
سال  بیست ونهم  /  تابستان 1398 بهورز  /  صفحه 16

مقدمه

زایمان طبیعی یکی از موهبت های الهی برای تولید نسل 

تاکنون  آدم  آفرینش  بدو  از  که  است  زمین  روی  بر  بشر 

یک  زایمان  انجام  مکانیسم  است.  داشته  ادامه  همواره 

که  بــوده  مداخله  به  نیاز  بــدون  و  خــودی  به  خود  فرآیند 

است.  شده  انجام  خود  طبیعی  سیر  با  سال  سال های 

به  بشر  اخیر  دهه های  طی  فناوری  و  علم  پیشرفت  با 

راه هایی دست یافته که به وسیله جراحی در مواردی که 

آشنایی
با اهمیت

زایمان طبیعی
وعوارض

سزارین

فوایدزایمان طبیعی برای مادر ونوزاد راتوضیح دهند.

فرآیند زایمان طبیعی و سزارین و عوارض ناشی از هر 

کدام را مقایسه کنند.

با توجه به شرایط زندگی، منطقه و وضعیت مادر، بتوانند 

یک زایمان مطمین و ایمن را پیشنهاد کنند.

اهداف آموزشی

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

مریم السادات شجاعی

مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکی تربت جام

معصومه حاجی پور

مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکی تربت جام

رامش نشاط

کارشناس ارشد مامایی و
کارشناس مسوول دفترفصلنامه بهورز
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جان مادر یا جنین در خطر باشد به کمک آن ها بشتابد.

کشف داروهای جدید و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات 

پیشرفته نیز در این زمینه به یاری این عمل شتافته است.

دو  عنوان  به  نــوزادان  و  مــادران  سالمت  ارتقای  و  حفظ 

ترویج  این رو  از  دارد،  ویــژه ای  اهمیت  پذیر  آسیب  گروه 

زایمان طبیعی در تمام سطوح خدمات بهداشتی درمانی 

کشور به عنوان سیاستی اساسی همواره مورد توجه قرار 

گرفته است. مادران در دوره پس از زایمان ممکن است 

پستان،  درد  ــواب،  خ مشکالت  بی حالی،  خستگی،  از 

جنسی  مشکالت  یبوست،  همورویید،  جسمانی،  درد 

کنند،  ناراحتی  احساس  زایــمــان  از  پس  افسردگی  و 

و  جراحی  لحاظ  به  سزارین  عمل  دنبال  به  حالی که  در 

افزایش مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشکالت 

آسیب  ترومبوز،  خونریزی،  عفونت،  جمله  از  بیشتری 

لگنی، مشکالت زخم سزارین و... وجود داشته باشد.

زایمان طبیعی

تولد  برای  طبیعی  و  فیزیولوژیک  روندی  طبیعی  زایمان 

بدون  و  ندارد  پزشکی  مداخله  به  نیازی  که  است  جنین 

هیچ مداخله ای انجام می شود و پزشک و ماما به عنوان 

حمایتگر در موارد احتمال  خطرهمراه مادر هستند. 

سزارین 

سزارین تولد جنین از راه برش دیواره شکم ودیواره رحم  

تحت عمل بیهوشی یا بی حسی تعریف می شود.

فواید زایمان طبیعی برای مادر در مقایسه با سزارین

فایده  	  بزرگترین  احتمااًل  مرگ:  خطر  از  پیشگیری 
زایمان طبیعی کاهش مرگ مادر است؛ زیرا جراحی 

مرگ  خطر  دارای  جراحی ها  تمام  مانند  سزارین 

نسبت  که  طوری  به  است  بیهوشی  عوامل  از  ناشی 

مرگ و میر پری ناتال زنان در سزارین بیشتر از زایمان 

طبیعی است.

ترین 	  شایع  واقــع  در  عفونت:  خطر  از  پیشگیری 
عفونت  و  رحم  عفونت  سزارین،  از  پس  عفونت  انواع 

در  ولــی  اســت،  مثانه  عفونت  و  جراحی  زخــم  محل 

و  شود  می  دیده  بندرت  رحم  عفونت  طبیعی  زایمان 

خطر زخم شدن و ایجاد عفونت و مشکالت دیگر، در 

زایمان بعدی هم وجود نخواهدداشت.

بزرگترین فایده  زایمان طبیعی کاهش 
مرگ مادر است؛ زیرا جراحی سزارین 
مانند تمام جراحی ها دارای خطر مرگ 
ناشی ازعوامل بیهوشی است به طوری 
که نسبت مرگ ومیرپری ناتال زنان در

سزارین بیشتراز زایمان طبیعی است.
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طور 	  بــه  خـــون«:  دادن  دســت  »از  از  پیشگیری 
متوسط، خونی که در زایمان طبیعی از دست می رود 

حدود 500 تا 700  میلی لیتر و در سزارین به طور 

متوسط، حدود1000میلی لیتر است.

پیشگیری از لخته شدن خون درپاها: ترومبوفلبیت 	 
سیاهرگ  داخـــل  خـــون  آن  در  ــه  ک اســـت  حــالــتــی 

لخته،  تشکیل  محل  معمول ترین  و  می شود  لخته 

سیاهرگ های پا است. خطر ایجاد ترومبوفلبیت پس 

از سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است.

در 	  زایمان  انقباضات  زودتر:  و  تر  آسان  شیردهی 
روش طبیعی موجب ترشح هورمون شیردهی شده و 

انجام می شود. مادرانی که زایمان  شیردهی راحت 

طبیعی داشته اند می توانند شیردهی زودرسی برای 

اولین  به عنوان  را که  آغوز  و  باشند  نوزادشان داشته 

برسانند  او  بدن  به  زودتــر  است  نــوزاد  بــرای  واکسن 

از  تر  موفق  خود  نوزاد  به  شیردهی  در  مادران  این  و 

مادرانی هستند که سزارین شده اند.

بهبودی سریع تر: درد زایمان طبیعی نسبت به سزارین، 	 
زودتر بهبود پیدا می کند و مادر مدت زمان کوتاه تری را 

در زایشگاه می ماند و همچنین بازگشت سریع عضالت 

بدن به فرم طبیعی، باعث بازگشت سریع تر او به محیط 

خانواده و شروع زندگی عادی می شود. 

احساس 	  ــادر:  م ــی  روان و  روحــی  وضعیت  بهبود 
احساس  طبیعی،  زایمان  در  توانایی  از  خوشایند 

مشارکت در زایمان و درک نحوه تولدنوزاد، احساس 

تسلط و حاکم بودن بر اتفاقات حین زایمان، احساس 

نــوزاد  با  احساسی  پیوند  و  فــوری  ارتباط  بــرقــراری 

پذیرفتن  از  رضایت  احساس  حمل،  وضــع  از  پس 

مسؤولیت های مادرانه و مراقبت از نوزاد، احـســاس 

قـدرت و رضـایـت ولذت بردن از  نقش مادری از جمله 

دیگر آثار مثبت زایمان طبیعی  است.

زایمان طبیعی مقرون به صرفه تر است.	 

فواید زایمان طبیعی برای نوزاد 

کاهش مشکالت تنفسی: فشاری که در حین زایمان 	 

طبیعی به قفسه سینه نوزاد وارد می آید کمک زیادی 

به تمیز شدن ریه های  او از ترشحات و مایعات می کند 

برای  عادی  تنفسی  فعالیت  یک  برقراری  باعث  که 

نوزاد می شود. البته باز هم باید تأکید کرد در صورتی 

سزارین  عمل  که  دهد  تشخیص  پزشک  یا  ماما  که 
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انجام  سزارین  باید  است،  مفیدتر  نوزاد  و  مادر  برای 

شود و عوارض آن  در مقایسه با عوارض مربوط به یک 

زایمان طبیعی مشکل، باید سنجیده شود.  

هنگامی که 	  کننده:  محافظت  باکتری های  دریافت 

باکتری های  می کند،  عبور  زایمان  مجرای  از  نــوزاد 

محافظت کننده را برمی دارد. این باکتری ها وارد روده 

نوزاد می شوند و سیستم ایمنی را شکل می دهند.

می شود، 	  کامل  جنین  رشــد  وقتی  جنین:  تکامل 

زایمان طبیعی انجام می شود.

جنین 	  عروقی  قلبی  سیستم  زایمان،  مجرای  از  عبور 

و  بهتر  ــون  خ گـــردش  بــاعــث  و  می کند  تحریک  را 

آماده سازی او برای تولد می شود.

هورمون 	  اثــرات  از  نــوزاد  طبیعی،  زایــمــان  طی  در 

کاتکول آمین استفاده می کند. این هورمون ها باعث 

ارتباط  خود  مــادر  با  و  شود  هوشیار  نــوزاد  می شود 

برقرار کند.

با زایمان طبیعی به دنیا می آیند نسبت 	  نوزادانی که 

به سزارینی ها در برابر بیماری و حساسیت ها مقاوم تر 

هستند.

که 	  می شود  باعث  سزارین  به  نسبت  طبیعی  زایمان 

نوزاد بر استرس، غلبه بیشتری داشته باشد.

می آیند، 	  دنیا  بــه  طبیعی  زایــمــان  بــا  کــه  ــی  ــوزادان ن

بهره هوشی باالتری دارند و دارای عالقه بیشتری در 

مادر  سینه  گرفتن  و  مکیدن  مانند  رفتارهایی  انجام 

هستند. 

بعد از زایمان طبیعی، تماس پوست به پوست در مادر 	 

روانی  فواید  دارای  تماس  این  می دهد.  رخ  نوزاد  و 

بسیاری برای نوزاد است، از جمله: رشد مطلوب مغز 

و مکیدن بهتر شیرمادر 

باشد، 	  داروهــا  از  استفاده  بدون  طبیعی  زایمان  اگر 

نوزاد عوارض جانبی داروها را تجربه نخواهد کرد. 

مقایسه روش سزارین و زایمان طبیعی 

در بحث مربوط به این که کدام گزینه ایمن تر است، اگر 

فقط به آمار نگاه کنید، هرگز سزارین را انتخاب نخواهید 

کرد، برخی تحقیقات نشان می دهد، که مرگ در سزارین 

2 تا 3 برابر بیشتر از زایمان طبیعی است.

عالوه بر مزایای بسیار زیاد زایمان طبیعی که به پاره ای از 

آن ها نیز اشاره شد، بر خالف عمل سزارین، بازیابی پس 

از زایمان طبیعی سریع تر است و از این رو مادر و کودک 

می توانند به زودی به خانه بروند و با توجه به بهبود سریع، 

مادر می تواند خود را در فعالیت های روزانه درگیر کند.  

اما سزارین در شرایطی امن تر از زایمان طبیعی است:

در صورتی که زایمان قبلی سزارین بوده باشد.	 

تولد دوقلو یا چند قلو	 

مسایلی از قبیل انقباض جفت و جراحی قبلی	 

کودک بیش از حد بزرگ باشد یا چرخیده باشد.	 

اضطراب جنین	 

پارگی رحم	 

شرایط پزشکی مادر، مانند؛ فشار خون باال، دیابت و 	 

عفونت

به استثنای موارد بیان شده و موارد اضطراری زایمان 	 

طبیعی را باید انتخاب کرد.

عوارض کوتاه مدت سزارین

قلو 	  چند  یا  دوقلو  که  خانم هایی  در  خونریزی:   میزان 

برای  می افتد.  اتفاق  بیشتر  خونریزی  اند،  بوده  باردار 

این خانم ها همیشه باید خون آماده در اتاق عمل وجود 

داشته باشد.
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 عفونت: در سزارین نسبت به زایمان طبیعی به دلیل 	 

وجود محل برش از درصد باالتری برخوردار است.

داروهـــای 	  بــه  نسبت  مــادر  ــت  اس ممکن  بیهوشی: 

مشکالت  دهــد،  نشان  حساسیت  خــود  از  بیهوشی 

دچار  دارد  احتمال  وحتی  کند  پیدا  تنفسی  و  ریوی 

سردردهای شدید هم بشود.

چسبندگی داخل رحمی: در این حالت، در سزارین 	 

بعدی، وقتی پزشک، زائو را تحت عمل جراحی قرار 

که  چرا  نه؛  جفت  اما  می شود  خارج  جنین  می دهد، 

همین  به  است.  رفته  فرو  رحم  عضالت  داخل  جفت 

برای  را  رحــم  می شود  مجبور  پزشک  گاهی  علت 

جلوگیری از مرگ مادر از شکم خارج کند.

صدمه به احشای داخل شکم مادر در هنگام سزارین	 

تشکیل لخته در عروق پاها: این لخته همراه با قرمزی 	 

این  اگر  می کند.  ایجاد  ریوی  عوارض  و  است  تورم  و 

آمبولی  و  شده  خون  جریان  وارد  نشود،  درمان  لخته 

دچار  بیمار  ریه،  آمبولی  نتیجه  در  می دهد.  رخ  ریه 

کشنده  بسیار  خانم ها  در  که  می شود  نفس  تنگی 

است. این لخته در خانم های چاق، کسانی که زایمان 

اند،  کرده  استراحت  زیاد  یا  داشته  زیــادی  سزارین 

دیده می شود.

مادر 	  سینه  گرفتن  و  شیردهی  در  ناکافی  موفقیت 

توسط نوزاد.

عوارض بلند مدت سزارین 

و 	  است  بیشتر  سزارین  در  رحم  شدن  جمع  در  تأخیر 

بیهوشی،  داروهــای  از  استفاده  مانند  مختلفی  علل 

دوقلو  یا  درشت  جنین  رحمی،  فیبروم های  داشتن 

وچند قلو زایی در سزارین های قبلی دارد. 

آبشان 	  کیسه  که  کسانی  سزارین: در  محل  عفونت 

شده اند  عفونت  ترشحات  درگیر  یا  است  شده  پاره 

ترشحات  خروج  و  تورم  قرمزی،  تب،  عالیمی مثل  و 

نیاز  مادر  عوارض  این  با  دارند.  برش  محل  از  چرکی 

مجدد به بستری شدن دارد.

که 	  مادرانی  در  شیر  ترشح  پستانی: چون  ضایعات 

بنابراین  می افتد،  اتفاق  دیرتر  انــد،  کــرده  سزارین 

یا  پستان   نوک  شدن  زخم  همچون  پستانی  ضایعات 

التهاب پستان  در آن ها بیشتر دیده می شود.

 افسردگی	 

ناباروری ثانویه	 

روش هایی چون بی دردی هنگام زایمان 
ازطریق بی حسی های اپیدورال وگازهای 
استنشاقی در بیمارستان قابل اجراست 
که از درد زایمان طبیعی خواهد کاست.
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مبتال می شوند و خود چاقی زمینه ساز بروز بیماری های 

قلبی عروقی و انواع سرطان ها خواهد بود.

نتیجه گیری

مادرانی که زایمان طبیعی می کنند در مقایسه با مادران 

سزارینی،  بازگشت سریع تری  به محیط خانواده  داشته 

زایمان  کنند.  رسیدگی  خود  نوزاد  به  می توانند  بهتر  و 

طبیعی از نظر اقتصادی نیز به نفع خانواده و جامعه است.   

به  گاهی  فقط  ــادران،  م در  سزارین  عــوارض  به  توجه  با 

دالیل پزشکی، زایمان باید از طریق سزارین انجام شود و 

با توجه به مزایای بی شمار زایمان طبیعی می توان گفت، 

باشد  داشته  فیزیولوژیک  زایمان  می تواند  مادر  وقتی  تا 

بودن  آگاه  صورت  در  کند؛  پرهیز  سزارین  از  است  بهتر 

مادر از روند طبیعی زایمان و ماهر بودن عامل زایمان و 

مدیریت درست، روند زایمان چه به لحاظ علمی و چه از 

نظر حمایت روانی مادر به خوبی انجام می شود و یکی از 

لذت بخش ترین تجربیات مادر خواهد بود. 

 پیشنهادها 

مادر  که  است  انگیز  شگفت  هدیه  یک  طبیعی،  زایمان 

حاضر  حــال  بــدهــد،  در  فــرزنــدش  و  خــود  بــه  می تواند 

به  طبیعی  زایمان  انجام  که  شده  اندیشیده  تمهیداتی 

قبل  آماده سازی  روش های  شود،  انجام  مطمئن  روش 

از  همسرش  و  بــاردار  مادر  حضور  با  طبیعی  زایمان  از 

روش های  از  بهره گیری  و  شود  آغاز  باید  حاملگی  اوایل 

باید  باردار  زنان  به  نیز  ویژه  تنفس  روش  چون  مختلف 

آموزش داده شود. همچنین روش هایی چون بی دردی 

و  ــدورال  ــی اپ بی حسی های  طریق  از  زایــمــان  هنگام 

از  که  اجراست  قابل  بیمارستان  در  استنشاقی  گازهای 

درد زایمان طبیعی خواهد کاست.


