
اين وضعيت وقتي . وضعيت رايج و مخاطره آميزي است كه از صد مورد حاملگي در يكي پيش مي آيد( خارج رحمي)حاملگي اكتوپيك

هر چه از زمان حاملگي مي گذرد اين وضعيت باعث درد و خون ريزي مي . رخ مي دهد كه تخمك در خارج از محفظه رحم بارور شود

اگر اين وضعيت بطور سريع درمان نشود منجر به پارگي لوله اي مي شود كه تخمدان را به رحم وصل مي كند و باعث . شود

 .ه و مرگ او شودخونريزي داخلي در ناحيه شكم مي شود كه بطريق اولي مي تواند باعث از كار افتادن قلب زن حامل

 علل حاملگي خارج رحمي چه هستند؟ 

تا  ۶روز طول مي كشد تا مسير لوله اي كه تخمدان را به محوطه رحم وصل مي كند طي كند و در آنجا  ۵تا  ۴تخم بارور شده معموال 

كه باعث مسدود و يا  معمول ترين علت حاملگي خارج رحمي صدمه به لوله رحم است. روز بعد از بارور شدن كاشته مي شود ۷

ممكن است مشكلي هم در ديواره اين لوله وجود داشته باشد، بطور معمول بايد منقبض شده و تخمك را . باريك شدن آن مي شود

شرايطي مانند آپانديس و عفونت لگن خاصره ممكن است با ايجاد پيچ و يا بهم آميختگي لوله فالوپ به آن . به طرف رحم هل دهد

البته در بسياري موارد . و بدين طريق عبور تخمك از آن را به تاخير انداخته و باعث كاشتن آن در خود لوله رحم شوندصدمه بزنند 

 .كاشته شدن تخمك در لوله فالوپ رخ نمي دهد

 آيا حاملگي در آينده ممكن است؟ 

ند مانند گذشته توليد تخمك گذاري كند ولي اگر يكي از لوله هاي رحم بتركد و يا برداشته شود در آن صورت هنوز يك زن مي توا

 .درصد كاهش يافته است ۵۵احتمال حاملگي او به 

درصد است و اين بسته به نوع جراحي است كه استفاده شده و ميزان صدمه  ۰۵تا  ۷امكان وقوع مجدد حاملگي خارج رحمي بين 

 وقتي كه يكي . رحم وارد آمده است( هاي)اي كه به مابقي لوله 

اين نه فقط . احتمال بيشتري وجود دارد كه لوله ديگر رحم نيز صدمه ببيند( بعنوان مثال بعلت گرفتگي)وله هاي رحم صدمه ببيند از ل

به اين معناست كه امكان بارور شدن كمتر از معمول خواهد شد بلكه به اين معناست كه امكان وقوع يك حاملگي خارج رحمي ديگر 

دي كه حاملگي خارج رحمي به وجود كويل در رحم مربوط مي شده است، برداشتن آن به نظر نمي در موار. بيشتر هم شده است

 .رسد كه احتمال وقوع يك حاملگي نا بجا در آينده را بيشتر كند

 در حاملگي بعدي چه بايد بكنم؟ 

ره ممكن است حامله باشد در همه مواردي كه زني قبال حاملگي خارج رحمي داشته است به محض اينكه احساس كرد كه دوبا

همينطور اگر چنين زني متوجه شد كه دوره قاعدگي او به تاخير . بايد با دكتر خود مشورت كند تا وضعيت او مورد پيگيري قرار گيرد

كه  افتاده است، يا خونريزي قاعدگي او با حالت عادي متفاوت است و يا در ناحيه شكم درد غير طبيعي وجود دارد، او بايد بخواهد

 .مورد معاينه قرار گيرد و به دكتري كه اين كار را مي كند يادآوري كند كه قبال حاملگي نابجا داشته است

 احساسات خودتان: 

شما ممكن است داريد دوره نقاهت بعد از يك عمل جراحي اساسي را مي : حاملگي نابجا مي تواند يك تجربه نابودكننده باشد

زاد و حتي در مواردي بخشي از سيستم زايمان تان بايد كنار بياييد؛ و همه اينها در شرايطي است كه گذرانيد؛ با از دست دادن نو

 .حتي نمي دانستيد در وهله اول حامله بوديد

شما ممكن است از اينكه . احساسات شما در هفته ها و ماههاي بعد از اين وضعيت ممكن است بطور قابل مالحظه اي تغيير كند

ريد احساس راحتي عميق بكنيد و از اينكه زنده مانده ايد هم بسيار راضي باشيد ولي در عين حال از اينكه نوزادتان را از ديگر درد ندا

ممكن است شما در وضعيتي بوديد كه بايد بسرعت به اطاق عمل مي بردنتان بدون آنكه وقت . دست داده ايد بسيار غمناك باشيد

بسياري از آنچه اتفاق افتاده خارج از كنترل تان بوده است و اين . وضعيت وجود داشته باشد كافي براي انطباق روحي شما با اين

 .شما را در حالت شوك باقي گذاشته است

اگر دليل روشن پزشكي وجود نداشته باشد طبيعي است كه شما سعي كنيد دليلي براي اين وضعيت پيدا كنيد وحتي خودتان را 

 .ن موضوع قابل درك است ولي مهم است متوجه باشيد كه شما علت اين وضعيت نبوديدهر چند اي. مسئول آن بدانيد

 .ختم سريع حاملگي شما وضعيت هورمون هاي تان را بهم ريخته است و اين ممكن است شما را افسرده و ضربه پذير بكند

ت با ضرورت گذراندن دوره اي براي تنش و برهم خوردگي زندگي خانوادگي در نتيجه ختم سريع يك حاملگي كه اغلب همراه اس

 .بهبود يافتن از يك عمل جراحي اساسي، براحتي قابل تصور است

 احساسات همسر تان: 

اين تجربه ممكن است شما و . عكس العمل عاطفي به يك حاملگي نابجا ممكن است تنش زيادي بر روي يك رابطه بوجود آورد

ل همسرتان ممكن است احساسات شما را درك نكند و يا نتواند شما را به نحوي همسرتان را به هم نزديك كند ولي د رعين حا

 .حمايت كند

بسياري از مردها در ابراز احساسات خود دشواري دارند و ممكن است در كمك كردن دچار عجز شوند ولي به ياد داشته باشيد كه او 

توجه همسرتان است از اينرو او ممكن است فكر كند كه بي شك بهبودي شما موضوع اصلي مورد . نيز ممكن است دردمند باشد

ولي در جامعه معاصر اكنون ديگر اين امر پذيرفته شده است كه هر . خودش را قوي نشان دهد و احساساتش را در خودش نگه دارد

كه آنچه را واقعا احساس كس، چه مرد و چه زن، بايد بتواند احساسات خود را ابراز كند و شما نيز بايد همسرتان را تشويق كنيد 

 .مي كند نشان دهد و غم اش را ابراز كند

قبل از اينكه سعي كنيد دوباره حامله شويد به خودتان اجازه بدهيد كه هم از نظر جسمي و هم عاطفي بهبودي خود را : آينده

احساسات زنان با هم بسيار . تيام پيدا كنددكترها معموال به شما توصيه مي كنند كه حداقل سه ماه صبر كنيد تا بدن تان ال. بازيابيد

برخي از زنان مي خواهند كه بالفاصله دوباره حامله شوند حال آنكه برخي ديگر از فكر اينكه دوباره حامله شوند و . فرق مي كند

 .نتوانند بر تنش و دلواپسي آن غالب شوند، وحشت دارند

انداز يك حاملگي اكتوپيك ديگر تكان دهنده باشد، ولي شما اكنون مهم است به ياد داشته باشيد كه هر چقدر هم كه چشم 

 .احتمال بسيار بيشتري داريد كه يك حاملگي سالم و طبيعي داشته باشيد


