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جايگزيني در هـر محـل ديگـري،        . شود  وشانندة حفرة رحم جايگزين مي    بالستوسيست به طور طبيعي در اليه پ      
. دهـد   هـاي رحمـي رخ مـي         درصـد مـوارد در لولــه       95شود كه در بـيش از         بارداري خارج رحمي محسوب مي    

شـدن بالستوسيسـت در داخـل كانـال           حاملگي سرويكال شكلي نادر از حاملگي خارج رحمي است كه با كاشته           
به دليل عواقب و خطرات جدي كه حاملگي سرويكال براي مادر ايجاد خواهد كرد بايـد                . افتد  سرويكس اتفاق مي  

 ايـن  در. هاي نيمـه اول حـاملگي در نظـر داشـت     هميشه آن را به عنوان يك تشخيص افتراقي مهم در خونريزي  
 گـزارش  2Lch Ab0Dch02P3G سـاله  32 سـرويكال در يـك زن        حـاملگي مقاله وقوع سقط فرامـوش شـده در         

. بـود  داشته مراجعه كـرده      ادامه هفته قبل بطور متناوب      25اين بيمار به علت خونريزي واژينال كه از         . دشو مي
 G.S حاملگي در مركز ديگري انجام داده بود كه يكبار           22و   12در طي اين مدت دو نوبت سونوگرافي در هفته          

 حفـره    در ناحيـه فونـدوس،     mm16×27 ادابعـ اي به     هفته حاملگي بدون اكوي جنيني و يكبار توده        12 با   مطابق
 حـاملگي   25 بيمار در هفته       . گزارش شده بود   mm44×53و در آندكس چپ كيستي به ابعاد        از مايع   پر  اندومتر  

 گرفت كه در جريان كورتاژ به علت خونريزي واژينال و افت قراربا تشخيص سقط فراموش شده تحت كورتاژ      
در الپاراتومي به دليل وجود سرويكس كامالً متسع كـه بطـور             .ار گرفت  قر الپاراتوميسريع عالئم حياتي تحت     

كامل توسط تروفوبالستها مورد تهاجم قرار گرفته و تخريب شده بود بـا تشـخيص حـاملگي سـرويكال تحـت                     
گزارش پاتولوژي نشان دهندة كاشته شدن و نفـوذ كامـل جفـت در           . هيستركتومي با حفظ تخمدانها قرار گرفت     

 . رويكس بودناحيه اندوس
  
  
  
  

   . هيستركتومي وشده  سرويكال، سقط فراموشحاملگيحاملگي خارج از رحم،  :گل واژگان
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