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 تسن اهلل الزحوي الزحین                                 

 

 رحن سزوالصزّاًِ

 تزای هصٌَػی ًَار یا تریِ اس وِ ضَز هی گفتِ رٍضْایی اًَاع تِ رحن گززى سزوالص

 وَتاُ( سزٍیىس)رحن زّاًِ ساتمِ تا ّا ذاًن زر تارزاری زٍراى زر رحن زّاًِ تمَیت

 هی تاس( ٍاصى)هْثل تِ وِ است رحن پاییٌی لسوت رحن زّاًِ. ضَز هی استفازُ

 .ضَز

 زر یا ٍ( رحن گززى رحن زّاًِ cerclage) هْثل طزیك اس تَاًس هی رحن زّاًِ سزوالص

 .ضَز اًدام( ضىوی طزیك اس cerclage) ضىن طزیك اس  اتفاق ووتز هَارز

 زر یا تاضس ًَساز ضسى آهازُ اس لثل ، رحن ضسى تاس ذطز هؼزض زر رحن زّاًِ  اگز

 پشضه) زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، ضَز تاس سٍزتز ذیلی رحن زّاًِ اگز هَارزی

 . وٌس تَصیِ را رحن زّاًِ سزوالص است هوىي(،هاها

 خاًثی ػَارض تَاًس هی ایي. ًیست هٌاسة ّوِ تزای رحن سزوالصگززى ، حال ایي تا

 زّاًِ  ذاطز تِ را سزوالص وِ ذاًوْایی اس تزذی. ًثاضس هؤثز ّویطِ ٍ وٌس ایداز خسی

 سزوالص اس ًاضی ذطزات. وٌٌس تدزتِ را سٍزرس سایواى است هوىي ، زارًس وَتاُ رحن

 ،تا تاضس ضوا وَزن ٍ ضوا ًفغ تِ است هوىي رٍش ایي آیا ایٌىِ ٍ رحن زّاًِ

 .وٌیس زرن تاى پشضه تَضیحات
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  هیطَز اًدام سزوالص چزا

 زّاًِ ، تارزاری زٍراى زر. است هحىن ٍ طَالًی ، تستِ رحن زّاًِ ، تارزاری اس لثل

 تزای ساسی آهازُ زر ٍ یاتس هی واّص( افتازگی) طَل ، ضَز هی ًزم تسریح تِ رحن

 است هوىي ، تاضس وَتاُ یا ًالص رحن زّاًِ اگز اها. ضَز هی گطاز تاسیا تَلس

 تدزتِ را تارزاری زازى زست اس تَاًیس هی ضوا ، ًتیدِ زر. ضَز تاس سٍز ذیلی رحن گززى

 .تیاٍریس زًیا تِ سٍزرس را تچِ یا وٌیس

 زٍراى زر را رحن زّاًِ سزوالص اس است هوىي ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ

 :تاضیس زاضتِ را ایٌْا ضوا اگز وٌس تَصیِ سٍزرس سایواى اس خلَگیزی تزای تارزاری

 گززى اتساع تِ هزتَط( هاّگی6 تا)زٍم هاِّ سِ زر حاهلگی رفتي زست اس ساتمِ

 تِ ضسُ اًدام سزوالص) خفت ضسى خسا یا سایواى ٍخَز ػسم صَرت زر زرز تسٍى رحن

 (تیوار لثلی حال ضزح ٍخَز ذاطز

 زٍم هاِّ سِ زر زرز تسٍى رحن زّاًِ اتساع زلیل تِ لثلی سزوالص
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 است ضسُ زازُ تطریص زٍم هاِّ سِ زر زرز تسٍى رحن زّاًِ اتساع

 تارزاری یه زر ، تارزاری ّفتِ 52 اس لثل( هیلیوتز 52 اس ووتز) وَتاُ رحن زّاًِ طَل

 للَیی ته

  ذاًوْای ّوِ تزای رحن گززى سزوالص

 ذسهات زٌّسُ ارائِ زاضتي صَرت زر. ًیست هٌاسة سٍزرس سایواى ذطز هؼزض زر

 زاضتِ را هَارز ایي ضوا اگز ًىٌس تَصیِ را رحن زّاًِ لطز است هوىي زرهاًی

 :تاضیس

 فؼال ٍاصى ذًَزیشی

 (است ضسُ ضزٍع سایواى یؼٌی)فؼال سٍزرس سایواى

 رحوی زاذل ػفًَت یه

 وِ هایؼات اس هولَ غطای وِ ٌّگاهی - غطایی فزآیٌسّای ٍ غطاء سٍزرس پارگی

 ّفتِ اس لثل( آهٌیَتیه ویسِ) وٌس هی حفاظت ٍ هحاصزُ تارزاری زٍراى زر را وَزن

  یا ًطت تارزاری 73

 .هیطَز پارُ 

 تاالتز یا زٍللَیی تارزاری

 است ًاساسگار سًسگی تا وِ خٌیي ًاٌّداری یه

 طزیك اس آهٌیَتیه ویسِ وِ ٍضؼیتی -( ضسُ پزٍالپس)افتازُ پاییي خٌیٌی غطای

 .سًس هی تیزٍى رحن زّاًِ سَراخ
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 ذطزات

 :است سیز هَارز ضاهل رحن سزوالصگززى تا هزتثط ذطزات

 تاوتزیایی ػفًَت زلیل تِ خٌیي غطای التْاب

 ٍاصى ذًَزیشی

 (رحن زّاًِ پارگی) رحن زّاًِ زر پارگی

 هایغ اس هولَ( پززُ)غطای وِ ٌّگاهی - غطایی فزآیٌسّای ٍ غطاء سٍزرس پارگی

 اس لثل( آهٌیَتیه ویسِ) وٌس هی وَسي ٍ هحاصزُ تارزاری زٍراى زر را وَزن وِ

 .ضىٌس هی یا ًطت تارزاری 73 ّفتِ

 تریِ خاتدایی

 سٍزرس پارگی ػالهت یه ،وِ هْثل اس هایؼات ًطت ٍخَز صَرت سزوالصزر اس تْس

 هوىي  ضوا هاهای یا پشضه ، تگیزیس تواس ذَز پشضه تا تالفاصلِ است غطاء

 پارگی ػالئن ضوا اگز وٌس ذارج سٍزتز را رحن گززى سزوالص وِ وٌس  تَصیِ است

 .تاضیس زاضتِ رحوی ػفًَت ػالئن یا( ّا پززُ)غطاّا سٍزرس

 ضَیس آهازُ چگًَِ

 حیاتی ػالئن تزرسی تزای ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، رحن سزوالص اساًدام لثل

 هی رز را تَلس ٌّگام ػوسُ ًمص ّزگًَِ ٍ زّس هی اًدام را سًََگزافی ضوا وَزن

 ضوا رحن زّاًِ تزضحات اس است هوىي تْساضتی ّای هزالثت زٌّسُ ارائِ. وٌس

 هایغ اس ای ًوًَِ آى زر وِ رٍضی - زّس اًدام آهٌیَسٌتش یا ٍ وٌس تززاری ًوًَِ

 .ػفًَت تزرسی تزای - ضَز هی ذارج رحن اس آهٌیَتیه
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 .ًویطَز اًدام سزوالص ، تاضیس هثتال ػفًَت تِ اگز 

 ّای ّفتِ تیوارتیي حال ضزح  تِ تَخِ تا رحن زّاًِ سزوالص یه ، آل ایسُ حالت زر

 سًََگزافی یا لگي هؼایٌِ یه اگز ، ٍخَز ایي تا. ضَز هی اًدام تارزاری 22 تا 25

 57 ّفتِ تا تَاًیس هی ، وٌس هی ضسى تاس تِ ضزٍع ضوا رحن زّاًِ وِ زّس ًطاى

 ، سٍزرس سایواى تحزیه ٍ آهٌیَتیه ویسِ پارگی ذطز زلیل تِ. زّین اًدام تارزاری

 .ضَز هی اختٌاب رحن گززى اسسزوالص تارزاری ّفتِ 52 اس پس هؼوَل طَر تِ

 زاریس اًتظار آًچِ

 هزوش یا تیوارستاى زر سزپایی رٍش یه ػٌَاى تِ هؼوَل طَر تِ رحن سزوالصگززى

 اس رحن سزوالص رٍضْای اوثز. ضَز هی اًدام ػوَهی یا ای ًاحیِ تیَْضی تحت خزاحی

 رحن گززى ٍخَز زلیل تِ رحن سزوالصزّاًِ اگز.ضَز هی اًدام( ٍاصى)هْثل طزیك

 هطىل زچار(هشهي سائیسگی یا سذن خای اس ًاضی)اسىار یا ضسُ پارُ ، وَتاُ تسیار

 .ضَز اًدام ضىن طزیك اس است هوىي ، ضَز

 

 

 ػول طَل زر

 یه ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، رحن زّاًِ سزوالص(cervlage) طَل زر

 رحن زّاًِ ٍ وززُ ٍارز ضوا هْثل زر را( ٍاصى وززى گطاز تزای ای ٍسیلِ)اسپىَلَم

 سًََگزافی اس راٌّوایی تزای اٍ است هوىي. هیگیزز زار حلمِ پٌس یه تا را ضوا

 یا زًٍالس هه اسرٍش سیاز احتوال تِ ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ. وٌس استفازُ



   t.me/jadidpdfکانال تلگرام              سایت پزشکی دکترجدید 

 ذَاّس استفازُ(  McDonald operation or the) Shirodkar ضیزٍزوار ػولیات

 .است رٍش زٍ تیي ًتایح زر زاری هؼٌی غیز تفاٍت اس حاوی ّا زازُ. وزز

 زازى لزار تزای سَسًی اس ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، زًٍالس هه ػول حیي زر

 اٍ ، تؼسی هزحلِ زر. وٌس هی استفازُ ضوا رحن زّاًِ تیزًٍی لسوت زر ّا تریِ

 .ضَز تستِ ضوا رحن زّاًِ تا هیشًس گزُ را ّا تریِ اًتْای

 فَرسپس ّای حلمِ اس ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، ضیزٍزوار ػول حیي زر

 ّای زیَارُ وِ حالی زر ٍ تىطیس ذَز سوت تِ را رحن زّاًِ تا وٌس هی استفازُ

 ایداز ضوا رحن زّاًِ زر ّایی تزش اٍ ، تؼس هزحلِ زر. وطس هی ػمة را ٍاصى خاًثی

 ًَار تا را سَسى یه اٍ ، سپس. گیزز هی لزار ضوا ٍاصى تافت آى زر وِ وٌس هی

 ارائِ. ضَز هی تستِ ضوا رحن زّاًِ ٍ زّس هی ػثَر ّا تزش طزیك اس ای پارچِ

 تافت تزهین تزای ّایی تریِ اس است هوىي ضوا تْساضتی ّای هزالثت زٌّسُ

 .وٌس استفازُ زارز  تزش وِ ٍاصى

 

 تزش ضوا تْساضتی ّای هزالثت زٌّسُ ارائِ ، ضىن طزیك اس سزٍیه سزوالص طَل زر

 زّاًِ تِ تْتز زستزسی تا تثزز تاال را ضوا رحن است هوىي اٍ. وٌس هی ایداز ضىوی

 تزای سَسى اس ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، تؼس هزحلِ زر. تاضس زاضتِ ضوا رحن

 ضوا رحن زّاًِ تِ را رحن تحتاًی لسوت وِ تاریه گذرگاُ اطزاف زر ًَار زازى لزار

 را ضوا رحن اٍ سپس. هیثٌسز را رحن زّاًِ ٍ وٌس هی استفازُ ، وٌس هی هتصل

 تِ تَاًس هی ّوچٌیي رٍش ایي. تٌسز هی را تزش ٍ زازُ لزار ذَز حالت تِ هدسزاً

 .ضَز اًدام )تا زٍرتیي ٍ تزش وَچه(الپارٍسىَپی رٍش
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 ػول اس تؼس

 را سًََگزافی ضوا زرهاًی تْساضتی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، رحن زّاًِ سزوالص اس پس

 ٍ گزفتگی ، تیٌی لىِ رٍس چٌس است هوىي.زّس هی اًدام وَزن سالهت تزرسی تزای

 هی تَصیِ ًاراحتی یا زرز تزای( ، تیلٌَل) استاهیٌَفي. وٌیس تدزتِ را زرزًان ازرار

 تافت هدسز خثزاى تزای ّایی تریِ اس تْساضتی ّای هزالثت زٌّسُ ارائِ اگز. ضَز

 ضسى حل ٌّگام است هوىي ، وٌس هی استفازُ رحن زّاًِ ّای تزش زر زرگیز ٍاصى

 .ضَیس هَاز هتَخِ ّفتِ سِ یا زٍ زر ، ّا تریِ

 

 تِ تَاًیس هی حسی تی اس تْثَزی اس تؼس احتواالً ، ایس وززُ سزوالص حال  ًظزضزح اس اگز

 زلیل تِ تستِ ضوا تْساضتی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، احتیاط یه ػٌَاى تِ. تزٍیس ذاًِ

 تَصیِ تیطتز یا ّفتِ چٌس تزای را خٌسی راتطِ اس خلَگیزی است هوىي سزوالص ٍخَز

 .وٌس

 ًطاى سًََگزافی یا ، تَز وززُ ضسى تاس تِ ضزٍع ضوا رحن زّاًِ ایٌىِ زلیل تِ اگز

 تحت تیوارستاى زر تاضس السم است هوىي ،  ، است وَتاُ ضوا رحن زّاًِ وِ زاز

 است هوىي ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ ، احتیاط ػٌَاى تِ. تواًیس ًظز

 .وٌس هحسٍز سایواى سهاى تا را خٌسی راتطِ ٍ تسًی فؼالیت

 اس سٍزرس سایواى ػالئن یا ّا ًطاًِ وٌتزل تزای ضوا زرهاًی ذسهات زٌّسُ ارائِ

 .تَز ذَاّس ضوا هزالة ًشزیه
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  رحن گززى سزوالص تززاضتي

 رحوی ،سزوالص سٍزرس سایواى ضزٍع زر یا - تارزاری اس ّفتِ 73 حسٍز هؼوَالً

 ذسهات زٌّسُ ارائِ هطة زر زًٍالس هه سزوالص یه هؼوَالً.ضَز هی تززاضتِ

 سزوالص یه است هوىي وِ حالی زر ، ضَز هی تززاضتِ تیَْضی تسٍى زرهاًی

 گززى سزوالص تززاضتي اس پس. ضَز تززاضتِ خزاحی هزوش یا تیوارستاى زر ضیزٍزوار

  اس را ذَز هؼوَل فؼالیتْای تَز ذَاّیس لازر هؼوَل طَر تِ ، رحن

 . ّستیس سایواى طثیؼی ضزٍع اگزهٌتظز تگیزیس سز  

 آیٌسُ زر زاریس لصس ٍ تاضیس زاضتِ سشاریي ػول یه آیٌسُ زر وِ زاریس اًتظار اگز

 ًَساز تَلس اس تؼس ٍ تارزاری زٍراى توام زر است هوىي ، تاضیس زاضتِ فزسًس هدسزا

 وِ زارز ٍخَز احتوال ایي ، ٍخَز ایي تا. ًگْسارًس ذَز خای زر را ضیزٍزوار ،سزوالص

 ارائِ تا ذَز ّای گشیٌِ هَرز زر. تگذارز تأثیز ضوا آیٌسُ تارٍری رٍی تتَاًس سزوالص

 .وٌیس هطَرت زرهاًی ذسهات زٌّسُ

 سزوالص تززاضتي تزای ، تاضیس زاضتِ ضىوی طزیك اس رحن گززى سزوالص یه ضوا اگز

. ضَز هی تَصیِ ضوا تزای سشاریي هؼوَالً ًتیدِ زر. زاریس ضىن زٍتارُ تزش تِ ًیاس

 حیي زر. ضَز هی تززاضتِ سزوالص تاالی زر ضسُ ساذتِ تزش طزیك اس ضوا وَزن

 .زاریس ًگِ تؼسی تارزاری تزای را آى یا تززاریس را سزوالص تَاًیس هی ، سشاریي

 

 ًتایح

 .است تزاًگیش تحث وِ است هَضَػی رحن زّاًِ اثزترطی
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 ًارسایی تا سًاى زر را سٍزرس سایواى ذطز ، رحن گززى وِ زّس هی ًطاى تحمیمات

 رحن گززى سزوالص اًدام سهاى ، حال ایي تا. زّس هی واّص ضسُ اثثات رحن زّاًِ

 تغییز صَرت زر وِ  رحن زّاًِ اٍرصاًسی سزوالص. تگذارز تأثیز ًتیدِ تز تَاًس هی ًیش

 ًتیدِ ، ضَز هی اًدام( ضسُ پزٍالپس) افتازُ پاییي غطاّای ٍ رحن زّاًِ پیطزفتِ

 .زارز تزی ضؼیف

 

 ػول اس تؼس هزالثتْای

 اس تْثَزی اس پس تیوار. است سزپایی رٍش یه هؼوَالً( اٍرصاًس غیز)الىتیَ سزوالص

 .ضَز هی هزذص ، تاضس ازراروززى ٍ لسم تِ لازر وِ ٌّگاهی ٍ تیَْضی

 تِ. وٌس هی ایداز ذاًوْا تیطتز تزای وافی زرز ضس هؼوَالً تٌْایی تِ استاهیٌَفي

 تتَاًٌس تا وٌٌس هی گشارش را هْثل اس هایؼات ًطت ّزگًَِ ضَز هی گفتِ تیواراى

 آًْا تِ ّوچٌیي. ضًَس ارسیاتی سٍزرس( خٌیٌی ّای پززُ سٍزرس پارگی)PROM تزای

 زاضتِ را وززى ازرار حیي زرز ٍ گزفتگی ، تیٌی لىِ اس تزذی اًتظار وِ ضَز هی گفتِ

 تس تسیار حال ّز تِ یا ضَز تستز اگز ، ًطَز تْتز ّفتِ سِ تا زٍ اس تؼس زرز اگز .تاضٌس

 سهاًی ّز زر است

 هؼالح پشضه یا تیوارستاى تا تایس ، ضَیس رحن اس آتزیشش زچار ٍ ّستیس تارزار اگز یا 

 تگیزیس فَری تواس ذَز

 

 هی تأثیز تَلس ًتیدِ تز هٌفی تأثیز خٌسی راتطِ زّس ًطاى وِ ًسارز ٍخَز هسروی ّیچ

 تیوار ّز تزای ٍ ضَز اختٌاب ػول اس تؼس تالفاصلِ تایس خٌسی راتطِ اس. گذارز
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 هحافظِ تصَرت تایس تیواراى ، اٍرصاًسی سزوالص یه زر. ضَز زازُ زستَر خساگاًِ

 حاهلگی هطلَب سي رسیسى تا خٌسی راتطِ ٍ تسًی فؼالیت اس. ضًَس ازارُ واراًِ

 .ضَز خلَگیزی ّفتِ 72 تا 75 اس حسالل

 ، رحن زّاًِ هؼایٌِ تزای( زٍّفتگی ّز یا ّفتگی) هىزر  هزاخؼِ تا هزتة طَر تِ

 طزیك اس) ٍاصیٌال تزاًس سًََگزافی ارسیاتی. ضًَس هی پیگیزی سزپایی صَرت تِ سًاى

( فطار تسٍى ٍ تا ٍاصى طَل زر تغییز) رحن زّاًِ پَیایی ٍ رحن زّاًِ طَل اس( ٍاصى

 تَلس تزای تاالتز ذطز هؼزض زر تیواراى اس زستِ آى ضٌاسایی تزای است هوىي

 ، رحن زّاًِ اتساع ًتیدِ زر ٍ رحن ضسى تشري تا[75 ، 72. ]تاضس هفیس سٍزرس

 تِ الشام) اًسیىاسیًَی است هوىي ایي. ترَرز ضىست سزوالص یه است هوىي

 .تاضس لشٍم صَرت زر سٍزرس سایواى زرهاى یا ًدات سزوالص(اًدام

 ایي اس ضسیس ّای ٍرسش ٍ ذزیس ّای ویسِ حول هاًٌس سٌگیي وززى تلٌس اس تایس ضوا

 ،سٍر ّا پلِ اس رفتي ،تاال سَاری زٍچزذِ یا زٍیسى هثال ػٌَاى وٌیستِ ذَززاری لثیل

 سِ هست تِ ،(وٌیس زرهاى را یثَست ٍ وٌیس استفازُ فزًگی تَالت اس)تَالت زر سزى

 . ػول اس تؼس هاُ

 تزای تگیزیس هزذصی ّفتِ چٌس یا زٍ حسالل وٌین هی تَصیِ ضوا تِ هؼوَالً ها

 زاضتِ اًتظار تَاًیس هی ضوا. است هتفاٍت ّوِ تزای تْثَز اگزچِ ، ذاًِ زر تْثَزی

 تارزاری اس لثل را سزوالص اگز. تشًیس لسم راحتی تِ تتَاًیس ّفتِ سِ یا زٍ طی وِ تاضیس

 تىٌیس تَزى آهازُ احساس  ٍ ضَیس پزیَز تار یه وٌیس سؼی است هوىي ،  زاریس

 تارزاری تزای

 تْیِ ٍ تزخوِ:زوتزحسیي خسیس                             

 هٌثغ:هایَ ولیٌیه ٍ هساسىیپ                           
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 ًد ّا ٍ ًَارّای استفازُ ضسُ زر سزوالص


