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Wstęp. Cewnik Foleya stosowany w celu preindukcji porodu
jest metodą bezpieczną, skuteczną i możliwą do wdrożenia.
W pracy oceniono wskazania, skuteczność, tolerancję pacjentek oraz wyniki zastosowania cewnika na podstawie oddziałowego protokołu w naszej placówce.
Materiał i metody. Audyt kliniczny oraz ocenę zadowolenia
pacjentek przeprowadzono na Uniwersyteckim Oddziale Położniczym w Colombo na Sri Lance. Zgodnie z obowiązującym
protokołem pacjentkom zakwalifikowanym do indukcji porodu z przyczyn położniczych zaproponowano założenie cewnika Foleya. Wszystkie kobiety były w ciąży pojedynczej
w położeniu główkowym z zachowanym pęcherzem płodowym w wieku ciążowym >37. tydzień. Z badań wyłączono
kobiety z cięciem cesarskim lub zabiegiem w obrębie macicy
w wywiadzie, nisko usadowionym łożyskiem oraz podejrzeniem zagrożenia życia płodu. U pacjentek z wynikiem <3
w zmodyfikowanej skali Bishopa do kanału szyjki macicy wprowadzono cewnik Foleya (16 Fr). Zadowolenie pacjentek z zastosowania metody oceniono na podstawie stopnia odczucia
dyskomfortu na wizualnej skali analogowej (0–10).
Wyniki. Cewnik Foleya założono 56. pacjentkom. Do najczęstszych wskazań należały cukrzyca ciążowa i ciąża po terminie
porodu. Trzydzieści dwie kobiety (57,1%) nie rodziły wcześniej.
W czasie indukcji porodu 53 (94,6%) pacjentki nie zgłaszały lub
zgłaszały jedynie niewielki dyskomfort. Mediana (IQR) czasu
przebywania cewnika w szyjce macicy wynosiła 30 (23–48)
godzin. W grupie kobiet, u których zastosowano tylko cewnik
odnotowano 5 cięć cesarskich i 31 porodów drogami natury, a
w grupie, w której stosowano zarówno cewnik, jak i prostaglandyny – 7 cięć cesarskich i 13 porodów drogą pochwową. Pacjentki, u których jako jedyną metodę preindukcji porodu zastosowano cewnik, miały niższe ryzyko cięcia cesarskiego w porównaniu do kobiet, którym założono cewnik i podano prostaglandyny (ryzyko względne = 0,40, 95% CI = 0,15–1,09, P = 0,09).
Wnioski. Cewnik Foleya to dobra alternatywa dla prostaglandyn w preindukcji porodu. Cechuje się komfortem dla pacjentek i bezpieczeństwem aplikacji.
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WSTĘP
Indukcja porodu (IP) to proces sztucznego pobudzania macicy do rozpoczęcia porodu [1]. IP jest
powszechną procedurą położniczą, wykonywaną
coraz częściej na świecie. Na Sri Lance odsetek IP
wynosi 37,5%, co stanowi jedną z najwyższych
wartości na świece [2]. Dla porównania w Zjednoczonym Królestwie odsetek IP waha się od 6%
do 25%, średnio 20% [3], a w USA – 13% [4].
Indukcja porodu ma istotny wpływ na doświadczenie porodu przez kobiety. Procedura ta jest
wskazana, gdy korzyści zakończenia ciąży przeważają nad ryzykiem jej kontynuacji.
Obecnie stosuje się wiele metod indukcji
porodu u kobiet z nieprzygotowaną szyjką macicy. W celu przyspieszenia jej dojrzewania stosuje się zarówno metody mechaniczne, jak przezszyjkowe wprowadzenie cewnika Foleya (CF)
poza pęcherz płodowy, oraz farmakologiczne,
np. dopochwowe podanie prostaglandyn czy
mizoprostolu [5-7]. W ostatnich dekadach metody farmakologiczne często stosowano zamiast
mechanicznych [8]. Mechaniczne metody preindukcji porodu stworzono w celu pobudzania
dojrzewania szyjki macicy i przyspieszania porodu poprzez rozciąganie szyjki macicy. Należą one
do najstarszych sposobów wzniecania porodu
[8]. Najczęściej stosowaną metodą oceny gotowości do zakończenia ciąży jest zmodyfikowana
skala Bishopa, która polega na ilościowej ocenie
konsystencji i rozwarcia szyjki macicy oraz ustawienia i pozycji punktu przodującego [9].
Ostatnio przeprowadzony przegląd Cochrane wykazał, że, w porównaniu do prostaglandyn, IP z zastosowaniem metod mechanicznych,
jak CF, skutkuje podobnym odsetkiem cięć
cesarskich oraz niższym ryzykiem hiperstymulacji z lub bez zmian akcji serca płodu [8].
Ponadto CF wiąże się z mniejszą ilością działań
niepożądanych, zarówno u matki, jak i u noworodka, niż dopochwowo podane prostaglandyny[8]. W porównaniu do oksytocyny metody
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mechaniczne redukują ryzyko cięcia cesarskiego [8], a ich skuteczność w wywoływaniu porodu w ciągu 24. godzin od wdrożenia jest
zbliżona do skuteczności prostaglandyn [8].
Biorąc pod uwagę cięcie cesarskie metody te są
równie skuteczne i cechują się mniejszym występowaniem działań niepożądanych [7,8,10].
Dostępne ograniczone dane sugerują, że nie ma
dowodów na zwiększone ryzyko zakażeń przy
zastosowaniu metod mechanicznych [8], dlatego należy je rozważyć w placówkach o ograniczonych zasobach. Do potencjalnych korzyści
stosowania metod mechanicznych w porównaniu z farmakologicznymi należą: szeroka dostępność, niski koszt oraz redukcja niektórych
działań niepożądanych [8].
Preparaty zawierające prostaglandyny stosowane w celu przyspieszania dojrzewania szyjki
macicy są drogie, wymagające przechowywania
w lodówce [11,12]. W nigeryjskim badaniu
stwierdzono, że stosowanie prostaglandyn w tamtejszych warunkach jest ograniczone głównie ze
względu na ich wysoki koszt oraz nieadekwatną
infrastrukturę uniemożliwiającą zachowanie
wąskich zakresów temperatury do utrzymania
wartosci leku [13]. W krajach rozwijających się
przezszyjkowe wprowadzenie cewnika Foleya
w celu preindukcji porodu jest niedrogie i możliwe do zastosowania [11]. W doświadczonych
rękach jest to metoda bezpieczna i skuteczna.
Jednak wielu pracowników służby zdrowia
uznaje ją za kłopotliwą, w pewnym sensie przestarzałą i nieoptymalną pod względem estetycznym. Temat ten jest często poruszany w piśmiennictwie. Jednak dane dotyczące zadowolenia pacjentek lub ich preferencji dotyczących
indukcji porodu są znikome [8]. Tylko jedno
badanie poruszało temat zadowolenia pacjentek
i dyskomfortu ocenionego na wizualnej skali
analogowej, związanego z aplikacją materiału
i fazą dojrzewania szyjki macicy przy użyciu
cewnika jednobalonowego, prostaglandyn i cewnika dwubalonowego [14]. Obecne badanie
skupia się bardziej na tolerancji i lokalnych
możliwościach zastosowania CF. Na Oddziale
Położniczym w Szpitalu Uniwersyteckim na Sri
Lance przeprowadzono badania prospektywne
w celu oceny wskazań, skuteczności, tolerancji
pacjentek oraz wyników zastosowania cewnika
Foleya w preindukcji porodu.

Uniwersyteckim Oddziale Położniczym Szpitala De Soysa w Colombo na Sri Lance. Kobietom zakwalifikowanym do IP ze wskazań położniczych zaproponowano założenie CF zgodnie z protokołem obowiązującym na oddziale.
Protokół ten sporządzono na podstawie najnowszych zaleceń dotyczących indukcji porodu
opublikowanych przez Kolegium Położników
i Ginekologów na Sri Lance.
Protokół oddziałowy dotyczący preindukcji
porodu przy pomocy cewnika Foleya.
1. Decyzję o indukcji porodu podjął doświadczony położnik na podstawie wskazań położniczych.
2. Kobietom z wynikiem <3 w zmodyfikowanej skali Bishopa (Modified Bishop Score,
MBS) do kanału szyjki macicy w warunkach
aseptycznych wprowadzono cewnik 16 Fr. Po
zweryfikowaniu pozycji w badaniu ultrasonograficznym napełniono balonik 50 ml wody.
3. Balonik pozostawiono do samoistnego wydalenia nie dłużej niż przez 48 godzin.
Niniejsze badanie nie wpływało na kwalifikacje pacjentek do zabiegu. W sposób prospektywny oceniono zastosowanie CF na przestrzeni 3 miesięcy. Wszystkie kobiety były w ciąży
pojedynczej w położeniu główkowym z zachowanymi błonami płodowymi w wieku ciążowym >37. tydzień. Wyłączono kobiety z cięciem cesarskim lub zabiegiem w obrębie macicy w wywiadzie, nisko usadowionym łożyskiem
oraz podejrzeniem zagrożenia życia płodu. Po
podjęciu decyzji o konieczności indukcji porodu pacjentkom przedstawiono koncepcję badania i włączono te, które wyraziły zgodę. W każdym przypadku MBS oceniał i CF zakładał
lekarz. Początkowo zastosowano wyłącznie CF,
Tab. 1. Dane demograficzne pacjentek
Pacjentki n=56
Rodność

n (%)

Rodność-0
Rodność-1
Rodność-2
Rodność-3
Rodność-4

32(57,1)
15(26,8)
5(8,9)
3(5,4)
1(1,8)

Wiek ciążowy
(w tygodniach)
37-40 + 6 dni
41>

32(57,1)
24(42,9)

Wiek (w latach)

MATERIAŁ I METODY
Przegląd kliniczny wraz z oceną zadowolenia
pacjentek miał charakter prospektywny i odbył
się między lipcem a wrześniem 2013 roku na
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< 20
21–25
26–30
31–35
35<

6(10,7)
12(21,4)
22(39,3)
14(25,0)
2(3,6)
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a przy braku postępu porodu po 48 godzinach
włączono prostaglandyny. Oznacza to, że pacjentkom z MBS <6 po 48 godzinach podano
3 mg prostaglandyny E2 w postaci tabletek dopochwowych. W razie konieczności podawano
maksymalnie 2 dawki prostaglandyny E2 w odstępie 12. godzin. Zastosowanie prostaglandyn
miało miejsce po wyrażeniu przez pacjentkę

świadomej pisemnej zgody. Sztuczne przebicie
błon płodowych z lub bez dożylnego wlewu
oksytocyny stosowano, jeśli MBS było większe
lub równe 6, a poród nadal się nie rozpoczął.
Zgromadzono dane dotyczące: wskazań do
indukcji porodu, okresu czasu, przez jaki cewnik pozostawał w kanale szyjki macicy, dodatkowego zastosowania prostaglandyn, amnioto-

Tab. 2. Ogólne wyniki badań
Rodność

Rodność-0
Rodność-1
Rodność-2
Rodność-3
Rodność-4

Preindukcja
porodu z
użyciem cewnika
Foleya (n=36)
n(%)

21(58,3)
9(25,0)
4(11,1)
1(2,8)
1(2,8)

Średnia długość
przebywania CF
w kanale szyki
macicy (SD)

Wszystkie porody Liczba porodów
drogą pochwo- drogą pochwową
po zastosowaniu
wą, w tym
wyłącznie CF
porody instru(n=31)
mentalne (CF i
n(%)
prostaglandyny
w tabletkach
dopochwowych)
(n=44)
n(%)
26(59,1)
11(25,0)
4(9,1)
2(4,5)
1(2,3)

18(58,1)
7(22,6)
4(12,9)
1(3,2)
1(3,2)

29,8 (16,4)
29,5 (17,8)
39,4 (9,2)
38.7 (13,7)
23,0 (0)

Średni stopień
odczucia
dyskomfortu na
wizualnej skali
analogowej od
1 do 10 (SD)

1,7 (1,2)
2,1(1,9)
1,0 (0)
1.7 (0,6)
1,0 (0)

SD – odchylenie standardowe

Tab. 3. Sposoby ukończenia ciąży a inne parametry

Wskazanie
Ciąża niepowikłana (n=24)*
Cukrzyca ciążowa
Zahamowanie wzrostu
płodu
Niski indeks płynu
owodniowego
Cięcie w wywiadzie
Dla porównania
Aplikacja wyłącznie cewnika
Foleya (n=36)
Aplikacja cewnika Foleya
i podanie prostaglandyn

Cięcie cesarskie
z powodu nieudanej
indukcji porodu

Liczba cięć
cesarskich ogółem

1
0

Cięcie cesarskie
z powodu zagrożenia życia płodu

25
18

Cięcie cesarskie
z powodu braku
postępu porodu

Rodność
Pierworódki (n=32)
Wieloródki

Poród
kleszczowy (%)

Poród drogą
pochwową (%)

Sposób porodu (n=56)

2
2

2
2

2
2

6
6

19
18
5

1
0
0

2
2
0

1
2
1

1
2
0

4
6
1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

30

1

2

2

1

5

13

0

2

2

3

7

Cięcie cesarskie

Pierworódki
RR = 0,75
95% CI = 0,28–2,04
P = 0,81
Ciąża niepowikłana
RR = 0,6
95% CI = 0,21–1,70
P = 0,49

Wyłącznie cewnik
Foleya
RR = 0,40
95% CI = 0,15–1,09
P = 0,09

* Ryzyko względne oceniono tylko dla tego wskazania; RR – Ryzyko względne; CI – 95% poziom ufności; UP – kobiety,
które ukończyły 41. tydzień ciąży bez innych powikłań; GDM – cukrzyca ciążowa; FGR – Zahamowanie rozwoju płodu; AFI
– Indeks płynu owodniowego; Past section – cięcie cesarskie w wywiadzie (przyp. tłum. w tłumaczeniu skróty pominięto)
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mii i oksytocyny, a także wyniku IP (poród
drogami natury lub cięcie cesarskie), stopnia
dyskomfortu ocenionego na wizualnej skali
analogowej, czasu trwania porodu, a także
powikłań u matki i płodu/noworodka. Zadowolenie pacjentek z zastosowania cewnika oceniono na podstawie stopnia odczucia dyskomfortu na wizualnej skali analogowej (0–10). Wizualna skala analogowa to prosta metoda oceny
na 10-punktowej skali, gdzie 0 oznacza brak
dyskomfortu, a 10 najgorszy wyobrażalny ból.
Stopnie 1., 2. i 3. oznaczały lekki dyskomfort,
4., 5. i 6. – umiarkowany dyskomfort, a stopnie >7. – silny dyskomfort. Dane przeanalizowano za pomocą standardowych metod statystycznych. Do zbadania istotności statystycznej
zmiennych skategoryzowanych (MBS = 6 lub
więcej oraz okresu czasu, przez jaki cewnik
pozostawał w kanale szyjki macicy do 48 godzin) wykorzystano test Fishera. Poziom istotności statystycznej wynosił p < 0,05. Kwestie
etyczne ankiety zadowolenia pacjentek oceniła
i zatwierdziła lokalna Komisja Bioetyczna Szpitala De Soysa w Colombo na Sri Lance.

WYNIKI
W okresie badania na oddziale przyjęto 910.
porodów. W tym czasie do badania włączono
56 kolejnych pacjentek, u których przeprowadzano preindukcję porodu z użyciem CF. Uzyskano świadomą zgodę wszystkich uczestniczek.
W badaniu wzięły udział 32 (57,1%) pierworódki, a 48 (85,7%) kobiet było w wieku od 21
do 35 lat (tab.1.). Najczęstszymi wskazaniami
do indukcji porodu były cukrzyca ciążowa oraz
ukończenie 41. tygodnia niepowikłanej ciąży.
Średnio cewnik pozostawał w szyjce macicy
przez 31,4 godziny (SD 16,04).
Tab. 4. Tolerancja cewnika Foleya mierzona na wizualnej skali analogowej (0–10)
Stopień odczucia dyskomfortu (n=56)

Częstość (%)

Brak dyskomfortu
Lekki dyskomfort
Umiarkowany dyskomfort
Silny dyskomfort

38 (66,6)
15 (26,3)
3 (5,3)
0

Badane odczuwające brak lub łagodny dyskomfort
(<3 na wizualnej skali analogowej) (n=53)
Rodność
Pierworódki
Wieloródki
Sposób ukończenia ciąży
Poród pochwowy lub
kleszczowy
Cięcie cesarskie
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30 (57,7)
23(42,3)
43(80,8)
10 (19,2)

Spośród 56. kobiet z założonym CF MBS ?6
uzyskano w 36. przypadkach (64,3%). U pozostałych 20. (35,7%) kobiet konieczne były dalsze interwencje, tj. dopochwowe podanie prostaglandyny E2. Spośród wszystkich pacjentek
dojrzałość szyjki macicy przy użyciu samego CF
osiągnięto w 36. przypadkach (64,3%), z których u 31 (86,1%) pacjentek odbył się poród
drogą pochwową, a u 5 (8,9%) drogą cięcia
cesarskiego. Większość tych kobiet stanowiły
pierworódki (21/36, 58,3%) i wśród nich poród odbył się głównie drogami natury (18/21,
85,7%). Spośród 21 pierworódek, u których
dojrzałość szyjki macicy udało się osiągnąć stosując wyłącznie CF, 15 (15/21, 71,4%) ukończyło 41. tydzień ciąży bez obecności innych
powikłań. W tej grupie 13 kobiet urodziło
drogą pochwową. U pozostałych 20. kobiet
(35,8%) konieczne było dodatkowe dopochwowe podanie prostaglandyny E2. U 13 z nich
poród odbył się drogą pochwową (13/20, 65%).
Spośród 24 pacjentek, u których poród indukowano ze względu na ukończenie 41. tygodnia
niepowikłanej ciąży, u 17 (70,8%) osiągnięto
MBS>6 po zastosowaniu wyłącznie CF.
Związek sposobu ukończenia ciąży z innymi parametrami podsumowuje tabela 3. U 20.
z 24. kobiet (83,3%), które ukończyły 41. tydzień niepowikłanej ciąży, poród odbył się
drogą pochwową, wliczając jeden poród kleszczowy. Całkowita częstość porodów pochwowych wynosiła 76,8% (43/56). Cięcie cesarskie
wykonano u 12. (12/56, 21,4%) kobiet. Osiągnięcie MBS ?6 korelowało z długością przebywania cewnika w kanale szyjki macicy (test
Fishera, p=0,05). W czasie indukcji porodu 38
kobiet (66,6%) nie odczuwało dyskomfortu,
a 15 (26,3%) zgłaszało jedynie lekki dyskomfort (tab.4.). Cewnik opróżniono u 3 kobiet po
48 godzinach od założenia ze względu na uczucie umiarkowanego dyskomfortu. Po opróżnieniu MBS wynosiło >6 i pacjentki te włączono
do analizy.

DYSKUSJA
W badaniach własnych odsetek indukcji porodów wynosi 11%, co stanowi wartość znacznie
niższą niż średnia krajowa, ale porównywalną
do innych placówek [2]. Rygorystyczne strategie postępowania i ścisłe przestrzeganie zaleceń
na naszym oddziale, związane z charakterem
akademickim naszej placówki, może mieć
wpływ na tak niski odsetek IP. Wiele badań
wykazało, że CF i prostaglandyny E2 w żelu są
równie skuteczne w preindukcji porodu [8,15].
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CF jest metodą bezpieczną zarówno dla matki,
płodu i noworodka [. 16]. Na naszym oddziale
odsetek zastosowania prostaglandyn w preindukcji porodu jest zwykle wyższy niż CF, pomimo protokołu oddziałowego. To mogło być
przyczyną niewielkiej grupy badanych biorąc
pod uwagę 910 rodzących w tym czasie kobiet.
Większość krajowych oddziałów położniczych przeprowadza IP w 41. tygodniu ciąży
u kobiet bez innych powikłań ciążowych. W najnowszych wytycznych dotyczących IP Kolegium
Położników i Ginekologów na Sri Lance zaleca
tę procedurę w przypadku ciąż niepowikłanych,
o niskim ryzyku, u kobiet, które na pewno
ukończyły 41. tydzień ciąży [17]. Ponadto w zaleceniach zaznacza się, iż dobrą praktyką jest
ocena stanu zdrowia płodu około tygodnia 40.
celem wdrożenia właściwego postępowania, aż
do ukończenia 41. tygodnia [17]. Światowa
Organizacja Zdrowia definiuje ciążę przenoszoną, jako ciążę, w której od ostatniej miesiączki minęło 41 pełnych tygodni [18]. Jednak
definicję tę zakwestionowano, ponieważ bazowała ona na danych epidemiologicznych i określała termin porodu statystycznie od daty ostatniej menstruacji (OM) [19]. Ponadto definicja
ta nie bierze pod uwagę ryzyka powikłań, w tym
porodu martwego płodu w późnym wieku ciążowym. Obecnie powszechnie uznaje się, że
określanie wieku ciążowego na podstawie OM
nie jest dokładne [20]. Dojrzałość płodów rasy
azjatyckiej w 39. tygodniu ciąży jest taka sama,
jak płodów rasy kaukaskiej w 41. tygodniu
ciąży, co sugeruje, że płody rasy azjatyckiej
dojrzewają szybciej niż kaukaskiej [19]. Ciąże
kobiet rasy czarnej i południowo-azjatyckiej są
krótsze niż kobiet rasy kaukaskiej, co wskazuje
na wysokie prawdopodobieństwo wczesnych
powikłań okołoporodowych w tej pierwszej
grupie [19]. Ostatnie badania prowadzone na
Sri Lance wykazały, że ryzyko urodzenia martwego płodu wzrasta po 38. tygodniu ciąży w
sposób ciągły [21], dlatego też nie da się jednoznacznie zdefiniować typowej ciąży „przenoszonej”.
CF to metoda znacznie tańsza niż prostaglandyna w tabletkach dopochwowych. Koszt
CF to 90 LKR (0,7 USD), podczas gdy za 3 mg
prostaglandyn trzeba zapłacić 1500 LKR (11,5
USD). Stad też, metoda ta wydaje się być bardziej efektywna kosztowo w krajach rozwijających się, jak Sri Lanka. Ponadto CF jest techniką bezpieczną w preindukcji porodu, a badania wykazały, że jej skuteczność jest porównywalna do prostaglandyn [7,8]. W krajach rozwijających się prowadzono badania nad IP ce-

lem znalezienia metody ekonomicznej, która
mogłaby być stosowana w preindukcji porodu.
Niedawno przeprowadzone holenderskie badanie PROBAAT oceniło efektywność kosztową IP
przeprowadzanej w terminie porodu metodą CF
w porównaniu do podania prostaglandyny E2
w żelu [22]. W grupie kobiet z założonym CF
odnotowano wyższe koszty związane z dłuższym pobytem na sali porodowej oraz niższe
koszty związane z materiałem stosowanym do
indukcji i hospitalizacją noworodka [22]. Ponadto częstość wykonywania cięcia cesarskiego
w tej grupie była zbliżona do częstości u kobiet,
którym podano prostaglandyny. W związku
z tym nie można w tym przypadku w sposób
jednoznaczny ocenić efektywności kosztowej
[22]. Zastosowanie CF skutkowano niższym
ryzykiem hospitalizacji noworodka, a także
zamartwicy i krwotoku poporodowego w porównaniu z kobietami, którym podano prostaglandyny [22]. Autorzy stwierdzili, że CF i zastosowanie prostaglandyny E2 w żelu generują
podobne koszty [22] Z drugiej strony wyniki
badania australijskiego są odmienne na korzyć
CF, jako metody bardziej efektywnej kosztowo.
Autorzy porównali trzy grupy (CF, cewnik
dwubalonowy i PGE2) i stwierdzili, że jedyną
różnicą była różnica w kosztach materiału do
preindukcji porodu. Nie odnotowano różnic
dotyczących długości pobytu na sali porodowej,
sposobu zakończenia ciąży, powikłań poporodowych, czasu trwania hospitalizacji czy ponownej hospitalizacji po wypisie [14]. Koszt materiałów do preindukcji porodu podany w badaniu był znacznie niższy w przypadku cewnika
Foleya (AUS$ 2,00) w porównaniu do cewnika
dwubalonowego (AUS$ 81) i PGE2 w żelu
(AUS$ 124 za dwie dawki) [14]. Autorzy z Indii
stwierdzili, że mizoprostol jest środkiem niedrogim, kosztowo efektywnym, stabilnym w temperaturze pokojowej i łatwym do podania
w celu indukcji porodu [11]. Potwierdzono wyższość mizoprostolu nad CF i oksytocyną [11].
Jednakże w kilku innych badaniach wykazano
zbliżoną skuteczność zastosowania cewnika
Foleya i mizoprostolu w preindukcji porodu
[13,23]. Ponadto w metaanalizie badań oceniono, że dopochwowo podany mizoprostol jest
bardziej skuteczny w preindukcji i indukcji
porodu niż dinoproston, a profil bezpieczeństwa
obu leków jest zbliżony [24]. Wyniki te wskazują, że zarówno CF, jak i mizoprostol są pod
pewnymi względami lepsze od prostaglandyn.
Mimo że mizoprostol jest lekiem powszechnie
stosowanym na całym świecie w różnych wskazaniach w czasie ciąży, na Sri Lance nie jest on
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obecnie dopuszczony do obrotu [17], dlatego
też CF staje się metodą istotną w IP.
Jak wskazują powyższe wyniki, u pacjentek,
którym założono CF oraz dodatkowo podano
prostaglandyny po 48 .godzinach, istniała wysoka szansa na poród drogami natury (65%).
Opróżnienie cewnika po 48 godzinach było
konieczne u 16 pacjentek (28,6%), a całkowity
wskaźnik częstości porodów drogą pochwową
wyniósł 78,6%. Ekele BA i wsp. podają, że
u większości kobiet (95%) dochodzi do samoistnego wydalenia CF w ciągu 72. godzin od
aplikacji, a wskaźnik częstości porodów pochwowych wynosi 91% [25]. W badaniu własnym wskaźnik ten u pierworódek (25/32)
wyniósł 78,1%. Z kolei w innym australijskim
badaniu 41% pierworódek rodziło drogami
natury (45/110) [15]. Niemniej jednak w podsumowaniu autorzy stwierdzili, że indukcja
porodu u pierworódek z niedojrzałą szyjką
macicy skutkuje wyższym odsetkiem cięć cesarskich [14]. Chociaż wszystkie zastosowane w tym
badaniu metody (cewnik dwubalonowy, jednobalonowy i prostaglandyny) cechowały się zbliżoną skutecznością, najkorzystniejszy, biorąc
pod uwagę bezpieczeństwo stosowania i komfort pacjentki, wydaje się być cewnik jednobalonowy [14]. W naszym badaniu odsetek porodów drogą pochwową u pacjentek z ukończonym 41. tygodniem niepowikłanej ciąży, u których zastosowano CF (21/32), wynosił 83,3%.
Wśród nich było 15 pierworódek, z których 13
(86,7%) urodziło drogami natury. Powyższe
wyniki wskazują, że na naszym oddziale cewnik
Foleya to dobry wybór dla kobiet z ukończonym 41. tygodniem ciąży, szczególnie pierworódek.
W ostatnio prowadzonym retrospektywnym
badaniu kohortowym porównano pierworódki
w niepowikłanej ciąży po terminie porodu,
u których zastosowano cewnik Foleya, oraz kobiety z porodem rozpoczętym samoistnie i wykazano sześciokrotny wzrost ryzyka cięcia cesarskiego w grupie pierwszej (OR 6,2) [26]. Wśród
wieloródek ryzyko to było niskie i nieistotne
[26]. W badaniu własnym brakowało grupy
kontrolnej. Niedawno przeprowadzone krajowe badanie wśród kobiet z ciążą niepowikłaną,
pojedynczą w wieku 40. tygodni i 6 dni również wykazało wyższość doszyjkowego założenia CF na okres 24. godzin w porównaniu do
dwóch doustnych dawek mizoprostolu (25 µg)
w odstępach czterech godzin w przyspieszaniu
dojrzewania szyjki macicy [12]. W tym przypadku CF był skuteczny zarówno u pierwo- jak
i wieloródek, skutkując wyższym stopniem
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w skali MBS i niższym odsetkiem cięć cesarskich. W naszym badaniu u pacjentek, którym
założono cewnik, jako jedyną metodę indukcji
porodu, ryzyko cięcia cesarskiego było mniejsze w porównaniu do kobiet, którym założono
cewnik i podano prostaglandyny (ryzyko względne = 0,40, 95% CI = 0,15–1,09, P = 0,09).
Choć wartości te nie są istotne statystycznie,
wyniki są prawie przewidywalne, co można
zweryfikować w innym, lepiej zaplanowanym
badaniu.
W badaniach własnych 53/56 kobiet (94,6%)
odczuwało niewielki dyskomfort lub brak dyskomfortu przy preindukcji porodu z zastosowaniem CF, co sugeruje, że jest to metoda dobrze
tolerowana. W jedynym dostępnym badaniu
oceniającym zadowolenie pacjentek z użycia CF
na wizualnej skali analogowej (0–10) wykazano, że CF był najlepiej tolerowany w czasie
aplikacji i w fazie dojrzewania szyjki macicy
[14]. W naszym badaniu pacjentki zgłaszały
podobny poziom bólu w czasie podawania
prostaglandyn i aplikacji CF, ale CF cechował
się większym komfortem niż prostaglandyny
w fazie dojrzewania szyjki macicy (dolegliwości bólowe > 4, 36% w grupie kobiet z założonym CF vs 63% w grupie kobiet, którym
podano prostaglandyny, P < 0,001) [14].

WNIOSKI
Przeprowadzona ocena kliniczna wykazała, że
CF jest metodą skuteczną w preindukcji porodu w naszej placówce. Ponadto jest to dobry
wybór dla krajów rozwijających się o ograniczonych zasobach. Zastosowanie CF wiąże się
z niższymi kosztami, satysfakcjonującym komfortem dla pacjentek oraz dużą szansą na poród drogą pochwową. CF jest skuteczny w IP
u kobiet, które ukończyły 41. tydzień niepowikłanej ciąży.
Efektywność kosztową w placówkach o ograniczonych zasobach oraz zadowolenie kobiet
należy zweryfikować w dalszych kontrolowanych badaniach. Niniejsze badanie nie jest
pozbawione ograniczeń. Nie oceniono ryzyka
infekcji. Ponadto dane miałyby większe znaczenie naukowe, gdyby ocena trwała dłużej. Relatywnie niewielka ilość pacjentek oraz tylko
jedna badana grupa mogły mieć wpływ na
wyniki. W badaniu brakuje porównania z inną
możliwą alternatywną metodą, dlatego też nie
można wyciągnąć jednoznacznych wniosków
dotyczących efektywności. Zadowolenie pacjentek należałoby również zmierzyć za pomocą
dokładniejszych, zwalidowanych narzędzi.
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