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רחמי חוץ הריון  

 

 

רחמי חוץ הריון  מהו ? 

 ההפריה מתרחשת בדרך כלל בחצוצרה ולאחר מכן התכווצויות השרירים החלקים והפעימה הציליארית בתוך
)ריסונים הם הקרנות מיקרוסקופיות דמויות      החצוצרות המסייעות לביצית המופרית במסעה אל תוך הרחם.  

הרץ כשהן מתנדנדות!(  בהריון חוץ רחמי, הביצית 3.46שערות בקצה החצוצרות שפועמות בקצב בתדר של   
במקום זאת      המופרית אינה מצליחה להשתיל בתנוחה נורמלית ברחם, שם היא יכולה להתפתח ולשגשג. , 

אבל הריון חוץ רחמי יכול גם      בדרך כלל בחצוצרה. –בייה או בגוף ההריון מתחבר למקום אחר במערכת הר  
 להשתיל ליד השחלות, בצלקת ניתוח קיסרי קודמת בתוך הרחם, בחלק התחתון של צוואר הרחם, או בחלל

מכלל ההריונות החוץ רחמיים מתרחשים בחצוצרה 90%-כ      הבטן וכו '. .         

הריון חוץ רחמי הוא נדיר ומתרחש בערך תייחס למשהו המתרחש באופן חריג.במונחים רפואיים "חוץ רחמי" מ  
הריונות 100מכל  2 .   
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חצוצרה אינה יכולה להתרחב באותו אופן שבו רחם יכול      בהריון חוץ רחמי אין תקווה ללידה חיה ובריאה. , 
קרע זה מהווה מצב חירום     ואם אינה מטופלת, הריון חוץ רחמי יגדל גדול מדי, ויגרום לחצוצרה להתפוצץ.  

      .מסכן חיים עבור האם, שעלולה לדמם למוות תוך שעות ספורות

אבל כאשר  לשליה והחלק השני של הביצית הופך לעובר.וזרע מופרים, חלק מאותה ביצית הופך כאשר ביצית    
  .ביצית מופרית מושתלת בחצוצרה, יש בדרך כלל התפתחות לא תקינה, מסת תאים מתפתחת, ואין עובר

 במצבים הנדירים שיש עובר הניתן לזיהוי, הוא לעתים קרובות לא תקין כי אין לו את זרימת הדם הרגילה ואין
למרבה הצער, גם במקרה הלא  נימי של הרחם( המספק דם וחומרים מזינים לעובר.אנדומטריום )הציפוי הפ  

 סביר שמתגלה עובר תקין, אין טכנולוגיה רפואית שיכולה להסיר את השליה יחד עם העובר ולהעביר אותה
ברגע שהשליה מופרעת, ההריון מסתיים   לרחם. .   
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 תסמינים של הריון חוץ רחמי

מוקדמים של הריון חוץ רחמי כוללים כמה סימנים  : 

a. מספר כאבי אגן תחתון )בטן( או בטן, במיוחד בצד אחד. 
b. דימום נרתיקי או כתמים. 

c.  כאבי גב תחתון. 
d.  התכווצויות חד צדדיות קלות או בינוניות של האגן. 

אם אחד מהסימנים או  ככל שההריון החוץ רחמי מתפתח, עלולים להתפתח תסמינים חמורים יותר.  
מינים הבאים מתרחש בזמן ההריון, יש לפנות מיד לעזרה רפואית דחופההתס : 

a.  )כאבים בכתף )הנגרמים על ידי דליפות דם מהחצוצרה, 
b. כאב פתאומי וחמור בבטן או באגן,  

c.  תחושת חולשה רבה, סחרחורת, סחרחורת או התעלפות. 

ב לדווח על כל דימום חריג או כאבגילוי מוקדם של הריון חוץ רחמי מציע אפשרויות טיפול נוספות, ולכן חשו   
רופא יעשה אולטרסאונד, בדיקת דם ובדיקת אגן כדי לקבוע אם יש הריון חוץ  באגן לרופא מיילד באופן מיידי.  

ההערכה כוללת רחמי. : 

a.  בדיקת דם לרמת בטא-hCG  (כדי לזהות )גונדוטרופין כוריוני אנושי הוא הורמון המיוצר על ידי השליה  
הריון חוץ רחמי המספרים האלה עולים באופן שונה מאלו של הריון בריא ונורמלי עם  הריון. . 

b. .אם לא זוהה הריון ברחם אך רמות   סריקת אולטרסאונד נעשית כדי לראות אם ההריון מושתל ברחם  
hCG .אולטרסאונד הריון מוקדם הוא דרך טובה  ופרוגסטרון עולות, זוהי אינדיקציה להריון חוץ רחמי  

הריון חוץ רחמילזהות   . 
c.  בדיקת אגן. 

 

 טיפול בהריון חוץ רחמי

 .הריון חוץ רחמי יכול להיות מטופל עם תרופות או ניתוח, תלוי כמה רחוק ההריון התקדם

a. תרופה 

  .מטוטרקסאט, הניתנת בזריקה, היא התרופה המשמשת לסיום הריון חוץ רחמי, אם נתפסת מוקדם
כאשר יעיל, תרופה זו תגרום  ייתכן שיהיה צורך במנה אחת או שתיים. ,hCG בהתאם לרמות  

   .לתסמינים הדומים לאלה של הפלה כגון התכווצויות, דימום ומעבר של רקמות

הבדיקה הראשונה היא בדרך כלל  האישה תצטרך להיות במעקב צמוד לאחר קבלת זריקת מטוטרקסט.  
ימים לאחר מכן, כדי למדוד כי הורמוני ההריון יורדים כראוי 7אשון ואז שוב, ימים לאחר הטיפול הר  4 .  

 .בדם hCG לאחר מכן, יש צורך בבדיקות שבועיות עד שלא נמצא
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 מטוטרקסט היא תרופה כימותרפית המונעת מהתאים לגדול והתאים הנותרים נספגים בגוף באופן
מטוטרקסט נמנע מניתוח, ואין צורך להסיר אתטיפול מוצלח ב  שבועות. 6-4טבעי במשך תקופה של    

 .החצוצרה

 :methotrexate ישנם כמה מזונות שהרופא שלך עשוי לייעץ לך להימנע בעת קבלת טיפול 

 אלכוהול  •

 מזונות המכילים חומצה פולית כגון דגנים מועשרים, לחם מועשר, בוטנים, ירקות עלים ירוקים •
 .כהים, מיץ תפוזים ושעועית

 איבופרופן  •

 .מזונות המייצרים גז כי זה יכול להסוות את הכאב של קרע צינור אפשרי •

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר של נטילת מטוטרקסט כוללות  כמו בכל תרופה יש תופעות לוואי.  
 התכווצויות, סחרחורת, שלשולים, רגישות לאור, כאבים במקום ההזרקה, אדמומיות או נפיחות, נשירת

צעים בפה, בחילה והפרעות במערכת העיכולשיער, פ . 

התייעצי עם הרופא שלך לפני מומלץ לא לנסות הריון במשך מספר חודשים לאחר נטילת מטוטרקסט.  
 .שתנסה להיכנס להריון נוסף

b. כירורגיה 

  .ניתוח לפרוסקופי משמש להסרת הריון חוץ רחמי מהחצוצרה או ממיקום חריג אחר שבו הוא הושתל
אם ההריון החוץ רחמי הושתל בחצוצרה, סביר להניח שיהיה צורך  תחת הרדמה כללית. המטופל יהיה  

חצוצרה פגומה עלולה לגרום להריון חוץ רחמי שני, ולכן צינור פגום תמיד מוסר  להסיר את הצינור. .  
   .אם ההריון החוץ רחמי ממוקם בבטן, ייתכן שיהיה צורך בניתוח פתוח דרך חתך גדול יותר

בנוסף, הנה כמה הצעות לטיפול עצמי  ניתוח ניתן לצפות לדימום של עד שישה שבועות.לאחר ה : 

קילו 10-אל תחיה שום דבר כבד יותר מ  • . 

 לשתות הרבה נוזלים  •

 .הימנעו מפעילות מינית, שימוש בטמפונים ושטיפה •

 .לנוח כמה שיותר, במיוחד בשבוע הראשון  •

  .     אם הריון חוץ רחמי נקרע, אז תמיד נדרש ניתוח 

 

 :גורמים המגבירים את הסיכוי להריון חוץ רחמי

a. הריון חוץ רחמי קודם.   
b. זיהומים מסוימים המועברים במגע מיני. 

c.   זיהום של הרחם, החצוצרות ומבני האגן הסמוכים  -מחלה דלקתית של האגן . 
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d.  )עישון )דווח כי תדירות הריסונים מושפעת לרעה מעישון. 
e.  אם טיפול פוריות מעורב(  5%עד  2מההריונות ל  2%או  1הסיכון משתנה מ טיפולי פוריות )גורם . 

f. ניתוח חצוצרות קודם. 
g. ניתוח אגן או בטן קודם. 

h.  מצב שבו רקמה המרפדת את הרחם נמצאת מחוץ לרחם, בדרך כלל על השחלות  -אנדומטריוזיס , 
 .החצוצרות ומבנים אגני אחרים

i.  שנים 35גיל מעל . 

 

הטיפולאיך ארגיש לאחר  ? 

תחושות של אובדן, אכזבה  לנשים רבות יש את אותן תחושות כמו לאלה שחוו סוגים אחרים של אובדן הריון. , 
כל אובדן הריון הוא   הלם, פחד וצער הם כולם רגשות נורמליים, אך למרבה המזל נוטים להתפוגג עם הזמן.  

ית ופיזיתלעבור הריון חוץ רחמי יכול להיות מאתגר מבחינה רגש  הרסני. .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתה עלול להרגיש אי נוחות בבטן או  במשך מספר שבועות אתה עלול להרגיש עייף בזמן שאתה מתאושש.  
שבועות עד רמות 6-4זה יכול לקחת   כאב במהלך תקופה זו.  hCG  בגוף שלך לרדת להיות בלתי מזוהה. 

למרבה הצער, ייתכן שיידרשו כמה מחזורים עד  במהלך תקופה זו, אתה עשוי להמשיך להרגיש שאתה בהריון.  
 .שהמחזורים שלך יחזרו לקדמותם

 



 
6 

 

רחמי  חוץ הריון לאחר הריון  

אחת חצוצרה אם  .בעתיד בריאים הריונות  להיות ימשיכו רחמי חוץ הריון להן שיש הנשים רוב ,המזל למרבה  
אישה ,זאת עם  .מאוד אפשרי עדיין אך ,הריון להשיג יותר קשה שיהיה ייתכן ,רחמי החוץ  ההריון עקב הוסרה  

הריון השגת לאחר להתרחש צריך זהיר ניטור ולכן שני הריון לה שיהיה יותר סביר רחמי חוץ הריון שעברה . 

 

מאת רחמי חוץ הריון :אינפורמטיבי שמצאנו אחד הנה זה בנושא שפורסם מדעי מאמר מחפשים אתם אם  
2022 באוגוסט 8-ב  עודכן ,גנוגנולי .מ  דיוויד ,מומרט טיילר . 
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