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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم میکانیک 1

راهکارهای پیشگیری ایمن از سزارین غیرضروری

ــا  ــن ی ــرای جنی ــد ب ــی توان ــزارین م ــه روش س ــان ب ــود. زایم ــزارین ب ــه روش س ــا ب ــوم زایمانه ــک س در 2۰11 ی
مــادر یــک روش نجــات بخــش  باشــد. الکــن افزایــش ســریع میــزان ســزارین در ایــن دو دهــه اخیــر همراهــی 
بــا کاهــش موربیدیتــه و مورتالیتــه نئوناتــال و مــادری نداشــته و بــه طــور قابــل توجهــی ایــن را مطــرح کــرد کــه 
از روش ســزارین بیــش از حــد اســتفاده شــده اســت. اختالفــی کــه بیــن میــزان ســزارین بــار اول تــرم تــک قلــو 
و ســفالیک در مناطــق مختلــف بــه وجــود آمــد  نشــان داد کــه کلینیــکال پراکتیــس روی میــزان تولــد ســزارین 
ــه نســبت شــیوع شــامل دیستوشــی  ــرای زایمــان ســزارین ب ــن اندیکاســیون هــا  ب ــر گذاشــته اســت. شــایع تری اث
)CPD(، یــا تراســه غیرطبیعــی ضربــان قلــب جنیــن )ابنرمــال و یــا غیــر اطمینــان بخــش(، فتــال مالپرزنتاســیون، 
حاملگــی چنــد قلویــی و ماکروزومــی مشــکوک بــوده اســت. کاهــش بــی خطــر میــزان زایمــان ســزارین بــار اول 
بررســی و مطالعــه هــر کــدام از ایــن اندیکاســیون هــا را نیــاز دارد بــه طــور مثــال، ممکــن اســت الزم باشــد کــه 
تعریــف دیستوشــی لیبــر مجــدداً بازخوانــی شــود زیــرا کــه مطالعــات اخیــر نشــان مــی دهــد کــه پیشــرفت زایمــان 
ــان قلــب  ــاًل تصــور مــی شــده بعــالوه پیشــرفت در تفســیر اســتانداردهای ضرب ــی اســت کــه قب ــر از آن آهســته ت
جنیــن و مدیریــت آن میتوانــد دارای یــک اثــر باشــد همچنیــن بــا حمایــت مــداوم بــاردار در زمــان لیبــر نشــان داده 
شــده کــه ســزارین کاهــش یافتــه اســت. چرخــش خارجــی جنیــن در پرزانتاســیون بریــج و امــکان زایمــان واژینال 
بــرای زنــان بــا حاملگــی دوقلویــی وقتــی کــه پرزانتاســیون اولیــن قــل، ســفالیک اســت. مثــال هایــی از دخالــت 

هایــی اســت کــه مــی توانــد بــرای کاهــش میــزان ســزارین بــار اول موثــر باشــد.
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پیش زمینه 
در ســال 2۰11 یکــی از هــر ســه زن بــاردار در ایالــت متحــده 
آمریــکا زایمــان بــه روش ســزارین داشــته اســت. بــا وجــودی 
کــه میــزان زایمانهــای بــار اول بــه طــور کلــی تغییــری نکــرده، 
ــالهای  ــار اول درس ــزارین ب ــزان س ــریع درمی ــش س ــک افزای ی
1۹۹۶ تــا 2۰11 وجــود داشــته اســت. گرچــه زایمــان ســزارین 
ــن  ــرای جنی ــده زندگــی ب ــک روش نجــات دهن ــد ی ــی توان م
ــش  ــن افزای ــد ای ــخص باش ــوارد مش ــر دو در م ــا ه ــادر ی ــا م ی
میــزان ســزارین بــدون همراهــی بــا کاهــش موربیدیتــی و 
مورتالیتــه دیــده شــده و بنابرایــن بــه ایــن اصــل مهــم ختــم شــد 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد الزم م ــش از ح ــزارین بی ــه روش س ک

ــه ایــن صــورت بــرای ارائــه دهنــدگان خدمــات  می گیــرد و ب
ســالمت حائــز اهمیــت شــد کــه از ســزارین هــای بــدون دلیــل 
و بــه خصــوص ســزارین بــار اول بــا بــه کارگیــری روش هــای 

ــد. ــه عمــل آی متناســب و بی خطــر پیشــگیری ب
 

تعادل بین ریسک و منافع سزارین زایمان 
زایمــان حتــی بــا رونــد طبیعــی خــود بالقــوه حــاوی خطراتــی 
اســت.  زایمــان  نحــوه  از  جــدا  فرزنــدش  و  مــادر  بــرای 
ــن  ــرای تعیی ــر ب ــای اخی ــال ه ــتند در س ــهای مس NIS گزارش

ریســک ها و منافــع زایمــان طبیعــی و ســزارین ارائــه داده 
اســت. )جــدول1(
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در وضعیــت هــای خــاص بالینــی  نظیــر پالســنتا پرویــا یــا پارگــی 
ــن روش  ــی خطــر تری ــوان ب ــه عن ــاًل ب رحــم زایمــان ســزارین کام
زایمــان مــورد تاییــد اســت. بــه هــر حــال نشــان داده شــده کــه در 
بیشــتر بــارداری هــا کــه کــم خطــر هســتند زایمــان ســزارین نســبت 
بــه زایمــان واژینــال مورتالیتــی و موربیدیتــی بیشــتری بــرای مادران 
خواهــد داشــت. ایــن مشــکل اســت کــه کامــاًل موربیدیتــه  مرتبــط 
بــا روش هــای زایمــان ایزولــه و جــدا بشــود. بــه عنــوان مثــال یکــی 
ــیون  ــه پرزانتاس ــی ک ــده زنان ــام ش ــه انج ــی ک ــات تصادف از مطالع
ــه دو گــروه ســزارین از قبــل  ــه طــور تصادفــی ب بریــچ داشــته اند ب
برنامه ریــزی شــده و زایمــان برنامه ریــزی شــده تقســیم شــدند 
3مــاه پــس از زایمــان زنانــی کــه زایمــان واژینــال داشــتند عارضــه 
بی اختیــاری ادراری بیشــتری نســبت بــه زنانــی کــه ســزارین شــده 

بودنــد دیــده شــد ولــی در پیگیــری دو ســاله تفــاوت چندانــی بیــن 
ــورد  ــروه م ــودن گ ــک ب ــت کوچ ــه عل ــن ب ــود. الک ــروه نب دو گ
مطالعــه، مقایســه پرقدرتــی بــرای ســایر عــوارض مــادری بیــن دو 

گــروه پذیــر نبــود.
یــک مطالعــه بــا جمعیــت بــزرگ کانادایــی بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه ریســک موربیدیتــه  شــدید مــادری تعریــف شــده و خونریــزی 
شــدیدی کــه بــرای کنتــرل آن نیــاز بــه ترانســفیوژن خــون و 
هیســترکتومی و پارگــی رحم، عوارض بیهوشــی، شــوک و ایســت 
قلبــی نارســایی حــاد کلیــه نیــاز بــه تهویــه کمکــی ترومبوآمبولیســم 

وریــدی، عفونــت مهــم، یــا از هــم گســیختگی زخــم و هماتــوم در 
بیمــاران، ســه برابــر در ســزارین نســبت بــه زایمــان واژینــال بیشــتر 

بــود. ) 2/7 درصــد در مقابــل ۹ دهــم درصــد(
همچنیــن افزایــش ریســک هــای دراز مــدت در بارداری هــای 
بعــدی بــا زایمــان قبلــی ســزارین، ارتباطاتــی دیــده شــد. آنومالــی 
ــا  ــزارین ب ــان س ــر زایم ــا ه ــرراهی ب ــت س ــر جف ــی نظی ــای جفت ه
میــزان بیشــتری همــراه مــی شــود بــه طــوری کــه از یــک درصــد  
ــار ســزارین  ــا ســه ب ــاً 3 درصــد ب ــه تقریب ــا یــک ســزارین قبلــی ب ب
ــای  ــزارین ه ــداد س ــش تع ــالوه افزای ــد. بع ــتر میرس ــا بیش ــی ی قبل
ــوده و پــس از  ــا همــراه ب ــه پالســنتا پروی ــا موربیدیت قبلــی همــراه ب

ــنتا  ــا پالس ــی ب ــرراهی در همراه ــت س ــک جف ــزارین ریس ــه س س
آکرتــا هــا نزدیــک بــه 4۰ درصــد مــی شــد ایــن ترکیــب عــوارض 
ــد  ــی می ده ــل توجه ــش قاب ــادری را افزای ــه م ــا موربیدیت ــه تنه ن
ــش  ــز افزای ــال را  نی ــوارض نئونات ــی ع ــش  آگه ــک پی ــه ریس بلک
ــا  ــوزاد در بخــش NICU و ی ــر بســتری ن مــی دهــد. عوارضــی نظی

ــوزادی. ــرگ در دوران ن م
ــا افزایــش موربیدیتــی و مورتالیتــی  اگرچــه ســزارین اول همــراه ب
مــادر اســت ریســکهای ســزارین تکــراری در بــارداری هــای 

ــود. ــد ب ــم خواه ــتر ه ــده بیش آین
اندیکاسیون های سزارین بار اول

در بررســی میــزان ســزارین تفــاوت بزرگــی بیــن نواحــی مختلــف 
مــورد مطالعــه دیــده مــی شــود بــه طــور مثــال در ایــاالت متحــده 

تفــاوت میــزان ســزارین از 23 درصــد در برخــی مناطــق بــه نزدیک 
4۰ درصــد در برخــی نواحــی دیگــر دیــده می شــود ایــن تفــاوت 
ــتانها  ــتان ، روش کاری بیمارس ــطح بیمارس ــه س ــت  ب ــن اس ممک
ــن  ــته، و همچنی ــتگی داش ــی بس ــات درمان ــدگان خدم ــه کنن و ارائ
ــی  ــد. ول ــته ان ــل دانس ــز دخی ــب را نی ــن و مذه ــر س ــواردی نظی م
مجمــوع همــه اینهــا ایــن افزایــش شــدید میــزان ســزارین را توجیــه 
نمــی کنــد بــرای اینکــه بفهمیــم کــه چگونــه و بــه چــه میــزان مــی 
توانیــم زایمــان هــای ســزارین را بــه روشــی ایمــن کاهــش دهیــم 
مهــم اســت کــه بدانیــم کــه علــت اصلــی ایــن ســزارین ها چــه بوده 

اســت در یــک مطالعــه بــا جمعیــت وســیع در 2۰11 مشــخص شــده 
کــه شــایعترین اندیکاســیونها بــرای ســزارین اول شــامل دیستوشــی 
لیبــر، غیرطبیعــی یــا غیــر اطمینــان بخــش بــودن تراســه قلــب جنیــن 
و پرزانتاســیون هــای غیرطبیعــی، حاملگــی دوقلویــی، و شــک بــه 
ماکروزومــی جنیــن بــوده اســت. توقــف لیبــر و تراســه قلــب جنیــن 
ابنرمــال یــا غیــر اطمینــان بخــش علــت ســزارین بیــش از نیمــی از 
جمعیــت مــورد مطالعــه بــرای ســزارین بــار اول بــوده انــد. کاهــش 
ایمــن ســزارین بــار اول رویکردهــای متفــاوت بــه هــر کــدام از این 
اندیکاســیون هــا نیــاز دارنــد، بــرای مثــال بازبینــی مجــدد تعریــف 
دیستوشــی لیبــر نیــاز اســت. زیــرا کــه اخیــراً نشــان داده شــده کــه 
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ــی باشــد کــه همیشــه  ــد آهســته تر از میزان ــر مــی توان پیشــرفت لیب
تصــور می شــد بهبــود و اصــالح و  اســتاندارد کردن تغییــر ضربــان 
قلــب جنیــن و مدیریــت آن نیــز می توانــد موثــر باشــد. اســتفاده از 
روش هــای مداخــالت غیــر مدیــکال نظیــر حمایــت مــداوم بــاردار 
حیــن لیبــر وهمــراه آمــوزش دیــده نیــز در کاهــش میــزان ســزارین 
موثــر بــوده اســت چرخــش خارجــی بریــچ بــه ســفالیک و همچنین 
تــالش بــرای زایمــان زنــان حاملــه دوقلــو و قــل اول ســفالیک نیــز 

در کاهــش ســزارین بــار اول موثــر بــوده است.)شــکل 3(
مدیریت بالینی : سوال ها و پاسخ ها

ــه  ــی مرحل ــرفت غیرطبیع ــرای پیش ــف ب ــدام تعری  ک
ــت ؟ ــب اس اول مناس

 مرحلــه اول همیشــه بــه دو قســمت فــاز نهفتــه و فــاز فعــال 
تقســیم شــده اســت. از دهــه 1۹5۰ فــاز نهفتــه بــه صــورت شــروع 
ــف  ــادر احســاس می شــده تعری انقباضــات منظمــی کــه توســط م
می شــود و دیــده می شــده کــه در ۹5 درصــد نولــی پــار هــا، 
ــه  ــاز ب ــن ف ــاعت ای ــا 14س ــار ه ــی پ ــاعت و در مولت ــدود 2۰ س ح
طــول مــی انجامــد و آغــاز فــاز اکتیــو زایمــان بــه صــورت شــروع 
ــف می شــود.  ــل توجــه دیالتاســیون ســرویکس تعری ــرات قاب تغیی
ــر از نرمــال  ــه صــورت پیشــرفت آهســته ت ــو ب ــاز اکتی ــی ف ابنرمالیت
گرفتــه  نظــر  در  کامــل  توقــف  یــا  و   )protraction disorder(
ــرویکس  ــیون س ــن دیالتاس ــف فریدم ــاس تعری ــر اس ــود. ب می ش

کمتــر از 1/2ســانتی متــر در ســاعت بــرای نولــی پــار هــا و کمتــر 

ــوان  ــه  عن ــار ب ــی پ ــان مولت ــرای زن ــر در ســاعت ب از 1/5ســانتی مت
پیشــرفت آهســته اکتیــو فــاز در نظــر گرفتــه می شــد و توقــف فــاز 
اکتیــو بــه صــورت عــدم تغییــرات ســرویکس بــرای دو ســاعت یــا 
ــر پــس از دیالتاســیون  بیشــتر در صــورت انقباضــات منظــم و موث
ــه  ــه هــر حــال در حــال حاضــر ب 4 ســانتیمتر تعریــف مــی شــود ب
ــا بازنگــری تعریــف  ــر ایمــن ب ــرای لیب یــک جمــع بنــدی دیگــر ب

ــیده ایم. ــال رس ــر نرم ــرفت لیب پیش
در یــک مطالعــه گذشــته نگــر در 1۹ بیمارســتان آمریــکا لیبر 2415 
زن مــورد بررســی قــرار گرفــت، و همگــی پیش آگهــی نرمــال بــا 
زایمــان تــک قلــو و ســفالیک داشــتند. پرســنتایل ۹5 درصــد بــرای 
پیشــرفت زنــان در فــاز اکتیــو آهســته تــر از تعریــف فریدمــن بــود 
ــا ۰/7 ســانتی  ــر در ســاعت ت ــار ۰/5 ســانتی مت ــی پ ــان نول و در زن
متــر در ســاعت و در زنــان مولتــی پــار ۰/5 ســانتیمتر تــا 3/1 ســانتی 
متــر در ســاعت بــوده اســت. از جمع بنــدی داده هــای زایمان هــای 
ــر  ــرفت لیب ــف پیش ــرای تعری ــن ب ــوب و ایم ــی خ ــش آگه ــا پی ب
ــانتیمتر  ــا ۶ س ــیون 4 ت ــه از دیالتاس ــد ک ــری  ش ــه گی ــور نتیج اینط
در زنــان نولــی پــار و مولتــی پــار مــی توانیــم شــروع قابــل توجــه 
دیالتاســیون سرویکس)شــروع اکتیــو فــاز( را انتظــار داشــته باشــیم 
ولــی ایــن پیشــرفت آهســته تــر از آن چیــزی اســت کــه در گذشــته 

ــد. ــور می ش تص

چگونــه بایــد پیشــرفت غیرطبیعــی مرحلــه اول لیبــر را 
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مدیریــت کــرد؟
 بیشــتر زنــان بــا یــک فــاز نهفتــه طوالنــی شــده طبــق تعاریــف قبلــی 

فریدمــن بــا مدیریــت انتظــاری وارد فــاز فعال میشــوند.
بــه جــز چنــد مــورد اســتثنا کــه توقــف انقباضــات خواهیــم داشــت 
کــه یــا بــا آمنیوتومــی یــا اســتفاده از اکســی توســین)یا هــردو( بــه 
ــاز نهفتــه طوالنــی شــده )بیشــتر از  ــاز اکتیــو میرســیم. بنابرایــن ف ف
ــان  ــاعت در زن ــتر از 14 س ــار و بیش ــی پ ــان نول ــاعت در زن 2۰ س
مولتــی پــار( نبایــد بــه عنــوان اندیکاســیون ســزارین در نظــر گرفتــه 
ــا  ــه طــول مــی کشــد ی ــو ب ــاز اکتی ــه اول ف شــود. وقتــی کــه مرحل
متوقــف مــی شــود بــه طــور شــایع اکســی توســین پیشــنهاد میشــود 
ــر  ــه القــا اکســی توســین در مــوارد لیب ــزان بهین چندیــن مطالعــه می
ــه  ــک  مطالع ــد .ی ــی کردن ــف آن را بررس ــا توق ــیده ی ــول کش ط
گذشــته نگــر بــا بررســی بیــش از 22۰ نولــی پــار و ۹۹ مولتــی پــار 
ــس از دیالتاســیون  ــی پ ــر شــده ول ــه خــودی وارد لیب کــه خــود ب
3ســانتی متر دچــار توقــف یــا طوالنــی شــدن لیبــر شــدند، 4 ســاعت 
اکســی توســین بــه طــور اضافــی القــا شــد )پــس از 4 ســاعت القــای 
اولیــه بــا اکســی توســین(. مطالعــه کننــدگان دریافتنــد زنانــی کــه 4 
ســاعت اضافــی اکسی توســین گرفتنــد 3۸ درصــد زایمــان واژینــال 
ــر  ــکار کمت ــه پنجــم آپ ــوزادان در دقیق ــچ کــدام از ن ــد و هی کردن
ــا یــک زمــان ۸ ســاعت القــای  ــار ب ــان نولــی پ از ۶ نداشــت در زن
اکســی توســین، 1۸ درصــد میــزان ســزارین گــزارش شــده، و 

هیــچ مــوردی از صدمــه زمــان تولــد یــا اسیفکســی وجــود نداشــت 
ــار  ــه چه ــای اکســی توســین ب ــواردی کــه الق ــی کــه در م در حال
ســاعت محــدود شــده بــود زایمــان ســزارین دو برابــر بیشــتر شــده 

بــود.
بنابرایــن پیشــرفت آهســته لیبــر در مرحلــه اول زایمــان نمــی توانــد 
اندیکاســیون ســزارین باشــد. در یــک مطالعــه بــا بیــش از 5۰۰ تــن 
ــوارد  ــاعت در م ــه 4 س ــاعت ب ــین را از 2 س ــی توس ــا اکس ــا ب الق
ــان  ــه زایم ــان ب ــن زن ــتر ای ــد و بیش ــه دادن ــو ادام ــاز اکتی ــف ف توق
ــدا  ــت پی ــوزادی دس ــد ن ــی ب ــش آگه ــه پی ــچ گون ــا هی ــال ب واژین
ــت  ــه وضعی ــی ک ــا زمان ــده ت ــام ش ــات انج ــن مطالع ــا ای ــد. ب کردن
جنیــن و مــادر اطمینــان بخــش اســت تــا دیالتاســیون شــش 
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــو در نظ ــاز اکتی ــروع ف ــرای ش ــد ب ــانتیمتر بای س
بنابرایــن در دیالتاســیون کمتــر از ۶ ســانتیمتر معیــار پیشــرفت فــاز 
اکتیــو  نبایــد بــه کار بــرده شــود بــرای  تکمیــل ایــن مطلــب بایــد 
گفــت کــه زایمــان ســزارین بــه علــت توقــف در فــاز اکتیــو زمانــی 
در نظــر بایــد گرفتــه شــود کــه بعــد از دیالتاســیون ۶ ســانتی متــر و 
پارگــی کیســه آب، توقــف در پیشــرفت تــا 4 ســاعت، بــا وجــود 
ــاعت، در  ــل ۶ س ــا حداق ــیم و ی ــته باش ــم داش ــی رح ــت کاف فعالی
ــز  ــین تجوی ــی توس ــه اکس ــم، ک ــی رح ــر طبیع ــت غی ــوارد فعالی م

ــیم. ــته باش ــرویکس نداش ــت س ــر در وضعی ــیم و تغیی ــرده باش ک
ــه  ــودن مرحل ــی ب ــر طبیع ــرای غی ــب ب ــف مناس تعری
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ــت؟ ــر چیس دوم لیب
ــه  ــل ســرویکس شــروع شــده و ب ــه دوم از دیالتاســیون کام مرحل
تولــد نــوزاد ختم میشــود پاریتــی، تاخیــر در زور زدن اســتفاده 
از بــی دردی اپیــدورال، BMI مــادر، وزن موقــع تولــد نــوزاد، 
پوزیشــن پوســتریور اکســیپوت و استیشــن جنیــن همگــی در طــول 
ــول  ــط ط ــه متوس ــت ک ــم اس ــن مه ــد ای ــه دوم موثرن ــدت مرحل م
ــنتایل  ــان پرس ــه و معیارم ــر نگرفت ــه دوم را در نظ ــدت در مرحل م
۹5 درصــد طــول مــدت مرحلــه دوم باشــد. پرســنتایل ۹5 درصــد 
تقریبــا یــک ســاعت در زنانــی کــه بــی دردی اپیــدورال دریافــت 
کردنــد طوالنــی تــر اســت )نســبت بــه آنهایــی کــه اپیــدورال نشــده 
ــه  ــد (. اگــر چــه در ایــن مطالعــات، متوســط طــول مــدت مرحل ان
ــه  ــه دوم، 3۰ دقیق ــدت مرحل ــول م ــه ط ــا میان ــان ب ــن زن دوم در ای

متفــاوت بــود بنابرایــن عباراتــی کــه تعریــف طــول مــدت مرحلــه 
ــان  ــتقیم بی ــح و مس ــال صری ــوان کام ــود نمی ت ــامل می ش دوم را ش
ــدت  ــدت و درازم ــاه م ــدد کوت ــوارد متع ــد م ــه بای ــرا ک ــرد زی ک
ــرد، در  ــر بگی ــوزادان را در ب ــادران و ن ــوب م ــی نامطل ــش  آگه پی
حالــی کــه برخــی از آنهــا در یــک مقولــه نمی گنجنــد. مطالعــات 
متعــددی بــا تصــور  ارتبــاط بیــن طــول مــدت و پیش آگهــی 
نامطلــوب مــادران و نــوزادان  بــرای یافتــن تعریــف مناســب طــول 
ــن  در  ــد. الک ــرده ان ــالش ک ــان ت ــان زایم ــه دوم زن ــدت مرحل م
صــورت مانیتورینــگ نرمــال الکترونیکــی جنیــن، طــوال نــی شــدن 
مرحلــه دوم ارتباطــی بــا پیــش آگهــی نامطلــوب نــوزادان نداشــت 
در برخــی مــوارد حتــی مرحلــه دوم  5 ســاعت بــه طــول انجامیــده 
ــه دوم  ــه در  مرحل ــن طــول مــدت افزایــش یافت ــود و ارتباطــی بی ب
ــر از 7 و  ــاف کمت ــر از 4 و  PH بندن ــم کمت ــه پنج ــگار دقیق و آپ
اینتوبــه  شــدن در اتــاق زایمــان و بســتری در بخــش NICU یافــت 
نشــد. بــه طــور مشــابه  آنالیــز زمانــی زنانــی کــه از ابتــدای مرحلــه 
ــن  ــز ای ــاعت نی ــه س ــش از س ــرده و پی ــروع ک دوم زور زدن را ش
پوشــینگ ادامــه پیــدا کــرده بــود عوارضــی دیــده نشــد و همچنیــن 
ــار کــه  ــی پ در یــک مطالعــه گذشــته نگــر از 15 هــزار و 75۹ نول
ــم  ــاعت ه ــه دوم از 4 س ــدت مرحل ــول م ــروه ط ــی در آن گ حت

ــدت  ــول م ــد. ط ــده نش ــوب دی ــی نامطل ــود پیش آگه ــته ب گذش
مرحلــه دوم زایمــان و ارتبــاط آن بــا پیش آگهــی نــوزادی در 
مولتــی پــار هــا کمتــر مطالعــه شــده اســت در یــک مطالعــه گذشــته 
ــه دوم بیشــتر  ــا طــول مــدت مرحل ــار ب نگــر در 515۸ زن مولتــی پ
از 3 ســاعت ریســک آپــگار  دقیقــه پنجــم کمتــراز5،  بســتری در 
ــل  ــه طــور قاب ــوزادی ب ــی ن ــا موربیدیت ــی ب بخــش NICU و همراه
توجهــی افزایــش یافتــه بــود در یــک مطالعــه پرجمعیــت دیگــر بــا 
ــت  ــر داش ــج را در ب ــان نتای ــار هم ــی پ ــزار و 113 زن مولت 5۸ ه
وقتــی کــه طــول مــدت مرحلــه دوم از دو ســاعت بیشــتر شــده بــود. 
طــول مــدت طوالنــی تــر مرحلــه دوم لیبــر همــراه بــا پیــش آگهــی 
نامطلــوب مــادری نظیــر عفونــت پــس از زایمــان پارگــی درجــه 3 
ــرای  ــن ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــوده اس ــان ب ــس از زایم ــزی پ و خونری

هــر ســاعتی کــه از مرحلــه دوم مــی گــذرد شــانس زایمــان خــود 
بخــودی واژینــال بیشــتر کاهــش مــی یابــد محققیــن پیــدا کردنــد 
ــه دوم فقــط  ــا بیشــتر از مرحل ــس از گذشــت ســه ســاعت ی کــه پ
یــک زن از هــر چهــار زن نولیپــار زایمــان میکنــد و یــک زن از هــر 
ســه زن مولتــی بــار بــه طــور خــود بــه خــودی زایمــان مــی کنــد.

از آنجایــی کــه 3۰ تــا 5۰ درصــد در ایــن مــوارد ممکــن نیــاز منــد 
ــه زایمــان ابــزاری شــوند افزایــش ریســک ممکــن اســت کامــال  ب
ــوارض  ــش ع ــوده و افزای ــه دوم نب ــدت مرحل ــول م ــه ط ــوط ب مرب
ــه  ــای پرین ــک تروم ــش ریس ــزاری و افزای ــان اب ــه زایم ــوط ب مرب

ــا آن باشــد. مرتبــط ب
ــش  ــود افزای ــا وج ــر حــال ب ــه ه ــن ب ــگ مناســب جنی ــا مانیتورین ب
طــول مــدت مرحلــه دوم ریســک پایینــی بــرای پیش آگهــی 
ــک  ــال در ی ــه طــور مث ــد داشــت. ب ــن وجــود خواه ــوب جنی مطل
مطالعــه روی 5۸ هــزار و 113 مولتــی پــار اگرچــه ریســک دقیقــه 
5 کمتــر از هفــت وbirth depression افزایــش یافتــه بــود وقتــی کــه 
طــول مــدت  مرحلــه دوم از 2 ســاعت بیشــتر میشــد ریســک خالص 
ــم درصــد( ــر از یــک و نی ــود ) کمت ــن پیــش آگهــی هــا کــم ب ای

و حتــی اگــر طــول مــدت بــه 5 ســاعت مــی رســید دو برابــر نمــی 
شــد بعــالوه طــول مــدت مرحلــه دوم لیبــر بــا ریســک سپســیس و 
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ــاًل  ــدت کام ــول م ــن ط ــود. بنابرای ــط نب ــوزادی مرتب ــای ن ــا تروم ی
ــس  ــه پ ــرد ک ــن ک ــوان تعیی ــی ت ــه دوم نم ــرای مرحل ــخص ب مش
ــر،  ــه اول لیب ــد مرحل ــد. مانن ــاز باش ــی نی ــان جراح ــه زایم از آن ب
یــک مرحلــه دوم طوالنــی شــده لیبــر همــراه بــا افزایــش ریســک 
کوریوآمنیونیــت در مطالعــات بــوده اســت. ولــی آیــا ایــن ارتبــاط 
تعییــن کننــده علــت آن اســت، نامشــخص اســت )زمینــه ابتــال بــه 
ــه  ــاره ن ــد(. دوب ــی باش ــر طوالن ــد لیب ــت  می توان ــو آمنیونی کوری
کوریوآمنیونیــت و نــه طــول مــدت مرحلــه دوم نبایــد اندیکاســیون 

ــرای زایمــان ســزارین باشــد. ای ب

چگونــه پیشــرفت مرحلــه دوم زایمــان مدیریــت 
میشــود؟

ــل از  ــه قب ــود ک ــت می ش ــن دریاف ــترس چنی ــات  در دس  از مطالع
ــن  ــت جنی ــر وضعی ــه دوم اگ ــان در مرحل ــف زایم ــخیص توق تش
اجــازه بدهــد حداقــل 2 ســاعت بــرای پوشــینگ  در زنــان مولتــی 
ــوان  ــار می ت ــی پ ــان نول ــینگ در زن ــاعت پوش ــل 3 س ــار و حداق پ
اجــازه داد و طــول مــدت زمــان بیشــتر می توانــد بــر اســاس 
ــا  ــدورال ی ــی دردی اپی ــتفاده از ب ــل اس ــد مث ــب باش ــوردی مناس م
ــان پیشــرفت وجــود  ــی کــه همچن ــه در حال ــال مالپوزیشــن )البت فت
ــاعت در  ــز 4 س ــوارد نی ــی م ــد(. در برخ ــده باش ــت ش ــته و ثب داش
زنــان نولــی پــار و ســه ســاعت در زنــان مولتــی پــار بــرای توقــف 
مرحلــه دوم ذکــر کردنــد  ولــی طــول مــدت مرحلــه دوم  و زمــان 
ــرده  ــدا نک ــم ج ــاً از ه ــل  و  واضح ــور کام ــه ط ــیینگ را ب پوش

ــد. بودن

چگونــه میشــود بــا روشــهای دیگــری بــا هــدف کاهش 
زایمــان ســزارین مرحلــه دوم را مدیریــت کرد؟

 عــالوه بــر مدیریــت انتظــاری مرحلــه دوم، عملکردهــای دیگــری 
می توانــد بالقــوه زایمــان ســزارین را در مرحلــه دوم کاهــش دهــد.      
1- زایمــان واژینــال ابــزاری 2-چرخــش دســتی اکســیپوت جنیــن 

بــرای مــوارد پوزیشــن نامناســب ســر

زایمان واژینال ابزاری
 همزمــان بــا افزایــش میــزان ســزارین، زایمــان واژینــال ابــزاری )چه 
بــا واکیــوم و چــه فورســپس(  بــه طــور قابــل توجهــی در طــول 15 
ــی  ــه پیش آگه ــا در مقایس ــت، ام ــه اس ــش یافت ــته کاه ــال گذش س
ــده  ــزی ش ــر برنامه ری ــزارین غی ــزاری و س ــال اب ــای واژین زایمان ه
تفــاوت زیــادی در موربیدیتــه نــوزادی مثــل خونریــزی اینتــرا 
کرانیــال یــا مــرگ نــوزاد وجــود نداشــت. در یــک مطالعــه بــزرگ 
کوهــورت و گذشــته نگــر میــزان خونریــزی اینتراکرانیــال در 
ــمگیری در  ــاوت چش ــت تف ــوم نتوانس ــش واکی ــا کش ــی  ب همراه
ــان  ــا زایم ــپس ی ــا فورس ــه ب ــال، در مقایس ــدید نئونات ــه ش موربیدیت

ســزارین نشــان دهــد.

ــزارین  ــان س ــوم و زایم ــا واکی ــزاری ب ــان اب ــن زایم ــه بی در مقایس
ــده، در  ــام ش ــر انج ــات اخی ــوزادی،  در مطالع ــوارض ن ــر ع از نظ
ــا ســاب  ــرا ی ــزی اینت ــر تشــنج و خونری ــوزادی نظی پیــش آگهــی ن
ــپس  ــا فورس ــزاری ب ــان اب ــی زایم ــد. ول ــده نش ــی دی دورال تفاوت
ــا زایمــان  ــوزادی در مقایســه ب ــا کاهــش ریســک ن حتــی همــراه ب
ــر از  ــود و کمت ــزارین ب ــان س ــوم و زایم ــک واکی ــا کم ــال ب واژین
ســه درصــد زنانــی کــه زایمــان ابــزاری بــرای آنهــا امتحــان  شــده 
بــود  بــه علــت  شکســت در زایمــان ابــزاری بــه اتــاق عمــل منتقــل 
ــن  ــزاری از استیش ــال اب ــان واژین ــرای زایم ــالش ب ــدند.گرچه ت ش
ــوت  ــی پ ــن اکس ــا روتیش ــک( ی ــت ی ــر و مثب ــک) صف ــد پلوی می
ــا اکســیپوت خلفــی، در مــوارد انتخــاب شــده قابــل  ترنســورس  ی
قبــول هســتند الکــن انجــام ایــن پروســیجرها نیازمنــد یــک ســطح 
ــر   ــت پائینت ــه وضعی ــبت ب ــد و نس ــی باش ــراح م ــارت ج ــر مه باالت
مثبــت دو یــا out let ) مشــخص بــودن ســر در مدخــل واژن(، 
بیشــتر مواجــه بــا شکســت مــی شــوند. بــه هــر حــال انجــام زایمــان 
ابــزاری در وضعیــت low یــا  out let در مــواردی کــه تصــور نمــی 
شــود  جنیــن ماکــروزوم باشــد بــی خطــر اســت و ریســک زایمــان 
ســزارین را در مرحلــه دوم لیبــر کاهــش مــی دهــد. الکــن تعــداد 
ــپس  ــزاری، ) فورس ــای اب ــام زایمان ه ــرای انج ــه ب ــی ک متخصصین
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و واکیــوم( مهــارت داشــته باشــند در حــال کاهــش اســت در 
ــاس  ــد احس ــی 55 درص ــا، یعن ــت ه ــتر رزیدن ــه، بیش ــک مطالع ی
می کردنــد کــه مهــارت کافــی بــرای انجــام زایمــان بــا فورســپس 
ــام  ــرای انج ــت ب ــکان رزیدن ــوزی پزش ــن کارام ــد. بنابرای را ندارن
زایمــان ابــزاری، اســتفاده از شــبیه ســازی بــرای  کارآمــوزی 
ــی  ــش دادن ب ــرای کاه ــا، ب ــرفت مهارت ه ــا و پیش ــدد و ارتق مج
خطــر میــزان  ســزارین مــی توانــد موثــر باشــد در مجمــوع زایمــان 
ــوب  ــه خ ــکانی ک ــط پزش ــه دوم توس ــال در مرحل ــزاری واژین اب
مهارتــش را فــرا گرفتــه انــد بــی خطــر در نظــر گرفتــه می شــود و 
می توانــد یــک آلترناتیــو قابــل قبولــی بــرای زایمــان ســزارین هــم 
باشــد کار آمــوزی و پیشــرفت و ارتقــای مهــارت هــای مرتبــط بــا 

ــد تشــویق شــود. ــزاری بای ــال اب زایمــان واژین

چرخش دستی اکسی پوت جنین
وضعیتهــای اکســیپوت پوســتریور و اکســیپوت ترانســورس همــراه 
بــا افزایــش زایمــان ســزارین و عــوارض نئوناتــال هســتند از قدیــم 
چرخــش  اکســی پــوت جنیــن از اکســیپوت پوســتریور و یــا  
ــک  ــم ی ــروزه ه ــد ام ــر چن ــت و ه ــوده اس ــول ب ــورس معم ترنس
روش قابــل قبولــی بــرای مدیریــت ایــن وضعیــت در نظــر گرفتــه 
مــی شــود.  الکــن دیگــر طرفــدار چندانــی  نــدارد و نحــوه انجــام 
آن آمــوزش داده نمی شــود یــک روش جایگزیــن بــرای ســزارین 
چرخــش دســتی اکســیپوت اســت کــه می توانــد بــی خطــر میــزان 
ــزرگ  ســزارین را کاهــش دهــد. در یــک مطالعــه رتروســپکتیو ب
کاهــش زیــادی در میــزان ســزارین، ۹ درصــد بــه جــای 41 درصد،  
ــن  ــد. در 731 زن در ای ــده ش ــتی دی ــش دس ــتفاده از چرخ ــا اس ب
ــدام  ــد و در هیچ ک ــام ش ــیپوت انج ــتی اکس ــش دس ــه چرخ مطالع
ــا  ــا ی ــی هــم در تروم ــا  تفاوت پروالپــس کــورد ایجــاد نشــد. ضمن
ــده  ــام ش ــتی انج ــش دس ــه چرخ ــی ک ــال در زنان ــو نات ــیدمی نئ اس
ــب  ــی مناس ــود ارزیاب ــتند نب ــش را نداش ــن چرخ ــه ای ــی ک و آنهای
ــا  ــه ب ــا معاین ــواردی کــه ب ــد انجــام شــود در م ــن بای پوزیشــن جنی
انگشــت نمی تــوان پوزیشــن جنیــن را بــه طورقطعــی تشــخیص داد 

میتــوان از ســونوگرافی حیــن زایمــان اســتفاده کــرد، بــا داشــتن این 
داده هــا کــه موثــر بــودن و بــی خطــری چرخــش دســتی اکســیپوت 
ــی  ــر طبیع ــن غی ــر در پوزیش ــی خط ــی ب ــوان روش ــه عن ــن را ب جنی
جنیــن در مرحلــه دوم لیبــر، قابــل قبــول می دانــد مــی تــوان پیــش 
ــا ســزارین آن را امتحــان کــرد. ــزاری و ی از اســتفاده از زایمــان اب

ــه کــرد و  ــد مداخل کــدام  تراســه قلــب جنیــن را بای
ــه چــه صــورت بایــد باشــد؟ مدیریــت آن ب

ــان  ــر اطمین ــه غی ــزارین اول تراس ــایع س ــیون ش ــن اندیکاس  دومی
ــی   ــده و منطق ــک روش استانداردش ــت. ی ــن اس ــب جنی ــش قل  بخ
بــرای مدیریــت تراســه قلــب چنیــن مــی توانــد بــه صــورت 

بی خطــر میــزان ســزارین را کاهــش دهــد.
ــه  ــاز ب ــت و نی ــی اس ــر طبیع ــن غی ــب جنی ــه قل ــوری 3 تراس کاتگ
مداخلــه دارد. معیارهــای الگــوی کاتگــوری3 شــامل نبــودن تغییــر 
پذیــری )واریابیلیتــی(  قلــب جنیــن همــراه بــا افــت دیــررس و افــت 
متغیــر تکــرار شــونده و یــا بــرادی کاردی و یــا ریتــم ســینوزئیدال 
ــفالوپاتی و  ــی و آنس ــر طبیع ــاف غی ــا PH بندن ــراه ب ــه هم ــت ک اس
ــی  ــل رحم ــای داخ ــرای احی ــالش ب ــت. ت ــوزاد اس ــزی ن ــج مغ فل
شــامل تغییــر پوزیشــن مــادر و یــا اکســیژن تراپــی اســت. ارزیابــی 
وضعیتهــای کاهــش فشــار خــون و تاکــی سیســتول  کــه می تواننــد 
اصــالح شــوند، انجــام مــی شــوند. ارزیابــی هــای دیگــر نیــز بایــد 
انجــام شــود نظیــر بررســی وضعیــت پروالپــس بنــد نــاف. بــه هــر 
حــال اگــر بــا ایــن تالش هــای انجــام شــده وضعیــت کاتگــوری 3 
اصــالح نشــد بایــد زایمــان در شــرایط بــی خطــر هــر چــه ســریعتر 
ــا اقدامــات  انجــام شــود ACOGپیشــنهاد مــی کنــد کــه همزمــان ب
ــل  ــا داخ ــدف احی ــا ه ــوری 3, ب ــالح کتگ ــرای اص ــده ب ــام ش انج
رحمــی، همزمــان بــرای آمادگــی الزم  انجــام زایمــان ســریعاً اقدام 
شــود. بــر عکــس، کاتگــوری 1 نرمــال اســت و هیــچ دخالتــی الزم 
ــه  ــد ادام ــاوب را بای ــا متن ــداوم و ی ــگ م ــن  مانیتورین ــدارد الک ن
ــی متوســط  ــر اســت. واریابیلیت ــر پذی ــرن تغیی ــن پت داد چــرا کــه ای
همــراه بــا تســریع کــه نشــان دهنــده کاتگــوری  یــک هســتند تاییــد 
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ــه  ــر تراس ــتند. اکث ــال هس ــال نئونات ــی نرم ــریان ناف ــده PH ش کنن
هــای قلــب جنیــن حیــن زایمــان کاتگــوری دو هســتند تراســه های 
کاتگــوری 2 نــا مشــخص هســتند و طیــف گوناگونــی از الگوهــای 
ــت در  ــارت و مراقب ــه نظ ــوند ادام ــامل می ش ــب را ش ــان قل ضرب
ایــن مــوارد توصیــه مــی شــود. اقدامــات اصــالح کننــده مناســبی 
کــه اندیکاســیون داشــته باشــند بایــد انجــام شــوند ســپس مجــدداً 
دوبــاره  ارزیابــی شــوند بــه دلیــل میــزان بــاالی ســزارین بــاراول هــا 
کــه بــا اندیکاســیون ضربــان قلــب غیــر اطمینــان بخــش یــا ضربــان 
قلــب ابنرمــال )بــا وجــود کمتــر دیــده شــدن  پتــرن کاتگــوری 3( 
ــی کــه  ــرای ســزارین های ــد اینطــور اســتنتاج شــود کــه ب مــی توان
ــود  ــان بخــش جنیــن انجــام شــده ب ــر اطمین ــه علــت وضعیــت غی ب
ــن  ــد. بنابرای ــده ان ــبه ش ــع محاس ــوری دو در واق ــه های کاتگ تراس
ایــن مســئله مهــم را  بایــد ارائــه دهنــدگان خدمــت در امــر 
ــت  ــخیص وضعی ــه تش ــرادی ک ــی اف ــد. یعن ــر بگیرن ــان در نظ زایم
غیــر اطمینــان بخــش جنیــن را بــا نیــت اقــدام بــرای ســزارین مــی 
گذارنــد بایــد مطمئــن شــوند کــه تمــام اقدامــات الزم را در جهــت 
ــت  ــه وضعی ــیدن ب ــرای رس ــخص ب ــر مش ــت غی ــن وضعی ــع ای رف

خــوب جنیــن انجــام داده انــد.
تحریــک اســکالپ جنیــن اگــر باعــث تســریع ضربــان قلــب جنیــن 
شــود یــک وســیله ســهل الوصول در زمانــی اســت کــه ســرویکس 
ــه  ــن اســیدوتیک نیســت ب ــد از اینکــه جنی ــه اســت و می توان دیالت
ــده  ــاد ش ــا ایج ــودی و ی ــه خ ــود ب ــریع خ ــد تس ــان ده ــا اطمین م
ــاف طبیعی)هفــت و دو دهــم  ــد ن ــا PH خــون شــریانی بن همــراه ب
ــن پاســخ  ــب جنی ــه قل ــر و راجع ــت متغی ــی باشــد. اف ــا بیشــتر ( م ی
فیزیولوژیــک بــه فشــرده شــدن تکــراری بنــد نــاف اســت. بــه هــر 
حــال اگــر غالبــاً و مقــاوم تکــرار شــود ممکــن اســت بــه اســیدمی 
ــه ای  جنیــن در طــول زمــان منجــر شــود. اقدامــات محافظــه کاران
ــد  ــود بده ــو را بهب ــن الگ ــت ای ــن اس ــن ممک ــر پوزیش ــر تغیی نظی
آمنیوفیــوژن بــا نرمــال ســالین همچنیــن نشــان داده اســت کــه  
افــت متغیــر ضربــان قلــب را برطــرف میکنــد و ســزارین بــه علــت 
پتــرن ضربــان قلــب غیــر اطمینــان بخــش را کاهــش مــی دهــد بــه 

ــن  ــن ممک ــب جنی ــوری دو قل ــای کاتگ ــایر المانه ــابه س ــور مش ط
اســت نشــاندهنده اســیدمی جنیــن باشــد  نظیــر واریابیلیتــی حداقلــی 
ــا  ــد در داخــل رحــم احی ــررس راجعــه، کــه بای ــا افــت قلــب دی ی
ــول  ــا ط ــه ب ــن ک ــب جنی ــان قل ــدت ضرب ــی م ــت طوالن ــوند. اف ش
کشــیدن حداقــل بیشــتر از 2 دقیقــه و کمتــر از 1۰ دقیقــه تعریــف 
مــی شــود، اغلــب نیازمنــد دخالــت اســت. آنهــا ممکــن اســت پــس 
ــا بعــد از وضعیــت   از تغییــرات ســریع دیالتاســیون ســرویکس و ی
بیاید.افــت  پیــش  مــوارد رژیونــال آنســتزی  هایپوتانســیون در 
ــت  ــت عالم ــن اس ــن ممک ــدت همچنی ــی م ــب طوالن ــان قل ضرب
عوارضــی نظیــر جــدا شــدگی جفــت و یــا پروالپــس بنــد نــاف یــا 
پارگــی رحــم بــوده و بــه علــت پتانســیل موربیدیتــی ایــن عــوارض 
بایــد در تشــخیص هــای افتراقــی بــرای ارزیابــی و دخالــت مناســب 
در نظــر گرفتــه شــوند. تاکــی سیســتول رحــم کــه بــه عنــوان بیــش 
از پنــج انقبــاض در 1۰ دقیقــه بــه طــور متوســط درطــول مــدت 3۰ 
ــر  ــا در اث ــوده و ی ــی ب ــد اتفاق ــی توان ــود م ــی ش ــف م ــه تعری دقیق
عوامــل یوتروتونیــک اکســی توســین یــا پروســتاگالندین ها باشــد، 
ــق  ــا تزری ــده و ی ــض کنن ــل منقب ــز عوام ــف تجوی ــش یاتوق کاه
ــا  ــد ب ــل عامــل بتامیمتیــک مــی توان ــده رحمــی مث یــک شــل کنن
ــر طــرف کــردن تاکــی سیســتول رحمــی تراســه قلــب جنیــن را  ب
بهبــود بدهــد در مقابــل هیــچ داده جــاری بــرای حمایــت از دخالت 
هــای اختصاصــی بــرای افــت هــای بــا مشــخصات آتیپیــکال نظیــر 
ــی  ــود واریابیلیت ــه و یاوج ــط پای ــه خ ــته ب ــت آهس ــولدر، برگش ش
ــیدمی   ــا اس ــراه ب ــا هم ــرا آن ه ــدارد زی ــود ن ــا وج ــت ه ــن اف بی
ــدارد کــه آنالیزهــای  ــی وجــود ن ــوده اســت.  اینجــا دلیل ــن نب جنی
ســگمنت st و پالــس اکســیمتری جنیــن پیش آگهــی را بهبــود 
دهنــد یــا میــزان ســزارین را کاهــش دهنــد بــا وجــود دالیلــی کــه 
نشــان مــی دهــد نمونــه بــرداری اســکالپ جنیــن ریســک زایمــان 
ــن  ــب جنی ــگ قل ــو مانیتورین ــد و الگ ــی ده ــش م ــزارین راکاه س
بــرای  پیشــگویی PH محدودیــت دارد، نمونــه بــرداری اســکالپ  
جنیــن دیگــر در ایالــت متحــده طرفــداری نــدارد زیــرا کــه یــک 
روش تهاجمــی اســت و اســتفاده کــم از آن  در مــوارد بالینــی 
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ــدازه هــای آن وجــود دارد اســتفاده  ــرای تنظیــم ان و نیــازی کــه ب
ــز  ــب مراک ــت در  اغل ــن تس ــراً ای ــت. اخی ــرده اس ــر ک آن را کمت
ایــاالت متحــده آمریــکا  اســتفاده نمی شــود و کیــت مــورد تاییــد 

ــرای آن دیگــر ســاخته نمیشــود. FDA ب

 انجــام غیــر ضــروری ســزارین بــه علــت ضربان قلــب غیــر اطمینان 
بخــش جنیــن را می تــوان بــه محدودیــت دانشــمان دربــاره قــدرت 
الگوهــای ضربــان قلــب بــرای پیشــگویی پیش آگهــی نــوزاد 
نســبت داد، کــه ســبب محدویتهایــی بــرای عکــس العمــل بالینــی 
ــون  ــی انفوزی ــیژن تراپ ــود. اکس ــی ش ــوارد م ــن م ــب در ای مناس
ــک،  از روش  ــل توکولیتی ــرف عوام ــدی، مص ــل وری ــع داخ مای
هــای روتیــن بــرای احیــای داخــل رحمــی هســتند. ولــی اطالعــات 
کمــی بــرای بی خطــری و یــا موثــر بــودن آنهــا وجــود دارد. اگــر 
انجــام ایــن دخالــت هــا و ایــن روشــها   تغییــری در ضربــان قلــب 
جنیــن بــه وجــود نیــاورد گذاشــتن  اندیکاســیون زایمــان ســزارین 
در ایــن مــوارد  ضــروری اســت. دارو درمانــی، آنالــژزی رژیونــال 
ــت و کاهــش  ــه ســرویکال، عفون پیشــرفت  ســریع زایمــان، معاین
فشــار خــون مــادر، تــب مــادر، همگــی روی الگــوی ضربــان قلــب 

جنیــن اثــر مــی گذارنــد .
ــروری  ــزارین غیرض ــه س ــاز ب ــد نی ــل می توان ــن عوام ــه ای ــه ب توج
ــان بخــش را کاهــش  ــر اطمین ــان قلــب غی ــه علــت الگــوی ضرب ب
دهــد. تحریــک اســکالپ مــی توانــد بــه عنــوان ارزیابــی وضعیــت 

اســید و بــاز جنیــن اســتفاده شــود و وقتــی کــه الگــوی غیــر طبیعــی 
ــا  ــا نامشــخص همــراه ب ــان بخــش، ی ــر اطمین ــا غی ــان قلــب، ی ضرب
واریبیلیتــی  حداقلــی قلــب جنیــن وجــود دارد تحریــک اســکالپ 
جنیــن یــک انتخــاب بــی خطــر بــه جــای زایمــان ســزارین در ایــن 

مــوارد اســت.

اثر اینداکشن لیبرروی میزان زایمان سزارین چیست؟

قبــال چــون لیبــر زنانــی کــه بــه علــت اندیکاســیون هایی اینداکشــن 
مــی شــدند، نســبت بــه زنانــی کــه بــه طــور خــود بــه خــودی وارد 
ــور  ــد، تص ــی می ش ــزارین منته ــه س ــتر ب ــدند، بیش ــی ش ــر  م لیب

ــود  ــتر می ش ــزارین بیش ــه س ــر ب ــن منج ــه اینداکش ــد ک می کردن
ــتی  ــه درس ــن مقایس ــه ای ــده ک ــت ش ــر ثاب ــات اخی ــا مطالع ــی ب ول
ــا ســرویکس  ــا 42 هفتــه حتــی ب نبــوده و اینداکشــن مــادران 41 ت
ــش  ــا پی ــراه ب ــش داده و هم ــزارین را کاه ــک س ــب ریس نامناس
ــرای  ــم ب ــه تصمی ــی ک ــت. زمان ــوده اس ــوزادی ب ــر ن ــی بهت آگه
اقــدام بــه اینداکشــن زایمــان گرفتــه مــی شــود تفــاوت مدیریــت 
اینداکشــن زایمــان معمــوالً روی میــزان ســزارین اثــر مــی گــذارد. 
مثــال در صــورت  عــدم اســتفاده از عوامــل رایپنینــگ ســرویکس 
بــرای ســرویکس نامناســب و نبــود اســتانداردهایی کــه طــول فــاز 
نهفتــه را تعییــن کنــد مــی توانــد منجــر  بــه ســزارین غیــر ضــروری 
ــه  ــادی یافت ــات زی ــود. مطالع ــق  ش ــن ناموف ــخیص اینداکش ــا تش ب
نظیــر  ســرویکس  رایپنینــگ  متدهــای  از  اســتفاده  کــه  انــد 
ــا،  ــتاگلندین، المیناری ــتول، ژل پروس ــو پروس ــتول، داین میزوپروس
ــه  ــزارین در مقایس ــتفاده از س ــرای اس ــن ب ــزان پایی ــه می ــر ب منج
ــه طــور  ــد آن ب ــی شــود. فوای ــن وســایل م ــا عــدم اســتفاده از ای ب
ــه  ــی ک ــرویکس در زنان ــگ س ــد رایپنی ــده، مت ــد ش ــیعی تایی وس
ســرویکس نامناســب دارنــد اســتفاده می شــود وگاهــی مــی تــوان 
از دو روش همزمــان بــا هــم اســتفاده کــرد مثــال اســتفاده از ســوند 
ــر  در  ــن لیب ــام اینداکش ــا انج ــه ب ــتول. در رابط ــی و میزوپروس فول
مرحلــه فــاز نهفتــه، زمانــی کــه تراســه قلــب جنیــن  اطمینــان بخــش 
اســت، عــدم دخالــت، ســزارین غیرضــروری را کاهــش مــی دهــد. 

مطالعــات اخیــر نشــان داده کــه در مــواردی کــه اینداکشــن لیبــر 
انجــام مــی شــود فــاز نهفتــه طوالنــی تــر از مــواردی اســت کــه بــه 
طــور خــود بــه خــود شــروع شــده اســت مطالعــات نشــان داده در 
ــا 1۸  ــرای  12ت ــا پارگــی کیســه آب ب ــه ب ــاز نهفت ــی کــه در ف زنان
ــه مــی یافــت  ــا سنتوســینون ادام ــد اگــر اینداکشــن ب ســاعت بودن
بــه زایمــان واژینــال دســت مــی یافتنــد  در مــوارد  تجویــز اکســی 
ــن  ــت جنی ــرایط و وضعی ــه  ش ــی  ک ــه زمان ــاز نهفت ــین  در ف توس
اجــازه مــی دهــد شکســت در اینداکشــن در فــاز نهفتــه را پــس از 
24 ســاعت یــا حتــی بیشــتر تجویــز ســنتو ســینون در نظــر  گرفــت. 



۸2

ــاعت  ــا 1۸ س ــل 12 ت ــد حداق ــه آب بای ــی کیس ــوارد پارگ و در م
ــه داد. ــنتو را ادام ــه آب س ــی کیس ــس از پارگ پ

ــود  ــزارین اول وج ــرای س ــر ب ــیونهای دیگ ــه اندیکاس چ

دارد؟ 

ــد  ــی توانن ــر م ــای دیگ ــتراتژی ه ــا و اس ــت ه ــه مدیری چ

ــند؟  ــر باش ــروری موث ــزارین غیرض ــری از س ــرای جلوگی ب

ــر  ــا غی ــال و ی ــن ابنرم ــب جنی ــان قل ــر و ضرب ــف لیب ــه توق ــر چ اگ
ــند و  ــزارین اول می باش ــیون س ــایع ترین اندیکاس ــش ش اطمینان بخ
اندیکاســیون های کمتــر شــایع نظیــر پرزنتاســیون هــای غیرطبیعــی، 
ــادری  ــت م ــی و عفون ــی دوقلوی ــکوک، حاملگ ــی مش ماکروزوم
هرپــس ســیمپلکس نیــز وجــود دارد و پیشــگیری بــی خطــر از ایــن 
ــرای هرکــدام از  ــه روش هــای متفــاوت ب ــاز ب ســزارین اول هــا نی

ایــن اندیکاســیون هــا خواهــد داشــت.

پرزانتاسیونهای غیر طبیعی جنین
 پرزانتاســیون بریــج در هفتــه 37 بــارداری در حــدود ۸/3 درصــد 
حاملگــی هــا را متاثــر می ســازد و ۸5 درصــد ایــن بــارداران 
ســزارین مــی شــوند در یــک مطالعــه اخیــر تــالش بــرای چرخــش 
ــن روش  ــن ای ــد بنابرای ــام ش ــوارد انج ــد م ــی در 4۶ درص خارج
کــه تاکنــون بــا کارآیــی اندکــی اســتفاده شــده مــی توانــد مــورد 
نظــر قــرار گیــرد و اکثــر ایــن بــارداران بــه زایمــان واژینــال دســت 

ــد در  ــز باش ــه موفقیت آمی ــی  ممکن ــش خارج ــد، چرخ ــدا کنن پی
ــن مســتند شــود و چرخــش  ــد پرزانتاســیون جنی ــه 3۶ -37 بای هفت
خارجــی پیشــنهاد شــود و در مــواردی کــه زایمــان واژینــال بریــج 
ــد تمامــی عــوارض زایمــان  ــزی می شــود بای ــادر برنامه ری ــرای م ب

بریــچ شــرح داده شــده و رضایــت نامــه تنظیــم شــود .

ماکروزومی مشکوک 
ــرای  ــد ب ــی باش ــزارین م ــرای س ــیون ب ــادر اندیکاس ــورت ن ــه ص ب
ــا  ــزارین را تنه ــدACOG س ــای زمان تول ــال تروم ــاب از احتم اجتن
بــا تخمیــن وزن جنیــن حداقــل 5 کیلــو و در مــوارد دیابــت مــادر 

4 هــزار و 5۰۰ گــرم ضــروری مــی دانــد. ایــن پیشــنهاد بــر اســاس 
عــوارض و منافــع ســزارین برنامــه ریزی شــده ولــی با اندیکاســیون 
غیــر مدیــکال در مقایســه بــا عــوارض زایمــان مشــکوک بــه 
ماکروزومــی و عارضــه دیستوشــی شــانه و عــوارض دائمــی صدمــه 
ــد 5۰۰۰  ــن تول ــت وزن جنی ــده اس ــت آم ــه دس ــی ب ــبکه بازوی ش
گــرم  نــادر اســت و بیمــاران بایــد مــورد مشــاوره قــرار بگیرنــد کــه 
تخمیــن وزن جنیــن بــه خصــوص اگــر در اواخــر بــارداری انجــام 
شــود مبهــم و غیــر دقیــق اســت حتــی اگــر در تخمیــن وزن بــه ایــن 
حــد نرســیم انجــام ایــن اســکرینینگ تخمیــن وزن بــا ســونوگرافی 
در اواخــر بــارداری باعــث خواهــد شــد کــه میــزان ســزارین بــدون 
دلیــل موجهــی بــاال رود بنابرایــن ســونوگرافی تخمیــن وزن جنیــن 
بایــد بســیار کــم و فقــط در صــورت اندیکاســیون هــای واضــح و 

روشــن انجــام شــود.
افزایش وزن بیش از حد باردار 

ــش وزن  ــرای افزای ــا ب ــه آنه ــه ب ــه آنچ ــبت ب ــیاری نس ــادران بس م
ــن  ــد ای ــه وزن میگیرن ــارداری اضاف ــول ب ــود در ط ــه می ش توصی
مــادران بــا افزایــش ریســک ســزارین و پیــش آگهــی هــای 
نامطلــوب  ناشــی از آن مواجــه خواهــد شــد در یــک کمیتــه 
تصمیــم گیــری مشــترک ACOG توصیــه کــرد ایــن مســئله حائــز 
اهمیــت اســت کــه وزن گیــری متناســب، تغذیــه و تمرینــات 
ورزشــی در اولیــن ویزیــت  بــه صــورت پریودیــک در تمــام طــول 

ــود. ــه ش ــاردار توصی ــم ب ــه خان ــارداری ب ب
حاملگی دو قلو

رفته رفتــه میــزان ســزارین خانــم هــای بــاردار دوقلــو از 53 درصــد 
در 1۹۹5 تــا 75 درصــد در ســال 2۰۰۸ افزایــش یافتــه اســت 
ــش  ــن افزای ــس ای ــیون ورتک ــا پرزانتاس ــوی ب ــن دوقل ــی در بی حت
از 45 درصــد بــه ۶۸ درصــد صــورت گرفتــه اســت. زمانیکــه 
پرزانتاســیون قــل اول ســفالیک اســت پیش آگهــی پــری ناتــال بــا 
ــا  ــاردار دوقلــو ب ــان ب انجــام ســزارین بهتــر نمــی شــود بنابرایــن زن
ــفالیک /  ــیون س ــا پرزانتاس ــفالیک و ی ــفالیک / س ــیون س پرزانتاس
ــرار  ــورد مشــاوره ق ــال م ــرای زایمــان واژین ــد ب ــر ســفالیک بای غی
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ــو،  ــال دوقل ــان واژین ــری زایم ــان از بی خط ــرای اطمین ــد. ب بگیرن
رزیدنــت هــا و کســانی کــه در زایمــان دخیــل هســتند بایــد بــرای 

ــد. ــوزش ببینن ــال دوقلوآم ــان واژین زایم
ویروس هرپس سیمپلکس

تجویــز آســیکلویر بــه زنانــی کــه ســابقه ابتــال بــه ویــروس 
ســیمپلکس را می دهنــد یــک اســتراتژی مهــم بــرای پیشــگیری از 
ــرای تمــام زنانــی کــه ســابقه ابتــال را  ســزارین بــی مــورد اســت. ب
دارنــد ولــی حتــی در ایــن بــارداری اخیــر نیــز مبتــال نبودنــد تجویــز 
ــخ  ــه تاری ــده ب ــه مان ــار هفت ــی چه ــه ال ــی از س ــیکلویر خوراک آس
زایمــان شــروع شــود و ایــن تجویــز نبایــد بــه بعــد از 3۶ هفتگــی بــه 
تاخیــر بیفتــد. ســزارین در زنانــی کــه ســابقه ابتــال ویــروس هرپــس 
ــد  ــر ندارن ــکام لیب ــا را هن ــو ژنیتالی ــه اکتی ــی ضایع ــد ول ــی دهن را م

ــه نمــی شــود. توصی
حمایت مداوم حین لیبر و زایمان 

ــن  ــر تری داده هــای ثبــت شــده نشــان مــی دهــد کــه یکــی از موث
ــک  ــور ی ــان حض ــر و زایم ــی لیب ــش آگه ــود پی ــرای بهب ــزار ب اب

ــت. ــر دوال اس ــده نظی ــت کنن ــخص حمای ش
یــک متاآنالیــز شــامل 12 مطالعــه و بررســی نشــان داد کــه حمایــت 
حیــن لیبــر و زایمــان همــراه بــا رضایــت منــدی بیمــار بــوده و یــک 

کاهــش مهــم آمــاری در میــزان ســزارین مــی دهــد.
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــازمان یافت ــات س ــدام اقدام ک
کاهــش میــزان ســزارین بــار اول مــورد نیــاز اســت ؟

ــار  ــوان ســزارین ب ــی ت ــا م ــا کمــک آنه ــی اســت کــه ب روش های
اول را کاهــش داد کــه متعاقــب آن ســزارین ریپیــت کاهــش مــی 
یابــد اگــر چــه ســازمانهای ملــی و منطقــه ای مــی تواننــد رهبــری 
ــار اول  ــر از ســزارین ب ــی خط ــه کار و پیشــگیری ب ــه برنام در زمین
را بعهــده بگیرنــد ولــی بــرای پیشــبرد برنامــه هــا نیــاز اســت کــه در 
ســطوح آموزشــی متفــاوت، بیمارســتانها و سیســتم هــای مراقبتهــای 

ســالمت و البتــه بــارداران و بیمــاران در اولویــت قــرار بگیرنــد.
تغییــر فرهنــگ لــوکال و همچنیــن نظــرات و عقایــد ارائــه کنندگان 
ــتند،  ــزارین هس ــان س ــن زایم ــر ای ــه درگی ــارداری ک ــای ب مراقبته

بایــد مــورد بحــث و گفتگــو قــرار بگیــرد.
ــالت  ــتفاده از مداخ ــه اس ــده ک ــان داده ش ــیاری نش ــات بس مطالع
ــزان  ــش می ــرای کاه ــا، ب ــیون ه ــه اندیکاس ــتماتیک  در حیط سیس
ســزارین، در اجتمــاع و دانشــگاه موثــر بــوده اســت. یــک بررســی 
ــزی  ــا ممی ــط ب ــزارین فق ــزان س ــه می ــان داد ک ــال 2۰۰7 نش در س
ــش  ــد کاه ــی 27 درص ــت. ول ــش یاف ــد کاه ــی 13 درص و بازرس
ــه صــورت دخالــت هــای  میــزان ســزارین دیــده شــد وقتــی کــه ب
مولتــی فاکتوریــال، نظیــر second opinion و تغییــر فرهنــگ اعمــال 
شــد. مداخــالت سیســتماتیک یــک فرصــت اســتراتژیک مهمــی 
بــرای کاهــش ســزارین فراهــم می کنــد .بــه هــر حــال  روش هــای 
ــر  ــته نگ ــزرگ گذش ــات ب ــی در مطالع ــه اختصاص ــه گران مداخل
ــوان در  ــای اختصاصــی نمی ت ــه ه ــن توصی بررســی نشــده و بنابرای
ــر  ــالت  تغیی ــن مداخ ــزء الزم از ای ــک ج ــت. ی ــورد داش ــن م ای
فرهنــگ و اصــالح قوانیــن اســت زیــرا کــه محیــط هــای آموزشــی 
ــی  ــکی قانون ــارهای پزش ــه فش ــبت ب ــر نس ــیب پذی ــت آس ــی نهای ب

مــی باشــد.
ــزان زایمــان ســزارین  ــن می مطالعــات بســیاری نشــان داده شــده بی
و هزینــه هــای خطاهــای پزشــکی و قوانیــن مرتبــط بــه آن در 
ــه صدمــات ارتباطاتــی اســت.  هــر ایالــت و هزینــه هــای مربــوط ب
ــاز اســت. شــامل  ــر مســتندات نی ــی ب ــد بســیار وســیع مبتن یــک دی
ــود  ــکال، بهب ــرد مدی ــوزه عملک ــردی در ح ــای ف ــرات الگوه تغیی
اســتانداردهای مدیریــت هــای بالینــی و ورود یــک حــوزه وســیع از 
ســازمانهای سیســتم هــای اجــرا کننــده در ســطح ســازمانی منطقــه 

ــزارین. ــش س ــان از کاه ــرای اطمین ای ب
ــت  ــه شــکلی فعالی ــد ب ــت بای ــه دول ــراد، ســازمانها و بدن ــالوه اف بع
داشــته باشــند کــه مطمئــن شــوند ایــن بررســی هــا بــا مبنــای 
علمــی تــر کمــک بــه تصمیــم هــای بهتــر دربــاره زایمــان ســزارین 
ــه منظــور و کاهــش  ــرات روزشــها ب ــد کــرد و مشــوق تغیی خواهن

ــود. ــد ب ــن خواهن ــورت ایم ــزارین بص ــان س ــزان زایم می
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Abstract: In 2011, one in three women who gave birth in the United States did so by cesarean delivery. 

Cesarean birth can be life-saving for the fetus, the mother, or both in certain cases. However, the rapid increase 

in cesarean birth rates from 1996 to 2011 without clear evidence of concomitant decreases in maternal or 

neonatal morbidity or mortality raises significant concern that cesarean delivery is overused. Variation in 

the rates of nulliparous, term, singleton, vertex cesarean births also indicates that clinical practice patterns 

affect the number of cesarean births performed. The most common indications for primary cesarean delivery 

include, in order of frequency, labor dystocia, abnormal or indeterminate (formerly, nonreassuring) fetal 

heart rate tracing, fetal malpresentation, multiple gestation, and suspected fetal macrosomia. Safe reduction 

of the rate of primary cesarean deliveries will require different approaches for each of these, as well as other, 

indications. For example, it may be necessary to revisit the definition of labor dystocia because recent data 

show that contemporary labor progresses at a rate substantially slower than what was historically taught. 

Additionally, improved and standardized fetal heart rate interpretation and management may have an effect. 

Increasing women›s access to nonmedical interventions during labor, such as continuous labor and delivery 

support, also has been shown to reduce cesarean birth rates. External cephalic version for breech presentation 

and a trial of labor for women with twin gestations when the first twin is in cephalic presentation are other 

of several examples of interventions that can contribute to the safe lowering of the primary cesarean delivery 

rate.

Safe Prevention of the Primary 
Cesarean Delivery


