
مهم  نگرانی های  از  یکی 
از همان  باردار  خانم های 
بارداری  ابتدای  روزهای 
این  است.  زایمان  نحوه 
ترس شاید باعث شود آنها زایمان سزارین 
را بر طبیعی ترجیح دهند گرچه با پیشرفت 
علم و تکنیک های جراحی و مراقبت های 
بهداشتی مراقبتی خطر زایمان سزارین برای 
مادر و نوزاد بسیار کاهش یافته ولی همچنان 
از نظر علمی زایمان طبیعی بر زایمان سزارین 
برتری دارد. اغلب خانم ها همچنان دوست 
دارند از طریق سزارین نوزاد خود را به دنیا 
آورند. شاید بخشی از ترسشان ناشناخته های 
روند وضع حمل است. در این مطلب سعی 
می کنیم مراحل زایمان را به طور شفاف برای 
شما عزیزانی که قرار است به زودی مادر 

شوید، توضیح دهیم.

اولین عالمت وضع حمل درد زایمان است. 
انقباض های رحمی که جنین را بیرون می آورد 
به صورت  و  لقاح  از  بعد  روز   266 معموال 
سفت شدن خفیف رحم است. البته خانم ها 
هرازگاهی  بارداری  طول  در  است  ممکن 
انقباضات  کنند.  حس  را  رحمی  انقباضات 
بودن  قریب الوقوع  نشانه  که  واقعی  رحمی 
زایمان است ویژگی های خاص خود را دارند. 
حدود 2 هفته قبل از زایمان تعادل میان سطح 
هورمون استروژن و پروژسترون به هم می خورد. 
هورمون پروژسترون باعث آرامش عضالت و 
سفت بودن دهانه رحم می شود، اما طی این 2 هفته 
میزان استروژن زیاد می شود. ظاهرا علت آن ترشح 
ماده ای شیمیایی به نام »آزاد کننده گنادوتروپین« 
است. این هورمون می تواند در ماه پنجم بارداری 
تولد زودرس و دیررس نوزاد را تعیین کند. 

همچنین باعث تکامل ریه جنین می شود. 

مراحل تولد نوزاد
به طور کلی فرایند زایمان طی 4 مرحله اتفاق 

می افتد
مرحله اول: این مرحله طوالنی ترین مرحله 
طول  ساعت   12 حدود  و  است  زایمان 
می کشد. در این مرحله انقباض های رحمی 
به تدریج شدیدتر و فواصل آن کمتر می شود. 
انقباضات هستند که باعث گشاد شدن  این 
دهانه رحم و عبور سر نوزاد از آن می شوند، 
در  مادر  که  انقباضاتی  با  انقباضات  این  اما 
طول بارداری حس می کند، متفاوت هستند. 
انقباضات خفیف در طول بارداری »براکستون 
شدیدتر  انقباضات  این  دارند.  نام  هیکس« 
به  نامنظم است و  آنها  نمی شوند و فواصل 
انقباضات دردناک  هیچ وجه کمتر نمی شود. 
نیستند. بنابراین با این توضیح مادر می تواند 
تا حدودی انقباضات کاذب را از انقباضات 

واقعی تشخیص دهد. 
مرحله دوم: معموال 1/5 ساعت طول می کشد. 
در این مرحله سر جنین از گردن رحم عبور 
می کند. در صورتی که این مرحله بیشتر از 
2 ساعت طول بکشد، ممکن است ابزارهای 

کمکی مانند فورسپس یا واکیوم)مکش( برای 
خارج کردن سرجنین  الزم باشد. در پایان 
این مرحله کودک متولد می شود اما هنوز به 

وسیله بند ناف به مادر متصل است
مرحله سوم: حدود 5 تا 30 دقیقه طول می کشد. 
در این مرحله جفت و بند ناف خارج می شود.
مرحله چهارم: به 2 ساعت بعد از زایمان گفته 
می شود که مادر باید در تخت خود استراحت 
کند. در این مرحله مادر معموال باید در اتاق 
زایمان بماند و از نظر عالئم حیاتی و مقدار 
خونریزی تحت نظر گرفته شود. اگر مشکلی 
وجود نداشته باشد، به بخش منتقل می شود. 

زایمان طبیعی در مقابل زایمان سزارین
زایمان سزارین زایمانی است که در آن جراح 
از طریق برشی روی شکم و برش روی رحم 
نوزاد را خارج می کند. زایمان سزارین ابتدا 
به این دلیل ابداع شد تا بتوان جان مادران و 
جنین هایی که در معرض خطر هستند، نجات 
داد ولی بعدها این روش به  یک راه آسان کننده 
زایمان تبدیل شد و برای مادر و جنینی که هیچ 
مشکلی ندارند هم استفاده می شود. مشکالتی 
که جان مادر و جنین را تهدید می کند شامل 
خونریزی های داخل رحمی مانند خونریزی 
ناشی از کنده شدن زودرس جفت یا جفت 
سرراهی است. در این مواقع اکسیژن رسانی به 
جنین از راه جفت با مشکل مواجه می شود و 
احتمال مرگ جنین یا نقص عضو وجود دارد. 
گاهی نیز موقعیت جنین در رحم به گونه ای 
است که امکان زایمان طبیعی وجود ندارد، 
مثال جنین بیش از حد بزرگ است یا در حالت 

بریچ یعنی با پا قرار دارد و...

زایمان با استفاده از دارو 
اواسط قرن نوزدهم، ویکتوریا، ملکه انگلستان 
هشتمین فرزند خود را با مسکن تزریقی به 
دنیا آورد. امروزه بیهوشی عمومی که منجر به 
بیهوشی کامل مادر می شود به ندرت و در شرایط 
خاص انجام می شود. بهترین روش بی حسی 
برای زایمان از نوع سزارین بی حسی موضعی 
می توان شاهد  مادر  این وضعیت  در  است. 
فرایند زایمان باشد و بالفاصله کودک خود 
را بغل بگیرد. بی حسی موضعی، گذرگاه های 
عصبی منتقل کننده حسی درد به مغز را مسدود 
می کند. البته داروهای بیهوشی باید با احتیاط 
مصرف شوند چون از جفت عبور می کنند و 
وارد بدن جنین می شوند، اما روش  دیگری 
هم وجود دارد تا بتوان به وسیله آن مصرف 

دارو را به حداقل رساند. 
این روش حضور فعال همسر یا خانواده خانم 
باردار است. در کشورهای غربی معموال همسر 
و سایر کودکان تا قبل از تولد نوزاد مادر را 
همراهی می کنند و کنار او حضور دارند. در 
سال 1914 میالدی پزشک انگلیسی به نام دکتر 
گرانتلی دیک گفت:»درد زایمان بیشتر ناشی 
از ترس است و ترس مادر با آموزش دادن 
روش های  آموختن  و  تولیدمثل  فیزیولوژی 
درست تنفس و آموزش آرمیدگی در خالل 
فرایند زایمان رفع می شود. این روش »زایمان 
با آمادگی قبلی« نام دارد و خانم ها در اغلب 
کشورها در طول دوره بارداری این آموزش ها 

را می بینند. 
به گفته محققان، استفاده از دارو مادر را از 
تجربه نیروبخش دگرگون کننده محروم می کند. 

مراحل رشد پیش از تولد جنین
1 ماهگی:  در اولین ماه بارداری رشد رویان 
است. حجم  بارداری  دیگر  مراحل  از  بیش 
رویان به 10 هزار برابر خود می رسد. در پایان 
ماه اول بارداری طول رویان 1/25 سانتی متر 
است. خون در سیاهرگ ها و سرخرگ ها جریان 
دارد. قلب تشکیل شده و بسیار کوچک است 
به تدریج  می تپد.  دقیقه  در  بار   65 و حدود 
مغز، کلیه ها، کبد و مجاری گوارشی شکل 
می گیرد. بند ناف که مسیر حیاتی است کار 
خود را آغاز می کند. شکافی روی سر جنین 
وجود دارد که سرانجام به چشم، گوش، دهان 
و بینی تبدیل می شود. در این زمان جنسیت 

رویان هنوز مشخص نیست. 

موجود  این  ماه  دومین  پایان  در  7 هفتگی: 
کمتر از 2/5 سانتی متر و کمتر از 10 گرم وزن 
دارد. سر نیمی از طول بدن را تشکیل می دهد. 
اندام های صورت شکل گرفته اند و به وضوح 
قابل مشاهده هستند. کف دست ها و انگشتان، 
انگشتان شست و زانوها، قوزک پا و پنجه های 
پا تشکیل شده اند. پوست به صورت الیه بسیار 
نازکی است و اجزای درونی تا حدودی از 
پوست قابل مشاهده اند. سلول های استخوانی 
پیام های  می شوند.  پدیدار  هفتگی   8 حدود 
مغز، هماهنگی اندام ها را کنترل می کنند. کم کم 
اندام های جنسی هم شکل می گیرند و ضربان 
قلب ثابت می شود. معده، شیره های گوارشی 
و کبد سلول های خونی تولید می کند. کلیه ها 
اسیداوریک دفع می کنند. پوست جنین حساس 
می شود. اگر به جنین 8 هفته ای سقط شده ضربه 

وارد شود، با منقبض کردن بدن، کشیدن سر 
و عقب کشیدن بازوها واکنش نشان می دهد. 

3 ماهگی:  در پایان ماه سوم، وزن جنین حدود 
30 گرم و طول آن 7/5 سانتی متر است. در این 
هنگام انگشتان دست و پا دارای ناخن است. 
لب و یک برجستگی در وسط صورت که 
همان بینی است تشکیل می شود. پلک چشم ها 
بسته است. سر همچنان بزرگ است ولی بدن 
افزایش طولی بیشتری پیدا کرده و نسبت سر 
به بدن 1 به 3 است. پیشانی و چشم ها برجسته 
قابل تشخیص  راحتی  به  جنسیت  و  هستند 
می تواند  جنین  و  شده  شروع  تنفس  است. 
مایع آمنیوتیک ببلعد و سپس از ریه خارج 
کند. در این سن جنین گاهی ادرار می کند. 
مهره ها به صورت غضروف هستند. پاها، ساق، 
انگشتان دست و سر تکان می خورد. این تکانه ها 
هنوز برای مادر محسوس نیست. دهان باز و 
بسته می شود و عمل بلع انجام می گیرد. جنین 
حرکات رفلکسی دارد، مثال اگر به چشم او 
ضربه وارد شود، پلک را جمع می کند و اگر 
به کف دست ضربه وارد شود، مشت خود 
را می بندد. اگر به لب جنین ضربه وارد شود 
به مکیدن می پردازد و.... همه این بازتاب ها 
هنگام تولد وجود دارند ولی در ماه اول تولد 

از بین می روند. 

4 ماهگی: طول و حجم بدن افزایش می یابد 
این  می شود.   4 به   1 بدن  به  سر  نسبت  و 
نسبت تا هنگام تولد حفظ خواهد شد. وزن 
حدود 180 گرم، قد 20 تا 25 سانتی متر و 
بند ناف به درازای جنین است. مادر در این 
زمان می تواند حرکات جنین خود را کامال 
احساس کند. فعالیت های بازتابی با افزایش 

رشد و تحول ماهیچه ها بیشتر می شوند. 

5 ماهگی: جنین حدود 350 تا 450 گرم وزن 
و 30 سانتی متر قد دارد. سکسکه، کشش بدن، 
جنبیدن و... آغاز می شود. صدای قلب جنین با 
گذاشتن گوشی از روی شکم شنیده می شود. 
دستگاه تنفس کامل نشده و اگر جنین با این 
ریه متولد شود قادر به ادامه حیات در محیط 
خارج از رحم نخواهد بود. موی زبر در ناحیه 
مژه ها و ابروها دیده می شود. موهای سر بسیار 
نرم است. موهایی روی بدن به نام »التوگو« 

وجود دارد که جنین را گرم نگه می دارد. 

6 ماهگی: سرعت رشد جنین کاهش می یابد. 
جنین در پایان ماه ششم 35 سانتی متر طول و 

حدود 57 گرم وزن دارد. زیر پوست الیه های 
چربی تشکیل شده است. چشم ها کامل شده و 
بازوبسته می شوند. جنین می شنود و پنجه هایش 
را با قدرت فشار می دهد، اما در این سن از 
بارداری اگر جنین متولد شود هنوز به دلیل 
نارس بودن ریه ها نمی تواند به خوبی نفس 
بکشد، گرچه روش هایی وجود دارد که پزشکان 
با استفاده از آن سعی می کنند ریه جنین هایی 
دارند  قرار  زودرس  زایمان  معرض  در  که 
رسیده کرده و جنین را برای محیط بیرون از 

رحم آماده کنند. 

7 ماهگی: جنین در پایان 7  ماهگی حدود 40 
سانتی متر طول و 1/5 تا 2/5 کیلوگرم وزن 
دارد. الگوهای بازتابی تکامل یافته اند. نفس 
می کشد، می بلعد، شست خود را می مکد و 
اگر متولد شود می تواند گریه کند. الناگو یا 
برود.  بین  از  است  ممکن  بدن  ریز  موهای 
با همین موها متولد  از نوزادان  البته بعضی 
می شوند. احتمال زنده ماندن این نوزادان در 
البته چنین  است.  بیشتر  محیط خارج رحم 
نوزادانی باید تحت مراقبت های پزشکی باشند 

تا وزنشان به 2/5 کیلوگرم برسد.

8 ماهگی: جنین 8 ماهه 45 تا 50 سانتی متر قد 
و 2/5 تا 3/5 کیلوگرم وزن دارد. او بزرگ شده 
و فضای کیسه آمنیوتیک به تدریج کوچک تر 
می شود و امکان حرکات جنین کمتر خواهد شد. 
در این ماه از بارداری چربی زیادی زیر پوست 

جنین وجود دارد.

9 ماهگی: وزن جنین ممکن است تا 3750 
گرم باال برود که وزن طبیعی محسوب می شود 
)همه جنین های 9 ماهه چنین وزنی ندارند. 
وزن جنین به عوامل مختلفی بستگی دارد( 
جنین های مذکر معموال قد بلندتری نسبت به 
جنین های مونث دارند. اندام ها عملکردهای 
ضربان  کرده اند.  پیدا  پیچیده تری  و  کامل تر 
قلب حدود 120 تا 160 در دقیقه است. رنگ 
پوست جنین دیگر سرخ نیست و طبیعی تر به 
نظر می رسد. اغلب نوزادانی که متولد می شوند 
بدنی چرب دارند. این چربی همان »ورنیکس 
کازوئوز« است که باعث گرم نگه داشتن جنین 
این ماده روغنی نقش  داخل رحم می شود. 
محافظتی دارد. اغلب جنین ها حول و حوش 
266 روز داخل رحم بوده اند. البته با محاسبه 
سن بارداری یعنی اولین روز آخرین عادت 
ماهانه مادر این زمان معموال 280 روز تخمین 

زده می شود. 
توجه: توصیف های ارائه شده تقریبی هستند. 
جنین به وسیله بند ناف به جفت متصل است 
و جفت نیز داخل رحم النه گزینی کرده و از 
مادر تغذیه می کند و مواد غذایی را از طریق 
بندناف به جنین می رساند. تغذیه و حمایت از 
جنین به وسیله این دو عضو حیانی و کیسه و 
مایع آمنیوتیک است. اختالل در هر یک از این 

اجزا بر سالمت جنین تاثیر منفی می گذارد.
منبع: دایان ای-پاپالیا

زایمانطیچهمراحلیاتفاقمیافتد؟

پله پله تا مالقات با نوزاد

زنان 20

درد زایمان بیشتر ناشی از ترس 
است و ترس مادر با آموزش دادن 

فیزیولوژی تولیدمثل و آموختن 
روش های درست تنفس و آموزش 

آرمیدگی در خالل فرایند زایمان رفع 
می شود

 پرنیان 
پناهی

نشان  ساله   30 دوره  یک  در  پژوهش ها  نتایج 
به  بیشتر  یا  ماه   6 مدت  به  که  زناني  مي دهد 
احتمال کمتري  به  کودکان خود شیر مي دهند 

به بیماري دیابت دچار مي شوند.
نتایج پژوهش هاي طوالني مدت در موسسه »کایسر پرمننت« در 
آمریکا نشان مي دهد شیردهي مادران به کودکان به مدت 6 ماه 
یا بیشتر، احتمال ابتالي آنها  را به دیابت نوع2  در دوران زایایي 

)پیش از یائسگي( تقریبا به نصف کاهش مي دهد.
بخش  عضو  و  ارشد  پژوهشگر  گاندرسون«  پي  »اریکا  دکتر 
پژوهش هاي موسسه »کایسر پرمننت« در این باره گفت: »ما در 
جریان تحقیقات گسترده و طوالني مدت خود به رابطه میان مدت 
زمان شیردهي مادران به نوزادان و کاهش احتمال ابتالي آنها به 
با مدنظر قرار  این تحقیقات،  نتیجه  برده ایم.  بیماري دیابت پي 
دادن سایر عوامل ایجاد خطر ابتال به بیماري دیابت در مادران، 

به دست آمده است.«
براساس این نتایج، احتمال ابتال به بیماري دیابت نوع2 زناني که 
به همه کودکان خود  به مدت 6 ماه یا بیشتر شیر مي دهند، در 
مقایسه با مادراني که اصال به نوزادان خود شیر نمي دهند، 47 
درصد کمتر است. همچنین این نتایج نشان مي دهد احتمال ابتال 
به بیماري دیابت در مادراني که به کودکان خود به مدت کمتر از 

6 ماه شیر داده اند، 25 درصد کاهش مي یابد.
دکتر گاندرسون و همکاران وي در این تحقیقات جامع، داده هاي 
جمع آوري شده طي مدت 30 سال برنامه پژوهشي موسوم به »احتمال 
ابتالي جوانان به بیماري هاي شریاني« را بررسي کردند. این برنامه 
پژوهشي، یک برنامه ملي است که به وسیله چند مرکز مختلف اجرا 

شده و موضوع آن، سنجش و بررسي عوامل 
ابتال به بیماري هاي قلبي- عروقي است. این 

برنامه ابتدا در سال 1985 میالدی آغاز 
شد و در سال نخست، نزدیک به 5 

هزار فرد بالغ بین 18 تا 30 سال 
از  بیش  کردند.  مشارکت  آن  در 
هزار تن از اعضاي موسسه »کایسر 
پرمننت« در کالیفرنیاي شمالي در 

این برنامه شرکت داشتند.
شواهدي  پژوهش،  این  یافته هاي 
جدید و حاکي از آن است که شیر 

دادن مادر به کودک، بر حفظ سالمت 
مادر و کودک تاثیر دارد. از جمله این 

تاثیرات مي توان به کاهش احتمال 
ابتالي مادران به سرطان پستان 
و سرطان تخمدان اشاره کرد. 
مهر  همچنین  یافته ها  این 
تاییدي بر یافته هاي حاصل از 
طرح مطالعه »زنان، شیردهي 
نوع2  دیابت  و  نوزادن  به 
پس از ابتال به دیابت دوران 
بارداري )GDM(« است 
ملي  »موسسه  توسط  که 
در  شد.  انجام  سالمت« 

این پژوهش، زناني 

که به دیابت دوران بارداري مبتال شده بودند به طور مستمر از 
لحاظ تغییرات بیوشیمیایي و ابتال به دیابت تحت نظر قرار داشتند. 
این نظارت ها از اندکي پس از زایمان شروع مي شود و تا چند 

سال بعد ادامه دارد.
نتایج این پژوهش ها همچنین نشان داد مزایاي طوالني مدت 
شیردهي مادران به نوزادان درمورد کاهش خطر ابتال 
به بیماري دیابت، در زنان سیاهپوست و زنان سفید 
پوست مشابه یکدیگر است. به عالوه این موضوع 
در زناني که به دیابت دوران بارداري مبتال مي شوند 
مشابه زناني است که به این بیماري مبتال نمي شوند. 
بر اساس این پژوهش،  در مدت 30 ساله تحقیقات 
انجام گرفته، احتمال ابتالي زنان سیاهپوست 
به بیماري دیابت 3 برابر بیشتر از این 
احتمال در زنان سفیدپوست است. این 
نتیجه، همسو با نتایج سایر تحقیقاتي 
است که از این افزایش احتمال 

حکایت دارد.
 همچنین در این برنامه 

پژوهشي، نسبت زنان سیاهپوستي که به کودکان خود شیر مي دادند، 
کمتر از زنان سفیدپوست بود.

دکتر گاندرسون در این باره اعالم کرد: »احتمال ابتال به دیابت 
در زنان مورد مطالعه، به طور مستمر و متناسب با افزایش دوران 
شیردهي مادران به کودکان، کاهش پیدا مي کند و این موضوع 
به نژاد، ابتال به دیابت دوران بارداري، رفتارهاي مرتبط با شیوه 
زندگي، اندازه و وزن بدن و سایر عوامل خطرساز متابولیک که 
پیش از بارداري مادران مورد سنجش قرار گرفته، ارتباطي ندارد. 
این بدان معناست که احتماال سازوکار موثر در این موضوع، یک 

سازوکار زیستي )بیولوژیک( است.«
چند سازوکار محتمل وجود دارد که باعث می شود شیردهي مادران 
به کودکان، این تاثیرات مفید و محافظت کننده را براي مادران در 
پي داشته باشد؛ از جمله تاثیر هورمون هاي مرتبط با شیردهي بر 
سلول هاي لوزالمعده که سطح انسولین را در خون کنترل مي کنند 

و بدین ترتیب، بر میزان قندخون تاثیر مي گذارند.
با توجه به شواهد قاطعي که همگي از تاثیرات مثبت شیردهي هم 
براي مادران و هم براي کودکان حکایت دارد، موسسه »کایسر 
پرمننت« حمایت هاي گسترده اي را از مادراني به عمل مي آورد که 

تصمیم مي گیرند خودشان به کودکانشان شیر بدهند.
به گفته دکتر گاندرسون، وي و همکارانش در جریان این پژوهش 
توانستند مواردي از قبیل مشکالت متابولیک پیش از بارداري –از 
جمله چاقي و میزان قندخون و انسولین ناشتا، رفتارهاي مرتبط با 
شیوه زندگي و سابقه ابتال به بیماري دیابت در سایر اعضاي خانواده 
را در خصوص زنان شرکت کننده در پژوهش به ثبت برسانند. 
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حتما و حداقل6 ماه به فرزندتان شیر بدهید!
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