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بارداری در محل اسکار سزارین : تشخیص و درمان

دکتر زهرا حیدر 1
طاهره علی قورچی2

بــارداری در محــل اســکار ســزارین شــیوعی حــدود یــک در 2000 بــارداری داشــته و 6 درصــد مــوارد بــارداری 
خــارج از رحــم را در افــراد بــا ســابقه ســزارین تشــکیل میدهــد.

بــروزآن ربطــی بــا تعــداد ســزارین قبلــی نداشــته و عارضــه ای تهدیــد کننــده حیــات همــراه بــا عــوارض  جــدی 
وخطرنــاک مــی باشــد. لــذا تشــخیص و درمــان ســریع آن حیاتــی بــوده و بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ بــاروری انجــام 

. د میشو
درمــان نهایــی شــده بــرای آن تعریــف نشــده و انتخــاب نحــوه درمــان بــر اســاس فاکتورهــای متعــددی مثــل ســایز 
ــاروری و  ــه حفــظ ب ــل ب ــداوم بافــت رحمــی و ســطح BHCG . تمای ــی. ت ــب جنین ــان قل ســاک و وجــود ضرب

وضعیــت همودینامیــک بیمــار و نیــز مهــارت پزشــک و امکانــات مرکــز درمانــی صــورت میگیــرد.

کلمات کلیدی :حاملگی محل اسکار سزارین .حاملگی خارج رحم .النه گزینی غیر نرمال

1. جــراح و متخصــص زنــان و زایمــان، فلوشــیپ نازائــی، 

دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی

2. پرستار بخش نازایی بیمارستان مهدیه
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مقدمه
ــی  ــتروتومی قبل ــا هیس ــزارین ی ــکار س ــل اس ــی در مح حاملگ
ــدکه  ــی باش ــم م ــارج رح ــی خ ــادر حاملگ ــواع ن ــی از ان یک
شــیوع آن حــدود یــک در 2000بــارداری بــوده و 6% مــوارد 
ــا ســابقه زایمــان  ــان ب حاملگــی خــارج از رحــم را در بیــن زن
ســزارین تشــکیل مــی دهــد.دو تیــپ بــرای ان تعریــف شــده 
در تیــپ1 یــا انــدوژن حاملگــی بــه ســمت فضــای ســرویکو_

ایســمیک یــا حفــره رحمــی رشــد مــی کنــد. در تیــپ 2تهاجم 
عمقــی در محــل اســکار ســزارین قبلــی رخ داده و بــه ســمت 
مثانــه و حفــره شــکم پیشــرفت مــی کنــد و در ایــن فــرم پیــش 
آگهــی وخیــم بــوده و احتمــال پارگــی خــود بــه خــود رحــم 
ــرم  ــه در ف ــد در حالیک ــی باش ــادر م ــرگ م ــزی و م و خونری

انــدوژن ممکــن اســت یــک حاملگــی قابــل حیــات بــه رشــد 
خــود ادامــه دهــد کــه البتــه خطــر خونریــزی در محــل جفــت 

در ایــن افــراد بســیار باالســت.)1و2و3(
ــس؛IVF ؛     ــوان ادنومیوزی ــا میت ــور ه ــک فاکت ــه ریس از جمل
ســابقه  D&C و برداشــتن جفــت بــا دســت را ذکــر کــرد.)4(

بیــن وقــوع حاملگــی در محــل اســکار ســزارین بــا مــوارد زیــر 
ــزارین  ــا س ــه ب ــرد، فاصل ــن ف ــده است:س ــت نش ــی یاف ارتباط
قبلــی، تعــداد ســزارین قبلــی ودوخــت میومتــر در یــک الیــه 

یــا دو الیــه در زمــان ســزارین قبلــی)1(.
ــی  ــل انتهای ــا مراح ــار ت ــت بیم ــن اس ــی: ممک ــم بالین عالئ
بــدون عالمــت باشــد. در صــورت عالمتــدار شــدن خونریــزی 
واژینــال بــا یــا بــدون درد شــکمی و شــوک بــه دنبــال پارگــی 

رحــم از تظاهــرات بیمــاری مــی باشــد.)1و4(

بررسی های تشخیصی
بــر طبــق قانــون اصلــی در هــر خانــم در ســنین بــارداری کــه 
ــالل  ــا اخت ــال ی ــزی واژین ــا شــکایت از درد شــکمی. خونری ب
ــارداری الزامــی اســت. قاعدگــی مراجعــه مــی کنــد تســت ب

بهتریــن روش تشــخیص اســتفاده از ســونوگرافی ترانــس 

واژینــال اســت کــه بــا دقــت بــاال مــی توانــد محــل حاملگــی 
ــدام و  ــه در ق ــی ک ــاک حاملگ ــود س ــد. وج ــخص کن را مش
در ســطح internal os. قــرار گرفتــه همــراه بــا رویــت نقــص 
ــال در  ــت فع ــف تروفوبالس ــر و کش ــت میومت ــح در باف واض

ــد.)2و4( ــی کن ــک م ــخیص کم ــه تش ــر ب ــی کالرداپل بررس

- در واقــع ســاک حاملگــی و یــا بافــت تروفوبالســت در 
داخــل نقــص میومتــر محــل اســکار ســزارین یــا niche دیــده 

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــر بای ــای زی ــود و کرایتریاه می ش
1. مشاهده حفره رحمی خالی

ــکار  ــل اس ــه درمح ــی ک ــاک حاملگ ــا س ــت ی ــود جف 2. وج
ــده ــته ش کاش

3. ســاک حاملگــی محــل niche در اســکار را پــر کــرده     
ــن  ــر بی ــود میومت ــا نب ــی متر(ی ــازک)3_1 میل ــه ن ــود الی 4.وج

ــه ــی و مثان ــاک حاملگ س
5. سرویکس بسته و کانال سرویکال خالی

6. وجــود قطــب جنینــی یــا کیســه زرده بــا یــا بــدون فعالیــت 
قلبــی

ــاک  ــراف س ــته اط ــی برجس ــه عروق ــوی کالف ــود الگ 7. وج
ــت)5( ــی و جف حاملگ

ــر ســونوی TV نداشــته و در مــواردی جهــت  MRI_ برتــری ب

تاییــد تشــخیص بــکار میــرود.)2(

مدیریت درمان
بــارداری محــل اســکار ســزارین  در یــک ســوم مــوارد 
تــا ســه ماهــه ســوم پیشــرفت مــی کنــد و اکثریــت آنهــا 
ــان  ــا در زم ــرده و75% آنه ــه ک ــزی را تجرب ــالت خونری حم
زایمــان بــا تشــخیص اختــالالت النــه گزینــی جفــت و اکثــرا 
پالســنتاپره کرتا تحــت جراحــی قــرار مــی گیرنــد. بررســی ها 
ــب  ــان قل ــونوگرافی ضرب ــه در س ــواردی ک ــان داده در م نش
ــم  ــدید و عالئ ــزی ش ــر خونری ــود خط ــی ش ــت م ــن روی جنی
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بالینــی نیازمنــد جراحــی یــا درمــان دارویــی در ســه ماهــه 
ــان قلــب رویــت  اول بیشــتر اســت. در 70% مــواردی کــه ضرب
نمی شــود ســقط بــدون عارضــه و بــدون نیــاز بــه دخالــت 
ــر  ــراد خط ــن اف ــود و در ای ــی ش ــام م ــی انج ــی و جراح داروی

ــت.  )5( ــز اس ــترکتومی ناچی ــم و هیس ــی رح پارگ

درمان
همراهــی بیــن حاملگــی در محــل اســکار بــا النــه گزینــی 
نابجــای جفــت باعــث دشــواری تصمیــم گیــری در زمــان 
ــه یکــی از  ــا ک ــود و از آنج ــی ش ــن عارضــه م ــخیص ای تش
تیــپ هــای حاملگــی محــل اســکار ســزارین بــا ادامــه رشــد بــه 
داخــل کاویتــه اندومتــر رشــد مــی کنــد ایــن پرســش کــه شــاید 

ختــم بــارداری تنهــا راه برخــورد بــا ایــن عارضــه نباشــد مطــرح 
ــت.  )5( ــده اس ش

- الگوریتــم نهایــی درمــان هنــوز تعریــف نشــده اســت.
ــزی و  ــی و خونری ــر پارگ ــه خط ــه ب ــا توج ــاری ب ــان انتظ درم
ــی کــه در  ــا در صورت ــی نیســت تنه ــه انتخاب ــی مرگ.گزین حت
ســونوگرافی ضربــان قلــب جنیــن دیــده نشــود بــا قبــول خطــر 

ــنهاد داد. ــاری را پیش ــان  انتظ ــوان درم میت
در بیمارانــی کــه از جهــت همودینامیــک مشــکلی ندارنــد. دو 
ــود دارد و در  ــی وج ــا جراح ــک ی ــان فارماکولوژی روش درم

مــواردی ترکیبــی از هــر دو روش انتخــاب مــی شــود.
متوترکســات  تجویــز  شــامل  دارویــی  هــای  -درمــان 
سیســتمیک یــا موضعی.کلریــد پتاســیم.محلول هایپراوســموالر 
گلوکزوپروســتا گالندیــن مــی باشــد. تزریــق موضعــی در 
ســاک حاملگــی از طریــق الپاراســکوپی و یــا بــا کنتــرل 
ســونوگرافی شــکمی یــا واژینــال صــورت مــی گیــرد .تزریــق 
سیســتمیک 50mg/m2 متوترکســات در مــوارد حاملگــی زیــر8 
ــری اســت در مــوارد  ــان قلــب درمــان موث ــدون ضرب ــه و ب هفت
BHCG کمتــر از MIU/ML 5000 میــزان موفقیــت باالتــر اســت.

- برخــی محققیــن بــا توجــه بــه فیبــروز بــودن بافــت و کاهــش 

شــبکه عروقــی تجویــز موضعــی متوترکســات بداخــل ســاک 
را ارجــح مــی داننــد.

ــی  ــق 10 س ــان تزری ــر درم ــم خط ــر و ک ــر موث - روش دیگ
ــی گــرم متوترکســات  ــول KCL ده درصــد و 50 میل ســی محل
ــتمیک  ــات سیس ــرم متوترکس ــی گ ــاک و 100 میل ــل س بداخ

مــی باشــد.
ــیون  ــی، آمبولیزاس ــامل الپاراتوم ــی ش ــای جراح - روش ه
ــاک  ــاژ س ــن کورت ــکوپی و ساکش ــی، هیستروس ــریان رحم ش
حاملگــی مــی باشــد کــه ایــن روش هــا معمــوال در زمانــی کــه 
ــی  ــای داروی ــا درمانه ــوده و ی ــدار ب ــار ناپای ــی بیم ــم حیات عالئ

ــد. ــه کار مــی رون شکســت خــورده باشــند ب
اســتفاده همزمــان از درمــان دارویــی و جراحــی بــا هــدف 

افزایــش میــزان موفقیــت و کاهــش خطــر عــوارض بایــد مــورد 
ــرد. ــرار گی توجــه ق

ــرار دادن  ــه ق ــونوگرافی و بالفاصل ــت س ــا هدای روش کورتاژب
ــر  ــواردی موث ــز در م ــل نی ــردن ان در مح ــاد ک ــونوفولی و ب س
ــدن  ــی ش ــا منف ــریال BHCG ت ــرل س ــن روش کنت ــوده. در ای ب
ــاک  ــود س ــدم وج ــونوگرافی ع ــا س ــرد و ب ــورت میگی آن ص
ــد  ــزارین بای ــکار س ــل اس ــی در مح ــای عروق ــی و نم حاملگ

ــود. ــد ش تایی
آمبولیزاســیون شــریان رحمــی و بــه دنبــال آن کورتــاژ روشــی 

موثــر مــی باشــد کــه بــا کاهــش ســریعتر ســطح BHCG و مــدت 
زمــان کوتــاه تــر بســتری در بیمارســتان همــراه مــی باشــد.

در مــواردی کــه ضخامــت میومتــر بیــن ســاک حاملگــی و مثانه 
بیشــتر از 3mm باشــد اســتفاده از هیستروســکوپی بــه عنــوان هــم 

روش تشــخیصی و درمانــی و کــم عارضــه مــی باشــد.  )1(

نتیجه گیری
حاملگــی محــل اســکار ســزارین عارضــه ای نــادر و خطرنــاک 
ــونوگرافی  ــای س ــار ه ــا معی ــخیص زودرس ان ب ــه تش ــوده ک ب
ــن روش  ــوده و انتخــاب بهتری ــر ب ــکان پذی ــال ام ــس واژین تران
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درمانــی بــر اســاس شــرایط بیمار.وجــود ضربــان قلــب جنیــن.
تمایــل بــه حفــظ بــاروری و توجــه بــه عــوارض درمــان از بیــن 
روش هــای درمــان دارویی.جراحــی و یــا ترکیبــی از ایــن دو 

بایــد صــورت گیــرد.
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Cesarean scar pregnancy is an iatrogenic disease  occurs in approximately 1 in 2000 pregnancies 

and accounts for 6 percent of ectopic pregnancies among women with a prior cesarean delivery 

The incidence does not appear to correlate with the number of cesarean deliveries.

CSP is a life-threatening condition with high risk of serious complications, therefore should 

be early diagnosed and treated and it should be managed  with respect to preserve fertility. 

Treatment of CSP is challenging.

The type of treatment method depends on many factors such as size of pregnancy, FHR positivity, 

presence or absence of uterine continuity, bHCG level, the possibility of further fertility and 

patient’s hemodynamic state and should be based on the experience of the treatment centre.
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