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 0011شیراز،  تخصصی دنا،

  

 آینده پارگی و خونریزی اثر در مادر باالی میر و مرگ معنای به رحم شایع کالسیک برش. بود ترسناک یعمل( C/S) سزارین بیستم، قرن تا

 مادری جان نجات برای صرفاً تقریباً مزبور عمل.  بود کشنده ،بیوتیک آنتی بدون و شایع ،سپسیس آسپتیک، جراحی تکنیک با حتی. بود رحم

 داخل های روش از استفاده و جنین مرگ. سرراهی جفت دارای مادر مانند بود، خطرناک شدت به او در طبیعی زایمان که شد می استفاده

 .داشتند ارجحیت C/S به اغلب دارند، را خود خاص عوارض که  جنین مخرب رحمی

 با. یافت بهبود چشمگیری طور به C/S ایمنی بیستم، قرن دوم نیمه در ها بیوتیک آنتی کشف و «مونروکر» رحم پایین بخش برش ظهور با

 سطح چه مستلزم C/S مادر ریسک اینکه مورد در هایی بحث. متداول یافت کاربرد جنینی های اندیکاسیون برای C/S مادر، برای خطر کاهش

 .شد رایج - مثال برای - بریچ، نمایش برای روتین C/S و شد؛ مطرح ، است جنین ریسک از پایینی

 توسین، اکسی بیوتیکی، آنتی دارویی پیشگیری ای، منطقه بیحسی. است بخشیده بهبود بازهم را ایمنی C/S تکنیک در مدرن اصالحات

 ،C/S شدن تر ایمن با. است شده پایین بسیار سطوح به عوارض و میر و مرگ کاهش باعث خون انتقال و کریستالوئیدی احیای ثانویه، ابولیک

 C/S نرخ میانگین. است یافته افزایش جهان سراسر در چشمگیری طور به C/S نرخ و یافته کاهش زایمان طول در جنین ریسک برای تحمل

 از برخی به که است امن چنان اکنون C/S. بود درصد 21 از بیش برزیل و مکزیک ترکیه، در و درصد 42 4122 سال در OECD کشور 42 در

 در. است شدن درک حال در تازه امر این آتی اثرات. هستند انتخابی C/S دنبال به اندیکاسییونی هیچ بدون و دشو می پیشنهاد مرفه زنان

 (.2) است افزایش حال در مادران عوارض و میر و مرگ تاریخ، در بار اولین برای متحده، ایاالت

 مادر ریسک های

 ترومبوآمبولی سپسیس، خونریزی، خطر مشخص طور به: است طبیعی زایمان از ربیشت برابر پنج تقریباً سزارین با مادر عوارض و میر و مرگ

 استیک در چهار هزار  و یک در دو هزار بین متوسط و باال منابع با های محیط در C/S با مرگ مطلق خطر. آمنیوتیک مایع آمبولی و وریدی

 شدید عوارض و مادران میر و مرگ شرایط این. یابد می افزایش مرح پارگی و آکرتا جفت سرراهی، جفت خطر بعدی، های حاملگی در(. 3 ،4)

 .است برخوردار ای ویژه اهمیت از دارند بزرگ های خانواده که زنانی برای امر این. دهد می افزایش بعدی C/S هر با تجمعی طور به را مادر

 مادر نافعم



C/S زایمان که زنانی از درصد 21 تقریباً(. 2) دارد زندگی بعدی مراحل در ادرار استرسی اختیاری بی برابر در خوبی نسبتا محافظتی اثر 

 5 یکاهش: دارند شدید تا متوسط ادرار استرسی اختیاریبی اند،کرده زایمان C/S با که زنانی از درصد 5 با مقایسه در اند،داده انجام طبیعی

 دارد. C/S بیست نیاز به ید،شد تا متوسط ادراری اختیاری بی مورد یک از جلوگیری ییعن درصدی،

 نوزادان میر و مرگ و عوارض

C/S نرخ که کشورهایی متناقضی، طرز به حال، این با. باشد خطر معرض در جنین برای دهنده نجات یعمل تواند می C/S دارند، باالتری 

 عوارض از توجهی قابل خطر اوایل ترم یا  زودرسی اواخر ناشی از دارو های زایمان. دارند نوزادان میر و مرگ و عوارض از باالتری نرخ اکنون

 انداختن تاخیر به برای هاتوصیه رعایت. شوند می متولد زایماندرد  بدون C/S با که نوزادانی برای ویژه به دارد، همراه به را نوزادی ریوی

C/S نرخ. است مانده باقی نوزادان میر و مرگ و عوارض ممه علل از یکی ناشی از دارو نارسی و است متغیر حاملگی 33 هفته تا زایمان از قبل 

 .کند می کمک ناتال پری میر و مرگ افزایش به نیز C/S از بعد های حاملگی در زایی مرده باالتر

 کودکی دوران مالحظات

 در مادر واژن با تماس .است ها میکروارگانیسم با اپیتلیال سریع کلونیزاسیون شامل نوزادی زندگی به جنینی استریل زندگی از انتقال

 این با مادر ایمنی سیستم. دهد می قرار مادر نرمال میکروبی فلور معرض در را جنین زایمان، از پس مادر پوست و زایمان طول

 برای را جنین و شوند می منتقل جنین به جفت طریق از تولد، از پیش مادر ایمنی های گلوبولین. دارد همزیستی رابطه میکروبیوم

 به منجر و کند می مداخله مادر پوست و واژن فلور معرض در نوزاد گرفتن قرار در C/S. کنند می آماده مادر میکروبیوم نگرفت

 C/S با بیوتیک آنتی معرض در متداول گرفتن قرار. شود می یافته تغییر میکروبیومی و محیطی های میکروب سایر با کلونیزاسیون

 .دهد می ییرتغ بیشتر هم باز را این احتماالً

  ناف بند خون در ایمنی سیستم نشانگرهای واضح شدن فعال به منجر همچنین زایمان استرس و میکروب معرض در گرفتن قرار

 شده متولد نوزادان ناف بند خون در تغییرات این. شوند می متولد زایمان درد از پس C/S با یا طبیعی صورت به که شود می نوزادانی

 با که کودکانی در سلیاک بیماری و آتوپیک درماتیت آسم، جمله از ایمونولوژیک های بیماری. ندارد وجود زایمان درد از قبل C/S توسط

C/S که هایی مکانیسم. است تر شایع اند، گرفته قرار زایمان درد معرض در که کودکانی با مقایسه در شوند می متولد زایمان درد از قبل 

 استقرار رسد می نظر به حال، این با است؛ نشده شناخته خوبی به هنوز شود ها تفاوت این ایجاد عثبا است ممکن C/S آن طریق از

 حیوانی مطالعات. باشد داشته کودکی دوران سالمت بر مدتی طوالنی اثرات نوزادان ایمنی سیستم پرایمینگ و اولیه میکروبیوم بهینه

 (.5) دارد آینده در ایمنی سیستم عملکرد و  متابولیسم بر منفی ژنتیکی اپی و ممستقی اثرات فرآیند این در اختالل که دهد می نشان

 C/S های اندیکاسیون

 جفتی جنینی، عوامل از بسیاری و خطر مختلف سطوح بر مشتمل پویا فرآیندی زایمان. است دشوار C/S های اندیکاسیون تحلیل

 .دارند زایمان مورد در گیری تصمیم در ای دهفزاین نقش نیز مادر و بالینی پزشک ترجیحات. است مادری و

 و عینی پارامترهای اساس بر زائو زنان. کرد منتشر C/S بندی طبقه برای نوآورانه سیستمی رابسون مایکل ،6991 سال در

 شود،می ثبت گروه هر برای C/S نرخ همچنین و گروه هر در زنان تعداد. شوند می تقسیم الجمع ممتنع گروه ده به مامایی متداول

. سازد می ممکن را گروه اندازه اساس بر C/S کلی نرخ در آنها سهم همچنین و C/S باالی نرخ با هاییگروه شناسایی امکان که

 را رایج های تم بجز ها،نرخ در ایگسترده تنوع که است، شده استفاده جهان سرتاسر در C/S هاینرخ تحلیل  برای سیستم این

 :شوند می انجام زائو زنان از گروه سه در ها C/Sاکثر باال، منابع با محیطهای در. (1) کندمی برمال

 برای ها تالش. القا تحت زای نخست زنان و خودی؛ به خود زایمان در زا نخست زنان قبلی؛ C/S سابقه با زا غیرنخست زنان

 (.7) است متمرکز گروه سه این روی رب معموالا  رابسون گروهی ده بندی طبقه سیستم از استفاده با C/S نرخ کاهش



 :C/S نرخ افزایش دالیل

 حال در همچنان جهان سراسر در نرخ این اما است، کرده تعیین C/S آل ایده نرخ عنوان به را ٪25 نرخ WHO که است دهه چندین

 :جمله از هستند، دخیل امر این در زیادی عوامل. است افزایش

 

 (.بریچ ارائه برای روتین C/S مثال عنوان به) جنین ریسک برای تحمل کاهش •

 (.فورسپس زایمان جای به C/S) پرینه ترومای تحمل کاهش •

 (.VBAC نرخ کاهش) قبلی C/S از پس زایمان خطر گرفتن باال دست •

 .زایمان در زائو همراه حمایت به دسترسی عدم •

 (.طبیعی دوقلو زایمان عمل، با طبیعی زایمان واژینال، بریچ) یمانزا و زنان متخصصین بین در ابستتریکال های مهارت رفتن دست از •

 یا غیرعادی قلب ضربان برای C/S) جنین سر پوست از برداری نمونه به دسترسی بدون جنین الکترونیکی مانیتورینگ از استفاده •

 (.جنین کاذب مثبت آتیپیک

 .مادر فزاینده چاقی •

 (.ترم پست خطر از تناباج راحتی،) فزاینده زایمان القای  •

 .زایمان ناکافی افزایش با اپیدورال دردی بی از فزاینده استفاده •

 (.راحتی کار، از اجتناب ترس، ریزی، برنامه) مادری ترجیحات

 و

 (.درآمدزایی ریزی، برنامه) زایمان و زنان متخصص ترجیح •

 C/S نرخ کاهش

 ،OECD کشورهای میان در. رسد می نظر به منسوخ "آل ایده" C/S نرخ مفهوم ، مدرن آبستتریک در زیاد چنین عواملی داشتن نقش با

 زایمان به نسبت بیشتری هزینه و ریسک C/S حال، این با. کنند می حفظ درصد 25 به نزدیک را C/S نرخ اسکاندیناوی و هلند تنها

 .است ضروری عدالت و کوکارینی منظر از غیرضروری های سزارین از ایمن جلوگیری برای تالش و دارد؛ طبیعی

 جنین که آنانی. کنند می زایمان C/S با عوض در یابند، دست آن به توانندمی که  طبیعی زایمان خواهان زنان از بسیاری حاضر، حال در

 انجام را طبیعی زایمان بتواند که محیطی یا زایمان و زنان متخصص به اغلب دارند، قبلی C/S سابقه یا عمیق، عرضی ایست دارند، بریچ

 سراسر در زنان از کمی تعداد دهد، می کاهش را C/S شانس زایمان در زائو همراه وجود اگرچه. ندارند دسترسی داد، خواهد یا دهد

 استفاده مورد بیشتر دائما کند،می ایجاد خلل طبیعی زایمان پیشرفت در که اپیدورال، دردیبی عوض، در. دارند دسترسی آن به جهان

 این چاق زنان در بارداری دوران در حد از بیش یا متوسط وزن افزایش و. دهد می افزایش را C/S ریسک مادر چاقی. گیردمی قرار



 کننده زایمان زنان ممتد توسعه و جنین غیرطبیعی الکترونیکی رصد تأیید با زایمان مدیریت در بهبود. دهد می افزایش هم باز را ریسک

 .دارد را C/S از جلوگیری پتانسیل جراحی، زایمان به توسل از قبل  اپیدورال دردیبی با

 محدوده در. دهد می اختصاص خود به را C/S کلی نرخ از کوچکی بخش آید، می پیش مادر انتخاب بر مبتنی صرفا  C/S اگرچه

 .دارد وجود C/S تعداد کاهش فرصت قضایی های حوزه از بسیاری در مادر، خودمختاری

 خالصه

 پذیرفته های اندیکاسیون سریع گسترش امکان تا است شده ایمن کافی اندازه به C/S ، باال منابع با یکمی و بیست قرن  های حیطم در

 از اجتناب برای ایمنی نسبتاً راه C/S بسیاری، برای. عامل دارد چند افزایش این. کند می فراهم را آن تکرر چشمگیر افزایش و شده

 به اختیاری C/S طبیعی، زایمان برای نیاز مورد تالش با مقایسه در دیگران، برای. کندمی فراهم مادر یا/و جنین ریسک کوچک درجات

 .قیمت گران اگرچه بینی پیش قابل کارآمد، ای وسیله - است شده تبدیل زایمان برای آسان گریزراهی

 در. شود می انجام بسیاری غیرضروری های سزارین  هک هست هم مشخص حال این با باشد؛ دهنده نجات تواند می C/S که است واضح

 زایمان به تمایل زنان بیشتر. است جنین ریسک اوقات گاهی و مالی هزینه مادر، ریسک افزایش حاوی C/S  طبیعی، زایمان با مقایسه

 .برسند هدف این به تا کنیم کمک آنها به که داریم اخالقی ای وظیفه ما. دارند  طبیعی

(https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/277737/Cesarean-Section-or-Vaginal-

Delivery-in-the-21st-Century.pdf) 
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