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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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مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
سال دوازدهم ،شماره چهارم ،زمستان 1396

گزارش یک مورد نادر از حاملگی هتروتوپیک
نجمه سمیعی ،*1مصطفی صادقی ،2محمدرضا نایبی آستانه3

 1گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 2مرکز پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 3گروه زنان ،زایمان و نازایی ،بیمارستان مهر حضرت عباس ،مشهد ،ایران

چكيده
مقدمه :حاملگی هتروتوپیک به عنوان حاملگی همزمان داخل و خارج رحمی تعریف میگردد .میزان بروز این نوع از حاملگی
 1در  30000در جمعیت عمومی تخمین زده میشود.بروز این نوع حاملگی معموال به دنبال روشهای کمک بارداری مشاهده
میگردد .این بیماری تهدیدکنندهی حیات است و ممکن است در روشهای 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.
توصیف بیمار :بیمار خانمی  37ساله دارای سابقهی یک مرتبه حاملگی خارج رحمی در  6ماه گذشته که خود به خود جذب

شده است و هم چنین دو مرتبه جراحی سزارین میباشد .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 حفرهی رحم به همراه مایع آزاد در حفرهی لگن مشاهده گردید

که مطرح کنندهی حاملگی هتروتوپیک بود .سن حاملگی براساس  MSDمعادل  5w+5dتخمین زده شد .بیمار تحت عمل
جراحی الپاروتومی قرار گرفت .حذف تخمدان ،لولهی رحمی راست و کورتاژ انجام گرفت.
نتیجهگیری :حاملگی هتروتوپیک میتواند در سیکلهای 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 نمیتواند احتمال حاملگی همزمان خارج رحمی را رد کند.
واژگان کلیدی :حاملگی هتروتوپیک ،حاملگی خارج رحمی ،الپاراتومی
مقدمه

هتروتوپیک عامل بروز  %4/9از مرگ و میر مادران است .این نوع

حاملگی هتروتوپیک ،حاملگی همزمان داخل و خارج از رحم

از حاملگی ،موفقیت در بارداری بعد را به میزان قابل توجهی کاهش

میباشد که از ریشهی یونانی  heteroبه معنای دیگری و  toposبه

داده و به  %33/3میرساند ( .)5حاملگی هتروتوپیک در سالهای

معنای محل گرفته شده و به معنای حاملگی چندگانه میباشد و اولین

اخیر با شیوع  90درصدی روبرو شده است به طوری که آمارها

بار توسط  Duvernyدر سال  1708طی کالبدشکافی کشف گردید

نشان میدهد وقوع آن به میزان  1در  30000افزایش یافته است و

( .)3-1این حاملگی رویدادی نادر و تهدید کنندهی حیات بوده و

این میزان در ایران  3/7در هر  1000بارداری گزارش شده است

یک اورژانسهای بارداری است ( )4بر اساس آمار  ،whoحاملگی

( .)7 ،6 ،2به طور تقریبی  70درصد از حاملگیهای هتروتوپیک

* (نویسنده مسئول) نجمه سمیعی ،گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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در  5تا  7هفته اول 20 ،درصد در هفته  9و  10بارداری و 10

که خود به خود جذب شده است ،دو بار تحت عمل جراحی سزارین

درصد باقی مانده در  11هفتگی تشخیص داده میشوند ،بنابراین

و یک مرتبه کورتاژ قرار گرفته است .بیمار با عالمت تاخیر در عادات

احتمال پیشرفت بارداری بسیار نادر میباشد ( .)8 ،1هر عاملی

ماهیانه ،درد شکمی ،توده آدنکس و تحریک پریتوئن مراجعه نموده

که موجب افزایش احتمال حاملگی خارج رحمی شود ،میتواند

است .در سونوگرافی شکمی انجام گرفته تصویر ساک حاملگی با

ریسک فاکتوری برای حاملگی هتروتوپیک نیز تلقی گردد ()2

شکل و موقعیت طبیعی و با راکسیون دسیدورال نرمال و یکنواخت

فاکتورهایی از قبیل التهاب لگن ،آبسه تخمدان ،سابقه حاملگی

حاوی یولک ساک و فاقد آمبریو واضح در حفرهی رحم به همراه

خارج رحمی ،ناباروری ،روشهای کمک باروری ،عفونت قبلی

توده کیستیک حاوی استرندهای نازک با جدار ضخیم و نامنظم

دستگاه تناسلی ،افزایش مزمن سطح گنادوتروپین به دنبال کورتاژ

به ابعاد  22×20×19میلی متر مشاهده گردید که مطرح کنندهی

پس از سقط جنین ،عدم وجود خونریزی واژینال در حضور عالئم

حاملگی هتروتوپیک بود .سن حاملگی براساس  MSDمعاد 5w+5d

و نشانههای حاملگی خارج رحمی احتمال حاملگی هتروتوپیک را

تخمین زده شد .کورتاژ جهت جنین مرده انجام گرفت .بیمار به دلیل

افزایش میدهند ( .)9 ،5 ،1به دلیل همزمان بودن حاملگی داخل
و خارج رحمی و عدم توجه به بررسیهای ساده آزمایشگاهی از
قبیل اندازهگیری میزان  bhCGو کسب اطمینان کاذب از یافتههای
سونوگرافیک که حاملگی داخل رحمی را تایید میکند و هم چنین
مشابه بودن عالئم به موارد مشابه در آپاندیسیت ،پارگی کیست
تخمدان و تورشن تخمدان ،تشخیص دقیق و زود هنگام فرد امکان
پذیر نمیباشد و باعث پنهان ماندن حاملگی خارج رحمی و در نتیجه
ایجاد شرایط خطرناک معادل مرگ و میر میگردد که به دنبال آن
اکثر بیماران پس از پارگی و خونریزی تشخیص داده میشوند (،1
 .)10 ،2از عالئم این حاملگی میتوان درد شکمی ،توده آدنکس،
تحریک پریتوئن و رحم بزرگ را برشمرد ( .)11درمان حاملگی

شکل  -1تصویر ساک حاملگی با شکل و موقعیت طبیعی و با راکسیون
دسیدورال نرمال و فاقد آمبریو واضح در کاویته رحم مشاهده شد .سن
حاملگی معادل  5هفته تخمین زده شد.

هتروتوپیک با هدف حفظ حاملگی داخل رحمی صورت
میگیرد و بسته به سن حاملگی از روشهای الپاروسکوپی و
الپاروتومی استفاده میگردد ( .)1جراحی به روش الپاروتومی به
دلیل دارابودن مزایایی از قبیل اکسپوز خوب حین عمل ،تحریک
مکانیکی کمتر رحم ،کنترل بهتر خونریزی و هموستاز ،کاهش
زمان بستری بیمار در بیمارستان ارجح میباشد ( .)12که در کیس
حاضر روش الپاراتومی ارجح تشخیص داده شد.در مواردی که
حاملگی خارج از رحم داخل لولهای پاره نشده میتوان از تکنیک
تزریق داخل ساک پتاسیم کلراید بهره جست ( .)6در این مطالعه
ما به گزارش یک مورد نادر از حاملگی هتروتوپیک پرداختهایم.

شکل  -2کورپوس لوتئوم سیست به دیامتر  18میلی متر در تخمدان سمت
چپ مشاهده گردید.
Pathology report:

1. RT salpingectomy: Ectopic tubal pregnancy, one cyst

توصیف بیمار
بیمار خانمی  37ساله دارای سابقه یک مرتبه حاملگی خارج رحمی

2. LT sapingo oophorectomy: Hemorrage corpus luteum,
Unremarkable oviduct. Paratubal cyst
3. Endometrial curettage: Gestational endometrium

نجمه سمیعی و همکاران
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پارگی لوله و شوک هایپوولمیک تحت عمل جراحی الپاروتومی

عالمت شایع هستند که در صورت مشاهده باید به احتمال وقوع

قرار گرفت .چسبندگی لگنی رودهای مشاهده گردید .توده کیستیک

حاملگی هتروتوپیک شک کرد ( )2که در بیمار مورد مطالعه نیز

از لوله راست جدا شد هم چنین توده کیستیک به همراه لوله چپ

این شکایتها ذکر گردید.در مطالعه تال و همکاران ( )2002که

جدا گردید .در بررسیهای سیتولوژی انجام گرفته از لولههای

در بیماران دچار حاملگی هتروتوپیک صورت گرفت %83 ،بیماران

رحمی و تخمدانها ،لوله و تخمدان راست با نمای ندولر به رنگ

ازدرد شکمی به همراه خونریزی واژینال شکایت کردند و در%13

کرم تیره با سطح برش کیستیک حاوی لخته خون و بافت نکروز

بیماران شوک هایپوولمیک به همراه تندرنس شکم مشاهده گردید.

و هم چنین حاوی کیست پاراتوبال به قطر یک سانتی متر مشاهده

به نظر میرسد که تاثیر فاکتورهای موثر بر حاملگی هتروتوپیک

گردید .سطح خارجی تخمدان چپ به رنگ سفید و برش حاوی

مشابه عوامل موثر بر حاملگی خارج رحمی از قبیل آسیب لولهها

جسم زرد کیستیک به قطر  2/5سانتیمتر و در دیستال لوله کیستی

در اثر التهاب و عفونت لگنی ،آندومتریوز ،سابقهی جراحی لولهای

به قطر  1سانتی متر مشاهده گردید.

رحمی عمل میکند ( .)13سیوستر و همکاران 1997در مطالعه
خود که بر روی  80مددجو دچار حاملگی هتروتوپیک انجام

بحث و نتیجهگیری

دادند مشاهده کردند که  %70سابقه جراحی سزارین و  %15سابقه

حاملگی هتروتوپیک یک وضعیت پیچیده است و اگر به طور کامل

حاملگی خارج رحمی داشتهاند که با مطالعه حاضر همخوانی دارد.

از ریسک فاکتورهای جدی مرتبط با حاملگی خارج رحمی متمایز

با توجه به اینکه احتمال وقوع حاملگی هتروتوپیک در زنانی که

نگردد ،میتواند پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد

سابقه حاملگی خارج رحمی داشتند بیشتر است ،میتوان توضیح

( .)2حاملگی هتروتوپیک میتواند حالتهای مختلفی از جمله

احتمالی برای کیس مورد مطالعه را اینگونه بیان کرد که تخمهای لقاح

حاملگی دو طرفه لولهها ،حاملگی داخل رحمی و داخل شکمی،

یافته در لوله آسیب دیده توانایی خروج توسط حرکات پریستالتیک

حاملگی دوطرفه لولهها و داخل رحم ،حاملگی یک طرفه لولهها

را نداشتهاند و باعث بروز اختالل شده است .روشهای درمانی

و داخل رحم ،حاملگی کرونال و داخل رحم ،حاملگی سرویکس

این بیماری به صورت جراحی و طبی قابل انجام است که بر طبق

و تخمدان و داخل رحم را داشته باشد .به دلیل عدم وجود عالئم،

بررسیهای مقایسهای دو روش انجام شده جراحی و طبی توسط

تشخیص زودهنگام این حاملگی بسیار مشکل میباشد ( )13و در

هانا و همکارانش ،2000نتایج حاکی از این بود که میزان سقط در

صورت تشخیص زودرس میتواند جان مادر و جنین را نجات داد

روش جراحی  %13و در روش طبی  %50بود ( )6که باتوجه به

( .)14بررسیها نشان میدهد ،خونریزی واژینال و درد شکمی دو

این مهم بیمار تحت جراحی الپاروتومی و کورتاژ قرار گرفت.
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