
 (اكتوپيك) خارج از رحمحاملگي 

رحم النه گزيني ميكند.النه گزيني در هر نقطه ديگر  اليه داخليدر  شيپوريبه دنبال لقاح و عبور از لوله  تخمك

احتمال حاملگي موفق بعدي كاهش  خارج از رحمحاملگي نابجا در نظر گرفته ميشود.پس از يك مورد حاملگي 

 مي يابد.

 به زايمان طبيعي نوزاد زنده نمي انجامد و به محض تشخيص بايد جنين خارج شود. حاملگي نابه جا اصوال

 در صورت تاخير در تشخيص و درمان احتمال شوك و مرگ مادر وجود دارد.

 

 خارج از رحمعلل حاملگي 

است كه باعث مسدود ياباريك شدن  شيپوريمعمول ترين علت حاملگي اكتوپيك آسيب به لوله هاي  -1

 آن مي شود.

ممكن است مشكلي در ديواره ي اين لوله وجود داشته باشد. به طور معمول اين لوله بايد منقبض شده و  -2

 تخمك رابه طرف رحم هل دهد. 

شرايطي مانند آپانديس يا عفونت لگن ممكن است با ايجاد پيچ وتاب لوله ي فالوپ به آن صدمه بزند و  -3

 شوند. شيپوريه و باعث كاشتن آن در خود لوله ي بدين طريق عبور تخمك از آن را به تاخير انداخت

 

 عوامل خطر:

 شيپوريغيرطبيعي لوله  شكل .1

 جراحي هاي صورت گرفته بر روي لوله  .2

  ،هم بزند هلوله را ب شكلميزشي و ساير عفونت هاي لوله كه ميتواند آبيماريهاي   .3

 چسبندگي هاي دور لوله اي ممكن است خطر حاملگي لوله اي ر افزايش دهند.  .4

 ،همراه است نابجااستفاده از روشهاي كمك باروري با افزايش چشمگير خطر حاملگي  .5

 .استعمال دخانيات از ديگر عوامل خطر است .6

 

 عالئم شايع 

حاملگي اكتوپيك با سه مشخصه تاخير در خونريزي قاعدگي،درد و  صورت تشخيص ديرهنگام،تظاهردر 

 خونريزي يا لكه بيني واژينال مشخص ميشود.

درد شديد قسمت تحتاني شكم و لگن رخ مي دهد كه بصورت دردي تيز و خنجري يا پاره  ،در موارد پارگي لوله

از روي شكم و داخل واژن( دهانه كننده است.در لمس شكم حساسيت رخ ميدهد.در معاينه دو دستي)معاينه 



زنان مبتال دچار لكه بيني و يا درجاتي از خونريزي  %80-%60رحم بسيار حساس و فوق العاده دردناك است.

 .ميشوند.افت فشار خون و افزايش تعداد ضربان قلب فقط در صورتي رخ ميدهد كه خونريزي ادامه داشته باشد

 

 پيشگيري
 

 .بهداشت بارداري خود داشته باشندبانوان عزيز بايد نظارت كامل بر 

 انجام شود. تشخيص سريع و درمان مناسب بيماري هاي منتقل شونده از راه تماس جنسي

اگر قصد باردار شدن را داريد و در عين حال سيگار مصرف مي كنيد، بايد بدانيد خود را در معرض خطر بارداري 

 دهيد خارج رحمي قرار مي

  

 .بايد با عالئم بارداري خارج رحمي آشنا باشيد و در صورت مواجهه با عالئم آن، فورا به پزشك مراجعه كنيد

اگر در گذشته سابقه ي ابتال به بارداري خارج رحم را داشته ايد بايد قبل از اقدام براي بارداري مجدد تحت نظر 

 .پزشك قرار گيريد

است و درعين حال خونريزي داريد و يا عالئم گفته شده در باال را تجربه مي  اگر تست بارداري شما مثبت شده

كنيد، بايد به پزشك مراجعه كنيد تا متخصص زنان به معاينات ناحيه لگن شما بپردازد و در صورت صالحديد 

 سونوگرافي واژينال رابه شما پيشنهاد دهد.
 

 عوارض احتمالي

 

حاملگي اكتوپيك يكي از اورژانس هاي زنان شناخته مي شود، زيرا اين شرايط ممكن است خطرات جاني بالقوه 

 جدي براي مادر ايجاد كند. 

 پارگي لوله هاي رحم كه مي توند منجر به خونريزي و شوك شود شايعترين عارضه مي باشد.

 درصد موارد رخ مي دهد. 15تا  10ناباروري كه در 

 

 تشخيص:
 

 درد در ناحيه زير شكم 

 خونريزي از ناحيه واژن  احتمال

 دهد رخ در اثر پارگي لوله كه خونريزي شديد در ناحيه شكم 

 درد و در نهايت غش شود

ها براي هر زني كه از نظر جنسي فعال است و در سن باروري قرار دارد ممكن است به وجود بيايد. و اين حالت 

پس با مشاهده عالئمي مثل درد شكمي و خونريزي واژينال در صورت مثبت بودن تست بارداري بايد به اورژانس 

 مراجعه كنيد.

شود، چنانچه جواب مثبت بود آزمايش خون از نظر ا گرفته ميابتدا يك آزمايش ادرار براي اثبات حاملگي از شم 

كمتر از ميزان انتظار در حاملگي طبيعي باشد، احتماال  HCG شود. اگر سطحانجام مي HCG سطح هورمون

 حاملگي از نوع خارج رحمي است.



ملگي وجود نداشته دهد و چنانچه در سونوگرافي داخل رحم، ساك حادر اين مرحله پزشك سونوگرافي انجام مي 

رود. البته سونوگرافي رحمي باال ميخارج  باشد و به عبارتي جنين در رحم مشاهده نشود، احتمال حاملگي 

دهد، ولي در هر صورت ممكن است سونوگرافي نتواند همه واژينال در اين موارد خيلي بهتر جواب مي

م تشخيص و چنانچه بيمار درد و خونريزي هاي خارج رحمي را تشخيص دهد، بنابراين در صورت عدحاملگي

روز دريافت كه آيا  3تا  2طي  HCG توان وي را تحت نظر قرار داد و با انجام آزمايششديد نداشته باشد، مي

 حاملگي خارج رحمي است يا خير
 

 درمان

 
 گزينه هاي درماني شامل درمان طبي و جراحي مي باشد.

 

بوده و اندازه جنين هنوز كوچك باشد استفاده از نوعي داروي ضد سرطان  اگر بارداري به وضوح در خارج از رحم

 به نام متوتركسات كه به صورت تزريق داخل وريدي تجويز مي شود.

باعث مسموم شدن سلول ها و خاتمه بارداري مي شود . در صورتي كه سطح  متوتركسات تركيبي است كه

 .ه ي به پايان رسيدن بارداري استهورمون پس از اين روش درماني كاهش يابد، نشان

اگر وضعيت مادر خوب بوده و جنين نيز هنوز خيلي بزرگ نشده باشد كه آسيب به لوله هاي رحمي وارد كرده 

ي نيز براي خارج كردن آن استفاده كرد. به اين ترتيب كه با استفاده از يك باشد مي توان از جراحي الپاروسكوپ

مشاهده شده و جراحي نيز با لوازم بسيار ريز و دقيق انجام مي شود.دوربين بسيار كوچك داخل لگن   

در صورتي كه افزايش سن بارداري و سايز جنين منجر به آسيب جدي در ناحيه شده و يا خونريزي شده باشد 

 بهترين روش جراحي باز كردن شكم است تا جنين و كليه ي نسوج آسيب ديده خارج شود.

ممكن است در شرايطي بتوان لوله را ترميم كرد اما گاهي الزم است كل يك لوله خارج شود و اين مساله روي 

.خواهد بود گذارتوانايي باروري در آينده تاثير   

 

بعد از استفاده از داروي متوتركسات يمراقبت ها  

 
)در ذا و در شب مصرف شود.تهوع، استفراغ و اسهال كه براي كاهش اين عوارض بهتر است دارو با غ  -

 مواردي كه دارو به شكل خوراكي تجويز شود(

د.زخم هاي دهان كه با مصرف ويتاميني بنام اسيد فوليك يا اسيد فولينيك احتمال بروز آن كم مي شو -  
:خشكي پوست و ضايعات پوستي مختلف و افزايش حساسيت به نور آفتاب -  

.توصيه مي شودكاله م هاي ضد آفتاب وكراستفاده از    
  كه با دوره هايي از استراحت كاهش مي يابد. احساس خستگي ، سردرد و منگي در بعضي از بيماران -

 

 

 

 



 مراقبت هاي بعد ازجراحي

 

 .مراجعــه نماييد مركز درماني بـا در دسـت داشـتن جــواب پــاتولوژي بــه جهت ادامه ي درمان  (1

 .بعد از سه روز استحمام نماييد (2

بعــد از اســتحمام محــل عمــل را خشــك و تميـز نگـه داريـد ضـمناٌ نيـازي بـه پانسـمان  (3

  .باشد مجدد نمي

 .به مركز درماني مراجعه نماييدها ت كشـيدن بخيـه جهروز بعد از عمل  ٧-10 (4

 .ر سه گروه غذايي مصرف نماييدهرژيم غذايي خاصي توصيه نميشود از  (5

 جنسي پرهيز نماييد.روز از مقاربت  40تا  (6

 فعاليت هاي عادي خود را بعد از عمل از سر بگيريد. (٧

 نماييد. در صورت خونريزي /ترشح چركي و بد بو /تب و لرز به اورژانس بيمارستان مراجعه (8

بعــد از عمــل حالت ضـعف و خسـتگي داشـته باشـيد كـه بتدريج  هفته ممكـن اسـت تــا چنـد (9

 .يابد مي هبوداين حالت ب
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