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 7گروه نازايي ،مرکز تحقيقات بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشكي گيالن
 2گروه زنان و زايمان ،مرکز تحقيقات بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشكي گيالن
 0گروه پری ناتولوژی ،مرکز تحقيقات بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشكي گيالن
 4گروه مامايي ،مرکز تحقيقات بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشكي گيالن
(دريافت مقاله -37/77/5 :پذيرش مقاله)32/0/27 :

تشخيص و درمان حاملگي بينابيني بهخاطر پيامدهای بالقوه شديد در صورت پارگي و خونريزی داخل شكمي همواره بحثانگيز و مورد
چالش است .تشخيص زودرس و درمان حاملگي بينابيني برای کاهش مرگ ومير مادر و حفظ باروری واضح و مبرهن است .در اين
مطالعه بيماری  01ساله ،با  6هفته آمنوره با شكايت لكهبيني و درد زير شكم مراجعه نمود .در سونوگرافي واژينال رحم بدون ساک
حاملگي بوده و يک توده هتروژن در آدنكس راست با رينگ هايپرواسكوالر گزارش شد β–HCG .اوليه بيمار  233ميلي واحد بر
ميليليتر بود .با توجه به ثابت ماندن سطح  β–HCGدر اندازهگيریهای مكرر و با تشخيص احتمالي حاملگي خارج رحمي بيمار بستری
تحت الپاراسكوپي قرار گرفت و حاملگي خارج رحمي کورنه آ راست برداشته شد .بهنظر الپاراسكوپي وسيلهای مفيد و ايمن برای
تشخيص و درمان حاملگي بينابيني پاره نشده است.
واژگان کليدی :حاملگي خارج رحمي بينابيني ،الپاراسكوپي ،برداشت الپاراسكوپيک لوله ،تشخيص
* رشت ،خيابان نامجو ،بيمارستان آموزشي درماني الزهرا ،طبقه اول ،مرکز تحقيقات بهداشت باروري
Email :drzibazahiri@yahoo.com
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چكيده

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 7030

/ 7302طب جنوب

درمان نگهدارنده با هدف کاهش عوارض جراحي و

مقدمه
حاملگي بينابيني پديده نادري است که در  2درصد از

نگهداري قدرت باروري زن ميباشد .که از اين

حاملگيهاي خارج رحمي رخ ميدهد (.)1

درمانهاي نگهدارنده ميتواند روشهاي طبي (شامل

حاملگي بينابيني اغلب ديرتر از ساير حاملگيهاي

متوترکسات ،کلريد پتاسيم ،گلوکز هيپراسموالر،

خارج رحمي پاره ميشود زيرا ميومتر در اين بخش

اکتينومايسين  Dو پروستاگالندينها) يا جراحي (شامل

بسيار قابل انبساط بوده و بهخاطر خونرساني

سالپنژوتومي خطي و برداشتن قطعي) را نام برد ( 6و

فوقالعاده ،حاملگي در اين بخش ميتواند منجر به

 .)8با توجه به گزارشهاي موردي چاپ شده هنوز

خونريزي فاجعهآميز و تهديدکننده حيات شود .هرچند

تشخيص و درمان حاملگي بينابيني بهخاطر پيامدهاي

در گزارشهاي موردي منتشر شده از حاملگي خارج

بالقوه شديد در صورت پارگي و خونريزي داخل

رحمي مرگي گزارش نشده است اما مواردي از پارگي

شکمي همواره بحثانگيز و مورد چالش است (.)9

رحم منجر به خونريزي شديد و هيسترکتومي ديده

در حاليکه درمان مرسوم حاملگي بينابيني،

شده است ( .)2شيوع حاملگي خارج رحمي بهنظر

هيسترکتومي يا رزکشن با الپاراتومي است ،اما امروزه

ميرسد طي دو دهه اخير بهخاطر استفاده گسترده از

بيشتر جراحيهاي زنان با الپاراسکوپي صورت

روشهاي کمک باروري افزايش يافته است ( .)3نقص

ميگيرد و يکي از اين اعمال جراحي ،تکنيکهاي

در لوله ،سابقه سالپنگوتومي ،چسبندگي پروگزيمال

الپاراسکوپي شامل کورنئال رزکشن ميباشد .در

لوله و عفونت لگني از عوامل خطر ديگر پيشگويي

مطالعه زيو اداره موفق و بدون عارضه  17مورد

کننده اين وضعيت باليني است ( 4و .)5
تشخيص

افتراقي

حاملگي

بينابيني

از

انواع

حاملگيهاي خارج رحمي الزامي است زيرا يافتههاي

حاملگي بينابيني با جراحي الپاراسکوپي را گزارش
نموده است (.)11
همچنين در مطالعه گونک ،خانم  24سالهاي با

باليني ،اداره و نتايج آن متفاوت است و به دليل کاهش

حاملگي کورنئال گزارش شده است که نخست تحت

بروز عوارض مادري و حفظ باروري زن تشخيص

درمان متوترکسات قرار گرفت ،اما سپس بهدنبال

زودرس آن نياز حياتي است زيرا ميزان مرگ و مير آن

تداوم درد شکمي و افت هموگلوبين با انجام

( .)6روشهاي در دسترس جهت تشخيص اين

شد ( .)11در بررسي کنوني يک مورد حاملگي

حاملگي شامل سونوگرافي واژينال و تيتراژ β–HCG

بينابيني  6هفته گزارششدهاست که با تشخيص

ميباشد .هنوز تشخيص زودرس حاملگي بينابيني

بهموقع و درمان الپاراسکوپي ،جان مادر و قدرت

بهصورت يک مشکل باقي مانده است (.)7

باروري وي حفظ شده است و توصيه ميشود که

روش استاندارد طاليي براي درمان حاملگي بينابيني

پزشکان در مراحل اوليه بارداري دقت خاصي بهويژه

الپاراتومي با برداشتن کورنه آ ميباشد ولي گاهي اوقات

در بيماران پرخطر براي حاملگي خارج رحمي داشته

بهخاطر هموستاز نياز به هيسترکتومي يا ليگاسيون

باشند تا با تشخيص و درمان بهموقع سالمت مادران

شريان هيپوگاستريک است البته گرايش فعلي به سمت

ارتقا داده شود.
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 7برابر بيشتر از ساير حاملگيهاي خارج رحمي است

الپاراسکوپي براي وي عمل  Cornuostomyانجام

معرفي بيمار

خونروي BUN ،و کراتينين بيمار طبيعي بود و 48

بيمار خانم  37ساله ،با بارداري خودبخودي با سن

ساعت بعد از آن سطح  4311 ،β–HCGميلي واحد

حاملگي  6هفته بر اساس اولين روز آخرين قاعدگي

بر ميليليتر و سطح هموگلوبين  9/9گرم بر دسيليتر و

طبيعي با شکايت لکهبيني و درد زير شکم به مطب

هماتوکريت  31/2درصد بود .بهدليل درد مداوم در

خصوصي مراجعه نمود .بيمار سابقه يک حاملگي
دوقلويي با دو جنين زنده با انجام سزارين داشته است

لمس عمقي شکم و افت تيتر  ،β–HCGو سونوگرافي
دوباره انجام شده که ساک حاملگي داخل رحم مشهود

و همچنين سابقه قاعدگي نامنظم با عدم تخمکگذاري

نبود ،بيمار با شک حاملگي خارج رحمي کانديد

و مصرف چندين دوره کلوميفن و  HMGرا ذکر

الپاراسکوپي شد .در اتاق عمل بعد از انتوبه کردن

ميکند .وضعيت حياتي و وهموديناميک بيمار طبيعي

اندوتراکئال و بيهوشي عمومي در موقعيت دورسال

و ثابت بود .در لمس شکم نرم بود و در قسمتهاي

ليتاتومي قرار داده شد .سوزن ورس در حدود ناف

تحتاني شکم درد و حساسيت در لمس وجود داشت.

وارد شکم شد و شکم با گاز دي اکسيدکربن متسع

در معاينه واژينال سوراخ سرويکس بسته و حرکت

شد .در جستجوي الپاروسکوپي ،کورنه آي راست

سرويکس درد نداشت و در معاينه دودستي نکته قابل

متورم و بزرگ مشاهده گرديد (شکل  )1و با

توجهي وجود نداشت .در سونوگرافي واژينال انجام

کواگوليشن دو قطبي در منطقه کورنه آ رزکشن انجام

شده رحم رترورسه با سايز و اکوي نرمال و با

گرفت و لوله همان سمت هم برداشته شد.

ضخامت اندومتر  12ميليمتر مشاهده شد و همچنين
يک توده هتروژن با يک ناحيه هايپواکو مرکزي به
ابعاد  17×18ميليمتر در آدنکس راست با رينگ
هايپرواسکوالر مشاهده شد و مايع آزاد هم داخل لگن
ديده نشد β–HCG .بيمار  211ميلي واحد بر ميليليتر
گزارش شد β–HCG .بيمار بهصورت سريال
اندازهگيري شد .با توجه به ثابت ماندن سطح
 β–HCGو تشخيص احتمالي حاملگي خارج رحمي،

شکل )1حاملگي بينابيني قبل از برداشتن

بستري  β –HCGنسبت به قبل از آن سطوح باالرونده

ابعاد 1/5×1/5سانت نيز وجود داشت که خارج گرديد

پيدا نمود ( 6387ميلي واحد بر ميليليتر) در روز

و هموستاز شد .ساک حاملگي با فورسپس grasping

بستري هموگلوبين بيمار  11/6گرم بر دسي ليتر و

تخليه شد از کوآگوليشن دوقطبي براي هموستاز

هماتوکريت  33/9درصد بود .بهدليل احتمال شروع

استفاده شد سپس هموستاز کورنه آ با سوچور vicryl

متوترکسات براي درمان طبي حاملگي خارج رحمي

صفر با تکنيک  intracorporealانجام شد (شکل )2

آزمايشهاي کبدي نيز درخواست شد .آنزيمهاي

پس از هموستاز کافي و شستشوي داخل شکم ،تخليه

کبدي ،بيليروبين ،آلکالن فسفاتاز PT ،و  ،PTTزمان

داخل پريتوئن انجام شد پس از اتمام عمل ،نسوج
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بيمار به بيمارستان ارجاع و بستري گرديد .پس از

همچنين کيست مورگاني در سمت راست و چپ به

/ 7304طب جنوب

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 7030

حاصله جهت پاتولوژي ارسال شد .سطح β –HCG

از عوامل خطر مهم بروز حاملگي خارج رحمي

بهصورت هفتگي اندازهگيري شد که حدوداً  4هفته

ميباشد ،بيمار تحت بررسي قرار گرفت .اندازهگيري

بعد از عمل به محدوه طبيعي رسيد .در ضمن کليه

 β–HCGو سونوگرافي واژينال انجام شد .در

اطالعات بيمار محرمانه باقي ماند و از بيمار

سونوگرافي واژينال يک توده هتروژن در آدنکس

رضايتنامه جهت گزارش اين مورد گرفته شد

راست با رينگ هايپرواسکوالر وجود داشت و رحم
خالي بود سپس با کنترل سريال  β–HCGتشخيص
احتمالي حاملگي خارج رحمي بينابيني داده شد و
بيمار جهت بستري ارجاع داده شد .در اين مطالعه
خوشبختانه با توجه به مراجعه بيمار در مراحل اوليه و
کسب شرح حال دقيق و پرخطر بودن بيمار از نظر
سابقه نازايي اقدامات تشخيصي الزم انجام گرديد ،در

شکل )2حاملگي بينابيني بعد از برداشتن و هموستاز

حالي که در برخي بررسيها بهعلت مراجعه ديررس
بيمار يا عدم تشخيص پزشک با پارگي رحم و

در حاملگي خارج رحمي بينابيني مهمترين بخش،

تشخيص زودرس حاملگي بينابيني بهصورت يک

تشخيص زودرس حاملگي ميباشد که بر سير اداره

مشکل باقي مانده است ( 2و  .)7با توجه به اينکه

حاملگي و نتايج آن تأثيرگذار خواهد بود .عدم توجه

بيشتر عوامل خطر حاملگي خارج رحمي شناخته شده

دقيق پزشک به مراقبت پري ناتال زنان باردار و

است و شايعترين عوامل خطر آن ،استفاده از

تشخيص ديررس حاملگي خارج رحمي ميتواند

روشهاي کمک باروري ،سابقه حاملگي خارج

منجر به پارگي رحم ،خونريزي شديد ،هيسترکتومي و

رحمي ،سابقه عفونت و جراحي لگني و مصرف IUD

از دست دادن قدرت باروري زن گردد و حتي ميزان

ميباشد ،الزم است به کليه بيماران حامله به ويژه

مرگ و مير  7برابر اين نوع حاملگي نسبت به ساير

پرخطر از نظر عاليم خطر حاملگي خارج رحمي

انواع حاملگيهاي خارج رحمي ( )6مزيد علت جهت

آموزش داده شود و سپس در مرحله بعد پزشکان در

پرخطر بودن اين نوع حاملگي و اهميت تشخيص

مواجه با بيماران با شکايت درد زير شکم و لکهبيني

زودهنگام اين نوع حاملگي شده است .روشهاي در

حتماً ،حاملگي خارج رحمي را کنترل نمايند تا در

دسترس جهت تشخيص اين حاملگيها ،عاليم باليني

صورت وجود ،تشخيص زودرس صورت گيرد و

(درد زيرشکم ،لکهبيني) ،سونوگرافي واژينال ،سنجش

بتوانيم با درمان مناسب به هر بيمار عوارض حاملگي

سريال تيتر  β–HCGميباشد (.)7

خارج رحمي بينابيني را بکاهيم.

در مطالعه کنوني بيمار با حاملگي شش هفته با

درمان سنتي جهت حاملگي خارج رحمي بينابيني،

شکايت لکهبيني و درد زير شکم مراجعه نموده بود،

هيسترکتومي يا رزکسيون کورنهآ طي الپاراتومي

با توجه به پرخطر بودن بيمار از نظر سابقه نازايي که

ميباشد .اما امروزه بيشتر جراحان بهعلت حفظ قدرت
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بحث

هيسترکتومي مواجه گرديده است .از اين روي

باروري و کاهش عوارض ناشي از جراحي به سمت

مزاياي آن ،خونريزي کمتر از  47ميليليتر و باردار شدن

درمان الپاروسکوپي تمايل دارند .جراحي الپاراسکوپي

 3نفر از  4نفر از بيماران را رخ داده بود ( .)13در

براي حاملگي خارج رحمي روشي کمتر تهاجمي و

مطالعه پيش رو هم بيمار تحت الپاروسکوپي

پروسيجر ايمن است اگر توسط جراح با تجربه انجام

موفقيتآميز قرار گرفت و همچنين هيچ عارضهاي

گيرد و با مزايايي چون حفظ قدرت باروري زن و

متعاقب جراحي در بيمار ديده نشد و  β–HCGتدريجاً

کاهش حجم خونريزي و جلوگيري از کليه عوارض

بهصورت هفتگي کنترل شد و پس از  4هفته سطح

ديگر ناشي از الپاراتومي ميباشد (.)12

 β–HCGبه محدوده نرمال رسيد .نتيجه نهايي اين

در مطالعات گوناگوني با توجه به شرايط خاص بيمار،

بررسي افزايش دقت پزشکان از نظر عاليم باليني بيمار

حجم توده و غيره بيماران تحت الپاروسکوپي قرار

و انجام اقدامات جهت تشخيص زودرس بوده و بهنظر

گرفتند و نتيجه موفقيتآميزي داشتند .زو ( )Zuoو

ميرسد الپاراسکوپي وسيلهاي مفيد و ايمن براي

همکاران در مطالعهاي نتايج  17حاملگي خارج رحمي

تشخيص و درمان حاملگي بينابيني پاره نشده باشد.

بينابيني پاره نشده را که تحت الپاراسکوپي قرار گرفته

با توجه به اينکه بيمار با تشخيص احتمالي حاملگي

بودند را گزارش کردند .که اين مطالعه نشان داد که16

خارج رحمي در بيمارستان بستري شده بود و با توجه

نفر حجم خونريزي کمتر از  25ميليليتر داشتند و

به سير بيماري تصميم به الپاراسکوپي گرفته شد

ميانگين تعداد روزهاي بستري  4/5روز بود و از اين

محدوديت تشخيصي وجود نداشت .شايد عدم

تعداد  9زن خواستار حاملگي بودند که  7نفر آنها

تشخيص حاملگي بينابيني توسط سونوگرافي قبل از

باردار شدند و به روش سزارين زايمان کردند (.)9

الپاراسکوپي را بتوان جز محدوديتها ذکر کرد.

در بررسي ديگري  4حاملگي خارج رحمي بينابيني
تحت الپاراسکوپي موفقيتآميز گزارش شده است و از
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Abstract

Diagnose and treatment of interstitial pregnancy remains challenging because this rare entity can be life
threatening due to rupture and intra abdominal hemorrhage. Early diagnosis and treatment is paramount to
reduce maternal mortality and maintain fertility. In this study a 37 years woman with 6weeks of
amenorrhea, who presented with spoting and lower abdominal pain was admitted. Transvaginal
ultrasonography scan showed a heterogenous mass in right adenex with hypervascular ring, the uterus was
empty. The initial beta hCG level was 200 MIU/ml. Serial beta hCG levels platued in the follow up period.
Diagnosis was suspected for ectopic pregnancy, a laparoscopy followed revealed the presence of right
corneal pregnancy that corneal resection was performed. Laparoscopy appears to be safe and an effective
treatment for unruptured interstitial pregnancy.
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