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خالصه

تاریخ دریافت 1305/90/13 :تاریخ پذیرش1305/12/90 :

مقدمه :رحم تک شاخ يک نوع آنومالی رحم به اشکال مختلف است .در اين مقاله يک مورد نادر توده لگنی متشکل از
هماتومتراي شاخ فرعی يک رحم تک شاخ با شاخ فرعی غیر مرتبط با اندومتر فعال متصل به اندومتريوماي همان
سمت و غیر قابل افتراق از آن گزارش میشود.
معرفی بيمار :يک خانم  21ساله با درد حاد شکم و توده لگنی در سال  1300به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
مراجعه كرد .در سونوگرافی ،رحم دوتايی و توده كیستیک بزرگ تخمدان راست  12/5در  11/5سانتیمتر گزارش
شد CBC .و تومور ماركرها نرمال بودند ،تنها  CA125باال بود .بیمار به دلیل شکم حاد جراحی شد .در الپاراتومی و
هیستروسکوپی ،رحم تک شاخ با شاخ فرعی راست متصل به تخمدان راست بود كه مجموعاً يک توده كیستیک
محتوي مايع شکالتی تشکیل داده بودند .شاخ فرعی همراه با لوله و تخمدان راست برداشته شد .گزارش پاتولوژي،
هماتومتراي شاخ فرعی رحم و اندومتريوماي همزمان در تخمدان راست بود.
نتيجهگيری :رحم تک شاخ با شاخ فرعی غیر مرتبط و اندومتر فعال ممکن است با هماتومترا و/يا اندومتريوما همراه
باشد .تجمع مايع شکالتی میتواند سبب تخريب بافت تخمدان شده و حذف همزمان تخمدان و شاخ فرعی اجتناب
ناپذير باشد .تشخیص زودتر و حذف شاخ فرعی میتواند از عوارضی مانند اندومتريوز پیشرفته و حاملگی خارج رحم و
حذف تخمدان جلوگیري كند.
کلمات کليدی :آژنزي مولرين ،اندومتريوما ،رحم تک شاخ ،هماتومترا

* نویسنده مسئول مكاتبات :دكتر ملیحه عافیت؛ مركز تحقیقات سالمت زنان و نوزادان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران .تلفن:
951-30525395؛ پست الكترونيکafiatm@mums.ac.ir :

36

و در مرحله بعدي به دلیل ورود خون به داخل لگن
اندومتريوز با شدت بیشتر در همان سمت به وجود
میآيد .از آنجا كه شايعترين محل درگیري اندومتريوز
تخمدان میباشد ،ممکن است در زمان مراجعه بیمار
اندومتريوما نیز داشته باشد كه در زمان جراحی با شاخ
فرعی با هماتومترا اشتباه شود .زيرا هم اندومتريوما و هم
شاخ فرعی حاوي هماتومترا ،هر دو داراي محتويات
شکالتی به شکل خون غلیظ و تیره هستند.
از آنجا كه درمان و روش جراحی اندومتريوما با جراحی
شاخ فرعی غیر مرتبط حاوي اندومتر كامالً متفاوت
است و در اغلب موارد اين دو به شکل دو توده مجزا
هستند ،با عنايت به نادر بودن اتصال اين دو توده به
يکديگر ،در اين مقاله يک بیمار مبتال به رحم تک شاخ
با شاخ فرعی غیر مرتبط با اندومتر فعال كه هماتومتراي
شاخ فرعی و اندومتريوماي تخمدان همان سمت با هم
يک توده منفرد غیر قابل افتراق را ايجاد كرده بودند،
گزارش میشود.

مقدمه
 دکتر ليلی حفيظی و همكاران

تکامل غیر طبیعی مجاري مولرين يا جذب ناكامل
سپتوم رحم ،باعث اختالل در سیستم تناسلی زن
میشود .يکی از نادرترين اين اختالالت ،رحم تک شاخ
همراه با شاخ فرعی 1است .شیوع ناهنجاريهاي
مادرزادي رحم در جمعیت زنان بارور ،در حدود -1/099
( 1/299يک در  299يا يک در  )099است ،درحالیكه
میزان شیوع شاخ فرعی( 1/199999 ،يک در صد هزار)
میباشد .اين آناتومی غیر طبیعی میتواند منجر به
عوارض ژنیکولوژيک و مامايی زيادي شود .از عوارض
ژنیکولوژيک میتوان به اندومتريوز ،ناباروري اولیه و
هماتومترا؛ و از عوارض مامايی میتوان به پرزانتاسیون
معیوب ،سقطهاي مکرر ،زايمان زودرس و حاملگی خارج
رحمی اشاره كرد .همچنین احتمال همراهی اين اختالل
با ناهنجاريهاي سیستم ادراري و اسکلتی زياد است (.)1
اين بیماران ممکن است با درد قاعدگی (ديسمنوره) ،درد
در هنگام مقاربت (ديسپارونی) و درد مزمن لگنی به
دلیل اندومتريوز مراجعه كنند .همچنین به ندرت با
عالئم شکم حاد بر اثر ديستانسیون و تورشن شاخ فرعی
غیر مرتبط مراجعه میكنند (.)2
میزان شیوع اندومتريوز در زنان سنین باروري %19
میباشد .شیوع اين بیماري در ناهنجاريهاي مادرزادي
رحم بیشتر است .در زنانی كه ناهنجاريهاي انسدادي
سیستم ژنیتال مانند سپتوم واژن ،هايمن سوراخ نشده،2
آژنزي سرويکس و حفره رحمی غیر مرتبط حاوي بافت
عملکردي اندومتر (مانند رحم تک شاخ با شاخ فرعی غیر
مرتبط و اندومتر فعال) دارند ،دبريهاي قاعدگی از طريق
لوله فالوپ وارد لگن شده و زمینه را براي اندومتريوز
بیشتر میكند ( .)3بر اين اساس ،درمانهاي مداخلهاي
براي رفع انسداد و كاهش جريان دبريهاي قاعدگی به
داخل لگن ،باعث كاهش احتمال اندومتريوز میشوند
(.)0
در رحمهاي تک شاخ با شاخ فرعی بدون ارتباط و داراي
اندومتر فعال ،ابتدا هماتومترا در همان شاخ ايجاد شده،
سپس هماتوسالپنکس در لوله همان طرف ايجاد میشود

معرفی بيمار
بیمار يک خانم  21ساله مجرد بود كه با شکايت درد
حاد شکم در زمستان سال  1300در بخش زنان و
مامايی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستري شد .درد
بیمار از سه ماه قبل شروع شده بود و به طور متناوب
ادامه داشته و از روز قبل از بستري تشديد يافته بود .در
معاينه شکم ،ريباند و گاردينگ در ربع تحتانی راست
داشت و يک توده لگنی در همان محل لمس شد .فشار
خون بیمار  09/09میلیمتر جیوه و ضربان قلب 190
ضربه در دقیقه بود.
سابقه پزشکی ،جراحی و خانوادگی بیمار نکته خاصی را
نشان نداد .معاينه واژينال به دلیل مجرد بودن بیمار
انجام نشد .در معاينه دو دستی لگن از طريق ركتال ،دو
جسم رحمی جداگانه قابل تشخیص بود.
در سونوگرافی شکم و لگن بهعمل آمده از بیمار ،كبد و
كیسه صفرا نرمال بود و ضايعهاي مشاهده نشد .سايز و
اكوي كلیهها و مثانه نرمال بود .مايع آزاد در شکم و
لگن رؤيت نگرديد .در بررسی رحم ،رحم دوتايی 3و يک
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توده كیستیک  11/5*12/5سانتیمتر با نماي
اندومتريوما در تخمدان راست گزارش شد.
يافتههاي آزمايشگاهی عبارت بودند از :هموگلوبین
 12/1گرم بر دسیلیتر ،هماتوكريت  ،%01شمارش
گلبول سفید  12999در میلیمتر مکعب ،شمارش
پالكت  311999در میلیمتر مکعب و 311 LDH
واحد بر لیتر .سطح  ،β-hCGآلفا فتوپروتئینCEA ،
و  CA 19-9نرمال بود .سطح سرمی CA 125
 109/0واحد بر میلیلیتر و افزايش يافته بود كه
محدوده نرمال آن زير  35واحد بر میلیلیتر بود.
بیمار پس از بستري با توجه به درد حاد شکمی و توده
بزرگ لگنی تحت الپاراتومی قرار گرفت .طی الپاراتومی
جدار شکم با انسزيون فان اشتیل باز شد .در
اكسپلوراسیون شکم ،كبد و احشاء سالم بودند .در
بررسی احشاء لگنی ،لوله و تخمدان چپ نرمال بود.
رحم در ابتدا شبیه رحم دو شاخ (باي كورن) و يا رحم
تک شاخ (يونی كورن) چپ همراه با شاخ فرعی راست
بود .در محل آدنکس راست تخمدان به طور جداگانه
مشاهده نشد ،بلکه يک توده كیستیک حجیم 29
سانتیمتري متصل به شاخ سمت راست رحم وجود
داشت كه پس از تخلیه ،حدود  1099سیسی مايع
شکالتی از داخل آن ساكشن شد .با بررسی دقیقتر،

شكل  -1رحم به همراه لوله فالوپ سمت چپ ،و در سمت راست یک شاخ فرعی با هماتومترا داخل آن و اندومتریومای بزرگ
تخمدان راست
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 آندومتریا و شاخ فرعی رحم

توده كیستیک به شاخ سمت راست راه داشت ،اما شاخ
راست به شاخ چپ راه نداشت .سپس با انجام
واژينوسکوپی (به دلیل مجرد بودن بیمار) ،يک
سرويکس منفرد مشاهده شد و با ورود هیستروسکوپ
به داخل رحم تنها حفره چپ رحم همراه با يک استیوم
مشاهده شد .بنابراين تشخیص حین عمل ،رحم يونی
كورن با شاخ فرعی راست بدون ارتباط با حفره رحمی
گذاشته شد .در مورد توده متصل به شاخ راست ،دو
احتمال وجود داشت .يکی هماتومتراي شاخ راست و
يکی اندومتريوماي تخمدان راست كه از طريق محل
انواژيناسیون 1با شاخ فرعی ارتباط پیدا كرده بود .در
بررسی ماكروسکوپی جدار توده حین عمل ،به دلیل
تجمع مقدار زياد مايع شکالتی هیچ قسمتی از بافت
سالم تخمدان مشاهده نمیشد .لوله فالوپ راست در
تمام مسیر به توده تخمدان چسبندگی داشت كه
میتوانست تأيید كننده منشأ تخمدانی توده باشد .به
دلیل مجزا نبودن تخمدان از هماتومترا و عدم قابلیت
حفظ تخمدان و چسبندگی كامل لوله و تخمدان به
هماتومترا ،توده مورد نظر (شاخ فرعی با /بدون تخمدان
همراه با لوله چسبیده به آن) برداشته شد .شکل 1
نماي رحم و ضمائم را طی عمل و پس از تخلیه توده
نشان میدهد.

 دکتر ليلی حفيظی و همكاران

همچنین با حساسیت و اختصاصیت بااليی میتواند در
تشخیص اندومتريوماي تخمدانی از ساير تودههاي
تخمدانی كمک كننده باشد .اندومتريوما در تصاوير نوع
 T1سیگنال با شدت باال و در تصاوير  T2سیگنال با
شدت كمتر (سايهدار) را نشان میدهد و استاندارد
طاليی تشخیصی اندومتريوما و اندومتريوز الپاراسکوپی
میباشد .در الپاراسکوپی همراه با هیستروسکوپی به طور
قابل اعتمادي نیز میتوان ناهنجاريهاي رحمی را نشان
داد (.)0
اگرچه تئوريهاي زيادي در مورد پاتوژنز اندومتريوز
وجود دارد ولی تئوري "برگشت خون قاعدگی" كه
توسط سامسون مطرح شد ،بیشترين محبوبیت را دارد.
با توجه به اين تئوري ،خارج كردن شاخ رحمی غیر
مرتبط با اندومتر فعال ،مقدار ورود دبريهاي قاعدگی به
داخل حفره پريتوان را كمتر كرده و بنابراين شدت
اندومتريوز را كاهش میدهد (.)5
به عالوه كوتر ايمپلنتهاي اندومتريوزي ،به طور
موفقیتآمیزي بیماري را كاهش و يا از بین میبرد.
بنابراين بیمار پس از حذف شاخ فرعی و كوتر
ايمپالنتهاي اندومتريوزي ،در الپاروسکوپی دو سال بعد
بايد كاهش شدت بیماري را نشان دهد .با اين حال
ويجايا و همکاران ( ،)2913الگويی از اندومتريوز را مشابه
با قبل از برداشت شاخ غیر مرتبط گزارش كردند.
بنابراين حذف شاخ فرعی ممکن است تأثیر بلند مدت
مثبتی بر بهبود اندومتريوز نداشته باشد ،اما از پیشرفت
آن جلوگیري میكند (.)0
يکی از داليل درد مزمن شکمی در اين بیماران،
اندومتريوز است .اندومتريوز مشاهده شده در اين
بیماران ،نظريه بازگشت خون قاعدگی را تصديق میكند
( .)0بازگشت خون قاعدگی از لوله آن طرف ،باعث ايجاد
اندومتريوز با شدت بیشتر در همان سمت میشود .در
اين بیماران درد ناشی از اندومتريوز معموالً جدي است و
میتواند ديسمنوره ،درد مزمن لگنی و درد در هنگام
مقاربت ايجاد كند (.)19
اگر شاخ غیر مرتبط حاوي اندومتر عملکردي باشد ،به
طور معمول توسط عمل جراحی برداشته میشود .اين
عمل جهت جلوگیري از اندومتريوز و عوارض حاملگی

در گزارش بافتشناسی ،تخمدان به وزن  359گرم با
خونريزي پراكنده در سطح ،در برش كیست قهوهاي رنگ
در برخی نقاط با خونريزي با ضخامت جداري بین  9/5تا
 1/1سانتیمتر بود .بافت تخمدان مجاور داراي كیستی
به اقطار  9/1تا  1سانتیمتر بود .در بیوپسی به عمل
آمده از مقاطعی از جدار تخمدان ،ساختمان كیستیک
مفروش از يک رديف سلول استوانهاي با نماي اندومتريال
در كانونهايی با استروماي اندک و در ساير نواحی با
تشکیل هموسیدرينوفاژ فراوان همراه با فولیکولهاي
سیستیک در استروماي تخمدان مجاور نمايان بود.
همچنین در جدار ،اندومتر متشکل از غدد توبوالر با
پوشش استراتیفیه و مقاطع میتوز در زمینه استروماي پر
سلول و ادماتو همراه با میومتر بدون يافته پاتولوژيک
اختصاصی رؤيت شد و اين يافتهها هم راستا با تشخیص
شاخ فرعی و اندومتر پرولیفراتیو به همراه هماتومترا و
اندومتريوماي تخمدان راست بود.
در نهايت با توجه به نتايج پاتولوژي تشخیص نهايی،
هماتومترا در يک رحم تک شاخ با شاخ فرعی بدون
ارتباط و حاوي اندومتر بود كه منجر به اندومتريوماي
تخمدان راست شده بود؛ بهطوري كه اندومتريوما به شاخ
فرعی داراي هماتومترا كامالً متصل بوده و به شکل يک
توده واحد درآمده بودند.

بحث
رحم تک شاخ در  %9/0زنان در سنین باروري مشاهده
میشود و در  %09موارد با اندومتريوز در ارتباط است (،5
 .)0در بیمارانی كه رحم تک شاخ با شاخ فرعی دارند،
شیوع بیماريهاي ژنیکولوژيک و اورولوژيک بیشتر است.
اين اختالالت در زمان منارک (شروع قاعدگی) يا در
سالهاي بعدي زندگی بروز میكنند و عالئمی چون
ديسمنوره و درد مزمن لگنی را ايجاد میكنند (.)1
بیمارانی كه با اين عالئم مراجعه میكنند بايد توسط
سونوگرافی غربالگري شوند .حتی سونوگرافی نیز ممکن
است اختالل دقیق را تشخیص ندهد كه بايد از روشهاي
پیشرفتهتر تصويربرداري مانند  MRIبهره گرفته شود
( MRI .)0با حساسیت و اختصاصیت بااليی میتواند در
ناهنجاريهاي آناتومیک رحمی كمک كننده بوده و
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بهطوريكه حذف تخمدان همراه با شاخ فرعی اجتناب
.ناپذير باشد
از طرفی در موارد رحم تک شاخ با شاخ فرعی غیر
 حذف شاخ فرعی به خصوص در سنین باروري،مرتبط
اهمیت بااليی دارد و از عوارض بعدي مانند پیشرفت
.اندومتريوز و حاملگی خارج رحمی جلوگیري میكند
 درد مزمن لگنی و،عالوه بر عوارضى مانند توده شکمی
 از نازايى (عقیمى) محتمل نیز پیشگیري،شکم حاد
مىشود و همچنین مانند بیمار ما از حذف تخمدان به
طور همزمان در صورت تشخیص زودتر و به موقع
.جلوگیري میشود

 با، در بیمار ما.مانند حاملگی خارج رحمی انجام میگیرد
برداشتن شاخ فرعی و اندومتريوما ديسمنوره بیمار بهبود
.)2( پیدا كرد

نتيحهگيری
در موارد تشخیص رحم تک شاخ با شاخ فرعی غیر
 در صورت مشاهده توده لگنی،مرتبط و اندومتر فعال
 اندومتريوما و وجود همزمان هر،احتمال وجود هماتومترا
 همچنین ممکن است.دو را بايد در نظر داشت
اندومتريوما از طريق محل انواژيناسیون به هماتومترا راه
پیدا كند و تجمع زياد و طوالنی مدت مايع شکالتی
باعث از دست دادن بافت طبیعی تخمدان شود؛
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