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ــاف  ــری بندن ــد اســت.کالمپ تاخی ــرم مفی ــره ت ــرم و پ ــوزادان ت ــاف در ن ــری بندن ــد کالمــپ تاخی ــه نظــر مــی آی ب
ــاه اول  ــد م ــن در چن ــر آه ــش ذخای ــد  و افزای ــان تول ــن در زم ــی روبی ــطح بیل ــش س ــث افزای ــرم باع ــوزادان ت درن
ــاف ،  ــری بندن ــرم ،کالمــپ تاخی ــوزادان ت ــی دارد. در ن ــی مطلوب ــن کار پیامــد تکامل ــد مــی شــود، کــه ای بعدازتول

ــد . ــش  میده ــی را کمــی افزای ــه فتوتراپ ــد ب ــروز زردی نیازمن ــزان ب می
 متعاقبــا، متخصصیــن زنــان و مامایــی و ســایرمراقبین مامایــی کــه کالمــپ تاخیــری بندنــاف را در نــوزادان تــرم اتخاذ 
میکننــد، بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه ایــن فرآینــد در مرکــزی انجــام میشــود کــه امــکان مانیتورینــگ و درمــان 
زردی نــوزاد وجودداشــته باشــد. کالمــپ تاخیــری بنــد نــاف در نــوزادان پــره تــرم، همــراه بــا فوایــد نــوزادی محــرز 
میباشــد کــه شــامل: بهبــود جریــان انتقالــی، بهتــر فراهــم کــردن حجــم گلبــول هــای قرمــز خــون، کاهــش نیــاز بــه 
انتقــال خــون، کاهــش بــروز انتروکولیــت نکــروزان و خونریــزی داخــل بطنــی اســت. کالمــپ تاخیــری بنــد نــاف 
نــوزادی بــا خطــر خونریــزی پــس از زایمــان یــا از دســت دادن خــون در هنــگام زایمــان، و هــم چنیــن بــا تفــاوت 
در ســطح همگلوبیــن پــس از زایمــان یــا نیــاز بــه انتقــال خــون مرتبــط نیســت. بــه منظــور مفیــد بــودن بــرای بیشــتر 
ــه پــس از  ــا ســایر ارگان هــای مربوطــه، در حــال حاضــرACOG، تاخیرحداقــل 60-30 ثانی ــوزادان و هماهنگــی ب ن
تولــد را بــرای کالمــپ بنــد نــاف در نــوزادان تــرم و پــره تــرم ، قویــا پیشــنهاد میکنــد. توانایــی فراهــم کــردن کالمــپ 
تاخیــری نــوازادی در بیــن مراکــز متفــاوت اســت، بهتــر اســت کــه تصمیــم گیــری در ایــن امــر بــا تیــم مراقبتــی مــادر 

و نــوزاد باشــد.

کالمپ تاخیری بندناف بعدازتولد

دکتر نوشین اشراقی 1

فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   -1
ــران ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــتادیار دانش ــوژی، اس پریناتول
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توصیه ها
کمیتــه مامایــیACOG  بــا توجــه بــه زمــان کالمــپ بنــد نــاف 

بعــد از تولــد، توصیــه هــای زیــر را مطــرح میکنــد:
کالمــپ تاخیــری بنــد نــاف در نــوزادان ترم، ســطح   •
ــاه اول  ــد م ــن در چن ــر آه ــد و ذخای ــگام تول ــن هن هموگلوبی
پــس از تولــد را افزایــش میدهــد، کــه ایــن عمــل ممکن اســت، 

ــد. ــته باش ــی داش ــای تکامل ــد ه ــدی در پیام ــرات مفی تاثی
کالمــپ تاخیــری بنــد نــاف در نــوزادان پــره تــرم،   •
بــا تاثیــرات محــرز نــوزادی شــامل:بهبود جریــان انتقالــی، بهتــر 
فراهــم کــردن حجــم گلبــول هــای قرمــز خــون، کاهــش نیــاز 
بــه انتقــال خــون، کاهــش بــروز انتروکولیــت نکــروزان و 

ــت. ــراه اس ــی هم ــل بطن ــزی داخ خونری

بــه منظــور مفیــد بــودن بــرای بیشــتر نــوزادان و   •
ــر ــال حاض ــه، در ح ــای مربوط ــایر ارگان ه ــا س ــی ب هماهنگ

ــرای  ــد را ب ــس از تول ــه پ ــل 60-30 ثانی ACOG ، تاخیرحداق

کالمــپ بنــد نــاف در نــوزادان تــرم و پــره تــرم ، قویــا پیشــنهاد 
میکنــد.

ــزان  ــاف، می ــوزادان ترم،کالمــپ تاخیــری بندن در ن  •
بــروز زردی نیازمنــد بــه فتوتراپــی را کمــی افزایــش  میدهــد. 
ــی  ــایرمراقبین مامای ــی و س ــان و مامای ــن زن ــا، متخصصی متعاقب
ــاذ  ــرم اتخ ــوزادان ت ــاف را در ن ــری بندن ــپ تاخی ــه  کالم ک

میکننــد، بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه ایــن فرآینــد  
ــان  ــکان مانیتورینــگ و درم درمرکــزی انجــام میشــود کــه ام

زردی نــوزاد وجــود داشــته باشــد.
کالمــپ تاخیــری بنــد نــاف، خطــر خونریــزی پــس   •

نمیدهــد. افزایــش  را  زایمــان  از 

مقدمه
ســریع،  انســداد  واژه  میــالدی   50 دهــه  اواســط  از  پیــش 
ــازه یــک دقیقــه ای پــس از  ــاف در ب ــد ن بصــورت کلمــپ بن
تولــد، و انســداد تاخیــری، یعنــی کلمــپ بنــد نــاف در بــازه پنج 

دقیقــه ای پــس از تولــد تعریــف میشــد. در مجموعــه هایــی از 
ــا مقیــاس کوچــک در خصــوص  مطالعــات صــورت گرفتــه ب
ــه 80  ــد ک ــزارش ش ــد، گ ــس از تول ــون پ ــم خ ــرات حج تغیی
ــوزاد  ــه ن ــن ب ــت جنی ــون از جف ــال خ ــر انتق ــی لیت ــا 100 میل ت
متولــد شــده در 3 دقیقــه ابتدایــی)1و2( پــس از تولــد صــورت 
میگیــرد و بیــش از 90 درصــد از آن حجــم خونــی انتقــال یافتــه 
در چنــد نفــس اولیــه نــوزادان ســالم تــازه بدنیــا آمــده صــورت 
ــه ایــن مالحظــات اولیــه و فقــدان توصیــه  میگیــرد)3(.  نظــر ب
خــاص در خصــوص زمــان بنــدی مطلــوب، فاصلــه زمانــی بیــن 
تولــد و کلمــپ بنــد نــاف شــروع بــه کوتــاه شــدن گردیــد و 
رویــه متــداول بــرای انســداد بنــد نــاف اندکــی یعنــی 15 تــا 20 
ثانیــه  پــس از تولــد صــورت گرفــت. اگرچــه در کارآزمایــی 
ــن  ــرم و همچنی ــره ت ــرم و پ ــوزادان ت ــرل شــده ن ــی کنت تصادف
فشــار  و  اکســیژن  فیزیولوژیــک حجــم خــون،  مطالعــات 
ــاف فــوری در مقابــل کلمــپ  شــریانی، اثــرات کلمــپ بنــد ن
تاخیــری ) 30 تــا 60 ثانیــه پــس از تولــد( ســنجیده شــد)4،5(. 
ــوزاد  ــرای هــر دو ن ــاف نشــان داد کــه ب کلمــپ تاخیــری بندن
ــپ  ــده کلم ــوزادان متولدش ــود. در ن ــد ب ــرم مفی ــره ت ــرم و پ ت
تاخیــری بندنــاف، ســطوح هموگلوبیــن را در هنــگام تولــد باال 
ــد افزایــش  ــی تول ــاه ابتدای ــد م ــره آهــن را در چن ــرده و ذخی ب
میدهــد کــه ممکــن اســت اثــر مطلــوب در فرایندهــای تکاملــی 

ــپ  ــرم کلم ــره ت ــوزادان پ ــه در ن ــد. زمانیک ــته باش ــوزاد داش ن
ــزی داخــل  ــزان خونری ــرد می ــاف صــورت میگی ــری بندن تاخی
مغــزی و اینترکولیــت نکــروزان کمتــر بــوده و نــوزادان متولــد 
نیــاز کمتــری بــه انتقــال خــون پیــدا میکننــد. افزایش مســتندات 
ــه ای  ــازمانهای حرف ــه  اکثرس ــه توصی ــر ب ــده منج ــت آم بدس
جهــت کلمــپ تاخیــری بندنــاف در نــوزادان پــره تــرم و تــرم، 
ــه  ــی توصی ــال، ســازمان بهداشــت جهان ــوان مث ــه عن ــد. ب گردی
میکنــد کــه بندنــاف نمیبایســت زودتــر از یــک دقیقــه از تولــد 
نــوزادان پــره تــرم و نوزادانــی  کــه نیــاز بــه ونتیالســیون فشــار 
ــا  ــه احی ــد، انجــام شــود. دســتورالعمل هــای برنام مثبــت ندارن
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نــوزادان آکادمــی پزشــکان آمریکایــی کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف 
را بــرای نــوزادان ســالم از لحــاظ تنفســی در 30 تــا 60 ثانیــه پــس 
از تولــد ضــروری میدانــد. ACOG، بــه تعویــق انداختــن کلمــپ بند 
نــاف را بــرای داشــتن نــوزادان ســالم و ســرحال تــا 2 دقیقــه پــس 
از تولــد، توصیــه میکنــد. بعــالوه، انجمــن ماماهــای آمریــکا یــک 
تاخیــر 2 تــا 5 دقیقــه ای را در کلمــپ بندنــاف توصیــه میکنــد)6(.  
انجــام فراگیــر کلمــپ تاخیــری بندنــاف، موجــب بوجــود آمــدن 
نگرانــی هایــی شــده اســت. تاخیــر در کلمــپ بنــد نــاف تالشــهای 
بــه موقــع احیــا را در زمــان نیــاز، بــه خصــوص در نــوزادان پــره تــرم 
بــه تاخیــر مــی انــدازد. اگرچــه، بدلیــل تبــادل گازی جفــت وجنیــن 
پــس از زایمــان، نــوزادان مشــکل دار و پــره تــرم احتمــاال بیشــتر از 
حجــم خــون اضافــی  بدســت آمــده از انتقــال خــون  ازجفــت  بــه 

جنیــن بهــره میبرنــد. نگرانــی دیگــر در ایــن خصــوص ایــن اســت 
ــدازه  ــد پتانســیل بیــش از ان ــاف میتوان ــر در کلمــپ بندن کــه  تاخی
ــروز  ــه ام ــا ب ــد. ت ــش ده ــن را افزای ــه جنی ــی جفــت  ب ــال خون انتق
مقــاالت، مدرکــی را از افزایــش خطــر پلــی ســیتمی یا زردی نشــان 
نمیدادنــد، بــا ایــن وجــود در بعضــی مطالعــات، میــزان باالتــری از 
زردی نیازمنــد بــه فتوتراپــی در نــوزادان تــازه متولــد شــده، دیــده 
شــده اســت. باتوجــه بــه مزایــای بیشــتر بــرای متولدین و ســازگاری 
بــا دیگــر ســازمانهای حرفــه ای، در حــال حاضــر ACOG ،توصیــه 
ــه یــک تاخیــر 30 تــا 60 ثانیــه ای پــس از تولــد در کلمــپ بنــد  ب

نــاف نــوزادان مینمایــد.

نتایج پس از تولد  
 مطالعــات فیزیولوژیــک در نــوزادان تــازه متولــد شــده نشــان 
ــن 1  ــه جنی ــت  ب ــون از جف ــر خ ــی لیت ــال 80 میل ــه انتق ــد ک میده
دقیقــه پــس از تولــد برابــر بــا 100 میلــی لیتــر در 3 دقیقــه پــس از 
تولــد اســت)9-7(.  بــه نظــر میرســد نفســهای اولیــه توســط نــوزاد 
متولــد شــده در تســهیل ایــن انتقــال از جفــت جنیــن نقــش مهمــی 
دارد)10(.  مطالعــه اخیــر در مــورد الگــوی جریــان خــون بنــد نــاف   
ــد  ــگام بن ــان کلمــپ دیرهن ــر در زم کــه توســط ســونوگرافی داپل

نــاف ســنجیده شــد)11( حاکــی از آن بــود کــه در زمــان نفســهای 
اولیــه نــوزاد افزایــش چشــمگیری در انتقــال خــون از جفــت 
ــه  ــاق ب ــن اتف ــی میشــود ای ــش بین ــده میشــود، کــه پی ــن دی ــه جنی ب
ــی درون قفســه ســینه اســت کــه بواســطه اتســاع  ــت فشــار منف عل
ریــه ایجــاد میشــود. ایــن خــون اضافــی تامیــن کننــده مقادیــری از 
ــی گــرم/  ــا 50 میل ــر 40 ت ــغ ب ــک میشــود کــه بال ــن فیزیولوژی آه
کیلوگــرم از وزن بــدن اســت. ایــن آهــن اضافــی از کمبــود آهــن 
ــود  ــد)12(. کمب ــری میکن ــوزاد جلوگی ــی ن ــال اول زندگ در یکس
آهــن در زمــان کودکــی و طفولیــت بــا نقایــص شــناختی حرکتــی 
ــل  ــر قاب ــاری غی ارتبــاط دارد و ممکــن اســت اختــالل تکامــل رفت
جبــران بدنبــال داشــته باشــد)13(. کمبــود آهــن در دوران کودکــی 
ــت  ــب اس ــم ،غال ــد ک ــا درآم ــورهای ب ــی در کش ــورت خاص بص

امــا همچنیــن در کشــورهای بــا درآمــد بــاال نیــز شــایع اســت کــه 
ــر اســت)13(.  ــا 25 درصــد متغیی ــن 5 ت ــزان آن بی می

ــد ،  ــس از تول ــن پ ــه جنی ــت  ب ــون از جف ــال خ ــتر انتق ــدوام بیش ت
ــد  ــهیل میکن ــادی را تس ــلولهای بنی ــا و س ــن ه ــال ایمونوگلوبی انتق
ــال  ــت. انتق ــروری اس ــا ض ــت ه ــدام و باف ــازی ان ــرای بازس ــه ب ک
ایمونوگلوبیــن هــا و ســلولهای بنیــادی ممکــن اســت پــس از 
مــرگ ســلولی، التهــاب و ناکارامــدی عضــو کــه در تولــد نــوزاد 
پــره تــرم رخ میدهــد، ســودمند و مفیــد باشــد)14،15(. میــزان 
ایــن ســودمندی نیــاز بــه مطالعــه بیشــتر دارد امــا ایــن مخــزن 

ــد  ــوان تولی ــا ت ــادی ب ــلولهای بنی ــازی و س ــون س ــک خ فیزیولوژی
ــا در  ــد و بعده ــته باش ــی داش ــرات درمان ــت اث ــن اس ــلولی ممک س

ــد)16(. ــد باش ــوزاد مفی ــی ن زندگ

آزمایش کلینیکی در نوزادان پره ترم   
ــد  ــپ بن ــام کلم ــان انج ــه بازم ــتماتیک در رابط ــی سیس در بررس
نــاف در نــوزادان پــره تــرم، نتایــج حاصلــه از پانــزده مقالــه 
ــه  ــا 36 هفت ــن 24 ت ــده بی ــد ش ــوزاد متول ــامل 738 ن ــه ش ــر ک معتب
ــی  ــن بررس ــت)4(. ای ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــود، م ــارداری ب از ب
ــی  ــه ای ــر 30 ثانی ــورت تاخی ــه ص ــاف را ب ــد ن ــری بن ــپ تاخی کلم
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تــا حداکثــر 190 ثانیــه ایــی بررســی میکنــد و شــامل چندیــن روش 
ــوزاد  ــمت ن ــه س ــاف ب ــد ن ــون بن ــیدن خ ــه دوش ــه از روی ــت ک اس
ــری  ــپ تاخی ــالوه کلم ــده)milking cord umbilical( بع ــد ش متول
بنــد نــاف میباشــد. کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف ارتبــاط مســتقیم بــا 
نیــاز کمتــر نــوزادان بــه انتقــال خــون موردنیــاز بــرای آنمــی بــود. 
درمقایســه بــا کلمپینــگ فــوری، نوزادانــی کــه کلمــپ تاخیــری در 
آنهــا انجــام گرفتــه شــده بــود ســطح کمتــری از خونریــزی درون 
ــطوح  ــدت س ــد. ش ــان دادن ــروزان را نش ــت نک ــزی، انتروکولی مغ
بیلــی روبیــن در گــروه نــوزدان بــا کلمــپ تاخیــری بندنــاف باالتــر 
ــی  ــتفاده از پرتودرمان ــاداری در اس ــاری معن ــاوت آم ــا تف ــود، ام ب
ــوزادان،  ــد مــرگ ن ــن گــروه هــا وجــود نداشــت. از نظــر برآین بی
 periventricular ــه 4-3(، و ــدید) درج ــزی ش ــزی درون مغ خونری
ــا مشــاهده نشــد ؛  ــن گــروه ه ــاداری بی ــاوت معن leukomalacia تف

اگرچــه بســیاری از بررســی هاتحــت تاثیــر گــزارش ناتمــام و بــازه 
ــت. ــرار گرف ــان وســیع ق اطمین

ــتان در  ــدن از بیمارس ــص ش ــس از مرخ ــه پ ــورد مطالع ــوزادان م ن
ــه در آن  ــد ک ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــک م ــه کوچ ــک مطالع ی
هیــچ تفــاوت معنــاداری بیــن گــروه هــا از نظــر رتبــه دوم میانگیــن 
Bayley در ســن هفــت مــاه) اصــالح شــده بــرای ســن دوران 
حاملگــی بــا جامعــه آمــاری 58 نفــر( مشــاهده نشــد)4(. در مطالعــه 
ــر  ــه ب ــوزادان 32 هفت ــرای ن ــاف ب ــد ن ــری بن دیگــری کلمــپ تاخی
اســاس ســن بــارداری  ،بــا عملکــرد حرکتــی بهبــود یافتــه در ســن 
ــی ســن  ــا 22 ماهگــی اصــالح شــده) ســن اصــالح شــده یعن 18 ت
تقویمــی نــوزاد منهــای مــدت زمانــی کــه نــوزاد زود بدنیــا آمــده( 

ــت)17(. ــاط داش ارتب

آزمایشات کلینیکی در نوزادان ترم
ــپ  ــان کلم ــر زم ــج اث ــال 2013 نتای ــس در س ــوچ رن ــی  ک بررس
بندنــاف بــروی نــوزادان  تــرم ،در 15 مطالعــه کلینیکــی کــه شــامل 
3911 مــادر و کــودکان آنهــا میشــد را مــورد ارزیابــی قــرار داد)5(. 
ایــن آنالیــز کلمــپ زودرس بندنــاف را بصــورت بســتن در مــدت 

ــاف  ــری بندن ــپ تاخی ــد و کلم ــس از تول ــه پ ــک دقیق ــر از ی کمت
را ، بســتن بندنــاف  در مــدت بیشــتر از یــک دقیقــه پــس از تولــد 
ــد.  ــف میکن ــود تعری ــف میش ــاف متوق ــان بندن ــه ضرب ــا هنگامیک ی
مطالعــه کننــدگان دریافتنــد کــه کلمــپ زودرس بندنــاف بــا ســطح 
ــا  ــد و 24 ت ــر ،در هنــگام تول ــه طــور معنــی دارکمت هموگلوبیــن  ب
48 ســاعت پــس از تولــد بــود. بعــالوه، نوزادانــی کــه در معــرض 
ــروه  ــا گ ــه ب ــد ، در مقایس ــرار گرفتن ــاف ق ــد ن ــوری بن ــپ ف کلم
کلمــپ تاخیــری بندنــاف  ،احتمــال بیشــتری در انســیدانس کمبــود 

ــد.  ــه خــود اختصــاص دادن ــد ب آهــن در 3 تا6مــاه پــس ازتول
ــی  ــزان نهای ــن می ــیتمی و همچنی ــی س ــزان پل ــی در می ــچ تفاوت هی
ــپ  ــه کلم ــی ک ــا درنوزادان ــد ،ام ــده نش ــروه دی ــن دو گ زردی بی
ــر  ــی کمت ــه فتوتراپ ــاز ب ــد نی ــام داده بودن ــاف را انج ــد ن ــوری بن ف
ــد  ــا 4.36 درص ــه ب ــپ زودرس در مقایس ــود .)2.7 درصددرکلم ب
درکلمــپ تاخیــری(. اگرچــه، محققیــن، نتیجــه گرفتنــد کــه 
ــوزادان  ــاف در ن ــد ن ــری  بن ــپ  تاخی ــودمندی کلم ــه س ــه ب باتوج
ــاف بصــورت کلــی  مــی تواندمفیــد  تــرم ،کلمــپ  تاخیــری  بندن
ــر  ــا دیگ ــان ی ــن زن ــا یامتخصصی ــه ماماه ــه آنک ــروط ب ــد مش میباش
ــوزادان  ــوزادان، امــکان پایــش و درمــان زردی ن مراقبیــن بخــش ن

ــند. ــته باش را داش
اثــر طوالنــی مــدت کلمــپ  تاخیــری  بندنــاف در تعــداد محدودی 
ــه  ــی ک ــاهده ای ــه مش ــک مطالع ــد. در ی ــی ش ــات بررس از مطالع
ــنجش  ــورد س ــاله)13،18،19( در آن م ــا 4 س ــه ت ــودکان 4 ماه ک
ــا  ــوزادان 4 ماهــه ت ــن ن ــی در بی ــد،  امتیازتکامــل عصب ــرار گرفتن ق
ــچ ارتباطــی نداشــت. در  ــاف هی ــد ن ــان کلمــپ بن ــا زم 12 ماهــه ب
ــاز  ــاف، از امتی ــد ن ــا کلمــپ فــوری بن ســن 4 ســالگی  کــودکان ب
ــروه  ــا گ ــه ب ــی در مقایس ــات اجتماع ــورد خصوصی ــری در م کمت

ــد)13(. ــوردار بودن ــاف برخ ــری  بندن ــپ تاخی کلم

نتایج مادری   
ــات  ــر اقدام ــا دیگ ــوم ب ــورت مرس ــاف بص ــد ن ــوری بن ــپ ف کلم
 )third stage of labor( ــان ــوم زایم ــه س ــال در مرحل ــت فع مدیری
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ــش  ــان را کاه ــس از زایم ــزی پ ــا خونری ــت ت ــده اس ــام میش انج
دهــد. در نتیجــه، نگرانــی در مــورد آن ایجــاد شــده بــود کــه 
ــش  ــادری را افزای ــزی م ــاف خطــر خونری ــد ن ــری بن کلمــپ  تاخی
میدهــد. باایــن وجــود، داده هــای اخیــر ایــن نگرانــی را تاییــد 
نکرد.بــه دنبــال بررســی پنــج مطالعــه کــه شــامل بیــش از 2200 نفــر 
ــا  ــاف ب ــد ن ــری  بن ــپ  تاخی ــه کلم ــد ک ــان داده ش ــد، نش زن میش
ــا از  ــس از وضــع حمــل ی ــزی پ ــه از خونری ــش یافت خطــرات افزای
ــا تفــاوت  دســت دادن خــون در هنــگام وضــع حمــل و همچنیــن ب
ــال  ــه انتق ــرم ب ــاز مب ــا نی ــس از زایمــان ی ــن پ در ســطوح هموگلوبی
ــی کــه خطــر ناشــی از  خــون، مرتبــط  نبــود)5(. باایــن حــال، زمان
خونریــزی بــاال باشــد)مانند جفــت ســرراهی یــا کندگــی جفــت(، 
ــا  ــازگاری ب ــه س ــتگی ب ــاف بس ــد ن ــری  بن ــپ  تاخی ــت کلم اهمی

ــدول 1(. ــادر دارد)ج ــک پایدارم ــرایط همودینامی ش

روند و تکنیک کلمپ  تاخیری  بند ناف 
ــازه  ــه اج ــت ک ــان اس ــد آس ــک رون ــاف ی ــری بندن ــپ  تاخی کلم
ــه از  میدهــد تــا انتقــال خــون گــرم و اکســیژن دار بصــورت آزادان
جفــت  بــه نــوزاد متولــد شــده انتقــال یابــد. محــل قرارگیــری نــوزاد 
در هنــگام کلمــپ تاخیــری بندنــاف معمــوال برابــر یــا پاییــن تــر از 
ــر خــون  ــال راحتت ــه انتق ــه ب ــا جاذب ــن اســت ت ســطح جفــت و جنی
ــا  ــرم بدنی ــالم ت ــوزادان س ــر ن ــه ، بررســی اخی ــد. اگرچ ــک کن کم

ــوزادان قــرار  امــده از طریــق زایمــان طبیعــی مشــخص کــرد کــه ن
گرفتــه بــروی ســطح شــکم یــا ســینه مــادر، در مقایســه بــا نوزادانــی 
کــه در ســطح واژن مــادر قرارمــی گرفتنــد، حجــم بیشــتری ازانتقال 
خــون را بــه خــود اختصــاص دادنــد)22(. ایــن موضــوع حاکــی از 
آن اســت کــه تمــاس پوســت بــا پوســت فــوری در هنــگام اجــرای 
کلمــپ بنــد نــاف ضــروری اســت. در زایمــان بــه روش ســزارین، 
نــوزاد متولــد شــده میتوانــد بــروی شــکم یــا ران مــادر قــرار گرفتــه 
ــن  ــه ســطح جفــت جنی ــا دســتیار او نزدیــک ب ــا توســط جــراح ی ی

قــرار بگیــرد تــا کلمــپ بنــد نــاف انجــام شــود.
در زمــان کلمــپ دیرتاخیــری بنــد نــاف، رســیدگی و درمــان ســریع 

ــردن و  ــک ک ــامل خش ــه ش ــرورت دارد ک ــده ض ــا آم ــوزاد بدنی ن
تحریــک نــوزاد بــرای تنفــس یــا گریــه و نگهــداری دمــای طبیعــی 
بــا تمــاس پوســت بــه پوســت و پوشــاندن نــوزاد بــا پارچــه خشــک 
ــدود  ــی را مس ــا راه تنفس ــد ی ــاد باش ــر زی ــحات اگ ــد. ترش میباش
کــرده باشــند میبایســت پــاک شــود. اگــر مکونیــوم دیــده شــود و 
نــوزاد در هنــگام تولــد خــوب بــه نظــر برســد، بایــد بــرای کلمــپ 
تاخیــری بندنــاف برنامــه ریــزی شــود . آپــگار جهــت زمــان ســپری 
شــده مهــم اســت وبــا یــک فاصلــه زمانــی 30 تــا 60 ثانیــه ای بیــن 

تولــد وکلمــپ بنــد نــاف ، بــه دادن نمــره آپگارکمــک میکنــد.
کلمــپ تاخیــری بندنــاف بــا مدیریــت فعــال ، مرحلــه ســوم 
زایمــان یعنــی اســتفاده ازعامــل یوتروتونیــک پــس از زایمــان 
جهــت کاهــش خونریــزی مــادر، نبایــد تداخــل داشــته باشــد. اگــر 

جداشــدن جفــت کامــل نباشــد، ماننــد چســبندگی  غیرطبیعــی 
ــداد  ــت ، انس ــی جف ــا( و کندگ ــنتا آکرت ــم )پالس ــه رح ــت ب جف
فــوری بنــد نــاف ضــرورت دارد. بــه صــورت مشــابه، همودینامیــک 
ناپایــدار مــادر یــا نیــاز مبــرم جهــت احیــا نــوزاد تــازه متولــد شــده 
ــت  ــروری اس ــاف ض ــد ن ــوری بن ــپ ف ــر)warmer( ،کلم در وارم
.)جــدول 1(.  ارتبــاط بــا ارائــه دهنــده خدمــات مراقبــت  نــوزادان 

ــت.  ــروری اس ض
قابلیــت انجــام کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف ممکــن اســت بیــن 
موسســات و مراکــز درمانــی متفــاوت  باشــد؛ تصمیــم گیــری 

ــام  ــوزاد انج ــادر و ن ــرای م ــی ب ــم مراقبت ــط تی ــرایط توس در آن ش
میشــود. شــرایط مختلفــی وجــود دارد کــه در آن داده هــا محــدود 
ــد  ــپ بن ــرای کلم ــان اج ــوص زم ــری در خص ــم گی ــده و تصمی ش
ــوارد  ــال، در م ــوان مث ــه عن ــدول 1(. ب ــخص میگردد)ج ــاف مش ن
ــر شــریانی   ــا داپل ــی تشــخیص داده شــده ب ــت رشــد جنین محدودی
ــوژن  ــه پرفی ــه در آن ب ــری ک ــرایط دیگ ــا ش ــی ی ــاف غیرطبیع بندن
ــت،  ــل اس ــاف مخت ــد ن ــون درون بن ــان خ ــا جری ــی ی ــی رحم جفت
ــد  ــوزادان میتوان ــان ومتخصــص ن ــم  متخصــص زن ــن تی مشــاوره بی
ــا  ــوری ی ــی کلمــپ ف در جهــت ســنجش خطــرات نســبی و مزایای

ــد. ــک کن ــاف کم ــد ن ــری بن تاخی
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ــه  ــاف در زمین ــد ن ــر کلمــپ تاخیــری بن ــه هــا در خصــوص اث یافت
ببرســی اســیدوزخون بنــد نــاف متضــاد میباشــند. دو مطالعــه 
ــیدیته  ــادار در اس ــاری معن ــر آم ــا از نظ ــم ام ــش ک ــنهاد کاه پیش
شــریانی بندنــاف ارائــه کردنــد) کاهــش 0.3 در کلمــپ تاخیــری 
مطالعــات  از  بزرگــی  بخــش  حــال  باایــن  بندنــاف()23،24(. 
ــچ  ــه هی ــرد ک ــخص ک ــوزاد مش ــورد 116 ن ــه در م ــورت گرفت ص
تفاوتــی در ســطح اســیدیته خــون بنــد نــاف مشــاهده نشــد و تنهــا 
تفــاوت مشــاهده شــده  درکلمــپ تاخیــری بندنــاف، یــک افزایــش 
در ســطوح Po2 شــریانی نــوزادان بــود)25(. ایــن مطالعــات شــامل 
نوزادانــی بــود کــه نیــاز بــه احیــا در زمــان تولــد نداشــتند.  در رابطه 
بــا اثــر کلمــپ تاخیــری بندنــاف درمیــزان اســیدیته عــروق بندنــاف 

ــه مطالعــات بیشــتری وجــود دارد.                   ــاز ب ــوزادان مشــکل دار، نی ن

Milking بند ناف

ــر  ــیوه ای در نظ ــوان ش ــه عن ــاف ب ــد ن ــیدن بن ــا دوش ــگ ی میلکین
گرفتــه میشــود کــه در آن انتقــال خــون از جفــت بــه جنیــن و نــوزاد 
بدنیــا آمــده در یــک بــازه زمانــی ســریع بــه حداکثــر میرســد کــه 
معمــوال بیــن 10 تــا 15 ثانیــه میباشــد. ایــن روش جذابیــت خاصــی 
در شــرایطی دارد کــه در آن 30 تــا 60 ثانیــه تعلــل در کلمــپ 
بندنــاف ممکــن اســت بســیار طوالنــی باشــد ماننــد مواقعیکــه 
احیــا فــوری نــوزاد نیــاز اســت یــا ناپایــداری همودینامیــک مــادر 

وجــود دارد. بــا ایــن وجــود، میلکینــگ بنــد نــاف بــه میــزان کلمپ 
تاخیــری بنــد نــاف مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. مطالعــه اخیر 
متاآنالیــز )26( هفــت مطالعــه کــه شــامل 501 نــوزاد پره ترم میشــد، 
میلکینــگ بنــد نــاف بــا کلمپینــگ فــوری بنــد نــاف) شــش مطالعه( 
بــا یــک مطالعــه کلمــپ تاخیــری بندنــاف مقایســه گردیــد. شــیوه 
ــل مالحظــه ای  ــاف در آزمایشــات بصــورت قاب ــد ن ــگ بن میلکین
از لحــاظ تعــداد دفعــات میلکینــگ) دوشــیدن( بنــد نــاف، مــدت 
میلکینــگ بندنــاف و اینکــه آیــا بندنــاف قبــل یــا بعــد میلکینــگ 
ــوزادان در  ــه ن ــان داد ک ــز نش ــود. آنالی ــاوت ب ــود متف ــدود ش مس
ــری داشــتند  ــن باالت ــاف ســطوح هموگلوبی گــروه میلکینــگ بندن

ــش  ــدون افزای ــزی ب ــل مغ ــزی داخ ــد خونری ــی مانن و بروزحوادث
ــم در  ــداد ک ــت تع ــه عل ــرد. ب ــدا ک ــش پی ــازگار، کاه ــرات ناس اث
زیرگــروه هــا  آنالیــز مقایســه کننــده مســتقیم میلکینــگ بنــد نــاف 
بــا کلمــپ تاخیــری بندنــاف قــادر بــه اجــرا نبــود. چندیــن مطالعــه 
ــورد  ــک بررســی در ســال 2015 در م ــد از آن منتشرشــد. در ی بع
کــودکان تــرم کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف بــا میلکینــگ بنــد نــاف 
ــن  ــطوح فریتی ــودن س ــر ب ــی از براب ــج حاک ــد و نتای ــه گردی مقایس
ــه  ــام گرفت ــه انج ــود)27(. مطالع ــر دو روش ب ــن در ه و هموگلوبی
ــا  ــده ب ــد ش ــازه متول ــودکان ت ــرروی ک ــال 2015 ب ــری در س دیگ
ــد  ــرار داده ش ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــر از 32 هفت ــارداری کمت ــن ب س
ــا روش  ــده ب ــد ش ــودکان متول ــن ک ــه در بی ــد ک ــاهده گردی و مش
ســزارین، میلکینــگ بندنــاف مرتبــط بــا ســطوح باالتــر هموگلوبین 
و فشــار خــون بهبــود یافتــه در مقایســه بــا گــروه کلمــپ تاخیــری 
بنــد نــاف بــود، امــا ایــن تفــاوت در بیــن کــودکان متولــد شــده بــه 
ــدت  ــی م ــج طوالن ــد)28(. نتای ــاهده نش ــی مش ــان طبیع روش زایم
بررســی تکامــل عصبــی بــرروی کــودکان 2 و 3/5 ســال در یــک 
ــرم  ــره ت ــوزادان پ ــن ن ــی را بی ــک تفاوت ــاس کوچ ــا مقی ــه ب مطالع
ــاف نشــان  ــد ن ــاف و میلکینــگ بن ــد ن ــری بن از نظــر کلمــپ تاخی
ــاف در ســال 2019 خیلــی زود  ــداد)29(. مطالعــه میلکینــگ بندن ن
بــا 474 نــوزاد ثبــت شــده متوقــف شــد، زیــرا نــوزادان بــه شــدت 
ــاف  ــد ن ــگ بن ــد( در روش میلکین ــه از تول ــرم )23-27 هفت ــره ت پ

خونریــزی درون مغــزی بیشــتری را در مقایســه بــا همــان نــوزادان 
ــه  ــد)30(. باتوج ــان دادن ــاف نش ــد ن ــری بن ــپ تاخی ــه روش کلم ب
بــه داده هــای اخیــر میلکینــگ بنــد  نافنبایــد بــرای کــودکان پــره 
ترم)کمتــر از 28 هفتــه بــارداری( صــورت گیــرد،  هنــوز مســتندات 
ــوزادان  ــرای ن ــاف ب ــد ن ــگ بن ــا رد میلکین ــد ی ــرای تایی ــی ، ب کاف

ــارداری 32 هفتــه یــا بیشــتر وجــود نــدارد. بدنیــا آمــده در ســن ب

زایمان چند قلویی
بســیاری از بررســی هــای کلینیکــی کــه کلمــپ تاخیــری بندناف را 
مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد شــامل زایمــان چنــد قلویــی نمیشــدند؛  
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امنیــت و  اندکــی  در خصــوص  اطالعــات  دلیــل  بــه همیــن 
ســودمندی در ایــن گــروه وجــود دارد. زیــرا چندقلوزایــی احتمــال 
زایمــان زودرس را افزایــش میدهــد و خطراتــی بــرای نــوزاد ایجــاد 
ــودمندی از  ــد س ــده میتوانن ــد ش ــازه متول ــوزادان ت ــن ن ــد، ای میکن
کلمــپ تاخیــری بندنــاف کســب کننــد. خطــرات تئوریکــی بــرای 
تغییــرات همودینامیــک نامطلــوب در زمــان کلمــپ تاخیــری بنــد 
نــاف وجــود دارد مخصوصــا در دوقلوهایــی کــه منوکوریونیــک 
ــا رد  ــه ی ــرای توصی ــی ب ــدارک کاف ــر،  م ــال حاض ــتند. در ح هس

ــدارد. ــاف در چندقلویــی وجــود ن کلمــپ تاخیــری بنــد ن

تاثیر بر بانک خون بند ناف
ــد  ــروی جمــع آوری خــون بن ــاف ب ــد ن ــری بن ــر کلمــپ تاخی تاثی
نــاف جهــت ذخیــره در یــک محیــط جمــع آوری خــون بنــد نــاف 
ــپ  ــه کلم ــد ک ــندگان دریافتن ــد)31(. نویس ــی ش ــی ارزیاب عموم
ــدار کل  ــم و مق ــمگیری حج ــورت چش ــاف بص ــد ن ــری بن تاخی
ســلول هــای هســته دار را در خــون بنــد نــاف اهــدا شــده کاهــش 
ــت  ــه را رعای ــش اولی ــار پای ــه معی ــی ک ــبت واحدهای ــد. نس میده
کردنــد  بصــورت چشــمگیری از 39 درصــد بــا کلمــپ فــوری بنــد 
ــدا کــرد کــه در آن  ــه 17 درصــد در مــواردی کاهــش پی ــاف  ب ن
یــک تاخیــر 60 ثانیــه ایــی در کلمــپ بنــد نــاف انجــام میشــد. در 
ــواده در صــدد ذخیــره خــون  مواردیکــه در آن یــک بیمــار و خان

بنــد نــاف هســتند، کلمــپ فــوری بنــد نــاف ممکــن اســت عملکرد 
ــا ایــن وجــود،  خــون بنــد نــاف بدســت آمــده را افزایــش دهــد. ب
در فقــدان اهــدا مســتقیم، مزایــای انتقــال حجــم خــون اضافــی در 
زمــان تولــد بــرای نــوزاد ،احتمــاال فراتــر از مزایــای ذخیــره  ایــی 
ــرار  ــده ق ــی در آین ــتفاده احتمال ــرای اس ــم ب ــه آن حج ــت ک اس
میگیــرد. بنابرایــن بــه خانــواده هاییکــه ذخیــره خــون بنــد نــاف را 

ــد میبایســت مشــاوره داده شــود. در نظــر میگیرن
تحقیقات آتی

اگرچــه بســیاری ازمداخــالت کنتــرل شــده تصادفــی در نــوزادان 
ــه  ــاف را در مقایس ــری بندن ــپ تاخی ــای کلم ــرم مزای ــره ت ــرم وپ ت

ــد  ــد، امــا زمــان دقیــق کلمــپ بن ــا کلمــپ فــوری مقایســه میکنن ب
نــاف در شــرایط خــاص نیازبــه تحقیقــات بیشــتر میباشــد. بــه عنــوان 
ــل  ــه صــورت قاب ــا ممکــن اســت ب ــه احی ــد ب ــوزادان نیازمن ــال ن مث
مالحظــه ای از انتقــال جفــت جنیــن ســود ببرنــد، امــا نیــاز آنهــا بــه 
ــه  ــد ک ــاد میکن ــن ایج ــوال را در ذه ــن س ــراری ای ــات اضط توجه
ــرار  ــا فــوری ق ــا آنهــا میبایســت در معــرض کلمــپ تاخیــری ی آی
ــی  ــت خاص ــاف مزی ــد ن ــیدن )milking ( بن ــا دوش ــد و آی بگیرن
ــک  ــز ی ــت نی ــل جف ــردش کام ــا گ ــتر ب ــا در بس ــکان احی دارد. ام
ــاده  ــرد م ــرای کارب ــوب ب ــان مطل ــد. زم ــر میباش ــم دیگ ــوال مه س
ــاف، و  ــد ن ــپ بن ــا کلم ــاط ب ــد در ارتب ــس از تول ــک پ یوتروتونی
ــای  ــی ه ــی و حاملگ ــت آن در چندقلوزای ــرد درس ــن کارب همچنی
ــد  ــوزاد نیازمن ــی ن ــاری خون ــر ناهنج ــای خط ــا فاکتوره ــراه ب هم
ــود  مطالعــه بیشــتر میباشــد. ســرانجام، ارزش ســلولهای جنینــی بهب
ــاف در  ــد ن ــری بن ــا کلمــپ تاخی ــط ب ــه و انتقــال پالســما مرتب یافت
ــم  ــای مه ــان ، حــوزه ه ــاع میزب ــدت، دف ــی دراز م خصــوص ایمن
دیگــری هســتند کــه میبایســت در مطالعــات آتــی بــه آن پرداختــه 

شــود.  
                

 نتیجه گیری
واضــح اســت کــه نــوزادان تــرم وپــره تــرم از کلمــپ تاخیــری بنــد 
ــا 60  ــاف 30 ت ــد؛ بنابرایــن کلمــپ تاخیــری بندن ــاف ســود میبرن ن

ثانیــه ، بــه اســتثنا زمانیکــه کلمــپ فــوری بــه جهــت شــرایط مــادر 
ــپ  ــرم کلم ــوزادان ت ــود. در ن ــه میش ــت، توصی ــاز اس ــوزاد نی و ن
تاخیــری بنــد نــاف ســطح هموگلوبیــن را در زمــان تولــد افزایــش 
ــوزاد  ــی ن ــتین زندگ ــاه نخس ــد م ــن را در چن ــر آه ــد و ذخای میده
بهبــود میبخشــد کــه نتیجــه ان ، بهبــود پیامدهــای نــوزادی میشــود. 
ــاف  ــد ن ــری بن ــرم، کــه در معــرض کلمــپ تاخی ــوزادان ت ــرای ن ب
قــرار میگیرنــد ممکــن اســت فتوتراپــی جهــت درمــان زردی آنهــا 
ــا و  ــط مام ــوزادان توس ــن ن ــت  از ای ــه  مراقب ــود. در نتیج ــاز ش نی

ــی ، موردنیازاســت. ــان و ســایرمراقبین زایمان متخصــص زن
ــه  ــاف ب ــد ن ــری بن ــپ تاخی ــه کلم ــد ک ــی ده ــان م ــتندات نش مس
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ــت.  ــش اس ــرم ، ثمربخ ــره ت ــوزادان پ ــه در ن ــا 60 ثانی ــدت 30 ت م
کلمــپ تاخیــری بنــد نــاف بــرای نــوزادان پــره تــرم ، منافعــی نظیــر 
گــردش انتقالــی بهبــود یافتــه، اســتقرار بهتــر حجــم ســلولهای قرمــز 
خــون، کاهــش نیــاز بــه انتقــال خــون و کاهــش بــروز انتروکولیــت 

ــه همــراه دارد. نکــروزان و خونریــزی درون مغــزی ب
ــوارض  ــاف ع ــد ن ــری بن ــپ تاخی ــز کلم ــادران نی ــوص م در خص
پــس از زایمــان ونیــاز بــه انتقــال خــون را کاهــش میدهــد. همچنین 
در مادرانــی کــه کلمــپ تاخیــری بندنــاف در نــوزادان آنهــا انجــام 
ــطوح  ــاف، س ــد ن ــوری بن ــپ ف ــا کلم ــه ب ــت در مقایس ــه اس گرفت

هموگلوبیــن ایــن مــادران کمتــر دچــار تغییــر میشــود.     
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Delayed umbilical cord clamping appears to be beneficial for term and preterm 
infants. In term infants, delayed umbilical cord clamping increases hemoglobin 
levels at birth and improves iron stores in the first several months of life, which may 
have a favorable effect on developmental outcomes. There is a small increase in the 
incidence of jaundice that requires phototherapy in term infants undergoing delayed 
umbilical cord clamping. Consequently, obstetrician-gynecologists and other 
obstetric care providers adopting delayed umbilical cord clamping in term infants 
should ensure that mechanisms are in place to monitor and treat neonatal jaundice. 
In preterm infants, delayed umbilical cord clamping is associated with significant 
neonatal benefits, including improved transitional circulation, better establishment 
of red blood cell volume, decreased need for blood transfusion, and lower incidence 
of necrotizing enterocolitis and intraventricular hemorrhage. Delayed umbilical cord 
clamping was not associated with an increased risk of postpartum hemorrhage or 
increased blood loss at delivery, nor was it associated with a difference in postpartum 
hemoglobin levels or the need for blood transfusion. Given the benefits to most 
newborns and concordant with other professional organizations, the American 
College of Obstetricians and Gynecologists now recommends a delay in umbilical 
cord clamping in vigorous term and preterm infants for at least 60-30 seconds after 
birth. The ability to provide delayed umbilical cord clamping may vary among 
institutions and settings; decisions in those circumstances are best made by the team 
caring for the mother-infant dyad.
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