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بارداری خارج رحمی و Methotrexate
Ectopic Pregnancy and Methotrexate
بعد از دريافت  Methotrexateچه خواھد شد
 5 تا  7روز بعد از دريافت  Methotrexateطبيعی است که
برای  1تا  2روز دل درد خفيف تا متوسط داشته باشيد.

بارداری خارج رحمی چيست؟
بارداری طبيعی در داخل رحم صورت می گيرد.
بارداری خارج رحمی به حالتی گفته می شود
که تخمک بارور در خارج از رحم قرار
می گيرد.
لوله ھای
فالوپ

 امکان دارد از واژن خونريزی کنيد يا لکه بينی داشته باشيد
)مانند پريود شديد(.
 امکان دارد حالت تھوع ،استفراغ يا اسھال داشته باشيد.

تخمک بارور

 امکان دارد احساس خستگی شديد و/يا سرگيجه کنيد.
 امکان دارد بعد از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب دچار
بثورات پوستی شويد.

تخمدان
رحم

رايج ترين مکان برای بارداری خارج رحمی در
داخل لوله ھای فالوپ است .اگر بارداری در آنجا
ادامه يابد ،امکان پاره شدن لوله ظريف فالوپ وجود خواھد
داشت .پاره شدن لوله فالوپ منجر به خونريزی داخلی جدی و
احتماالً مھلک می شود.
در نتيجه ،برای محافظت از شما بايد به بارداری خارج رحمی
خاتمه داده شود .ما بعد از مشورت با يک متخصص )يک پزشک
متخصص زنان/زايمان( ،دارويی موسوم به ""Methotrexate
برای خاتمه دادن به بارداری خارج رحمی به شما داده ايم .اين
دارو بصورت عضالنی تزريق می شود .برای اکثر خانم ھا ،تنھا
 1نوبت درمان برای خاتمه دادن به بارداری خارج رحمی کفايت
می کند .گاھی اوقات به نوبت دوم درمان احتياج خواھد بود.
نحوه کار اين دارو چگونه است؟
ً
 Methotrexateجلوی رشد تمام سلول ھايی که سريعا در حال
تکثير ھستند را می گيرد .اين دارو در بارداری خارج رحمی
جلوی رشد تخمک را می گيرد.

چه موقع بايد کمک بگيريد
در اين موارد با  9-1-1تماس بگيريد:
 خونريزی شديد از واژن داريد ،بطوريکه در ھر ساعت بيش
از  1پد خيس می شود.
 دل درد واقعا ً شديد داريد که بدتر می شود يا داروی مسکن
بر آن اثری ندارد .درد ممکن است در ناحيه مقعد يا باال در
شانه ھا نيز باشد.
 احساس ضعف ناگھانی يا غش )بيھوشی( می کنيد.

به ياد داشته باشيد
بارداری خارج رحمی ،بارداری طبيعی نيست و کودک زنده به
دنيا نمی آيد.
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بارداری خارج رحمی و  - Ectopic Pregnancy and Methotrexate / Methotrexateادامه

چگونه از خود مراقبت کنيد
تا موقعی که بارداری خاتمه يابد بايد کارھای زير را انجام دھيد:
 استفاده از پد ،و نه تامپون برای کنترل خونريزی.
 قطع مصرف اسيد فوليک و ويتامين ھای دارای اسيد فوليک
)مانند ويتامين ھای مخصوص دوره بارداری( .اسيد فوليک
ميتواند از اثر  Methotrexateبکاھد.
 قرار نگرفتن در معرض نور آفتاب در صورت امکان .در
صورت نياز از محصوالت ضدآفتاب و پوشاک محافظ استفاده
کنيد.
 خودداری از مصرف مشروبات الکلی تا خاتمه بارداری خارج
رحمی .مصرف مشروبات الکلی ھمزمان با Methotrexate
می تواند به بروز مشکالت کبدی منجر شود.
 خودداری از رابطه جنسی واژنی تا زمانی که ھورمون
بارداری به صفر برسد و پزشک بی خطر بودن آنرا تأييد
نمايد.
 حتی المقدور خودداری از مصرف اين داروھا برای مدت 7
روز پس از تزريق :ايبوپروفن ) ،Motrin ،Advilبرندھای
فروشگاھی( ،ناپروکسن ) ،Aleve ،Naprosynبرندھای
فروشگاھی( ،استيل ساليسيليک اسيد ).(Aspirin
برای محافظت از خود و ديگران
خروج  Methotrexateاز بدن از طريق مايعات بدنی است.
برای اينکه در مدت  48ساعت پس از دريافت Methotrexate
جلوی تماس اتفاقی ديگران با مايعات بدنی خود را بگيريد:
 بعد از استفاده از توالت ،دو بار فالش بزنيد.
 تمام قطرات ادرار را از روی نشيمنگاه توالت پاک کنيد.
 بعد از استفاده از توالت و قبل از دست زدن به مواد غذايی
دست ھای خود را خوب بشوييد.
مقادير کمی از  Methotrexateبه شير سينه راه می يابد .در
 24ساعت بعد از دريافت  Methotrexateبايد شير سينه خود
را پمپ کرده و دور بريزيد.
جھت کسب اطالعات بيشتر با اين مراجع
تماس بگيريد:

برای کنترل درد
درد خفيف تا متوسط بايد ظرف  2تا  7روز رفع شود .برای
کمک به تسکين درد و گرفتگی عضالنی:
 بر طبق نياز ھر  4تا  6ساعت يکبار  1000ميلی گرم
استامينوفن ) Tylenolيا برندھای فروشگاھی( مصرف کنيد
 داروھای مسکن را طبق دستور پزشک استفاده کنيد
 يک بطری آب گرم يا پد گرم کننده روی شکم خود بگذاريد.
پيگيری
برای حفظ سالمت و ايمنی خود بسيار مھم است که:
 تمام آزمايشات خون الزم را انجام دھيد
 برای بررسی نتيجه آزمايشات خون به متخصص زير مراجعه
کنيد.
آزمايشات خون به پزشک شما کمک می کنند تا سطح ھورمون
بارداری )سطح  HCGنيز خوانده می شود( را بررسی کرده و
مطمئن شود که در حال کاھش می باشد .پزشک با مشاھده کاھش
پيوسته سطح ھورمون بارداری می تواند نتيجه بگيرد که
 Methotrexateمؤثر واقع شده است .بارداری زمانی خاتمه
يافته تلقی می شود که سطح ھورمون بارداری به صفر برسد.
آزمايشات خون بايد در روز  ،4روز  7و سپس ھر ھفته انجام
شود تا اينکه سطح  HCGبه صفر برسد.
متخصص کنترل ھای الزم را انجام خواھد داد تا مطمئن شود
 Methotrexateاثر کرده و بخاطر دارو يا بارداری برای شما
ھيچگونه عارضه ای پيش نيامده باشد.
اگر سطح ھورمون بارداری شما به صفر نرسد ،امکان دارد
متخصص  Methotrexateرا تکرار کرده و يا ترتيبی بدھد که
بارداری خارج رحمی به روش جراحی از بدن خارج گردد.
پيگيری با دکتر ______________________ در
__________________ )تاريخ(.
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