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مقاله پژوهشی

سال ششم/شماره  /1بهار 1316

تاریخ دریافت2313/21/3 :

تاریخ پذیرش2311/1/2 :

بررسی موفقیت زایمان طبیعی و عوامل مرتبط با آن در زنان با سابقه نازایی در
بیمارستان افضلیپور کرمان
سکینه ابراهیمیپور ،1ویکتوریا حبیبزاده ،2حبیبه احمدیپور

چکیده
مقدمه :سزارین به دالیل مختلف انجام میشود .در مورد این که سابقه نازایی یکی از دالیل انجام سزارین است ،بحث بس یاری
است .این مطالعه به بررسی میزان موفقیت زایمان طبیعی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار با سابقه نازایی میپردازد.
روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود .کلیه زنانی که در فاص له زم انی مه ر  2311ت ا مه ر  2313جه ت زایم ان در
بیمارستان افضلیپور بستری شدند و سابقه نازایی و بارداری خود به خود یا با دارو یا با روشهای کمک باروری داش تدد ب ه روش
سرشماری انتخاب شدند .جمعآوری دادهها براساس پروندههای موجود و در صورت لزوم تماس تلفدی ب ود .دادهه ا ب ا اس تفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  21و آزمون تی تست و مجذورکای تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج :در این مطالعه همه خانمهای با سابقه نازایی ( 201نفر) در بازه زمانی مذکور وارد مطالعه شدند .اکثر آنها در گ روه س دی
 10تا  30سال ،نازایی اولیه و مدت نازایی یک تا سه سال بودند و خودبه خود باردار شدند .زایمان طبیعی در  %12/8زن ان انج ام
شد .نازایی اولیه ،سن کمتر از  30سال ،بارداری خودبه خود و مدت نازایی کمتر از سه سال در زایمانهای طبیعی به صورت معدی
دار باالتر بود .میانگین سن در موارد سزارین به طور معدیداری باالتر از زایمان طبیعی بود (.)P<0/002
بحث و نتیجهگیری :زنان باردار با سابقه نازایی در اکثر موارد امکان زایمان طبیعی موفقیتآمیز داشتهاند و صرفاً سابقه قبلی
نازایی دلیل انجام سزارین نمیباشد.
واژگان کلیدی :نازایی ،زایمان طبیعی ،سزارین
مقدمه

جنینی غیر سفالیک و انجلام سلزارین بلرای سلممت

روش ارجح زایمان ،زایمان طبیعی است .انجام عمل

جنین است  .)3طی سالهای اخیر شیوع سلزارین در

سزارین ،برطبق قواعد به مواردی محدود میشود کله

ک جهان اتزایش چشمگیری داشهه است .بله عنلوان

زایمان از کانال طبیعی میسّر نباشد یا خطر جدی برای

نمونه در سال  1791آمار سزارین از  %4/5بله  %33در

مادر و جنلین داشلهه باشلد  .)1املروز سلزارین بله

سال  2119رسلید  .)4در انگللیس آملار سلزارین از

عنوان شایعترین عم مامایی انجلام ملیگیلرد .انجلام

 %13/3در سللال  1773بلله  %19در سللال  1779و در

این عم در شرایط خاصی موجب نجات جلان ملادر

ترکیه از  %5/9به  %21/3رسید اسلت .ایلن آمللار در

و نللوزاد م لیشللود  .)2عل ل شللایع سللزارین شللام

بعضی از کشورها تا  %31رسیلد است به طوری کله

سزارین تکراری ،عدم پیشلرتت سلیر زایملان ،نملای

به نظر میرسد سزارین یک اپیدمی شد اسلت و ایلن

 -1متخصص زنان و زایمان ،بخش زنان و زایمان ،بیمارستان سید الشهدا (ع) کرمان ،کرمان ،ایران
 -2استادیار ،گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :سکینه ابراهیمی پور
آدرس :کرمان ،خیابان استقالل ،بیمارستان سید الشهدا (ع)
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سکینه ابراهیمیپور و همکاران

زایمان طبیعی در زنان با سابقه نازایی

بهداشهی در آورد است  .)5سازمان جهانی بهداشت

زایمانی و اسهفاد از تورسیس در زنان با سابقه نازایی

اعمم کرد است که در هیچ منطقهای از جهلان میلزان

بیشهر اسلت  .)11درملان نلازایی شلام روشهلای

سزارین نباید بیش از  %11-15باشلد  .)1-5بلر ایلن

مصللللرر دارو و تحریللللک تخمللللکگللللذاری،

اساس در  41درصد کشورها ایلن میلزان کمهلر از 11

 IUI )Intrauterine Inseminationتلقلیح داخل

درصد ک زایمانها اسلت و در  11درصلد کشلورها

رحمی اسپرم) و لقاح آزمایشگاهی) IVFاست .)11

بین  11-15درصد ملیباشلد و در  51درصلد منلاطق

در زنانی که سابقه نازایی داشههاند و به طور خودبله

بیش از  15درصد میباشلد .بلر ایلن اسلاس در سلال

خود یا با یکی از روشهای کمک باروری باردار شد

 2111در ایران ایلن میلزان  41/7درصلد اعلمم شلد

اند یکی از مسای مهم ،انهخاب روش زایملان اسلت.

است )6؛ وزارت بهداشلت و درملان در سلال 1337

اکثر اوقات به دلیل وجلود سلابقه نلازایی در بیملار،

آمار سزارین در بیمارسهانهای دانشلگاهی کشلور را

حساسیت پزشک و بیمار اتزایش ملییابلد و بله ایلن

 43درصد و در بیمارسهانهلای خصوصلی بلا ی 71

دلی جهت کلاهش اسهرس طلرتین ،سللزارین انجلام

درصد گزارش نمود  .)9عم سلزارین بلا علوار

میشود .به عنوان نمونه مطالعه  Yilmazو همکلاران

عفونت ،خونریزی ،آمبولی ،چسبندگی جفلت ،جفلت

نشان داد که سابقه نازایی باعث اتزایش میزان سزارین

سرراهی و هیسهرکهومی همرا میباشد .از جمله سایر

میشلود  .)12مطالعله  Al-Turkiبله مقایسله زنلان

د ی سزارین سلن بلا ی ملادر ،عوامل اقهصلادی-

باردار با سابقه  IVFو اینداکشن اوولوشلن تحریلک

اجهماعی و سابقه نازایی و  ...است  .)3، 7نازایی بله

تخمللک گللذاری) پرداخللت و نشللان داد کلله میللزان

معنی عدم بارداری به دنبال یک سال مقاربلت ملداوم

سزارین در این گرو بیشهر از گرو شاهد است .)13

بدون اسهفاد از روش پیشگیری میباشلد کله شلام

در کشور ما نیز در برخی از موارد به صرر سابقه

د یلل مهعللددی از جمللله عللل مردانلله ،لولللهای و

نازایی ،تمای به سزارین بیشهر میشود ،از آنجایی که

تخمدانی میباشد .)11

هموار زایمان طبیعی روش ارجح زایمان است و به

آنچه مسلم است این است کله گروهلی از زنلان بلا

دلی اهمیت کاهش میزان سزارین ،در این مطالعه طی

سابقه درمان نلازایی از هملان ابهلدا بله دلیل شلرایط

یک سال در زنان با سابقه نازایی که به طور خود به

حاملگی پر خطر مثل حلاملگی بله دنبلال IVF (In

خود یا با دارو باردار شدند ،تراوانی زایمان طبیعی

) Vitro Fertilizationمدت طو نی نلازایی و سلن

موتقیتآمیز و عوام مرتبط با آن بررسی شد است.

با ی مادر یا پشت سرگذراندن مراح مخهلف جهت
بارداری ،برای سزارین انهخاب میشوند .در این میلان

مواد و روشها

دسههای از این زنان که به دنبلال درملانهلای نلازایی

مطالعه حاضر یک مطالعه از نوع مقطعلی ،توصلیفی-

باردار شدند ،تمای به انجام زایمان طبیعی دارند یلا از

تحلیلی بود .کلیه زنانی که در تاصله زمانی مهر 1372

نظر پزشک میتواننلد جهلت زایملان بسلهری شلوند.

تا مهلر  1373جهلت زایملان در زایشلگا بیمارسلهان

مطالعه  Newtonو همکاران به بررسی زنان با سابقه

اتضلیپور بسهری شدند ،در این مطالعه مورد بررسی
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اتللزایش ،سللزارین را بلله عنللوان یک لی از معضللمت

نللازایی پرداخللت و مشللخد کللرد کلله میلزان القللای
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زایمان طبیعی در زنان با سابقه نازایی

بخش نازایی بود و اکثر زنان باردار با سلابقه نلازایی

در صورت ناقد بودن و عدم دسهرسی به شلخد

این بیمارسهان را جهت زایمان انهخاب میکننلد ،ایلن

مورد نظر آن پروند از مطالعله حلذر ملیشلد .داد

مرکللز جهللت انجللام مطالعلله انهخللاب شللد .تمللامی

های مطالعه با اسهفاد از نرماتزار آماری  SPSSنسخه

پروند های بسهری توسلط رزیلدنت تکمیل گردیلد.

 17مورد تجزیه و تحلی قرار گرتت .بلرای داد هلای

روش نمونللهگیللری بلله صللورت سرشللماری بللود.

توصیفی از جدول و نمودار ،میانگین و انحرار معیلار

معیارهای ورود به مطالعه سابقه نازایی ،بارداری خلود

و بللرای داد هللای تحلیلللی از آزمللون تللی تسللت و

به خود یا با دارو یا با روشهای کمک بلاروری بلود.

مجذورکای و تیشر اسهفاد شد.

کسانی که سابقه نازایی نداشهند ،وارد مطالعه نشدند.
داد هللای مطالعلله ب له صللورت ثانوی له و از پرونللد
بیمللاران جمللعآوری گردی لد .در پرونللد بیمللاران در
بخش اطمعلات ازدوا و بلارداری؛ روش بلارداری،
مدت نازایی و نوع آن اولیه یا ثانویه) و سلیر زایملان
و در صورت سزارین ،علت آن ذکر گردید است.
بر هملین اسلاس بعلد از تصلویب طلرح در کمیهله
اخمق دانشگا علوم پزشکی کرمان اطمعات پرونلد
زنان باردار با حفظ محرمانه بودن آن ،بررسی گردیلد.
در صورت ناقد بلودن داد هلا ،بلا تملاس تلفنلی از
شللخد مللورد نظللر براسللاس شللمار در شللد در
پروند  ،این قسمتها تکمی شدند که در ایلن ملوارد

نتایج

در مجموع  1392مورد پروند بسهری در زایشلگا در
تاصله مهر  1372تا مهر 112 ،1373نفر از ایلن اتلراد،
سابقه درمان نازایی قب از حلاملگی اخیلر را داشلهند.
جدول  1توزیع تراوانی ویژگیهلای زنلان بلاردار بلا
سابقه نازایی را به تفکیک گلرو سلنی ،ملدت و نلوع
نازایی و بارداری نشان میدهد .بر اساس این جلدول
اکثر زنان باردار ،نازایی اولیه با مدت یک تا سله سلال
داشللهند ،در گللرو سللنی  21تللا  31سللال بللود و بله
صورت خودبه خود باردار شلد و زایملان آنهلا بله
صورت طبیعی بود.

براساس آگا سلازی بیملار و بعلد از کسلب رضلایت
جدول :1توزیع فراوانی ویژگیهای زنان باردار با سابقه نازایی به تفکیک گروه سنی ،مدت و نوع نازایی و بارداری
تعداد (درصد)

متغیر
کمتر از  22سال

گروه سنی

 22-32سال

(62)52/2

باالی  32سال

(11)13/2

کمتر از یک سال
مدت زمان نازایی

(22)22/5

(15)12/6

اولیه

یک تا سه سال

(11)52/6

(25)23/3

باالی سه سال

(21)21/2

یک سال

(2)2

ثانویه

یک تا سه سال

(11)22/1

(12)16/2

باالی سه سال

(3)12/6

خودبه خود
نوع بارداری

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  / 1بهار 1316

(51)52/2

دارو یا انجام الپاراسکوپی

(12)12/1

IUI

(3)2/1
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قرار گرتهند .از آنجایی که زایشگا اتضلیپور مجلاور

آگاهانه اطمعات جمعآوری شد.
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زایمان طبیعی در زنان با سابقه نازایی

بارداری پس از نازایی را در گروهی که زایمان طبیعی

از تعداد ک  112نفر ،برای  59نفر  )%55/7پس از
پراکممپسی ،حاملگی گذشهه از موعد ،پارگی کیسه

انجام شد را نشان میدهد .بر اساس این جدول در

آمینوتیک ،کاهش حرکت جنین ،خونریزی واژینال،

زنانی که زایمان طبیعی داشهند تراوانی نازایی اولیه،

عدم پیشرتت سیر زایمان) و بقیه با شروع دردهای

سن کمهر از  31سال ،بارداری خودبهخود و مدت

زایمان بدون نیاز به اینداکشن بسهری شدند .جدول 2

نازایی کمهر از سه سال به صورت معنیدار از گروهی

مقایسه تراوانی نوع نازایی ،مدت زمان نازایی و نوع

که سزارین شدند ،بیشهر بود.

جدول  :2مقایسه فراوانی نوع زایمان در زنان باردار با سابقه نازایی به تفکیک گروه سنی ،نوع و مدت نازایی و نوع بارداری
متغیر

نوع نازایی
مدت زمان نازایی

نوع بارداری

گروه سنی

زایمان طبیعی

زایمان سزارین

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

اولیه

(63)21/1

(22)25/1

ثانویه

(2)2

(12)122

کمتر از یک سال

(15)122

(2)2

یک تا سه سال

(12)26/2

(15)23/2

باالی سه سال

(2)2

(21)122

خودبه خود

(51)122

(2)2

دارو یا انجام الپاراسکوپی

(12)25/2

(36)25/2

IUI

(2)2

(3)122

کمتر از  22سال

(25)21/3

(3)12/2

 22-32سال

(32)63/3

(12)36/2

باالی  32سال

(2)2

(11)122

معنی داری

*2/221
*2/221

*2/221

*2/221

* با آزمون دقیق فیشر انجام شده

نمودار  1توزیلع تراوانلی د یل سلزارین را نشلان

 )15/9وجود داشت که همه ملوارد در زایملانهلای

میدهد .بر اساس این نمودار شایعترین علت سزارین

طبیعی بلود و در زایملانهلای سلزارین آپگلار پلایین

در زنان با سابقه نازایی عدم پیشلرتت زایملان و بعلد

مشاهد نشلد .یلک ملورد اسلهفاد از واکیلوم جهلت

دیسللهرس جنللین بللود .از تعللداد  112نفللر 13 ،مللورد

زایمان انجام شد.

 )%12/9در تاصلله  32-36هفهله حلاملگی بله دلیل

در آزمون تی تست میلانگین سلن در زنلانی کله در

زایمللان زودرس بسللهری و زایمللان کردنللد و  37نفللر

مطالعلله بررسللی شللدند و زایمللان آنهللا بله صللورت

 )%39/3در زمان حاملگی ترم یا پسلت تلرم بسلهری

سزارین انجام شد  27/46±5/3سال) با تر از زنلانی

شدند .دو مورد به دلیل ملرد داخل رحملی جنلین

بود که زایمان آنها به صورت طبیعلی 23/33 ± 5/1

بسهری و یک مورد ملرد جنلین بله دنبلال سلزارین

سال) انجام شد .)P<1/111

اورژانسی بود است .تولد با آپگار پایین در  16ملورد
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بسهری اینداکشن القای زایمانی) انجام شد به دلی

داشهند با گروهی که زایمان آنها به صورت سزارین

سکینه ابراهیمیپور و همکاران

زایمان طبیعی در زنان با سابقه نازایی

نهیجه مطالعه نشان داد که از تعداد ک زنان  112نفر
با سابقه نازایی  63نفر  )%61/3زایمان طبیعی داشلهند

به مادران در بسیاری از موارد امکلان زایملان طبیعلی
وجود داشهه است .)1، 2

و  37نفر  )%33/2به طور اورژانسی سلزارین شلدند.

نهایج مطالعه حاضر نشان داد از مجملوع  112ملورد

همچنین چهار نفر تمای به سزارین انهخابی داشهند و

بسللهری ،بللرای  59نفللر  )%55/7پللس از بسللهری

از زایمان طبیعی منصرر شدند .براساس نهایج ،آپگار

اینداکشن القلای زایملانی) انجلام شلد کله بله دلیل

نوزادان در  36مورد مطلوب بود آپگار  ،1-3بد حال

پراکممپسی ،حاملگی گذشهه از موعلد ،پلارگی کیسله

 4-9نسبهاً بدحال و  3تا  11مناسلب) و  15ملورد بلا

آمینوتیک ،کاهش حرکت جنلین ،خلونریزی واژینلال،

آپگار پایین مهولد شدند که  11مورد در نوزادان نارس

عدم پیشرتت سیر زایمان بود و بقیه با شروع دردهای

 32-36هفهه) بود و بقیه در نوزادان تلرم  39هفهله

زایمان بدون نیاز به اینداکشن بسلهری شلدند .نهیجله

به با ) بود است که به دلی مکونیوم ،دکولمان ،بنلد

مطالعه نشان داد که از تعداد ک زنان با سابقه نلازایی

نار گردنی بود اسلت) .در مجملوع نلوزادان نلارس

 61/3درصد زایمان طبیعلی داشلهند و بقیله سلزارین

شش مورد منجر به مرد نوزادان شلد و یلک ملورد

شدند .در مطالعله  Newtonو همکلاران در نیوزیلنلد

مرد نوزاد به دنبال سلزارین اورژانسلی در حلاملگی

نیز  212نفر زن با سلابقه نلازایی ملورد مطالعله قلرار

ترم گزارش شد است.

گرتههاند کله از ایلن تعلداد  119نفلر زایملان طبیعلی
 )%55و %34زایمللان بللا تورسللپس و بقیلله سللزارین

بحث

شد اند )11که با مطالعه حال حاضر همخلوانی دارد.

اتزایش میزان سزارین یکلی از مسلال عملد جواملع

در مطالعه  Yilmazو همکاران که در اسهانبول ترکیله

پزشکی و مسلوولین بهداشلهی اسلت .از عوامل مهلم

صورت گرتت ،مشخد شد که سابقه نازایی در زنان

اتزایش سزارین در کشور سن بلا ی ملادر و عوامل

یکی از د ی تمای به سلزارین اسلت ،در حلالی کله

اقهصادی -اجهماعی و سابقه نلازایی و  ...بلود اسلت

مشاور مناسب در تغییلر نگلرش بسلیار مهلم اسلت

 .)14مطالعات نشان میدهد که در صلورت آملوزش
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زایمان طبیعی در زنان با سابقه نازایی

زایمان انجام شد که مطالعه  Newtonو همکاران نیلز

است که مطالعلات آینلد در ملدت طلو نیتلر و در

این مسلأله را نشلان داد  ،)11همچنلین مطالعله Al-

تعداد بیشهری از اتراد با سلابقه نلازایی و بله تفکیلک

 Turkiبه مقایسه زایمان زنان باردار با سلابقه  IVFو

عل و مدت نازایی و هملرا بلا گلرو کنهلرل انجلام

اینداکشن اوولوشن تحریک تخمکگلذاری)پرداخت

شود.

و مشخد شد که زایمان طبیعلی در گلرو تحریلک
تخمک گذاری و سزارین در گرو  IVFبیشلهر بلود

نتیجهگیری

است .)13

نهیجه مطالعه حاضر نشان داد اکثر مادرانی کله سلابقه

در مطالعه حاضر شایعترین دلی سزارین اورژانسلی

نازایی داشههاند ،توانسهند زایمان طبیعی موتقیتآمیز و

به ترتیب شام عدم پیشرتت سیر زایملان ،دیسلهرس

نوزاد با آپگار مناسب داشهه باشند .اگر چه در شلرایط

جنین و دتع مکونیوم بود که با مطالعاتی که در زمینله

بسیار پر خطر مث  IVFیا سابقه نازایی طلو نی بههلر

بررسلی علل سلزارین در کشلور انجلام شلد اسلت

است ،جهت سممت ملادر و جنلین ،سلزارین انجلام

همخوانی دارد .در مطالعله رحمانیلان و همکلاران در

شود .در موارد دیگر برحسب شرایط میتوان به ملادر

جهرم زجلر جنلین و علدم پیشلرتت سلیر زایملان از

باردار امکان زایمان طبیعی داد.

شایعتلرین علل سلزارین گلزارش گردیلد  .)15در
مطالعه قاسمی در یزد نیز شایعترین علل سلزارین در

تشکر و قدردانی

موارد اورژانس زجر جنین گزارش گردید .)16

نویسندگان مقاله بلدین وسلیله از پرسلن بیمارسلهان

از محدودیتهای مطالعه حاضر این بود که مقایسله
تراوانی نوع زایمان در موارد با سلابقه نلازایی و تاقلد

اتضلیپلور وهمچنلین خلانمهلای شلرکت کننلد در
مطالعه جهت همکاری کمال تشکر را دارند

نازایی انجام نشد .همچنین داد های مطالعه به صورت
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Evaluation of the Success Rate of Vaginal Delivery and its Related Factors
among Women with a History of Infertility in Afzalipour Hospital, Kerman

Sakineh Ebrahimipour1, Victoria Habibzadeh2, Habibeh Ahmadipour3

Abstract
Background: C-sections are done for various reasons. The history of infertility as one of the
reasons for C-section is a controversial issue. The aim of this study was to evaluate the
success rate of vaginal delivery and its related factors among pregnant women with an
infertility history.
Methods: In this cross-sectional study, all women with an infertility history who became
pregnant spontaneously, using drugs or assisted reproductive techniques (ART) and were
referred to Afzalipour Hospital for delivery during October 2013- October 2014, were
selected through census method. Data were collected from patients’ records and, if necessary,
obtained by calling the patients. Data were analyzed using SPSS 19, t-test, and chi-square test.
Results: All women with infertility history (n=102) during the mentioned time frame were
included in this study. Most of them were 20-30 years old with primary infertility (1-3 years
infertility) who became pregnant spontaneously. Among them, 61.8% had vaginal delivery.
Primary infertility, age less than 30 years, spontaneous pregnancy, and duration of infertility
less than 3 years were significantly high in vaginal deliveries. The mean age of women who
had C-section was significantly higher than those who had vaginal delivery (P<0.001).
Conclusion: In most cases, pregnant women with an infertility history had a successful
vaginal delivery and an infertility history was not the only reason for C-section.
Keywords: Infertility, Vaginal Delivery, Cesarean
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