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 ىبلیمًرد وبدر اس سزکالص تزاوس ابديم کیگشارش 

 مًفق
 ی، مصطف3مُز معصًمٍ جبيداندکتز ، 2یعی، وجمٍ سم1یمىصًر ٍیعطدکتز 

 *4یصبدق

 زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگاُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ،ییگزٍُ سًاى ٍ هاها اریداًؾ .1

 .زاىیتْزاى، ا زاى،یا یداًؾگاُ ػلَم پشؽى ،ییداًؾدَ ماتیتحم تِیارؽذ اتاق ػول، وو یوارؽٌاع یداًؾدَ .2

 .زاىی، هؾْذ، اهْز حضزت ػثاط وارعتاىیت واى،یسًاى ٍ سا یخزاح هتخصص .3

 .زاىیهؾْذ، ا ِ،یهٌتصز شیالیاػضاء ٍ د ًَذیاتاق ػول، هزوش پ غتیوارؽٌاط ارؽذ تىٌَلَص .4

 06/06/1398  تبریخ پذیزش:  11/03/1398تبریخ دریبفت: 
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هاِّ دٍم ٍ اٍایل عِ هاِّ عَم ّای سٍدرط ٍ هزي ًَساداى در عِ  ًارعایی عزٍیىظ، یىی اس ػلل ایداد سایواىمقدمٍ: 

طَر هؤثزی تَعط عزوالص دّاًِ رحن تحت درهاى  تَاًٌذ تِ تاؽذ. اوثز سًاى هثتال تِ ًارعایی عزٍیىظ هی تارداری هی

ّای  لزار گیزًذ. عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال، رٍؽی هؤثز ٍ وارآهذ در تیواراى تا عزٍیىظ وَتاُ، دارای عاتمِ سایواى

تاؽذ. در ایي هطالؼِ یه هَرد ًادر اس عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال  اتمِ عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال ًاهَفك هیسٍدرط ٍ دارای ع

 ؽَد. گشارػ هی

ًاهَفك عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال  یه هزتثِ ٍّای عشاریي، وَرتاص  عالِ دارای عاتمِ خزاحی 43تیوار خاًوی معزفی بیمبر: 

احتوال سایواى سٍدرط، وَتاّی طَل عزٍیىظ ٍ هَفك ًثَدى عزوالص تزاًظ تارداری تِ دلیل  12تَد. تیوار در ّفتِ 

دلیل  تِ  تارداری 34ٍاصیٌال، تحت خزاحی عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال تِ رٍػ الپارٍعىَپی لزار گزفت. تیوار در ّفتِ 

 دًیا آهذ. تحت عشاریي لزار گزفت ٍ ًَساد واهالً عالن تِ ؽزٍع اًمثاضات رحوی

ّای  ای در راتطِ تا تیواراى دارای عاتمِ سایواى اس آًدایی وِ عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال ًتایح فَق الؼادُگیزی:  وتیجٍ

سٍدرط دارد ٍ رضایت تیواراى اس ایي رٍػ تیوار تغیار تاال تخویي سدُ ؽذُ اعت، ایي رٍػ خزاحی تِ ؽذت هَرد 

 حوایت اعت. 

 عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال، ًارعایی عزٍیىظعزوالص، عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال،  کلمبت کلیدی:
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 مقدمٍ

 28ٍیضُ لثل اس ّفتِ  تِ 1(PTDّای سٍدرط ) سایواى

ٍ  (2 ،1)ٍهیز ًَساداى  تارداری، یىی اس ػلل ػوذُ هزي

ػَالة   وٌٌذُ چٌیي یىی اس ػَاهل هْن ٍ تؼییي ّن

؛ چزاوِ در (3)عالهت ًَساداى اعت   تِدراسهذت ٍ ًاخَاع

تا ًمص طَر هؼوَل  صَرت تماء، ایي دعتِ اس ًَساداى تِ

در تىاهل، اختالالت تیٌایی، ؽٌَایی ٍ فلح هغشی ّوزاُ 

گزفتِ، هیشاى   ّای اًدام رغن تالػ . ػلی(4)ّغتٌذ 

ّای سٍدرط در خْاى رٍ تِ افشایؼ اعت وِ  سایواى

تَخِ التصادی ٍ اختواػی را ًیش  ّای لاتل  هتؼالثاً ّشیٌِ

ي فاوتَر در تزٍس سایواى سٍدرط (. چٌذی3تِ دًثال دارد )

ای وِ در ایي  ًمؼ دارًذ ٍ تا ٍخَد هطالؼات گغتزدُ

چٌاى ػاهل اصلی ًاؽٌاختِ  گزفتِ اعت، ّن سهیٌِ اًدام 

ػٌَاى ػذم  (. ًارعایی عزٍیىظ ت1ِهاًذُ اعت ) تالی

تَاًایی رحن در حفظ حاهلگی داخل رحوی تؼزیف 

تاؽذ وِ  ؽَد ٍ یىی اس دالیل سایواى سٍدرط هی هی

ٍعیلِ هؾخصِ اتغاع تذریدی ٍ تذٍى درد دّاًِ رحن  تِ

در عِ هاِّ دٍم ٍ یا اٍایل عِ هاِّ عَم تارداری ٍ 

ّای خٌیٌی  ّوزاُ تا ػالئن پزٍالپظ ٍ تزآهذُ ؽذى پزدُ

ّا ٍ دفغ خٌیي  تِ درٍى ٍاصى وِ تِ دًثال آى پارگی پزدُ

پاتَفیشیَلَصی  (.5-7)ؽَد  ٍخَد دارد، هؾخص هی

خَتی تؼزیف ٍ هؾخص ًؾذُ اعت  رعایی عزٍیىظ تًِا

ایي اعت وِ چٌذیي ػلت در ایي رًٍذ   دٌّذُ ٍ ایي ًؾاى

دخیل ّغتٌذ وِ در ًْایت تِ یه هغیز هؾتزن هٌتْی 

(. ػَاهل ایداد وٌٌذُ ًارعایی عزٍیىظ را 3ؽًَذ ) هی

ؽاهل: وَتاّی  "هادرسادی"تَاى تِ دٍ گزٍُ اصلی  هی

یزطثیؼی ٍ عاتمِ تواط تا دی اتیل دّاًِ رحن، هَلزیي غ

ؽاهل: ٍارد ؽذى آعیة در  "تزٍهایی"اعتیل تغتزٍل ٍ 

دّاًِ رحن در طی  گؾادؽذىطی سایواى ٍاصیٌال، عاتمِ 

ػول وَرتاص خْت خزٍج تمایای حاهلگی ٍ وًَیشاعیَى 

(. تز طثك گشارؽات، ًارعایی 6، 5تمغین ًوَد )

% 8ط ٍ ّای سٍدر % اس سایواى1/0-1عزٍیىظ ػاهل 

، 7تاؽذ ) ٍهیز ًَساداى در عِ هاِّ دٍم تارداری هی هزي

طَر ِ تَاًٌذ ت . اوثز سًاى هثتال تِ ًارعایی عزٍیىظ هی(8

ٍعیلِ عَچَر هزعیلي در اطزاف عزٍیىظ  هؤثزی تِ

(. عزوالص خْت درهاى 6تحت درهاى لزار گیزًذ )

                                                 
1 Preterm delivery 

عال اعت وِ هَرد  60ًارعایی عزٍیىظ تیؼ اس 

ّای عزوالص  (. اوثز خزاحی3اعتفادُ لزار هی گیزد )

صَرت ٍاصیٌال اًدام  خْت درهاى ًارعایی عزٍیىظ، تِ

در عال  2(TVC. عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال )(9)پذیزًذ  هی

 1957تَعط ؽیزٍدوار هؼزفی ؽذ ٍ در عال  1955

تَعط ام عی دًٍالذ تؼذیل گؾت ٍ در حال حاضز 

(. عزوالص تزاًظ 2تاؽذ ) تزیي تىٌیه عزوالص هی رایح

اتذٍهیٌال تا اًدام اصالحاتی در تىٌیه عزوالص تزاًظ 

تَعط تٌغَى ٍ دارفی هؼزفی ؽذ  1965ٍاصیٌال در عال 

% اس سًاى 13. گشارؽات حاوی اس آى اعت وِ حذٍد (10)

هثتال تِ ًارعایی عزٍیىظ تا ٍخَد دارا تَدى عزوالص 

ؽًَذ ٍ سایواى  تزاًظ ٍاصیٌال، تا هَفمیت درهاى ًوی

(. عزوالص تزاًظ 6افتذ ) تز اس هَػذ اتفاق هیسٍد

ػٌَاى درهاى اًتخاتی ٍ هؤثز خْت ًارعایی  اتذٍهیٌال تِ

(. در اوثز 11، 3)تاؽذ  عزٍیىظ ایي دعتِ اس تیواراى هی

هَارد تىٌیه تزاًظ اتذٍهیٌال عزوالص در تیي ّفتِ 

ػٌَاى یه الذام پیؾگیزاًِ اًدام  تارداری تِ 15-10

ّای رحن تا ٍضَح  (، سیزا در ایي سهاى تافت2پذیزد ) هی

َر در تاال لاتل تؾخیص ٍ توایش اعت، لزار دادى عَچ

آعاًی لاتل اًدام  هحل اتصال عزٍیىظ ٍ گزدى رحن تِ

تَاى لثل اس ٍارد  را هی ًمص خٌیيچٌیي  ّناعت ٍ 

در طی رٍػ  .(12)خَتی تؾخیص داد  وزدى عَسى تِ

عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال، عَچَر در عطح دّاًِ داخلی 

رحن در هحل اتصال خغن رحن ٍ عزٍیىظ ٍ هذیال تِ 

ؽَد وِ خْت خلَگیزی اس لغشػ  ػزٍق رحن سدُ هی

، 2ؽَد ) ٍعیلِ لیگاهاى یَتزٍعاوزال تمَیت هی عَچَر تِ

ّای عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال ؽاهل  (. اًذیىاعیَى3

لثیل: داؽتي عاتمِ عزوالص ٍاصیٌال ًاهَفك،  هَاردی اس

وَتاّی ؽذیذ گزدى رحن، دارا تَدى اختالالت هادرسادی 

تَخْی اس عزوالص  در عاختار رحن، داؽتي اعىار لاتل

دّاًِ تزاًظ ٍاصیٌال لثلی ٍ ٍخَد سخن ٍ پارگی ػویك 

(. تز اعاط گشارؽات، هیشاى هَفمیت 9، 7تاؽذ ) هی رحن

ؽَد، سیزا ایي رٍػ تا  ویي سدُ هی% تخ85-93ایي رٍػ 

هالحظِ هیشاى سًذُ هاًذى ًَساداى ٍ درصذ  افشایؼ لاتل 

تزی اس سایواى سٍدرط ٍ پارُ ؽذى ویغِ آب سٍدتز  پاییي

اس هَػذ در همایغِ تا تىٌیه تزاًظ ٍاصیٌال هزتثط اعت 

                                                 
2 transvaginal cerclage 
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TAC(. تىٌیه 7، 2)
تِ رٍػ الپارٍتَهی ٍ  1

در همایغِ تا رٍػ  (.2الپارٍعىَپی لاتل اًدام اعت )

ٍهیز  الپارٍتَهی، در رٍػ الپارٍعىَپی هیشاى هزي

ًَساداى ٍ ػَارضی اس لثیل خًَزیشی، اًمثاض ػزٍق رحن، 

ای واّؼ  طَر لاتل هالحظِ ػفًَت سخن ٍ آعیة رحن تِ

(. 7رعذ ) % هی89-100یاتذ ٍ هیشاى هَفمیت تِ  هی

ی تٌاتزایي تِ دلیل هشایای سیادی وِ رٍػ الپارٍعىَپ

ًغثت تِ رٍػ الپارٍتَهی هاًٌذ احتوال چغثٌذگی 

تز تؼذ اس ػول، ون ؽذى هذت تغتزی ٍ  تز، درد ون ون

ؽَد  تز دارد، اهزٍسُ ایي رٍػ تزخیح دادُ هی تْثَد عزیغ

وِ در تیوار هَرد ًظز ًیش رٍػ الپارٍعىَپی ارخح 

(. در ایي هطالؼِ، یه هَرد ًادر اس عزوالص 1داًغتِ ؽذ )

 ؽَد. هیٌال گشارػ هیتزاًظ اتذٍ
 

 معزفی بیمبر
ّای عشاریي،  عالِ دارای عاتمِ خزاحی 43تیوار خاًوی 

وَرتاص ٍ عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال ًاهَفك تَد. تیوار در 

ای تِ تیوارعتاى هْز  تارداری خْت چىاج دٍرُ 11ّفتِ 

حضزت ػثاط هؾْذ هزاخؼِ ًوَدُ تَد. در عًََگزافی 

صَرت گزفتِ، عالهتی خٌیي تأییذ گزدیذ. تز اعاط 

هؼایٌات اًدام گزفتِ، وَتاّی هادرسادی  ؽَاّذ تالیٌی ٍ

هتز( ٍ ًارعایی عزٍیىظ هَرد  عاًتی 6/1دّاًِ رحن )

تأییذ لزار گزفت. تیوار تِ دلیل احتوال سایواى سٍدرط ٍ 

هَفك ًثَدى عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال، واًذیذ خزاحی 

عزوالص تِ رٍػ  گزدیذ.عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال 

ي ؽوارُ صفز تِ رٍػ هزعیلالپارٍعىَپی ٍ تَعط ًخ 

 اًدام گزفت.  تارداری 12در ّفتِ  هه دًٍالذ

 صَرت تَد وِ تیوار تحت تیَْؽی ؽزح ػول تِ ایي

ػوَهی لزار گزفت. واتتز فَلی تزای تیوار تؼثیِ ؽذ. 

گًَِ اتشاری در ٍاصى گذاؽتِ ًؾذ. گاس در داخل ؽىن  ّیچ

هتز خیَُ  هیلی 12تشریك ؽذ. فؾار داخل ؽىن در حذٍد 

حفظ ؽذ. ٍضؼیت تیوار تِ تزًذلٌثزي تغییز دادُ ؽذ. 

در  5در لغوت فَلاًی پَتیظ ٍ دٍ پَرت  10یه پَرت 

ّای  رم تحتاًی ٍ اًتْا تِ ؽزیاىلغوت یه چْا

گاعتزیه تؼثیِ ؽذ. پزیتَئي تیي هثاًِ ٍ رحن  اپی

هتزی  هیلی 5صَرت ػزضی تَعط لیچی هٌحٌی  تِ

                                                 
1 transabdominal cerclage 

خذاعاسی ؽذ. هثاًِ اس لغوت پاییي رحن خذا ؽذ. 

ّای رحوی را  خذاعاسی ػزضی، دیذ لذاهی اس ؽزیاى

عَپزاپَتیه ٍارد  10فزاّن ًوَد. ًخ هزعیلي اس پَرت 

ؽذ. خغن رحن تَعط رتزوتَر هثلثی تاال تزدُ ؽذ تا 

لغوت خلفی ٍ تحتاًی رحن ٍ وَلذیغان اوغپَس گزدد. 

-2عپظ ًَن عَسى در لغوت خلفی ایغتوَط رحن، 

 5هتز تاالتز ًغثت تِ لیگاهاى یَتزٍعاوزال ٍ  عاًتی 1

هتز داخل ًغثت تِ هحل اتصال خلف لیگاهاى پْي  هیلی

هتز اس  عاًتی 2-3ظ عَسى ٍ عزٍیىظ لزار گزفت. عپ

صَرت ػوَدی راًذُ ؽذ ٍ رحن تِ پاییي  خغن رحن تِ

تزدُ ؽذ تا ًَن عَسى وِ ٍارد ؽذُ تَد، اوغپَس ؽَد. 

عپظ عَسى اس لغوت لذام تیزٍى وؾیذُ ؽذ. عَسى 

خارج ؽذ. عپظ تخیِ تؼثیِ  10هات ؽذ ٍ اس پَرت 

ؽذُ تِ آراهی تزخالف خلف ایغتوَط رحن وؾیذُ ؽذ 

 اًتْای تخیِ گزُ سدُ ؽذ.ٍ دٍ 

عاػت پظ اس ػول تزخیص گزدیذ.  24تیوار 

تارداری اًدام  29ٍ  18ّای تیوار در ّفتِ  پیگیزی

گزفت. تیوار تحت اعتزاحت هطلك تَد ٍ تا پایاى تارداری 

وزد. عزاًدام تیوار در ّفتِ  آًتی وَاگَالى هصزف هی

تحت ػول تِ دلیل ؽزٍُ اًمثاضات رحوی تارداری  34

گزم ٍ تا ًوزُ آپگار  2720شاریي لزار گزفت. ٍسى ًَساد ع

 تَد.  9

 
 

 بحث

ّای سًاى تاردار  تزیي چالؼ سایواى سٍدرط، یىی اس تشري

(. ًارعایی عزٍیىظ، یىی اس ػلل ؽایغ در 2تاؽذ ) هی

تاؽذ ٍ هیشاى ؽیَع آى اس یه در  ّای سٍدرط هی سایواى

ؽذُ اعت وِ ایي   تارداری گشارػ 32تا یه در  200

% تخویي سدُ 8-15ّای هىزر  هیشاى در هَرد عمط

طَر  اى هثتال تِ ًارعایی عزٍیىظ تِ(. تیوار5ؽَد ) هی

هؼوَل در عِ هاِّ دٍم تارداری ٍ تذٍى اًمثاضات 

(؛ تٌاتزایي 6دٌّذ ) رحوی، ًَساد خَد را اس دعت هی

ٍعیلِ  هَلغ ًارعایی دّاًِ رحن تِ تَاى تا تؾخیص تِ هی

حال دلیك تیوار، ؽٌاعایی ػَاهل هغتؼذ  تزرعی ؽزح

صَرت  داری را تِوٌٌذُ ٍ اًتخاب درهاى هٌاعة، تار

(. عزوالص، درهاى اًتخاتی 4آهیش هذیزیت ًوَد ) هَفمیت
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عال اعت  60خْت ًارعایی عزٍیىظ اعت ٍ تیؼ اس 

طَر هؼوَل  (. ت9ِ، 3وِ هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ اعت )

تیواراى دارای ًارعایی عزٍیىظ تحت رٍػ عزوالص 

اس ؽًَذ ٍ احتوال ایٌىِ تیواری  تزاًظ ٍاصیٌال درهاى هی

ًظز تىٌیىی هَرد هٌاعثی خْت اًدام عزوالص تزاًظ 

(. تز اعاط هطالؼات 10ٍاصیٌال ًثاؽذ، تغیار ًادر اعت )

اًدام گزفتِ، تواهی تیواراى دارای ًارعایی عزٍیىظ 

 1965(. در عال 1درهاى ًیغتٌذ ) تَعط ایي رٍػ لاتل

عَچَر عزوالص را در عطح گزدى رحن تٌغَى ٍ دارفی، 

رٍتَهی لزار دادًذ ٍ تز اعاط ایي رٍػ اس طزیك الپا

% 100% تِ 5/76آهیش اس  خزاحی، ًتایح حاهلگی هَفمیت

(. دلیل هَفمیت ایي تىٌیه ًغثت تِ رٍػ 3رعیذ )

، عَچَر در TACتزاًظ ٍاصیٌال ایي اعت وِ در رٍػ 

گیزد ٍ تاػث تمَیت  عطح دّاًِ داخلی رحن لزار هی

. اس سهاى هؼزفی (13)گزدد  ضؼف دّاًِ داخلی رحن هی

عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال چٌذیي عال گذؽتِ اعت وِ 

یزاتی در هؼیار اًتخاب تیوار، در طَل ایي هذت تغی

تىٌیه خزاحی، سهاى اًدام خزاحی ٍ هذیزیت تیواراى 

طَر ؽایغ  ؽذُ اعت. تِ  در لثل ٍ تؼذ اس ػول اًدام

گیزًذ وِ عاتمِ  تیواراًی واًذیذ ایي تىٌیه لزار هی

عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال ًاهَفك داؽتِ ٍ یا هثتال وَتاّی 

ىٌیه تِ دٍ رٍػ (. ایي ت9، 3ؽذیذ عزٍیىظ تاؽٌذ )

الپارٍتَهی ٍ الپارٍعىَپی لاتل اًدام اعت. عزوالص 

تزاًظ اتذٍهیٌال تِ رٍػ الپارٍعىَپی تزای اٍلیي تار در 

اًدام ؽذ وِ اس آى پظ تِ دلیل هشایای سیاد  1998عال 

تز تغتزی در  رٍػ الپارٍعىَپی اس لثیل طَل هذت ون

ٍػ رٍس ٍ در ر 4-7تیوارعتاى )در رٍػ الپارٍتَهی 

تز،  عاػت(، ریىاٍری عزیغ 24تز اس  الپارٍعىَپی ون

خلَگیزی اس دٍ هزتثِ تحت الپارٍتَهی لزار گزفتي تیوار 

تز رحن، عزوالص تیوار گشارػ حاضز ًیش  واری ون ٍ دعت

(. هطالؼِ 14، 10تِ رٍػ الپارٍعىَپی اًدام گزدیذ )

( ًؾاى داد وِ تىٌیه عزوالص تزاًظ 1991ٍیٌا )

ٍهیز ًَساداى ٍ یا سایواى  تز هزي خطز ون اتذٍهیٌال تا

تارداری هزتثط اعت؛ تٌاتزایي تا در  24سٍدرط در ّفتِ 

ّای  % اس ًارعایی95ًظز داؽتي ایي هْن وِ در 

عزٍیىظ وِ تِ دًثال عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال درهاى 

ٍهیز ًَساداى ٍ سایواى سٍدرط در  اًذ، احتوال هزي ؽذُ

 7/2تزیي هیشاى آى  ت ٍ ونتارداری گغتزدُ اع 24ّفتِ 

، درهاى اًتخاتی ٍ TACؽذُ اعت، تىٌیه  گشارػ 

هؤثز خْت خلَگیزی اس سایواى سٍدرط در تیواراى 

(. در هطالؼِ ًاٍی وِ در 13تاؽذ ) واًذیذ عزوالص هی

اًدام گزفت ٍ در طی  1982-1990عال اس عال  8طی 

، تیوار تحت عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال لزار گزفتٌذ 21آى 

% تیواراى دارای عاتمِ عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال ًاهَفك 85

سخن ػویك در ٍ دیگز تیواراى دارای عزٍیىظ وَتاُ ٍ یا 

. ًتایح ایي هطالؼِ ًؾاى داد وِ رحن خَد تَدًذدیَارُ 

درصذ هیشاى هَفمیت تمای ًَساداى پظ اس عزوالص تزاًظ 

(. در هطالؼِ هْزاى 9% رعیذ )90تِ  20اتذٍهیٌال اس 

تیوار  6تیوار اًدام گزفت وِ  10( وِ تز رٍی 2000)

عاتمِ عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال ًاهَفك داؽتٌذ، ّوِ 

 2تیواراى تحت عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال لزار گزفتٌذ. 

تارداری تِ دلیل پالعٌتا پزٍیا  30ٍ  27تیوار در ّفتِ 

تحت ّیغتزوتَهی لزار گزفتٌذ ٍ یه تیوار سایواى 

تیوار  7خة هزي ًَساد گؾت. سٍدرط داؽت وِ هَ

 7ًَساداى تزم تِ دًیا آٍردًذ. ایي در حالی تَد وِ ایي 

 5تارداری داؽتٌذ وِ هٌدز تِ تَلذ تٌْا  50هادر عاتمِ 

تارداری  25هادر دیگز عاتمِ  3ًَساد سًذُ ؽذُ تَد ٍ 

ای ًگؾتِ تَد؛  داؽتٌذ وِ هٌدز تِ تَلذ ّیچ ًَساد سًذُ

ای ًَساداى پظ اس اًدام ایي تٌاتزایي هدوَع هیشاى تم

(. در هطالؼِ دٍیظ 15، 1% رعیذ )70% تِ 10تىٌیه اس 

تیوار خْت همایغِ  64( وِ تز رٍی 2000ٍ ّوىاراى )

تیوار تحت  40اًدام گزفت،  TAV  ٍTVCرٍػ 

تیوار تحت عزوالص  24عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال ٍ 

وِ تزاًظ ٍاصیٌال لزار گزفتٌذ. ًتایح هطالؼِ ًؾاى داد 

احتوال پارُ ؽذى ویغِ آب سٍدتز اس هَػذ در گزٍُ 

TAC تز اس  تِ هیشاى خیلی ونTVC ( در تزاتز 29تَد %

تِ هیشاى  TAC%(، احتوال سایواى سٍدرط در گزٍُ 8

% در 42تخویي سدُ ؽذ ) TVCتزی ًغثت تِ گزٍُ  ون

، TAC%(، سهاى تمزیثی تَلذ ًَساداى در گزٍُ 18تزاتز 

ّفتِ  TVC ،6/8±8/32ر گزٍُ ّفتِ ٍ د 1/4±3/36

گشارػ ؽذ؛ تٌاتزایي ًتایح ایي هطالؼِ ًؾاى داد وِ در 

تیواراى تا عاتمِ عزوالص تزاًظ ٍاصیٌال ًاهَفك، تىٌیه 

تز پارگی سٍدتز اس هَػذ ویغِ  تزاًظ اتذٍهیٌال تا تزٍس ون

آب ٍ سایواى سٍدرط در همایغِ تا عزوالص ٍاصیٌال ّوزاُ 
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( وِ تز 2007. در هطالؼِ دتظ ٍ ّوىاراى )(16)اعت 

تیوار وِ دارای عاتمِ سایواى سٍدرط هىزر ٍ  75ی رٍ

عزوالص ٍاصیٌال ًاهَفك تَدًذ اًدام گزفت، هیاًگیي عي 

ّفتِ ٍ  12تارداری ٌّگام اًدام عزوالص اتذٍهیٌال 

تیوار پظ اس  72ّفتِ تَد وِ  36هیاًگیي عي سایواى 

ّفتِ تارداری  24تیوار پظ اس تیؼ اس  3ّفتِ ٍ  24

ایي هطالؼِ تمای ًَساداى پظ اس  سایواى وزدًذ. طثك

. در (17)% گشارػ ؽذ 94اًدام عزوالص اتذٍهیٌال 

تیوار  1251( وِ تز رٍی 2011هطالؼِ تزگز ٍ ّوىاراى )

واًذیذ خزاحی عزوالص اًدام گزفت، تیواراًی وِ تحت 

عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال تِ رٍػ الپارٍعىَپی تَدًذ، 

ّفتِ ًَساد هتَلذ ؽذُ تَد ٍ تٌْا تؼذاد اًذوی  34پظ اس 

 عمط خٌیيچٌیي  ّفتِ داؽتٌذ. ّن 28سایواى لثل اس 

تحت عزوالص تزاًظ  ِّ اٍل تارداری افزادی وِدر عِ ها

ٍاصیٌال تَدًذ، ًغثت تِ افزادی وِ تحت عزوالص تزاًظ 

%(. تٌاتزایي تا 6/1تِ  7/3اتذٍهیٌال تَدًذ تیؾتز تَد )

تَخِ تِ هطالؼِ تزگز، هیشاى هَفمیت عزوالص تزاًظ 

% تخویي 9/80-8/90اتذٍهیٌال تِ رٍػ الپارٍعىَپی 

در سًاى تا ّا،  (. تٌاتزایي تز اعاط یافت1ِؽَد )سدُ هی

عاتمِ عزوالص ٍاصیٌال ًاهَفك، هؤثزتزیي ٍ تْتزیي 

رٍد  تىٌیه عزوالص تزاًظ اتذٍهیٌال اعت وِ اًتظار هی

ّای تالمَُ ایي رٍػ را ًغثت تِ  خزاحاى سًاى هشیت

وار  وٌتزل آى ارخح تذاًٌذ ٍ آى را تِ ػَارض اًذن ٍ لاتل

 گیزًذ.
 

 گیزیوتیجٍ

آًدایی وِ عزوالص  تا تَخِ تِ تزرعی هطالؼات، اس

ای در راتطِ تا تیواراى  الؼادُ تزاًظ اتذٍهیٌال ًتایح فَق

%( دارد ٍ 79-100ّای سٍدرط ) دارای عاتمِ سایواى

رضایت تیواراى اس ایي رٍػ تیوار تغیار تاال تخویي سدُ 

چٌیي در هَرد تیوار هَرد هطالؼِ ًتایح  ّنؽذُ اعت، 

ًاخَاعتِ خٌیي خلَگیزی  عمطٍ اس اس  اثزتخؾی داؽت

 تاؽذ.ایي رٍػ خزاحی تِ ؽذت هَرد حوایت هی وزد،
 

 

 

 مىببع
 

1. Burger NB, Brölmann HA, Einarsson JI, Langebrekke A, Huirne JA. Effectiveness of abdominal cerclage 

placed via laparotomy or laparoscopy: systematic review. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18(6):696-704.  

2. Foster TL, Moore ES, Sumners JE. Operative complications and fetal morbidity encountered in 300 

prophylactic transabdominal cervical cerclage procedures by one obstetric surgeon. J Obstet Gynaecol 2011; 

31(8):713-7.  

3. Ades A, May J, Cade TJ, Umstad MP. Laparoscopic transabdominal cervical cerclage: a 6‐year experience. 

Aust N Z J Obstet Gynaecol 2014; 54(2):117-20. 

4. Resnik R, Lockwood CJ, Moore T, Greene MF, Copel J, Silver RM. Creasy and Resnik's maternal-fetal 

medicine: principles and practice. New York: Elsevier Health Sciences; 2018. 

5. Mirbolouk F, Madadi Y. Survey the associated factors with incompetent cervix in pregnant women. J Guilan 

Univ Med Sci 2007; 16(63):68-73. (Persian).  

6. Carter JF, Soper DE, Goetzl LM, Van Dorsten JP. Abdominal cerclage for the treatment of recurrent cervical 

insufficiency: laparoscopy or laparotomy? Am J Obstet Gynecol 2009; 201(1):111.e1-4.  

7. Moore ES, Foster TL, McHugh K, Addleman RN, Sumners JE. Robotic-assisted transabdominal cerclage 

(RoboTAC) in the non-pregnant patient. J Obstet Gynaecol 2012; 32(7):643-7. 

8. Tulandi T, Alghanaim N, Hakeem G, Tan X. Pre and post-conceptional abdominal cerclage by laparoscopy or 

laparotomy. J Minim Invasive Gynecol 2014; 21(6):987-93.  

9. Novy MJ. Transabdominal cervicoisthmic cerclage: a reappraisal 25 years after its introduction. Am J Obstet 

Gynecol 1991; 164(6 Pt 1):1635-41.  

10. Ghomi A, Rodgers B. Laparoscopic abdominal cerclage during pregnancy: a case report and a review of the 

described operative techniques. J Minim Invasive Gynecol 2006; 13(4):337-41. 

11. Burger NB, Einarsson JI, Brölmann HA, Vree FE, McElrath TF, Huirne JA. Preconceptional laparoscopic 

abdominal cerclage: a multicenter cohort study. Am J Obstet Gynecol 2012; 207(4):273.e1-12.  

12. Umstad MP, Quinn MA, Ades A. Transabdominal cervical cerclage. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2010; 

50(5):460-4.  

13. Zaveri V, Aghajafari F, Amankwah K, Hannah M. Abdominal versus vaginal cerclage after a failed 

transvaginal cerclage: a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002; 187(4):868-72.  

14. Ades A, Dobromilsky KC, Cheung KT, Umstad MP. Transabdominal cervical cerclage: laparoscopy versus 

laparotomy. J Minim Invasive Gynecol 2015; 22(6):968-73. 

15. Mahran M. Transabdominal cervical cerclage during pregnancy. A modified technique. Obstet Gynecol 1978; 

52(4):502-6.   



 

 


ز 

کت
د

 ٍیعط
ًر

ص
مى

 ي ی
ان

بر
مك

َ
 

 

102 

16. Davis G, Berghella V, Talucci M, Wapner R. Patients with a prior failed transvaginal cerclage: a comparison 

of obstetric outcomes with either transabdominal or transvaginal cerclage. Am J Obstet Gynecol 2000; 

183(4):836-9. 

17. Debbs RH, Vega GA, Pearson S, Sehdev H, Marchiano D, Ludmir J. Transabdominal cerclage after 

comprehensive evaluation of women with previous unsuccessful transvaginal cerclage. Am J Obstet Gynecol 

2007; 197(3):317.e1-4. 

18.  


