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عوارض مادري سزارين تكراري ،مقايسه سزارين بار
دوم با سزارينهاي بیش از دو بار
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دانشیار گروه زنان و مامايي ،مرکز تحقیقات خونريزیهای غیرطبیعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان،
سمنان ،ايران.
استاديار گروه زنان و مامايي ،مرکز تحقیقات خونريزیهای غیرطبیعي رحم ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي
سمنان ،سمنان ،ايران.
دانشیار گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،سمنان ،ايران.
پزشكي عمومي ،کمیته تحقیقات دانشجويي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،سمنان ،ايران.

خالصه

تاريخ دريافت 1305/20/22 :تاريخ پذيرش1305/11/24 :

مقدمه :با توجه به افزايش میزان انجام سزارين در ايران در سالهای اخیر و با توجه به تمايل مادران به عنوان يک
دلیل مهم برای انجام سزارين ،لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه عوارض مادری سزارين بار دوم با سزارين های بیش
از  2بار ،انجام شد.
روشکار :اين مطالعه مقطعي بر روی  422نفر از زناني که از فروردين  1311تا پايان اسفند  1301جهت انجام عمل
سزارين در بیمارستان امیرالمومنین سمنان بستری شده بودند ،انجام شد .تعداد  422نمونه تصادفي شامل  222نفر
از هر گروه ،از نظر عوارض مادری شامل هیسترکتومي به دنبال سزارين ،پالسنتا آکرتا ،پالسنتا پرويا ،زايمان زودرس،
پارگي مثانه ،خونريزی غیرمعمول ،انتقال خون در حین و بعد از سزارين ،تب زودرس بعد از عمل و طول مدت بستری
بررسي شدند .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمونهای کای دو و تست
دقیق فیشر انجام شد .میزان  pکمتر يا مساوی  2/25معنيدار در نظر گرفته شد.
يافتهها :میانگین سني در گروه مورد مطالعه به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود ( .)p=2/222تعداد موارد
سزارين هیسترکتومي ،پالسنتا آکرتا و پرويا ،انتقال خون حین و پس از عمل و تب زودرس بعد از عمل در گروه مورد
مطالعه از گروه کنترل بیشتر بود .ولي هیچكدام از نظر آماری معنادار نبود (،p=2/372 ،p=2/372 ،p=2/123
 .)p=2/372 ،p=2/372 ،p=2/400زايمان زودرس ،خونريزی غیر معمول و میانگین مدت بستری در گروه مورد
مطالعه بیش تر از گروه کنترل بود (.)p>2/2221 ،p>2/221 ،p=2/225
نتیجهگیري :مدت بستری ،خونريزی غیرمعمول و زايمان زودرس در گروه مورد مطالعه بیشتر از گروه کنترل بود
ولي تفاوت دو گروه از نظر سزارين هیسترکتومي ،پالسنتاآکرتا و پرويا انتقال خون و تب زودرس معنادار نبود.
کلماتکلیدي :سزارين تكراری ،سزارين هیسترکتوميپالسنتاآکرتا ،پالسنتاپرويا ،خونريزی
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20121311241؛ پست الكترونیكsmgyn42595@hotmail.com :
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مطالعاتي انجام شدند که نشان ميدهند که خطر بروز
پالسنتا پرويا و پالسنتا آکرتا و هیسترکتومي به دنبال
سزارين در زنان با چهارمین عمل سزارين به همان
میزاني است که در زنان با سومین عمل سزارين
ميباشد (.)1 ،0 ،12
از آنجا که هر مادری حق دارد نحوه به دنیا آمدن
فرزندش را انتخاب کند و انتخاب يكي از حقوق بشر
است ،اين انتخاب بايد منطبق با آگاهي و علم باشد
( .)11برنامهريزیهای صحیحي بايد انجام شود تا در
برنامههای مراقبت دوران بارداری پرسنل سیستم
بهداشتي اهمیت و عوارض روشهای زايماني و عوامل
خطرساز مربوطه را به طور کامل برای مادران شرح
دهند تا آنها بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند (.)12
ميتوان با باالبردن سطح آگاهي و افزايش تبحر پرسنل
عامل زايمان و بهبود امكانات و تجهیزات زايمان طبیعي
ايمن را پس از سزارين قبلي انجام و میزان سزارين
را %12-72کاهش داد (.)13
سزارينهای تكراری باعث بروز پیامدهای نوزادی و
مادری نامطلوب ميشود ،لذا بیماران بايد با عوارض
سزارين تكراری آشنا شوند .انجام يک زايمان زودرس و
تولد يک نوزاد نارس و نیاز به مراقبتهای ويژه نوزادی
با افزايش تعداد سزارينهای قبلي مادر افزايش مييابد.
به منظور جلوگیری از اين عوارض بايد از سزارين بدون
انديكاسیون اجتناب کرد ( .)14لذا مطالعه حاضر با
هدف مقايسه عوارض مادری سزارين بار دوم با سزارين
های بیش از  2بار ،انجام شد.

مقدمه
دکتر صنم مرادان و همكاران

میزان انجام سزارين در ايران از  %14/3در سال 1070
میالدی به  %22/7در سال  1010میالدی %52/5 ،در
سال  1000میالدی و  %15/3در سال  2220میالدی
رسیده است .شايعترين دلیل برای انجام سزارين،
سزارين قبلي ميباشد و با توجه به افزايش چشمگیر
سزارين در سالهای اخیر ،تعداد سزارينهای تكراری
نیز رو به افزايش است و به تبع آن عوارض ناشي از
سزارين تكراری نیز رو به افزايش ميباشد (.)1
داليل مطرح شده برای اين افزايش سزارين شامل :عدم
تالش برای انجام زايمان طبیعي ،بارداریهای مكرر
قبلي ،ماکروزومي جنیني ،وقوع پرهاکالمپسي ،تقاضا و
تمايل خود مادران و نیز وضعیت قرارگیری جنین در
رحم مادر ميباشد (.)2
حداقل  %11از سزارينها در سراسر جهان به دلیل
تقاضای مادران انجام ميشود که داليل آن ميتواند
ناشي از عواملي مانند ترس مادر از درد زايمان طبیعي،
آسیب نوزاد در جريان زايمان طبیعي ،آسیبهای
احتمالي به ديواره لگن در زايمان طبیعي و مسائلي از
قبیل بياختیاری ادراری و مشكالت جنسي بعد از انجام
يک زايمان طبیعي باشد ( .)3امروزه افزايش سزارين به
دلیل ارتقاء و بهبود وضعیت جراحي و تكنیک بیهوشي
نیست ،بلكه علل واقعي آن هنوز مشخص نبوده و
داليلي نظیر ترس از درد زايمان و تجربه بد زايمان
طبیعي قبلي برای آن مطرح ميشود ( .)4يكي از ديگر
داليل درخواست مادران برای انجام سزارين ،مدرن
بودن اين روش در برابر زايمان طبیعي است (.)5، 1
میزان سالیانه سزارين در آمريكا بین سالهای - 2220
 1001به  %32/0رسیده است .سزارين در اولین
بارداری اغلب منجر به ايجاد سزارينهای تكراری
ميشود که خود آن ميتواند سبب افزايش میزان بروز
پالسنتا پرويا و پالسنتا آکرتا شود.
اگر میزان انجام سزارين همچنان باال رود تا سال 2222
میزان سزارين به  %51/2در سال خواهد رسید و 1231
مورد جديد پالسنتاپرويا و  4524مورد جديد
پالسنتاآکرتا و  132مورد جديد مرگ مادری در سال
خواهیم داشت (.)7

روشکار
اين مطالعه مقطعي بر روی 422نفر از زناني که از
فروردين  1311تا پايان اسفند  1301جهت انجام عمل
سزارين در بیمارستان امیرالمومنین سمنان بستری
شده بودند (به شرط آن که برای بار دوم يا بیشتر تحت
عمل سزارين قرار گرفته بودند و به هنگام وضع حمل
بیش از  32هفته بارداری داشتند) انجام شد .تعداد
 422نمونه تصادفي شامل  222نفر از هر گروه ،از نظر
عوارض مادری شامل هیسترکتومي به دنبال سزارين،
پالسنتا آکرتا ،پالسنتا پرويا ،زايمان زودرس ،پارگي
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مثانه ،خونريزی غیرمعمول ،انتقال خون در حین و بعد
از سزارين ،تب زودرس بعد از عمل و طول مدت
بستری بررسي شدند.
درصورتي که اطالعات ثبت شده کامل نبود يا
سونوگرافي و يا تاريخ اولین روز آخرين قاعدگي برای
بررسي سن بارداری در هنگام وضع حمل موجود نبود،
از مطالعه حذف شدند .برای بررسي زايمان زودرس،
سن بارداری که درآن وضع حمل انجام شده بود ثبت و
درصورتي که زير  37هفته زايمان انجام شده بود به
عنوان زايمان زودرس در نظر گرفته شد.
عارضه خونريزی غیرمعمول ،با مقايسه هماتوکريت
بیمار قبل و بعد از عمل سزارين بررسي شد .اگر
هماتوکريت  %12يا بیش از  %12افت کرده بود به
عنوان خونريزی غیرمعمول در نظر گرفته شد و اگر
درجه حرارت مادر بیش از  31درجه در  72ساعت اول
بعد از عمل سزارين بود به عنوان تب زودرس بعد از
عمل جراحي در نظر گرفته شد .همچنین ،تاريخ انجام
سزارين تا تاريخ ترخیص بیمار به عنوان طول مدت
بستری در نظر گرفته شد.
اطالعات مربوط به عمل جراحي سزارين هیسترکتومي
از شرح عمل موجود در پرونده بیماران و اطالعات
مربوط به تشخیص پالسنتا پرويا و پالسنتا آکرتا از
سونوگرافي و شرح عمل موجود در پرونده ها استخراج
شد .برای بررسي پارگي مثانه و انتقال خون در حین
سزارين از شرح عمل مادر استفاده شد.
تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )11و آزمونهای کای دو و تست دقیق
فیشر و نیز به روش مستقل هنرل برای تطبیق استفاده
شد .میزان  pکمتر يا مساوی  2/25معنيدار در نظر
گرفته شد.

يافتهها
مطالعه حاضر بر روی  222سزارين بار دوم و 222
سزارين بیش از  2بار انجام شد .دو گروه مورد مطالعه
بین  10تا  31سال سن داشتند و دو گروه از لحاظ
میانگین سني با هم تفاوت معنادار داشتند (.)p=2/222
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 مقايسه برخی عوارض مادري سزارين تكراري

در مطالعه حاضر ،سزارين هیسترکتومي در سزارين بار
دوم  1نفر ( )%2/5و در سزارين بیش از دو بار  4نفر
( )%2بود و بین دو گروه تفاوت معناداری از نظر
سزارين هیسترکتومي وجود نداشت (جدول )1
( )p=2/372پالسنتا آکرتا در سزارين بار دوم  1نفر
( )%2/5و در سزارين بیش از دو بار  4نفر ( )%2بود و
بین دو گروه تفاوت معناداری پالسنتا آکرتا وجود
نداشت (( )p=2/372جدول .)1
پالسنتا پرويا در سزارين بار دوم اصالً وجود نداشت و
در سزارين بیش از دو بار  2نفر ( )%1بود و بین دو
گروه تفاوت معناداری از لحاظ پالسنتا پرويا وجود
نداشت (( )p=2/400جدول .)1
خونريزی غیرمعمول در سزارين بار دوم 42 ،نفر ()%21
و در سزارين بیش از دو بار  125نفر ( )%5/12بود و اين
تفاوت میان دو گروه معنادار بود ،يعني با افزايش تعداد
سزارين خونريزی غیر معمول افزايش داشت
(( )p>2/221جدول .)1
در مطالعه حاضر ،انتقال خون در حین عمل سزارين و
پس از انجام آن در سزارين بار دوم  1نفر ( )%2/5و در
سزارينهای بیش از دو بار  4نفر ( )%2بود و بین دو
گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری از لحاظ انتقال خون
در حین عمل يا پس از آن وجود نداشت ()p=2/372
(جدول  .)1در مطالعه حاضر تب زودرس بعد از عمل
سزارين ،در سزارين بار دوم در  4نفر ( )%2و در سزارين
بیش از دو بار  12نفر ( )%5بود و تفاوت بین دو گروه
معنادار نبود (( )p=2/123جدول  .)1در مطالعه حاضر،
زايمان زودرس در سزارين بار دوم  17نفر ( )%5/1و در
سزارين بیش از  2بار  55نفر ( )%5/27بود و تفاوت
معنادار داشت ،يعني با افزايش مرتبه سزارين زايمان
زودرس افزايش داشت (( )p>2/221جدول .)1
زمان بستری به مدت  2روز در سزارين بار دوم  17نفر
( )%5/1و در سزارين بیش از  2بار  12نفر ( )%5بود.
همچنین زمان بستری به مدت سه روز در سزارين بار
دوم  112نفر ( )%51و در سزارين بیش از  2بار 122نفر
( )%52بود .زمان بستری به مدت  4روز در سزارين بار
دوم  15نفر ( )%5/32و در سزارين بیش از  2بار  13نفر
( )%5/41بود .زمان بستری به مدت  5روز در سزارين

دکتر صنم مرادان و همكاران

مقايسه طول مدت بستری بین دو گروه نشان داد که
بیشترين مدت بستری در سزارين بار دوم و سزارين
بیش از  2بار مربوط به  3روز بستری است و پس از آن
 4روز بستری بیشترين درصد را در هر دو گروه
داشتند و بستری به مدت  2روز در سزارين بار دوم
بیشتر از سزارين بیشتر از  2بار بود و بستری به مدت
 1روز در دو گروه با هم برابر و کمترين درصد را در هر
دو گروه داشت (جدول .)2

بار دوم  4نفر ( )%2و در سزارين بیش از دو بار  5نفر
( )%5/2بود و زمان بستری به مدت شش روز در
سزارين بار دوم  2نفر ( )%1و در سزارين بیش از  2بار
هم  2نفر ( )%1بود .دو گروه از لحاظ مدت بستری با
هم تفاوت معنادار داشتند (( )p=2/225جدول.)2
مقايسه عوارض مادری در دو گروه نشان داد که درصد
تمام عوارض در سزارين بیش از دو بار از سزارين بار
دوم بیشتر است و پارگي مثانه در هیچ يک از دو گروه
وجود نداشت (جدول .)1

جدول  -1بررسی مقايسه اي عوارض سزارين بر اساس تعداد سزارين
عوارض سزارين (درصد)
مرتبه سزارين

سزارين
هیسترکتومي

پالسنتا
آکرتا

پالسنتا
پرويا

زايمان
زودرس

خونريزی
غیرمعمول

انتقال خون در
حین عمل

انتقال خون بعد
از عمل

تب
زودرس

سزارين بار دوم
سزارين بیش از دو بار
سطح معنيداری

2/5
2
2/372

2/5
2
2/372

2
1
2/400

5/1
5/27
p>2/221

21
5/12
p>2/221

2/5
2
2/372

2/5
2
2/372

2
5
2/123

جدول  -2بررسی مقايسهاي مدت زمان بستري بر اساس تعداد سزارين
مرتبه سزارين
بار دوم
بیش از دو بار

سطح معنيداری

طول مدت بستری(درصد)
 2روز

 3روز

 4روز

 5روز

 1روز

5/1
5

51
52

5/32
5/41

2
5/2

1
1

2/225

میان دو گروه معنادار بود .سزارين هیسترکتومي،
 %2/11در گروهي که سابقه عمل سزارين قبلي را
داشتند و در گروه بدون سابقه عمل سزارين قبلي
 %2/221بود .تفاوت دو گروه معنادار بوده است (.)15
در مطالعه حاضر ،بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت
معناداری از لحاظ پالسنتا آکرتا و پالسنتا پرويا و
سزارين هیسترکتومي وجود نداشت .هر چند که همه
اين موارد در سزارين بیش از دو بار بیشتر بود .در
مطالعه میلوسويک و همكاران ( )2220تفاوتي
معناداری میان گروههای مورد مطالعه از لحاظ پالسنتا
آکرتا و پالسنتا پرويا و هیسترکتومي بود و مقايسه بین
گروههای مطالعه شده نشان داد که با افزايش تعداد
سزارين ،پالسنتا آکرتا و پالسنتا پرويا و سزارين
هیسترکتومي افزايش مييابد و اين تفاوت معنيدار بود.

بحث
مطالعه حاضر بر روی  222سزارين بار دوم و 222
سزارين بیش از دو بار انجام شد .در مطالعه حاضر
میزان سزارين هیسترکتومي در سزارين بار دوم کمتر از
سزارين بیش از  2بار بود ،ولي تفاوت معنيداری
نداشت .همچنین میزان بروز پالسنتا پرويا و پالسنتا
آکرتا در سزارين بار دوم کمتر از سزارين بیش از دو بار
بود ولي تفاوت معنادار نداشت .در مطالعه میلوسويک و
همكاران ( )2220که بین سالهای  1005تا 2225
میالدی بر  32315زايمان انجام شد ،میزان بروز
پالسنتا پرويا  %5/40بعد از دو عمل سزارين قبلي و
 %14/21بعد از سه عمل سزارين قبلي %2/33 ،پالسنتا
آکرتا در گروه بدون سابقه عمل سزارين %1/2 ،در
گروهي که يک سزارين قبلي داشتند و  %2/22در
گروهي که دارای دو عمل سزارين قبلي بودند .تفاوت
01

به نظر ميرسد که دلیل اين تفاوت در نتیجهگیری بین
دو مطالعه ،کم بودن حجم نمونه در مطالعه حاضر است.
در مطالعه حاضر ،خونريزی غیر معمول در سزارين بار
دوم  %21و در سزارين بیش از  2بار  %5/12بود و
تفاوت بین دو گروه معنادار بود ،يعني با افزايش تعداد
سزارين خونريزی غیرمعمول افزايش داشت.
در مطالعه نیسمبالت و همكاران ( )2221زناني که دو
يا بیشتر از دو بار عمل سزارين داشتند ،بین سالهای
 2222تا  2225میالدی بررسي شدند 277 .زن بعد از
سه يا بیشتر عمل سزارين و  401زن بعد از دومین
عمل سزارين بررسي شدند .بر اساس نتايج ،از دست
دادن حجم زيادی از خون در حین عمل سزارين در
گروه اول نسبت به گروه دوم  %7/0در برابر  %3/3بود و
تفاوت میان دو گروه معنادار بود ( .)1در مطالعه حاضر،
بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری از لحاظ
خونريزی غیرمعمول وجود داشت و اين میزان با
افزايش مرتبه سزارين حدود  3برابر شد .در مطالعه
نیسمبالت و همكاران ( )2221هم بین دو گروه تفاوت
معناداری از لحاظ خونريزی غیرمعمول وجود داشت،
يعني با افزايش مرتبه سزارين خونريزی غیرمعمول
افزايش پیدا کرد ( .)1در مطالعه حاضر در رابطه با
انتقال خون در حین عمل جراحي يا پس از آن ،در
سزارين بار دوم کمتر از سزارين بیش از دو بار بود ولي
تفاوت میان دو گروه معنادار نبود .به نظر ميرسد که
دلیل اين تفاوت در نتايج بین دو مطالعه حاضر و
نیسمبالت کم بودن حجم نمونه در مطالعه حاضر است.
بر اساس مطالعه جديكباسي و همكاران ( )2212که در
دپارتمان ژنیكولوژی ترکیه انجام شد 122 ،زن باردار
که تحت عمل سزارين برای بار چهارم يا پنجم
قرارگرفته بودند با گروه کنترل که مشتمل بر  141زن
باردار که تحت سزارين برای بار دوم يا سوم قرارگرفته
بودند مقايسه شدند و نتايج نشان داد که نیاز به انتقال
خون در حین عمل يا پس از آن در گروه مورد مطالعه
نسبت به گروه کنترل بیشتر و تفاوت میان دو گروه
معنادار است ( . )11بر اساس مطالعه سیلور و
همكارانش ( )2221نیاز به انتقال خون در حین عمل و
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بعد از آن با افزايش مرتبه سزارين افزايش مييابد و اين
ارتباط معنادار ميباشد (.)17
در مطالعه حاضر ،تب زودرس بعد از عمل سزارين در
سزارين بار دوم کمتر از سزارينهای بیش از دو بار بود
ولي بین دو گروه تفاوت معنادار وجود نداشت .در مطالعه
جديكباسي و همكاران ( )2212که در بیمارستان
استانبول ترکیه انجام شد ،تب زودرس پس از عمل
جراحي با افزايش مرتبه سزارين افزايش داشت و اين
تفاوت معنيدار بود ( .)11همچنین در مطالعه قاسم و
همكاران ( )2213میزان بروز تب بعد عمل در زنان با 4
يا بیش از  4بار سزارين نسبت به زنان با  2يا  3بار عمل
سزارين تفاوت معناداری نداشت (.)11
در مطالعه حاضر ،میزان زايمان زودرس در سزارين بار
دوم و در سزارين بار سوم تفاوت معنادار داشتند .در
مطالعه قاسم و همكاران ( )2213زايمان زودرس در
زنان با  4يا بیش از  4بار سزارين نسبت به زنان با  2يا
 3بار سزارين بیشتر و اين تفاوت معنادار بود ،يعني با
افزايش مرتبه سزارين مادر زايمان زودرس افزايش
داشت (.)11
در مطالعه حاضر ،از نظر مدت بستری بین دو گروه
مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود داشت و با افزايش
مرتبه سزارين مدت بستری افزايش يافت .در مطالعه
سیلور و همكارانش ( )2221که بر روی  32132زن
انجام شد ،زمان بستری در بیمارستان با افزايش تعداد
سزارين افزايش داشت و اين تفاوت معنيدار بود (.)17
از نقاط قوت مطالعه حاضر ،اجتناب از رويداد بیش -
همسان سازی ( )over-matchingدر تحلیل نتايج
بود .همچنین جمعآوری اطالعات در مرکز دانشگاهي
انجام شد و کامل بودن اطالعات درج شده در
پروندههای بیماران و پیگیری مورد به مورد بیماران از
ديگر نقاط قوت مطالعه بود .از محدوديتهای مطالعه
حاضر ،کم بودن نسبي حجم نمونه برای دستیابي به
اهداف توصیفي تحلیلي بود که با توجه به جمعیت کم
استان مورد مطالعه و کمتر شدن تعداد سزارينهای
تكراری با افزايش تعداد سزارين با توجه به توصیههای
وسیع اجرای برنامههای تنظیم خانواده در زمان مطالعه
غیر قابل اجتناب بود .اين مشكل باعث شد که

همسانسازی جداگانه در مطالعه قابلیت انجام نداشته
باشد و لذا تفسیر نتايج بايد حتماً با در نظر گرفتن اين
.محدوديت انجام شود

تشكر و قدردانی

نتیجهگیري

از معاونت پژوهشي و واحد توسعه تحقیقات بالیني
 دانشگاه علوم،بیمارستان امیرالمومنین(ع) سمنان
پزشكي سمنان بابت همكاری و تأمین تسهیالت الزم
.برای انجام اين مطالعه تشكر و قدرداني ميشود

 خونريزی غیرمعمول و زايمان زودرس به،مدت بستری
طور معناداری در مورد مطالعه بیشتر از گروه کنترل
، پالسنتاآکرتا، ولي از نظر سزارين هیسترکتومي.است
پالسنتاپرويا انتقال خون و تب زودرس با وجود اين که
در همه موارد از نظر تعداد در گروه سزارين بیش از دو
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بار بیشتر از گروه سزارين بار دوم بود ولي بین دو گروه
.تفاوت آماری معنيدار وجود نداشت

