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  بررسی ارتباط بین تولد کودکان حاصل از زایمان سزارین و چاقی دوران کودکی در شمالغرب ایران
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به  1383% در سال 12,9سال گذشته، میزان تولد کودکان حاصل از سزارین در ایران افزایش یافته است ( از  10در طول مقدمه: 
 1خودایمنی، آسم و دیابت نوع  يها پاسخبروز هیپوگلیسمی،  يفاکتورها). در نوزادان حاصل از سزارین ریسک 1393% در سال 32,9

. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین تولد کودکان حاصل از زایمان سزارین و چاقی باشد یمبسیار قوي تر از تولد واژینال 
  .باشد یمدوران کودکی و مقایسه آن با زایمان واژینال در شمالغرب کشور 

ادان سالمت با ترم کامل انتخاب شدند. جهت تعیین اضافه وزن و چاقی طبق منابع سازمان در  این مطالعه نوزمواد و روش کار: 
سالگی (و به ترتیب  10و  6، 2بهداشت جهانی، قد و وزن نوزادان اندازه گیري شد. ارتباط بین سزارین و اضافه وزن یا چاقی در سنین 

  گرسیون لوجستیک اندازه گیري شد.متعدد ر يها شاخصتعداد از نوزادان) با  442و  480، 560در 
مادرانی که نوزاد متولد شده با زایمان سزارین داشتند نسبت به مادران با نوزاد متولد شده با زایمان واژینال، شاخص توده : ها یافته

) kg 13,9 در مقابل kg17,8)، افزایش وزن در دوران بارداري باالتر( kg/m2 21,6در مقابل  kg/m2 24,6بدنی باالتر در موقع بارداري(
ساله در زایمان  2ماه) داشتند. نسبت کودکان چاق در گروه سنی  4,6ماه در مقابل  2,9و طول مدت شیردهی توسط مادر پایین تري( 

نیز  رگرسیون هاي یبررس%) ولی در سنین باالتر اینگونه نبود. نتایج حاصل از 6,8% در مقابل 16,9سزارین بیشتر از زایمان طبیعی بود(
-aOR, 2.31;95% CI,1.09ساله در زایمان سزارین بسیار باالتر از زایمان واژینال نشان دادند ( 2احتمال بروز چاقی را در گروه سنی 

) aOR, 0.97; 95% CI,0.51-2.31ساله ( 10)و گروه سنی aOR, 1.33; 95% CI,0.43-3.92ساله ( 6) ولی در گروه سنی 2.89
  اینگونه نبود.
با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که زایمان سزارین ممکن است ریسک افزایش وزن در دوران کودکی جه گیري: بحث و نتی

  .کند ینم ییدتأ، داند یمسزارین را دلیل بر چاقی در دوران کودکی  هاي یمانزارا افزایش دهد اما این نتایج نظریه اي را که افزایش 
   غرب ایران، چاقی دوران کودکی، زایمان واژینالزایمان سزارین، شمالکلمات کلیدي: 


