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 )دوختن دهانه ي رحم(سركالژ

 

( یا دوختن دهانه رحم می Cerclageسرکالژ )یکی از عمل های جراحی که در برخی زنان باردار انجام می شود، 

باشد، زیرا این زنان به علت داشتن مشکالتی در ناحیه رحم، قادر به نگه داشتن جنین خود نیستند و ممکن است 

 با افزایش وزن جنین، دهانه رحم آنها باز شود و جنین خود را از دست بدهند.

 

 نیاز به سرکالژ تشخیص

 

 ماهه ی سوم بارداری )بدون احساس درد و انقباض( سابقه ی سقط جنین در سه 

 )سونوگرافی هر دو هفته یك بار)که کوتاه شدن طول دهانه ی رحم را نشان می دهد 

 افرادی که رحم دو شاخه دارند 

 

 درمان نارسایی دهانه رحم

 

سرکالژ اولین راه درمان استراحت مطلق تا زمان زایمان است.که این روش حتی در کسانی که جراحی 

انجام داده اند توصیه می شود.راه درمانی دیگر سرکالژ است اما سرکالژ یك روش درمانی قطعی نمی 

 باشد،بلکه با دوختن دهانه رحم فقط  به بیمار کمك می شود و احتمال زایمان زودرس رادر بیمار کم می

 .هفتگی بارداری انجام می شود22تا14جراحی سرکالژ بین  ،کنیم

 

 

 مواردی سرکالژ انجام می دهند؟ه چدر 

 

در اواخر بارداری سفتی دهانه رحم کاهش  می باشد،قبل از بارداری، دهانه رحم در زنان حالت سفت و محکمی 

می یابد تا شرایطی فراهم شود که دهانه رحم حین زایمان باز شود و نوزاد به دنیا بیاید.حال اگر در طول حاملگی، 

، فرد در معرض سقط جنین و یا زایمان زودرس قرار می گیرد.اگر پزشك متخصص دهانه رحم ضعیف و شل باشد

 زنان، مشکالت زیر را در زن بارداری مشاهده کند، برای او عمل سرکالژ را پیشنهاد می دهد:

 

اگر فرد بی دلیل زایمان زودرس داشته باشد و یا سابقه سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد  .1

 سقط بی دلیل در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد.و یا دو 

https://niniban.com/fa/news/136742/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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بارداری، مشاهده شود که طول گردن رحم در خانمی کوتاه است، به  24تا  20اگر در سونوگرافی هفته   .2

 خصوص اگر این خانم، سابقه سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد.

 

دهانه رحم در خانمی دیده شود. این مورد، حالت بارداری، اتساع )باز شدن(  24اگر قبل از هفته   .3

اورژانسی برای انجام عمل سرکالژ محسوب می شود، زیرا در غیر این صورت ممکن است به از دست 

 دادن جنین منجر شود.

 

اگر فردی دچار سقط های مکرر شود و علی رغم استفاده از راه های درمانی و دارویی تحت نظر پزشك  .4

سقط جنین مبتال می شود، انجام عمل سرکالژ قبل از آمیزش برای او توصیه می متخصص، باز هم به 

شود. اگرچه انجام این عمل قبل از آمیزش، قدرت باروری فرد را کاهش می دهد، در این خصوص 

 متخصص مربوطه با در نظر گرفتن شرایط بیمار و سقط های مکرر او، تشخیص صحیح خود را خواهد داد.

 

 عوارض سرکالژ

 

 زایمان زود رس 

 عفونت داخل رحمی 

 پارگی زودرس کیسه ی رحمی 

 عوارض سرکالژ

 خونریزی واژینال 

 پارگی دهانه ی رحم 

 تنگی گردن رحم 

 مجرای غیر طبیعی بین واژن و مثانه 

 

 عمل سرکالژ ازآمادگی های الزم قبل 

 

  شب به بعد هیچ چیز حتی آب خورده نشود.  12از 

  بیرون بیاورید.تمامی زیور آالت خود را 

 .حمام رفته و از ناحیه ناف به پایین را کامال شیو نمایید 

 .جهت بستری یك همراهی خانم داشته باشید 

  آخرین آزمایشات و سونوگرافی و مشاوره های پزشکی و در صورت جراحی های قبلی شرح عمل خود را

 .به همراه داشته باشید



3 
 

 وشی داروهای خود را تا زمان عمل ادامه داده و به در صورت مصرف داروی خاص،با اجازه پزشك بیه

 .همراه بیاورید 

  اطمینان از سالمت جنین قبل از عمل مانند انجام سونوگرافی غربالگری جهت رد ناهنجاری های جنینی

 و تایید زنده بودن جنین

  درمان عفونت های واژن قبل از عمل 

 

  عفونت مایع دور جنینبررسی عالئم 

 

  یك هفته قبل از عمل مقاربتخودداری از 

 

 نکات الزم بعد از سرکالژ

 

  بعد از عمل جراحی سرکالژممکن است ترشحات خونی روشن،تا چند روز وجود داشته باشد.که معموال

 بعد از این زمان،به شکل ترشحات غلیظ تری در می آید.و ممکن است تا پایان حاملگی ادامه یابد.

 

  تواند با  استراحت در بستر به مدت سه تا پنج روز نیاز دارد و پس از آن می از سرکالژ به خانم باردار پس

گردد ازیك هفته قبل تا یك هفته بعد عمل نزدیکی  احتیاط  کامل به امور روزانه خود بپردازد.توصیه می

 .صورت نگیرد
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