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 )بازنگري سوم(منبع: راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان 

 سركالژ
 )دوختن دهانه رحم(

 دهيداطالع  معالج پزشکبروز هر یک از عالئم زیر به  صورت در
 بروز انقباضات رحمي و درد زير شکم،كمر و دردهاي زايماني 

 خونريزي واژينال 

  ترشح زياد واژينال 

 پارگي كيسه آب 

 تهوع و استفراغ 

  درجه يا لرز 21تب باالي 
زود هنگام و زايمان زودرس بايد بخيه سركالژ باز شود    دردهاي بروز صورت در

موقع در  تا به لذا بايد در اين مواقع فرد در بيمارستان تحت مراقبت قرار گرفته

 كردن نخ بخيه اقدام شود. خصوص باز

شود تا زايمان امکان هاي دهانه رحم باز ميزايماني، بخيه دردهاي ازشروع قبل
شود و يک   ها معموالً در انتهاي حاملگي انجام مي      پذير باشد، برداشتن بخيه   

حسي يا بيهوشي ندارد و در عرض چند          عمل بدون درد بوده و نياز به بي         
 دقيقه به صورت سرپايي انجام مي گيرد.

  
 



%موارد نارسائي دهانه رحم، از سقط و زايمان            80تا  18عمل سركالژ در     
 82آميز مي باشد و معمواًل بعد از هفته         زودرس جلوگيري نموده و موفقيت     

گيرد ولي در صورت هرگونه شک به سقِط اجتناب ناپذير           حاملگي انجام مي  
نبايد انجام شود. عمل       عمل  يا فراموش شده و يا پارگي كيسه آب اين            

سركالژ تحت بي حسي نخاعي يا بيهوشي عمومي انجام مي گيرد و چند                
ساعت بعد از عمل در صورت ثابت بودن وضعيت عمومي مددجو مرخص               

استفاده از نخ بخيه مخصوص، دهانه       شود. بطور كلي در عمل سركالژ، با          مي
 مي شود.رحم به روش خاص بسته 

 عمل سركالژ و بعد از قبل هایمراقبت مورد در به بيمار آموزش
                   بيمار بايد از يک هفته قبل تا دو هفته بعد از عمل سركالژ از نزديکي

 پرهيز نمايد. 

                 شب قبل از عمل بايد يک شام سبک نظير سوپ مصرف نمايد و پس از
 آن ديگر هيچ نوع مواد خوراكي و آشاميدني مصرف نکند.

               بعد از عمل سركالژ معمواًل فرد چند ساعت در بخش تحت مراقبت قرار
گيرد و در صورت ثابت بودن وضعيت عمومي، با صالح ديد پزشک                 مي

 مرخص مي شود.

  بيمار بايد چند روز در منزل استراحت نموده و از انجام كارهاي سنگين تا
پايان دوران بارداري خودداري نمايد. انجام كارهاي روزمره پس از اتمممام        

 هفته( بالمانع مي باشد.2دوره استراحت )

      بعد از عمل سركالژ در بعضي مواقع كمي خونريزي يا لکه بيني ايمجماد
 روز ادامه داشته و سپس قطع شود. 2يا 8شود كه ممکن است در طي مي

 .متعاقب سركالژ طول دهانه رحم بايد در فواصل منظم اندازه گيري شود 

سركالژ يک روش جراحي است كه در موارد نارسائي دهانه رحم براي                
جلوگيري از باز شدن رحم و خروج محصوالت حاملگي )جفت و جنين( و              

شود كه بافت   گيرد. نارسائي دهانه رحم، به حالتي گفته مي       سقط انجام مي  
دهانه رحم تحمل وزن محصوالت حاملگي را نداشته و در طول حاملگي              
بدون هيچ گونه عالمتي از قبيل درد و انقباضات رحمي و... باز شده و                  
باعث خروج محصوالت حاملگي و سقط مي شود. معمواًلسقط ناشي از              

دهد و ممکن   نارسائي دهانه رحم در اولين بارداري در سه ماهه دوم رخ مي 
است در بارداري هاي بعدي زودتر اتفاق بيفتد. در اثر باز شدن دهانه رحم،              

كيسه آب    كيسه آب، به سمت خارج از دهانه رحم برجسته شده و معمواًل            
پاره و انقباضات رحمي شروع مي شود و در نهايت به خروج جفت و جنين                

 و سقط منتهي مي شود.
 
 
 
 
 
 
 

 علل نارسائی دهانه رحم

هاي ساختماني در اثر ناهنجاري مادرزادي بوده و تواندمي رحم دهانه نارسائي
دهانه رحم ايجاد شود. در بعضي مواقع به دنبال آسيب هاي وارده به دهانه     
رحم در اثر دستکاري هاي جراحي و درماني، عفونت، پارگي در اثر زايمان              

 سخت يا سقط عمدي و.... ايجاد شود.
فرد سابقه    شود كه نارسائي دهانه رحم معمواًل زماني تشخيص داده مي          

داشته باشد البته معاينه       هاي بدون درد در سه ماهه دوم حاملگي          سقط
 باشد.فيزيکي و سونوگرافي نيز در تشخيص نارسائي كمک كننده مي

 درمان نارسائی دهانه رحم
در نارسائي دهانه رحم جهت حفظ و تداوم حاملگي، عمل سركالژ )دوختن            

 دهانه رحم( انجام مي شود و براي هر بار حاملگي ضروري است. 


