
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاملگی خارج از رحمی چیست؟
به حاملگی گفته می شود که در جایی غیر از رحم اتفاق 

 بیفتد.

شایع ترین جایی که حاملگی خارج از رحمی  رخ می 

دهد لوله های رحمی می باشد؛ سایر جاها عبارتند از 

 حفره شکم. تخمدان، گردن رحم و در

آیا می دانید عالئم حاملگی خارج رحمی 

 چیست؟
 لکه بینی یا خونریزی .1

 استفراغ -تهوع .2

 درد در ناحیه مقعد .3

در صورت پارگی لوله رحمی گیجی، غش،  .4

شوک، رنگ پریدگی و تند شدن ضربان قلب و 

 عرق سرد دیده می شود.

 درد شانه .5

 

 هشدار!!!
 

 

 

 چه عواملی می تواند خطر بارداری خارج

 رحمی را افزایش دهد؟
 بارداری بعد از بستن لوله ها .1

 کیست تخمدان .2

 مصرف سیگار و مواد مخدر .3

برداشتن آپاندیس یا جراحی قبلی لگن و  .4

 شکمی و سزارین قبلی

 IUDاستفاده از  .5

 ناهنجاری های رحمی .6

 وجود چسبندگی در اثر اعمال جراحی .7

چگونه می توان از بروز این نوع بارداری 

 جلوگیری کرد؟
برای جلوگیری از  IUDا بکار بردن روشی غیر از ب

بارداری و درمان فوری هرگونه عفونت لگنی و رحم می 

 توان بارداری خارج از رحمی تا حدودی کاهش داد.

 توجه! توجه!

 

 

 عوارض احتمالی:
 عفونت  .1

 کم شدن توانایی باروری .2

از دست دادن اعضایی از دستگاه تناسلی در اثر  .3

 احیدشوار بودن عمل جر

 شوک و مرگ و میر در اثر خون ریزی داخلی .4

 روش تشخیصی:
 معاینه داخلی از طریق واژن .1

سونوگرافی راه خوبی برای تشخیص حاملگی  .2

 خارج رحمی می باشد.

با استفاده از الپاراسکوپی بهتر می توان بارداری  .3

خارج رحمی را تشخیص داد .)برش کوچکی در 

ی شود ناحیه ناف در بخش تحتانی شکم ایجاد م

اعضای لگنی را با وسیله کوچکی به نام 

الپاراسکوپ مشاهده می کنند با این روش می 

 توان حمل بارداری خارج رحمی را پیدا کرد(

کسی که دچار بارداری خارج رحمی شده  

 .است باید سریعا تحت درمان قرار بگیرد

تشخیص به موقع و انتخاب درمان مناسب، 

کلید جلوگیری از عوارض، حفظ بارداری، 

کاهش هزینه ها و جلوگیری از مرگ و میر 

 است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اگر با داروهای خارج رحمی در مراحل اولیه درمان

تشخیص داده شود می توان با مصرف دارو تخم را 

جذب کرد. اما در مراحل پیشرفته انجام روش 

جراحی روش مناسب تری است. درصورت وخیم 

نبودن وضعیت مادر می توان از سایر روش ها مانند 

کردن و الپاراسکوپی و روش جدید کورتاژ )گشاد 

تراشیدن رحم با وسیله ای به نام کورت نیز استفاده 

 کرد.

الزم به یادآوری استمصرف مکمل آهن برای کلیه 

ماه الزامی  2زنان مبتال به بارداری خارج رحمی تا 

 است.

 مراقبت بعد از عمل:
 .بعد از سه روز استحمام کنید 

  در هنگام استحمام از کشیدن لیف برروی ناحیه

نمائید. فقط می توانید ناحیه  عمل خودداری

 عمل را با آب و شامپو بچه شستشو دهید.

  بعد از استحمام محل عمل را خشک و تمیز نگه

 دارید. ضمنا نیازی به پانسمان مجدد نمی باشد.

 10-7  روز بعد از عمل جهت کشیدن بخیه ها به

 مرکز درمانی مراجعه کنید.

 

 

 مان با در دست داشتن جواب جهت ادامه در

 پاتولوژی به مرکز درمانی مراجعه کنید.

  تا ترمیم کامل عمل باید از مقاربت جنسی

 هفته  6خودداری کنید معموال 

  ممکن است تا چند هفته بعد عمل حالت ضعف

و خستگی داشته باشید که به تدریج این حالت 

 بهبود می یابد.

 نال )بی حسی از ناحیه چنانچه از بیهوشی اسپای

لیوان مایعات  10کمر( استفاده نموده اید روزانه 

روز مصرف نمائید تا از سردرد های  20به مدت 

 بعد از بی حسی پیشگیری شود.

 منابع:
  جاناتان 2جلد بیماری های زنان، برک و نواک ،

مترجم بهرام قاضی  2012اس برک و همکاران، 

 1391حمانی، اتنشارات گلبان 

 ن و زایمان و مامایی/ حجت اله اکبرزاده پاشا/ زنا

 1385علی اکبر زاده پاشا/ گلبان 

  طب زنان در عمل، تلیندز، جان راک و

، مترجم میترا احمد سلطانی، 2008همکاران

 1390انتشارات جهاد دانشگاهی، 

  مترجم 2010، 2بارداری و زایمان ویلیامز/ جلد ،

 1390 دکتر بهرام جهانی، انتشارات گلبان

 

 

 بیمارستان امام خمینی )ره( استهبان

 

 

 

 حاملگی خارج از رحم
 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 ندا طاطی

 )کارشناس پرستاری(
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