
 بارداري خارج رحمی چیست؟

  

اگر تخمک لقاح یافته در هر جاي دیگري غیر از داخل رحم جایگزین شود، بارداري نابجا یا خارج از رحم اتفاق می افتد. 

 .درصد حاملگی ها به اینصورت پایان می یابند 50حدود 

شروع شده بود ادامه می دهد تا از لوله در حالت عادي بعد از اینکه تخمک بارور می شود به حرکت خود که از تخمدان 

به رحم برسد و بر روي دیواره حفره رحمی جایگزین شود. اگر به دالیل مختلف مثل تنگی لوله هاي رحمی بر اثر 

چسبندگی ناشی از عفونت یا جراحی هاي شکمی این حرکت متوقف شود، تخم لقاح یافته ممکن است در محل تنگی 

د خود ادامه دهد. از آنجا که اکثر بارداریهاي خارج رحمی در یکی از لوله هاي رحم رخ می النه گزینی کرده و به رش

دهند آنرا بارداري لوله اي نیز می نامند. با احتمال بسیار کم ممکن است بارداري خارج رحمی در محلهاي دیگري نیز 

رحم و یا بخش هاي دیگر شکم، در موارد  دیده شود. سایر مکان هاي احتمالی جایگزینی عبارتند از : تخمدان، دهانه

 IVF نادر همراه با یک بارداري رحمی یک تخم دیگر نیز در جایی خارج از رحم جایگزین می شود؛ البته این اتفاق در

 .که تخمکها بطور مصنوعی لقاح یافته و به داخل رحم تزریق می شوند دیده می شود

کاشتن آن در رحم وجود ندارد بنابراین تنها راه درمان ختم حاملگی  هیچ راهی براي جابجایی محل تخم و انتقال و

است. اگر بارداري خارج رحمی به موقع تشخیص داده نشود و مورد درمان قرار نگیرد، با رشد سلولی و بزرگ شدن 

ژانس پزشکی جنین احتمال پارگی لوله هاي رحمی وجود دارد. این واقعه با درد شدید و خونریزي همراه است و یک اور

محسوب می شود. متاسفانه در چنین حالتی آسیب جدي یا از دست دادن کامل لوله رحمی اتفاق می افتد. در این 

  .شرایط اگر درمان سریع مقدور نباشد خونریزي شدید داخلی حتی منجر به مرگ نیز خواهد شد

 

 چه عواملی می تواند خطر بارداري خارج رحمی را افزایش دهد؟

خارج رحمی در هر خانم در دوره فعالیت جنسی ممکن است رخ دهد، اما بعضی شرایط احتمال وقوع آنرا بارداري 

 .افزایش می دهد

سال گذشته، تعداد بارداري هاي خارج رحمی تقریبا سه برابر شده است و اگر شما شرایط زیر را داشته باشید این  10در 

 :احتمال باال می رود

 

 ي دائمارلوله ها (یک جراحی براي جلوگیري از بارد بارداري بعد از بستن * 

انجام هر نوع عمل جراحی در ناحیه لگن. بخصوص اگر بعد از بستن لوله هاي رحمی با انجام یک جراحی دیگر اقدام   *

به باز کردن آنها کرده باشید این خطر بسیار زیاد است. با این حال بعد از جراحی هاي کیست تخمدان و فیبروم، 

  .برداشتن آپاندیس، یا حتی سزارین قبلی این احتمال باال می رود

  



 سابقه بارداري خارج رحمی * 

 .مصرف کرده باشد DES اگر مادر شما حین بارداري شما داروي دي اتیل استیل بسترول یا  *

درصد  99و تا  یک روش خوب جلوگیري از بارداري است IUD باردار شده باشید. معموالً IUD اگر در حین داشتن  *

 مانع از بارداري می شود. نکته مهم این است که اثر جلوگیري آن در بارداري هاي داخل رحمی است. بنابراین وجود

IUD   باعث بارداري خارج رحمی نمی شود بلکه اگر قرار باشد بارداري خارج رحمی اتفاق بیافتد به احتمال کمتري از

 .وگیري کندیک بارداري طبیعی می تواند از آن جل

شوند.  PID آسیب دیدگی لوله ها ناشی از ابتال به عفونتهایی که می توانند موجب التهاب و عفونت لگن یا * 

بیماریهاي مقاربتی بخصوص عفونت با کالمیدیا و بیماري سوزاك حتی اگر عالئم واضحی براي شما نداشته باشند ممکن 

  .است سبب درگیري لوله ها شوند

تشخیص ناباروري براي شما داده شده و یا درمان شده اید. از آنجا که برخی از ناباروري ها به علت اختالل اگر قبال  * 

در لوله هاي رحم رخ می دهند، در اینصورت شما نسبت به افراد عادي احتمال بیشتري براي بارداري خارج رحمی 

  .دارید

بیشتر است. برخی مطالعات نشان می دهد که کشیدن احتمال وقوع بارداري خارج رحمی در خانمهاي مسن تر  * 

  .سیگار و استفاده مرتب از دوش واژینال نیز این خطر را افزایش می دهند

 با دیدن چه عالئمی باید به بارداري خارج رحمی شک کرد؟

 

ر چه برخی نیز حاملگی توسط خانمهاي باردار کشف می شوند، اگ 7و  6عالئم بارداري خارج رحمی معموال در هفته هاي 

در گروهی نیز بارداري خارج رحمی تا قبل از اینکه سونوگرافی سه ماهه اول  .این عالئم را حدود هفته چهارم دارند

 .بارداري انجام شود تشخیص داده نمی شود

ین عالئم ممکن است از فردي به فرد دیگر تفاوت داشته باشد و این بستگی به محل قرار گیري تخم نیز دارد. بهتر

حالت این است که بارداري خارج رحمی در مراحل اولیه و با کمترین عالئم تشخیص داده شود تا از خطر پارگی لوله و 

در بارداري خارج رحمی معموال  .خونریزي شدید جلوگیري بعمل آید. با این حال گاهی عالئمی واضحی وجود ندارد

ظن قوي به حاملگی دارید و حتی بعد از تاخیر در پریود تست تستهاي خانگی حاملگی مثبت نمی شوند، بنابراین اگر 

 .شما مثبت نشده است بهتر است براي انجام بررسی به پزشک مراجعه کنید

 :هفته اول بارداري مشاهده کردید فورا با پزشک خود تماس بگیرید 12اگر هر یک از عالیم زیر را بخصوص در 

معموال درد ناگهانی، ثابت و شدید است اما ممکن است در اوائل بصورت گهگاه درد یا گرفتگی در ناحیه شکم یا لگن.  *

و متوسط باشد. ممکن است درد را فقط در یک سمت از شکم احساس کنید و نیز می تواند به قسمتهاي دیگر هم 

 .کشیده شود. احتماال تهوع و استفراغ نیز به همراه دارد

 .زمانی که سرفه می کنید یا در حین حرکات روده ها و اجابت مزاجدرد بخش تحتانی شکم به هنگام لمس یا  *

خونریزي یا لکه بینی قهوه اي. ممکن است فکر کنید که پریود شده اید بخصوص اگر انتظار بارداري نداشته باشید.  *



 .خونریزي ممکن است بصورت مداوم یا منقطع باشد

بدلیل پاره شدن لوله و تحریک صفاق در ناحیه اي بین  درد شانه در یک سمت بخصوص وقتی که دراز می کشید *

 .سینه و شکم رخ می دهد. این عالمت براي اقدام در جهت درخواست درمان سریع پزشکی بسیار مهم است

 .اگر لوله رحم پاره شود ممکن است ضعف، گیجی یا غش کردن بدلیل از دست دادن خون و شوك نیز رخ دهد *

 

 چطور تشخیص داده می شود؟بارداري خارج رحمی 

 

از آنجا که امکان وجود بسیاري از عالیم فوق در یک بارداري طبیعی نیز هست، تشخیص بارداري خارج رحمی براي 

  :پزشک آسان نیست. بنابراین از روشهاي زیر در تشخیص آن کمک گرفته می شود

 

به HCG ی مقدار گنادوتروپین جفتی انسانیدر یک بارداري طبیع در خون. HCG آزمایش خون و اندازه گیري مقدار

آن طور که انتظار می رود افزایش نیابد، به وجود نوعی بارداري غیر طبیعی  HCG سرعت افزایش می یابد و اگر سطح

افزایش یابد ولی در سونوگرافی،  HCG مشکوك می شویم. در صورت وجود بارداري خارج رحمی، ممکن است سطح

  .بارداري درون رحم دیده نمی شودهیچ نشانه اي مبنی بر 

 

احتماال دهانه رحم بسیار دردناك بوده و ممکن است در معاینه توده اي در ناحیه لوله ها و  معاینه داخلی از طریق واژن.

  .خارج از رحم لمس شود

 

سونوگرافی راه خوبی براي تشخیص بارداري خارج رحمی است. ممکن است با سونوگرافی بتوان بارداري  سونوگرافی.

لوله اي را درون لوله فالوپ مشاهده کرد. پزشک ممکن است بدلیل پارگی لوله یا خونریزي، مقداري خون در حفره 

 .باشد شکم ببینید و یا توده اي در ناحیه لوله فالوپ یا تخمدان قابل مشاهده

ممکن است حتی با نجام آزمایشات فوق تشخیص قطعی امکانپذیر نباشد. گاهی در سقط نیز عالئمی مشابه دیده می 

شود. بنابراین ممکن است پزشک فرد را تحت نظر بگیرد یا درخواست الپاروسکوپی نماید. با استفاده از الپاروسکوپی، 

برش هاي بسیار کوچکی در ناحیه ناف و بخش تحتانی شکم ایجاد  بهتر می توان بارداري خارج رحمی را تشخیص داد.

می شود و پزشک داخل شکم و اعضاي لگنی را با وسیله کوچکی به نام الپاروسکوپ مشاهده می کند. با این روش می 

 .توان محل بارداري خارج رحمی را پیدا نمود

 بارداري خارج رحمی چطور درمان می شود؟

 

شخیص و اینکه تشخیص چقدر قطعی باشد و همچنین به اندازه جنین و تکنیکهاي در دسترس روش درمان به زمان ت

 .بستگی دارد و هدف پزشک خارج کردن جنین و حفظ توانایی باروري است

 

اگر بارداري به وضوح در خارج از رحم بوده و اندازه جنین هنوز کوچک باشد شاید بتوان از درمان دارویی استفاده کرد. 



غیر جراحی یک بارداري خارج رحمی بدون پارگی، استفاده از نوعی داروي ضد سرطان به نام متوترکسات است  درمان

که به صورت تزریق داخل وریدي در بیمارستان یا درمانگاه بیماران سرپایی، تجویز می شود. متوترکسات ترکیبی است 

پس از این روش درمانی کاهش  HCG تی که سطحکه باعث مسموم شدن سلول ها و خاتمه بارداري می شود. در صور

یابد، نشانه به پایان رسیدن بارداري است و پس از آن عالیم نیز بهبود می یابندبا این حال ممکن است بعد از استفاده از 

 .دارو نیز نهایتا نیاز به جراحی وجود داشته باشد

 

اشد که آسیب به لوله هاي رحمی وارد کرده باشد می اگر وضعیت مادر خوب بوده و جنین نیز هنوز خیلی بزرگ نشده ب

توان از جراحی الپاروسکوپی نیز براي خارج کردن آن استفاده کرد. همانطور که در باال توضیح داده شد با استفاده از 

با یک دوربین بسیار کوچک داخل لگن مشاهده شده و جراحی نیز با لوازم بسیار ریز و دقیق انجام می شود. این عمل 

بی حسی موضعی انجام می شود و نقاهت آن کمتر از یک هفته خواهد بود. البته نیاز به تجهیزات و پزشک متخصص 

 .کامال ورزیده در استفاده از این روش دارد

 

در صورتی که افزایش سن بارداري و سایز جنین منجر به آسیب جدي در ناحیه شده و یا خونریزي شروع شده باشد 

احی با بیهوشی و باز کردن شکم است تا جنین و کلیه نسوج آسیب دیده خارج شود. ممکن است در بهترین روش جر

شرایطی بتوان لوله رحم را ترمیم کرد اما گاهی الزم است کل یک لوله خارج شود و این مساله روي توانایی باروري در 

 .خواهد بودهفته  6آینده تاثیرگذار خواهد بود. دوره نقاهت در جراحی شکمی حدود 

 

بنابراین بهتر است سعی شود که پیش از پارگی و تخریب لوله، بارداري لوله اي تشخیص داده شود. با تشخیص زود 

هنگام می توان مانع از بروز خونریزي داخلی بدلیل پارگی و خونریزي لوله و احتماال از دست دادن لوله رحمی شد. 

بارداري شناسایی می شوند. کلید تشخیص زود هنگام، توجه  8تا  6ي اغلب بارداري هاي خارج رحمی حدود هفته ها

 .به عالئم و رابطه مناسب بین شما و پزشک و بحث در مورد وجود هر نوع عالمت و شدت آن است

 آیا بعد از یک بارداري خارج رحمی می توان یک بارداري طبیعی و سالم را تجربه کرد؟

 

می تشخیص داده و درمان شود صدمات کمتري به لوله هاي رحم وارد شده و شانس بله. هر چه زودتر بارداري خارج رح

حتی اگر خانمی یکی از لوله هایش را از دست بدهد باز هم می تواند  .یک حاملگی عادي را در آینده افزایش می دهد

گاهی از بارداري باید به مادامی که یک لوله رحم سالم دارد بطور عادي باردار شود. با این حال در آینده به محض آ

 .پزشک خود اطالع دهد تا سونوگرافی زودهنگام و بررسی هاي الزم انجام شود

 

جاي امیدواري است که اگر تحت شرایطی خانمی هر دو لوله رحم خود را از دست بدهد، می تواند از روشهاي درمان 

 .ب استفاده کند و دوران بارداري را بگذراندبراي قرار دادن تخمک لقاح یافته در محل مناس IVF ناباروري مانند

 احتمال وقوع یک بارداري خارج رحمی دیگر چقدر است؟

 

درصد است، بسته به اینکه علت اولین بارداري خارج رحمی چه بوده و از چه روش  15تا  10بطور کلی این احتمال حدود 



انسداد لوله اي باشد ممکن است همان تاثیر را بر لوله درمانی استفاده شده است. در واقع اگر دلیل اولیه شما عفونت و 

 .درصد نیز برسد 90تا  85رحم دیگر شما گذاشته باشد و در این حالت ممکن است احتمال وقوع مجدد آن به 

 با غم از دست دادن و سوگ ناشی از این حادثه چه باید کرد؟

 

هر حال شما یک بارداري را از دست داده اید و این  این تجربه ممکن است براي شما خیلی ناراحت کننده باشد، به

برایتان سخت است که بخواهید دوباره حامله شوید. بعالوه ممکن است تحت یک عمل جراحی قرار گرفته باشید و در 

دوران نقاهت آن بسر می برید و تغیرات هورمونی سریع نیز ممکن است حالت کالفگی و افسردگی در شما ایجاد کرده 

بنابراین بهتر است قبل از اینکه بخواهید دوباره باردار شوید فرصت کافی به خود بدهید تا از نظر جسمی و  باشد.

ماه صبر کنید تا  3بخصوص از نظر عاطفی به وضعیت مطلوبی برسید. بسیاري از متخصصین توصیه می کنند که حداقل 

اشید که ریسک بارداري خارج رحمی مجدد حتی بعد از بدن شما شرایط سالمتی را بدست آورده باشد. (به یاد داشته ب

ماه کاهش نمی یابد و به عواملی بستگی دارد که قبال به آن اشاره شد.) به هر حال ممکن است شما براي بارداري  3این 

 .بعدي بسیار مشتاق باشید و یا برعکس وحشت زده و محتاط شوید

 

و احساس درماندگی کند و در این شرایط نداند که چطور باید  در عین حال همسر شما نیز ممکن است غمگین باشد

عواطف خود را بیان کرده و از شما نیز حمایت کند. این واقعه ممکن است زندگی مشترك شما را تحت فشار قرار دهد و 

اسات و از سوي دیگر ممکن است بتوانید از این فرصت براي نزدیکتر شدن به هم استفاده کنید؛ بیشتر در مورد احس

نگرانیهایتان و آنچه فکر می کنید با یکدیگر صحبت کنید. خیلی خوب است اگر به یک مشاور روانشناسی یا 

 .روانپزشک براي کمک در تسریع بهبودي از این سوگ مراجعه کنید


