
 
  درمان دارويي و پيگيري در حاملگي خارج رحم

يا به  وهستيد در صورتي كه مبتال به بيماري زخم معده فعال، بيماري كبدي، بيماري كليوي،بيماري ريوي فعال ، مشكالت خوني 
  پزشك خود را مطلع سازيد.حتما نوزاد خود شير مي دهيد 

شده ايد با توجه به اينكه بهبود كامل پس از دريافت آمپول تدريجي  )MTX(چنانچه به دليل حاملگي خارج رحم كانديد دريافت متوتروكسايت
  نماييد.الزم است در زمان هاي ذكر شده به بيمارستان مراجعه  ،(تست حاملگي) استBHCGمي باشد و ارزيابي آن با انجام آزمايش 

  ايد: در تاريخ ................ دريافت كرده بتويك نبه صورت را   MTX چنانچه آمپول

  ) را انجام دهيد.BHCGدر روز چهارم تاريخ................ به بيمارستان مراجعه فرماييد و چك  تست حاملگي (

  دريافت نماييد : MTXآمپول  دو مرحلهاگر مقرر شد در 

) را (BHCGرا دريافت كرديد و روز چهارم تاريخ.....................حتما چك آزمايش خون هورمون حاملگي  MTX............آمپول ..تاريخ....روز اول 
  را در تاريخ ...............داشته باشيد.  MTXانجام دهيد و مرحله دوم تزريق 

) را داشته باشيد چك تست (BHCGدرصد كاهش ميزان هورمون حاملگي MTX 15آمپول   بعد از تزريق هفتم تاريخ .............. چنانچه در روز
  صفر شود. )BHCG (كاهش مي يابد تا زماني كه تست حاملگي ................به هفته اي يكبار تاريخ ) (BHCG حاملگي

  هفته يا بيشتر طول بكشد. 5ممكن است دوره درمان ) الزامي است. ( BHCGتست حاملگي  رعايت موارد ذيل تا زمان منفي شدن

 ) شما منفي شود. ( BHCGتست حاملگي  خودداري از نزديكي تا زماني كه آزمايش -1

 در طي اين مدت چنانچه به پزشك مراجعه كرديد از معاينه فيزيكي لگني خود توسط پزشك خودداري كنيد. -2

كلم، اسفناج، حبوبات( انواع آن اعم از  ،بادام زميني هايي مانند خوراكي خودداري از قرار گرفتن در معرض نور خورشيد، عدم مصرف  -3
لوبيا قرمز و نخود و ...) كلم بروكلي،لوبيا سبز، دانه آفتابگردان و ويتامين هاي حاوي اسيد فوليك(مولتي ويتامين، قرص هاي تركيبي 

 )و ... با آهن و اسيد فوليك

 و تركيبات مشابه) شامل ( شياف ديكلوفناك، مفناميك اسيد،ژلوفن NSAIDS خودداري از مصرف داروهاي مسكن -4

شايع است و معموال با استامينوفن بهبود مي  MTXروز بعد از دريافت  7الي  6درد خفيف تا متوسط براي يك الي دو روز و حتي تا  -5
 يابد.

احتمال پارگي محل حاملگي خارج رحم وجود دارد  ، تنگي نفس، سرگيجه، بي حالي و يا هر حالت غير طبيعيدر صورت درد شديد -6
 بنابراين سريعا به بيمارستان مراجعه نماييد.

 فرماييد. مراجعه بيمارستان اورژانس به سريعا پوست قرمزي دهان، آفت خارش، تبخال، كهير، مانند عالئمي بروز صورت در -7

در خون شما به طور مناسب كاهش نيابد و يا حتي افزايش پيدا كند حتما بايد  BHCGدر صورتيكه هورمون حاملگي يا همان  -8
 جراحي شويد.

  مضاء و مهر پزشك معالجا                                                                                                                  


