
  

 

81 

 کیمورد حاملگي هتروتوپ کیگزارش  
 ، *3يمیفائزه حلدكتر ، 2انیامیرحسین جعفردكتر ، 1يوسفیزهره دكتر 

 3زادآنشاط محبان دكتر 

دانشگاه علوم  ،یدانشکده پزشکمركز تحقیقات سالمت زنان، زنان،  یانکولوژ پیفلوش ،ییاستاد گروه زنان و ماما .1

 . رانیمشهد، مشهد، ا یپزشک

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یگروه پاتولوژ اریدانش .2

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،ییگروه زنان و ماما دنتیرز .3

 07/07/1311  :تاریخ پذیرش  11/04/1311: تاریخ دریافت
 

 
 

 

 حاملگی اكتوپیک را حاملگیداخل رحمی و  حاملگیوجود همزمان  .هتروتوپیک رویدادی نادر است حاملگی :مقدمه

تشخیص این  ،آنجایی كه این نوع آبستنی در معرض خطر پارگی بارداری خارج رحمی است از. نامندهتروتوپیک می

 .هتروتوپیک انجام شد حاملگی مطالعه حاضر با هدف معرفی یک مورد. بیماری تهدیدكننده حیات بسیار مهم است

مبنی بر توده لگنی و  ینیبال بارداری، با عالئم 11ساله در هفته  20 باردار مادریک  در این مطالعه :گزارش مورد

خارج  حاملگی فروزن سکشنشود كه جراحی توده لگنی و پاسخ تخمدان معرفی می توده بدخیم تشخیص احتمالی

 .ن تولد نوزاد سالم بودآداخل رحمی تا زمان زایمان كنترل شد كه حاصل  حاملگیلذا بعد از عمل  .ای بود رحمی لوله

هتروتوپیک  حاملگی ، احتمالباردار زنباید در هر ولی  گرچه پدیده نادری است،اهتروتوپیک  حاملگی: گیری نتیجه

تواند بیمار را در شرایط اورژانس و  در صورت عدم توجه و درمان مناسب می هتروتوپیک حاملگی. را در نظر داشت

 .وخیم قرار دهد
 

 هتروتوپیک حاملگی ،ایلوله حاملگی ،توده لگنی :كلمات كلیدی
 

 

                                                 
 :پست الكترونیک ؛011-31411277: تلفن. رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ؛یمیدكتر فائزه حل :ول مكاتباتئنویسنده مس *

halimif911@mums.ac.ir 

 

 خالصه

 IJOGI, Vol. 19, No. 26, pp. 18-21, Sep 2016 1315 مهروم دهفته  ،18-61: صفحه ،62 شماره دهم،نوز دوره



 

11 

 

81 


 

ک
پی

تو
رو

هت
ي 

لگ
ام

 ح
رد

مو
ک 

ش ی
زار

گ
 

 

  قدمهم
 حاملگی داخل رحمی و  حاملگیوجود همزمان 

این نوع  .نامندهتروتوپیک می حاملگی اكتوپیک را

 و برایتتوسط  1701سال  در بارداری برای اولین بار

 شد گزارشدر طی اتوپسی مشخص و  (1110) همکار

-7000/1 هتروتوپیک خودبخود بین حاملگی وقوع  .(1)

در دهه . (2) طبیعی است حاملگی هر در 30000/1

 یک،های اكتوپحاملگیگذشته به دلیل ازدیاد قابل توجه 

علت . هتروتوپیک نیز افزایش یافته است حاملگیتعداد 

های كمک باروری افزایش استفاده از تکنیک ،این پدیده

 میزشی و التهابی لگنیآهای بیماری و وقوع بیشتر

دشوار حاملگی  نوع  تشخیص و درمان این .(3)باشد  می

خارج  حاملگی زیرا همیشه عالئم پارگی كالسیک ،است

بیماران بدون  موارد معموالً %10در . رحمی را ندارد

درد شکمی، توده آدنکس، تحریک . عالمت هستند

 هایپریتوئن و رحم بزرگ را به عنوان عالئم و نشانه

و  لودویگ (.4) ندا ههتروتروپیک تعریف كرد حاملگی

هتروتروپیک در حاملگی  یک مورد (1111)همکاران 

هه سوم بارداری تشخیص داده شده تانزانیا كه در سه ما

بود و منجر به تولد زنده هر دو جنین شد را گزارش 

 حاملگیبه دلیل احتمال وقوع پارگی  (.1)ند كرد

تواند مینوع حاملگی این  ،خیر در تشخیصأاكتوپیک و ت

به توجه متخصص زنان دقت و . تهدید كننده حیات باشد

لذا در موارد درد و توده  .مهم استاین مسئله خیلی 

هتروتوپیک  حاملگی داخل رحمی، باید  حاملگیلگنی با 

این  .دادهای افتراقی خود قرار  را در لیست تشخیص

هتروتوپیک در  حاملگییک مورد  گزارش با هدف مطالعه

بیمار باردار كه با احتمال تومور تخمدان در حین 

 .انجام شد ه بود،الپاروتومی تشخیص داده شد
 

 گزارش مورد 

ساله با سومین بارداری و سابقه سقط  20، مادر بیمار

جنین و فرزند زنده متولد شده از طریق سزارین با 

 11راست شکم و بارداری  شکایت درد قسمت تحتانی و

هفته و سونوگرافی مبنی بر كیست تخمدان در تیر ماه 

 علوم به زایشگاه بیمارستان قائم دانشگاه 1314سال 

در معاینه واژینال رحم . شد ارجاع مشهد پزشکی

 ای تقریباًهفته و در آدنکس راست توده 11 حاملگی

. متر با حدود نامنظم وجود داشت سانتی 11×12 معادل

در سونوگرافی شکمی  .عالئم حیاتی بیمار نرمال بود

هفته با جنین زنده و جفت طبیعی به همراه  11 حاملگی

متری در سانتی 11توده كمپلکس سالید و كیستیک 

متوسط در با مقادیر آدنکس سمت راست و مایع آزاد 

و سونوگرافی ترانس واژینال  كلدوساک خلفی گزارش شد

میزان تومور ماركرهای . ه بودیید كردأها را تاین یافته نیز

 BHCGو  CA125  ،47 ،CEA، 1/1درخواست شده

ا ب بر اساس این شواهد،. لیتر بودمیلی واحد در 10000

حاملگی  و توده ادنکس كمپلکس با  حاملگی تشخیص

سی خون سی 100حدود  .هفته الپاراتومی انجام شد11

تیره شبیه محتویات اندومتریوما در داخل شکم وجود 

ای بین لوله و تخمدان و سطح خلفی رحم داشت و توده

سالپنژكتومی  .لوله سمت راست وجود داشت أبا منش

گزارش پاتولوژی . نجام شدحذف توده آدنکس ا راست و

 .(2، 1 شکل)خارج از رحم بود  حاملگی فروزن سکشن،

بیمار  ،خارج رحم هتروتوپیک داخل و حاملگی یید أبا ت

هفته بعد از  2تحت پیگیری قرار گرفت و سونوگرافی 

یید أطبیعی داخل رحمی را ت حاملگی نرمال بودن  ،عمل

بیمار بعد از عمل تا زمان زایمان كنترل شد كه . كرد

 الزم به ذكر است كه .ن تولد نوزاد سالم بودآحاصل 

رضایت  با مورد، گزارش این در شده اطالعات منتشر

 .شده است استفاده بیمار
 

 بحث
داخل رحمی و خارج رحمی در  حاملگی زمانوجود هم

 املگیح تشخیص. یک چرخه طبیعی لقاح نادر است

تواند چراكه درد و خونریزی می ،هتروتروپیک دشوار است

دو  در هر حاملگی .با تهدید به سقط اشتباه گرفته شود

شاخ، پارگی و تورشن كیست تخمدان و  قسمت رحم دو

هتروتوپیک  حاملگی توانند عالئمهیدروسالپنکس نیز می

آنجایی كه هیچ روشی برای  از. (0)را تقلید كند 

هتروتروپیک وجود ندارد، در هر  حاملگیبینی  پیش

با درد قسمت تحتانی شکم و سابقه درمان  ی كهبیمار

داخل رحمی مراجعه  حاملگی مراحل ابتدایی ناباروری در

 .هتروتروپیک را در نظر داشت حاملگی باید ،كندمی
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بیمار مورد مطالعه ما نیز با شکایت درد شکمی، توده 

. بزرگ مراجعه كرده بودآدنکس، تحریک پریتوئن و رحم 

های خارج رحمی در  حاملگی (%1/72) بیشتر موارد در

 حاملگی احتمال وقوع  .شوندلوله فالوپ ایجاد می

به  ءبیشتری برای ابتال خطركه  زنانیهتروتروپیک در 

 ه دلیلب(. 7)زیادتر است  ،اكتوپیک دارند حاملگی

ت اكثر گزارشا ،هتروتروپیک حاملگی احتمال كم وقوع

گرچه ا .ممکن است كمک كننده نباشند نیزسونوگرافیک 

مک ك MRI استفاده از سونوگرافی ترانس واژینال و

تشخیص  .زیادی به تشخیص این نوع بارداری خواهد كرد

 ه دلیلب (.1) یا الپاروتومی است قطعی با الپاروسکوپی و

 ،نآخیر در تشخیص أغیر معمول بودن بیماری و ت

 در برخی از مطالعات میر مادری و افزایش میزان مرگ

گرچه در مطالعه گزارش شده با ا(. 1) گزارش شده است

هتروتروپیک در  حاملگیهدف بررسی گزارشات مروری 

گونه  هیچ خون داخل شکم رغم وجودعلی یک بیمار

میر جنین داخل رحمی مشخص نشده  و افزایش مرگ

 ،جسم زردداخل رحمی با خونریزی  حاملگی(. 10) است

تواند می چه از لحاظ بالینی و چه از لحاظ سونوگرافی،

سایر  .هتروتوپیک تخمدانی باشد حاملگیمشابه  كامالً

آپاندیسیت، كیست تخمدان پاره  مانندموارد شکم حاد 

-شده، تورشن كیست تخمدان و هیدروسالپنکس نیز می

هتروتروپیک  حاملگیتوانند به صورت بالینی مشابه 

-می نیزشاخ  دو قسمت رحم دو هر در حاملگی. باشند

در (. 11) هتروتوپیک را تقلید كند حاملگیتواند عالئم 

هتروتروپیک نظرات متعددی بیان  حاملگی مورد درمان

روش جراحی، روش اصلی درمان است كه  .شده است

مخاطرات  ه دلیلدرمان طبی ب .شودهمچنان استفاده می

ها ینكسات و پروستاگالندوناشی از مصرف متوتر

میز آدر گزارشات مکرر موفقیت. (12) شودپیشنهاد نمی

 حاملگی بودن تزریق پتاسیم كلراید به داخل ساک

مارتین و همکار  گرچه در مطالعها. مشاهده شده است

 بعد از انتخاب جنین واجد شرایط در یک (2011)

شده  باردار IVFهتروتروپیک كه به دنبال عمل  حاملگی

بعد از انجام تزریق فوق به دلیل هماتوسالپنکس به  ،بود

 ناچار عمل الپاروتومی و سالپنژكتومی برای وی انجام شد

درمان انتظاری هم در  الزم به ذكر است كه. (13)

 حاملگی درمان(. 14)مطالعات اخیر پیشنهاد شده است 

مطالعات نشان  .هتروتوپیک همچنان بحث برانگیز است

و در صورت  هتروتوپیک حاملگی ک به كه در ش اند داده

داخل رحمی، روش الپاروسکوپیک به  حاملگیوجود 

كاری رحم باردار  كه دست چرا ،الپاراتومی ارجح است

 ،ظ بالینی پایدار هستندادر بیمارانی كه از لح. كمتر است

در (. 11)ثر باشد ؤتواند ایمن و مرویکرد غیر جراحی می

احتمال تومور بدخیم  دلیله ب حاضر بیمار مورد مطالعه

 .تخمدان اقدام به الپاروتومی شد

 حاملگی تشخیص كه در ددر انتها باید متذكر ش

گونه ریسک فاكتوری وجود  هتروتوپیک ممکن است هیچ

. گونه بود این حاضرهمچنان كه در بیمار  .نداشته باشد

اكتوپیک  حاملگی داخل رحمی، عدم وجود حاملگیوجود 

كه در سن  زنیبهتر است هر . كندهمزمان را رد نمی

گونه  باروری با درد ناحیه لگن مراجعه كرد و حتی اگر هیچ

هتروكتوپیک نداشت،  حاملگی ریسک فاكتوری برای 

های افتراقی هتروتوپیک را در لیست تشخیص حاملگی

احتمال وجود آن را  ،و با انجام سونوگرافی دادهخود قرار 

یید بارداری بالینی با أگرچه ممکن است تا. كردرسی بر

هتروتوپیک  حاملگی سونوگرافی رد كننده همزیستی با 

 .نباشد
 

 گیرینتیجه
اگرچه پدیده نادری است، ولی ظن هتروتوپیک  حاملگی

ظاهراً  به این نوع بارداری در هر زن باردار حتی بارداری

تشخیص و  بار تأخیر تواند از پیامدهای مرگطبیعی می

 .درمان آن پیشگیری كند
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