
 

 

 یثُوْتریْكساتالمالحمل خارج الرحم و
Ectopic Pregnancy and Methotrexate 

 
 ما ھو الحمل خارج الرحم؟

إن المكان الطبیعي للحمل ھو أن ینمو بداخل الرحم.  لكن 
 المخصبةیتم زرع البویضة الحمل خارج الرحم ھو حین 

 خارج الرحم.
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ومن أكثر األماكن شیوًعا لحدوث الرحم خارج الرحم ھو في 
قناة فالوب.  إذا استمر الحمل في النمو ھنا، یمكن لھذه القناة 

القناة إلى نزیف داخلي  وتنفتح.  ویؤدي انفجار ھذهالصغیرة أن تنفجر 
 خطیر قد یھدد الحیاة نفسھا.

 
بعد استشارة فحمایتك، یلزم إنھاء الحمل الذي یتم خارج الرحم.  ل

/طبیب أمراض نساء)، وفرنا لك تولیدالطبیب المختص (سواء طبیب 
) إلنھاء ھذا النوع من methotrexate(یثُوْتریْكسات المیسمى  دواءً 

ونحن نقوم بحقن ھذا الدواء بداخل عضلة.  وال تحتاج معظم الحمل.  
وفي بعض   عالج واحد إلنھاء الحمل خارج الرحم.لالنساء إال 

 األحیان، تكون ھناك حاجة لعالج ثان.
 

 كیف یعمل ھذا الدواء؟
.  وفي حالة سریعة االنقسامیثُوْتریْكسات نمو كل الخالیا المیوقف 

 یوقف البویضة من النمو.الحمل خارج الرحم، فإنھ 
 

 یثُوْتریْكسات؟المبعد أن نعطي  ینماذا تتوقع
 
، من الشائع یثُوْتریْكساتالمبعد خمسة إلى سبعة أیام من إعطاء  •

 التعرض أللم من خفیف إلى متوسط بالبطن لمدة یوم أو اثنین.
  شبھ دورة شھریة ثقیلة.ت، بقع دماءأو  تعرضین لنزیف مھبليست •
 قد تشعرین بالتعب أو تتقیأین أو تتعرضین لإلسھال. •
 الدوار.قد تشعرین بالتعب الشدید و/أو  •
 قد تتعرضین لطفح جلدي بعد التعرض للشمس. •

 
 

 متى تحصلین على المساعدة
 

 ا: إذ 911اتصلي برقم الطوارئ 
 
  كل  ةواحد فوطةكان لدیك نزیف مھبلي ثقیل جًدا ینقع أكثر من

 ساعة.
  أو ال یختفي عند  ألم حاد جًدا في البطن یصبح أسوأكان لدیك

أو  جاستخدام مسكنات األلم.  وقد یكون األلم أیًضا في منطقة الشر
 الكتفین.عند أعلى إلى 

  تشعرین فجأة بالضعف الشدید أو تحسین أنك ستفقدین الوعي.كنت 
 
 
 
 

 تذكري
 مولود حي.الحمل خارج الرحم لیس حمًال طبیعیًا ولن یؤدي إلى والدة 

                      Arabic 

 قناتا  مخصبةبویضة 
 فالوب 

 المبیض

 الرحم
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 تتمة -Ectopic Pregnancy and Methotrexate /المیثُوْتریْكساتوالحمل خارج الرحم 

 
 ؟نفسك ترعین كیف 

 
 یلزم أن تفعلي ما یأتي:إلى أن یتم إنھاء الحمل، 

 
 ولیس سدادات قطنیة للتعامل مع النزیف المھبلي. استخدام فوط •

 
والفیتامینات التي بھا حمض تناول حمض الفولیك التوقف عن  •

التي یتم تناولھا في مرحلة ما قبل الوالدة).  فیتامینات الفولیك (مثل ال
 یثُوْتریْكسات.المیمكن لحمض الفولیك أن یقلل من تأثیر 

 
الشمس من  اواقیً  استخدمي  ممكنًا.كان ذلك  إذااالبتعاد عن الشمس،  •

 وارتدي مالبس واقیة بحسب الحاجة.
 
الكحولیات حتى نھایة الحمل خارج الرحم.  فمع  عدم شرب •

 زید من فرص مشاكل الكبد.تأن  یاتیثُوْتریْكسات، یمكن للكحولالم
 
في الجماع المھبلي إلى أن یكون مستوى ھرمون عدم االنخراط  •

 لك الطبیب أن األمر آمن.الحمل صفًرا وحین یقول 
 
من األدویة التالیة لمدة سبعة أیام بعد الحقن:  اأیً محاولة عدم تناول  •

ماركة  وأ، ”Motrin“ ینر، موت”Advil“ (آدفیل أیبوبروفین
، ”Naprosyn“ بروسینا(ن ، نبروكسین ”store brand“)المتجر

األسیتیل سالیسالیك )، حمض ماركة المتجر وأ، ”Aleve“ آلیف
 آسبرین)(

 
 لحمایة نفسك واآلخرین

 
یثُوْتریْكسات جسمك من خالل سوائل الجسم.  لمنع اآلخرین المیترك 

ساعة  48من االتصال بصورة عرضیة بسوائل جسمك، ففي فترة الـ 
 عقب تناول ذلك الدواء:

 المرحاض مرتین بعد كل استخدام لھ. اسحبي سیفون •
 متبقیة من البول من على مقعد المرحاض. قطراتاغسلي أیة  •
 اغسلي یدیك جیًدا بعد استخدام الحمام وقبل التعامل مع الطعام. •
 

ساعة  24یثُوْتریْكسات إلى لبن األمن.  بعد المتمر كمیات قلیلة من 
 من تناول ذلك الدواء، قومي بضخ لبن صدرك والتخلص منھ.

 إلدارة ألمك
 

البسیط إلى المتوسط في خالل یومین إلى من المتوقع أن یختفي األلم 
 سبعة أیام.  للمساعدة في التعامل مع األلم والتقلصات

) acetaminophenاألسیتامینوفین (مجم من  1000تناولي  •
ساعة بحسب  6إلى  4) كل ماركة المتجرأو  )Tylenol(  (تیالنول
 الحاجة.

 لك الطبیب. یصفھاتناولي مسكنات األلم التي  •
 تدفئة على بطنك. وسادةضعي زجاجة ماء ساخن أو  •
 

 المتابعة
 

 أن تفعلي ما یلي: من المھم للغایةللمحافظة على صحتك وأمانك، 
 الذھاب وإجراء كل فحوصات الدم. •
االختصاصي المذكور أسمھ أدناه لمراجعة نتائج فحوصات مقابلة  •

 الدم.
 

طبیبك على فحص مستویات ھرمون الحمل لدیك  فحوصات الدمتساعد 
یوضح   ) والتأكد من أنھا تنخفض.HCG(تسمى أیًضا مستویات 

االنخفاض المنتظم في مستویات ھرمون الحمل بجسمك للطبیب أن 
یثُوْتریْكسات یقوم بوظیفتھ.  وحین تصل مستویات ھرمون الدم الم

  ر، فھذا یعني أن حملك قد انتھى.إلى صف
 

كل أسبوع في یلزم إجراء فحوصات الدم في الیوم الرابع والسابع، ثم 
 إلى صفر.   HCGإلى أن یصل مستوى 

 
یثُوْتریْكسات یقوم بوظیفتھ المبالفحص للتأكد من أن االختصاصي یقوم 

ك لم تتعرضي ألیة مضاعفات سواء من الدواء أو ویتأكد من أن
 الحمل نفسھ.

 
إذا لم تصل مستویات ھرمون الحمل إلى صفر، فقد یكرر االختصاصي 

یثُوْتریْكسات أو یرتب لك إجراء عملیة جراحیة للتخلص من الم
 الحمل خارج الرحم.

 
__ ______متابعة مع الطبیب: _______________________

(التاریخ)یوم ______________________________ 
 
 

 لمعرفة المزید، من الجید أن تسألي:
 

 تكأسرطبیب  -
 الذي تتعاملین معھ الصیدلي -
- HealthLinkBC :811  للصم والبكم) أو زیارة اإلنترنت في موقع  711(أو

www.HealthLinkBC.ca 
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