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Abstract 

Background: Maternal body mass index is one of the effective factors in cesarean section. The 
aim of this study was to evaluate the effect of maternal overweight and obesity on the rate of cesarean 
section. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 950 pregnant women 
admitted for delivery to three maternal hospitals in Arak, Iran. Data were collected via a questionnaire 
completed through interview and observation. The results were analyzed using SPSS software version 
11.5. 

Results: Cesarean odds ratio in overweight and obese women compared to normal weight 
women showed significant increases (p<0.001). After controlling for the confounding factors, these 
values were 3.29 and 3.55, respectively. 

Conclusion: The results of this study indicate that maternal overweight and obesity are 
independent risk factors for cesarean delivery. 
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   چکیده
هدف این مطالعه ارزیابی  .عنوان یکی از عوامل موثر بر سزارین ذکر شده استه  شاخص توده بدنی مادر ب:هدف زمینه و

  .باشد میزان سزارین می  براضافه وزن و چاقیتاثیر 
  زایشگاه شـهر 3 مادر باردار که جهت زایمان در 950سی مقطعی است که بر روي      این مطالعه یک برر    :ها روش مواد و 

روش مـصاحبه و مـشاهده    اي استفاده شـد کـه بـا    نامه وري اطالعات از پرسش آ جهت جمع  .اراك بستري شدند انجام شد    
  .رار گرفت قتجزیه و تحلیل مورد 5/11  نسخهSPSSآماري نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار . تکمیل شد

داري  هـاي طبیعـی افـزایش معنـی     هـاي بـا اضـافه وزن و چـاق نـسبت بـه خـانم           نسبت شانس سزارین خانم    :ها یافته
  .مدآدست ه  ب55/3 و 29/3 به ترتیب مخدوش کنندهکنترل عوامل  شانس بعد از که نسبت) >001/0p(داشت

  .محسوب می شوندوامل خطر مستقلی براي سزارین چاقی مادر ع  اضافه وزن وبر اساس نتایج این مطالعه :گیري نتیجه
   اضافه وزن،چاقی، سزارین:  کلیديواژگان
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  مقدمه
داري    اخیر به طور معنی    هاي سالشیوع سزارین در    

 2008 و   2004 سـال هـاي       در اي کـه    به گونه  )1(فتهافزایش یا 
گـزارش شـده     درصـد    22و   26،  به ترتیـب  امریکا  در کشور   

طبـق یافتـه برخـی تحقیقـات میـزان سـزارین در              .)3،  2(است
هـاي بـا وزن طبیعـی افـزایش      هاي چاق نسبت بـه خـانم     خانم

میـر و عـوارض     با در نظر گرفتن میزان مرگ و .)4-6(یابد می
دنبال چاقی افـزایش  ه زادي از جمله سزارین که ب   مادري و نو  

 جهت روشن شدن چگونگی تـاثیر شـاخص          و )7-10(یابد می
 مـادر بـر میـزان    (Body Mass Index-BMI) تـوده بـدنی  

 تحقیق حاضـر بـا هـدف بررسـی تاثیراضـافه وزن و       ،سزارین
  .چاقی مادر برمیزان سزارین طراحی شده است

  
  اهروش مواد و 

 کـه بـر   باشـد  مـی ررسـی مقطعـی   این مطالعه یک ب 
 زایـشگاه   3روي مادران باردار کـه جهـت انجـام زایمـان بـه              

مراجعـه   83 قدس و امام خمینی شهر اراك در سال          ،طالقانی
ورود بـه مطالعـه شـامل  تمـامی          معیارهاي.  انجام شد  ،نمودند

نمایـشی جنـین     عـضو ،   تـرم داشـتند     زنانی بود کـه حـاملگی     
عارضه پزشکی یـا مامـائی دچـار       گونه   سفالیک بود و به هیچ    

 معیارهاي حذف شامل افرادي بـود کـه وزن قبـل از     نبودند و 
 هاي چنـد  یا حاملگی دانستند یا الغر بودند    بارداریشان را نمی  

ورد شد که در یک دوره یک       آ نفر بر  950حجم  . قلو داشتند 
صـورت در دسـترس انجـام     ه  گیري ب  نمونه  و آوري جمع ساله
یــاز از مــادران شــامل اطالعــات     اطالعــات مــورد ن   .شــد

ــک ــل از ، شــرح حــال پزشــکی و مامــائی ، دموگرافی وزن قب
اطالعـات   قد و وزن مادر به هنگـام زایمـان بـود و      بارداري و 

سینه و جنسیت     دور ،سر دور،   وزن ،مربوط به نوزاد شامل قد    
توده بدنی مادران طبق فرمول      شاخص .نوزاد بودکه ثبت شد   

اضـافه وزن و چـاق   ،  گروه طبیعی3محاسبه شده و مادران به    
ماري آ توسط نرم افزار   اطالعات به دست آمده    .تقسیم شدند 

SPSS   و رگرسـیون لجیـستیک مـورد تجزیـه و           5/11 نسخه 
  درصـد 95فت و نسبت شانس با سطح اطمینان تحلیل قرار گر  

  .محاسبه شد
  

  ها یافته
 نفر 305 ،رایط مادر باردار واجد ش950از بین 

توزیع وزنی مادران  که ایمان سزارین داشتندز)  درصد6/32(
 با  درصد6/14 ، وزن طبیعیدرصد 4/75صورته ن بآدر 

  .  نیز چاق بود درصد10و اضافه وزن 
 1/30  درحقیق حاضر علل سزاریني تها یافتهطبق 

 درصد 5/15زجر جنین،  درصد 7/16قبلی، سزارین درصد 
موارد  نیز درصد 7/34 بریچ و درصد 9/2عدم پیشرفت، 

 البته میزان سزارین بدون موارد .خود خواسته بود
 1/17بریچ و موارد بدون علت مشخص  خودخواسته و

ماري نیز در این گروه انجام آکه تجزیه تحلیل  بود درصد
مده  آ1جدول شماره  مده که درآدست ه طبق نتایج ب. شد

اضافه وزن و چاقی نسبت به  مادران دچار میزان سزارین در
را نشان p >001/0ي با دار معنین طبیعی افزایش مادرا

ن آگر تاثیر چاقی و اضافه وزن مادر بر میزان   که بیاندهد می
صورت نسبت شانس بیان شده ه  و میزان این تاثیر بباشد می

که نسبت شانس سزارین بدون کنترل عوامل مداخله گر در 
از پس  بود و 74/3 و 52/3چاق به ترتیب  گروه اضافه وزن و

گیري  سن و قد مادر، وزنمانند گري  کنترل عوامل مداخله
کلی مادر، تعداد زایمان و وزن نوزاد با استفاده از رگرسیون 
لجیستیک نسبت شانس سزارین در گروه اضافه وزن و چاق 

 . بود55/3و  29/3به ترتیب

  
  هاي وزنی  فراوانی مطلق و نسبی سزارین در گروه.1جدول 

شاخص توده بدنی 
  ادر قبل از بارداريم

  وزن طبیعی 
26-8/19  

  اضافه وزن 
29-26  

  چاق
29> 

  نامشخص

  27  92  136  695  تعداد کلی
    59  73  167  تعداد سزارین
    درصد1/64   درصد7/53   درصد24  درصد سزارین
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  بحث
 7/34 طور که در نتایج تحقیق اشاره شد همان

ین بوده دلیل تمایل مادران به سزاره  موارد سزارین بدرصد
که دلیل پزشکی یا مامائی وجود داشته باشد که  بدون این

 ترس از زایمان ،اغلب موارد علت تمایل مادران به سزارین
طبیعی و ترس از درد زایمان و نیز نامناسب بودن محیط و 

بایستی   هر چند،عاملین زایمان طبیعی ذکر شده است رفتار
 نیز ترس از شل به این مجموعه ترغیب اطرافیان و جامعه و

. دنبال زایمان طبیعی را نیز افزوده هاي کف لگن ب شدگی
انجام زایمان طبیعی به شکل فیزیولوژیک پاسخ مناسبی به 

هاي  رسد که البته جزو سیاست نظر میه این دسته از مادران ب
  . باشد میموزش پزشکی نیز آدرمان و ، وزارت بهداشت

ضر شیوع مده در تحقیق حاآدست ه طبق نتایج ب
 بوده  درصد6/24 و چاقی در مادران در مجموع اضافه وزن

 از شیوع و )11، 10(که هرچند نسبت به نتایج سایر تحقیقات
شدت کمتري برخوردار است با در نظر گرفتن عوارض 

 در خور ،دنبال دارد از جمله سزارینه مادري و نوزادي که ب
  .باشد میتوجه 

ر مادران بایستی از طرفی با افزایش شیوع چاقی د
ها نیز باشیم   در جنین)12(در انتظار افزایش شیوع ماکروزومی

که به نوبه خود باعث افزایش موارد دیستوشی و سزارین 
ن بستگی به شدت چاقی در مادران و آخواهد شد و شدت 

البته در مطالعه ما  .گیري مادران در بارداري دارد میزان وزن
 وزن نوزاد باز چون همري گ علیرغم کنترل عوامل مداخله

 برابر 3هم چاقی و اضافه وزن مادر میزان سزارین را تا 
افزایش دادکه این میزان افزایش در سایر تحقیقات تنها در 

و چاقی و اضافه  )13، 12(هاي بسیار چاق مشاهده شده خانم
 برابر افزایش 2  تا5/1وزن مادر میزان سزارین را تا حدود 

ه شاید این تفاوت مربوط به تفاوت در  ک)14، 11(داده است
در مطالعه ما که  هاي وزنی مادران باشد چرا بندي گروه طبقه

  .نگردیدمادران بسیار چاق جدا 
که برخی مادران ممکن است در   ایندر پایان

مورد وزن قبل از بارداري اشتباه کرده باشند یا وزنشان در 
ه این مورد برگه کنترل بارداري بدرستی ثبت نشده باشد ک

ن انجام آ و راه کنترل شود میمحدودیت تحقیق محسوب 
  .باشد میتر در این زمینه  نگر و وسیع یندهآتحقیقات 

  
  نتیجه گیري

اضافه وزن و چاقی مادر عامل خطر مستقلی بـراي          
مـوزش مـادران در مـورد       آ لـذا    شـوند  مـی سزارین محـسوب    

ظـر  نه  داشتن وزن طبیعی در زمان حاملگی امري ضـروري بـ          
   .رسد می
  

 تشکر و قدردانی
ــوم     ــشگاه عل ــشی دان ــت پژوه ــه از معاون در خاتم
پزشکی اراك واعضاي شوراي پژوهشی دانـشگاه و پرسـنل          

هاي طالقـانی، قـدس و امـام خمینـی           بخش زایمان بیمارستان  
 "هاي بارداري که در تحقیـق حاضـر بـاعنوان            اراك و خانم  

بـارداري و   بررسی ارتباط شاخص تـوده بـدنی مـادر قبـل از             
 بـا  "در حـین بـارداري بـا سـرانجام بـارداري           گیري مادر  وزن

 را یاري نمودند نهایت تقـدیر و تـشکر          ما 93شماره تصویب   
 .آوریم را به عمل می
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