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Wykorzystanie w medycynie substancji powierzchnio-
wo czynnych znajduje zastosowanie od wielu lat. Ju¿
w IV wieku przed nasz¹ er¹ w Grecji u¿ywano oliwy
oraz wody do ³atwiejszego przeprowadzenia porodu. We
wspó³czesnym po³o¿nictwie w niektórych oœrodkach,
znajduje zastosowanie olej parafinowy, w celu u³atwie-
nia przejœcia dziecka przez kana³ rodny.

W 2007 roku w Europie zarejestrowany zosta³ pre-
parat - Dianatal obstetric gel, maj¹cy zastosowanie
podczas porodu drogami natury, w celu u³atwienia
przejœcia dziecka przez kana³ rodny. Dianatal obstetric
gel jest sterylnym ¿elem w sk³ad, którego wchodzi:
glikol propylenowy, Natrosol 250M, Carbopol 974P NF
oraz chlorek sodu i wodorotlenek sodu – jako substan-
cje buforuj¹ce ¿el do odczynu lekko kwaœnego (pH 5,5
– 6,5). W sk³ad Dianatalu nie wchodz¹ substancje
wykazuj¹ce aktywnoœæ farmakologiczn¹.

Badania przeprowadzone w Labor L&S AG z za-
stosowaniem - testu dyfuzji agarowej, testu Buehler Se-
sitization, testu embriotoksycznoœci, testu hemolizy
krwi ludzkiej, reakcji alergicznych po wstrzykniêciu
podskórnym, dra¿liwoœci jamy ustnej, oczu, skóry oraz
ekspozycji na b³onê œluzow¹ pochwy wykaza³y, ¿e
Dianatal: nie ma dzia³ania embriotoksycznego, nie
powoduje hemolizy krwi, nie wykazuje dzia³ania uczu-
laj¹cego, jest ³agodny dla b³on œluzowych i oczu, a
dodatkowo posiada dzia³anie bakteriobójcze w odnie-
sieniu do Sterptococcus pyogenes, Sterptococcus aga-
lactiae, Gardnerella vaginalis oraz Eschericha coli.
Drobnoustroje te inkubowane w ¿elu Dianatal zosta³y
wyeliminowane w okresie po 24 godzinach.

W biomechanicznych badaniach przeprowadzo-
nych na modelu zwierzêcym stwierdzono, ¿e tarcie
przy ruchu oraz ciœnienie w trakcie wolnego ruchu
urz¹dzenia pomiarowego, z prêdkoœci¹ 50cm/h
i 100cm/h przy zastosowaniu Dianatalu by³o o 30-40%
mniejsze ni¿ przy u¿yciu wody destylowanej [1]. ¯el
porodowy Dianatal ma zastosowanie podczas porodu
drogami natury w celu u³atwienia przejœcia dziecka

przez kana³ rodny. Dianatal jest zalecany do stosowa-
nia w I i II okresie niepowik³anego porodu drogami
natury. Dodatkowo zaleca siê jego stosowanie w przy-
padkach:
• porodu przed³u¿aj¹cego siê,
• porodu przedwczesnego,
• porodów z zastosowaniem operacji pochwowych,
• rêcznego oddzielenia ³o¿yska.

Schaub A i wsp. [2,3] przeprowadzili randomizowane
prospektywne badania kliniczne u 183 kobiet rodz¹cych
w terminie porodu, si³ami i drogami natury. Stwierdzo-
no, ¿e w grupie 94 rodz¹cych, u których zastosowano
w I i II okresie porodu Dianatal, skróceniu o 26 minut
(30%) uleg³ II okres porodu w porównaniu do grupy 89
kobiet, u których nie zastosowano podczas porodu ¿elu
Dianatal. Ró¿nica ta by³a istotna statystycznie (p < 0.026).
W grupie rodz¹cych, u których zastosowano ¿el po³o¿-
niczy Dianatal skróceniu uleg³ równie¿ I okres porodu
oraz ca³kowity czas porodu, ró¿nica ta nie by³a jednak
istotna statystycznie. Dodatkowo stwierdzono, ¿e w gru-
pie kobiet, u których zastosowano Dianatal podczas po-
rodu by³ istotnie mniejszy statystycznie (p < 0.024)
odsetek obra¿eñ kana³u rodnego w postaci pêkniêæ
krocza, w porównaniu do grupy kontrolnej bez zasto-
sowanego ¿elu podczas porodu. Wyniki tych badañ
dowodz¹, ¿e zastosowanie Dianatalu podczas porodu
nie mia³o wp³ywu na stan pourodzeniowy noworodków.

Badania Zhuk S. i wsp. [4] przeprowadzone na 130
pierworódkach, rodz¹cych w terminie porodu, drogami
natury wykaza³y, ¿e u rodz¹cych, u których zastosowa-
no ¿el dopochwowy Dianatal dosz³o do istotnego sta-
tystycznie skrócenia II okresu porodu o 16 minut – to
jest o 20% w porównaniu do rodz¹cych, które nie mia³y
zastosowanego ¿elu porodowego. Ponadto w grupie
rodz¹cych, u których podano ¿el porodowy Dianatal
jedynie w 3% wykonano naciêcie krocza, a w grupie
kobiet, które rodzi³y bez zastosowania ¿elu naciêcie
krocza wykonano u 28% rodz¹cych.
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Przytoczone powy¿ej wyniki badañ klinicznych
dowodz¹ celowoœci stosowania ¿elu porodowego
Dianatal w I i II okresie porodu fizjologicznego oraz
porodu przed³u¿aj¹cego siê, porodu przedwczesnego
i porodów z zastosowaniem operacji pochwowych w
celu u³atwienia przejœcia dziecka przez kana³ rodny

i skrócenia II okresu porodu, jak równie¿ zmniejsze-
nia odsetka obra¿eñ kana³u rodnego i interwencji chi-
rurgicznych – naciêæ krocza podczas porodu. Diana-
tal w opinii zespo³u oceniaj¹cego mo¿e byæ przydat-
nym preparatem do stosowania w porodzie drogami
natury.
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¯aden z cz³onków panelu ekspertów nie zg³asza konfliktu interesów w zwi¹zku z powstaniem niniejszego opracowania.
Stanowisko przedstawia stan wiedzy na w/w temat na dzieñ przeprowadzenia analizy. Zespó³ ekspertów zastrzega sobie prawo
do aktualizacji niniejszego stanowiska w przypadku pojawienia siê nowych istotnych doniesieñ naukowych.


