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 سرکالژ چیست ؟

 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 پارگی دهانه رحم یا خود رحم 

 ناتوانی دهانه رحم در کوتاه یا باز شدن 

 تنگی گردن رحم 

             مجرای غیر طبیعی بین  مننناننه ژ ژا ن
 (فیستول منانه)

 تب 

 شل شدن بخیه 

  سقط جنی 

 :هشدارها 

اگر عمل سرکال  را انجام دادید ، بنه من ن           -1

مشاهده نشت مایع از ژا ن خود ، فنورا پنکشن         

متخصص زنان مراجعه کنید ، زیرا منمن ن  اسنت       

 . عالمتی از پارگی زژدرس کیسه آب جنی  بناشند     

فعالیت های شدید خود را در طی رژز کناهن        -2

دهید تا انقباضات رحمی ژ مش الت بعدی براینتنان   

نق  استراحت در ای  زمینه آنقدر مهم .  ایجاد نشود 

است که حتی برای زنانی که با مش ل نارسایی دهانه 

رحم رژبرژ هستند ژ نمی توانند عمل سنرکنال  را       

انجام دهند ، استراحت زیاد به آن ها توصینه منی     

 . شود 
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 :فواید سرکالژ 

افکای  مدت زمانی که زن باردار بتواند جنین    .1
 .را در رحم خود نگه دارد 

 جلوگیری از زایمان زژدرس .2

 کاه  میکان سقط جنی  .3

 فکای  احتمال به دنیا آمدن نوزاد سالم ژ کامل .4

 :عوارض سرکالژ 

اگرچه ای  عمل برای برخی افراد الزم می باشد ، امنا    

همان طور که می دانید انجام هر عمل جراحی عوارضی 

 . دارد که بیمار باید از آنها مطلع باشد 

عوارض احتمالی عمل سرکال  شنامنل منوارد زینر                  

 :می باشد 

 زایمان زژدرس 

 عفونت داخل رحمی 

  پارگی زژدرس کیسه آب جنی 

  پرژالپس ژ یا افتادگی کیسه آب جنی 

 عفونت 

 انقباضات رحم 

 خونریکی ژا ینال 
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  ( باز شدن)بارداری ، اتساع  24اگر قبل از هفته

ای  منورد ،    .  دهانه رحم در خانمی دیده شود 

حالت اژر انسی برای انجام عمنل سنرکنال       

م سوب می شود ، زیرا در غیر این  صنورت     

مم   است به از دست دادن جنی  منننجنر      

 .شود 

    اگر فردی دچار سقط های م رر شود ژ عنلنی

رغم استفاده از راه های درمانی ژ دارژیی ت ت 

نظر پکش  متخصص ، باز هم به سقط جننین    

مبتال می شود ، انجام عمل سرکال  قنبنل از     

اگرچه انجنام  .  آمیکش برای اژ توصیه می شود 

ای  عمل قبل از آمیکش ، قدرت بارژری فرد را 

کاه  می دهد ، در ای  خصوص متنخنصنص    

مربوطه با در نظر گرفت  شرایط بیمار ژ سقنط  

های م رر اژ ، تشخیص ص یح خود را خواهند  

 . داد 

 چرا سرکالژ انجام می گیرد؟

قبل از بارداری ، دهانه رحم در زنان حالت سنفنت ژ       

در اژاخر بارداری سفتی دهناننه رحنم      .  م  می دارد 

کاه  می یابد تا شرایطی فراهم شود که دهانه رحنم    

 . حی  زایمان باز شود ژ نوزاد به دنیا بیاید 

حال اگر در طول حاملگی ، دهانه رحم ضعیف ژ شنل      

باشد ، فرد در معرض سقط جنی  ژ یا زایمنان زژدرس    

اگر پکش  متخصص زنان ، مش الت زیر . قرار می گیرد 

را در زن بارداری مشاهده کند ، برای اژ عمل سرکال  را 

 :پیشنهاد می دهد 

  اگر فرد بی دلیل زایمان زژدرس داشته باشد ژ یا

سابقه سقط جنی  در سه ماهه دژم بنارداری      

داشته باشد ژ یا دژ سقط بی دلیل در سه ماهنه  

 .دژم بارداری داشته باشد 

  بنارداری ،       24تا    22اگر در سونوگرافی هفته

مشاهده شود که طول گردن رحم در خناننمنی    

کوتاه است ، به خصوص اگر ای  خانم ، سابنقنه   

سقط جنی  در سه ماهه دژم بارداری داشنتنه     

 . باشد 

 دوختن دهانه رحم در زنان باردار

ی ی از عمل های جراحی که در برخی زننان بناردار       

یا دژخت  دهانه  (Cerclage)انجام می شود ، سرکال  

رحم می باشد ، زیرا ای  زنان به علت داشت  مش التی 

در ناحیه رحم ، قادر به نگه داشت  جنی  خود نیستند 

ژ مم   است با افکای  ژزن جنی  ، دهانه رحم آن ها 

 . باز شود ژ جنی  خود را از دست بدهند 

در زنانی که دچار نارسایی دهانه رحم هستند ، قسمت 

انتهایی رحم آنها که به ژا ن ختم می شود ، با استفاده 

از بخیه دژخته می شود تا با بسته شدن دهانه رحم ، از 

هنگامی کنه رشند     .  تولد نوزاد نارس جلوگیری شود 

بارداری ، ای  بخیه  33نوزاد کامل شد، حدژدا در هفته 

ها کشیده می شوند ژ معموال تا قبل از تولد ننوزاد از    

اگر پکش  متخصص زنان تشخیص دهد .  بی  می رژند 

که دهانه رحم زن بارداری در معرض خطر بنازشندن     

معموال اژلی  جنینی .  است ، باید ای  عمل را انجام داد 

که به علت ای  مش ل سقط می شود ، س  حاملنگنی   

باالتری نسبت به جنی  های بعدی دارد ، یعنی در هنر  

 . بار حاملگی ژضع بدتر می شود 


