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Abstakt ( streszczenie )
Cel : Celem badania jest ustalenie ( rozstrzygniecie ) czy żel polozniczy skraca drugi etap porodu i
czy ma działanie ochronne na krocze.
Metoda : Do badania wybrano 251 pierworódek w pojedynczej, terminowej ciąży niskiego ryzyka
przy ułożeniu dziecka w pozycji wierzchołkowej (główkowej ).
Ostatecznie grupa 228 kobiet zostało losowo przydzielonych do dwóch grup : A i B. Grupie A nie
aplikowano żelu połozniczego natomiast grupie B podczas badań waginalnych aplikowano żel
w odstępach czasowych do kanału rodnego, rozpoczynając od najwcześniejszego etapu porodu (
mniej niż 4 cm rozwarcia ), a kończąc na akcji porodowej.

Wyniki : Łącznie przeanalizowano 183 przypadków. Żel polozniczy znacznie skrócił drugi etap
porodu, o około 26 minut ( 30%) ( P=0.026) oraz istotnie zredukował pekniecia krocza.
Powyższe dane dotyczą akcji porodowej bez interwencji lekarza w postaci cesarskiego cięcia,
zabiegu chirurgicznego na pochwie lub chwytu Kristellera. Pierwszy etap porodu oraz całkowita
długość porodu również uległy skróceniu ale w mniejszym stopniu.
Nie wykazano znaczącej zmiany w wynikach drugorzędnych tj. Wspólczynnika interwencji
lekarskiej lub stanu urodzeniowego matki jak i dziecka. Nie zaobserwowano skutków ubocznych.
Wniosek: Systematyczne dopochwowe stosowanie zelu polozniczego wykazało znaczne skrócenie
drugiego etapu porodu i istotny wzrost integralności krocza.
Kolejne testy zbadają efekty użycia żelu na interwencje lekarskie oraz parametry końcowe stanu
matek oraz noworodków.
Słowa kluczowe: ułatwienia prodowe, zel polozniczy, rozdarcie krocza, drugi etap porodu.
Wprowadzenie: W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci udowodniono związek przyczynowo –
skutkowy pomiedzy urazami porodowymi oraz poporodową dysfunkcja dna miednicy.[13] Poród
droga pochwową 4-11 razy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzenia statyki narzadu rodnego (
wypadanie macicy) [16], 2.7 razy zwiększa ryzyko wystapienia wysiłkowego nietrzymania moczu.
Kroczowy uraz podczas porodu może prowadzić do nietrzymania moczu i kału, bolesnego
współżycia oraz przewlekłego bólu krocza.
Przebadano czynniki położnicze odpowiedzialne za zerwanie zwieracza odbytu i nietrzymanie
stolca włącznie z porodem kleszczowym, zabiegiem naciecia krocza oraz wydłużonym drugim
etapem porodu. [8, 9, 13, 18, 24].

W kilku innych badaniach udokumentowano , że przedłużony drugi etap porodu jest czynnikiem
ryzyka wpływającym na urazy dna miednicy [6, 9]
Chociaż czas trwania drugiej fazy porodu nie jest związany z zaburzeniami stanu noworodków,
wiąże się to jednak ze zwiększoną liczba powikłań poprodowych oraz zwiększonym ryzykiem
porodu zabiegowego u pierworódek. [6]
W przypadku wielorodek,

znaleziono związek pomiedzy długością drugiej fazy porodu,

a zwiekszonym ryzykiem powikłań poporodowych zarówno u matki jak i noworodka: 2 godzinne
wydłużenie drugiej fazy porodu zwiekszyło ryzyko porodu zabiegowego natomiast 3 godzinne
zwiekszylo ryzyko naciecia krocza oraz niepożądanych powikłań u noworodka.

Celem optymalizacji przebiegu porodu rozpatrzono wiele technik:
Poddanie się masażowi krocza kilka tygodni przed porodem zmniejszyło ryzyko urazu porodowego
u pierworódek. [10]. Dowody pozyskane z randomizowanych badań klinicznych (RCT) wykazały,
że unikanie nacięcia krocza chroni integralność krocza, [5,10] podczas gdy pionowa pozycja
porodowa w drugim etapie porodu nie miała wpływu na ogólny uraz krocza.[10] Przeprowadzono
badanie procedury masażu kroczowego środkiem nawilżającym w późnym drugim etapie i
wykazano skrócenie czasu trwania drugiego etapu bez znaczącego wpływu na integralność krocza.
[3, 23]
Idealne zarządzanie akcją porodową powinno zmaksymalizować prawdopodobieństwo porodu
pochwowego i zminimalizować ryzyko powikłań u matek i noworodków. Celem tego
randomizowanego

badania

klinicznego

było

zbadanie

efektów

działania

specjalnie

zaprojektowanego zelu polozniczego Dianatal ( MPC INTERNATIONAL S.A., 26, Boulevard
Royal, L-2449 Luksemburg) na przebieg porodu – akcji porodowej. W badaniu skupiono się na
długości drugiego etapu porodu oraz na zachowaniu integralności krocza. W przeciwieństwie do
poprzednich badań z zastosowaniem "klasycznego masażu kroczowego" z użyciem środka
nawilzajacego w późnym drugim etapie porodu, [3,23] celem tego badania było zoptymalizowanie
efektu nawilzania przy porodzie pochwowym, nie tylko przy użyciu specjalnie opracowanego żelu
położniczego zawierającego kwas poliakrylowy (środek bioadhezyjny), ale także poprzez
rozpoczęcie stopniowego stosowania żelu podczas pierwszego etapu porodu.

Materiał i metody:
Badanie to przeprowadzono w dwóch ośrodkach w Szwajcarii w okresie od października 2005 r. do
października 2006 r .: Kantonalny Szpital Kobiecy w Frauenfeld (1200 porodów rocznie) i
Kantonalny Szpital Kobiecy w Schaffhausen (600 porodów rocznie). W tym okresie nie zaszły
żadne istotne zmiany w środowisku klinicznym, personelu ani w grupie pacjentów. Obie instytucje
są uznanymi instytucjami edukacyjnymi. W obu placówkach zastosowano podobną rutynową
opiekę: poród z udziałem lekarza oraz położnej, badania pochwy i aplikowanie żelu były zwykle
wykonywane przez położne, a nacięcie krocza stosowano wybiórczo.
Badanie przeprowadzono jako randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe równoległe testy
grupowe u pierworódek. Ze względu na rodzaj procedury, było niemożliwym przeprowadzenie
badania ślepej próby lub badania z uzyciem placebo.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy A (standard opieki zgodnie z ustalonymi wytycznymi
oddziału bez stosowania żelu) lub do grupy B (standard opieki zgodnie z ustalonymi wytycznymi
oddziału a także pochwowe podanie żelu położniczego zgodnie z protokołem badania). W celu
analizy parametrów końcowych, grupy A i B zostały podzielone na następujące podgrupy, aby
wyeliminować umyslne próby wpłynięcia na czas akcji porodowej:

Grupa A-I:

położenie płodu podłużne główkowe w ułożeniu potylicowym przednim bez

interwencji typu: cięcie cesarskie, zabiegi operacyjne pochwy lub chwyt Kristellera; brak
zastosowania żelu położniczego;
• Grupa B-I: położenie płodu podłużne główkowe w ułożeniu potylicowym przednim bez
interwencji typu: cięcie cesarskie, zabiegi operacyjne pochwy lub chwyt Kristellera: z użyciem żelu
położniczego
• Grupa A-II: położenie płodu podłużne główkowe w ułożeniu potylicowym przednim bez
interwencji typu: cięcie cesarskie lub zabiegi operacyjne pochwy: brak zastosowania żelu
położniczego
• Grupa B-II: położenie płodu podłużne główkowe w ułożeniu potylicowym przednim bez
interwencji typu: cięcie cesarskie lub zabiegi operacyjne pochwy: z użyciem żelu położniczego

Protokół badania, broszura badacza, informacje o pacjencie oraz formularz świadomej zgody
zostały przekazane trzem kantonalnym komisjom ds. etyki celem zapoznania się i zatwierdzenia:
Lokalnej Państwowej Komisji ds. Etyki obu kantonów Basel (EKBB), Komisji ds. Etyki Kantonu
Thurgau i Komisji ds. Etyki

Kantonu Zurych (odpowiedzialna za Schaffhausen). Pisemne

zatwierdzenia trzech komisji etycznych zostały wysłane do ostatecznego zatwierdzenia przez
szwajcarskie władze, Swissmedic. Pisemna zgoda Komisji ds. Etyki i powiadomienie o
zatwierdzeniu ze Swissmedic zostały przesłane sponsorowi Happy Child Birth Holding and
Foundation przed rozpoczęciem badania.
Uzyskano ustną i pisemną zgodę pacjentek w języku niemieckim. W historii pacjenta oznaczono
zgodę, odmowę lub brak spełnienia warunków do udziału w badaniu. Przy przyjęciu do szpitala do
porodu kobiet spełniających warunki badania, sprawdzono kryteria włączenia do badania. W
przypadku zgodności, zapytano je, czy nadal chcą uczestniczyć w badaniu.
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Deklaracji Helsińskiej, przyjętej przez 18.
Zgromadzenie Ogólne WMA w Helsinkach, Finlandia, czerwiec 1964 r., A następnie
znowelizowane przez 52. Zgromadzenie Ogólne WMA, Edynburg, Szkocja, październik 2000 r.

Kryteria kwalifikacji do badania:

Kryteria zdefiniowane jako kryteria włączenia: wiek pomiędzy 18 a 40 lat; pisemna zgoda na
badanie; planowany porod pochwowy; pierworódka; ciąza pojedyńcza o pozycji wierzchołkowej
(ostatecznie ocenione po porodzie); szacunkowa masa urodzeniowa od 2000 g do 4500 g (klinicznie
lub przez USG); i ciąża niskiego ryzyka w terminie (37-42 tygodni ciąży). Kryteria wykluczenia to:
przeciwwskazania do porodu pochwowego; wskazania do zakażenia owodniowego; wskazania do
zagrożenia płodowego; zbyt długie oczekiwanie na pękniecie błon płodowych (24 h); podejrzenie
wad płodu; wskazania do niewspółmierności porodowej; współistniejąca ciezka choroba matki;
porody w wodzie.

Analiza wyników badań:
Określono następujące dane wyjściowe badania: zmniejszenie długości drugiego etapu porodu
(pełne rozszerzenie szyjki macicy do momentu porodu noworodka). Drugorzędnymi danymi
wyjściowymi było zmniejszenie długości pierwszego etapu porodu (rozszerzenie szyjki macicy
między 4 cm a 10 cm); redukcja okaleczeń/pekniec krocza; różnice w wynikach noworodków
(punktacja Apgar 1, 5 i 10 minut po urodzeniu, pH pępowiny); różnice w interwencjach
położniczych (cięcie cesarskie, operacje pochwowe, episotomia). Podobnie, zbadano skutki
uboczne u matki i noworodka względem żelu położniczego .
Specyfikacja żelu położniczego:
Do tego badania wykorzystano specjalnie zaprojektowany sterylny żel położniczy. Skład żelu
oparto na usieciowanym kwasie poliakrylowym, hydroksyetylocelulozie i glikolu propylenowym.
Jest on wolny od konserwantów. Zastosowano sterylizację para wodną.
Farco Pharma GmbH Koln / Klosterfrau Berlin GmbH, Niemcy, wyprodukowano zgodnie z
przepisami GMP (dobra praktyka wytwarzania). Przed testami klinicznymi przeprowadzono
szeroko zakrojone badania zgodności biologicznej w Toxikon Europe, Leuven, Belgia, zgodnie z
normami FDA (Food and Drug Administration). Badania te wykazały bezpieczny profil zgodności
biologicznej bez oznak zagrożenia dla matki lub noworodka. W trakcie badania żel położniczy
otrzymał znak towarowy CE (urządzenie medyczne typu I, grudzień 2005 r.).
Żel położniczy posiada właściwości spełniające wymogi do stosowania w położnictwie. Wysoka
aktywność mukoadhezyjna; Wysoka lepkość; Przewodność elektryczna; jałowy; i nie powodujący
alergii. Jego własciwości gwarantują bezpieczne stosowanie w środowisku położniczym, również w
przypadku nieprzewidzianej potrzeby przejścia na cesarskie cięcie i / lub na zabieg
elektrochirurgiczny. Żel położniczy został dostarczony przez HCB - Happy Child Birth Holding
and Foundation w jednorazowych, sterylnie zapakowanych 11 ml strzykawkach, przechowywanych
w temperaturze pokojowej.

Sposób nałożenia żelu:
W badaniu grupy B żel położni został stopniowo wprowadzony do kanału rodnego podczas badania
pochwowego, rozpoczynając od pierwszego badania pochwowego. Podawanie żelu rozpoczęło się
na początku pierwszego okresu porodu (przed 4 cm rozszerzeniem szyjki macicy) i zakończyło się
podczas finalnej akcji porodowej. Podczas każdego badania równomiernie rozprowadzano w
pochwie od 3 do 5 ml żelu przy użyciu sterylnej rękawicy (maksymalny czas trwania: 30 s).
Zastosowano ogólne instrukcje wprowadzania żelu bez specjalnego szkolenia. Żel wprowadzono
ręcznie do kanału rodnego bez użycia aplikatora dopochwowego. Nie wykonano masażu
kroczowego. Po urodzeniu głowy noworodka, obszar usta-nos został oczyszczony suchą serwetą
Zarządzanie danymi:
Zarządzanie danymi zostało przeprowadzone pod nadzorem Wydziału Farmakologii Klinicznej i
Toksykologii, Uniwersytetu Klinicznego w Bazylei, Szwajcaria. Randomizacja, projektowanie i
przygotowanie kart obserwacji klinicznej zostały przeprowadzone przez Analytical International
GmbH, Lorrach, Niemcy. Wprowadzanie danych zostało przeprowadzone w dwóch egzemplarzach
przez dwie różne osoby. Podczas wprowadzania danych sprawdzano kompletność i wiarygodność
danych. Jeżeli dwa zestawy danych wykazywały niezgodne wartości, wpisy zostały ponownie
sprawdzone w odniesieniu do danych pierwotnych i skonsolidowane.

Analiza statystyczna:
Czas trwania pierwszego i drugiego etapu porodu porównywano między badanymi grupami za
pomocą analizy wariancji (ANOVA), z wiekiem, wskaźnikiem masy ciała, masą urodzeniową
noworodka jako współzmiennymi. Porównania przeprowadzono przy użyciu oprogramowania
SPSS for Windows (wersja 11.0 (Chicago, USA)). Stopień istotności ustalono na P=0.05. W
obliczeniu ilorazu szans urazów krocza wykorzystano również oprogramowanie Graph Pad Instat
Version 3.06 (GraphPad Software Inc., San Diego, USA). Wtórne wyniki badań porównano między
grupami, za pomocą analizy wariancji (zmienne ciągłe), nieparametrycznego testu MannaWhitneya (wyniki) i odpowiednio testu x2 lub testu dokładnego Fischera. Wszystkie
parametry/wyniki zostały przeanalizowane opisowo: dane pierwotne zostały zestawione w tabelach
jak i za pomocą przedstawienia graficznego.

Analiza mocy testu w odniesieniu do wielkości próby:
Głowne dane wyjściowe zostały zdefiniowane jako zmniejszenie długości drugiego etapu porodu.
Oczekiwanym efektem było zmniejszenie o 50% różnicy czasu porodu pomiędzy pierworódkami a
wieloródkami. Poniżej podano przyjęte i powszechnie akceptowane czasy trwania porodu (2):
Długość akcji porodowej u róznych grup etnicznych:
• Pierworódki: pierwsza faza poródu : 462 +/-354 min (SD: 76,6%)
(ns347) // druga faza porodu : 53 +/-47 min (SD) (ns556) // całkowity czas:
515 min;
• Wieloródki: pierwsza faza porodu: 342 +/-240 min (SD:
70,4%) (ns602) // druga faza porodu: 17 +/-20 min (SD) (ns917) //
całkowita: 359 min
• Delta / 2: (53-17 min) / 2=18
W celu zapewnienia 80% mocy wykrywania różnicy średnich w ciągu 18 minut (różnica między
średnią grupy 1 wynoszącą 53 minuty i średnią z grupy 2 wynoszącą 35 minut), oszacowano
wielkość próby na 87 w każdej grupie, przyjmując, że standardowe odchylenie wynosi 42 minuty
(co odpowiada 80%) przy użyciu testu t dla dwóch grup z poziomem istotności: 0,05 (obliczonym
przez nQuery Advisor 5.0) (Statistical Solutions, Saugus, USA). Uwzględniając przypadki
rezygnacji, wybrano n=100 dla obu grup.

Rezultaty badań:
Łącznie, w obu ośrodkach badawczych zrekrutowano 251 kobiet; finalnie zakwalifikowano 228 z
nich i losowo przydzielono do dwóch grup badawczych. Kobiety decydujące się na poród w wodzie
zostały wykluczone z analizy, a uzyskane 183 przypadki poddano analizie (tabela 1). Spośród nich,
89 przypadków leczono zgodnie z ustalonymi standardami opieki ośrodków badawczych i
przydzielono do grupy A, a 94 przypadki leczono żelem położniczym zgodnie z instrukcjami
stosowania oraz z ustalonymi standardami opieki, i przypisano je do grupy B. Nie było
statystycznie istotnej różnicy w proporcji grup leczonych w każdym z centrów badawczych. Nie
było statystycznie istotnej różnicy w parametrach demograficznych i w parametrach końcowych
stanu matek i noworodków pomiędzy badanymi grupami (Tabela 2). Grupy badawcze nie różniły
się istotnie pod względem częstości występowania ułożenia dziecka.
Podobnie, nie było statystycznie istotnej różnicy pomiędzy badanymi grupami w liczbie cięć
cesarskich, ekstrakcji próżniowej i kleszczowej, manewrach/chwytach Kristellera, planowej
amniotomii lub znieczuleniem zewnątrzoponowym.
Aby ocenić wpływ zastosowania żelu polozniczego na ułatwianie porodu, skupiliśmy się na analizie
podgrup.

Tabela 1

Leczenie przez centra odpowiednio w Schaffhausen (SH) oraz Frauenfeld (FF).
Centrum
SH

Razem
FR

Leczenie
Grupa A : bez żelu

22

67

89

Grupa B: z żelem

27

67

94

Razem

49

134

183

Tabela 2
Kryteria demograficzne oraz rezultaty badań ( matki oraz noworodki )
Wartości

N

Średnia

SD

Wartość P

Grupa A

89

28,6

5

0.972

Grupa B

94

28,6

5,27

Grupa A

89

280.6

7.55

Grupa B

94

280.4

6.95

odpowiednio
Wiek matki w latach

Ciąża (dni)
0.857

Waga matki (kg)
Grupa A

87

78.6

11.42

Grupa B

94

77.1

11.5

Grupa A

89

1.5

0.97

Grupa B

94

1.5

0.94

Grupa A

87

165.2

6.98

Grupa B

94

165.9

5.98

Grupa A

89

3384.9

388.15

Grupa B

94

3433.7

454.9

Grupa A

89

35.1

1.15

Grupa B

94

34.9

1.38

0.379

Szyjka macicy (cm)
0.891

Maternal length (cm)
0.482

Waga noworodka (g)
0.437

Obwód głowy noworodka (cm)
0.197

Komplikacje u matki z związku z użyciem żelu
Grupa A

89

0

Grupa B

94

0

Komplikacje u noworodka z związku z użyciem żelu (infekcja noworodka, przewiezienie do oddziału intensywnej
terapii noworodka

Grupa A

89

0

Grupa B

94

0

Liczba punktów w skali Apgar po 1 min.
Grupa A

37

8.75

Grupa B

37

8.35

0.028

Liczba punktów w skali Apgar po 5 min.
Grupa A

37

9.75

Grupa B

37

9.45

0.024

Liczba punktów w skali Apgar po 10 min.
Grupa A

37

9.89

Grupa B

37

9.84

0.546

Aby ocenić wpływ zastosowania żelu polozniczego na ułatwianie porodu, skupiliśmy się na analizie
podgrup grup A-I i B-I.
Następujące wyniki pochodzą z porównana grupy A-I z grupą B-I (tabele 3 i 4).

Tabela 3
Czas trwania porodu w grupie A-I i grupie B-I: położenie płodu podłużne główkowe w ułożeniu
potylicowym przednim, poród bez interwencji lekarskich, takich jak cięcie cesarskie, zabiegi
operacyjne pochwy i manewr/chwyt Kristellera.

A- I Etap I

B-I Etap I

A-I Etap II

B-I Etap II

A-IEtap I&II B-IEtap I&II

37

37

37

37

37

37

Średnia

208.92

186.35

88.14

61.78

297.05

248.14

Odchylenie

125.48

137.90

60.51

36.40

130.31

156.06

20.63

22.67

9.95

5.98

21.42

25.66

167.08

140.37

67.96

49.64

253.60

196.10

250.75

232.33

108.31

73.91

340.50

300.17

Minimum

35.00

30.00

16.00

17.00

52.00

75.00

Mediana

165.00

140.00

78.00

56.00

284.00

202.00

520.00

530.00

272.00

155.00

536.00

685.00

Liczebność
próby (n)

standardowe
Błąd
standardowy
średnich
Dolna
granica 95%
przedziału
ufności
Górna
granica 95%
przedziału
ufności

(50-ty
percentyl)
Maximum

Tabela 4
Róznice w czasie trwania porodu
Liczebność Etap
próby (n)
Grupa A-I vs. B- 74

Redukcja Redukcja

Redukcja

Redukcja

porodu średniej

mediany

średniej &

mediany & P

I

25,00

10,80

15,15

22,57

I
Grupa A-I vs. B- 74

Wartość

Brak
danych

II

26,36

22,00

29,91

28,21

0,026

I & II

48,91

82,00

16,47

28,87

Brak

I
Grupa A-I vs. B- 74
I

danych

Czas pierwszej fazy porodu wynosił 208,92 +/-20,63 (SEM) min
(mediana 165,0 min.) w grupie A-I, i 186,35 +/-22,67
(SEM) min (mediana 140,0 min) w grupie B-I.
Czas drugiej fazy porodu wynosił 88,14 +/-9,95 (SEM) min (mediana 78,0 min)
w grupie A-I i 61,78 +/-5,98 (SEM) min (mediana 56,0 min) w grupie B-I. Znaczna redukcja czasu
drugiej fazy porodu – o 26,4 minuty lub 30% co zaobserwowano w Grupie B-I w porównaniu z
grupą A-I; Ps-0,026 (rysunek 1).
Średni całkowity czas porodu (etapy 1 i 2) wynosił 297,05 +/-21,42 (SEM) min (mediana 284,0
min) w grupie A-I i 248,14 +/-25,66 (SEM) min (mediana 202,0 min) w grupie B-I. Jak pokazano w
Tabeli 2, liczba punktów w skali Apgara po 1 minucie [8,75 (A-I) vs. 8,35 (B-I) ] a po 5 min [9.75
(A-I) vs. 9,45 (B-I) ] znacznie się rózniły pomiędzy grupą A-I i grupą B-I (1 min: P=0,028, 5 min:
P=0,024).
Wartości po 10 minutach nie różniły się istotnie. Wartości pH pępowiny tętniczej i żylnej były
porównywalne i nie różniły się istotnie między grupami badawczymi. Wskaźniki interwencji takich
jak manewr/chwyt Kristellera, amniotomia lub znieczulenie zewnątrzoponowe, nie różniły się
znacząco między grupami. Jak pokazano w Tabeli 5, częstość występowania nacięcia krocza nie
różniła się istotnie pomiędzy grupą A-I a B-I (A-I i B-I): nacięcie krocza przeprowadzono u ośmiu
pacjentek w grupie A-I i u dziewięciu w Grupie B-I. U dziewięciu pacjentek z grupy A-I i 14

pacjentów z grupy B-I stwierdzono nienaruszone krocze. Różnica nie była znacząca, ale wykazała
tendencję (P=0,072, Tabela 5).
Do dalszej oceny rezultatów uzycia żelu polozniczego na krocze, do badania włączono kobiety z
przeprowadzonym chwytem Kristellera i po ich przystapieniu stworzono grupy A-II i B-II. Jako
wskaźnik ochrony krocza, wspolczynniki nienaruszenia krocza zostały porównane z uszkodzeniami
krocza. Nie odniesiono się do zabiegu naciecia krocza. Porównując grupę A-II z grupa B-II
wskaźnik nienaruszonego krocza wzrosł o 15%. Róznica jest statystycznie znacząca ( P=0.024,
Tabela 5).
Stopień urazów krocza nie różnił się znacząco wśród badanych grup: w grupie A-II średnia ocena
zmian w kroczu wynosiła 1,66+/-0,48 (mediana 2) w porównaniu do 1,62+/-0,71 (mediana 1,5) w
grupie B-II. W grupie w ktorej zastosowano zel, najwyższy stopień urazu to 3 ( dwa razy ),
natomiast w grupie bez użycia żelu, najwyższa zgłoszony stopień urazu to 2. Nie było istotnej
różnicy w częstości występowania EDA (znieczulenie zewnątrzoponowe) pomiędzy badanymi
grupami A-II i B-II (danych nie uwzgledniono).
Średnie zużycie żelu w grupie B wynosiło 24,3 +/- 1,2 (SEM) ml. Ilość żelu nie zależała od
interwencji, takich jak ekstrakcja próżniowa, ekstrakcja kleszczami, Kristeller, EDA (znieczulenie
zewnątrzoponowe) lub amniotomia. Do czasu wypisania ze szpitala potencjalne skutki uboczne
matek lub noworodków spowodowane żelem położniczym były oceniane przez położne i lekarzy.
Okres obserwacji obejmuje średnio trzy dni po urodzeniu. Spośród 94 przypadków w grupie B ani
położne, ani położnicy nie zgłosili zdarzeń niepożądanych lub działań niepożądanych
potencjalnie związanych ze stosowaniem żelu położniczego. Zastosowanie żelu położniczego
nie miało negatywnego wpływu na zabiegi pochwowe. Nie zaobserwowano negatywnego
wpływu przy przejściu na cesarskie cięcie lub na zabieg elektrochirurgiczny.

Tabela 5
Integralność krocza podczas porodów siłami natury bez zastosowania ciecia cesarskiego lub
procedur operacyjnych pochwy.
Liczebność

Nacięcie

Pęknięcie

Nienaruszenie Współczynnik

próby (n)

krocza

krocza

Grupa A-I

37

8

20

9

24,32

Grupa B-I

37

9

14

14

37,84

nienaruszenia w %

P=0,072

P=0,024
Grupa A-II

46

12

24

10

21,74

Grupa B-II

49

15

16

18

36,73

Dyskusja
Siła tarcia pomiedzy dzieckiem a częscia pochwową kanału rodnego jest przeciwstawna do siły
skurczów mięśnia macicy w trakcie porodu pochwowego [4, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22],
Uzyskujemy zmniejszenie współczynnika tarcia przez środek nawilżający. Starożytny Grek,
Chiron, promował wykorzystanie oliwy z oliwek i wody, aby ułatwić poród u koni w IV wieku pne,
procedura ta wykorzystywana jest jako najwyższy standard w weterynarii [1]. Zgodnie z naszą
najlepszą wiedzą jest to pierwsza randomizowana kontrolowana próba, która ocenia działanie
specjalnie opracowanego żelu położniczego, stosowanego zgodnie z procedurą weterynaryjną z
ułatwieniem porodu i ochroną krocza.
U kobiet rodzących pochwowo bez interwencji, takich jak cesarskie cięcie, zabiegi pochwowe lub
manewr Kristellera, zastosowanie żelu położniczego skróciło drugi etap porodu o 30% (26
min), w statystycznie istotny i klinicznie znaczący sposób (P=0,026). Współczynniki EDA nie
różniły się istotnie pomiędzy badanymi grupami. I faza porodu oraz jego całkowity czas nie zostały
znacznie skrócone. Nasze wyniki świadczące o znacznym skróceniu drugiego etapu porodu są
poparte przez grupę Stamp et al. , która również wykazała, w mniejszym stopniu, znaczące
skrócenie drugiego etapu porodu o 11 min za pomocą masażu krocza [23].
Nasze wyniki nie wykazały znaczącej zmiany wyników wtórnych (drugorzędnych), takich jak
współczynniki interwencji lekarskich oraz parametry końcowe oceny stanu matki i noworodka.
Jednak w przypadku porodów pochwowych bez interwencji, wartości Apgar po 1 i 5 min były
znacznie niższe w grupie w której zastosowano żel położniczy. Aczkolwiek znaczące, różnice te nie
miały znaczenia klinicznego i można je wytłumaczyć wpływem żelu na wygląd i czucie w dotyku
noworodka, ważnych składników oceny Apgar.
U kobiet rodzących pochwowo, bez interwencji, takich jak cięcie cesarskie lub zabieg operacyjny
pochwy, stosowanie żelu położniczego wykazało statystycznie istotny wzrost integralności krocza
(P=0,024). To odkrycie nie zostało jeszcze zgłoszone przez innych autorów. Ani Stamp i inni ani
Alberset i inni nie mogą wykazać takiego efektu w ich randomizowanych testach klinicznych Ten
nowo zademonstrowany efekt ochrony krocza można przypisać albo szczególnym właściwościom

żelu położniczego, albo różnym zabiegom rozpoczynającym się od wczesnego pierwszego etapu
porodu w tym tescie klinicznym. Stamp i inni oraz Albers i inni. zbadali

wpływ masażu

kroczowego na późny drugi etap porodu za pomocą zwykłego nawilżacza stosowanego do badań
pochwy (żel K-Y), Johnson and Johnson (New Brunswick, USA).
W przeciwieństwie do ww. żelu, składnik poliakrylowy w żelu położniczym stosowany w tym
badaniu jest znany z jednej z najwyższych właściwości mukoadhezyjnych i ma właściwości
indukowania mukoadhezyjnego filmu (taśmy) na kanale rodnym, co ostatecznie prowadzi do efektu
ochrony krocza. Efekt ten może być dodatkowo wspierany przez różne procedury stosowane w tym
badaniu, które rozpoczęły się we wczesnym pierwszym etapie porodu, w porównaniu z masażem
krocza zbadanym przez Stampa i Albersa oraz ich współpracowników.

Nie zgłoszono żadnych zdarzeń ani działań niepożądanych związane z zastosowaniem żelu
położniczego, takich jak reakcje alergiczne, infekcje lub aspiracja noworodków. Te wyniki
sugerują, że stosowanie położniczego żelu w celu ułatwienia akcji porodowej rozpoczynając
od wczesnego pierwszego etapu porodu, uważane jest za bezpieczne dla ludzi.
Systematyczne stosowanie żelu położniczego w porodzie pochwowym wykazało znaczącą
poprawę w skróceniu drugiego etapu porodu oraz w ochronie krocza. Aby dokładniej zbadać
wpływ żelu położniczego na wtórne końcowe wyniki, takie jak współczynniki interwencji i
paramerty końcowe stanu matki oraz noworodka, należy przeprowadzić badania kliniczne na
szerszą skalę.
Podziękowania
Dziękujemy za finansowe wsparcie: HCB Happy Childbirth Holding & Foundation, Szwajcaria i
Farco Pharma GmbH, Niemcy.
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