


Analgesia for Labor
زایمان بی درد

(1)

دکتر میترا جبل عاملی



پيشرفت طبيعي ليبر

:مرحله تقسيم مي شود3اگرچه ليبر يک فرايند مداوم است اما بطور قراردادي به 

:  فاز است2شامل حداقل اولين مرحلة ليبر •

ه که به عنوان زمان بين شروع ليبر و زماني ک)با مدت متفاوت دورة پنهان •

(   شوديک تغيير در شيب ديالتاسيون سرويکس به وجود مي آيد اطالق مي

سانتي متر 3که معموالُ در ديالتاسيون حدود )فاز فعال يا ديالتاسيون حداکثر •

دقيقه 3در طي فاز فعال ليبر، انقباضات رحمي تقريباُ هر (. شروع مي شود

دقيقه است و يک فشار داخلي رحم بين1رخ مي دهد و مدت آن حدود 

50-70 mmHg ايجاد مي کند.



Figure 69-4 Composite of the average dilation curve for nulliparous labor 



Diagnostic Features of Prolonged Labor 

MultiparasNulliparasFeature

>14 hr>20 hrSlow latent phase

<1.5 cm/hr phase<1.2 cm/hrSlow-slope active

No cervical dilation for 2 hrActive phase arrest

<2 cm/hr fetus<1 cm/hrSlow descent

No descent for 1 hrArrest of descent

Second Stage

More than 2 hr without regional analgesia

More than 3 hr with regional analgesia
Nulliparous

More than 1 hr without regional analgesia

More than 2 hr with regional analgesia
Multiparous





montevideoشايع ترين اندازه گيري فعاليت رحم بوسيلة ماما يک واحد •

در طي . دقيقه مي باشد10است که به عنوان تعداد متوسط شدت در هر 

.  گشاد شودcm/hr 1فرآيند نرمال ليبر سرويکس بايد با سرعت تقريباُ 

هر mmHg 50انقباضات کمتر از )هنگامي که فعاليت رحم آپتيمال نيست 

ة يک داروي اکسي توسيک بوسيل( واحد مونته ويدئو250دقيقه يا زير 3

.ماما تجويز مي شود



ک دورة پيشرفت ليبر ممکن است غيرطبيعي باشد و مي تواند به عنوان ي•

، توقف دورة فعال (slow latent phase)پنهان کوتاه 

•(Arrest of active phase)  و توقف نزول(arrest of descent)

ت رحم و اثر تکنيک هاي بي دردي نرواگزيال بر روي فعالي. تقسيم بندي شود

.  پيشرفت ليبر مورد تناقض مي باشد



:به خودي واژينالبیهوشی براي زايمان خود

:مسيرهاي درد

یک تجربةانجمن بين المللي مطالعة درد، درد را به عنوان •

عی یا ناخوشایند حسی و عاطفی مرتبط با صدمة بافت واق

.  ده استتوصيف کربالقوه یا توضيحی براي چنين صدمه اي 



يار هيچ شکي وجود ندارد که براي بيشتر زنان ليبر با درد بس•

در واقع . شديدي همراه است و اغلب بيش از حد انتظار است

درد ليبر یکی از ، McGillبراساس گزارش پاسخ نامه هاي 

و د شدیدترین دردهایی است که یک زن می تواند تجربه کن

شدیدتر از درد دندان، درد کمر و درد مربوط به السراسيون

(  58-5شکل )عميق است 





انقباضات رحم ممکن است باعث ايسکمي ميومتر و در نهايت آزاد شدن•

.برادي کينين، هيستامين و سروتونين شود

اين تکانه هاي مضر و خطرناک فيبرهاي عصب حسي را که به پايانه هاي•

ة آنها از ميان منطق. عصب سمپاتيک منتهي مي شوند را همراهي مي کنند

يک کمري پاراسرويکال و شبکة هيپوگاستريک مي گذرند و وارد زنجيرة سمپات

و سگمان T12و T10 ،T11اين تحريک ها به طناب نخاعي در . مي شوند

L1ون زنان باردار اين درد را خفيف و اغلب بدون لوکاليزاسي. وارد مي شوند

با شروع مرحلة دوم ليبر و کشش پرينه، فيبرهاي. توصيف مي کنند

affarentتکانه ها را از طريق عصب پودندال به طناب نخاعي در سطح هاي ،

S4, S3, S2منتقل مي کنند  .









بی دردي براي لیبر و زايمان واژينال 

چندين روش متفاوت بي دردي ليبر در دسترس شامل •

، داروهاي سيستميک، TENSسایکوپروفيالکسی، 

به عالوه ،. استتکنيک هاي استنشاقی و بلوک نرواگزیال

کال نيز به تکنيک هاي رژيونال ديگري از قبيل کودال يا بلوک پاراسروي

.  ندرت استفاده مي شود



سايکوپروفیالکسی

س اين روش بر آموزش شرايط رفلکس مادر براي غلبه بر درد و تر•

در برنامة آموزشی، حمایت انسانیتأکيد دارد و همچنين از يک 

طی ليبر، تکنيک هاي تنفسی، تکنيک هاي شل کردن

عضالت ارادي، یک کانون بر توجه و فعاليت هاي خاص براي

در اين درمان استفاده تمرکز در طی انقباضات درد پشت 

در در طي ليبر براي حمايت ماحضور زن دیگري تأثير . مي شود

.  ر داردباردار اثرات مثبتي بر روي نتايج حاصل مثل طول مدت ليب



TENS

•TENS اخ مهار حس در سطح پره سيناپتيک در شتصور مي شود که با
تحريک. بوسيلة محدود کردن انتقال مرکزي درد را کاهش مي دهددورسال

اثرات .  نمايدرا فعال مياعصاب ميلين دار با آستانة پایين الکتريکي ترجيحاُ 
را با بلوک Cپخش حس در فيبرهاي غير ميلين کوچک affarentمهار 

.  تکانه ها به سلول هاي هدف در مادة ژالتيني شاخ دورسال مهار مي کند

انتشار و پخش اندورفين ها و TENSهمچنين تصور مي شود که •
منطقة  کاربرد پدهاي الکترود روي.دینورفين هاي مرکزي را بيشتر می کند

بي دردي را در بعضي بيماران در مراحل T10تا L1پاييني پشت در حدود 
ايت ان با اين وجود، گزارشات ديگر در نشان دادن کف. اوليه ليبر فراهم مي کند

.   ه انددر بي دردي ليبر يا به عنوان کمکي در بي دردي اپيدورال شکست خورد



داروهاي سیستمیک
اده در شايع ترين طبقه بندي دارويي سيستميک مورد استفمخدرها•

.زنان در حال زايمان مي باشند

دپرسيون همة مخدرها با درجات مختلف اثرات جانبي مثل •
ادمانی تنفسی، تهوع و استفراغ و تغييرات وضعيت ذهنی از ش

همة مخدرها از جفت به آساني عبور . دارندتا آرامش عميق
در نوزاد مي کنند که به خاطر خصوصيات فيزيکوشيميايي آنهاست و

.دپرسيون تنفسي ممکن است ايجاد نمايد

ر اما وقتي که به صورت صحيح و خاص استفاده مي شوند،  مواد مخد•
مؤثر سيستميک مي توانند در تسکين درد ليبر براي کوتاه مدت

.باشند



مپريدين

ر است که براي بي دردي در طي ليبشایع ترین مخدر وریدي مپريدين •
.استفاده مي شود

40-50ميلي گرم شروع شده و پيک شروع بين 100تا 50دوزهاي عضالني از •
.  دقيقه است

دقيقه اثر 10تا 5ميلي گرم که در طي 50تا 25دوزهاي داخل وريدي •
.مي کنند

بيشترین زمان مواجهه جنين. ساعت ادامه مي يابد3-4اثر بي دردي تا •

نشان 58-8است که در شکل ساعت بعد از تجویز مپریدین به مادر 3-2
.داده شده است



به مپریدین، دپرسيون تنفسی کمتري نسبتتصور مي شود که 
تفاده بنابراين به طور شايع تري اسدوزهاي مورفين در نوزاد ایجاد نماید 

در  Beat to beatمي شود ولي ممکن است باعث کاهش تغييرپذيري  
FHRشود  .

تازينول، ترامادول، مپ)يک متاآناليز اخير در ثابت کردن اينکه ديگر مخدرها 
ليبر بر در طي بي دردي( ديامورفين، پنتازوسين، نالبوفين و بوتورفانول
.  مپريدين ارجح هستند شکست خورده است

فنتانيل و رمی فنتانيلاما چندين مؤلف خاطرنشان کرده اند که 
.  هستندانتخابهاي ارجح





فنتانیل
هوشي انتخاب بي دردي متناوب براي بيماراني است که بيفنتانيل يک •

. استموضعي براي آنها کنترانديکه 

آن، آن را براي مصرف طوالني در ليبر هم به صورت نيمة عمر کوتاه •
PCAم داخل وريدي و يا به عنوان يک آنالژزيک تجويزي بوسيلة سيست

.  مناسب کرده است

.را فراهم مي کندبي دردي کافي با حداقل دپرسيون نوزاد فنتانيل •

به علت اثراتاگر چه يک مخدر قوي است اما استفاده از آن در ليبر •
. شده استمحدودجانبی و طول مدت کوتاه اثر



.استميکرو گرم وريدي 25-50دوز معمول فنتانيل براي بي دردي ليبر 

.  دقيقه مي باشد30-60دقيقه است و طول اثر 3-5پيک اثر 

ا که با کنترل اسيدوز گازهاي خون طناب نافي ياثرات جانبي اگرچه 
ميکرو 1با دوزهاي نمره هاي آپگار پايين اندازه گيري شده است، 

.مشاهده نشده ولي انتقال پالسنتا سريع استکيلوگرم/گرم



هبوريديداخلفنتانيلکهنموده اندتعيينمحققچندين•

نيلفنتا.استمپريدينازبهترليبردربي دردييکعنوان

رزيطريقازمي تواندکهاستاينداردکهديگريمزيت هاي

درروش هاايناماشودتجويزPatchبوسيلةودهانيجلدي،

.نشده اندارزيابيليبربيماران



:بوتورفانول و نالبوفین

ند که از هستآنتاگونيست مخدري -آگونيست بوتورفانول و نالبوفين، •
. اکسي مورفين و نالوکسان شباهت دارندنظر ساختماني به 

ر تهوع و استفراغ کمتري نسبت به مخدرهاي ديگآنها مزاياي بالقوة •
. دارند

تمايل کمي است وآگونيست کاپا و يک آنتاگونيست مو يک بوتورفانول•
. به رسپتورهاي گاما دارند

ن ميلي گرم داخل عضالني يا داخل وريدي است و طول اثر آ1-2دوز آن •
. ساعت مي رسد4تا 



با ت قوي موآگونيست نسبي کاپا و يک آنتاگونيسيک نالبوفين
.فعاليت کم براي رسپتور گاما است

ميلی گرم 10معادل با ميلي گرم داخل عضالني يا وريدي 10دوز 
دقيقه به ترتيب براي 10-15دقيقه و 2-3با شروع اثر مورفين

6است و اثرات بي دردي تا مسيرهاي داخل وريدي و عضالني
.ساعت ادامه مي يابد



رمی فنتانیل
استفادة است کهآگونيست قوي و کوتاه اثر رسپتور مو رمي فنتانيل يک •

. در اياالت متحده مجاز شده استJuly 1996کلينيکي آن از 

.  داردکليرانس پالسمايي و پايان اثر سريعي رمي فنتانيل •

تجويز طوالني آن ارزيابي شده است و دقيقه 3/1نيمة عمر تقريبي آن •

.باعث تجمع اين دارو نمي شود



. است88/0مطالعات نشان داده که نسبت وريد نافي به شريان مادري 

خاطر است که بدر معرض قرارگرفتن جنين به دارو اندک بنابراين 

. متابوليسم سريع يا انتشار يا هر دو مي باشد 

آنالژزيک سيستميک جذاب والترناتيو دراين خصوصيات آن را 

براي آنها کنترانديکه (RA)زائوهايي مي سازد که بيهوشي موضعي 

.است



يکLockoutزمانباµg/kg4/0بولوسمؤثرميانگيندوز•

0.05µg/kg/minبافنتانيلرمیمداومانفوزیونيادقيقه

Lockoutیکوميکروگرم25بولوسیکبا time5

النيطواستفادةبا.مي کندايجادبخشيرضايتبي درديدقيقه،

ديکهکنترانموضعيبيهوشيکهزنانيازگروهيدرساعته36مدت

.استنشدهديدهجانبيعارضةهيچبوده،



:آرام بخش ها

باربيتورات ها، فنوتيازین ها، هيدروکسیآرام بخش ها شامل •

براي آرامش، ضد اضطراب يا هر دو در زین و بنزودیازپين ها

.  مرحلة اولية ليبر و قبل از سزارين استفاده شده اند



پرومتازین

. رايج ترين فنوتيازين در مامايي است

ميلي گرم براي پيشگيري از استفراغ25-50دوز همراه با مپريدين، با 

.تجويز مي شود

. توانايي آن در تقويت اثرات بي دردي مخدرها مورد شک است

دقيقه بعد از تزريق وريدي در مادر ظاهر شده و 1-2طي پرومتازين در 

.مي رسددقيقه به تعادل 15در طي 



کتامين

است که ايجاد بيهوشي مجزا (NMDA)آنتاگونيست رسپتور •

(dissociative)مي نمايد.

است  ، مکانيسم عمل آن ممکنمشتق فنيل سيکليدينبه عنوان يک •

اقع در منطقة تأثير متقابل با رسپتورهاي فنيل سيکليدين وبوسيلة يک 

يشنهاد اما شواهدي پ. ، تداخل داشته باشدليمبيک و کورتيکوتاالميک مغز

. مرکز اثرات کتامين استNMDAکرده اند که آنتاگونيسم 



هر 10mgيا 1mg/kg-0.5)کتامين در دوزهاي ساب آنستتيک 

در طي ليبر ( دقيقه30در 1mg/kgدقيقه تا دوز کامل 5-2

.استفاده شده است

ميلي گرم 25-50عالوه بر استفاده از آن در ليبر، کتامين در يک دوز 

.فاده شودمي تواند استدر تکميل بلوک نا کامل نرواگزيال براي سزارين 

می تواند ( کيلوگرم/ميلی گرم2بيشتر از )با دوزهاي باال 

ه ايجاد کند کاثرات سایکو ميمتيک و افزایش تون رحم

وزادي ممکن است باعث آپگار پايين و ناهنجاري  در تون عضالني ن

.شود



بنزودیازپين ها

(versed)و ميدازوالم ( آتيوان)، لورازپام (واليوم)ديازپام مثل •

.  ودمي توانند به عنوان آرام بخش و ضد اضطراب در ليبر استفاده ش

.  اين داروها به سرعت از جفت عبور مي کنند

ساعت و براي متابوليت اصلي 48نيمه عمر حذفي داراي دیازپام•

.استساعت 120متيل ديازپام بيشتر از دس–Nآن 



بي دردي استنشاقي

 کند اگر چه بي دردي استنشاقي به ميزان محدودي تسکين درد ايجاد مي•

.  مي باشدبراي تسکين درد در بيشتر مادران کافي ولي 

يا در تکنيک هاي نرواگزيالAdjunctبه عنوان اما ممکن است جايگاهي •

.  ، داشته باشددر مواردي که بي حسي موضعي امکان پذير نمي باشد



و ( اتدر طي انقباض)هم به صورت متناوب بي دردي استنشاقي مي تواند 
.تجويز شودهم به صورت مداوم 

بايد هم استفاده شوند اما بيمارانبه صورت خود تجويز آنها مي توانند 
اطمينان از براي Health care providerيک مراقبت با حضور 

.نداشته باشسطوح کافي هوشياري و استفادة مناسب از تجهيزات د



انتونوکس
.اکسيژن است% 50: اکسيد نيترو % 50مخلوط •

ترکيب با و هم در بي درديبراي سال هاي متمادي هم به عنوان تنها •
رفته براي ليبر مورد استفاده قرار گتکنيک هاي رژيونال و سيستميک 

. است

. دمي باشگيجي، تهوع، استفراغ و عدم همکاريعوارض جانبي آن شامل •
ت بنابراين اهمي. اتفاق مي افتدثانيه 60تا 45بي دردي بعد از اکثر اثرات 

استفاده در ابتداي شروع انقباضات رحمي entonoxدارد که باردار از 
.بعد از حداکثر انقباض استفاده آن را قطع کندکند و 



در اتاق هاي زايمان ممکن است Scavengingعدم وجود سيستم هاي 
.از نظر تئوري کارکنان را در خطر مواجهه طوالني مدت قرار دهد

، هيچ اثري بر عملکرد کبدي، کليوي50: 50تجويز انتونوکس به نسبت 
.قلبي يا ريوي ندارد



به طور %( 2/0تا % 25/0)انفلوران و ايزوفلوران ، %2/3دسفلوران•

.موفقيت آميزي براي ايجاد بي دردي ليبر استفاده شده اند

وي خواب آلودگي، باستفاده از اين بي دردي هاي استنشاقي به علت •

.ناخوشايند و هزينه باال محدوديت دارد

ني است زمابيشترين خطر هنگام استفاده از بي دردي هاي استنشاقي •

م که به طور ناگهاني دارو بيش از حد مصرف مي شود که باعث عد

.  هوشياري و از دست دادن رفلکس هاي محافظتي مي گردد


