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گزارش یک مورد حاملگي اكتوپيک در شاخ فرعي
غير ارتباطي رحم تکشاخ
دكتر سيده حورا موسوی واحد ،1مهسا دهقاني ،2دكتر سيده اعظم
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استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه ،تربتحیدریه ،ایران.
دستیار گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :ناهنجاریهای رحمی در نتیجه اختالل در تشکیل ،تکامل و یا نقص در اتصال جوانههای مولرین در دوره جنینی
ایجاد شده و میزان شیوع این اختالالت  %2-4در جمعیت زنان سن باروری گزارش شده است .رحم تکشاخ ،یکی از
انواع ناهنجاری های رحمی است که در آن یکی از مجاری مولرین رشد طبیعی داشته و لذا یک کاویتی نرمال به همراه
لوله رحمی و سرویکس تشکیل میشود ،ولی درجات متنوع از اختالل رشد در دیگر مجرای مولرین (از عدم رشد تا
وجود شاخ فرعی با یا بدون کاویتی و )..دیده میشود .از عوارض اختالالت تکاملی رحم ،حاملگی در شاخ فرعی می باشد.
معرفي بيمار :بیمار خانم  17ساله پرایمی گراوید با حاملگی اکتوپیک در شاخ فرعی بود که به اشتباه بهعنوان حاملگی
خارج رحمی در لوله نرمال تحت درمان با متوتروکسات قرار گرفته و به علت حاملگی اکتوپیک پایدار و عدم پاسخ به
متوتروکسات ،جهت درمان جراحی ارجاع شده بود .بیمار تحت الپاروسکوپی قرار گرفت و سپس با تشخیص حاملگی در
شاخ فرعی ،محصوالت حاملگی و لوله سمت چپ برداشته و تخمدان چپ حفظ گردید .بیمار پس از  2روز با حال
عمومی خوب مرخص گردید.
نتيجهگيری :در موارد تشخیص اولیه حاملگی خارج رحمی ،باید فالوآپ دقیق از جهت کاهش سیر تیتراژ BHCG
انجام شود و در صورت هرگونه افزایش یا در صورت ثابت بودن مقدار  BHCGعلیرغم درمان کامل با متوتروکسات،
بررسیهای بیشتر از طریق سونوگرافی ،MRI ،الپاروسکوپی و هیستروسکوپی جهت تشخیص ناهنجاریهای رحمی
انجام شود و وجود شاخ فرعی رحم در موارد حاملگی خارج رحمی پایدار علیرغم نادر بودن ،بهعنوان بودن یکی از موارد
محتمل مدنظر قرار گیرد و با آمادگی قبلی ،بیمار به اتاق عمل فرستاده شود.
كلمات كليدی :حاملگی خارج رحمی ،رحم تکشاخ ،ناهنجاری مولرین
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چپ ،مطرح کننده حاملگی خارج رحمی ،سن حاملگی 6
هفته و  5روز و فاقد ضربان قلب گزارش شد و تیتراژ

مقدمه
 دكتر سيده حورا موسوی واحد و همكاران

رحم تکشاخ ،یک ناهنجاری مادرزادی نادر است که در

 BHCG=2300بود .بیمار با تشخیص حاملگی خارج
رحمی ،یک نوبت متوتروکسات  75میلیگرمی دریافت
کرده بود و پس از آن در فالوآپها در طی  2هفته بعد از
دریافت متوتروکسات سیر پیشرونده تیتراژ  BHCGاز
 2300به  3630داشته و در سونوگرافی مجدد رحم
دارای سایز نرمال و فاقد ساک حاملگی بوده و یک توده
کیستیک با جدار ضخیم و نامنظم  52*55*58میلیمتر
درآدنکس چپ به نفع حاملگی خارج رحمی گزارش شده
و تیتراژ مجدد  3540بود که مجدداً متوتروکسات
دریافت نموده بود .سپس با توجه به باقیماندن سیر

نتیجه توقف یا نقص گسترش یکی از دو مجرای مولرین
ایجاد میشود .در  %75موارد رحم تکشاخ وجود دارد.
این ناهنجاری با عوارضی مانند نازایی ،حاملگی اکتوپیک،
سقط خودبهخودی ،زایمان زودرس و  ...همراه است.
عالوه بر آن ،هیپوپالزی یکطرفه میتواند منجر به ایجاد
یک شاخ فرعی گردد که حفره آن ممکن است با حفره
رحم در ارتباط بوده و یا غیرمرتبط باشد .حاملگی در
شاخ فرعی رحم اغلب به پارگی رحم منجر میگردد.
بهدلیل شمار اندک موارد حاملگی در شاخ فرعی،
تشخیص بهموقع و درمان مناسب آن با مشکل روبهرو
میباشد (.)1

تیتراژ ( BHCGدر حد  ،)3540بیمار کاندید درمان
جراحی گردید.
عمل جراحی در اتاق عمل زنان بیمارستان امام رضا (ع)
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد با سیستم المپوس
و زیر بیهوشی عمومی برنامهریزی شد .بیمار تحت
الپاروسکوپی قرار گرفت که در بررسی شکم و لگن ،سایز
رحم نرمال بود و در مجاورت آن یک شاخ فرعی در
سمت لترال چپ رحم با اتصال لوله و تخمدان چپ به
شاخ فرعی وجود داشت ،تخمدانها و لولهها نرمال بود
(شکل .)1

در مطالعه یک مورد حاملگی اکتوپیک در شاخ فرعی
غیرارتباطی رحم تکشاخ که در حین الپاروسکوپی
تشخیص داده شده بود ،گزارش میشود.

معرفي بيمار
بیمار خانمی  17ساله پرایمی گراوید بود که به علت
تأخیر پریود و لکهبینی به درمانگاه زنان بیمارستان امام
رضا (ع) مراجعه کرده بود .بیمار سابقه سه نوبت استفاده
از قرص لوونرژسترول جهت جلوگیری اورژانس را در طی
ماه اخیر داشته است .در سونوگرافی درخواست شده،
رحم نرمال و توده هتروژن  53*45میلیمتر در آدنکس

شكل  -1نمای الپاراسكوپيک حاملگي خارج رحمي در رحم تکشاخ با شاخ فرعي غير ارتباطي

از استئوم سمت چپ مشهود نبود ،سپس با تشخیص
حاملگی در شاخ فرعی غیرمرتبط ،محصوالت حاملگی و
لوله سمت چپ برداشته شد و تخمدان چپ حفظ

در معاینه یک سرویکس رؤیت شد ،سپس
هیستروسکوپی انجام گرفت که یک سرویکس و یک
حفره رحمی با استئوم سمت راست رؤیت گردید و آثاری
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در پاتولوژی ،لوله رحمی به طول  1*8سانتیمتر که به
انتهای پروگزیمال لوله یک توده کروی 2/5*4*4/5
متصل بود و در گزارش نهایی شاخ رحمی به همراه
محصوالت حاملگی گزارش شد .روز بعد از عمل،
سونوگرافی جهت بررسی ناهنجاریهای کلیه انجام شد
که کلیهها نرمال بودند و ناهنجاری در سیستم ادراری
گزارش نشد 24 .ساعت بعد از عمل تیتراژ  BHCGبه
 530رسید.
بیمار پس از  2روز با حال عمومی خوب مرخص گردید.
 3هفته بعد از عمل تیتراژ  BHCGصفر شد.

جلوگیری کند .میزان مورتالیتی مادری در این موارد
حدود  %0/5تخمین زده شده است (.)4
در اغلب موارد شاخ فرعی در سمت راست رخ میدهد،
در حالی که در بیمار گزارش حاضر شاخ فرعی غیرمرتبط
در سمت چپ قرار داشت .در  %38موارد شاخ فرعی رحم
با ناهنجاریهای رحمی مادرزادی کلیه همراهی دارند
( .)1در بیمار گزارش حاضر ناهنجاری کلیوی وجود
نداشت.
در مطالعه الئی و همکاران ( )2016یک خانم  22ساله
با حاملگی  12هفته مشکوک به حاملگی خارج رحمی

قبل از ترخیص ،سونوگرافی جهت بررسی ناهنجاریهای
کلیه انجام شد که کلیهها نرمال بودند و ناهنجاری در
سیستم ادراری گزارش نشد .الزم به ذکر است که
اطالعات منتشر شده در این گزارش مورد ،با رضایت
بیمار استفاده شده است.

مورد مطالعه قرار گرفت که سونوگرافی و  MRIقبل از
عمل انجام شد و بهدنبال الپاروتومی ،تشخیص قطعی
داده شد و رزکشن حاملگی در شاخ فرعی انجام گردید
( .)5در مطالعه چن و همکاران ( )2013که به روی 5
بیمار با حاملگی در شاخ فرعی رحم انجام شد ،هیچیک
از بیماران خونریزی واژینال نداشتند و تنها یکی از آنها
درد شکمی خفیف داشت و همه آنها با انجام هر  3نوع
سونوگرافی ترانس ابدومینال ،ترانس واژینال و سونوگرافی
سه بُعدی تشخیص داده شد و از پارگی رحم و عوارض
آن جلوگیری شد (.)6

بحث
رحم تکشاخ ،یکی از انواع ناهنجاریهای رحمی است
که این ناهنجاری خود به دو گروه با شاخ فرعی و بدون
شاخ فرعی تقسیم میشود که شاخ فرعی میتواند بدون
حفره و یا با حفره رحمی باشد .در صورت حفرهدار بودن
ممکن است حفره با رحم اصلی ارتباط داشته باشد و یا
بدون ارتباط باشد .در  %80موارد یک رحم تکشاخ
همراه با یک شاخ فرعی حفرهدار غیرمرتبط وجود دارد.
هرچند اغلب موارد شاخ فرعی رحم بدون عالمت
هستند ،اما آمنوره و دیسمنوره و  ...از عالئم شایع در
زنان با شاخ فرعی رحمی میباشند .اغلب زنان بدون
عالمت با نازایی تشخیص داده میشوند .پارگی شاخ رحم
از مشکالت ویژه ناشی از حاملگی با النهگزینی در این
شاخ است ( .)2 ،1میزان پارگی در شاخ بدون ارتباط
 %85موارد است و اغلب در هفتههای  10-15بارداری
روی میدهد ( .)3با آموزش عالئم تشخیصی شاخ فرعی
رحم در سونوگرافی و انجام سونوگرافی ترانس واژینال
زودهنگام و در صورت نیاز ارزیابیهای بیشتر از جمله
هیستروساپنگوگرافی ،MRI ،الپاروسکوپی و

در مطالعه حاضر بیمار خونریزی واژینال و درد شکمی
نداشت و علیرغم انجام سونوگرافی ،شاخ فرعی رحم
برای بیمار تشخیص داده نشده بود.
در مطالعه کنتراس و همکاران ( 20 ،)2008بیمار با
حاملگی  19هفته در شاخ فرعی رحم انجام شد.
الپاروسکوپی برای خارج کردن شاخ فرعی غیرارتباطی
استفاده شد (.)7
در مطالعه حاضر تشخیص شاخ فرعی رحم پس از انجام
الپاروسکوپی داده شد و همانند مطالعه کنتراس پس از
تشخیص ،رزکشن شاخ فرعی غیرارتباطی جهت درمان
قطعی انجام شد.
در مطالعه کوپرا و همکاران ( 12 ،)2009بیمار با
حاملگی در شاخ فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند%75 .
موارد را حاملگی در شاخ فرعی غیرمرتبط تشکیل
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گردید .بافتهای برداشته شده جهت پاتولوژی ارسال
شد.

هیستروسکوپی ،میتواند جهت تشخیص بهموقع شاخ
فرعی رحم کمک کننده باشد و از بروز مورتالیتی

 دكتر سيده حورا موسوی واحد و همكاران

میدادند .متوسط سن افراد بین  26سال و سن حامگی
در زمان تشخیص بین  10-34هفته متفاوت بود (.)8

الپاروسکوپی خارج گردد و در صورت غیرپایدار بودن
بیمار ،نیازمند الپاروتومی میباشد .پس از درمان شاخ

در این مطالعه تنها دو مورد قبل از پارگی رحم تشخیص
داده شد .حساسیت تشخیصی سونوگرافی در این مورد
 %33/3تخمین زده شد و الپاروتومی همراه با خارج
کردن شاخه فرعی و سالپنژکتومی همزمان در همه موارد
انجام پذیرفت.
با توجه به حساسیت پایین سونوگرافی ،در
سونوگرافیهای انجام شده در بیمار گزارش حاضر نیز
شاخ فرعی تشخیص داده نشده بود.
در ارزیابیها ،الپاروسکوپی بهتنهایی در افتراق شاخ فرعی
مرتبط و غیرمرتبط کمک کننده نبوده و نیاز به انجام

فرعی رحم باید پیلوگرافی داخل وریدی جهت بررسی
مالفورماسیونهای کلیه نیز انجام شود (.)4

نتيجهگيری
در موارد تشخیص اولیه حاملگی خارج رحمی ،باید
فالوآپ دقیق از جهت کاهش سیر تیتراژ  BHCGانجام
شود و در صورت هرگونه افزایش یا در صورت ثابت بودن
 BHCGعلیرغم درمان کامل با متوتروکسات ،بررسی-
های بیشتر از طریق سونوگرافی ،MRI ،الپاروسکوپی و
هیستروسکوپی جهت تشخیص ناهنجاریهای رحمی
انجام شود و وجود شاخ فرعی رحم در موارد حاملگی
خارج رحمی پایدار علیرغم نادر بودن ،بهعنوان بودن
یکی از موارد محتمل مدنظر قرار گیرد.

هیستروسکوپی میباشد .حاملگی در رحم دو شاخ قابل
حیات در نظر گرفته شده و حاملگی در شاخ فرعی
غیرمرتبط نیازمند تشخیص دقیق و جراحی رزکشن شاخ
فرعی میباشد .اگر بیمار از نظر همودینامیک پایدار
باشد ،حاملگی در شاخ فرعی رحم میتواند بهوسیله
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