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 افزایش مرتبه سزارین افزایش عوارض مادری؟

 4پورزند، بهاره  3، مجيد مير محمد خاني 2، شهرزاد آقا عمو1*صنم مرادان

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايمركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم  1

به عنوان يک علت مهم براي انجام سزارين  مادر توجه به تمايل خود با و سال هاي اخير ايران در باتوجه به افزايش ميزان انجام سزارين در هدف: ومقدمه 
 سزارين مقايسه كنيم. بار دو بيش از سزارين بار دوم و مادرهايي با گروه مادرهايي با بين دو رخي عوارض مادري سزارين تکراري راب آن شديم تا بر

ضع وبه هنگام  و گرفتند تکراري قرار بيمارستان اميرالمومنين سمنان تحت عمل سزارين مورد از مادراني كه در 400يک مطالعه مقطعي روي مواد و روش ها:
 مورد مربوط به مادراني با 200)گروه كنترل( و دوم سزارين بار مورد مربوط به مادراني با 200كه انجام شد كامل كرده بودند را هفته ي بارداري خود 32حمل 

 كرتا،ا پالسنتا عدازعمل جراحي،تب زودرس ب خونريزي غيرمعمول، ازنظر سزارين هيستركتومي، گروه را دو )گروه مورد مطالعه( بود. سزارين دو بار بيش از
هم مقايسه كرديم. اطالعات فوق در پرسش نامه ها ثبت و پس از  آن با از بعد مدت بستري وانتقال خون حين عمل سزارين و زايمان زودرس، پالسنتا پرويا،

 ل انجام شد.اصالحات نهايي روي شيت اكس و اكسل شد نرم افزار اطالعات وارد تکميل فرمهاي گردآوري داده ها،

 اكرتا، پالسنتا سزارين هيستركتومي، پالسنتا تعداد موارد (P=0.022 )معناداري بيشتر ازگروه كنترل بود. ميانگين سني درگروه مورد مطالعه به طور :يافته ها
ظر نها از نآ كنترل بيشتر بود. ولي هيچکدام ازگروه  و تب زودرس بعداز عمل در گروه مورد مطالعه از انتقال خون پس ازعمل پرويا، انتقال خون حين عمل،

 (P=0.372, P=0.372, P=0.499, P=0.372, P=0.372, P=0.103) اماري معنا دار نبود.
 (P=0.000, P=0.000)گروه كنترل بود.  از خونريزي غير معمول در گروه مورد مطالعه به طور معناداري بيش تر زايمان زودرس و

 (P=0.025)گروه كنترل بود. معناداري بيش از روه مورد مطالعه به طورگ ميانگين مدت بستري در
 روه ازگ ولي تفاوت دو گروه كنترل بود از زايمان زودرس به طور معناداري درگروه مورد مطالعه بيش تر خونريزي غيرمعمول و مدت بستري، :گيري نتيجه

 نبود. و تب زودرس معنادار انتقال خونپرويا  اكرتا، پالسنتا نظر سزارين هيستركتومي، پالسنتا
 خونريزي پرويا، پالسنتا آكرتا، پالسنتا ،سزارين هيستركتومي سزارين تکراري، كلمات كليدي: سزارين،
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