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خالصه
سابقه و هدف :جراحي های سرکالژ جهت درمان نارسایي سرویکس ،به صورت واژینال انجام مي شوند اما در برخي بیماران به دلیل تغییرات آناتومیکي گردن رحم بر اثر
عوامل مادرزادی و یا جراحي قبلي نمي تواند به صورت واژینال انجام شود ،در این موارد مي توان سرکالژ ترانس آبدومینال ( Trans-Abdominal Cervicoisthmic
 )Cerclage= TCICرا در نظر گرفت .هدف از مطالعه حاضر ،ارایه گزارش نتایج سه مورد از سرکالژ ترانس آبدومینال موفق مي باشد.
گزارش مورد :بیمار خانمي  30ساله دارای سابقه کورتاژ و سرکالژ ترانس واژینال ناموفق بود .بیمار در هفته  7بارداری به دلیل احتمال زایمان زودرس و نارسایي سرویکس
تحت عمل جراحي سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراتومي قرار گرفت .بیمار بعدی خانمي 01ساله با سابقه انجام  6نوبت  IVFو داشتن دو جنین زنده در هفته 03
حاملگي به دلیل احتمال زایمان زودرس و نارسایي سرویکس تحت عمل جراحي  TCICبه روش الپاراتومي قرار گرفت .بیمار دیگر خانمي  20ساله با سابقه کورتاژ و سرکالژ
ترانس واژینال و  2سقط ،به علت احتمال زایمان زودرس و نارسایي سرویکس مي باشد که این بیمار نیز تحت عمل جراحي  TCICبه روش الپاراسکوپي قرار گرفت .هر
سه بیمار در هفته  32بارداری تحت سزارین قرار گرفته و نوزاداني سالم به دنیا آوردند.
نتیجه گیری :بر اساس مطالعه حاضر ،سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراسکوپي یا الپاراتومي در بیماران دارای زایمان زودرس یا نارسایي سرویکس ،در زناني که سرکالژ
ترانس واژینال ناموفق دارند ،نتایج مطلوبي دارد.
واژههای کلیدی :سرکالژ ،رحم ،ترانس آبدومینال ،گزارش مورد.

مقدمه
امروزه زایمان زودرس یکي از مهمترین چالش های زنان بوده و خطر ابتال به

سرویکس با وجود دارا بودن سرکالژ ترانس واژینال ،با موفقیت درمان نمي شوند و

عوارض و مرگ و میر نوزادان را افزایش مي دهد ( .)0برای جلوگیری از زایمان

زایمان زودتر از موعد اتفاق مي افتد ( .)9در خانم  25ساله که توسط  Shinو

زودرس عمل سرکالژ انجام مي شود ،این عمل معموال بین هفته  02تا  06حاملگي

همکاران گزارش شد ،سرکالژ ترانس واژینال به دلیل مشکالت تکنیکي قابل انجام

انجام مي شود ( .)2نارسایي سرویکس به معنای عدم توانایي رحم در حفظ حاملگي

نبود و با سرکالژ سرویکال الپاراسکوپیک بیمار درمان شد ( .)01نارسایي سرویکس

داخل رحمي است و یکي از علت های ایجاد سقط جنین و یا زایمان زودرس

مي تواند دالیل مادرزادی یا اکتسابي داشته باشد .از جمله دالیل نارسایي سرویکس

مي باشد (0و .)3نارسائي سرویکس در  1/0تا  0درصد از کل حاملگي ها رخ

عبارت از آسیب دیدگي هنگام زایمان قبلي ،سقط جنین قبلي به خصوص در زمانیکه

مي دهد و مسئول  %2از سقط های مکرری است که در سه ماه دوم حاملگي اتفاق

دهانه رحم بیش از  01میلي متر باز باشد ،بارداری های مکرر ،تاثیر استرس و

مي افتد ( .)5همچنین زناني که به صورت دو قلو باردار هستند  %51بیشتر از سایرین

پروستاگالندین ها و یا انسداد دهانه رحم مي باشد (02و .)00درمان متعارف نارسایي

در معرض زایمان زودرس هستند و  5برابر بیشتر از سایر زنان در معرض مرگ

سرویکس ،سرکالژ دهانه رحم از طریق واژینال مي باشد .با این وجود در برخي

نوزادان هستند ( .)6بنابرا ین برای جلوگیری از پارگي زودرس غشاهای جنیني و

شرایط سرکالژ دهانه رحم به دلیل تغییرات آناتومیکي گردن رحم بر اثر عوامل

زایمان زودرس در اثر نارسایي سرویکس استفاده از جراحي سرکالژ به صورت

مادرزادی و یا عمل های جراحي قبلي نمي تواند به صورت واژینال انجام شود که

درماني یا پیشگیری کننده در اواخر سه ماهه اول یا اوایل سه ماهه دوم بارداری

مي توان در این موارد سرکالژ ترانس آبدومینال ( Trans-Abdominal

توصیه مي شود (6-2و .)3در یک مطالعه کوهورت گذشته نگر از  025زني که تحت

 )Cervicoisthmic Cerclage= TCICرا در نظر گرفت ( .)3تکنیک

عمل جراحي سرکالژ قرار گرفته بودند درصد بقای نوزادان آنها بعد از  00هفته %90

سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراسکوپي و الپاراتومي قابل انجام است (.)2

شد ( .)7مطالعه  Carterو همکاران نشان داد که  %03از زنان مبتال به نارسایي

 TCICبه صورت الپاراسکوپي بعد از هفته  03حاملگي معموال انجام نمي شود
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آدرس :سنندج ،دانشگاه علوم پزشکي کردستان ،دانشکده پرستاری و مامائي ،گروه اتاق عمل .تلفن127-33603505 :

E-mail: Behzad.gholamveisi@gmail.com



20

مجله دانشگاه علوم پزشکي بابل /دوره  /23سال 0011



گزارش  3مورد سرکالژ ترانس آبدومینال موفق؛ عطیه منصوری و همکاران

زیرا اندازه رحم جهت انجام عمل جراحي بسیار بزرگ است ،متوسط سن حاملگي

گرفت .عمل سرکالژ با نخ مرسلین صفر انجام گردید .هیچ گونه عارضه ای در پایان

برای انجام  TCICبه صورت الپاراتومي به طور قابل توجهي باالتر از روش

عمل مشاهده نشده و بیمار پس از  6روز از بیمارستان مرخص گردید .در

الپاراسکوپي است ( .)9انجام  TCICبیش از هفته  02حاملگي به علت کمبود

پیگیری های بعدی در هفته  21و  32حاملگي هیچ گونه عارضه ای مشاهده نگردید.

فضای کافي جهت انجام عمل جراحي مشکل است و ممکن است باعث ایجاد پارگي

بیمار در هفته  32بارداری تحت سزارین قرار گرفته و دو نوزاد با وزن های 3221

غشاهای جنیني و زایمان زودرس شود ،با این وجود به رغم تشخیص دیررس

گرم و  2539گرم با نمره آپگار  9به دنیا آمد .پس از انجام سزارین نخ مرسیلین

نارسایي سرویکس پس از هفته  02حاملگي انجام سرکالژ ضرورت دارد ( .)3به

خارج گردید.

علت اهمیت سرکالژ ترانس آبدومینال در جلوگیری از سقط و زایمان زودرس،

بیمار سوم :بیمار خانمي  20ساله دارای سابقه جراحي کورتاژ و سرکالژ ترانس

روش های نوین بالیني و گایدالین های بین المللي با رویکردهای مختلف در مورد

واژینال و همچنین  0زایمان طبیعي با فرزند سالم و  2سقط بوده است .بیمار در

درمان و بقای بیماران نقش مهمي داشته است .با این وجود ،نیاز به انجام مطالعات

هفته  02بارداری به بیمارستان مهر حضرت عباس مشهد مراجعه کرده و نارسایي

بالیني و گزارش مواردی در این زمینه و ادغام دانش و تجربه بالیني برای تعمیم

سرویکس توسط عالئم بالیني و مشاهدات انجام شده تایید شد .سونوگرافي انجام

نتایج مطالعات بالیني مبتني بر شواهد بسیار کمک کننده خواهند بود (00و .)03در

شده سالمت جنین را تایید نمود .جهت جلوگیری از سقط و زایمان زودرس برای

این مطالعه ،موفقیت سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراسکوپي و الپاراتومي

بیمار سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراسکوپي در هفته  03حاملگي با استفاده

در  3بیمار گزارش مي گردد.

از نخ مرسلین صفر انجام گردید .پس از انجام عمل بیمار دچار عارضه ای نگردید.
بیمار پس از  0روز از بیمارستان مرخص گردید .در پیگیری های بعدی نیز که در
هفته  09و  29بارداری انجام شد عارضه ای مشاهده نشد .بیمار در هفته  32بارداری

گزارش مورد
پس از اخذ رضایت آگاهانه در خصوص ارایه نتایج با رعایت اصل حفظ

تحت سزارین قرار گرفت و نوزادی با وزن  2671گرم با نمره آپگار  9به دنیا آورد.
پس از انجام سزارین نخ مرسلین نیز خارج گردید.

محرمانگي اطالعات بیماران ،نتایج حاصل از این مطالعه با کد اخالق
 IR.MUK.REC.1399.061گزارش مي شود .تمام بیماران در اتاق عمل
تحت مانیتورینگ استاندارد بیهوشي شامل پالس اکسي متر ،مانیتورینگ قلبي،

بحث و نتیجه گیری
در این گزارش سه بیماری که به دلیل نارسایي سرویکس کاندید جراحي

فشار سنج و کاپنوگرافي قرار گرفتند (.)05
بیمار اول :بیمار خانمي  30ساله با سابقه دو بار حاملگي و یک فرزند و سابقه جراحي

سرکالژ بودند و تحت جراحي سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراسکوپي

کورتاژ و یکبار سرکالژ ترانس واژینال ناموفق بود .بیمار در هفته هفتم بارداری به

و الپاراتومي قرار گرفتند ،گزارش مي گردد .نارسایي سرویکس را مي توان با استفاده

بیمارستان مهر حضرت عباس مشهد مراجعه کرد .با استفاده از شواهد بالیني و

از سرکالژ ترانس واژینال کنترل کرد ،اما گاهي اوقات بیماران مبتال به نارسایي

معاینات انجام شده مشخص شد که بیمار دچار نارسایي سرویکس است .سونوگرافي

سرویکس دارای دهانه رحم بسیار کوتاه ،تغییر شکل یافته و زخم شده هستند

انجام شده سالمت جنین را تایید کرد .بیمار به دلیل احتمال سقط جنین و موفق

که نمي توان به روش معمول این نارسایي را مدیریت کرد ( .)06در این بیماران

نبودن سرکالژ ترانس واژینال کاندید جراحي سرکالژ ترانس آبدومینال به روش

سرکالژ ترانس آبدومینال ( )TCICمي تواند گزینه خوبي باشد ( .)5دلیل موفق

الپاراتومي شد .پس از این که بیمار تحت بیهوشي عمومي قرار گرفت ،جراحي

بودن  TCICنسبت به سرکالژ ترانس واژینال ،محل قرار گیری بخیه است که

سرکالژ با نخ مرسلین شماره صفر و در هفته  7بارداری انجام گرفت .در پایان عمل

در سطح دهانه داخلي رحم قرار مي گیرد و باعث تقویت ضعف دهانه رحم مي شود

هیچ گونه عارضه ای مشاهده نشد .بیمار  0روز پس از عمل مرخص گردید .در

(.)0

پیگیری های بعدی در هفته 05و  29نیز هیچ گونه عارضه ای مشاهده نگردید .بیمار

هنگام انجام  TCICهیچ معیار دقیقي برای الپاراسکوپي یا الپاراتومي وجود

در هفته  32بارداری تحت عمل جراحي انتخابي سزارین قرار گرفته و نوزادی با

ندارد (06و .)5با این وجود در برخي مراکز عمل سرکالژ را در حاملگي های زیر 05

نمره آپگار  9و وزن  2991گرم به دنیا آورد .نخ مرسیلین نیز پس از زایمان برداشته

هفته به صورت الپاراسکوپي و برای حاملگي های باالی  05هفته به دلیل سختتر

شد.

بودن روش الپاراسکوپي به صورت الپاراتومي انجام مي دهند ( .)3در مطالعه ما

بیمار دوم :بیمار خانمي  01ساله دارای سابقه  6نوبت In Vitro Fertilization

دستکای رحم بسیار کم بود و هیچ عارضه ای در بعد از جراحي ایجاد نشد .در گزارش

( )IVFو سابقه جراحي کورتاژ و  2سقط بوده است .بیمار در هفته  00بارداری به

 Mansouriو همکاران بیماری در هفته  02بارداری تحت عمل جراحي TCIC

بیمارستان مهر حضرت عباس مشهد مراجعه کرد .با استفاده از معاینات انجام شده

به روش الپاراسکوپي قرار گرفت و سرانجام در هفته  30بارداری نوزادی سالم

مشخص شد که بیمار دچار نارسایي سرویکس است .در سونوگرافي انجام شده

به دنیا آورد (.)0

تصویر  3ساک حاملگي مجزا درون رحم دیده شد .دو ساک حاملگي حاوی

در گزارشي که توسط  Joungو همکاران منتشر شد دو بیمار که مبتال به

جنین های زنده و ضربان قلب و حرکات نرمال بود .ساک سوم با سایز کوچک و

نارسایي سرویکس بودند یکي در هفته  20حاملگي و دیگری در هفته  02حاملگي

فاقد جنین رویت شد که به نظر ساک حاملگي رشد نکرده بود .طول سرویکس 32

تحت  TCICبه روش الپاراتومي قرار گرفتند که هر دو بیمار نوزادان خود را در

میلي متر بوده و به دلیل احتمال سقط و زایمان زودرس بیمار تحت بیهوشي عمومي

هفته  32حاملگي با موفقیت به دنیا آوردند ( .)3در مطالعه ای که توسط  Naharو

و عمل سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراتومي در هفته  03حاملگي قرار

همکاران انجام شد نتایج حاکي از موفقیت جراحي سرکالژ به روش ترانس آبدومینال

J BabolUniv Med Sci; 23;2021
Three Successful Cases of Transabdominal Cerclage: A Case Report; A. Mansouri, et al

25

بود ( . )07اکثر گزارشات حاکي از نتایج مطلوب سرکالژ ترانس آبدومینال بوده به

تولد نوزاد سالم ،یکسان است ( .)22از طرفي در مطالعه ای که  Huangو همکاران

طوری که  21تا  25درصد از حاملگي ها در هفته  32به روش سزارین خاتمه یافته

انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراسکوپي

است (02و .)00در مطالعه ما نیز تمام بیماران بدون هیچ عارضهای نوزاداني سالم به

در زناني که دچار نارسایي سرویکس بوده و حاملگي دوقلو دارند و یا سابقه سرکالژ

دنیا آوردند.

ترانس واژینال ناموفق داشته و گردن رحم بسیار کوتاه دارند سودمند مي باشد (.)6

مهمترین نقطه ضعف رویکرد  TCICبه روش الپاراتومي ،نیاز به دو
الپاراتومي یکي برای سرکالژ و یکي برای سزارین است .چسپندگي روده بعد از

در مطالعه ما نیز نوزادان هر سه بیمار بدون هیچ عارضه ای و در زمان مناسب متولد
شدند.

عمل و بستری در بیمارستان از معایب روش باز است ( .)02برخي از عوارض

با توجه به مطالعات انجام شده و مطالعه حاضر که حاکي از موفقیت این روش

 TCICبه روش الپاراتومي خونریزی ،آسیب احشایي ،از دست دادن حاملگي و

جهت جلوگیری از سقط و زایمان زودرس است ،سرکالژ ترانس آبدومینال به روش

خطرات بیهوشي مي باشد ( )09که در مطالعه ما هیچ کدام از این عوارض ایجاد

الپاراسکوپي یا الپاراتومي در بیماراني که دچار نارسایي سرویکس هستند به ویژه

نشد .در مطالعه ای مروری سیستماتیک که  Burgerو همکاران با هدف مقایسه

در افرادی که دارای سابقه سقط های مکرر به دلیل ناموفق بودن روش سرکالژ

سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراسکوپي و روش الپاراتومي انجام دادند.

ترانس واژینال ،کوتاهي دهانه رحم ،وجود زخم بر روی دهانه رحم و دهانه رحمي

نتایج حاکي از آن بود که تولد نوزاد زنده در هفته  30حاملگي به بعد در روش

تغییر شکل یافته هستند مي تواند یک روش درماني و پیشگیرانه موثر در جهت

الپاراسکوپي  %72/5و در روش الپاراتومي  %20/2بود .بنابراین سرکالژ به روش

جلوگیری از سقط و زایمان زودرس باشد.

الپاراتومي موفقیت بیشتری نسبت به روش الپاراسکوپي داشت ( .)21با این حال
یک مطالعه کوهورت آینده نگر توسط  Adesو همکاران بین سال های  2117تا
 2100نشان داد که سرکالژ ترانس آبدومینال به روش الپاراسکوپي و الپاراتومي

تقدیر و تشکر

هر دو در بقا  %011نوزادان موفق بوده است ،عوارض جراحي نیز در گروه الپاراتومي

بدینوسیله از بیماران و خانواده آنها که در تمام مراحل انجام مطالعه اطالعات

 %22و در گروه الپاراسکوپي  %2گزارش شده بود ( .)20بر این اساس در مطالعه ای

الزم را در اختیار گذاشتند و همچنین از پرسنل زحمتکش بیمارستان پیوند اعضا

که  Kimو همکاران انجام دادند مشخص شد که عوارض سرکالژ ترانس آبدومینال

منتصریه مشهد که با کمال دلسوزی در اجرای این مطالعه ما را یاری نمودند ،تقدیر

به روش الپاراسکوپي کمتر از روش الپاراتومي مي باشد اما نتیجه هر دو روش در

و تشکر مي گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Cerclage surgeries for the treatment of cervical insufficiency are performed
transvaginally. However, in some patients, due to anatomical changes of the cervix caused by congenital factors or
previous surgery, they cannot be performed transvaginally. Transabdominal cervicoisthmic cerclage (TCIC) is
considered in these cases. The aim of the present study was to report the results of three successful cases of
transabdominal cerclage.
CASE REPORT: The first patient was a 34-year-old woman with a history of failed curettage and transvaginal cerclage.
By the seventh week of pregnancy, the patient underwent transabdominal cerclage via laparotomy due to the possibility
of preterm delivery and cervical insufficiency. The next patient was a 40-year-old woman with a history of performing
six IVF sessions and having two live fetuses, underwent TCIC laparotomy at 13th week of pregnancy due to the possibility
of preterm delivery and cervical insufficiency. Another patient was a 24-year-old woman with a history of transvaginal
curettage and cerclage and 2 miscarriages. This patient also underwent laparoscopic TCIC surgery due to the possibility
of preterm delivery and cervical insufficiency. All three patients underwent cesarean section at 38 th week of gestation
and gave birth to healthy babies.
CONCLUSION: According to the present study, transabdominal cerclage via laparoscopy or laparotomy in patients
with preterm delivery or cervical insufficiency has favorable results in women with unsuccessful transvaginal cerclage.
KEY WORDS: Cerclage, Uterus, Transabdominal, Case Report.
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