
Paramedical Sciences and Military Health
Volume 12, Number 4, Winter 2018

Case Report

70 

Report a Rare Case of Heterotopic Pregnancy
Najme Samii1*, Mostafa Sadeghi2, Mohammad Raza Naeibi astane3

1 Department of Surgical Technology, Faculty of Para medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Center of Organ Transplantation and Dialysis of Montaserieh, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Department of Obstetrics, Maternity and Infertility, Mehr (Hazrate Abbas) Hospital, Mashhad, Iran

Abstract

Introduction: Heterotopic pregnancy is defined as a spontaneous intrauterine and ectopic 

pregnancy. The incidence of this type of pregnancy is estimated at 1 in 30,000 in the general 

population. This Pregnancy is commonly seen in the use of vitro fertilization and ovarian 

induction. It is a life-threatening disease. It may be ignored in diagnostic procedures; therefore, 

this can change into a diagnostic and therapeutic problem for physicians. In this study, we report 

a case of heterotopic pregnancy in a 37-year-old woman who was undergone laparotomy and 

curettage.

Description: A 37-year-old woman presented with a history of two times cesarean section 

surgery and an ectopic pregnancy that has been self-absorbed in the last 6 months. The 

patient has been referred to physician because of the delay in menstruation since 3 last weeks. 

Considering the ultrasonography that has been done for the patient, a picture of gestational sac 

with a normal shape and position, normal and uniformly decidual reaction containing yolk sac 

without embryo in the uterine cavity with free fluid in the pelvic cavity indicated the heterotopic 

pregnancy. The gestational age was estimated based on MSD of 5w+5d. The patient has 

been undergone laparotomy surgery. The ovary and right fallopian have been removed and 

curettage has been done.

Conclusion: Heterotopic pregnancy can occur in normal cycles and in the absence of 

any predisposing risk factors. Therefore, pregnant women should consider the possibility of 

heterotopic pregnancy as the diagnosis of intrauterine pregnancy cannot rule out the possibility 

of concomitant ectopic pregnancy.
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چكيد ه
مقدمه: حاملگی هتروتوپیک به عنوان حاملگی همزمان داخل و خارج رحمی تعریف می گردد. میزان بروز این نوع از حاملگی 
1 در 30000 در جمعیت عمومی تخمین زده می شود.بروز این نوع حاملگی معموال به دنبال روش های کمک بارداری مشاهده 
می گردد. این بیماری تهدیدکننده ی حیات است و ممکن است در روش های تشخیصی نادیده گرفته شود و به یک مشکل 
تشخیصی و درمانی برای پزشکان تبدیل گردد. در این مطالعه ما به گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک که تحت عمل 

الپاروتومی و کورتاژ قرارگرفته بود، پرداخته ایم.
توصيف بيمار: بیمار خانمی 37 ساله دارای سابقه ی یک مرتبه حاملگی خارج رحمی در 6 ماه گذشته که خود به خود جذب 
شده است و هم چنین دو مرتبه جراحی سزارین می باشد. بیمار از سه هفته قبل با عالمت تاخیر در عادات ماهیانه مراجعه نموده 
است. در سونوگرافی انجام گرفته برای بیمار تصویر ساک حاملگی با شکل و موقعیت طبیعی و با راکسیون دسیدورال نرمال 
و یکنواخت حاوی یولک ساک و فاقد آمبریو واضح در حفره ی رحم به همراه مایع آزاد در حفره ی لگن مشاهده گردید 
که مطرح کننده ی حاملگی هتروتوپیک بود. سن حاملگی براساس MSD معادل 5w+5d تخمین زده شد. بیمار تحت عمل 

جراحی الپاروتومی قرار گرفت. حذف تخمدان، لوله ی رحمی راست و کورتاژ انجام گرفت.
نتيجه گيری: حاملگی هتروتوپیک می تواند در سیکل های طبیعی و در شرایط عدم حضور هیچ یک از ریسک فاکتورهای 
مستعدکننده نیز رخ دهد، بنابراین باید در هر زن باردار احتمال حاملگی هتروتوپیک را در نظر داشت چراکه تشخیص حاملگی 

داخل رحمی نمی تواند احتمال حاملگی همزمان خارج رحمی را رد کند.
واژگان کليدی: حاملگی هتروتوپیک، حاملگی خارج رحمی، الپاراتومی
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مقدمه
حاملگی هتروتوپیك، حاملگی همزمان داخل و خارج از رحم 
می باشد که از ريشه ی يونانی hetero به معنای ديگری و topos به 
معنای محل گرفته شده و به معنای حاملگی چندگانه می باشد و اولین 
بار توسط Duverny در سال 1۷۰۸ طی کالبدشكافی کشف گرديد 
)1-۳(. اين حاملگی رويدادی نادر و تهديد کننده ی حیات بوده و 
يك اورژانس های بارداری است )۴( بر اساس آمار who، حاملگی 

هتروتوپیك عامل بروز ۴/9% از مرگ و میر مادران است. اين نوع 
از حاملگی، موفقیت در بارداری بعد را به میزان قابل توجهی کاهش 
داده و به ۳۳/۳% می رساند )۵(. حاملگی هتروتوپیك در سال های 
اخیر با شیوع 9۰ درصدی روبرو شده است به طوری که آمارها 
نشان می دهد وقوع آن به میزان 1 در ۳۰۰۰۰ افزايش يافته است و 
اين میزان در ايران ۳/۷ در هر 1۰۰۰ بارداری گزارش شده است 
)۲، ۶، ۷(. به طور تقريبی ۷۰ درصد از حاملگی های هتروتوپیك 
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در ۵ تا ۷ هفته اول، ۲۰ درصد در هفته 9 و 1۰ بارداری و 1۰ 
درصد باقی مانده در 11 هفتگی تشخیص داده می شوند، بنابراين 
احتمال پیشرفت بارداری بسیار نادر می باشد )1، ۸(. هر عاملی 
که موجب افزايش احتمال حاملگی خارج رحمی شود، می تواند 
ريسك فاکتوری برای حاملگی هتروتوپیك نیز تلقی گردد )۲( 
فاکتورهايی از قبیل التهاب لگن، آبسه تخمدان، سابقه حاملگی 
خارج رحمی، ناباروری، روش های کمك باروری، عفونت قبلی 
دستگاه تناسلی، افزايش مزمن سطح گنادوتروپین به دنبال کورتاژ 
پس از سقط جنین، عدم وجود خونريزی واژينال در حضور عالئم 
و نشانه های حاملگی خارج رحمی احتمال حاملگی هتروتوپیك را 
افزايش می دهند )1، ۵، 9(. به دلیل همزمان بودن حاملگی داخل 
و خارج رحمی و عدم توجه به بررسی های ساده آزمايشگاهی از 
قبیل اندازه گیری میزان bhCG و کسب اطمینان کاذب از يافته های 
سونوگرافیك که حاملگی داخل رحمی را تايید می کند و هم چنین 
مشابه بودن عالئم به موارد مشابه در آپانديسیت، پارگی کیست 
تخمدان و تورشن تخمدان، تشخیص دقیق و زود هنگام فرد امكان 
پذير نمی باشد و باعث پنهان ماندن حاملگی خارج رحمی و در نتیجه 
ايجاد شرايط خطرناک معادل مرگ و میر می گردد که به دنبال آن 
اکثر بیماران پس از پارگی و خونريزی تشخیص داده می شوند )1، 
۲، 1۰(. از عالئم اين حاملگی می توان درد شكمی، توده آدنكس، 
تحريك پريتوئن و رحم بزرگ را برشمرد )11(. درمان حاملگی 

هتروتوپیك با هدف حفظ حاملگی داخل رحمی صورت
از روش های الپاروسكوپی و  به سن حاملگی  بسته  می گیرد و 
الپاروتومی استفاده می گردد )1(. جراحی به روش الپاروتومی به 
دلیل دارابودن مزايايی از قبیل اکسپوز خوب حین عمل، تحريك 
مكانیكی کم تر رحم، کنترل بهتر خونريزی و هموستاز، کاهش 
زمان بستری بیمار در بیمارستان ارجح می باشد )1۲(. که در کیس 
حاضر روش الپاراتومی ارجح تشخیص داده شد.در مواردی که 
حاملگی خارج از رحم داخل لوله ای پاره نشده می توان از تكنیك 
تزريق داخل ساک پتاسیم کلرايد بهره جست )۶(. در اين مطالعه 

ما به گزارش يك مورد نادر از حاملگی هتروتوپیك پرداخته ايم.

توصيف بيمار
بیمار خانمی ۳۷ ساله دارای سابقه يك مرتبه حاملگی خارج رحمی 

که خود به خود جذب شده است، دو بار تحت عمل جراحی سزارين 
و يك مرتبه کورتاژ قرار گرفته است. بیمار با عالمت تاخیر در عادات 
ماهیانه، درد شكمی، توده آدنكس و تحريك پريتوئن مراجعه نموده 
است. در سونوگرافی شكمی انجام گرفته تصوير ساک حاملگی با 
شكل و موقعیت طبیعی و با راکسیون دسیدورال نرمال و يكنواخت 
حاوی يولك ساک و فاقد آمبريو واضح در حفره ی رحم به همراه 
توده کیستیك حاوی استرندهای نازک با جدار ضخیم و نامنظم 
به ابعاد 19×۲۰×۲۲ میلی متر مشاهده گرديد که مطرح کننده ی 
 5w+5d معاد MSD حاملگی هتروتوپیك بود. سن حاملگی براساس
تخمین زده شد. کورتاژ جهت جنین مرده انجام گرفت. بیمار به دلیل 

شکل 1- تصوير ساک حاملگی با شکل و موقعيت طبيعی و با راکسيون 
دسيدورال نرمال و فاقد آمبريو واضح در کاويته رحم مشاهده شد. سن 

حاملگی معادل 5 هفته تخمين زده شد.

شکل 2- کورپوس لوتئوم سيست به ديامتر 18 ميلی متر در تخمدان سمت 
چپ مشاهده گرديد.

Pathology report:
1. RT salpingectomy: Ectopic tubal pregnancy, one cyst
2. LT sapingo oophorectomy: Hemorrage corpus luteum, 
Unremarkable oviduct. Paratubal cyst  
3. Endometrial curettage: Gestational endometrium
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پارگی لوله و شوک هايپوولمیك تحت عمل جراحی الپاروتومی 
قرار گرفت. چسبندگی لگنی روده ای مشاهده گرديد. توده کیستیك 
از لوله راست جدا شد هم چنین توده کیستیك به همراه لوله چپ 
جدا گرديد. در بررسی های سیتولوژی انجام گرفته از لوله های 
رحمی و تخمدان ها، لوله و تخمدان راست با نمای ندولر به رنگ 
کرم تیره با سطح برش کیستیك حاوی لخته خون و بافت نكروز 
و هم چنین حاوی کیست پاراتوبال به قطر يك سانتی متر مشاهده 
گرديد. سطح خارجی تخمدان چپ به رنگ سفید و برش حاوی 
جسم زرد کیستیك به قطر ۲/۵ سانتی متر و در ديستال لوله کیستی 

به قطر 1 سانتی متر مشاهده گرديد.

بحث و نتيجه گيری
حاملگی هتروتوپیك يك وضعیت پیچیده است و اگر به طور کامل 
از ريسك فاکتورهای جدی مرتبط با حاملگی خارج رحمی متمايز 
نگردد، می تواند پیامدهای جبران ناپذيری را به دنبال داشته باشد 
)۲(. حاملگی هتروتوپیك می تواند حالت های مختلفی از جمله 
حاملگی دو طرفه لوله ها، حاملگی داخل رحمی و داخل شكمی، 
حاملگی دوطرفه لوله ها و داخل رحم، حاملگی يك طرفه لوله ها 
و داخل رحم، حاملگی کرونال و داخل رحم، حاملگی سرويكس 
و تخمدان و داخل رحم را داشته باشد. به دلیل عدم وجود عالئم، 
تشخیص زودهنگام اين حاملگی بسیار مشكل می باشد )1۳( و در 
صورت تشخیص زودرس می تواند جان مادر و جنین را نجات داد 
)1۴(. بررسی ها نشان می دهد، خونريزی واژينال و درد شكمی دو 

عالمت شايع هستند که در صورت مشاهده بايد به احتمال وقوع 
حاملگی هتروتوپیك شك کرد )۲( که در بیمار مورد مطالعه نیز 
اين شكايت ها ذکر گرديد.در مطالعه تال و همكاران )۲۰۰۲( که 
در بیماران دچار حاملگی هتروتوپیك صورت گرفت، ۸۳% بیماران 
ازدرد شكمی به همراه خونريزی واژينال شكايت کردند و در%1۳ 
بیماران شوک هايپوولمیك به همراه تندرنس شكم مشاهده گرديد. 
به نظر می رسد که تاثیر فاکتورهای موثر بر حاملگی هتروتوپیك 
مشابه عوامل موثر بر حاملگی خارج رحمی از قبیل آسیب لوله ها 
در اثر التهاب و عفونت لگنی، آندومتريوز، سابقه ی جراحی لوله ای 
رحمی عمل می کند )1۳(. سیوستر و همكاران199۷ در مطالعه 
انجام  هتروتوپیك  دچار حاملگی  مددجو   ۸۰ بر روی  که  خود 
دادند مشاهده کردند که ۷۰% سابقه جراحی سزارين و 1۵% سابقه 
حاملگی خارج رحمی داشته اند که با مطالعه حاضر همخوانی دارد. 
با توجه به اينكه احتمال وقوع حاملگی هتروتوپیك در زنانی که 
سابقه حاملگی خارج رحمی داشتند بیشتر است، می توان توضیح 
احتمالی برای کیس مورد مطالعه را اينگونه بیان کرد که تخم های لقاح 
يافته در لوله آسیب ديده توانايی خروج توسط حرکات پريستالتیك 
را نداشته اند و باعث بروز اختالل شده است. روش های درمانی 
اين بیماری به صورت جراحی و طبی قابل انجام است که بر طبق 
بررسی های مقايسه ای دو روش انجام شده جراحی و طبی توسط 
هانا و همكارانش۲۰۰۰، نتايج حاکی از اين بود که میزان سقط در 
روش جراحی 1۳% و در روش طبی ۵۰% بود )۶( که باتوجه به 

اين مهم بیمار تحت جراحی الپاروتومی و کورتاژ قرار گرفت.
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