابوا

بهتاو اسا  از    از ایان تع، داتد.  ویثأتا  نیتعسا  یع اکسا  زع وعستعلیم

 استفاده شعد. ییدز داتع نیتو منیا

ی دع  نشاان داد کاه میاانیین ما        نتایج دت طعل م   موحله

داتی ن اشا    دع  اوعه اخاتنف معوای   زمان مواح  دع  زایمان باین  

(121/1 < P .) کاااتبود ی  زمیوااهای دت  جااایی کااه هاایچ مطالعااه نآاز

دع  زایماان   ی تعساین دت طاعل ما   موحلاه     اکسی میزع وعستعل ع

اشاته نمعد که کاتبود بوخی   فته ی  یش تعان به مطالعه می ،یاف  نش 

؛ ثیو  ات باشا  أت دع  ی تعان  بو م   موحله های غیو داتعیی می تعش

بوتسای  باا ها ف   ع همکااتان  تساتیاتزاده   ی مطالعه به طعتی که دت

دع  دت مقایسااه بااا  ی ثیو اتیکعلااعتوا ی بااو طااعل ماا   موحلااه أتاا

داتی دت باین دع   که تفاع  معوای ه ش  ادانجا  ع نشان دتعسین  اکسی

کمتاو   ،دع  دت  وعه اعتیکعلعتوا ی ی  وعه عجعد داتد ع طعل موحله

ع  نماازی  ی حاضو باا مطالعاه   ی نتایج مطالعه همچوین، .(58) ش با می

 کوع او  یم 21 نشان داد زمان ک  زایمان دت  اوعه  که (51همکاتان )

  یا باه دل ، تعساین باعد   اکسای  اوعه  تو از  میزع وعستعل عاژیوال کعتاه

ایان مطالعاا ، از    .ن اش  یخعان مشخص نکودن طعل هو موحله هم

 ،نیبواابوا  .حاضو تفاع  داشتو  ی با مطالعه نظو دز داتع ع تعش اجوا

دت  سا  بای یما  یموا یا مان،یالقا تا زا ی  ف  بو خنف فاصله تعان یم

 اییبا حف  کاات  وال،یعاژ ستعلعزع ویع ح اق  دز م ودیقوات    یاعلع

 اس .بوخعتدات  توی قاب  قبعل یع نعزاد یمادت یمویاز ا

میانیین م   زمان مواح  ده  که  میحاضو نشان نتایج  ژعهش 

 ،تاساتا  نیدت هم .داتی ن اش  سع  زایمان بین دع  وعه اختنف معوی

 (21ع همکااتان )  Musa( ع نیز 59ع همکاتان ) Aziz ا نتایج مطالع

سع  لیبو دت  وعه  ی داتی دت م   موحله که تفاع  معوی  دننشان دا

نتاایج   ،. از ایان تع تعسین ع  وعه میزع وعستعل عجعد ن اشا   اکسی

 نمعنه مشاابه ع تع اد  ها یافته ی حاضو به لحاظ این مطالعا  با مطالعه

دز  نیتاو  مان یاز ا ،القاا  ی بهتاو اسا  دت ماعاتد اداماه     ،نیبوابوا اس .

ماادت ع ناعزاد    یموا یجها  ا  نیتعسا  یع اکسا  زع وعساتعل یم ییداتع

 .استفاده شعد

میازان دفاع مکعنیاع  دت     دها  کاه   میحاضو نشان نتایج  ژعهش 

داتی بیشاتو از  اوعه    یبه طعت معو ،تعسین  وعه میزع وعستعل ع اکسی

 جیحاضاو باا نتاا    ی مطالعاه دت این زمیواه،  تعسین به توهایی بعد.  اکسی

ع نیاز   (04) ع همکااتان  عنماه  (،05) ع همکاتان Balciهای   ژعهش

 Acharya یعمیا مکعن کیا عتیآمو عیما ن که نشان داد( 02) ع همکاتان 

نساب  باه    والیعاژ ستعلعزع ویع دت  وعه م یمشک  نعزاد نیتو جیتا

 .باش  یبعد، همسع م شتویب ییبه توها نیتعس یاکس

دت این تاساتا،   .داتی ن اش  نع  زایمان دت دع  وعه تفاع  معوی

 Fonseca(، 04) ع همکاتان عنمه (،05)ع همکاتان  Balci قا یتحق

ع  Deshpande ع نیااز (52ع تحمانیااان ) حقیقاای ،(06)ع همکاااتان 

Deshpande (52نشااان دادناا  کااه م )مااانیزا ،یعاایطب مااانیزا زانیاا 

دت هو دع  اوعه مشاابه باعد ع تفااع       ن،یع عل  عم  سزات نیسزات

 جیباا نتااا  ،مطالعاا   نیااا شا . دع  ااوعه عجاعد ن ا  نیبا  یدات یمعوا 

  داتد. یخعان حاضو هم ی عهمطال

تعساین،   میزع وعساتعل ع اکسای  توکیاب   باا  کلی،دت یک تحلی  
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دت  اماا  ؛خاعاهیم باعد  ی القا تا زایماان   م   فاصله طعل شاه  کاهش

توین دز داتعیای اساتفاده شاعد. الز  باه      این مطالعه سعی ش  از ایمن

ساا . ا 0E ذکااو اساا  کااه میزع وعسااتعل، آنااالعگ  وعسااتا لو ین  

تسی  ی  ع وگ تحمیباع  شوع  انقباضا  هماه ،ها  وعستا نن ین

هاا ع یاا    تحم از طویق افزایش اتصااال  باین کاناالی سالعل     ی دهانه

 ی ع غلظاا   یوناا ه شااعن  ماای تعسااین اکساای ی افاازایش  یوناا ه

شاعن    تعساین مای   تعسین باع  حساسی  تحم نسب  به اکسی اکسی

هاا ع افازایش     ننا ین  تعسین با تعلیا   وعساتا   اکسی ،(. از طوفی54)

F2A          باع  ایجااد انقباضاا  تحمای ع افازایش یاعن کلسایم داخا

(. شای  به دلی  59) ودد  ثو تحمی میؤسلعلی ع دت نتیجه انقباضا  م

این اس  که  س از قوات  وفتن تحام دت جویاان انقباضاا ، قا ت      

فعال با هماواه شا ن باا    ی  موحلهانقباضی حاص  از میزع وعستعل دت 

 دت ایان مطالعاه  یاب  ع چاعن   افزایش می طعت نا هانیه تعسین ب اکسی

 ی نهفتاه دت  موحلاه نتاایج    وفا ، توین دز ماعتد اساتفاده قاوات     ایمن

 .دات نش  یها معو  وعه

میزع وعساتعل باه صاعت      اساتفاده از نهایی این کاه    یوی نتیجه

، از تاأثیو  تعساین باه توهاایی    اکسای نساب  باه    تعسین با اکسی توکیبی

 کاه  تسا   مای  نظاو  باه باشا  ع   بیشتوی دت القای زایمان بوخعتدات می

)تعش  تعساین  اکسای  باا  از القاا  عاژیوال قبا   میزع وعستعل استفاده از

، Bishopی  ع باو حساب نماوه    معاتد سوعیکس نامواسب دت توکیبی(

 .ی اس م اکات ع ثوؤم تعش

 

 تشکر و قدردانی

ی  ی کاتشواسی اتش  باه شاماته   دعتهنامه  این مطالعه، بو وفته از  ایان

ی  زشاکی   باش  که دت معاعن   ژعهشای دانشاک ه   می 297122طوح 

 ی حاعزه  از .دانشیاه علع   زشکی اصفهان به تصاعیب تسای ه اسا    

تمامی عزیزانی کاه   معاعن   ژعهشی دانشیاه علع   زشکی اصفهان ع

 . ودد سپاسیزاتی می  ،ما تا یاتی نمعدن دت اجوای این مطالعه 
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Abstract 

Background: Two commonly used methods for inducing labor are vaginal misoprostol and venous oxytocin. 

The aim of this study was to determine the combined effect of vaginal misoprostol and intravenous oxytocin on 

induction of labor, Bishop score, and duration of delivery in primipara women.  

Methods: In this randomized controlled clinical trial study, 106 primipara pregnant women with preterm 

delivery indicating pregnancy termination and Bishop score of less than 4, were divided randomly into two equal 

groups. The test group first received 25 micrograms of vaginal misoprostol, and after three hours, 10 units of 

oxytocin for induction of labor. The control group received only one 10-unit oxytocin infusion. The research tool 

was a researcher-made questionnaire and checklist (information gathering form). Data analysis was performed 

using Mann-Whitney, chi-square, and independent t tests via SPSS software with a significant level of P < 0.05. 

Findings: The research units in the two groups were similar in terms of demographic indicators. Independent t 

test showed that the mean time of the onset of regular uterine contractions, the active phase duration, the 

duration of the first stage of labor, and the duration of induction to delivery in the experimental group were 

significantly lower than the control group (P < 0.050). Meanwhile, paired t test showed that after intervention, 

the mean baseline coefficient of Bishop score in both groups was significantly higher than before intervention  

(P < 0.001). 

Conclusion: The use of misoprostol in combination with oxytocin is superior to oxytocin alone, which has more 

advantages in induction of labor; and each of them can be used according to the condition of the pregnant woman. 
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