
تنفذ Gynuity Health Projects وشركائها منذ عام 2004 برنامج 
بحثي يلقى دعمًا من مؤسسة بيل ومليندا جيتس للمساعدة على التأكد من 
سالمة ونجاعة ومالئمة ميزوبروستول للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة 
وعالجه في مجموعة متنوعة من الظروف السريرية. وفي عام 2009 

شرعت Gynuity بالتعاون مع شركائها في مبادرة متابعة لإلجابة على 
األسئلة البحثية المتبقية ومعالجة قضايا كيفية االستخدام وتقديم الخدمات 

المتعلقة بتطبيقات ميزوبروستول والمتضمنة استخدامه على الصعيد 
المجتمعي إلى جانب التأثير على السياسات ومعايير االرشادات السريرية 

أللقاء مزيد من الضوء على األدلة وتعزيز االستخدام المالئم.

خلفية
ُيعّد نزيف ما بعد الوالدة أحد أبرز أسباب وفاة األمهات في جميع أنحاء 

العالم، ومع ذلك تتوفر أدوية بسيطة نسبيًا للوقاية منه أو عالجه. في الدول 
المتقدمة نادرًا ما يتسبب نزيف ما بعد الوالدة في وفاة السيدات – فكلهن 

تقريبًا يلدن في مستشفيات يتوفر فيها كوادر رعاية صحية يتمتعون بالمهارات 
الالزمة إلدارة التدخالت السريرية بما في ذلك العالج باألدوية ونقل الدم 
وجراحات الطوارئ. لكن على النقيض، تلد النساء في الدول النامية في 
المنزل أو في منشآت صحية متواضعة التجهيز حيث ال تتوفر مثل هذه 

التدخالت أو تتسم بانخفاض جودتها إن وجدت.

إن أكثر أسباب نزيف ما بعد الوالدة شيوعًا هو وهّن الرحم، أي عدم قدرته 
على التقلص بعد الوالدة بصورة مناسبة. تتمثل الرعاية القياسية للوقاية من 

نزيف ما بعد الوالدة الناتج عن وهّن الرحم في اإلدارة النشطة للمرحلة 
الثالثة من المخاض (AMSTL(.1 تتضمن المعالجة األولية التقليدية استخدام 

موترات الرحم وتدليك الرحم والضغط باليدين. ويعد األوكسيتوسين أكثر 
األدوية شيوعًا للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وعالجه.

يوفر ميزوبروستول )أحد أنواع البروستاجالندينات(، عددًا من الميزات التي 
ال تتوفر في األوكسيتوسين عند التعامل مع نزيف ما بعد الوالدة الناتج عن 
وّهن الرحم في األماكن محدودة الموارد؛ إذ أنه يتوفر على نطاق واسع في 

الدول النامية كما أنه رخيص نسبيًا ويمكن نقله وتخزينه دون تبريد كما يمكن 
تناوله بدون حقن. وحتى وقت قريب لم تتوفر أبحاث كافية توصي بنظام 

معين أو طريقة للتناول أو تصّدق على استخدام ميزوبروستول في المجتمعات 
المحلية أو من قبل مقدمي الخدمات الصحية من الصف الثاني.

وبحلول عام 2009، استكملت Gynuity Health Projects بالتعاون 
مع بعض الزمالء خمس تجارب عشوائية مضبوطة ذات نطاق واسع لتقييم 

قدرة ميزوبروستول على الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وعالجه. وساهمت 
نتائج هذه التجارب في تعزيز المعلومات بشأن آمان ميزوبروستول ونجاعته 

وجدواه وقبوله من النساء. أثمرت هذه التجارب عن سّد فجوات معلوماتية 
كما سيتم استخدام نتائجها في تحديث وتوضيح السياسات العالمية والمعايير 

السريرية. وتضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:

للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة، يمكن لمقدمي الخدمات الصحية 
من الصف الثاني اعطاء ميزوبروستول )600 مكغ( عن طريق الفم 

بصورة آمنة وفعالة (Mobeen et al., 2010( ودعمت هذه 
الدراسة، التي أجريت في ظروف مجتمعية في شمال غرب باكستان 
 Hoj et al., 2005, Derman et al.,( نتائج الدراسات السابقة
Walraven et al., 2005 ,2006( حيث أكدت على أن تناول 
جرعة 600 مكغ من ميزوبروستول عن طريق الفم تعد آمنة وفعالة 

ويمكن االستعانة بها في الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة حين ال يتوفر 
أوكسيتوسين أو يتعذر الوصول إليه كما أنه يمكن تدريب الدايات 

التقليديات على االستخدام المالئم له.

الواقع إلى  العلمي  البحث  من  االنتقال  الوالدة:  بعد  ما  نزيف  لعالج  ميزوبروستول 

المشروع على  عامة  نظرة 

 1 اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض، ُيشار إليها باالختصار AMTSL، وهي مجموعة من التدخالت السريرية التي تتكون من: تناول عالج موّتر للرحم )أوكسيتوسين عادَة(، 

وشد الحبل السري المضبوط، وتدليك الرحم.
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فيما يتعلق بالنساء الالتي يعانين من نزيف ما بعد الوالدة، يعد تناول 
ميزوبروستول )800 مكغ( عن طريق تحت اللسان آمنًا وفعااًل 

 .)Winikoff et al., 2010; Blum et al., 2010) ومقبواًل
قدمت هذه التجارب، التي أجريت في خمس دول )بوركينا فاسو 

واإلكوادور ومصر وتركيا وفيتنام(، أكبر دليل حتى اآلن على نجاعة 
ميزوبروستول في عالج نزيف ما بعد الوالدة. أظهرت النتائج أن تناول 
800 مكغ من ميزوبروستول تحت اللسان يساعد على التحكم في نزيف 

ما بعد الوالدة في المرافق الصحية التي ُيعطى فيها بشكل اعتيادي 
العالج الوقائي الموتر للرحم خالل المرحلة الثالثة من المخاض وفي 

المرافق التي ال ُيعطى فيها.

أما بالنسبة للسيدات الالتي يأخذن أوكسيتوسين لعالج نزيف ما بعد 
الوالدة، فإن استخدام ميزوبروستول بجانبه ال يجلب أي فائدة إضافية. 

فقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في خمس دول )األرجنتين 
ومصر وجنوب أفريقيا وتايالند وفيتنام( بالتعاون مع منظمة الصحة 

العالمية انعدام فائدة إعطاء 600 مكغ من ميزوبروستول تحت اللسان 
في نفس الوقت الذي تعطى به موترات الرحم لعالج نزيف ما بعد 
الوالدة )Widmer et al., 2010(، كما أظهرت دراسة أخرى 

(Hofmyer et al., 2011(، أجريت في جنوب أفريقيا وأوغندا 
ونيجيريا انعدام فائدة تناول ميزوبروستول برفقة أدوية أخرى في عالج 
نزيف ما بعد الوالدة. وفي كلتا الدراستين، صاحب تناول ميزوبروستول 

تزايد األعراض الجانبية.

تظهر تجارب Gynuity البحثية دلياًل قويًا يدعم قدرة ميزوبروستول على 
الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وعالجه. ومع ذلك، لم يتم اإلجابة على بعض 

األسئلة العلمية والبرامجية والمتعلقة بالسياسات حتى اآلن )انظر الجدول 
إلى اليمين(. تسعى Gynuity إلى التصدي للقضايا االجرائية الرئيسية 

والمتعلقة بتقديم الخدمة والمرتبطة باالستخدام الُمسند على الدليل العلمي لقدرة 
الميزوبروستول في الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وعالجه وباألخص في 

الظروف المجتمعية وفي مستويات الرعاية المنخفضة.

تهدف Gynuity أيضًا التأثير على السياسات الدولية والقومية واالشراف 
الفني والممارسات السريرية لكي تعكس األدلة الجديدة على نحو دقيق.

تتضمن جوانب النشاط الرئيسية ما يلي:

1. األبحاث المجتمعية

•  ميزوبروستول و®Uniject: سيعقد بحث جديد لمقارنة فعالية 
ميزوبروستول وأوكسيوتسين المعطى بجهاز ®Uniject. ستختبر 

أربع تجارب مجتمعية واسعة النطاق سالمة ونجاعة وجدوى ومقبولية 
ميزوبروستول مقارنة باألوكسيتوسين الُمعطى بواسطة ®Uniject في 

منشآت الرعاية الصحية األولية وفي حاالت الوالدة المنزلية. 

•  نماذج الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة: تركز النماذج الحالية على استخدام 
ميزوبروستول للوقاية األولية من نزيف ما بعد الوالدة. تهدف هذه الدراسة 

إلى مقارنة إستراتيجيتين على المستوى المجتمعي، إما االستخدام العام 
لجرعة 600 مكغ ميزوبروستول عن طريق الفم عند الوالدة ألجل الوقاية 
األولية من نزيف ما بعد الوالدة أو اإلعطاء االنتقائي لمقدار 800 مكغ من 
ميزوبروستول تحت اللسان عند فقد 350 مل من الدم ألجل الوقاية الثانوية 

من نزيف ما بعد الوالدة. 

•  تحليل التكاليف: تتوفر معلومات قليلة عن تكاليف ومزايا البرامج واسعة 
النطاق التي تركز على استخدام ميزوبروستول للوقاية من نزيف ما بعد 

الوالدة. سنجري تحلياًل لتكلفة نماذج مختارة للوقاية من نزيف ما بعد 
الوالدة وعالجه. 

•  االستخدام الذاتي: تتوفر معلومات محدودة بشأن فاعلية تناول النساء 
ميزوبروستول بأنفسهن للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة في حاالت الوالدة 

المنزلية. ستختبر تجربة عشوائية فاعلية تناول النساء ميزوبروستول 
بأنفسهن في هذه الظروف.

2. األبحاث السريرية

•  ميزوبروستول والحمى: في إحدى الدراسات السابقة التي عقدت في 
األكوادور، لوحظت معدالت غير معتادة من الحمى وسط سيدات يتلقين 

800 مكغ ميزوبروستول تحت اللسان ألجل الوقاية من نزيف ما بعد 
الوالدة. ستختبر الدراسات جرعة مخفضة من ميزوبروستول )600 مكغ( 

وعالقتها بارتفاع درجة حرارة الجسم في اإلكوادور كما ستختبر جرعة 
800 مكغ في سكان مناطق مرتفعة أخرى و/أو األنديز. 

•  سالمة استخدام ميزوبروستول في الوقاية والعالج معًا: ان سالمة ونجاعة 
ميزوبروستول في الوقاية من النزيف ثم استخدامه مرة أخرى في عالج 
نفس السيدة في حال حدث لديها نزيف أمرًا غير معروف. ستّقيم أبحاث 

أخرى سالمة ونجاعة استخدام جرعات متكررة ألغراض وقائية وعالجية. 

•  إعطاء أوكسيتوسين عن طريق الوريد والعضل: جمعت دراسات سابقة 
معلومات تتعلق بإعطاء األوكسيتوسين عن طريق الوريد والعضل حين 
 .)AMTSL( يعطى كجزء من اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة للمخاض

 تشير نتائج تحليل الدراسات الحديثة إلى اختالف أداء كلتا الطريقتين؛ 
سيعقد بحثنا مقارنة بينهما. 

•  وضع مؤشرات خاصة بالحاجة لعالج نزيف ما بعد الوالدة: تظهر البيانات 
 الناتجة عن التجارب السابقة التي أجرتها Gynuity أن ما يقرب من 

50% من السيدات الالتي يفقدن 500 مل من الدم ال يعانون من أي مراضة 
حتى إذا لم يخضعن للعالج، مما يثير أسئلة تتعلق بقيمة هذه الرقم بالنسبة 
لنزيف ما بعد الوالدة. نحن نخطط، بالتعاون مع جامعة ليفربول ومنظمة 

الصحة العالمية، إلى فحص العالقة بين أنماط نزيف ما بعد الوالدة وآثاره 
على صحة األم ألجل تقييم صحة الرقم 500 مل كتعريف دولي لنزيف ما 

بعد الوالدة. وكذلك سنجري تقييمًا لبعض المؤشرات السريرية األخرى التي 
قد تصبح أكثر فائدة في تحديد وقت احتياج السيدات للعالج.

3. السياسة وكسب التأييد

•  تطوير المواد: تطوير مواد سريرية وسياسية تلخص النتائج البحثية الحالية 
المتعلقة بنزيف ما بعد الوالدة لمجموعة مختلفة من المتلقين. تحتوي هذه 

المواد على معايير سريرية محدثة لعالج نزيف ما بعد الوالدة بالنسبة 
 لمقدمي الخدمات الصحية متوسطي المستوى وصياغة موجز سياسة 

وأشياء أخرى.

•  التوجيه والدعم الفني: تزويد الحكومات والوكاالت الدولية باألدوات 
والمعلومات لتصميم وتنفيذ برامج تقديم الخدمة ومراقبة األنشطة وتقييمها 

وفهم أحدث األبحاث العلمية.

•  تغيير السياسات: السعي وراء تغيير السياسات لدعم االستعانة 
 بميزوبروستول في عالج نزيف ما بعد الوالدة على مستوى الدول 

وذلك عن طريق الوصول إلى متحدثين رسميين واستراتيجيات ألجل 
تحديث قوائم العقاقير األساسية على المستوى القومي وكذلك العادات 

السائدة بالمجتمع. 

•  رسائل كسب التأييد: صياغة أجندة تأييد مستندة على الدليل العلمي 
باإلضافة إلى خطة اتصال بالتعاون مع أصحاب العالقة الدوليين واإلقليميين 

 لصياغة ونشر رسائل تتعلق باستخدام ميزوبروستول للوقاية من نزيف 
ما بعد الوالدة وعالجه. 

•  التشريع/التسجيل: التعاون مع الوكاالت الحكومية وشركات األدوية 
التي ُتّصنع منتجات ميزوبروستول لتشجيع التسجيل واالعتماد ألستخدام 

ميزوبروستول لنزيف ما بعد الوالدة. 

 الذي نعرفه 

أثبت ميزوبروستول 
فاعلية عالجية في 

 المستشفيات.

يصاحب 
ميزوبروستول ظهور 

الحمى.

ثبت أن ميزوبروستول 
قادر على الوقاية من 
نزيف ما بعد الوالدة 

 وعالجه.

يتسم ميزوبروستول 
وحقن أوكسيتوسين 

بواسطة جهاز 
®Uniject ومكونات 

األدارة النشطة 
للمرحلة الثالثة من 

 )AMTSL( الوالدة
بالفعالية في الوقاية من 

نزيف ما بعد الوالدة.

األسئلة البحثية التي لم يتم اإلجابة عليها، 
وسيتم تناولها في المرحلة القادمة

هل يمكن أن يثبت ميزوبروستول فاعليته في 
البيئة المجتمعية؟

•  هل يمكن إعطاء ميزوبروستول بشكل منتظم 
للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة خارج البيئة 

البحثية؟
•  هل تناول 800 مكغ ميزوبروستول تحت اللسان 

آمنًا لعالج نزيف ما بعد الوالدة في منشآت الرعاية 
الصحية األولية أو في الوالدات المنزلية؟

هل تحافظ الجرعة المنخفضة على نجاعة الدواء 
وتقلل من األعراض الجانبية؟

•  هل يستحق األمر إنشاء قاعدة أدلة علمية الستخدام 
 جرعة )600 مكغ( تحت اللسان؟

هل يمكن استخدام ميزوبروستول للوقاية من 
نزيف ما بعد الوالدة وعالجه لنفس المرأة؟

 •  ما هو أثر استخدام ميزوبروستول للوقاية 
والعالج معًا؟

•  ما هي عناصر النموذج الناجح للوقاية من نزيف 
ما بعد الوالدة وعالجه لذات السيدة؟

•  هل األعراض الجانبية محتملة؟

هل من األفضل إنفاق الموارد المحدودة على 
الوقاية األولية أم على الوقاية الثانوية؟

•  ما هي النتائج السريرية وجدوى البرنامج والتكلفة 
والقبول لنموذجين مجتمعيين مختلفين للعناية 

بنزيف ما بعد الوالدة باستخدام ميزوبروستول؟
  

ما هي الجدوى البرامجية والتكلفة لكل هذه 
التدخالت؟
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فيما يتعلق بالنساء الالتي يعانين من نزيف ما بعد الوالدة، يعد تناول 
ميزوبروستول )800 مكغ( عن طريق تحت اللسان آمنًا وفعااًل 

 .)Winikoff et al., 2010; Blum et al., 2010) ومقبواًل
قدمت هذه التجارب، التي أجريت في خمس دول )بوركينا فاسو 

واإلكوادور ومصر وتركيا وفيتنام(، أكبر دليل حتى اآلن على نجاعة 
ميزوبروستول في عالج نزيف ما بعد الوالدة. أظهرت النتائج أن تناول 
800 مكغ من ميزوبروستول تحت اللسان يساعد على التحكم في نزيف 

ما بعد الوالدة في المرافق الصحية التي ُيعطى فيها بشكل اعتيادي 
العالج الوقائي الموتر للرحم خالل المرحلة الثالثة من المخاض وفي 

المرافق التي ال ُيعطى فيها.

أما بالنسبة للسيدات الالتي يأخذن أوكسيتوسين لعالج نزيف ما بعد 
الوالدة، فإن استخدام ميزوبروستول بجانبه ال يجلب أي فائدة إضافية. 

فقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في خمس دول )األرجنتين 
ومصر وجنوب أفريقيا وتايالند وفيتنام( بالتعاون مع منظمة الصحة 

العالمية انعدام فائدة إعطاء 600 مكغ من ميزوبروستول تحت اللسان 
في نفس الوقت الذي تعطى به موترات الرحم لعالج نزيف ما بعد 
الوالدة )Widmer et al., 2010(، كما أظهرت دراسة أخرى 

(Hofmyer et al., 2011(، أجريت في جنوب أفريقيا وأوغندا 
ونيجيريا انعدام فائدة تناول ميزوبروستول برفقة أدوية أخرى في عالج 
نزيف ما بعد الوالدة. وفي كلتا الدراستين، صاحب تناول ميزوبروستول 

تزايد األعراض الجانبية.

تظهر تجارب Gynuity البحثية دلياًل قويًا يدعم قدرة ميزوبروستول على 
الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وعالجه. ومع ذلك، لم يتم اإلجابة على بعض 

األسئلة العلمية والبرامجية والمتعلقة بالسياسات حتى اآلن )انظر الجدول 
إلى اليمين(. تسعى Gynuity إلى التصدي للقضايا االجرائية الرئيسية 

والمتعلقة بتقديم الخدمة والمرتبطة باالستخدام الُمسند على الدليل العلمي لقدرة 
الميزوبروستول في الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وعالجه وباألخص في 

الظروف المجتمعية وفي مستويات الرعاية المنخفضة.

تهدف Gynuity أيضًا التأثير على السياسات الدولية والقومية واالشراف 
الفني والممارسات السريرية لكي تعكس األدلة الجديدة على نحو دقيق.

تتضمن جوانب النشاط الرئيسية ما يلي:

1. األبحاث المجتمعية

•  ميزوبروستول و®Uniject: سيعقد بحث جديد لمقارنة فعالية 
ميزوبروستول وأوكسيوتسين المعطى بجهاز ®Uniject. ستختبر 

أربع تجارب مجتمعية واسعة النطاق سالمة ونجاعة وجدوى ومقبولية 
ميزوبروستول مقارنة باألوكسيتوسين الُمعطى بواسطة ®Uniject في 

منشآت الرعاية الصحية األولية وفي حاالت الوالدة المنزلية. 

•  نماذج الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة: تركز النماذج الحالية على استخدام 
ميزوبروستول للوقاية األولية من نزيف ما بعد الوالدة. تهدف هذه الدراسة 

إلى مقارنة إستراتيجيتين على المستوى المجتمعي، إما االستخدام العام 
لجرعة 600 مكغ ميزوبروستول عن طريق الفم عند الوالدة ألجل الوقاية 
األولية من نزيف ما بعد الوالدة أو اإلعطاء االنتقائي لمقدار 800 مكغ من 
ميزوبروستول تحت اللسان عند فقد 350 مل من الدم ألجل الوقاية الثانوية 

من نزيف ما بعد الوالدة. 

•  تحليل التكاليف: تتوفر معلومات قليلة عن تكاليف ومزايا البرامج واسعة 
النطاق التي تركز على استخدام ميزوبروستول للوقاية من نزيف ما بعد 

الوالدة. سنجري تحلياًل لتكلفة نماذج مختارة للوقاية من نزيف ما بعد 
الوالدة وعالجه. 

•  االستخدام الذاتي: تتوفر معلومات محدودة بشأن فاعلية تناول النساء 
ميزوبروستول بأنفسهن للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة في حاالت الوالدة 

المنزلية. ستختبر تجربة عشوائية فاعلية تناول النساء ميزوبروستول 
بأنفسهن في هذه الظروف.

2. األبحاث السريرية

•  ميزوبروستول والحمى: في إحدى الدراسات السابقة التي عقدت في 
األكوادور، لوحظت معدالت غير معتادة من الحمى وسط سيدات يتلقين 

800 مكغ ميزوبروستول تحت اللسان ألجل الوقاية من نزيف ما بعد 
الوالدة. ستختبر الدراسات جرعة مخفضة من ميزوبروستول )600 مكغ( 

وعالقتها بارتفاع درجة حرارة الجسم في اإلكوادور كما ستختبر جرعة 
800 مكغ في سكان مناطق مرتفعة أخرى و/أو األنديز. 

•  سالمة استخدام ميزوبروستول في الوقاية والعالج معًا: ان سالمة ونجاعة 
ميزوبروستول في الوقاية من النزيف ثم استخدامه مرة أخرى في عالج 
نفس السيدة في حال حدث لديها نزيف أمرًا غير معروف. ستّقيم أبحاث 

أخرى سالمة ونجاعة استخدام جرعات متكررة ألغراض وقائية وعالجية. 

•  إعطاء أوكسيتوسين عن طريق الوريد والعضل: جمعت دراسات سابقة 
معلومات تتعلق بإعطاء األوكسيتوسين عن طريق الوريد والعضل حين 
 .)AMTSL( يعطى كجزء من اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة للمخاض

 تشير نتائج تحليل الدراسات الحديثة إلى اختالف أداء كلتا الطريقتين؛ 
سيعقد بحثنا مقارنة بينهما. 

•  وضع مؤشرات خاصة بالحاجة لعالج نزيف ما بعد الوالدة: تظهر البيانات 
 الناتجة عن التجارب السابقة التي أجرتها Gynuity أن ما يقرب من 

50% من السيدات الالتي يفقدن 500 مل من الدم ال يعانون من أي مراضة 
حتى إذا لم يخضعن للعالج، مما يثير أسئلة تتعلق بقيمة هذه الرقم بالنسبة 
لنزيف ما بعد الوالدة. نحن نخطط، بالتعاون مع جامعة ليفربول ومنظمة 

الصحة العالمية، إلى فحص العالقة بين أنماط نزيف ما بعد الوالدة وآثاره 
على صحة األم ألجل تقييم صحة الرقم 500 مل كتعريف دولي لنزيف ما 

بعد الوالدة. وكذلك سنجري تقييمًا لبعض المؤشرات السريرية األخرى التي 
قد تصبح أكثر فائدة في تحديد وقت احتياج السيدات للعالج.

3. السياسة وكسب التأييد

•  تطوير المواد: تطوير مواد سريرية وسياسية تلخص النتائج البحثية الحالية 
المتعلقة بنزيف ما بعد الوالدة لمجموعة مختلفة من المتلقين. تحتوي هذه 

المواد على معايير سريرية محدثة لعالج نزيف ما بعد الوالدة بالنسبة 
 لمقدمي الخدمات الصحية متوسطي المستوى وصياغة موجز سياسة 

وأشياء أخرى.

•  التوجيه والدعم الفني: تزويد الحكومات والوكاالت الدولية باألدوات 
والمعلومات لتصميم وتنفيذ برامج تقديم الخدمة ومراقبة األنشطة وتقييمها 

وفهم أحدث األبحاث العلمية.

•  تغيير السياسات: السعي وراء تغيير السياسات لدعم االستعانة 
 بميزوبروستول في عالج نزيف ما بعد الوالدة على مستوى الدول 

وذلك عن طريق الوصول إلى متحدثين رسميين واستراتيجيات ألجل 
تحديث قوائم العقاقير األساسية على المستوى القومي وكذلك العادات 

السائدة بالمجتمع. 

•  رسائل كسب التأييد: صياغة أجندة تأييد مستندة على الدليل العلمي 
باإلضافة إلى خطة اتصال بالتعاون مع أصحاب العالقة الدوليين واإلقليميين 

 لصياغة ونشر رسائل تتعلق باستخدام ميزوبروستول للوقاية من نزيف 
ما بعد الوالدة وعالجه. 

•  التشريع/التسجيل: التعاون مع الوكاالت الحكومية وشركات األدوية 
التي ُتّصنع منتجات ميزوبروستول لتشجيع التسجيل واالعتماد ألستخدام 

ميزوبروستول لنزيف ما بعد الوالدة. 

 الذي نعرفه 

أثبت ميزوبروستول 
فاعلية عالجية في 

 المستشفيات.

يصاحب 
ميزوبروستول ظهور 

الحمى.

ثبت أن ميزوبروستول 
قادر على الوقاية من 
نزيف ما بعد الوالدة 

 وعالجه.

يتسم ميزوبروستول 
وحقن أوكسيتوسين 

بواسطة جهاز 
®Uniject ومكونات 

األدارة النشطة 
للمرحلة الثالثة من 

 )AMTSL( الوالدة
بالفعالية في الوقاية من 

نزيف ما بعد الوالدة.

األسئلة البحثية التي لم يتم اإلجابة عليها، 
وسيتم تناولها في المرحلة القادمة

هل يمكن أن يثبت ميزوبروستول فاعليته في 
البيئة المجتمعية؟

•  هل يمكن إعطاء ميزوبروستول بشكل منتظم 
للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة خارج البيئة 

البحثية؟
•  هل تناول 800 مكغ ميزوبروستول تحت اللسان 

آمنًا لعالج نزيف ما بعد الوالدة في منشآت الرعاية 
الصحية األولية أو في الوالدات المنزلية؟

هل تحافظ الجرعة المنخفضة على نجاعة الدواء 
وتقلل من األعراض الجانبية؟

•  هل يستحق األمر إنشاء قاعدة أدلة علمية الستخدام 
 جرعة )600 مكغ( تحت اللسان؟

هل يمكن استخدام ميزوبروستول للوقاية من 
نزيف ما بعد الوالدة وعالجه لنفس المرأة؟

 •  ما هو أثر استخدام ميزوبروستول للوقاية 
والعالج معًا؟

•  ما هي عناصر النموذج الناجح للوقاية من نزيف 
ما بعد الوالدة وعالجه لذات السيدة؟

•  هل األعراض الجانبية محتملة؟

هل من األفضل إنفاق الموارد المحدودة على 
الوقاية األولية أم على الوقاية الثانوية؟

•  ما هي النتائج السريرية وجدوى البرنامج والتكلفة 
والقبول لنموذجين مجتمعيين مختلفين للعناية 

بنزيف ما بعد الوالدة باستخدام ميزوبروستول؟
  

ما هي الجدوى البرامجية والتكلفة لكل هذه 
التدخالت؟
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تنفذ Gynuity Health Projects وشركائها منذ عام 2004 برنامج 
بحثي يلقى دعمًا من مؤسسة بيل ومليندا جيتس للمساعدة على التأكد من 
سالمة ونجاعة ومالئمة ميزوبروستول للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة 
وعالجه في مجموعة متنوعة من الظروف السريرية. وفي عام 2009 

شرعت Gynuity بالتعاون مع شركائها في مبادرة متابعة لإلجابة على 
األسئلة البحثية المتبقية ومعالجة قضايا كيفية االستخدام وتقديم الخدمات 

المتعلقة بتطبيقات ميزوبروستول والمتضمنة استخدامه على الصعيد 
المجتمعي إلى جانب التأثير على السياسات ومعايير االرشادات السريرية 

أللقاء مزيد من الضوء على األدلة وتعزيز االستخدام المالئم.

خلفية
ُيعّد نزيف ما بعد الوالدة أحد أبرز أسباب وفاة األمهات في جميع أنحاء 

العالم، ومع ذلك تتوفر أدوية بسيطة نسبيًا للوقاية منه أو عالجه. في الدول 
المتقدمة نادرًا ما يتسبب نزيف ما بعد الوالدة في وفاة السيدات – فكلهن 

تقريبًا يلدن في مستشفيات يتوفر فيها كوادر رعاية صحية يتمتعون بالمهارات 
الالزمة إلدارة التدخالت السريرية بما في ذلك العالج باألدوية ونقل الدم 
وجراحات الطوارئ. لكن على النقيض، تلد النساء في الدول النامية في 
المنزل أو في منشآت صحية متواضعة التجهيز حيث ال تتوفر مثل هذه 

التدخالت أو تتسم بانخفاض جودتها إن وجدت.

إن أكثر أسباب نزيف ما بعد الوالدة شيوعًا هو وهّن الرحم، أي عدم قدرته 
على التقلص بعد الوالدة بصورة مناسبة. تتمثل الرعاية القياسية للوقاية من 

نزيف ما بعد الوالدة الناتج عن وهّن الرحم في اإلدارة النشطة للمرحلة 
الثالثة من المخاض (AMSTL(.1 تتضمن المعالجة األولية التقليدية استخدام 

موترات الرحم وتدليك الرحم والضغط باليدين. ويعد األوكسيتوسين أكثر 
األدوية شيوعًا للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وعالجه.

يوفر ميزوبروستول )أحد أنواع البروستاجالندينات(، عددًا من الميزات التي 
ال تتوفر في األوكسيتوسين عند التعامل مع نزيف ما بعد الوالدة الناتج عن 
وّهن الرحم في األماكن محدودة الموارد؛ إذ أنه يتوفر على نطاق واسع في 

الدول النامية كما أنه رخيص نسبيًا ويمكن نقله وتخزينه دون تبريد كما يمكن 
تناوله بدون حقن. وحتى وقت قريب لم تتوفر أبحاث كافية توصي بنظام 

معين أو طريقة للتناول أو تصّدق على استخدام ميزوبروستول في المجتمعات 
المحلية أو من قبل مقدمي الخدمات الصحية من الصف الثاني.

وبحلول عام 2009، استكملت Gynuity Health Projects بالتعاون 
مع بعض الزمالء خمس تجارب عشوائية مضبوطة ذات نطاق واسع لتقييم 

قدرة ميزوبروستول على الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وعالجه. وساهمت 
نتائج هذه التجارب في تعزيز المعلومات بشأن آمان ميزوبروستول ونجاعته 

وجدواه وقبوله من النساء. أثمرت هذه التجارب عن سّد فجوات معلوماتية 
كما سيتم استخدام نتائجها في تحديث وتوضيح السياسات العالمية والمعايير 

السريرية. وتضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:

للوقاية من نزيف ما بعد الوالدة، يمكن لمقدمي الخدمات الصحية 
من الصف الثاني اعطاء ميزوبروستول )600 مكغ( عن طريق الفم 

بصورة آمنة وفعالة (Mobeen et al., 2010( ودعمت هذه 
الدراسة، التي أجريت في ظروف مجتمعية في شمال غرب باكستان 
 Hoj et al., 2005, Derman et al.,( نتائج الدراسات السابقة
Walraven et al., 2005 ,2006( حيث أكدت على أن تناول 
جرعة 600 مكغ من ميزوبروستول عن طريق الفم تعد آمنة وفعالة 

ويمكن االستعانة بها في الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة حين ال يتوفر 
أوكسيتوسين أو يتعذر الوصول إليه كما أنه يمكن تدريب الدايات 

التقليديات على االستخدام المالئم له.

الواقع إلى  العلمي  البحث  من  االنتقال  الوالدة:  بعد  ما  نزيف  لعالج  ميزوبروستول 

المشروع على  عامة  نظرة 
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