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Abstract
Background and Objectives: Given the consequences and serious
dangers, which threatens neonates born with meconium-stained
amniotic fluid, and also due to the high prevalence of cesarean section,
the present research was carried out with the aim of comparing the
outcomes of neonates with meconium - stained amniotic fluid in
vaginal delivery and cesarean section.
Methods: The present study was an analytical cross-sectional study
conducted on the records of all deliveries with meconium - stained
amniotic fluid performed at Izadi Qom Hospital in 2017. The data,
including type of delivery, birth weight, gestational age, meconium
intensity, and outcomes (such as Apgar score, umblical blood pH, need
for admission, and death), were extracted from the records using a
checklist. Data analysis was performed using t-, Chi-square, or Fisher
tests at a significant level of less than 5%.
Results: In this study, 284 deliveries with meconium-stained amniotic
fluid, were investigated. Only 28.9% (82 cases) of these cases had been
born by vaginal delivery. Percentage of vaginal delivery was 42.7% in
diluted meconiosis and 22.6% in concentrated meconiosis. In
concentrated meconiosis, the mean Apgar score and cord blood pH in
the vaginal delivery group, was significantly lower.
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Conclusion: The results of this study revealed that in cases of high
concentration of meconium, short-term neonatal outcomes is lower in
the cesarean delivery. Regarding the choice of the type of delivery in
these pregnancies, decision should be made comprehensively and with
consideration of all maternal and neonatal aspects.
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مقایسه پیامد نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در زایمان طبیعی و سزارین
پروانه صادقیمقدم
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 ،رقیه آهنگری

2

 ،زهرا کاملیان

3

 ،محمد آقاعلی*4

1گروه کودکان ،دانشکده پزشکی،

چکیده

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :با توجه به نتایج و خطرات جدی که در زایمانهای آغشته به مکونیوم ،نوزادان

2گروه زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه

را تهدید میکند ،همچنین شیوع باالی سزارین؛ تحقیق حاضر با هدف مقایسه پیامد نوزادان با

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در زایمان طبیعی و سزارین صورت گرفت.

3کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،

روش بررسی :مطالعه حاضر به روش مقطعی  -تحلیلی در سال  1396بر روی پرونده تمامی
زایمانهای صورتگرفته در بیمارستان ایزدی قم که مایع آمنیوتیک آنان آغشته به مکونیوم بود،
انجام شد .متغیرها (شامل نوع زایمان ،وزن تولد ،سن بارداری ،شدت مکونیوم و پیامدهای مدنظر

ایران.
4گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

(مانند نمره آپگار pH ،بندناف ،نیاز به بستری و مرگ) براساس چکلیست از پروندهها استخراج
گردید .دادهها با استفاده از آزمون تی و کایدو یا فیشر در سطح معنیداری کمتر از  %5آنالیز
شدند.
یافتهها :در این مطالعه 284 ،زایمان آغشته به مکونیوم ،مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه،
فقط در  %28/9موارد ( 82مورد) ،نوزاد به روش زایمان واژینال متولد شده بود .درصد زایمان
واژینال در مکونیومهای رقیق %42/7 ،و در مکونیومهای غلیظ %22/6 ،گزارش شد .در
مکونیومهای غلیظ ،میانگین آپگار و  pHبند ناف در گروه زایمان واژینال ،بهطور معنیداری

*نویسنده مسئول مکاتبات:
محمد آقاعلی؛ گروه اپیدمیولوژی،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
قم ،قم ،ایران.

پایینتر بود.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد در موارد مکونیوم غلیظ ،پیامدهای نامطلوب
کوتاهمدت نوزادی در زایمانهای سزارین کمتر است .همچنین تصمیمگیری درخصوص انتخاب
نوع زایمان در این بارداریها باید بهصورت همهجانبه و با بررسی همه جوانب مادری و نوزادی

آدرس پست الکترونیکی:
maghaali@muq.ac.ir

باشد.
کلیدواژهها :نوزادان؛ مایع آمنیوتیک؛ زایمان طبیعی؛ سزارین.

تاریخ دریافت1398/4/12 :
تاریخ پذیرش1398/4/31 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Sadeghi Moghaddam P, Ahangari R, Kamelian Z, Aghaali M. Comparison of

neonatal outcome with meconium-stained amniotic fluid in normal vaginal
delivery and cesarean section. Qom Univ Med Sci J 2019;13(6):1-7. [Full Text
]in Persian
*
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مقدمه

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :سزارینهایی که

مکونیوم ،مادهایست حاوی مواد غیرهضمی مایع آمنیوتیک

بهعلت غیر از مکونیوم انجام شده بود ،زایمانهایی که غیر از

بلعشده ،مواد ترشحی و حاصل از پوستهریزی از دستگاه گوارش

مکونیال ،اندیکاسیون دیگری نیز برای سزارین داشتند ،وزن تولد

جنین که بهعلت فیزیولوژیک یا پاتولوژیک از روده بزرگ جنین

کمتر از  2کیلوگرم و سن بارداری کمتر از  35هفته.

به داخل مایع دفع میشود .میزان بروز آن در بررسیهای مختلف

پس از اخذ کد اخالق از کمیته اخالق پژوهش دانشگاه ،دریافت

از  %10-15حاملگیها گزارش شده است (.)1

معرفینامه از معاونت پژوهشی و هماهنگی با بیمارستان ایزدی،

اگرچه دفع مکونیوم ،پدیدهای تکاملی بوده و بهطور طبیعی در

پرونده تمامی زایمانهای آغشته به مکونیوم در این بیمارستان (از

نوزادان پس از تولد در  24-48ساعت اول اتفاق میافتد و دفع آن

ابتدای فروردین سال  1396تا پایان اسفندماه  )1396از بایگانی

نیز در داخل رحم در نوزادان ترم و پرهترم میتواند با فاکتورهایی

گرفته شد.

همچون استرس و عفونت همراه باشد ،اما در پستترم غالباً در

دادههای موردنظر (شامل :نوع زایمان ،نمره آپگار دقیقه ،وزن

ارتباط با تکامل دستگاه گوارش است ( .)2آسپیراسیون مایع

تولد ،سن بارداری ،پی اچ بند ناف ،BE ،Hco3 ،نیاز به احیا در

آمنیوتیک از علل شایع دیسترس تنفسی نوزادان است .مطالعات

بدو تولد ،نیاز به بستری ،مدتزمان بستری ،نیاز به اکسیژنتراپی،

نشان میدهند آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم ممکن است بر

نیاز به  ،PPVنیاز به انتوباسیون ،نیاز به ماساژ قلبی ،عدم تحمل

سرانجام مادری و نوزادی حاملگی تأثیر بگذارد (.)3

تغذیه ،پنوموتوراکس ،سپسیس ،TTN ،RDS ،وقوع تشنج ،مرگ

امروزه ،شیوع بیرویه عمل سزارین در کشور ،نوزادان را در

و شدت مکونیال) براساس چکلیست از پروندهها استخراج

معرض عوارض مختلفی قرار داده است .مطالعات انجامشده در

گردید .بهصورت روتین برای همه نوزادان ،مکونیوم  ABGشریان

این زمینه نیز خطر مرگ نوزادان متولدشده با سزارین را چهار

نافی انجام گرفت که دادههای مربوط به پی اچ بند ناف،Hco3 ،

برابر نوزادان حاصل از زایمان طبیعی گزارش کردهاند ( .)4از

 ،BEدر پرونده موجود بود.

طرفی ،بیهوشی در سزارین باعث کاهش ذخیره اکسیژن نوزاد

در این مطالعه ،گروه مورد بررسی حین انجام پژوهش ،پایبند به

شده و استفاده از داروهای بیهوشی در سزارین به روش بیحسی

اصول اخالق پزشکی اعالمشده از طرف وزارت بهداشت و

نخاعی یا بیحسی عمومی بهصورت مستقیم ،نوزاد را تحت تأثیر

درمان ،اعالمیه هلسینکی و مصوبه کمیته اخالق پزشکی دانشگاه

قرار داده که این امر خود بهصورت تغییراتی در گازهای بند ناف

علوم پزشکی قم بودند .اطالعات استخراجشده از پرونده بیماران

مشخص میشود ( .)5،6بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده و

کامالً محرمانه بود و سعی گردید اطالعات شخصی افراد حفظ

درپی آن نتایج و خطرات جدی که در زایمانهای آغشته به

شود .این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی قم

مکونیوم ،نوزادان را تهدید میکند ،همچنین شیوع باالی سزارین؛

(با کد  )IR.MUQ.REC.1397.108به تصویب رسید.

تحقیق حاضر با هدف مقایسه پیامد نوزادان با مایع آمنیوتیک

برای آنالیز متغیرهای کیفی از نسبت فراوانی و درصد نسبت

آغشته به مکونیوم در زایمان طبیعی و سزارین صورت گرفت.

فراوانی و متغیرهای کمّی از میانگین±انحراف معیار استفاده شد.
دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  ،20آزمون تی مستقل

روش بررسی

(برای مقایسه میانگین در گروههای تحت بررسی) و آزمون

این مطالعه به روش مقطعی  -تحلیلی بر روی پرونده تمامی

کایدو یا فیشر (برای مقایسه نسبتها) در سطح معنیداری کمتر

زایمانهای صورتگرفته در بیمارستان ایزدی قم در سال 1396

از  %5آنالیز شدند .برای تعیین ارتباط نوع زایمان با پیامدهای

که مایع آمنیوتیک آنان آغشته به مکونیوم بود ،انجام شد.

موردنظر و جهت کنترل مخدوشکنندهها ،آنالیز در سطوح

نمونهگیری به روش سرشماری صورت گرفت.

مختلف متغیر انجام شد.
3
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یافتهها

همچنین  2مورد مرگ اتفاق افتاده بود که علل آن یکی ناهنجاری

درمجموع 284 ،نوزاد با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در

مادرزادی قلبی و دیگری آنومالیهای متعدد گزارش شد.

بیمارستان ایزدی در سال  1396متولد شده بودند .میانگین وزن

هیچیک از نوزادان نیازی به ماساژ قلبی نداشتند و در هیچیک از

تولد نوزادان 3335±516/06 ،گرم (با بازه  2160-4870گرم)

موارد ،در زمان بستری پنوموتوراکس رخ نداده بود.

بود .میانگین سن حاملگی نوزادان موردبررسی39/45±1/12 ،

در مقایسه متغیرهای پایه ،میانگین سن حاملگی و وزن تولد بین دو

هفته (با بازه  32-43هفته) برآورد شد ،که فقط در 82( %28/9

گروه زایمان طبیعی و سزارین ،تفاوت معنیداری نداشت (جدول

مورد) از این موارد ،نوزاد به روش زایمان واژینال متولد شده بود.

شماره  ،)1اما در زایمانهای سزارین ،مکونیومهای غلیظ بیشتر

 31/3از نوزادان ( 89مورد) موردبررسی نیز دارای شدت مکونیوم

بود؛ لذا آنالیزها در دو سطح مکونیومهای غلیظ و رقیق صورت

رقیق بودند.

گرفت.

جدول شماره  :1مقایسه میانگین سن حاملگی و وزن تولد نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در بیمارستان ایزدی در سال  1396بر اساس نوع زایمان
متغیر

نوع زایمان

تعداد

سن حاملگی ،هفته (میانگین ±انحراف معیار)

واژینال

82

سزارین

202

51/16±39/1

واژینال

82

3307/68±505/28

سزارین

198

3346/48±521/31

واژینال

82

44/38

سزارین

202

151/51

وزن تولد ،گرم (میانگین ±انحراف معیار)

نسبت مکونیوم غلیظ به رقیق

مقدار
39/133±/02

pvalue
0/233
0/568
0/001

مقایسه میانگین نمره آپگار PH, Hco3, BE ،شریان نافی و

مکونیوم رقیق ،تفاوت آماری معنیداری نشان نداد (جدول شماره

طـول مـدت بسـتـری بـراسـاس نوع زایمـان در نـوزادان با شـدت

.)2

جدول شماره  :2مقایسه میانگین نمره آپگار PH, Hco3, BE ،شریان نافی و طول مدت بستری بر اساس نوع زایمان در نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به
مکونیوم رقیق در بیمارستان ایزدی ،سال 1396
پیامد
آپگار دقیقه اول
آپگار دقیقه پنجم

pH

HCO3

Base Excess
طول مدت بستری

نوع زایمان

تعداد

میانگین ±انحراف معیار

خطای استاندارد

واژینال

38

9±0/00

>0/001

سزارین

51

8/764±0/737

0/103

واژینال

38

10±0/00

>0/001

سزارین

51

9/88±0/475

0/666

واژینال

24

7/308±0/083

0/017

سزارین

21

7/325±0/057

0/013

واژینال

24

23/525±2/187

0/447

سزارین

21

23/829±2/8

0/611

واژینال

24

-3/346±2/221

0/453

سزارین

21

-2/49±2/817

0/615

واژینال

1

5±0/00

>0/001

سزارین

5

2/2±1/304

0/583

pvalue
0/053
0/131
0/436
0/685
0/262
0/121

شدت مکونیوم = رقیق

مقایسه میانگین نمره آپگار pH, Hco3, BE ،شریان نافی و
طـول مـدت بستـری ،براسـاس نـوع زایمـان در نـوزادان بـا شـدت

4

مکونیوم غلیظ نشان داد میانگین نمره آپگار و  pHدر زایمانهای
واژینال کمتر بوده است (جدول شماره .)3
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آغشته به
آپگاریعو آمنی
نوزادان با ما
دادزایمان در
نشاننوع
براساس
بستری،
نافی و طول مدت
PH,
آپگار ،نمره آپگار،
مقایسه میانگین
های
pHوتیدرکزایمان
میانگین نمره
غلیظ
مکونیوم
ان و
ان شرنافیی
Hco3,شری
pH,BEHco3,BE
شمارهن :3نمره
جدولمیانگی
مقایسه
مکونیوم غلیظ در بیمارستان ایزدی ،سال 1396

طـول مـدت بستـری ،براسـاس نـوع زایمـان در نـوزادان بـا شـدت
پیامد

واژینال کمتر بوده است (جدول شماره .)3

میانگین ±انحراف معیار

خطای استاندارد
0/27

نوع زایمان

تعداد

واژینال

44

8/25±1/8

سزارین

151

8/69±0/67

0/054

واژینال

44

9/5±1/32

0/ 2

سزارین

151

9/92±0/37

0/03

واژینال

37

7/28±0/11

0/018

سزارین

60

7/32±0/098

0/01

واژینال

37

22/48±4/14

0/68

سزارین

59

22/76±3/82

0/ 5

واژینال

36

-4/73±4/39

0/73

سزارین

59

-3/31±4/72

0/61

واژینال

13

6/15±3/51

0/97

سزارین

29

5/24±3/93

0/73

آپگار دقیقه اول
آپگار دقیقه پنجم

pH

HCO3

Base Excess
طول مدت بستری

pvalue
0/014
0/001
0/042
0/743
0/149
0/477

شدت مکونیوم = غلیظ

در نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم رقیق ،تنها میزان

درمان با اکسیژن ،ونتیالسیون فشار مثبت و نیاز به اینتوباسیون در

نیاز به اکسیژن در گروه سزارین تفاوت آماری معنیداری را نشان

دو گروه ،تفاوت آماری معنیداری داشت (جدول شماره .)4

داد ،اما در گروه مکـونیـوم غلیـظ ،درصد نیـاز به بستـری ،نیـاز بـه
جدول شماره  :4مقایسه درصد پیامدهای موردبررسی ،براساس نوع زایمان و شدت مکونیوم در نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در بیمارستان ایزدی ،سال 1396
متغیر

نوع زایمان

مکونیوم رقیق

نیاز به احیا

واژینال

(1 )2/6

سزارین

(3 )5/9

نیاز به بستری
نیاز به درمان با اکسیژن

ونتیالسیون فشار مثبت
انتوباسیون
عدم تحمل خوراکی
سپسیس
بستری بهعلت دیسترسی تنفسی
تشنج
مرگ

سندرم مکونیال آسپیریشن

واژینال

(1 )2/6

سزارین

(5 )9/8

واژینال

(9 )23/7

سزارین

(42 )82/4

واژینال

(1 )2/6

سزارین

(3 )5/9

واژینال

0

سزارین

0

واژینال

0

سزارین

0

واژینال

0

سزارین

0

واژینال

0

سزارین

(1 )2

واژینال

0

سزارین

0

واژینال

0

سزارین

0

واژینال

0

سزارین

pvalue
0/464
0/182
>0/001
0/426
-

غلیظ مکونیوم
(6 )13/6
(10 )6/6
(13 )29/5
(27 )17/9
(30 )68/2
(126 )83/4
(6 )13/6
(7 )4/6
(5 )11/4
(4 )2/6

-

(4 )9/1
(4 )2/6

-

0
(1 )0/7

0/385
-

(2 )4/5
(6 )4
(1 )2/3
(2 )1/3

-

(1 )2/3
(1 )0/7

-

0

(2 )4.5
(3 )2

pvalue
0/136
0/073
0/026
0/035
0/015
0/079
0/774
0/573
0/538
0/401
0/315
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مقایسه پیامد نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در زایمان طبیعی و سزارین
...

پروانه صادقیمقدم و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بحث

به همین دلیل ،آنالیزها در دو سطح مکونیوم رقیق و غلیظ صورت

مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامد نوزادان با مایع آمنیوتیک

گرفت.

آغشته به مکونیوم در زایمان طبیعی و سزارین انجام شد .در این

در مطالعه حاضر نمره آپگار دقیقه اول و پنجم ،پی اچ  Hco3و

مطالعه 284 ،زایمان صورتگرفته در بیمارستان ایزدی (سال

 BEخون بند ناف ،نیاز به احیا در بدو تولد ،نیاز به بستری،

 )1396که مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم داشتند ،موردبررسی

مدتزمان بستری ،نیاز به اکسیژنتراپی ،نیاز به  ،PPVنیاز به

قرار گرفت که در نتیجه ،فقط در  %28/9موارد ( 82مورد) ،نوزاد

انتوباسیون ،نیاز به ماساژ قلبی ،عدم تحمل تغذیه ،پنوموتوراکس،

به روش زایمان واژینال متولد شده بود .درصد زایمان واژینال در

سپسیس ،وقوع تشنج و مرگ بهعنوان پیامدهای نوزادی در بین دو

مکونیومهای رقیق %42/7 ،و در مکونیومهای غلیظ %22/6 ،بود.

گروه مقایسه شدند.

نتایج مطالعهای در شهر سنندج (سال  )1382نشان داد تنها در

در مکونیومهای رقیق از پیامدهای موردبررسی ،اختالف

 16%/7حاملگیها با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم ،زایمان

معنیداری در آپگار دقیقه اول و پنجم ،پی اچ  Hco3و  BEخون

بهروش واژینال انجام شده که این میزان از نتایج مطالعه حاضر

بند ناف ،طول مدت بستری ،نیاز به احیا ،نیاز به بستری ،نیاز به

پایینتر بود ( .)3در کشور عمان (سال  )2002نیز میزان انجام

ونتیالسیون و بستری بهعلت دیسترس تنفسی ،بین دو گروه وجود

سزارین در بارداری با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم ،باالتر از

نداشت؛ اما نیاز به درمان با اکسیژن در گروه سزارین بهطور

مابقی حاملگیها بود ،اما در کل درصد سزارین در این گروه از

معنیداری باالتر بود ( 82%/4نسبت به .)%23/7

بیماران پایین گزارش شد (بین )7( )%7-14؛ اما در مطالعه دیگری

در مکونیالهای غلیظ از پیامدهای موردبررسی ،اختالف

که در هند انجام گرفت شیوع زایمان واژینال در مکونیومهای

معنیداری در  Hco3و  BEخون بند ناف ،طول مدت بستری ،نیاز

رقیق تا  %40و در مکونیومهای غلیظ تا  %10گزارش شد ( .)8در

به احیا ،نیاز به بستری ،عدم تحمل خوارکی ،سپسیس ،بستری

مطالعهای دیگر ،درصد زایمان طبیعی  %70اعالم شد (.)9

بهعلت دیسترس تنفسی ،تشنج و مرگ بین دو گروه مشاهده نشد،

هرچند در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات داخلی پیشین ،درصد

اما میانگین آپگار دقیقه اول و پنجم در گروه زایمان واژینال،

باالتری از انجام زایمان واژینال نشان داده شد ،اما همچنان نسبت

بهطور معنیداری پایینتر بود ( 8/2نسبت به  pH .)8/6بند ناف در

به کشورهای دیگر بهجز هند ،درصد انجام سزارین در این موارد

گروه زایمان واژینال پایین گزارش شد ( 7/27نسبت به  )7/32و

در کشور باال میباشد.

نیاز به درمان با اکسیژن در گروه سزارین بهطور معنیداری باالتر

در مطالعه حاضر 5 ،نوزاد مبتال به سندرم آسپیراسیون مکونیوم

بود ( 83%/4نسبت به  .)%68/2نیاز به ونتیالسیون در زایمانهای

بودند ( ،)1%/8و این مقدار از مطالعات مشابه در دیگر کشورها که

طبیعی نیز بیشتر گزارش شد ( 13/6نسبت به  )4/6و نیاز به

درصد ابتال را  %2-9گزارش کردند ،کمتر بود ()10؛ لذا این

اینتوبیشن در زایمانهای واژینال بیشتر بود ( 11/4به .)2/6

کاهش میتواند ناشی از مراقبتهای بهتر ،تشخیص سریعتر و یا

مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم از دو نظر نگرانکننده است:

انجام سزارین بیشتر در کشور باشد.

یکی هایپوکسی و دیسترس جنینی که میتواند با پیامدهایی

در مطالعه حاضر وزن تولد ،سن حاملگی و غلظت مکونیوم

نامطلوبی همراه باشد و دیگر اینکه احتمال ابتال به سندرم

بهعنوان متغیرهای مخدوشکننده در نظر گرفته شدند ،که آنالیزها

آسپیراسیون مکونیال و پنومونی ( )11وجود دارد .مطالعات پیشین

نشان داد در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین ،اختالف معنیداری

نشان دادهاند بستری نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

بین دو گروه ازنظر سن حاملگی و وزن تولد وجود نداشته ،اما

بهعلت سندرم دیسترس تنفسی ،سندرم آسپیراسیون مکونیال،

درصد مکونیومهای غلیظ در گروه سزارین بیشتر بوده است.

آسفیکسی ،کوریوآمنیونیت و دیسترس جنینی در بارداریهای
آغشته به مکونیوم ،شایعتر است (.)12
همچنین در این بارداریها زایمان طول کشیده و عوارض همراه
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پروانه صادقیمقدم و همکاران

مقایسه پیامد نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در زایمان طبیعی و سزارین
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

پرداخته شد؛ بنابراین پیامدهای تأخیری و طوالنیمدت در

 ساعت در بارداریها با مایع12 شد فاز یک زایمانی بیش از

.مطالعات آتی باید موردتوجه قرار گیرد

 مورد بوده است؛40  در،آمنیوتیک آغشته به مکونیوم

نتیجهگیری

 نیاز به.)9(  گزارش شد%32 ،درصورتیکه در گروه کنترل
.)12( سزارین نیز معموالً تا دو برابر زایمانهای دیگر شایعتر است

 پیامدهای،نتایج مطالعه حاضر نشان داد در موارد مکونیوم غلیظ

 و همکاران بر روی کودکان بستری درBeligere در مطالعهای که

. کمتر است،نامطلوب کوتاهمدت نوزادی در زایمانهای سزارین

 مشخص، مبتال به سندرم آسپیراسیون مکونیال انجام دادندNICU

همچنین تصمیمگیری درخصوص انتخاب نوع زایمان در این

گردید این کودکان در طوالنیمدت با تأخیر تکامل عصبی همراه

بارداریها باید بهصورت همهجانبه و با بررسی همه جوانب مادری

 هرچند بیشتر عوارض مرتبط با تکامل عصبی با نوع.بودهاند

 بنابراین مطالعات بیشتر در زمینه پیامدهای.و نوزادی باشد

.)13( زایمان آنها ارتباطی نداشت

 پیامدهای مادری و تحقیقات با انجام مداخالت،طوالنیمدت
.مناسب پیشنهاد میگردد

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به این مورد اشاره کرد
که در این مطالعه تنها به بررسی پیامدهای کوتاهمدت نوزادی
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