
 

 نشرة معلومات لمتلقية العالج

 ECTOPIC PREGNANCY -الحمل خارج الرحم 

 ECTOPIC PREGNANCY - הריון חוץ רחמי

 

 حضرة متلقية العالج العزيزة، 

 لقد تم اآلن إبالغك من قبل الطبٌب بشؤن الحمل خارج الرحم فً جسمك. 

 تابعة التً ستخضعٌن لها خالل الفترة القرٌبة. فً هذه النشرة، ستجدٌن معلومات من شؤنها أن تساعدك فً إجراء الم

 كان هنالك حمل خارج الرحم أم ال.  حول إنخالل فترة المتابعة، سٌتم إجراء تشخٌص نهائً، 

 

 خلفية

 تجوٌف الرحم. خارج ٌحصل الحمل خارج الرحم عندما تتموضع البوٌضة المخصبة 

أٌضا فً  %( لكن من الممكن أن ٌتم ذلك97)تعشٌش( البوٌضة فً قناة فالوب ) فً غالبٌة حاالت الحمل خارج الرحم، تتم عملٌة انزراع

ستقبال الجنٌن اآلخذ بالتطور، فً التجوٌف البطنً أو فً ندبة الجراحة القٌصرٌة. هذه االعضاء غٌر مناسبة الالمبٌض، فً عنق الرحم، 

  مر الذي من شؤنه أن ٌسبب تمزقا ونزٌفا ٌشكالن خطرا على الحٌاة.األ

 هنالك عدة أسباب من الممكن أن تؤدي للحمل خارج الرحم

  .تلوث/ التهاب فً قناة فالوب، ٌإدي إلى انسداد قناة فالوب بصورة جزئٌة/ كاملة 

  العدوات فً الحوض: نسٌج التهابً ٌنشؤ فً قناة فالوب نتٌجة لتلوث أو جراحة سابقة، وٌإدي للمس بقدرة البوٌضة المخصبة

 على الحركة. 

 ٌه خلقً. تشو   -ٌر فً بنٌة قناة فالوب تغ 

 النساء الموجودات ضمن دائرة الخطر لحصول الحمل خارج الرحم

، الحمل مع وجود وسٌلة منع داخل الرحم، التدخٌن، التهاب الرحم، الحمل فً أعقاب عالجات الخصوبة، أحداث سابقة 44-35 لأجٌا

 تهاب فً منطقة الحوض. مثل: الحمل خارج الرحم، جراحة فً البطن/ الحوض، ال

 

 

 

 

 

 

 لرحمعالمات الحمل خارج ا

من الممكن أن تشعري كما تشعرٌن فً الحمل العادي، لكن هنالك عالمات من شؤنها أن تزٌد الشكوك بؤن الحدٌث ٌدور عن حمل 

 خارج الرحم: 

   من الممكن أن ٌحصل األلم فً الحوض، فً البطن أو  ته.ألم شديد/ وخز، من الممكن أن يظهر بالتناوب وأن تتغير شد

 حتى فً الكتف والعنق. 

 .نزيف مهبلي 

 غثيان، إسهال وما شابه 

 ضعف، دوار أو إغماء 

 .شعور باالمتالء في المستقيم 

 



 

 

 تشخيص الحمل خارج الرحم

 ( فحص دم لبروتٌن الحملBHCG )-  .مستوى أقل من المتوقع خالل الفترة المحددة من الحمل 

  .خالل الفحص الجسدي لدى طبٌب األمراض النسائٌة، من الممكن أحٌانا تشخٌص حساسٌة أو ألم فً منطقة البطن 

 ٌداخل الرحم.  لٌسصورة مناسبة للفحص: الحمل  -ة )األولتراساوند( فحص األمواج فوق الصوت 

 العالج

بعد التسرٌر/ العالج فً غرفة الطوارئ، سٌتم تحوٌلك للمتابعة فً عٌادة األمراض النسائٌة. سٌطلب منك الحضور بعد ٌوم أو ٌومٌن من 

وتعداد الدم، وبموجب  BHCGفحص دم لقٌاس مستوى الـ التسرٌر، من أجل إجراء فحص الطبٌب، إجراء فحص األمواج فوق الصوتٌة و

 هذه المعطٌات، ٌتم تحدٌد التشخٌص النهائً للحمل خارج الرحم. 

  العالج الدوائي، العالج الجراحي أو المتابعة فقط.الحمل خارج الرحم: )إجهاض( طرق إلنهاء  3هنالك 

 الحمل.  اختٌار نوع العالج هو قرار طبً، وفقا لحالتك ولمرحلة تطور

 خالل فترة العالج إلجهاض الحمل خارج الرحم، هنالك احتمال أن ٌتم تسرٌرك لفترة قصٌرة، بحسب حالتك. 

دوائً من خالل إعطاء حقنة "المٌثوترٌكسات". هذا الدواء فعال ضد الخالٌا العالج ال - METHOTREXATE -ميثوتريكسات  .1

ٌمة( ولذلك فإنه ٌتٌح للجسم "امتصاص" الحمل والحفاظ على قناة فالوب. ٌنتمً التً تقوم باالنقسام بوتٌرة عالٌة )مثل فً المش

الدواء إلى مجموعة العالجات الكٌمٌائٌة األٌضٌة. من المتوقع أن تكون لهذا الدواء أعراض جانبٌة مثل اإلسهال، الغازات، 

 النزٌف المهبلً وغٌرها. 

فً الحاالت التً تتضخم فٌها قناة فالوب نتٌجة للحمل أو ٌحصل تمزق فً قناة فالوب وٌبدأ النزٌف إلى البطن،  -الجراحة  .2

ٌكون من  الواجب استئصال جزء من قناة فالوب إو استئصالها كلها. ٌجب وقف النزٌف، ولذلك فإن الحدٌث ٌكون عن جراحة 

خالل (، عبر شق صغٌر فً جدار البطن، تحت التخدٌر الكلً. Laparoscopeمستعجلة. ٌتم إجراء الجراحة بواسطة منظار )

حسب الحاجة( قناة فالوب التً نشؤ الحمل فٌها. )فً بعض  -الجراحة، ٌتم تفرٌغ محتوى الحمل وإصالح )أو استئصال 

 األحٌان النادرة تكون هنالك حاجة لجراحة تستدعً فتح البطن(. 

خارج الرحم بحاالت امتصاص عفوٌة )مثل حاالت اإلجهاض الطبٌعً(. فً مثل هذه  ٌمر قسم من حاالت الحمل -المتابعة  .3

 الحاالت ال تكون هنالك حاجة للتدخل من أجل إجهاض الحمل خارج الرحم، لكن تكون هنالك حاجة للمتابعة الطبٌة فقط. 

 دائم. فاض انخ، وهً عادة ما تكون فً BHCGعادة ما تتسم هذه الحاالت بمستوٌات منخفضة من الـ 

وتعداد الدم مرة كل أسبوع. ٌتم إنهاء المتابعة عندما ٌنخفض  BHCGمستوى الـ قٌاس تتم المتابعة من خالل إجراء فحص دم ل

. بعد ذلك ستستمرٌن فً المتابعة فً العٌادة الجماهٌرٌة إلى حٌن انخفاض مستوى الـ 111إلى ما دون الـ  BHCGمستوى الـ 

BHCG  11إلى ما دون الـ . 

من أجل إعالم طبٌب األمراض النسائٌة فً العٌادة للحالة، مع انتهاء المتابعة فً العٌادة، ستحصلٌن على كتاب تسرٌح ٌحتوي تلخٌصا 

 الجماهٌرٌة ومن أجل االستمرار بالمتابعة. 

 

 

 

 

 

 الرجاء االنتباه!

 فً الحاالت التالٌة، علٌك العودة بؤسرع وقت ممكن إلى غرفة طوارئ النساء فً "شعاري تصٌدق" وعدم انتظار زٌارة المتابعة:

 الضعف أو الشعور باإلغماء.ع درجة حرارة الجسم، زيف مهبلي حاد، ارتفانآالم شديدة في البطن، 

 خالل الساعات التً تكون عٌادة األمراض النسائٌة مغلقة فٌها، علٌك التوجه لقسم األمراض النسائٌة فً الطابق السابع

 



 

 

 حمل آخر خارج الرحم.  احتماالت حصول حمل سلٌم بعد الحمل خارج الرحم كبٌرة وجٌدة جدا، لكن هنالك إمكانٌة لحصول

 على أي حال، من المهم جدا إشراك طبٌبك المعالج فً أي حالة تشعرٌن فٌها بآالم استثنائٌة، من أجل تفادي المضاعفات. 

 

 يبذل طاقم العيادة كل ما في وسعه من أجل مساعدتك خالل اإلجراءات التي تخضعين لها

 يسعدنا أن نكون لخدمتك في أي استفسار يكون لديك

 

 عٌادة األمراض النسائٌة موجودة فً الطابق التاسع، فً بناٌة "الجٌل القادم"

 18:11-15:11الخمٌس، بٌن الساعات  -تعمل العٌادة أٌام األحد 
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