
 
  

  

 الســريري تقيــيمعتمــاد علــى المنهجيــة، وذلــك باإلينبغــي أن تكــون والدة الطفــل المختنــق  -
كيـــد بشـــكل ضـــطرابات الكيميائيـــة الحيويـــة. لقــد تـــم التأالــدقيق للعوامـــل المترافقـــة مــع اإل

متزايــد خــالل الســنوات العشــر األخيــرة علــى نقــل األم التــي لــديها حمــل مرتفــع الخطــورة 
إلــى مركــز للعنايــة الثالثيــة قبــل بــدء المخــاض، ولــيس نقــل الوليــد المــريض إلــى المراكــز 

وينبغي فـــي الحـــاالت المثاليـــة وضـــع ملقطـــين علـــى قطعـــة مـــن المختصـــة بعـــد الـــوالدة.
للســماح بمعــايرة غــازات الــدم فــي عينــة مــن الشــريان والوريــد الحبــل الســري عنــد الــوالدة 

السري. يفيد ذلك في تحديد القيم القاعدية لتحديد شـدة نقـص األكسـجة والحمـاض عنـد 
الوليــد.يعتبر إجــراء التــداخالت بتسلســل تــدريجي ضــروريًا إلتاحــة االنتقــال المتــدرج إلــى 

ـــــــى هـــــــذا التسلســـــــل ـــــــة. يشـــــــار إل ـــــــة االســـــــتقالبية الطبيعي ـــــــاء اإلنعـــــــا   الحال ـــــــألف ب ب
. – ( التي يلخصها الشكل )

 باء إنعاش الوليد المختنق ألف 18 -7الشكل 



 
  

  

 

( علـى الطـرق التنفسـية بعـد والدة الـرأس مباشـرة فـي أي وليـد يطبق المـص ) -
يتواجـــد العقـــي عـــادة فـــي ( مرتفعـــًا لديــه. يكــون احتمـــال حـــدوث االختنـــاق )

طة قثطــرة المــص الفمــوي اســويــة للوليــد المختنــق، حيــث تنظــف بو الطــرق التنفســية العل
( قبل والدة الكتفين. )أنبوب 

د والدة الطفل مباشرة يتم إدخال أنبوب داخل الرغامى إلزالة المخاط اللزج أو العقي نع -
وية.من الرغامى والطرق التنفسية العل

 

ـــتم البـــدء بتطبيـــق  - ـــة بو ي طة القنـــاع أو األنبـــوب الرغـــامي بعـــد تـــأمين الطـــرق اســـالتهوي
ــــد باألوكســــجين  ــــد رئتــــي الولي نفــــس فــــي   – % بمعــــدل الهوائيــــة لتزوي

الدقيقة. 
تهويـة عادة ما يزداد معدل النبض سريعًا بعد تصحيح توقف التنفس، ويمكن إعطـاء ال -

 المتقطعة بالقناع الوجهي مع الدعم باألوكسجين إلى أن يبدأ التنفس العفوي.
 

أثنـــاء فــي ضــربة/ دقيقــة  إذا كــان األداء القلبــي ضــعيفًا )معــدل النــبض يقـــل عــن  -
ــــــة باألوكســــــجين  ــــــإجراء تمســــــيد التهوي القلــــــب الخــــــارجي %(، فينبغــــــي البــــــدء ب

( .)
ــــث  - ــــى الثل ــــوالدة هــــي الضــــغط عل إن الطريقــــة األفضــــل للتمســــيد القلبــــي فــــي حــــديث ال

المتوسط للقص بإصبعين بمعدل مرتين في الثانية مع التوقف لثانية أو اثنتين بعد كل 
ر عنـد تستخدم اإلصبع الوسطى مع السبابة أو البنص ثالث ضغطات إلجراء التهوية.

ــًا. يســهل وضــع اليــد  (. يضــغط القــص لعمــق  – الضــغط )الشــكل  ســم تقريب
األخرى تحت ظهر الطفل من ضغط القلب بين القص والعمود الفقري، ونادرًا ما 



 
  

  

يحدث التوقف القلبي. 
إذا لم يكن تمسيد القلب والتهوية االصطناعية فعالين في استعادة الوظيفة القلبيـة فمـن  -

نفــرين الممــدد داخــل الرغــامى أو بــالطريق الوريــدي. يمكــن يبيحلــول اإلالممكــن حقــن م
ســـــتمرار قيقة مــــع اإلضــــربة/د إيقــــاف تمســــيد القلــــب حـــــين تفــــوق ســــرعة النـــــبض 

بالتهوية.
 
 
 
 
 
 

تمسيد القلب في الوليد. الحظ استعمال اإلبهامين في ضغط الثلث  19 -7الشكل 

 .ظهر الطفل السفلي للقص، في حين أن بقية األصابع تدعم
 

إذا كان الوليد مثبطًا بشدة يتم إدخال قثطرة في الشيران السري مـع معـايرة غـازات الـدم 
الشــرياني لمراقبــة شــدة الحمــاض وفعاليــة اإلنعــا . يصــحح الحمــاض الشــديد بتســريب 

 ونات الصوديوم.بيكرب

 

قد يعاني الوليد في حاالت نادرة من اضطراب التروية بسبب خسارة الدم )مـثاًل بسـبب 
الـذي أو نقـل الـدم الجنينـي الوالـدي(،  ارتكاز المشيمة المعيب، انفكاك المشيمة الباكر،



 
  

  

الوالـدي،  ال يمكن تصـحيحه إال بنقـل الـدم الفـوري، والـذي يـتم الحصـول عليـه مـن الـدم
% للمحافظـة مؤقتـًا بنك الدم، أو من متبرع سليم. يمكن اسـتعمال محلـول األلبـومين 

 داخل األوعية. معلى الحج

 

ال يشــيع حــدوث التثبــيط التنفســي النــاتج عــن اســتعمال المــواد المخــدرة. إذا اشــتبه بــأن  -
ي عند الوليد ناتج عن اسـتخدام كميـة كبيـرة مـن المركنـات، فمـن الممكـن التثبيط التنفس

فعــــال. ويعتبــــر إعطــــاؤه بــــالطريق  علــــى أنــــه تريــــاقأن يعطــــى النالوكســــون )ناركــــان( 
 العضلي أكثر سهولة من الطريق الوريدي مع االحتفاظ بنفس الفعالية.

ة هي أقل من معظـم إن سمية النالوكسون على الوليد متدنية، وبذلك فإن أهمية الجرع -
األدويــــة التــــي يشــــيع اســــتعمالها فــــي اإلنعــــا  مــــع   – األدويــــة. يبــــين الجــــدول 

الجرعات الالزمة.
 :األدوية المستعملة في إنعاش الوليد 11 – 7الجدول 

 المستحضر التركيز الدواء
الجرعة 

 والطريق
 السرعة

 نفرينبيإب
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المحلول الملحي 
 رينغر الكتات
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يمكن كذلك لنقص سكر الدم أن يساهم في فشل اإلنعـا ، وخاصـة فـي الولـدان الـذين  -
يؤخـــذ إعطـــاء لـــدان األمهـــات الســـكريات. يعـــانون مـــن تحـــدد النمـــو داخـــل الـــرحم أو و 

الغلوكوز بعين االعتبار بعد تدبير المشاكل األخرى.
%( مضاد استطباب  – يعتبر استعمال محاليل الغلوكوز مرتفعة التركيز   -



 
  

  

في الولدان المصابين باالختناق، وذلـك ألن الغلوكـوز يتحـول إلـى حمـض اللـبن فـي 
إمكانية حدوث األذية الدماغية.غياب األوكسجين، مما قد يزيد من 

  

فــي حــال اســتمرار التثبــيط القلبــي التنفســي بعــد إجــراء اإلنعــا  بشــكل منهجــي، تحــدد  -
 العوامل األخرى التي يمكن أن تساهم في ذلك. 

  واحدًا من أكثر العوامل أهمية، حيث  (انخفاض درجة الحرارة  يمثل
 نبغي دعم التنظيم الحراري بشكل متواصل. ي
  ـــريح الصـــدرية  ليســـت اختالطـــًا نـــادرًا بعـــد اإلنعـــا  العســـير،  (ال

وخاصــة حــين يــتم تنبيــب الطفــل. وينبغــي تشخيصــها ومعالجتهــا بشــكل فــوري بوضــع 
 مفجر صدر. 

 إلـى مـرور المعـدة، (الفتوق الحجابيـة   يمكن أن تؤدي 
األمعاء، أو كليهما إلى داخل جوف الصدر، مما يؤدي إلى تحدد تمدد الرئـة اليسـرى. 
إن خفوت األصوات التنفسية والفشل في تحسين الوظيفة التنفسية يجب أن يلفت نظر 

الفريق الطبي إلمكانية وجود مشكلة كهذه.
 

ان المعرضين لخطورة آنية كبيرة لحدوث الوفاة بسـبب عـدد مـن الحـاالت التـي إن الولد -
تــؤدي إلــى نقــص األكســجة والكــرب التنفســي الــذي ال يســتجيب لألشــكال التقليديــة مــن 

لصكســجة الغشــائية خــارج الجســم المعالجــة قــد أصــبحوا مرشــحين فــي الوقــت الحــالي 
 .)
 

غ(، سواء كـان نتيجـة للخـداج أو لتحـدد  يمثل نقص وزن الوالدة  أقل من  -
  (.النمو داخل الرحم، عامل خطورة مستقل للشلل المخي  



 
  

  

غ مـع عالمـة أبغـار  وعلى النقيض من ذلك فإن الولدان التـي تـزن أكثـر مـن  -
فــق عـــادة مـــع زيـــادة خطـــورة الشـــلل فـــي الدقيقـــة الخامســـة ال تترا تعــادل أو تقـــل عـــن 

المخــي، وذلــك فــي حــال عــدم وجــود اخــتالط توليــدي مرافــق. إذا ترافــق نقــص عالمـــة 
أبغار مع وجود اختالط توليدي فإن خطورة الشلل المخي ترتفع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوليد

 تمامالحمل؟

 سائلأمنيوسيرائق؟

 تنفسجيدأوبكاء؟

 مقويةعضليةجيدة؟ 

 عناية روتينية:

 .تدفئةجيدة

 .تأمينالطرقالهوائية

 .تجفيفالوليد

 .تقييماللون 

 نعم

 ال

 .تأمينالتدفئة

 وضعيةالوليدبحيثيتم

تأمينطريقهوائيجيد.

 تجفيفجيد،تحريض)تنبيه

التنفس(،تغييرالوضعية.

تقييم التنفس، ضربات القلب 
 واللون

 مراقبة

 تنفس جيد

 100ضربات القلب 

 لون الوليد وردي

 تزويد باألوكسجين
 زرقة

 وردي

 جابيتأمين تهوية بالضغط اإلي

 في حال استمرت الزرقة

تأمين تهوية بالضغط 
اإليجابي.إجراء تمسيد 

 للقلب.

 60ضربات القلب > 

 عناية ما بعد
 اإلنعاش 

 100تهوية فعالة مع ضربات قلب 

 ولون وردي

 60ضربات القلب > 

 إعطاء اإليبينفرين



 
  

 
  

 

 

لتوليديــة الجيــدة نظــرًا ألن أي أثنــاء المخــاض جــزءًا هامــًا مــن العنايــة افــي يشــكل تقيــيم الجنــين 
 أثنــاء الــوالدة. ولســوء الحــظ فــإن  فــي حمــل يمكــن أن ينتهــي بســبب نقــص األكســجة والحمــاض 

 أثناء الوالدة. في نماذج التقييم المتوفرة حاليًا ال تتنبأ بجميع حاالت التألم الجنيني 
انـــات المخبريـــة، يمكـــن باالعتمـــاد علـــى القصـــة الوالديـــة قبـــل الحمـــل، الفحـــص الســـريري، والبي

% مـن المراضـة  من الحمول في الفئة عالية الخطورة، وتحـدث %  –  تصنيف
بـرت % المتبقية تحـدث فـي حمـول اعتُ والوفيات حول الوالدة في هذه المجموعة. ولكن الـ 

 طبيعية عند بدء المخاض.
 

 

إحـــدى الطـــرق المـــوفرة للوقـــت التـــي تســـتخدم فـــي تقيـــيم يعتبـــر إصـــغاء القلـــب الجنينـــي 
الجنـــين خـــالل المخـــاض. ويصـــغى قلـــب الجنـــين فـــي الحـــاالت المثاليـــة بعـــد التقلصـــة 

ائق علــى األقــل فــي دقــ دقيقــة خــالل الطــور األول للمخــاض وكــل  الرحميــة كــل 
 المرحلة الثانية للمخاض. 



 
  

 
  

 

اإلصــغاء المتقطــع للقلــب الجنينــي مماثــل للمراقبــة  لقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن  
ـــد الولـــدان، وذلـــك حـــين يجـــرى بـــالتواتر  ـــة المتواصـــلة مـــن حيـــث النتـــائج عن اإللكتروني

 المذكور أعاله.

( ( )ورت المراقبة اإللكترونية للجنـين )لقد طُ  -
( ( )أثناء المخاض لتحري نماذج نظـم القلـب الجنينـي )في 

 التي يشيع حدوثها في الولدان المثبطين. 
التي يمكن أن تترافق مـع حـاالت  ذج نتج أن اإلدراك الباكر لتبدالت نمو وقد استُ  -

على أنه عالمة يمكن أن يفيد  ،جنينية معينة كنقص األكسجة وانضغاط الحبل السري
إنذاريـة بحيـث يمكـن للطبيــب التـداخل للوقايـة مـن مــوت الجنـين داخـل الـرحم أو األذيــة 

 الدماغية غير العكوسة.
ـــــــة  - ـــــــة بمراقب ـــــــة )والتقلصـــــــات ا تســـــــمح الوســـــــائل اإللكتروني لرحمي

( بشـكل متواصـل مـن خـالل جهـاز ( فـي الوقـت نفسـه )
 عرض يطبع النتائج على شريط ورقي ذي مسارين. 

 أثنـــاء حـــدوث التقلصـــات الرحميـــة، وتتعلـــق تبـــدالت فـــي يتعـــرض الجنـــين للشـــدة  -
 باألكسجة الجنينية.

 ،ع علـــى بطــــن األمباســـتعمال مســــاري خارجيـــة توضــــ يمكـــن تســـجيل  -
 وتستخدم هذه الطريقة في بداية المخاض. 

تتم المراقبة الداخلية بوضع مسرى حلزوني علـى فـروة رأس الجنـين لمراقبـة نظـم القلـب  -
وبإدخـــال قثطـــرة بالســـتيكية عبـــر عنـــق الـــرحم إلـــى داخـــل الجـــوف األمنيوســـي لمراقبـــة 

ب أن تكـون األغشـية (. ولتطبيـق هـذه الطريقـة يجـ – التقلصات الرحمية )الشـكل 
 سم. الجنينية متمزقة وأال يقل اتساع عنق الرحم عن 



 
  

 
  

 

أفضل في المراقبة الداخلية ألن النظم يحتسب من ذرى الموجـات  يكون مخطط  -
ـــي، أمـــا فـــي الطريقـــة   ـــب الكهربـــائي الجنين المحـــددة بشـــكل واضـــح فـــي تخطـــيط القل

ألقـل وضـوحًا الـذي يـتم تحريـه الخارجية فإن النظم يحتسب من الصوت القلبـي األول ا
 طة جهاز األمواج فوق الصوتية. ابوس

 تســمح القثطــرة الرحميــة الداخليــة بقيــاس شــدة التقلصــات الرحميــة بشــكل دقيــق بــالميللي -
ـــــ ـــــر زئبق ـــــة )يمت ـــــة الخارجي ـــــاس التقلصـــــات الرحمي ، فـــــي حـــــين أن مقي

 دد شدة التقلصات.( فهو ال يقيس إال التواتر والمدة دون أن يح
بوضــع مســرى  -الداخليــة والخارجيــة  -مــن الناحيــة الســريرية تشــرك عــادة الطريقتــان  -

ــــب الجنينــــي ومقيــــاس التقلصــــات الخــــارجي لتســــجيل  ،علــــى الفــــروة لتســــجيل نظــــم القل
التقلصات الرحميـة. تقلـل هـذه المقاربـة مـن التـأثيرات الجانبيـة المحتملـة التـي يمكـن أن 

 داخلية الغازية.ترافق المراقبة ال

 

 : المراقبة اإللكترونية المستمرة لنظم القلب الجنيني وشدة التقلصات الرحمّية.1-8الشكل 



 
  

 
  

 

كســجين الشــرياني فــي الجنــين يبلــغ أن ضــغط األو  فبــالرغم مــن ،الجنــين كــائن متنــاقض -
 ملــم زئبــق مقارنـة بهــذه القيمــة عنـد البــالغ التــي تصـل إلــى حــوالي  فقـط 

مــه ملــم زئبــق، إال أن معــدل اســتهالك األوكســجين حســب وزن الجســم يبلــغ ضــعف قي  
عنــد البــالغين، وال يكفــي مخــزون الجنــين مــن األوكســجين لتحقيــق حاجاتــه االســتقالبية 

دقيقة.   – ألكثر من 
أثنـاء التقلصـات فـي يتوقف الجريان الدموي في الدوران الوالدي المشيمي بشكل مؤقت  -

الرحميــة، وهــو الــذي يــزود الجنــين باألوكســجين مــن خــالل تبــادل الغــازات التنفســية فــي 
يمكن للجنين الطبيعي أن يتحمل الشدة المرافقة للمخاض دون أن يعـاني و  ،المشيمة

 كفاية تبادل األوكسجين بين التقلصات الرحمية. من نقص األكسجة بسبب
للنظم األذيني في الظروف الطبيعية. يتبدل النظم بشكل فيزيولوجي من  يخضع  -

 خالل تعصيب القلب المبهمي )المبطئ( والودي )المسرع(. 
إن الجنــين الــذي يكــون وارده مــن األوكســجين حــديًا يعجــز عــن تحمــل شــدة التقلصــات  -

ألكســـجة. تـــؤثر مســـتقبالت الضـــغط والمســـتقبالت الكيميائيـــة فـــي ويعـــاني مـــن نقـــص ا
الـــدوران المركـــزي للجنـــين تحـــت ظـــروف نقـــص األكســـجة علـــى قلـــب الجنـــين بإحـــداثها 

 موافقة للتقلصات الرحمية.  لتبدالت دورية في 
الكتــات تتــراكم البيروفــات والف ،يــؤدي نقــص األكســجة كــذلك إلــى االســتقالب الالهــوائي -

يمكن معايرة درجة الحماض الجنيني بأخذ عينة دموية و  ،حماض الجنينيمؤدية إلى ال
ــدم المســحوب مــن فــروة الــرأس بــين  و  مــن المجــيء. عــادة مــا يتــراوح باهــاء ال

تعتبـر غيــر طبيعيـة دون أن تشــير بالضــرورة  . إن القـيم التــي تقـل عــن 
إلى تعرض الجنين للخطر. 



 
  

 
  

 

% أو يبيـة إلـى أن الجنـين يمـوت حـين يتوقـف نقـل تشير البيانـات السـريرية والتجر  -
 أكثر من األوكسجين عبر المشيمة.

كــذلك قــد تتــأثر األكســجة الجنينيــة فــي عــدة مواقــع تشــريحية فــي حلقــة الــدوران الرحميــة  -
المشيمية الجنينية. فعلى سبيل المثال يمكن أن يتراجع نقل األوكسـجين إلـى المسـافات 

ــــات نتيجــــة لفــــرط ال ــــأثر نقــــل بــــين الزغاب ــــدي، قــــد يت ــــدم الوال ــــوتر الشــــرياني أو فقــــر ال ت
األوكسجين فـي المشـيمة بسـبب االحتشـاء أو االنفكـاك البـاكر، أو قـد يـنخفض محتـوى 
 الدم الجنيني من األوكسجين بسبب فقر الدم االنحاللي في حاالت التمنيع الريصي. 

أثنـاء فـي الجنينـي الحاالت السـريرية التـي قـد تترافـق مـع التـألم   – يلخص الشكل  -
 المخاض.

 
 : أسباب التألم الجنيني أثناء المخاض.2-8الشكل 

 

 

 



 
  

 
  

 

ــيم النمــوذج القاعــدي ) يعتمــد تقيــيم  ( والتبــدالت علــى تقي
 الدورية الناجمة عن التقلصات الرحمية.

 يتطلب تقييم النموذج القاعـدي تحديـد الـنظم )ضـربة/ دقيقـة( والتبـدل. يبـين الجـدول 
الـــنظم الجنينـــي الطبيعـــي وغيـــر الطبيعـــي. يمكـــن تقســـيم التبـــدالت القاعديـــة إلـــى   –

( وتبـدالت طويلـة األمـد )تبـدالت قصـيرة األمـد )
 (، وهي على الشكل التالي:

 :: نظم القلب الجنيني القاعدي 1 – 8الجدول 

 ضربة/ دقيقة النظم
 120 – 160 :سوي

:غير سوي  

 > 160 تسرع قلبي

 < 120 تباطؤ قلبي
 

 

  
تبـدالت الفتـرة الفاصـلة بـين إشـارات تخطـيط القلـب الكهربـائي الجنينيـة أو تعكس هذه ال

 تتراول التبدالت الطبيعية قصـيرة األمـد بـين األحداث الميكانيكية في الدورة القلبية. 
ضـربات/ دقيقـة شـاذة، وهـي  تعتبـر التبـدالت التـي تقـل عـن  .ضربة/ دقيقـة و 

 مع تباطؤ القلب.تشير إلى كرب جنيني حاد إذا ما ترافقت 
 



 
  

 
  

 

ـــدل تـــواتر وســـعة الـــنظم القاعـــدي.  تبلـــل التبـــدالت توصـــف هـــذه التموجـــات حســـب تب
ـــد  ـــة األم ـــة طويل ـــة  – الطبيعي ـــي الدقيق ـــدالت ف . تتنـــاقص التبـــدالت بشـــكل تب

دقيقــة قبــل أن  فيزيولــوجي فــي حالــة النــوم الهــادئ للجنــين، والــذي يســتمر لحــوالي 
 ينتقل إلى حالة أخرى.

الرحميـــــة. تصـــــنف  بســـــبب التقلصـــــاتالقاعــــدي  تحــــدث التبـــــدالت الدوريـــــة فـــــي 
 االستجابة للتقلصات الرحمية على النحو التالي:

 .قاعدية نفسهاعلى صفاته ال يحافظ  ال تبدل:ـ  
اســتجابة للتقلصــات الرحميــة. يمثــل  (: يتســارع )التسااع    . 

 هذا التبدل االرتكاس الطبيعي.
اســـتجابة للتقلصـــات الرحميـــة. يمكـــن  (: يتباطـــأ )التباااع    .

طؤات للتبـــاطؤ أن يكـــون بـــاكرًا، متـــأخرًا، متبـــداًل، أو مختلطـــًا. تعتبـــر جميـــع هـــذه التبـــا
 شاذة، باستثناء التباطؤ الباكر.

 التباااع   الباااعضغ طاالااا(ع  الاااغ   

مـــع التقلصـــات الرحميـــة فـــي عـــادة مـــا يتوافـــق التبـــاطؤ البـــاكر  :
ذروة مـــــع  (. يتوافـــــق قعـــــر موجـــــات  – بدايتـــــه، ذروتـــــه، ونهايتـــــه )الشـــــكل 

التقلصات. يشاهد هذا النمـوذج حـين يتـدخل رأس الجنـين. ال يعتقـد أن التبـاطؤ البـاكر 
يترافــق مــع التــألم الجنينــي. يــؤدي الضــغط علــى رأس الجنــين إلــى زيــادة الضــغط داخــل 
القحــف ممــا يثيــر اســتجابة مبهميــة مماثلــة لمنــاورة فالســالفا فــي البــالغين. يمكــن إبطــال 

 األتروبين، ولكن هذه المقاربة ال تطبق سريريًا.المنعكس المبهمي بإعطاء 



 
  

 
  

 

التباطؤ يبدأ وينتهي مع التقلصات الرحمية. تظهر  : التباطؤ الباكر. الحظ أن3-8الشكل 

 تبدالت جيدة من ضربة لضربة.

 

 التبااع   الأتاا)اغ طال اااح  الغمأااي الأ اا أي   

اطؤ المتـأخر بـأن يتميـز التبـ :
 – بدايتــه، ذروتـــه، ونهايتـــه تنـــزاح إلـــى األيمـــن مقارنـــة بالتقلصـــات الرحميـــة )الشـــكل 

حــين يصــل إلــى  (. تصــنف شــدة التبــاطؤ المتــأخر حســب مقــدار التبــاطؤ فــي 
(. عادة ما يكون نقـص األكسـجة الجنينيـة والحمـاض  – أدنى مستوياته )الجدول 

 طؤ الشديد. أكثر وضوحًا في حاالت التبا
يترافق التباطؤ المتـأخر عمومـًا مـع انخفـاض قـيم باهـاء الـدم المسـحوب مـن الفـروة مـع 
نقـــص كبيـــر فـــي األســـس، ممـــا يشـــير إلـــى حمـــاض اســـتقالبي نـــاتج عـــن االســـتقالب 

( فــي الــدم الالهــوائي. عــادة مــا يكــون الضــغط الجزئــي لثــاني أوكســيد الكربــون )
(  تنخفض قيم الضغط الجزئـي لألوكسـجين )الجنيني ضمن الحدود الطبيعية، وال



 
  

 
  

 

فــي الــدم الجنينــي عــن الطبيعــي إال بشــكل طفيــف، وذلــك بســبب أثــر بــور الــذي يتمثــل 
 بانزياح مخطط افتراق األوكسجين إلى األيسر بسبب الحماض.

م القلبي اإللكتروني في جنين مصاب ظ: التباطؤ المتأخر على تخطيط الن4-8الشكل 

تسرع القلب الجنيني غياب التبدل من ضربة لضربة في النظم القلبي،  بكرب شديد. الحظ

 والتباطؤ المتأخر )اللوحة العلوية(. تمثل اللوحة السفلية التقلصات الرحمية.

 

 مبادئ تصنيف التباطؤ المتأخر والمتبدل:: 2-8جدول
 معايير التصنيف 

 شديد معتدل خفيف

بة/ )ضر  التباطؤ المتأخر: مقدار تباطؤ 
دقيقة(

التباطؤ المتبدل: فترة التباطؤ )ثانية(



 
  

 
  

 

 

 التباع   الأتبادل طاالا(ع  ال باس الساغ       

بتبـدل بدايتـه وشـكله العـام يتميز التباطؤ المتبـدل  :
 وقد يكون غير متكرر. 
عــن انضــغاط الحبــل الســري. يــؤدي االنضــغاط الجزئــي أو التــام ينــتج التبــاطؤ المتبــدل 

للحبـــل الســـري إلـــى ارتفـــاع ضـــغط الـــدم فـــي الـــدوران المركـــزي للجنـــين بشـــكل مفـــاجئ، 
 وتؤدي مستقبالت الضغط إلى تباطؤ القلب الجنيني.

يمكــن إبطــال هــذا المــنعكس أو تخفيفــه مــن خــالل األتــروبين )قطــع المــبهم الكيميــائي(، 
ـــة إلـــى وجـــود عـــدم ابـــالرغم  ـــدم الجنيني ـــة ســـريريًا. تشـــير غـــازات ال ســـتخدام هـــذه المقارب

 . حماض تنفسي مع نقص الباهاء وارتفاع 
حين تتطاول فترة انضغاط الحبل السري تنقص األكسجة، وتظهـر صـورة مشـتركة مـن 

 الحماض التنفسي واالستقالبي في غازات الدم الجنينية.
(. حــين يــنخفض  – )انظــر الجـدول  هتصـنف شــدة التبــاطؤ المتــ خر حســب مدتــ

في تخطيط القلب  دقيقة في ذروة التباطؤ تزول الموجة ضربة/ ألقل من  
 الكهربائي الجنيني، ويشير ذلك إلى نظم عقدي أو حصار قلبي من الدرجة الثانية.

قــد يكــون تحديــد هــذه النمــاذج صــعبًا، وقــد تبــدي  :النأااع ا الأ ااتغض   م الأةت  اا   
 أي من النماذج المذكورة أعاله.خصائص 

قـد ينـتج الخـط القاعـدي المنبسـط عـن عـدة حـاالت:  :ا ص التبادل ناض باغل  للاغل     
 الحماض الجنيني، حالة النوم الهادئ، أو إعطاء األدوية المركنة لألم.

قبـــة اإللكترونـــي إلـــى أن احتمـــال كـــون الطبيعـــي علـــى جهـــاز المرا يشـــير نمـــوذج  -
%. ولكــن يمكــن مشــاهدة نمــاذج شــاذة فــي غيــاب التــألم الجنــين بحالــة جيــدة يفــوق 



 
  

 
  

 

%، حيـث تكـون عالمـة أبغـار الجنيني. ويمكن لنسبة اإليجابية الكاذبة تصل إلى 
شــاذ. وبــذلك  جيــدة والتــوازن الحمضــي القلــوي الجنينــي طبيعيــًا ولكــن مــع نمــوذج 

. مراقبــة الجنينيــة اللكترونيــة هــي تقانــة مراقبــة أكثــر منهــا وســيلة تشخيصــيةالفـإن 
ويمكــن لعــدم إدراك هــذه النقطــة أن يــؤدي إلــى تــداخالت فــي غيــر مكانهــا ويســاهم فــي 

 ارتفاع معدل الوالدات القيصرية.
تعتمد استراتيجيات التداخل دائمـًا علـى الظـروف السـريرية. حـين يشـاهد نمـوذج شـاذ لــ  -

الخطــوة األولــى فــي العمــل هــي البحــث عــن الســبب المســؤول. وحــين يحــدد  فــإن 
 السبب، مثل انخفاض الضغط الوالدي، تتخذ اإلجراءات الكفيلة بتصحيح المشكلة. 

وبشكل عام يتحمل الجنين في تمام الحمل النماذج القلبية الشاذة أكثر من الجنـين فـي  -
ل خطـــورة إضـــافية، مثـــل اإلنتـــان حالـــة المخـــاض البـــاكر. إن الجنـــين الـــذي لديـــه عوامـــ

داخـــل الـــرحم بســـبب إنتـــان أمنيوســـي، يمكـــن أن يتـــدهور بشـــكل أســـرع مـــن جنـــين األم 
الســـليمة. تتضـــمن االعتبـــارات األخـــرى فــــي تـــدبير التـــألم الجنينـــي حالـــة األم ومرحلــــة 

المخاض.

  اهدة. عـادة مـا يسـاعد تبـديل وضـعية مشـ يمثل التباطؤ المتبدل أشـيع نمـاذج
. األم نحو األيمن أو األيسر إلى تحسن انضغاط الحبل السري وزوال نموذج التباطؤ

طة القنــاع الــوجهي. إذا اســتمر وجــود اســ% بو بتركيــز  األوكســجينتعطــى األم 
التبــاطؤ توضــع األم بوضــعية ترانــدلنبرغ أو يــدفع المجــيء نحــو األعلــى عبــر المهبــل. 

ألوكسيتوسين إذا كان تسريبه ال يزال مستمرًا. يمكن أيضًا تطبيق أحـد موقفـات يوقف ا
غالبًا ما يشـاهد التبـاطؤ المتبـدل  المخاض، مثل التربوتالين، لتخفيف الفعالية الرحمية.

أثنــاء التقلصــات  فــي الشــديد خــالل المرحلــة الثانيــة للمخــاض، حيــث يترافــق مــع الحــزق
الرحمية. 

  الذي يتم باستبدال السائل(، ألمنيوسي  ذكر أن الحقن القد



 
  

 
  

 

األمنيوسي بالمحلول الملحي النظـامي الـذي يسـرب مـن خـالل قثطـرة قيـاس الضـغط 
 . الموجودة بداخل الرحم، يخفف كاًل من تواتر التباطؤ المتبدل وشدته

 ينــي يــؤدي الحقــن األمنيوســي إلــى نقــص معــدل الــوالدات القيصــرية التاليــة للكــرب الجن
وتنــــاقص حــــاالت انخفــــاض عالمــــة أبغــــار عنــــد الــــوالدة فــــي غيــــاب التــــألم الوالــــدي أو 
الجنينــــي. يوصــــى باســــتعمال قثطــــرة رحميــــة مزدوجــــة اللمعــــة ألنهــــا تســــمح بالتســــريب 
المستمر مـع إمكانيـة قيـاس المقويـة الرحميـة فـي الوقـت نفسـه، وذلـك للحمايـة مـن فـرط 

 التمدد الناتج عن تجمع السوائل.
 اخل األكثـر أمانـًا لتوليـد الجنـين الـذي يعـاني مـن انضـغاط الحبـل السـري هـو إن التد

الــذي  . حــين يحــدث حمــاض متــرٍق،اســتخدام الملقــط الجنينــي المــنخفض أو الســفلي
ــــإن الــــوالدة  ــــرأس، ف ــــروة ال ــــدم المســــحوب مــــن ف يشــــخص بالمعــــايرة المتكــــررة لباهــــاء ال

لحدوث. يمثل التباطؤ المديـد حالـة القيصرية تجرى إذا لم تكن الوالدة المهبلية وشيكة ا
إلـى  أخرى يكون فيها التداخل الفوري مستطبًا. تحدث هذه الحالة حين يـنخفض 

ضربة/ دقيقة ألكثر من دقيقتين.  – 

وغيـاب  زوال تسـارع  ( مـعإن المخطـط الالإرتكاسـي )
ـــه قـــد يترافـــق مـــع الحمـــاض  ـــيم الجنـــين ألن ـــاج إلـــى تقي ـــدل مـــن ضـــربة لضـــربة يحت التب
الجنيني. توضع حنجرة صـنعية علـى بطـن المريضـة فـوق مكـان رأس الجنـين وتصـدر 

ديســيبل، وبهــذه الطريقــة يســتعمل التنبيــه الصــوتي لمحاولــة  صــوتًا يبلــغ ارتفاعــه 
 ضـربة/ دقيقـة واسـتمرت لــ  ادت االستجابة علـى . إذا ز تحريض تسارع 

ثانيـة علــى األقــل فــإن ذلــك يعتبــر مؤكــدًا لغيــاب الحمــاض الجنينــي. وعلــى العكــس مــن 
يبلـغ  ضذلك فإن فشل الجنين في االستجابة لمنبه كهذا يعني أن احتمال وجـود الحمـا

%.حوالي 



 
  

 
  

 

ــي أشــيع مــا يشــاهد ا ــ خر ف ــاطؤ المت ــة مــع القصــور  لتب ــي الحمــول المترافق ف
. ينبغـي اتخـاذ الخطـوات التاليـة بشـكل سـريع لتحسـين التـألم الجنينـي الرحمي المشيمي

 وتحديد السبب المسؤول:
قم بتغيير وضعية األم من االضطجاع الظهري إلى االستلقاء الجانبي األيمـن أو  .

االضـــطجاعي عـــن انضـــغاط الوريـــد األجـــوف  . تنـــتج متالزمـــة هبـــوط الضـــغطاأليســـر
السفلي واألبهر بالرحم الثقيلة، مما يؤدي إلى نقص نتـاج القلـب الوالـدي ونقـص ترويـة 
المشيمة. باإلضـافة إلـى ذلـك يمكـن للـرحم فـي تمـام الحمـل أن تضـغط علـى الشـريانين 

نـي. ال الحرقفيين الظاهر والباطن مما يؤدي إلى نقص تروية الرحم وبـطء القلـب الجني
يمكــن جــس النــبض الفخــذي فــي الجهــة المصــابة فــي هــذه الحالــة، ويــدعى ذلــك بتــأثير 

 (.بوسيرو )
. يمكن لهذا اإلجراء أن يؤدي إلى زيادة طة القناع الوجهياأعط األوكسجين بوسـ  

 ملم زئبق. الجنيني بمقدار  
 م.لنفي فرط تحريض الرح أوقف تسريب األوكسيتوسينـ  
)مثـل سـلفات  احقن دفعة مـن أحـد االدويـة الموقفـة للمخـاض بـالطريق الوريـديـ  

 ملغ( لتحسين التكزز الرحمي. ملغ أو التربوتالين  المغنزيوم 
لنفــي نــوب هبــوط الضــغط التــي تحــدث نتيجــة  راقــب الضــغط الشــرياني الوالــديـ  

 للتسكين فوق الجافية.
دقيقـة بـالرغم مـن المنـاورات المـذكورة  ر مـن حين يستمر التباطؤ المتـ خر ألكثـ

. انفــًا، فــعن معــايرة باهــاء الــدم فــي عينــة دمويــة مــن فــروة الــرأس تصــبح مســتطبة
ولتفسير قيم الباهاء بشكل مناسب ينبغي وضع إشارة على المخطط في جهاز المراقبة 

 بحيث يشار إلى توقيت أخذ العينة بشكل دقيق.



 
  

 
  

 

حين يعاني الجنين من االعتبار في حالة الت لم الجنيني  تؤخذ الوالدة القيصرية بعين
أو حين يستمر التباطؤ المت خر في بداية المخـاض ( الحماض )باهاء يقل عن 

 بحيث ال يسمح بأخذ عينة دموية من المجيء. مع عدم اتساع العنق بشكل كاف  

  ًعـن الخـط القاعـدي عالمـة موثوقـة للتـألم الجنينـي. وبشـكل  ال يعتبر تسرع القلب تبدال
عــام فــإن القلــب الجنينــي يتســرع لتحســين الــدوران المشــيمي عنــد تعــرض الجنــين للتــألم. 

دقيقــة( عــادة عــن الحــث الزائــد   – تنــتج الفتــرات القصــيرة مــن تســرع القلــب )
القاعـدي عنـد إيقـاف  للمخاض باألوكسيتوسين، وبعد ذلك يعود النظم القلبي إلى الخط

التسريب. 
  عادة ما تترافق الفترات المطولة من تسرع القلب مع ارتفاع درجة الحرارة الوالدية أو

ــرحم ــان داخــل ال ، ولــذلك يجــب نفــي هــذه الحالــة األخيــرة ويبقــى التــوازن مــع وجــود إنت
الحمضي القلوي طبيعيًا عادة.

  إن تصـنيف العقـي منيوسي إلـى التـ لم الجنينـيفي السائل األقد يشير وجود العقي .
 إلى مبكر ومتأخر يجعل استيعاب أهميته أكثر سهولة.

   حيـث يصـنف إلـى ( فـي أي وقـت قبـل تمـزق األغشـيةيظهر العقي المبكـر ،
( مــن ســائل خفيــف وكثيــف وذلــك حســب لونــه ولزوجتــه. يتــألف العقــي الخفيــف )

( فهـو يبــدو ر الفـاتح. أمــا العقـي الكثيــف )أمنيوسـي ملــون باألصـفر أو األخضــ
بلون أخضر غامق أو أسود حيث يكون سميك القوام ولزجًا. ال يترافـق العقـي الخفيـف 
مع نتائج سيئة، أما العقي الكثيف فهو يترافق مع انخفاض عالمة أبغار في الـدقيقتين 

 األولى والخامسة ويترافق مع خطورة استنشاق العقي.
 خــالل الطــور الثــاني للمخــاض، وذلــك بعــد هد العقــي المتــ خر  عــادة مــا يشــا )

. غالبًا ما يكون العقي المتـأخر كثيفـًا، حيـث يترافـق مشاهدة السائل األمنيوسي الرائق



 
  

 
  

 

عــادة مــع حــدث مــا )مثــل انضــغاط الحبــل الســري أو فــرط المقويــة الرحميــة( فــي وقــت 
 متأخر من المخاض بحيث يؤدي إلى التألم الجنيني.

 قد ذكر حدوث انخفـاض فـي االختالطـات الرئويـة الناتجـة عـن المخـاض فـي ولـدان ل
، ويفتــرض أن ذلــك نــاتج عــن التــأثير المريضــات اللــواتي تلقــين التســريب األمنيوســي

التمديــدي للســائل المســرب. ومــن الطــرق المطبقــة فــي هــذا المجــال تســريب دفعــة تصــل 
مل/دقيقــة علــى   – مــل مــن المحلــول الملحــي النظــامي بمعــدل  حتــى 
مل/دقيقة حتـى الـوالدة. يمكـن  دقيقة، يتلو ذلك جرعة صيانة تبلغ   – مدة 

تجنب فرط تمدد جوف الرحم مـن خـالل المحافظـة علـى المقويـة الرحميـة القاعديـة فـي 
ملم زئبق. المجال الطبيعي وأقل من 

 

ة مــــن فـــروة الــــرأس الجنينيــــة لتحديــــد الباهـــاء حــــين تشــــير المعــــايير يســـتطب أخــــذ عينــــ -
الشاذة إلى وجود التألم الجنيني.  السريرية كالعقي الكثيف أو نماذج 

( عــن يــتم الحصــول علــى الــدم مــن الجنــين بإدخــال منظــار أمنيوســي ) -
ـــل حتـــى يصـــبح بتمـــاس جمجمـــة الجنـــين )الشـــكل  ـــزا، حيـــث ( – طريـــق المهب ل ي

ملــم إلجــراء  ×  طة شاشــة قطنيــة. وتســتخدم شــفرة قيــاس اســمخــاط عنــق الــرحم بو 
 جرح قاطع وشفط الدم إلى أنبوب شعري زجاجي طويل حاٍو على الهيبارين.

  باهاء الدم الجنيني بشكل صحيح بنفس النتـائ  الجنينيـة التـي تعطيهـا عالمـة بيتن -
% والســلبية ي الكاذبــة حــوال. يبلــغ معــدل اإليجابيــة % مــن الحــاالتأبغــار فــي 

. %الكاذبة حوالي 
، وعــــوز األســــس مــــن دم الفــــروة ولكنهــــا ال تشــــكل أهميــــة ، يمكــــن تحديــــد  -

 خاصة من الناحية السريرية. يمكن تحديد قيمة الباهاء من عمـود مـن الـدم ارتفاعـه 



 
  

 
  

 

ــــي األنبــــوب الشــــعري الزجــــاجي ) ــــد  ســــم ف ــــم(. أمــــا لتحدي  و  مل
ــدم يبلــغ ارتفاعــه فيســ ســم. يحتــاج أخــذ عينــات كهــذه إلــى فتــرة  تخدم عمــود مــن ال

أثنــاء ســحب الــدم، حيــث ال يمكــن فــي أطــول، وعــادة مــا يتخثــر الــدم بــداخل األنبــوب 
ــعن ســحب الــدم المتخثــر إلــى داخــل جهــاز تحليــل الغــازات. وأكثــر مــن ذلــك  و  ف

. يمكن لتحديد عوز األسس اءال يتوافقان مع عالمة أبغار بنفس توافق الباه 
 أن يكون مفيدًا في التمييز بين القالء التنفسي واالستقالبي.

 
: سحب عينة دموية من فروة رأس الجنين من خالل المنظار األمنيوسي. بعد 5-8الشكل 

 إجراء شق صغير في فروة الرأس تسحب عينة الدم إلى أنبوب شعري طويل.

 

اسـتخدم نظــام عالمــة أبغــار لتقيــيم حالــة الوليــد بشــكل تقليــدي. ولكــن مــع الــزمن أصــبح  -
هــذا النظــام يســتخدم بشــكل غيــر مناســب لتعريــف االختنــاق، حيــث يشــكل ذلــك تطبيقــًا 
خاطئًا ألن العديد مـن الحـاالت األخـرى )كالخـداج، إعطـاء األدويـة للحامـل( يمكـن أن 

أبغار دون أن يكون هناك اختناق. ي إلى نقص عالمةتؤد



 
  

 
  

 

( إلى نقص األكسجة إلـى درجـة يحـدث معهـا الحمـاض يشير االختناق   -
. االستقالبي. وبذلك فعن مـن غيـر الممكـن اسـتخدام عالمـة أبغـار لتعريـف االختنـاق

قلـوي فـي إن الطريقة األكثر مالءمة لتعريف هذه الحالة هـي تقيـيم التـوازن الحمضـي ال
المجاالت الطبيعية لهذه المشعرات.  – الجنين والوليد. يبين الجدول 

المجال الطبيعي لمشعرات العينات الدموية المأخوذة من فروة الرأس  3 – 8الجدول 

 والحبل السري

 PCO2 الباهاء الدم

 )ملم زئبق(

PO2  ملم(

 زئبق(

عوز األسس 

 )ممك/ل(

 

 بداية المخاض

 الطور الفعال

اتساع العنق 

 التام

 

 الشرياني

 الوريدي
 

 
تمثــل النقــاط التاليــة أحــد البروتوكــوالت المنطقيـــة لتحليــل غــازات الــدم والباهــاء فـــي دم 

 الحبل السري:
 ـ قم بوضع ملقطين على قطعة من الحبل السري بعد الوالدة مباشرة في جميع الوالدات. 
 منالجنين قم بأخذ عينة أثناء الوالدة أو كنت قلقًا حول وضع في ـ إذا حدثت مشاكل  

ـــى  ـــة تحتـــوي عل ـــوي فـــي محقن ـــوازن الحمضـــي القل ـــد الباهـــاء والت الشـــريان الســـري لتحدي
 الهيبارين.



 
  

 
  

 

 السري اسحب عينة من أي شريان علىـ إذا لم يمكن الحصول على عينة من الشريان  
 الوجه الكوريوني للمشيمة.

شيطًا فمن دا الوليد مستقرًا ونـ إذا كانت عالمة أبغار في الدقيقة الخامسة جيدة وب 
 التخلص من قطعة الحبل السري. الممكن

 

طة جهـاز اسـبو  (يجرى قياس األكسجة النبضي الجنينـي   -
يساعد على مراقبة إشباع األوكسجين الجنيني بشكل متواصل في الحاالت التي يكون 

بعـد بثـق األغشـية فـي المجـيء فيها النموذج القلبـي غيـر مطمـئن. تطبـق هـذه الطريقـة 
سـم علـى األقــل. بوضـع الجهـاز بتمـاس وجنــة  القمـي حـين يصـل اتسـاع العنــق إلـى 

 الطفل ويثبت في مكانه بفعل الضغط المطبق من جدار الرحم.
في % و  يتراوح إشباع األوكسجين الجنيني في الحاالت الطبيعية بين  -

% لفتـرة تزيـد علـى دقيقتـين مـع خطـورة أثناء المخاض. تترافق القيم التي تقل عن 
 على الجنين. وتدرس حاليًا الفائدة اإلجمالية لهذه التقانة الجديدة.

لقياس جريان الدم في األوعية السرية  مقياس سرعة الجريان بالدوبلرلقد تم استعمال  -
، وذلـك لتقيـيم سحب عينة دموية من الحبل السري عبر الجلدوالجنينية، كما اسـتعمل 

 جنين قبل الوالدة. ولكن هذه الوسائل ال تعتبر مالئمة في التدبير أثناء المخاض.ال
إن ســوء الوظيفــة المخيــة عنــد الوليــد، الــذي يتظــاهر بنــوب مــن االختالجــات ويعــزى  -

أو أقـل  أثناء الوالدة، ال يشاهد إال حين تبلـل عالمـة أبغـار في  االختناق الحقيقي
، وحــين يكــون اء دم الشــريان الســري عــن فــي الدقيقــة الخامســة، حــين يقــل باهــ

. قــد يحــدث الشـــلل المخــي متــأخر البـــدء بغيــاب هـــذه النعــاش ضـــروريًا عنــد الـــوالدة
الشذوذات، ويمكن أن يعزى إلى األحداث غير المرغوبة المشـاهدة فـي وقـت بـاكر مـن 
الحمــل. إن التــأثير النــاجم عــن الــدرجات األخــف مــن االختنــاق، والتــي تقــاس بعالمــة 

ار والتــوازن الحمضــي القلــوي عنــد الــوالدة، يتطلــب إجــراء المزيــد مــن الدراســة. يبــين أبغــ
خوارزمية تدبير شذوذات النظم القلبي الجنيني عند مراقبة الجنين.  – الشكل 



 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :خوارزمية تدبير شذوذات النظم القلبي الجنيني عند مراقبة الجنين.6-8شكل ال
 

يمكن إلدخال قثطرة داخل جـوف الـرحم وتطبيـق مسـرى كهربـائي علـى فـروة الـرأس أن  -
يـــؤدي إلــــى زيـــادة طفيفــــة فـــي نســــبة اإلنتانـــات الوالديــــة، ولكـــن مــــدة المخـــاض، تمــــزق 
األغشــية، وعــدد مــرات الفحــص المهبلــي هــي ذات أهميــة أكبــر بكثيــر فــي حــدوث هــذا 

 الط.تاالخ

≥≤

ية بعين خذ الوالدة الفور استمرار المراقبة
االعتبار

 شذوذات النظم القلبي الجنيني:
بدل الوضعية إلى االستلقاء األيمن أو األيسر. .
% بالقناع الوجهي.أعط األوكسجين  .
أوقف األوكسيتوسين. .
قم بنفي انسدال السرر. .
قم بتنبيه فروة رأس الجنين. .

ملغ تحت الجلد. أعط التربوتالين  .

تحسن حالة الجنينالشاذة استمرار النماذجتباطؤ مديد

استمرار المراقبة خذ الوالدة الفورية بعين 
االعتبار

معايرة الباهاء في عينة دموية من فروة 
رأس الجنين )بحث إمكانية معايرة 

إشباع األوكسجين الجنيني(



 
  

 
  

 

إن نسبة مصـادفة خراجـات فـروة الـرأس وأذيـات النسـ  الرخـوة الناجمـة عـن تطبيـق  -
تــدبر خراجــات فــروة الــرأس بــالتفجير. تشــفى هــذه  %.المســرى الكهربــائي تقــل عــن 

الخراجــات الصـــغيرة دون الحاجـــة للمعالجــة بالصـــادات، ونـــادرًا مــا ينتشـــر اإلنتـــان إلـــى 
 األنسجة المجاورة.

ت فــروة الــرأس الناجمــة عــن ســحب عينــة دمويــة صــغيرة هــي إن نســبة مصــادفة خراجــا -
حتى أقل من تلك الناتجة عن تطبيق المسرى. بعد سحب عينة دموية من فروة الرأس 
ينبغي دائمًا تطبيـق قطعـة مـن الشـا  القطنـي طـوال فتـرة التقلصـة الرحميـة التاليـة مـع 

تكــون قــد حــدثت كــودة الدمويــة التــي يمكــن أن ر فحــص مكــان ســحب العينــة بحثــًا عــن ال
أثنــاء التقلصــات. إذا تــم اتبــاع هــذه التحــذيرات فــإن النــزف لــن يحــدث عنــد ســحب فــي 

عينات الدم من الفروة.
 

أثناء في  للمراقبة اإللكترونية لـ  يعامًا من االستخدام الروتين بعد أكثر من  -
المخاض فال يزال الدليل القاطع غائبًا حول فائدتها في تحسين النتائج الجنينية طويلـة 

وليـد  دراسة تطلعية عشوائية مقارنة تضمنت أكثر مـن  وفي  األمد. 
ــال ــى مــدار الع ــا عل ــي يتفــوق به ــة الت ــدة الموثق ــدا أن الفائ ــى الصــغاء  م ب عل

المتقطـع بالنســبة للوفيــات حــول الــوالدة والنتـائ  العصــبية علــى المــدى الطويــل هــي 
. لم تنعكس زيادة معدل الوالدات القيصـرية فـي الواليـات المتحـدة وأمـاكن أخـرى ضئيلة

 خالل العقود األخيرة على انخفاض معدل الشلل المخي.



 
  

 
  

 

%. ومعظـــم هـــؤالء األطفـــال أثنـــاء الـــوالدة فـــي قـــارب نســـبة حـــدوث اختنـــاق الجنـــين ت -
 ليست لديهم دالئل على وجود أذية دماغية.

يمكــــن تــــرك اختيــــار الطريقــــة التــــي ستســــتخدم لــــألم  حــــين يتخــــذ القــــرار بمراقبــــة  -
ة وطبيبها. وتعتبر كل مـن المراقبـة المتقطعـة والمتواصـلة لـنظم القلـب مقبولـة مـن الكليـ

األمريكية ألخصائيي التوليـد وأمـراض النسـاء. سـتكون نتـائج كلتـي الطـريقتين متشـابهة 
مـن حيــث النســبة اإلجماليــة لألذيـة العصــبية علــى المــدى الطويـل، بمــا فــي ذلــك الشــلل 

فـي نسـب تقوم إال بدور ضـئيل أثناء الوالدة ال في المخي. ويبدو أن األحداث الطارئة 
شـــكلة، وأنـــه ينبغـــي تطـــوير طـــرق أحـــدث لتحديـــد الحـــدث الحـــدوث اإلجماليـــة لهـــذه الم

 الحقيقي الذي يؤدي قبل الوالدة إلى حدوث الشلل المخي.
في السنوات الخمس والعشرين المنصرمة ومـن « المولدين الغزاة»بالرغم من ظهور  -

زيادة التركيز على العناية قبل الوالدة، تخفيف رضوض الـوالدة، وزيـادة اللجـوء إلـى 
قيصرية في الحمول عالية الخطورة، فعن معدل الشلل المخي ال يـزال ثابتـًا، الوالدة ال

. هنـاك حاجـة ملحـة لتعريـف وليـد عنـد تمـام الحمـل حيث يبلـل حـالتين لكـل 
العامة، وكذلك العاملين فـي مهنـة الطـب، أن الشـلل المخـي ال ينـتج عـادة عـن أحـداث 

 معظم األحيان.تطرأ أثناء المخاض، وأن السبب يبقى مجهواًل في 
يغلـــب أن تســـتمر المقاربـــات التقنيـــة الحاليـــة لتقيـــيم الجنـــين. فـــي العديـــد مـــن الحـــاالت  -

التوليدية الشائعة يكون تقييم القلوصية الرحمية هو األهم للطبيب، بحيث تكـون أهميـة 
ثانوية. 

. وفي قياس شدة التقلصات وتعتبر اضطرابات توقف المخاض واحدة من استطبابات  -
فـــإن  جنينيـــةض المخـــاض الســـتطبابات والديـــة أو يضـــات اللـــواتي يخضـــعن لتحـــريالمر 

االســتجابة للتنبيــه باألوكسيتوســين مــن حيــث االســتجابة التقلصــية يمكــن تحديــدها كميــًا 
( التــي يفضــلها الكثيــر مــن األطبــاء علــى بوحــدات مونتفيــديو )

خرًا إدخــال أداة قيــاس األكســجة جــس الــرحم لتقــدير قــوة تقلصــات المخــاض. وقــد تــم مــؤ 



 
  

 
  

 

النبضــية لمعــايرة إشــباع األوكســجين فــي الــدم الوالــدي ومعــدات قيــاس الضــغط الــدموي 
 بالدوبلر في تركيب أجهزة المراقبة الجنينية.

لــى أن تـــتم المصـــادقة علـــى طــرق حديثـــة فـــي المراقبـــة فــإن الطريقـــة المســـتخدمة فـــي  - وا 
ار رغبـة المريضـة، قـدرة الخدمـة التمريضـية مراقبة الجنين ينبغي أن تأخـذ بعـين االعتبـ

 على إجراء المراقبة، وحاجات الطبيب الذي يتولى مهمة تدبير المخاض.
 



 
  

 
  

 

ـــوتر  ـــاع الت ـــان، وارتف ـــزف، النت ـــة هـــي الن ـــات الوالدي ـــة أســـباب للوفي إن أشـــيع ثالث
ســنتحدث فــي هــذا البحــث عــن المشــاكل النزفيــة فــي الثلــث األخيــر مــن الحمــل،  الشــرياني.

نمـا أيضـًا نز  وف الخالص، واإلنتان. ال تترافق هذه المشاكل فقط مع وفيـات والديـة وجنينيـة وا 
 مع نسبة مراضة مرتفعة وفترة مديدة من االستشفاء.

% من جميع الحمول بنزف مهبلي في الثلث األخير من الحمل. وهو يشـكل تختلط 
ديـة إسـعافية، ذلـك أن النـزف ال يـزال يشـكل السـبب الرئيسـي للوفيـات الوالديـة حالة تولي

فـــي الواليـــات المتحـــدة، ويمكـــن أن يـــؤدي إلـــى وفـــاة الجنـــين. إن تـــدبير هـــذه الحـــاالت 
 – يبـين الصـندوق مية لسالمة كل من األم والجنـين. بالشكل المالئم هو عظيم األه

 خيرة.التشخيص التفريقي لنزوف أشهر الحمل األ 
 :أسباب نزوف أشهر الحمل األخيرة  – الصندوق 

 شائعة:

 انفكاك المشيمة الباكر                           المشيمة المنزاحة
 غير شائعة:

 تمزق وعاء جنيني )كوريوني(                                تمزق الرحم



 
  

 
  

 و المهبل بما فيها السرطانآفات العنق أ                   ت العنق أو المهبلتمزقا
 أسباب مجهولة                االضطرابات النزفية الخلقية

 

  إذا كانت المريضة تعاني من نزف غزير فإنها يجب أن تقارب من قبل فريـق مخـتص
يتضمن هذا  في تقييم هذه الحاالت وتدبيرها للمحافظة على االستقرار الهيموديناميكي.

الفريــق طبيبــًا مولــدًا، طبيبــًا مخــدرًا، وممرضــات متآلفــات مــع تــدبير الحــاالت الحرجــة. 
يفتح خط وريدي ثخين واحد على األقل. يفيد فتح خط وريـدي مركـزي، وتفضـل قثطـرة 

غانز، لتدبير الصدمة بنقص الحجم. -سوان
  ـــل للبحـــث عـــن االضـــطرابات النزفيـــة المعروفـــة أو تراجـــع قصـــة المريضـــة بشـــكل مفص 

األمــراض الكبديــة. تؤخــذ العالمــات الحيويــة وتقــدر كميــة النــزف بشــكل فــوري، وكــذلك 
ــة الذهنيــة للمريضــة.  ــد أن يــتم نفــي الحال ــي أال يجــرى الفحــص الحوضــي إال بع ينبغ

المشيمة المنزاحة بالتصوير باألمواج فوق الصوتية. 
 ار المهبلــي العقــيم لنفــي يمكــن عنــد نفــي وجــود المشــيمة المنزاحــة إجــراء فحــص بالمنظــ

تمزقـــات القنـــاة التناســـلية أو آفاتهـــا )مثـــل ســـرطان عنـــق الـــرحم( التـــي يمكـــن أن تكـــون 
مسؤولة عن النـزف. إذا لـم يـتم العثـور علـى أي مـن هـذه الحـاالت يصـبح مـن الممكـن 

إجراء المس المهبلي لتحري اتساع عنق الرحم.
 مساعدة في تقدير الكميـة المفقـودة مـن يجرى تعداد دم كامل ويقارن مع القيم السابقة لل

الدم. تقـيم وظيفـة التخثـر بـإجراء تعـداد للصـفيحات، مسـتوى الفيبرينـوجين فـي المصـل، 
 زمن البروترومبين، وزمـن الترومبوبالسـتين الجزئـي. تحـدد الزمـرة الدمويـة وُتصـالب 

وحدات من الدم على األقل )كريات حمراء مفصولة( .
 ج فــوق الصــوتية الطريقــة األكثــر دقــة لتحديــد ســبب نــزوف يعتبــر التصــوير بــاألموا

وال يقتصـر التقيـيم بـاألمواج فـوق الصـوتية علـى تحديـد مكـان أشهر الحمل األخيـرة.   
نمــا يشــمل أيضــًا تقيــيم عمــر الحمــل، تقــدير وزن الجنــين، تحديــد  المشــيمة وصــفاتها، وا 



 
  

 
  

يـة ونظـم القلـب الجنينـي المجيء، والبحث عن التشـوهات الجنينيـة. تقـيم الفعاليـة الرحم
لنفي المخاض والتأكد من سالمة الجنين.

 

% مـــن الحمـــول. وتكـــون المشـــيمة المنزاحـــة فـــي تشـــاهد المشـــيمة المنزاحـــة 
% مــن تتظــاهر  % مــن جميــع نــزوف أشــهر الحمــل األخيــرة.مســؤولة عــن 

بلــي غيـــــــــــر مــؤلم فـــي الثلــث األخيــر مــن الحمـــل، حــاالت المشــيمة المنزاحــة بنـــزف مه
% مــن الحــاالت % بتقلصــات رحميــة مرافقــة للنــزف، ويوضــع التشــخيص فــي 

 عند التصوير باألمواج فوق الصوتية أو عند الوالدة.مصادفة 

 

( يمة المنزاحــة كــاًل مــن )تتضــمن العوامــل التــي تترافــق مــع زيــادة نســبة حــدوث المشــ
( الحمـــــل )( ســـــوابق مشـــــيمة منزاحـــــة، األم، ) ( زيـــــادة عمـــــرتعـــــدد الـــــوالدات، )

 % .  – المتعدد. يبلغ احتمال تكرر المشيمة المنزاحة في الحمول التالية 

 

)الشــكل  تصـنف المشــيمة المنزاحـة حســب عالقـة المشــيمة بالفوهـة الباطنــة لعنـق الــرحم
 –  .) 

( فوهــة العنــق بشــكل كامــل. يمكــن أن ) المشــيمة المنزاحــة التامــةتغطــي  -
تكــون المشــيمة المنزاحــة التامــة مركزيــة، أماميــة، أو خلفيــة، وذلــك حســب مكــان مركــز 

المشيمة بالنسبة للفوهة. 
( فوهة العنق بشكل جزئي. ) المشيمة المنزاحة الجزئيةتغطي  -
( فهي تلك التي تصل حافتها إلى حـدود ) شيمة المنزاحة الهامشيةالمأما  -

الفوهة الباطنة لعنق الرحم.



 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .. أنواع المشيمة المنزاحة1-9الشكل 
 
 

  يتمثل التظاهر الكالسيكي للمشيمة المنزاحة بنـزف مهبلـي غيـر مـؤلم فـي حمـل ذي
ـــد حـــدوث النـــزف يبلـــغ مت ســـير طبيعـــي. أســـبوعًا، حيـــث  وســـط عمـــر الحمـــل عن

ــــل األســــبوع  ــــث الحــــاالت قب ــــراهن تشــــخص المشــــيمة تتظــــاهر ثل . وفــــي الوقــــت ال
المنزاحة في جميع الحاالت تقريبًا باألمواج فوق الصوتية . 

  من المريضات بعض الدرجة من المشيمة المنزاحة بالتصوير  – تبدي حوالي %
ة قبل األسبوع العشرين مـن الحمـل. ومـع تطـور القطعـة الرحميـة باألمواج فوق الصوتي

% مـــن هـــذه الحـــاالت مـــع الســـفلية تهـــاجر المشـــيمة نحـــو األعلـــى بحيـــث تتحســـن 
دخولها في الثلث األخير. 



 
  

 
  

  منهــا مــع ، وال تــزول إال أقــل الحــاالت تحســناً إن المشــيمة المنزاحــة التامــة هــي %
ة المنزاحـة فـي الثلـث الثـاني مـن الحمـل حـين تشـخص المشـيمحلول الثلث األخيـر. 

للمتابعة.  – تستطب إعادة التصوير باألمواج فوق الصوتية في األسبوع 
  تبلل دقة التصوير باألمواج فوق الصوتية عبر الـبطن فـي تحـري المشـيمة المنزاحـة

إذا كان ارتكاز المشيمة خلفيًا وكانت قمة رأس الجنين منخفضة فمن الممكن  %.
م الحافـــة الســـفلية للمشـــيمة ويضـــيع التشـــخيص. أمـــا التصـــوير بـــاألمواج فـــوق ـ ــــيـتتغأن 

ــــي  الصــــوتية عــــن طريــــق المهبــــل فهــــو يمكــــن أن يكشــــف وجــــود المشــــيمة المنزاحــــة ف
% من الحاالت. قد يؤدي التصوير باألمواج فـوق الصـوتية عـن طريـق المهبـل 

عــدم اللجــوء إلــى هـــذا  مــن الناحيــة النظريــة إلــى تحــريض حــدوث النــزف، لــذلك يجــب
اإلجراء إال في المستشفى وبعد أخذ الموافقة الخطية.

   المشيمة عبر الفوهة  الباطنة. وبـالرغم  يمكن تشخيص المشيمة المنزاحة سريريًا بجس
من أن هذا الفحـص اسـتعمل كثيـرًا فـي الماضـي، إال أن اسـتطباباته أضـحت قليلـة فـي 

الدقـــة بـــاألمواج فـــوق الصـــوتية. يتطلـــب  الوقـــت الحاضـــر بعـــد إدخـــال التصـــوير عـــالي
إجراء هذا الفحص أن تكون المريضة جـاهزة للـوالدة القيصـرية فـي غرفـة العمليـات مـع 
وجود طاقم جراحي مستعد للعمل عند حدوث أي نزف بسبب الفحص المهبلي، وبذلك 

»فإن المريضة تكون جاهزة إلجراء أي من التداخلين، ويدعى ذلك بـ 
 .»

  تعتمد قرارات التدبير عند تشخيص المشيمة المنزاحة علـى عمـر الحمـل ودرجـة النـزف
إذا كــان الحمــل لــم يبلــل تمامــه بعــد فــعن الهــدف مــن التــدبير هــو محاولــة المهبلــي. 

 تحقيق نض  الجنين دون الت ثير على صحة األم.

 عــن عمــر الحمــل إذا كــان النــزف شــديدًا. إذا لــم  تجــرى الــوالدة القيصــرية بغــض النظــر
تكن نوبة النزف شديدة أو ناكسة فمن الممكن تدبير المريضة بشكل محافظ بقبولها 



 
  

 
  

في المستشفى مع االلتزام بالراحة في السرير. 
  للحمــل فــي  يــنكس النــزف المهبلــي بالتــدبير المحــافظ قبــل انتهــاء األســبوع %

في هذه الحالة إلجراء الوالدة. من الحاالت، وتحتاج األم
  دون مشاكل يحدد نض  رئة الجنين من خالل بزل  إذا بلغت المريضة األسبوع

ــد نضــجتا ــا الجنــين ق . الســائل األمنيوســي، وتجــرى الــوالدة القيصــرية إذا كانــت رئت
وتفضــل الــوالدة االنتخابيــة حيــث يعــرض المخــاض العفــوي األم والجنــين لخطــورة أكبــر 

الحجم وفقر الدم.لحدوث نقص 

نفس تظاهرات المشـيمة المنزاحـة. قـد يكـون مـن الصـعب تمييـز تبدي المشيمة الواطئة 
المشـــيمة الواطئـــة عـــن المشـــيمة المنزاحـــة الهامشـــية، حيـــث يمكـــن إجـــراء الفحـــص ذي 

الطريق المهبلـــي، عـــادة مــا تـــتم الــوالدة بـــالمــرحلتين إذا لــم يكـــن التشــخيص مؤكــدًا. 
 أنها يجب أن تجرى تحت السيطرة الكاملة.من رغم بال

 

  لقـــد انخفضـــت نســـبة الوفيـــات الوالديـــة بســـبب المشـــيمة المنزاحـــة علـــى مـــدى الســـنوات
ن الســبب األساســي لهــذا . % % إلــى أقــل مــن الســتين الماضــية مــن حــوالي  وا 

نخفــاض هــو زيــادة الحريــة المتاحــة أمــام األطبــاء إلجــراء الــوالدة القيصــرية والتــدبير اال
المحافظ الحذر. 

  تنـــت  الوفيـــات الوالديـــة عمومـــًا عـــن اختالطـــات الـــوالدة القيصـــرية أو النـــزف غيـــر
يمكـن أن يحـدث التخثـر المسيطر عليـه مـن مكـان انغـراس المشـيمة  خلفـي عـادة(. 

( إذا ترافقـــت الحالـــة مـــع نـــزف كتلـــي أو انفكـــاك مشـــيمة المنتشـــر داخـــل األوعيـــة )
باكر.

  تمثل خطورة النزف قبل أو أثناء الوالدة، أو كليهما، تهديدًا مستمرًا للمريضة التي



 
  

 
  

مشـــيمة ملتحمـــة مرافقـــة، تعــاني مـــن المشـــيمة المنزاحـــة. يمكـــن أن ينـــتج النــزف عـــن 
 عطالة رحمية، أو المشيمة المنزاحة نفسها.

 الملتحمـــة تلتصـــق المشـــيمة بالعضـــلية الرحميـــة بشـــكل شـــاذ نتيجـــة لســـوء  فـــي المشـــيمة
:ة الساقطية )غياب طبقة نيتابوخ(تشكل الطبق

. ()المشيمة الملتحمة قد يكون هذا االلتصاق الشاذ سطحيًا، وهي  -
 المشيمة المندخلـةالمشيمية العضلة الرحمية بشكل جزئي، وتدعى  قد تغزو الزغابات -

()
ـــةوقـــد يصـــل نســـيج المشـــيمة حتـــى الطبقـــة المصـــلية للـــرحم، وهـــي  -  المشـــيمة المخترق

( .)
. ترتفــع يحتـاج ثلثـا المريضـات اللـواتي يعـانين مـن هـذه الحالـة إلـى استئصـال الـرحم -

نسبة المشيمة المندخلة في المريضات اللـواتي لـديهن سـوابق جراحـة علـى الـرحم، وفـي 
% بوجود سوابق والدة قيصرية. هذه النسبة تبللالواقع فإن 

  تشكل الوالدة الباكرة الخطورة األكبر على الجنين. ولحسن الحظ، ونتيجة لتقدم الرعاية
التوليدية والعناية بالوليد، فـإن معـدل الوفيـات حـول الـوالدة )

هـو أعلـى بكثيــر  ( قـد انخفـض علـى مـدى العقــد األخيـر. ولكـن ( )
 حالـــة وفـــاة لكـــل   – منـــه فـــي مجمـــوع الســـكان حيـــث يقـــدر حاليـــًا بــــ 

والدة. 
  من الحمول بتحدد النمو داخل الرحم، وترتفع نسبة حدوث الشذوذات تختلط %

%. بالضافة إلى ذلك ترتفع الخلقية إلى الضعف. تبلل نسبة المجيئات المعيبة 
الباكر في الحمول المختلطة بالمشيمة المنزاحة.نسبة حدوث تمزق األغشية 

 

 

 



 
  

 
  

فــي موقــع  ةزـ وهـو االنفصــال البـاكر للمشــيمة المرتكـ)  انفكـاك المشـيمة البــاكر يشـاهد
والدة(. وفي واحدة  لكل  % من جميع الحمول ) –  في (يــــــنظام

 دة يؤدي االنفكاك إلى وفاة الجنين.وال من كل 

العوامـــل المترافقـــة مـــع زيـــادة نســـبة حـــدوث االنفكـــاك البـــاكر.   – يبـــين الصـــندوق 
يمثل ارتفاع التوتر الشرياني الوالدي أشيع هذه العوامل، سواء كان مزمنًا أو ناتجًا عن 

% ل نكس االنفكاك الباكر مرتفع، حيث يصل إلى حالة ما قبل اإلرجاج. إن معد
 % بعد المرة الثانية.بعد المرة األولى و 

 :عوامل الخطورة المؤهبة النفكاك المشيمة الباكر  – الصندوق 

 سوابق انفكاك مشيمة باكر              ارتفاع التوتر الشرياني الوالدي
 ستسقاء األمنيوسي مع إفراغ سريعاال                                 الرضوض

 قصر الحبل السري                      لباكرتمزق األغشية ا
 عوز الفوالت                                   التدخين

ة مــع تشــكل ورم يــتنفصــل المشــيمة نتيجــة لتجمــع النــزف تحــت الطبقــة الســاقطة القاعد -
موي في الساقطة. يؤهب انفصال الساقطة عن الصفيحة القاعدية إلى امتـداد انفكـاك د

 المشيمة وزيادة النزف، إضافة إلى انضغاط نسيج المشيمة وتخربه. 
ال يعـرف السـبب المـؤدي إلـى انفكـاك المشــيمة البـاكر، ويفتـرض أنـه نـاتج عـن ضــعف  -

يســـلخ المشـــيمة إمـــا نحـــو أو شـــذوذ متأصـــل فـــي الشـــرينات الحلزونيـــة. يمكـــن للـــدم أن 
، أو أن يمتد نحو األسفل باتجاه عنـق نزف خفياألعلى باتجاه قعر الرحم، مؤديًا إلى 

 .نزف ظاهر أو خارجيالرحم، مؤديًا إلى 



 
  

 
  

  يؤخذ تشـخيص انفكـاك المشـيمة البـاكر بعـين االعتبـار حـين تراجـع المريضـة بنـزف
إال  لم مترافق مع إيالم رحمي، فرط فعالية رحميـة، وزيـادة مقويـة رحميـة.مهبلي مؤ 

أن أعــراض االنفكــاك البــاكر وعالماتــه يمكــن أن تتنــوع. ويعتبــر النــزف المهبلــي أشــيع 
. يشاهد األلم البطني وقساوة % من الحاالتالمظاهر مشاهدة، حيث يحدث في 

% مـــن الحـــاالت، فـــرط % مـــن الحـــاالت، الكـــرب الجنينـــي فـــي الـــرحم فـــي 
% مـن الحـاالت، ومـوت الجنـين الفعاليـة الرحميـة وزيـادة المقويـة الرحميـة فـي 

% من الحاالت.في 
  .ال يمكــن للتصــوير يعتمــد تشــخيص انفكــاك المشــيمة البــاكر علــى المظــاهر الســريرية

ـــوق الصـــوتية أن يتحـــرى إال  ـــاألمواج ف ـــن حـــاالت االنفكـــاك.ب وألن انفكـــاك  % م
البــاكر يمكــن أن يترافــق مــع المشــيمة المنزاحــة فــإن التصــوير بــاألمواج فــوق المشــيمة 

الصوتية يهدف إلى استبعاد هذه الحالة األخيرة.
  يتضمن تدبير المريضة التي تعاني من انفكاك المشيمة الباكر المراقبة الحثيثة للدوران

التخثــــر، وتوليــــد الوالــــدي، مراقبــــة الجنــــين، التقيــــيم المتكــــرر للهيماتوكريــــت واختبــــارات 
المريضـة. تعتبــر المراقبــة المشــددة لكــل مـن األم والجنــين أساســية ألن أيــًا منهمــا يمكــن 
أن يتدهور سريعًا. ينبغي أن تكون منتجـات الـدم متـوفرة دومـًا لإلعاضـة عنـد الحاجـة، 

(. وتعطـــى كريـــات الـــدم  – مـــع التأكـــد مـــن وجـــود خـــط وريـــدي ثخـــين )قيـــاس 
نت مستطبة.الحمراء بسخاء إذا كا

  يعــرض انفكــاك المشــيمة البــاكر الجنــين لخطــورة نقــص األكســجة الــذي يمكــن أن يــؤدي
وحاليــًا تبلــل نســبة الوفيــات حــول الــوالدة الناجمــة عــن فــي النهايــة إلــى وفــاة الجنــين. 
% من الة مسؤولة عن كما تعتبر هذه الح%، انفكاك المشيمة الباكر حوالي 



 
  

 
  

حـــاالت مـــوت الجنـــين داخـــل الـــرحم فـــي الثلـــث األخيـــر مـــن الحمـــل. وتتـــأثر الوظـــائف 
% من الولدان األحياء.العصبية في 

  ينتج ذلك عن تحرر في الحمل.  يشكل انفكاك المشيمة الباكر السبب األشيع لـ
لمشــيمة إلــى الــدوران الترومبوبالســتين مــن المشــيمة المتخربــة والطبقــة الســاقطة تحــت ا

هامًا من  الوالدي، مما يؤدي إلى اعتالل تخثري باستهالك عوامل التخثر. يكون 
% مـن الحــاالت، وهـو أكثـر مــا يشـاهد حــين يكـون االنفكــاك الناحيـة السـريرية فــي 

. واسعًا أو في حال موت الجنين
 لحــاد بســبب يــؤدي االنفكــاك الشــديد إلــى الصــدمة بــنقص الحجــم والقصــور الكلــوي ا

)انقطــاع الطمــث  متالزمــة شــيهانتمثــل  .النــزف الكتلــي إذا لــم يصــحح نقــص الحجــم
بسبب تنخر النخامة بعد الـوالدة( اختالطـًا متـأخرًا نتيجـة تخثـر الجملـة الدورانيـة البابيـة 

في سويقة النخامة.

 ــ ات عضــلة الــرحم، مــع نتــوء كامــل فــي تمــزق الــرحم  يحــدث تفــرق تــام فــي جميــع طبق
%.الجنين أو جزء منه خارج جوف الرحم. تبلغ نسبة الحدوث اإلجمالية 

  ،يمكــن أن يكــون تمـــزق الــرحم عفويــًا، رضـــيًا، أو مترافقــًا مــع ندبـــة ســابقة علــى الـــرحم
% مـن حـاالت وفـي أثناء الـوالدة.  في ه، أوئويمكن أن يحدث قبل المخاض، أثنا

% تبلـغ خطـورة حـدوث التمـزق ون هناك ندبة سابقة على الرحم. تمزق الرحم تك
بوجـود ســوابق قيصــرية سـفلية، أمــا فــي حـال وجــود ســوابق قيصـرية علويــة )كالســيكية( 

% مــن حــاالت تمــزق الــرحم فــي رحــم % تحــدث  – فــإن نســبة الخطــورة تبلــغ 
غير متندبة.

 

 ض تمزق الرحم وعالماته بشكل كبيرراتتنوع أع: 



 
  

 
  

يتظـــاهر التمـــزق فـــي الحـــاالت الكالســـيكية بـــألم بطنـــي حـــاد مفـــاجئ مـــع بعـــض النـــزف  -
إن وجــود فــرط التهويــة، التملمــل، التهــيج، وتســرع القلــب ينــذر بحــدوث تمــزق المهبلــي. 
وشيك. 

و بعـد قد ال تشكو المريضة من ألم بعد حـدوث التمـزق فـي بدايـة األمـر، ولكنهـا ستشـك -
ويمثــــل اضـــطراب نمــــوذج الـــنظم القلبــــي الجنينـــي أكثــــر ذلـــك مــــن ألـــم بطنــــي منتشـــر. 

يمكـــن للنـــزف المهبلـــي أن يحـــدث أو ال يحـــدث، المظــاهر الســـريرية ترافقـــًا مـــع الحالـــة. 
وفي حال حدوثه فإنه يتراوح من لطخ خفيفة إلى نزف شديد. 

األجـــزاء  قـــد ينســـحب المجـــيء نحـــو األعلـــى عنـــد فحـــص الحـــوض، وقـــد يصـــبح جـــس -
الجنينيــة عــن طريــق الــبطن أكثــر ســهولة. كــذلك قــد يصــبح الشــكل العــام للــبطن غيــر 

طبيعي. 
يشيع حدوث التألم الجنيني، ويمكن أن يمـوت الجنـين أو تشـاهد عقابيـل عصـبية علـى  -

% من الحاالت.المدى الطويل في 
 بطن الفـوري يتطلب تشخيص الحالة مشـعرًا مرتفعـًا مـن الشـك السـريري، ويعتبـر فـتح الـ

المعالجــــة المختــــارة فــــي معظــــم  بطنلــــأساســــيًا. ويمثــــل استئصــــال الــــرحم عــــن طريــــق ا
ــالالحــاالت،  رغم أن مــن الممكــن تنضــير مكــان التمــزق واإلغــالق البــدئي فــي النســاء ب

الالتي يرغبن بإنجاب المزيد من األطفال.

مـــن األم والطفـــل لخطـــورة مرتفعـــة. يمثـــل النـــزف  ير يعـــرض كـــالً إن التـــأخر فـــي التـــدب
معــدل الوفيــات الوالديــة المرافقــة أن مــن رغم بــالوالصــدمة الخطــر األكبــر علــى األم. و 

ــل مــن  إال أن تــرك األم دون معالجــة يــؤدي إلــى وفاتهــا فــي جميــع  %،هــو االن أق
قلـــل مـــن نســـبة المراضـــة الحـــاالت تقريبـــًا. أمـــا بالنســـبة للجنـــين فـــإن التـــداخل الســـريع ي

 %.وال يزال معدل الوفيات الجنينية المرافقة يبلل حوالي والوفيات. 
 



 
  

 
  

ــة % مــن الحمــول.  – يتمــزق أحــد األوعيــة الجنينيــة فــي  - تشــاهد هــذه الحال
حـين  ويحـدث ذلـك (عادة حـين يكـون ارتكـاز الحبـل السـري مظليـًا  

ترتكــز أوعيــة الحبــل الســري بــين األمنيــون والكوريــون بعيــدًا عــن المشــيمة. تتــراوح نســبة 
% فــي التــوائم % فــي الحمــول المفــردة إلــى االرتكــاز المظلــي للحبــل الســري مــن 

% في التوائم الثالثية. الثنائية وحتى 
الحالـــة تـــدعى  إذا عبـــرت األوعيـــة العاريـــة فـــوق الفوهـــة الباطنـــة لعنـــق الـــرحم فـــإن هـــذه -

 مـن كـل  (. تشاهد األوعية المنزاحة في باألوعية المنزاحة )
حمل. ليس من الضروري لألوعية ذات االرتكاز المظلي أن تعبر فوق الفوهة الباطنـة 

أن خطــورة التمــزق تكــون أعلــى فــي حالــة األوعيــة مــن رغم بــالللعنــق لتتعــرض للتمــزق، 
المنزاحة.

ن األوعيـــة جنينـــي يســـتدعي الـــوالدة اإلســـعافية عـــن طريـــق الـــبطن. إن تمـــزق وعـــاء  - وا 
%، ويرتفـع هـذا الـرقم المنزاحة وحدها تترافق باحتمال وفيات حول الوالدة يبلـل 

 % في حال انبثاق األغشية.إلى 
 
 

للنـزف،  في العديد من حاالت نزوف أشهر الحمل األخيـرة ال يعثـر علـى سـبب واضـح
 وال يمكن وضع هذا التشخيص إال بعد نفي جميع األسباب األخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
  

  مــل بعــد الــوالدة  يعــرف نــزف الخــالص ب نــه نــزف كميــة مــن الــدم تزيــد علــى
عــادة مــا تنــزف كميــات أكبــر مــن الــدم بعــد الــوالدة القيصــرية، وبــذلك يعــرف  المهبليــة.

 مل. النزف الذي تزيد كميته على لخالص في هذه الحالة بأنه نزف ا
عــادة مــا يحــدث النــزف الشــديد بعــد الــوالدة مباشــرة، ولكنــه يمكــن أن يكــون بطيئــًا حيــث 

. ساعة األولى يحدث على مدى الـ 
  ساعة  يشاهد أحيانًا نزف خالص مت خر، حيث يبدأ النزف الشديد بعد أكثر من

المتشـكلة « القشـرة»عادة ما ينتج ذلك عن نقص انطمار الرحم وانفصال و  من الوالدة.
في مكان المشيمة بعد عدة أسابيع من الوالدة أو عن بقاء فلق مشيمية وانفصـالها بعـد 

 % من الوالدات.تحدث نزوف الخالص في حوالي عدة أيام. 

وردة الســــاقطية فــــي العضــــلة تنــــتج معظــــم كميــــة النــــزف عــــن الشــــرينات الحلزونيــــة واأل
ـــين الزغابـــات المشـــيمية. يحـــدث النـــزف مـــع  ـــة، التـــي كانـــت تـــروي المســـافات ب الرحمي

المشــــيمة بســــبب تقلصــــات الــــرحم الفارغــــة جزئيــــًا، ويســــتمر إلــــى أن تــــتقلص  لاصــــانف
وســــــيلة إرقــــــاء تشــــــريحية علــــــى أنهــــــا عضـــــلية الــــــرحم حــــــول الوعــــــاء الــــــدموي وتعمــــــل 

فــي الــتقلص بعــد انفصــال المشــيمة )العطالــة الرحميــة( وفيزيولوجيــة. يــؤدي فشــل الــرحم 
األسـباب األخـرى لنـزوف   – . يبـين الصـندوق إلى نزف شديد من مكان المشـيمة

 الخالص.
 . أسباب نزوف الخالص – الصندوق 

 رضوض القناة التناسلية                                      العطالة الرحمية
 ارتكاز المشيمة الواطئ                                 فلق مشيمية ساحتبا

 اضطرابات التخثر                                        انقالب الرحم



 
  

 
  

 الصمة األمنيوسية                               انفكاك المشيمة الباكر
 ثيةاضطرابات التخثر الورا                   احتباس الجنين الميت داخل الرحم

 

يبـين الصـندوق  .%( عـن العطالـة الرحميـة – تنتج غالبيـة نـزوف الخـالص )
 .األسباب المؤهبة للعطالة الرحمية  – 

 

 :العوامل المؤهبة للعطالة الرحمية بعد الوالدة  – الصندوق 

 ل المتعددالحم                             فرط تمدد الرحم
 العرطلة الجنينية                       االستسقاء األمنيوسي

 حث المخاض باألوكسيتوسين                             مديدالمخاض ال
 ساعات( المخاض السريع )أقل من                    أو أكثر( تعدد الوالدات )

 تان األمنيوسياإلن    ما قبل اإلرجاج بسلفات المغنزيوممعالجة 
 األورام الليفية الرحمية                        المخدرات الهالوجينية

 

يمكــن أن تحــدث تمزقــات  تمثــل الرضــوض الوالديــة الســبب الثــاني لنــزوف الخــالص. -
كنها أكثر حدوثًا بعد تطبيق عنق الرحم والمهبل بشكل عفوي خالل الوالدة المهبلية، ول

الملقط أو المحجم الجنيني. 
يحتقن السرير الوعائي في القناة التناسلية خالل الحمل، وقد يكون النزف شديدًا. تميل  -

التمزقـات للحــدوث بشــكل خــاص فـوق الجســم العجــاني، فــي الناحيـة مــا حــول اإلحليــل، 
نبي للمهبل. وفوق الشوكتين اإلسكيتين على طول الجدار الخلفي الجا



 
  

 
  

يمكــن أن يتمــزق عنــق الــرحم عنــد زاويتيــه الوحشــيتين خــالل فتــرة االتســاع الســريع فــي  -
المرحلة األولى للمخـاض، وقـد تتمـزق الـرحم فـي بعـض األحيـان. قـد تحـدث أذيـة غيـر 
ـــة عنـــد توســـيع الشـــق الجراحـــي نحـــو  مقصـــودة فـــي الفـــروع الصـــاعدة للشـــرايين الرحمي

المعترضة السفلية، أما عند توسـيع الشـق باتجـاه األسـفل  الجانبين في الوالدة القيصرية
فمن الممكن أن تتأذى الفروع العنقية للشريان الرحمي.

تحتوي قاعدة المشيمة في الحاالت الطبيعية على طبقة مؤلفة من مادة فيبرينية تـدعى  -
(. حين تنكم  الرحم الفارغة جزئيـًا فـإن المشـيمة طبقة نيتابوخ )

 تنفصل بنعومة عبر هذه الطبقة. 
إذا كانـــت الزغابـــات المشـــيمية العالقـــة قـــد نمـــت باتجـــاه العمـــق نحـــو العضـــلية الرحميـــة  -

وشو هت هذه الطبقة الفيبرينية فإن انفصال المشيمة لن يكون تامًا، وقد ال يحدث على 
 اإلطالق. 

االمتداد الزائد للنسيج المشيمي نحـو العضـلية الرحميـة مـع غيـاب الطبقـة الليفيـة  يدعى -
الفاصــــلة بالمشـــــيمة الملتحمـــــة. ال تـــــؤدي المشــــيمة الملتحمـــــة التامـــــة إلـــــى النـــــزف ألن 
المشــيمة تبقـــى ملتصــقة فـــي مكانهــا، ولكـــن الـــنمط الجزئــي يمكـــن أن يــؤدي إلـــى نـــزف 

مة أن ينفصـل وال يمكـن للعضـلة الرحميـة شديد، حيث ال يمكن للجـزء الشـاذ مـن المشـي
وفــي نصــف  أن تـتقلص بشــكل كـاٍف لســد األوعيـة فــي المكـان المنفصــل مـن المشــيمة.
ــد إجــراء ت ــق مشــيمية محتبســة بع ريــف الــرحم جحــاالت نــزوف الخــالص تشــاهد فل

بواسطة مجرفة كبيرة.
 
 
 



 
  

 
  

رتكــاز المشــيمة الــواطئ أن يؤهــب لنــزوف الخــالص بســبب التنــاقص النســبي يمكــن ال
لمحتــوى جــدار الــرحم مــن النســيج العضــلي فــي القطعــة الرحميــة الســفلية، األمــر الــذي 

 يؤدي إلى نقص السيطرة على النزف في مكان المشيمة النازف.
 

ثر ما حول الوالدة عامل خطورة مرتفع لنزوف الخالص، ولكنهـا تمثل اضطرابات التخ
لحسن الحظ نادرة للغاية. قد يحدث نزف الخـالص فـي المريضـات اللـواتي يعـانين مـن 
اضطرابات في التخثر، كما في فرفرية نقص الصفيحات الخثرية، الصمة األمنيوسـية، 

بب، أو داء فـــــون انفكـــــاك المشـــــيمة البـــــاكر، فرفريـــــة نقـــــص الصـــــفيحات مجهولـــــة الســـــ
 وليبراند، بسبب عجزهن عن تشكيل خثرة دموية مستقرة في مكان المشيمة.

( ) متالزمة نقـص الصـفيحات الخثريـةتمثـل  -
حالة نادرة مجهولة السبب تتميز بفرفرية نقص صفيحات، فقر دم انحاللي مع اعتالل 

وجـــة، اضـــطراب فـــي الوظيفـــة الكلويـــة، أوعيـــة مجهريـــة، عالمـــات عصـــبية عـــابرة ومتم
 وحمى. يكون المرض عادة قاتاًل أثناء الحمل. 

( حالــة نــادرة كــذلك، وهــي ) الصــمة األمنيوســيةتعتبــر  -
تتميـــز هـــذه المتالزمـــة بـــاعتالل تخثـــر صـــاعق %. تترافـــق مـــع نســـبة وفيـــات تبلـــغ 

عـــن تســـرب كميـــة كبيـــرة مـــن  اســـتهالكي، تشـــنج قصـــبي شـــديد، ووهـــط وعـــائي. وتنـــتج
السائل األمنيوسـي إلـى األوعيـة الدمويـة الوالديـة أثنـاء مخـاض عنيـف أو سـريع بوجـود 

 أغشية متمزقة. 
يمكن أن تتسرب كميـة ضـئيلة مـن السـائل األمنيوسـي إلـى  انفكاك المشيمة الباكرفي  -

 إقالع اعتالل تخثر استهالكي دون وجود صمة أمنيوسية كبيرة. 
متالزمة نقص الصفيحات مجهولة الصفيحات أو يقصر عمرها في  تضطرب وظيفة -



 
  

 
  

(، ويـؤدي ذلـك إلـى نقـص ) السـبب
لـى الميـل نحــو النـزف. قـد تعتبـر األضــداد المضـادة للصـفيحات مـن النــوع  صـفيحات وا 

الجنــين  والجائلــة فــي الــدوران الوالــدي المشــيمة مؤديــة إلــى نقــص الصــفيحات فــي 
 والوليد. 

( اعتالل تخثر وراثـي يتميـز ) داء فون وليبرانديمثل  -
بتطاول زمن النزف نتيجة لعوز عامـل فـون وليبرانـد المسـاعد للعامـل الثـامن. عـادة مـا 

أثناء الحمل، ذلك أن الحمل يترافق بارتفاع في ينقص التأهب للنزف في هؤالء النساء 
. أمـــا فـــي فتـــرة النفـــاس فتكـــون هـــؤالء النســـوة معرضـــات للنـــزف عامـــل مســـتويات ال

.المتأخر نتيجة انخفاض مستويات العامل 

بأنه انقالب الوجه الداخلي للرحم نحـو الخـارج فـي المرحلـة الثالثـة يعرف انقالب الرحم  -
 غايـــة حيـــث تشـــاهد حالـــة واحـــدة لكـــل مـــن المخـــاض، وهـــذه الحالـــة نـــادرة لل

حمــل. بعــد انتهــاء المرحلــة الثانيــة مــن المخــاض مباشــرة تكــون الــرحم عاطلــة نوعــًا مــا، 
 عنق الرحم مفتحًا، والمشيمة ال تزال ملتصقة. 

إن التــدبير غيــر المالئــم للطــور الثالــث للمخـــاض يمكــن أن يــؤدي إلــى انقــالب الـــرحم  -
ب غيـر المتمـرس الضـغط علـى قعـر الـرحم مـع تطبيـق عالجي المنشأ. إذا طبق الطبيـ

الشد على الحبل السري قبل انفصـال المشـيمة بشـكل كامـل )وخاصـة فـي حالـة ارتكـاز 
 المشيمة على قعر الرحم( فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انقالب الرحم. 

ومـع خــروج قعــر الــرحم عبــر المهبــل يــؤدي االنقــالب إلــى الشــد علــى البنــى البريتوانيــة،  -
مر الذي قد يؤدي إلى استجابة مبهمية وعائية شديدة. يؤدي التوسع الوعائي النـاتج األ

إلــى زيــادة النــزف وخطــورة صــدمة نقــص الحجــم. قــد تــؤدي العطالــة الرحميــة إلــى نــزف 
ـــد مـــن الصـــدمة المبهميـــة  ـــي أو تـــام، ممـــا يزي شـــديد إذا انفصـــلت المشـــيمة بشـــكل جزئ

 الوعائية.
 



 
  

 
  

  أحيانــًا قــد يــنخفض الضــغط الشــرياني دون وجــود نــزف خــارجي صــريح، وتــدعى هــذه
تتضــمن أســباب الصــدمة الوالديــة النــزف الخفــي، انقــالب . بالصــدمة الوالديــةالحالــة 

الرحم، والصمة األمنيوسية.
  يمكــن لخــزع الفــرج غيــر المخــاط بشــكل جيــد أن يــؤدي إلــى نــزف خــالص خفــي. إذا لــم

لى المأخوذة عند النهاية المهبلية لخط الخزع مكان الشـق والشـرينات تشمل القطبة األو 
المنكمشـة فــإن هـذه األخيــرة قـد تســتمر بـالنزف ممــا يـؤدي إلــى تشـكل ورم دمــوي مســلخ 
باالتجــاه الرأســي إلــى المســافة خلــف البريتــوان، ويــؤدي ذلــك إلــى الصــدمة دون وجـــود 

د الوالدة في األنسـجة الرخـوة، قد يحدث الورم الدموي بعدالئل خارجية على النـزف. 
وعادة في الفرج، في غياب أي تمزق أو خزع فرج، وهو يمكن كذلك أن يسـاهم فـي 

لكـل  ) أثنـاء المخـاضفـي نادرًا ما يحدث تمزق الرحم العفـوي  ضياع الدم الخفي.
والدة(، ولكنــه يــؤدي عــادة إلــى نــزف كبيــر داخــل البريتــوان. قــد يحــدث تمــزق  

كل ثانوي لرضوض البطن الكلية في حوادث السير.الرحم كذلك بش

يــة. يجــس قعــر جيتطلــب تحديــد ســبب نــزف الخــالص أو الصــدمة الوالديــة مقاربــة منه -
أو غيابهــا. بعــد ذلــك يفحــص  العطالــة الرحميــةالـرحم عبــر جــدار الــبطن لتحديـد وجــود 

لة عـن النـزف. يسـتبعد مسـؤو  تمزقـاتالمهبل والعنق بشكل كامـل للتأكـد مـن وجـود أي 
 وجود انقالب رحمي أو ورم دموي حوضي بإجراء الفحص الحوضي. 

إذا لـم يحـدد سـبب النـزف يجـرى االستقصــاء اليـدوي لجـوف الـرحم تحـت التخـدير العــام  -
عنـــد الضـــرورة. يـــتم إدخـــال اليـــد المرتديـــة لقفـــاز عبـــر عنـــق الـــرحم المفتـــوح مـــع مقاربـــة 

لبحــث عــن أي فلــق مشــيمية محتبســة، تمزقــات األصــابع، وتجــس بطانــة الــرحم بحــذر ل
ــم يــتم العثــور علــى ســبب مفســر  فــي جــدار الــرحم، أو انقــالب جزئــي فــي الــرحم. إذا ل

للنزف فيجب عندها البحث عن اعتالل في التخثر.



 
  

 
  

ن الخطوة األولى في تدبير نزوف الخالص هي تحديد المريضات المؤهبات وتطبيـق إ -
أثنـاء المخـاض لتخفيـف نسـبة الوفيـات الوالديـة. ينبغـي فـي اإلجراءات الوقائيـة الالزمـة 

مسح المريضات اللواتي لديهن أي عوامل مؤهبـة لنـزف الخـالص، بمـا فـي ذلـك وجـود 
األضداد غير النموذجية للتأكد من وجـود دم سوابق نزف خالص، بحثًا عن فقر الدم و 

مطــابق فــي متنــاول اليــد فــي بنــك الــدم. تســرب الســوائل بــالطريق الوريــدي عبــر قثطــرة 
 وريدية ثخينة قبل الوالدة، ويحتفظ بالدم في المختبر إلجراء التصالب عند الحاجة.

تـأمين أربـع تراقب العالمات الحيوية للمريضة عـن كثـب. يـتم إجـراء الزمـرة والتصـالب ل -
وحدات من كريات الدم الحمراء المفصـولة، وتسـرب المحاليـل البلورانيـة )مثـل المحلـول 

عـادة مـا الملحي النظامي أو محلول رينغـر الكتـات( لتعـويض الحجـم داخـل األوعيـة. 
يتطلب النعاش باستخدام المحلول الملحي النظامي حجمًا يفوق حجم الـدم الضـائع 

 بثالث مرات.

  األوكسيتوسـين الممـدد  بإذا كانت العطالة الرحمية مسؤولة عن نزف الخالص يسـر
ليتــر مــن المحلــول الملحــي( بشــكل  وحــدة فــي   – ســريعًا داخــل الوريــد  

الــرحم عاطلــة واســتمر مكــان المشــيمة فــي إذا بقيــت  مســتمر لزيــادة المقويــة الرحميــة.
كسيتوسـين تعطـى ماليـات اإلرغونـوفين أو متيـل اإلرغونـوفين بالنزف أثنـاء تسـريب األو 
ملـغ. تعتبـر مشـتقات اإلرغـوت مضـاد اسـتطباب فـي حالـة  داخل العضل بجرعـة 

ارتفاع التوتر الشرياني، وذلك ألن هذه األدوية المقبضـة لألوعيـة يمكـن أن تـؤدي إلـى 
ارتفاع التوتر الشرياني إلى مستويات خطيرة.



 
  

 
  

 لبروســتاغالندين ا تتعتبــر ممـــاثال  المعطـــاة داخــل العضـــل فعالــة للغايـــة فـــي
متيـل  ويمتلـك مماثـل  السيطرة على نزف الخالص الناجم عـن العطالـة الرحميـة.

( فعاليــة مقويــة للــرحم أكبــر مــع فتــرة تــأثير أطــول. حــين يعطــى مشــابه )
دقيقـة،  د ملغ فإن تـأثيره المقـوي للـرحم يبـدأ بعـ متيل بالعضل بجرعة  

دقائق. أما حين يحقن في العضلة الرحمية فإن بدء التأثير ال يستغرق أكثر من 
  قــد يفيــد الضــغط المــزدوج باليــدين وتمســيد جســم إذا فشــلت هــذه المعالجــات الدوائيــة

أن علـى الـرغم مـن الرحم في السيطرة علـى النـزف بتحـريض الـرحم علـى الـتقلص. و 
ـــى نـــزف شـــائعةدك جـــوف الـــرحم ال يمثـــل ممارســـة  ـــه يمكـــن أن يســـيطر عل ، إال أن

الخالص في بعض الحاالت ويلغي الحاجة للتداخل الجراحي. 
  ،حين تكون الدكة بداخل جـوف الـرحم ينبغـي مراقبـة العالمـات الحيويـة، الهيماتوكريـت

وارتفاع قعر الرحم بشكل متكرر، وذلـك ألن وجـود الدكـة يمنـع خـروج الـدم النـازف فـي 
ــة الــدك بعــد حــال اســتمرار النــ ســاعة، وعــادة مــا تمكــن هــذه   – زف. يمكــن إزال

الطريقة من السيطرة على النزف.
  إذا لــم تمكــن الســـيطرة علــى النـــزف الرحمــي وكانــت المريضـــة مســتقرة فإنهـــا تنقــل إلـــى

وحدة قثطرة األوعية، حيث يمكـن للشـعاعيين أن يـدخلوا قثطـرة وعائيـة بـداخل الشـرايين 
يقاف النزف.الرحمية لحقن مواد مخث رة بحيث يمكن السيطرة على الجريان الدموي وا 

  يمثـــل التــــداخل الجراحـــي الخيــــار األخيـــر. إذا أتمــــت المريضـــة حياتهــــا اإلنجابيـــة فــــإن
استئصال الرحم فوق العنق أو استئصال الرحم التام عن طريـق الـبطن يمثـل المعالجـة 

إذا كانت المريضة ال تزال  النوعية لنزف الخالص المعند الناتج عن العطالة الرحمية.
ترغب باإلنجاب يمكن ربط الشريانين الرحميين قرب الرحم لتخفيف ضغط النبض بعد 
نقطة الربط. يعتبر هذا اإلجـراء أكثـر فعاليـة فـي السـيطرة علـى نـزوف مكـان المشـيمة، 

وهو أسهل من ربط الشريانين الخثليين.



 
  

 
  

بح التــداخل الجراحــي ضــروريًا إذا كــان نــزف الخــالص ناجمــًا عــن رضــوض القنــاة يصــ -
توضع  هناك قاعدة هامة يجب اتباعها عند إصالح تمزقات القناة التناسلية:التناسلية. 

القطبــة األولــى خلــف حافــة التمــزق بمســافة جيــدة بحيــث تشــمل أي شــرينات نازفــة 
 منكمشة بعيدًا عن الزاوية. 

تمزقــات المهبليــة إضــاءة جيــدة وســاحة جراحيــة واضــحة، مــع تقريــب يتطلــب إصــالح ال -
األنسجة دون ترك فراغات ميتة. تـؤمن الخياطـة المتواصـلة المقفولـة اإلرقـاء األفضـل. 

 – )الشكل وليست هناك حاجة لخياطة تمزقات العنق إال إذا كانت نازفة بشكل فعال 
قنـاة التناسـلية لتفجيـر الخثـرات جراحيـًا تحتاج األورام الدموية الكبيرة المتسعة في ال(. 

والبحـــث عـــن األوعيـــة النازفـــة وربطهـــا ثـــم إجـــراء الـــدك لتحقيـــق اإلرقـــاء. يمكـــن مراقبـــة 
األورام الدمويــة المســتقرة ومعالجتهــا بشــكل محــافظ. عــادة مــا يمتــد الــورم الــدموي خلــف 

علــى النــزف  البريتــوان بــدءًا مــن الحــوض. إذا لــم تمكــن المقاربــة المهبليــة مــن الســيطرة
 فإن فتح البطن مع ربط الشريانين الخثليين قد يكون ضروريًا.

أثنــاء إجــراء فــي يمكــن بســهولة الســيطرة علــى تمزقــات الفــرع الصــاعد للشــريان الرحمــي  -
طة خــيط ثخــين بحيــث تشــمل االقيصــرية المعترضــة الســفلية، وذلــك بوضــع قطبــة بوســ

زق. يتطلـــــب تمـــــزق الـــــرحم العضـــــلية الرحميـــــة والربـــــاط العـــــريض تحـــــت مســـــتوى التمـــــ
أنــه مــن الممكــن  مــن مبــالرغاستئصــال الــرحم التــام أو تحــت التــام عــن طريــق الــبطن، 

 إصالح التمزقات الصغيرة.

 

 
. خياطة تمزقات عنق الرحم . 2-9لشكل ا

 توضع القطبة األولى وراء نهاية التمزق.

 

 

 

 

 



 
  

 
  

 

( ضــروريًا حــين نعجــز عــن يكــون تخلــيص المشــيمة اليــدوي ) قــد
(. يجـرى ذلـك بشـكل عاجـل إذا كـان  – توليد المشـيمة بالطريقـة المعتـادة )الشـكل 

ال يمكن االنتظار لــ  دقيقـة بانتظـار االنفصـال العفـوي. قـد يكـون  النزف منتشرًا. وا 
طة مجرفـة كبيـرة بعـد تخلـيص المشـيمة أو اسـر العام ضروريًا، وتجرف الـرحم بو التخدي

 الفلق المشيمية يدويًا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. تخليص المشيمة اليدوي . تضغط اليد الموضوعة على جدار البطن على قعر 3-9لشكل ا

 الرحم لمعاكسة قوة األصابع الموجودة بداخل جوف الرحم.

لى تفكير سريع. تدخل المريضـة سـريعًا فـي حالـة صـدمة، يحتاج تدبير انقالب الرحم إ -
طة السوائل الوريدية البلورانية. اولذلك ال بد من تمديد الحجم الوعائي بشكل فوري بوس

ــــإن المشــــيمة  ــــة المريضــــة مســــتقرة ف ــــب التخــــدير فــــورًا. حــــين تكــــون حال يســــتدعى طبي



 
  

 
  

دة الـرحم إلـى مكانهـا المنفصلة جزئيًا ينبغي أن تزال بشكل كامل، وتجرى محاولة إلعا
بلف اليد حول عنق الرحم ودفعه وفق المحور الطولي للمهبل. إذا لم يكن ذلـك ناجحـًا 

ــــد ) ــــة أخــــرى بعــــد تســــريب النتروغاليســــرين بالوري مكــــغ( إلرخــــاء  تجــــرى محاول
عضلية الرحم. وبمجرد عودة الرحم يتم البدء بتسريب األوكسيتوسـين الممـدد لتحـريض 

 قبل سحب اليد من داخل جوف الرحم. الرحم على التقلص 
فــي حــاالت نــادرة يكــون مــن غيــر الممكــن رد الــرحم مــن األســفل، وقــد نحتــاج للتــداخل  -

الجراحي في هذه الحالة. ولدى فتح البطن يجرى شق عمودي في الجزء الخلفـي لعنـق 
الــــرحم لخــــزع الحلقــــة المضــــيقة والســــماح لقعــــر الــــرحم بــــالعودة إلــــى جــــوف البريتــــوان، 

ل الجراحة بخياطة هذا الشق في عنق الرحم.وتستكم

 

تتمثل األهداف األساسية لمعالجة الصمة األمنيوسية بـدعم الجهـاز التنفسـي، تصـحيح  -
قـــد يتطلـــب األمـــر اإلنعـــا  القلبـــي الرئـــوي حالـــة الصـــدمة، وتعـــويض عوامـــل التخثـــر. 

صــطناعية، تمديــد الحجــم الســريع باســتخدام المحاليــل الفــوري مــع اســتخدام التهويــة اال
الشاردية، الدعم اإليجـابي للقلوصـية القلبيـة، وضـع قثطـرة بوليـة لمراقبـة النتـاج البـولي، 
تصحيح فقر الدم بتسريب وحدات الكريات الحمر المفصولة، ومعاكسة اعتالل التخثر 

باستخدام الصفيحات، الفيبروينوجين، ومشتقات الدم األخرى.

  حين يترافق نزف الخالص مع اعتالالت التخثـر فـإن العـوز النـوعي يجـب أن يصـحح
.  – والجدول   – بتسريب منتجات الدم كما يبين الصندوق 

  ــى تســريب الصــفيحات ــانين مــن نقــص الصــفيحات إل ــواتي يع ــاج المريضــات الل تحت
ركز أو الرسابة القرية في داء فون وليبراند.المركزة، ويسرب العامل الثامن الم

 



 
  

 
  

 :منتجات الدم المستخدمة في تصحيح اضطرابات التخثر 1 – 9الجدول 
 تأثير النقل 1 حجم الوحدة )مل( منتجات الدم

الصفيحات 
 المركزة

 – ترفع تعداد الصفيحات بحوالي 
 

  الرسابة القرية
، ينوجين، العامل تحتوي على الفيبر 

مرات   – )مركزة أكثر بـ  والعامل 
 من الحجم المماثل من البالزما الطازجة(.

البالزما المجمدة 
 الطازجة

 
تحتوي على جميع عوامل التخثر ما عدا 

 .غ من الفيبرينوجين(الصفيحات )
الكريات الحمر 

 المفصولة
 .% – ترفع الهيماتوكريت بمقدار  

 

 :التقييم المخبري للتخثر المنتشر داخل األوعية  – الصندوق 

/ل(: ترفع وحدة الصفيحات  ×   – )المجال الطبيعي  تعداد الصفيحات
/ ل.×   – تعداد الصفيحات بمقدار 

ملغ/دل(: تحتوي وحدة البالزما   – )المجال الطبيعي  فيبرينوجين المصل
وحدات من البالزما فيبرينوجين  غ من الفيبرينوجين ترفع  زجة على المجمدة الطا

ملغ/دل.  – المصل بمقدار 
كيسًا من  غ من الفيبرينوجين، يرفع  يحتوي الكيس على  الرسابة القرية:

ملغ/دل.  – الرسابة القرية فيبرينوجين المصل بمقدار 
 (.مكغ/مل )طريقة  = المجال الطبيعي  منتجات تدرك الفيبرين:

                                                           
 مل من الدم الكامل الطازج. ( هي الكمية التي يتم الحصول عليها من الوحدة ) 1



 
  

 
  

  تعطى الكريات الحمـر المركـزة إذا كـان النـزف قـد أدى إلـى انخفـاض فـي تعـداد كريـات
الدم الحمراء مع نقص تزويد األنسجة باألوكسجين. وبذلك فإن ما يحـدد الحاجـة للبـدء 
ــم يالحــظ حــدوث  ــدم هــي أعــراض نقــص األكســجة ولــيس مســتوى الخضــاب. ل بنقــل ال

غ/دل   – هــام فــي الوظــائف الفيزيولوجيــة حــين بلغــت مســتويات الخضــاب تراجــع 
%(. وبشــكل عــام فــإن تســريب وحــدة مــن الكريــات الحمــر  – )الهيماتوكريــت 

 – غ/دل )والهيماتوكريـت بمقـدار  المفصولة يؤدي إلى رفع قيم الخضاب بمقـدار 
.)%

 ســــاعة( بــــنقص  خــــالل  قـــد يترافــــق نقــــل الــــدم الكتلـــي )اســــتبدال كامــــل حجــــم الـــدم
ـــــص فيبرينـــــوجين الـــــدم. يمثـــــل نقـــــص  الصـــــفيحات، تطـــــاول زمـــــن البروتـــــرومبين، ونق
الصــفيحات أشــيع االضــطرابات، وبــذلك لــيس مــن النــادر حــدوث نقــص الصــفيحات إذا 

أو نقــص  وجــد تعــدادها ناقصــًا. تنقــل البالزمــا المجمــدة الطازجــة فــي حــال تطــاول 
فيبرينوجين الدم.

 

مسـؤواًل عـن نسـبة مرتفعـة مـن المراضـة والوفيـات الوالديـة بعـد ال يـزال اإلنتـان النفاسـي  -
تتعرض المريضات اللواتي يعانين من النتان النفاسي في السـبيل التناسـلي الـوالدة. 

 للصدمة النتانية، التهاب األوردة الحوضية الخثري، وخراجات الحوض.
% مــن النســاء بعــد  – ( فــي لمرضــية  تحــدث الحمــى ا -

  ف ) ، وتعــرف بأنهــا ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة يبلــغ الــوالدة المهبليــة
س( أو أكثــر ويســتمر ألكثــر مــن يـــومين متتــاليين )باســتثناء اليــوم األول بعــد الـــوالدة( 

لمرضـــية بعـــد الـــوالدة يبلـــل معـــدل الحمـــى اخـــالل األيـــام العشـــر األولـــى بعـــد الـــوالدة. 



 
  

 
  

القيصرية ضعف قيمته بعد الوالدة المهبلية. وتنت  معظم هذه الحـاالت عـن التهـاب 
 البطانة الرحمية.

  إن الفيزيولوجيـــا اإلمراضـــية لإلنتـــان النفاســـي متعلقـــة بشـــكل كبيـــر بالعوامـــل الجرثوميـــة
أثنـاء الحمـل مشـابهة فـي هبليـة المختلفة التي تسكن المهبل وعنق الـرحم. إن الفلـورا الم

أن الثلث األخير من الحمل يتميـز بوجـود  على الرغم منلها في خارج أوقات الحمل، 
( والمكـــورات كميـــات زائـــدة مـــن الميكوبالزمـــا التناســـلية )

% مـن الحوامـل. يمكن زرع عوامل ممرضـة مـن المهبـل فـي العقدية الالهوائية. 
لعوامــل المكــورات المعويــة، المكــورات العقديــة الحالــة وغيــر الحالــة وتتضــمن هــذه ا

للدم، المكورات العقدية الالهوائية، العصيات المعوية، جراثيم الخناق الكاذب، وأنواع 
نــاء الحمــل أث فــي يتثــبط النمــو الزائــد لهــذه العوامــلأخــرى مــن النيســيريا غيــر البنيــة. 

ذلــك بشــكل رئيســي عــن إنتــاج حمــض  (، وينــتج –  = ـ بحموضــة المهبــل )الــ
اللبن من قبل العصيات اللبنية.

 الحمــل. وبعــد  أثنــاء فــي يكــون جــوف الــرحم فــي الحــاالت الطبيعيــة خاليــًا مــن الجــراثيم
ـــدل  ـــة للســـائل  الـــوالدة يتب ـــأثيرات المعدل ـــوي بســـبب الت ـــل مـــن حمضـــي إلـــى قل المهب

صــيات اللبنيــة. يســاعد الع األمنيوســي القلــوي، الــدم، والهالبــة، إضــافة إلــى نقــص عــدد
ـــ تبــدل ســاعة تقريبــًا يحــدث  علــى نمــو الجــراثيم الالهوائيــة. وبعــد الــوالدة بـــ   ال

نخر تدريجي في بقايا البطانة الرحمية والمشيمية، وتتشكل بيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم 
الالهوائية داخل الرحم.

  ئيــة، وتتشــكل ال هوا % مــن حــاالت النتــان النفاســي عــن جــراثيمتنــت  حــوالي
) هوائيــــــةمعظمهــــــا مــــــن مكــــــورات ال

ــال(،  أنــه مــن الممكــن مشــاهدة إنتانــات مختلطــة مــن رغم ب
ومـــــن بـــــين ( فـــــي ثلـــــث الحـــــاالت. بالعصـــــيات الهشـــــة )



 
  

 
  

( تمثــل أشــيع العضـويات الالهوائيــة فــعن الشريشـيا الكولونيــة  
، تلوهـا المكـورات المعويـة. نـادرًا مـا يكـون اإلنتـان النفاسـي ناتجـًا عـن العامل الممرضة

تكون المكورات العنقودية مسـؤولة عـن النتـان النفاسـي  (.المطثيات )
. وعــادة مــا يكـون هــذا العامــل الممــرض مسـؤواًل عــن إنتانــات الجــروح فــي حــاالت نــادرة

( والشـقوق البطنيـة. تشـكل المشـعرات المهبليـة ) العجانيـة
( جــزءًا مــن النبيــت الطبيعــي فــي المهبــل، والمبيضــات البــيض )

ولكــن لــم يعــرف وجــود عالقــة بينهــا وبــين اإلنتــان النفاســي. لقــد تبــين أن الميكوبالزمــا 
 تساهم في حدوث التهاب باطن الرحم.

 – تظهر العوامل المؤهبة لتطور اإلنتان النفاسي في السبيل التناسلي في الصندوق  -
تتخثــر األوعيـــة فـــي مكـــان المشـــيمة بعـــد الــوالدة، ويحـــدث نـــز لســـائل شـــبيه بـــاللمف .

يحتــوي علــى أعــداد هائلــة مــن المعتــدالت وكريــات الــدم البيضــاء األخــرى التــي تشــكل 
تــدخل العضــويات الدقيقــة المهبليــة إلــى جــوف الــرحم حيــث يمكــن أن تصــبح  الهالبــة.

ممرضة في مكان المشيمة، ويتعلق ذلك بعوامـل متعـددة مثـل كميـة الحمـل الجرثـومي، 
الموضــعي، ووجــود األنســجة الميتــة أو غيابهــا. يمكــن أن تتضــمن هــذه األخيــرة  الــ 

القيصرية. األنسجة التي تمت خياطتها عند إغالق جرح العملية
 

 :العوامل المؤهبة لإلنتان النفاسي في القناة التناسلية – الصندوق 

 فقر الدم -        سوء التغذية والعادات الصحية -
 تمزق األغشية المديد -                 تمزق األغشية الباكر -
 لمخاضالفحص المهبلي المتكرر أثناء ا -                      المخاض المديد -
 الوالدة بالملقط أو المحجم -                      الوالدة القيصرية -
 تخليص المشيمة اليدوي -                تمزقات العنق والمهبل -
 احتباس فلق مشيمية أو أغشية جنينية -



 
  

 
  

  عادة ما تقي اآلليات الدفاعية الطبيعية في الجسم من حـدوث أي إنتـان مترقـي، ولكـن
ذا تقــدمت هــذه  تراجــع هــذه القــدرات الدفاعيــة يســمح للجــراثيم بغــزو العضــلة الرحميــة. وا 

العوامـــل باتجـــاه الجملـــة اللمفاويـــة للنســـيج مـــا حـــول الـــرحم فإنهـــا يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى 
(، التهــــــــــــاب مــــــــــــا حــــــــــــول الــــــــــــرحم التهــــــــــــاب األوعيــــــــــــة اللمفاويــــــــــــة )

مكانيــة (، التهـاب النســيج الخلـوي الحــوض )) (، وا 
حدوث اإلنتان المنتشر بسب الصمات الجرثومية.

   حالة يمثل التهاب البطانة والعضلية وما حول الرحم )
مهددة للحياة. وهي عادة ما تبدأ باحتباس الخـالص  المشـيمة والغشـاء األمنيوسـي 

عاقة الجريان الطبيعي للهالبة، مح بتراكم الهالبـة بـداخل جـوف مما يس الكوريوني( وا 
ــــالــــرحم،  ــــدوره إلــــى تبــــدل ال الموضــــعي ويعمــــل كوســــط زرع لنمــــو  ـ الــــذي يــــؤدي ب

 الجراثيم. ويحدث الغزو الجرثومي إذا لم يتأمن التصريف المالئم للهالبة.

  مترقـي فـي اليـوم الثـاني أو يتظاهر النتان النفاسي بحمى متزايدة مـع إيـالم رحمـي
ومـــع تطـــور التهـــاب مـــا حـــول الـــرحم والتهـــاب النســـيج الخلـــوي الثالـــث بعـــد الـــوالدة. 

الحوضــي تبقــى درجـــة الحــرارة مرتفعـــة وتتطــور عالمــات التهـــاب البريتــوان الحوضـــي. 
تشير التموجات الشـاذة فـي درجـة الحـرارة والعـرواءات الشـديدة إلـى تجـرثم الـدم وانتشـار 

نتانية، مع احتمال انتقال اإلنتان إلى الرئتين بشكل خاص.الصمات اإل
  أثنـاء الحمـل بوجـود حمـل مرتفـع مـن فـي حين تترافق الركودة الوريدية النسبية المعتـادة

الجراثيم الالهوائية الممرضة في الحوض، فمن الشائع تطور التهاب األوردة الحوضية 
مـــا يحــدث ذلــك فــي الجهـــة (، وعــادة الخثــري )

تتميــز الصــورة الســريرية اللتهــاب األوردة الحوضــية الخثــري اليمنــى مــن الحــوض. 
المعالجـــة مـــن رغم بـــالبعـــد الـــوالدة   – بحمـــى ذرويـــة مســـتمرة فـــي اليـــوم 

بالصادات.



 
  

 
  

  يتضــمن تقيــيم المريضــة المصــابة بحمــى النفــاس أخــذ قصــة ســريرية كاملــة مــع إجــراء
لفحــص الســريري. ينبغــي نفــي جميــع األســباب خــارج الحوضــية للحمــى، مثــل احتقــان ا

الثــدي، التهــاب الثــدي، ذات الرئــة االستنشــاقية، االنخمــاص الرئــوي، التهــاب الحويضــة 
نتانات الجروح. والكلية، التهاب الوريد الخثري، وا 

  األوردة أن الفحــص الحوضــي ال يعتبــر مفيــدًا عــادة فــي تشــخيص التهــاب وبــالرغم مــن
الحوضية الخثري، إال أنه يمكن أن يسمح بجس األوردة المبيضية، حـول الرحميـة، أو 

الحرقفية، التي تكون مؤلمة، متخثرة، ومتوذمة.
  قــــد يفيــــد التصــــوير الطبقــــي المحــــوري للــــبطن والحــــوض أو التصــــوير بــــاألمواج فــــوق

مــى جــع الحالصــوتية. ولكــن التشــخيص يوضــع عــادة بنفــي االحتمــاالت األخــرى، وبترا
طة الهيبارين.اسمباشرة بعد البدء بالتمييع بو 

  ،قبل بدء المعالجة بالصادات في التهـاب بطانـة الـرحم النفاسـي تؤخـذ عينـات مـن الـدم
بـاطن العنــق، وجــوف الــرحم، إضـافة إلــى عينــة بوليــة إلجـراء الــزرع الجرثــومي الهــوائي 

ي للعالج باالعتماد على الزروع والالهوائي. يتم تحديد األدوية المناسبة في الخط الثان
فــــي حــــال فشــــل أدويــــة الخــــط األول. تبــــدأ المعالجــــة بالصــــادات مباشــــرة بعــــد وضـــــع 
التشــخيص وأخــذ العينــات، حيــث تحتــاج نتــائج الــزروع الجرثوميــة الالهوائيــة إلــى عــدة 

أيام.

هـة عنـق يجرى الفحص الحوضي لزالـة الخـالص المحتـبس الـذي يمكـن أن يسـد فو 
تخضـع . والرحم في كل مريضة تعـاني مـن حمـى النفـاس مـع توقـف خـروج الهالبـة

:سي بالصادات إلى مبدئين رئيسيينمعالجة اإلنتان النفا
ينبغـــي البــــدء بتطبيــــق المعالجــــة بالصــــادات فــــي وقــــت بــــاكر لمحاصــــرة ســــيرورة  : أوالً  -

اإلنتان ومن ثم القضاء عليها. 



 
  

 
  

ت المســـتعملة تغطيـــة الالهوائيـــات بســـبب تواجـــد هـــذه ينبغـــي أن تـــؤمن الصـــادا : ثانيـــاً  -
% من حاالت اإلنتان النفاسي. العضويات في 

  ساعة على األقل بعد شفاء الحمى. يحتاج القضاء  تستمر المعالجة بالصادات لـ
على العضويات الالهوائية إلى معالجة مديدة.

  سـبورينات، أدويـة فعالـة تمثل الصادات واسـعة الطيـف، مثـل األمبيسـيللين والسيفالو
ــان  ــي الخــط األول للمعالجــة فــي الحــاالت الخفيفــة والمتوســطة مــن النت تســتخدم ف

حـــــين يكـــــون اإلنتـــــان معتـــــداًل أو شـــــديدًا تطبـــــق مشـــــاركة مـــــن البنيســـــيللين  النفاســـــي.
واألمينوغليكوزيــدات فــي الخــط األول. ولكــن العامــل الممــرض الحوضــي الهــام المعنــد 

و العصـــيات الهشـــة، يكـــون حساســـًا عـــادة للكليندامايســـين أو علـــى هـــذه المشـــاركة، وهـــ
ـــــؤمن اســـــتعمال الكليندامايســـــين مـــــع األمينوغليكوزيـــــدات أو  ـــــذلك ي الكلورامفنيكـــــول. وب

األمبيسيللين تغطية مبدئية أفضل.
  حـــين يشـــتبه بوجـــود التهـــاب األوردة الحوضـــية الخثـــري أو الصـــمات الخثريـــة يـــتم بـــدء

  – زمـــن التخثـــر أو زمـــن البروتـــرومبين المفعـــل إلـــى  المعالجـــة بالهيبـــارين لزيـــادة
 أضعاف الطبيعـي. وال تحتـاج حـاالت التهـاب األوردة الحوضـية الخثـري ألكثـر مـن 

أســــابيع فــــي   – أســــابيع مــــن المعالجــــة. تطبــــق المعالجــــة بالهيبــــارين لمــــدة   –
ــــك توضــــع المريضــــة علــــى ــــد الفخــــذي، وبعــــد ذل ــــي الوري ــــري ف  حــــاالت االلتهــــاب الخث

إذا لــم تســتجب المريضــة للمعالجــة بالهيبــارين وكانـــت  المميعــات الفمويــة لعــدة أشــهر.
تعـــاني ســـريريًا مـــن حمـــى مخاتلـــة مـــع إيـــالم حوضـــي، فينبغـــي عندئـــذ التفكيـــر بوجـــود 

طة الفحص الحوضي ا(. يوضع التشخيص بوسالخراج الحوضي )
المحــــوري. يشــــير وجــــود كتلــــة ويؤكــــد بــــاألمواج فــــوق الصــــوتية أو التصــــوير الطبقــــي 

حوضية مؤلمة حول الـرحم إلـى وجـود الخـراج الحوضـي. تؤكـد األمـواج فـوق الصـوتية 
   يعال  الخراج الحوضي بالتفجير الجراحي. المحتوى السائل للكتلة. 



 
  

 
  

 

( بأنه صعوبة الوالدة، وقد يشار إلى هذه الحالة أحيانًا dystocia) العضاليعرف 
(، حيث تستخدم لوصف dysfunctional labor) ضعسرة المخابمصطلح 

 المخاض الذي ال يتقدم بشكل طبيعي.
 قد تكون المشكلة ناجمة عن:

 ( عدم فعالية القوة الرحمية الدافعة.1)
 ( األوضاع أو المجيئات المعيبة أو التشوهات الجنينية البنيوية.2)
إلى تعارض ( عدم التناسب بين حجم رأس الجنين وحوض األم، مما يؤدي 3)

 ميكانيكي مع مرور الجنين عبر القناة التناسلية. 
ينبغي تحديد سبب أو أسباب المخاض الشاذ بالدقة الممكنة بحيث يمكن وضع خطة 

 فعالة وآمنة للتدبير.
 

ن الخاليــا العضــلية الملســاء. تصــبح تمثــل الــرحم الحامــل عضــوًا كبيــرًا يتــألف مــن باليــي -
ـــتقلص حـــين يـــزداد تركيـــز الكالســـيوم  ـــادرًا علـــى ال كـــل خليـــة عضـــلية ملســـاء عنصـــرًا ق
 –الشاردي داخل الخاليا بحيث يقلع سيرورة أنزيمية تؤدي إلى تشكل عنصـر األكتـين 



 
  

 
  

إضــــــــــافة إلــــــــــى ذلــــــــــك فــــــــــإن تحــــــــــريض مســــــــــتقبالت األوكسيتوســــــــــين و/أو  ميــــــــــوزين.
 –األغشــية البالزميــة يفعــل تشــكل المزيــد مــن عنصــر األكتــين  البروســتاغالندين علــى

 ميوزين.
فـي ال تحدث التقلصات الرحمية أثناء الحمل إال في مناطق موضعة من الـرحم، أمـا  -

 . أثناء الوالدة فعن الرحم تتقلص بطريقة منظمة تؤدي إلى إفراغ محصول الحمل
يجــة عمــل فجــوات اتصــال تحــدث هــذه التقلصــات المتناســقة فــي العضــالت الملســاء نت -

( بنـى بروتينيـة تتشـكل علـى طـول gap junctionsخاصـة. تمثـل فجـوات االتصـال )
الخط الفاصل بين غشائي اثنتين من الخاليا العضلية الملساء وتعمل على نقـل كـامن 

 الفعل عبر كامل العضلة الرحمية.
عنـق الـرحم  ينبغي أيضًا أن يخضع عنق الرحم الحامـل لتبـدالت بنيويـة، حيـث يتحـول -

من معصرة قاسية إلى بنية طرية لينة قابلة للتوسع يمكنها تمرير محصـول الحمـل فـي 
تنتج هذه التبدالت البنيوية عن تفكيك الكوالجين وزيادة المحتـوى مـن الوقت المناسب. 

المــــــاء، الـــــــذي قــــــد يحـــــــدث نتيجــــــة لزيـــــــادة نســــــبة اإلســـــــتروجين إلــــــى البروجســـــــترون، 
عادE2البروستاغالندين  ( لنسيج enzematic remodelingة التشكيل األنزيمي )، وا 

 عنق الرحم.
 

 
 ( يتميـــز الطـــور البـــاكر للمخـــاض، أو الطـــور الكـــامنlatent phase بتلـــين العنـــق )

محائــه مــع اتســاعه بشــكل بســيط. بعــد ذلــك يتســارع معــدل االتســاع فــي عنــق الــرحم،  وا 
( للمخـاض، الـذي يقسـم بـدوره إلـى طـور active phaseويعرف ذلك بـالطور الفعـال )

( )أو طـــــــــــــور االنحـــــــــــــدار األعظمـــــــــــــي( وطـــــــــــــور تبـــــــــــــاطؤ accelerationتســـــــــــــارع )
(deceleration .) 



 
  

 
  

  عـــادة مـــا يبـــدأ نـــزول المجـــيء الجنينـــي خـــالل الطـــور الفعـــال للمخـــاض، ليتقـــدم بعـــدها
عنــق بشــكل أســرع مــع نهايــة الطــور الفعــال، ويتواصــل بعــد حــدوث االتســاع التــام فــي 

 الرحم. 

  ومن الطرق المفيدة لتحديد تقدم المخاض وتحري شذوذاته بسهولة تمثيل معدل اتسـاع
 (.1-10العنق ونزول المجيء الجنيني بشكل مخطط بياني )الشكل 

  يحدث االتساع الرحمي الطبيعي ونزول الجنين بشكل متدرج ضمن إطار زمني
الت االتساع والنزول هذه تحدث عسرة المخاض حين تتجاوز معدمحدد بشكل جيد. 

الحدود الزمنية. يشير طور المخاض الذي يحدث فيه هذا الشذوذ وشكل المنحني 
 الناتج إلى األسباب التي يحتمل أن تكون مسؤولة عن المخاض غير الطبيعي.

: التمثيل البياني التساع عنق الرحم )الخط الفاتح( ونزول المجيء الجنيني 1-10الشكل 

 خالل المخاض. )الخط القاتم(



 
  

 
  

 
 14ســـاعة فـــي الخروســـات وحتـــى  20يمكـــن للطـــور الكـــامن للمخـــاض أن يمتـــد حتـــى  -

إذا تجاوز الطور الكامن هذه الحدود الزمنية فإنه يعتبـر متطـاواًل. ساعة في الولودات. 
 وتنت  هذه الحالة عن:

 المقوية. صات الرحمية مفرطةالتقل 

 .االستخدام المبكر أو الزائد للمركنات أو المسكنات 

  .التقلصات الرحمية ناقصة المقوية، وهي أقلها شيوعًا 

( غيــر hypertonic contractionsتكـون التقلصـات الرحميــة مفرطـة المقويـة   -
ــي حــين أن الت ــة، ف ــة الرحمي ــادة المقوي ــق مــع زي ــث تتراف ــة ومؤلمــة حي قلصــات فعال

وتظهــر  ،( تســبب عــادة ألمــًا أقــلhypotonic contractionsناقصــة المقويــة  
التقلصات الرحمية واضحة على الرحم بشكل انطباعات حيـث تنـت  عـن رخـاوة بقيـة 

 إن حدوث التقلصات ناقصة المقوية يكون أشيع خالل الطور الفعال للمخاض. الرحم.

ة أطـول لإلمحـاء واالتسـاع مقارنـة بـالعنق يحتاج العنق الطويل المغلق القاسـي إلـى فتـر  -
الطري مع إمحاء جزئي، ولكن يشك في أن العامل العنقي لوحده يمكـن أن يـؤدي إلـى 

وقــد تبــين أن بعــض المريضــات اللــواتي يبــدين تطــاواًل فــي تطــاول الطــول الكــامن. 
(، مــع false laborالطــور الكــامن يعــانين فــي الواقــع مــن حالــة مخــاض كــاذب  

 االتساع في عنق الرحم. توقف تطور

لــيس مــن الصــعب عــادة تحديــد ســبب أو أســباب تطــاول الطــور الكــامن. يســاعد جــس  -
التقلصات الرحمية أو تسجيلها ومراقبة المريضة علـى مـدى فتـرة مـن الـزمن فـي تحديـد 
فيمــا إذا كانــت الفعاليــة الرحميــة مفرطــة أن ناقصــة المقويــة وفيمــا إذا كانــت المريضــة 

 . بحالة مخاض كاذب



 
  

 
  

تكون نتائج تطاول الطور الكامن جيدة عادة بالنسبة لكل مـن األم والجنـين، وذلـك فـي  -
 حال عدم حدوث شذوذ آخر الحقًا في المخاض.

يعتمد تدبير تطاول الطور الكامن على معالجة السبب. إذا كان تطاول الطور الكامن  -
كنات أو المسكنات فإنه يتحسن بشكل عفوي ناجمًا عن االستخدام الباكر أو الزائد للمر 

بعد زوال تأثيرات الدواء. تستجيب الفعالية مفرطة المقوية بعكس ما هو متوقع 
( بإعطاء therapeutic restلألوكسيتوسين، ولكنها كذلك تستجيب للراحة العالجية )

 سلفات المورفين أو أي دواء مكافئ. 
كل جيد للتسريب الوريدي عادة ما يستجيب نقص المقوية الرحمية بش -

وحدات من  10ومن الطرق الموصى بها لتحريض المخاض إضافة . لصوكسيتوسين
مل من المحلول الملحي النظامي بحيث يبلغ التركيز  1000األوكسيتوسين إلى 

مل من المحلول. يتم البدء  10مل وحدة من األوكسيتوسين في كل  10النهائي 
مل وحدة/دقيقة، وتتم زيادتها  1إلى  0.5اوح بين بتسريب هذا المحلول بسرعة تتر 

دقيقة إلى أن يتم تحقيق التقلصات الرحمية بالتواتر  45 – 20% كل 50بحوالي 
 والشدة المطلوبين.

لقد اعتبر بثق األغشية الجنينية المفتعل لعدة سنوات طريقة فعالة في تدبير تطاول  -
جدل. وحين تجرى خالل الطور  الطور الكامن، ولكن هذه المقاربة ال تزال موضع

الكامن من المخاض فإنها تؤدي إلى زيادة خطورة اإلنتان داخل الرحم، وخاصة إذا لم 
 تؤدِّ إلى تسريع حدوث الوالدة.

 

 

 

 



 
  

 
  

 
 ع يصبح أسرع. سم فإن معدل االتسا 4 – 3حين يصل اتساع العنق إلى  -

سم/ساعة في  1.5الخروسات و  سم/ ساعة في 1.2إذا قل اتساع العنق عن  -
 فإن ذلك يشكل تباطؤًا في الطور الفعال للمخاض.  الولودات

ينزل المجيء الجنيني كذلك بشكل أسرع خالل الجزء األخير من الطور الفعال  -
 للمخاض، ويستمر بالنزول خالل المرحلة الثانية للمخاض. 

دات فإن و سم/ساعة في الول2سم/ساعة في الخروسات و  1زول عن نذا قل معدل الإ -
 (. 2-10ذلك يعتبر تأخرًا في النزول )الشكل 

إذا مرت فترة ساعتين أو أكثر خالل الطور الفعال للمخاض دون زيادة اتساع العنق  -
ثر (، أما توقف النزول ألكarrest of dilatationفإن ذلك يدعى توقف االتساع )

 (.3 – 10)الشكل ( arrest of descentمن ساعة واحدة فهو يدعى بتوقف النزول )
وفي غياب عدم التناسب الرأسي الحوضي أو أسواء المجيئات الجنينية فعن مشاكل  -

التباطؤ أو التوقف تنت  عادة عن التقلصات الرحمية ناقصة المقوية، التخدير، أو 
 ت يقيم كل من حوض األم والمجيء الجنيني.. وفي مثل هذه الحاالالتركين الزائد

 



 
  

 
  

: يظهر الخط المتصل المخطط البياني الطبيعي التساع عنق الرحم ونزول المجيء 2-10الشكل 

 .الجنيني.أما الخط المنقط فهو يظهر هذين المخططين في حال تأخر االتساع والنزول

اع عنق الرحم ونزول المجيء : يظهر الخط المتصل المخطط البياني الطبيعي التس3-10لشكل ا

 الجنيني. أما الخط المنقط فهو يظهر هذين المخططين في حال توقف االتساع والنزول.



 
  

 
  

تستجيب نسبة كبيرة من المريضات الالئي يعانين من حاالت التوقف غير الناتجة  -
 عن عدم التناسب الرأسي الحوضي أو أسواء المجيئات الجنينية لتسريب

إذا كانت هذه الشذوذات ناجمة عن التركين المفرط فإن نماذج األوكسيتوسين. 
 المخاط الطبيعي سوف تستأنف بعد زوال تأثير الدواء.

 

لقد اقترح التدبير الفعال للمخاض وتم تطبيقه في الخروسات لتخفيف نسبة الوالدة  -
 ي حاالت اإلعضال.القيصرية ف

 تتضمن معايير ومكونات هذا البرنامج كاًل مما يلي: -

 ( الخروسات مع بدء عفوي للمخاض وجنين مفرد بالمجيء الرأسي.1 
أثناء المخاض، وهو عادة في ( وجود أحد أعضاء الطاقم الطبي بشكل متواصل 2 

 ممرضة أو قابلة مختصة بالمخاض.
 في مثل هذه الحاالت. يصرية من قبل المختصينإلى الوالدة الق ( تقييم الحاجة3 
 ( عدم نقل المريضة إلى وحدة المخاض إال بعد وضع تشخيص واضح للمخاض. 4 
سم/ساعة أو  1( حث المخاض باألوكسيتوسين إذا لم يحدث االتساع بمعدل 5 

أكثر من المرحلة األولى للمخاض أو إذا لم يحدث نزول في رأس الجنين لمدة 
 في المرحلة الثانية. ساعة واحدة

مل  6 – 4تستخدم معظم بروتوكوالت التدبير الفعالة معدل تسريب بدئي يبلغ  -
دقيقة. مع  15وحدة/دقيقة من األوكسيتوسين مع زيادة الجرعة بنفس هذا المقدار كل 

 تقييم حالة الجنين إذا حدث تألم جنين نلجأ للقيصرية.
ض قد أبلغت عن عدم حدوث نتائج سيئة إن العديد من برامج التدبير الفعال للمخا -

 حول الوالدة وعدم حدوث حاالت من تمزق الرحم.



 
  

 
  

 
تعتبر المجيئات غير القمية واألوضاع غير القفوية األمامية مجيئات معيبة. يزداد 

مشاكل االتساع والنزول في حاالت المجيئات أو األوضاع المعيبة بسبب تبدل  تواتر
العالقة بين المجيء وبين حوض األم. سنتحدث عن المجيئات الجنينية المعيبة 

 .في بحث قادم بالتفصيل
 

ل فيــــــــــــه بالوضــــــــــــع القمــــــــــــي المعتــــــــــــرض يــــــــــــدخل رأس الجنــــــــــــين الحــــــــــــوض ويتــــــــــــدخ -
(occipitotransverse( )OT فــي األحـــوال الطبيعيــة. بعـــد ذلـــك يــدور الـــرأس إلـــى )

 الوضع القمي األمامي، أو إلى الوضع القمي الخلفي في نسبة قليلة من الحاالت.

يحدث هـذا الـدوران بسـبب انعطـاف الـرأس مـع اصـطدام قمـة الـرأس بأرضـية الحـوض،  -
الـرأس  خفـقع شكل الحوض األنثوي. وفي نسبة قليلة من الحاالت يثم يدور ليتالءم م

 (. persistentفي االنعطاف والدوران ويبقى بوضع قمي معترض ثابت )

يمكن أن ينـتج هـذا الوضـع عـن عـدم التناسـب الرأسـي الحوضـي، تبـدل شـكل الحـوض  -
كمــــا فــــي حــــاالت الحــــوض المســــطح أو الــــذكري، أو رخــــاوة أرضــــية الحــــوض بســــبب 

 ر فوق الجافية أو تعدد الوالدات.يالتخد

الثابـــت صـــعبًا فـــي بعـــض الحـــاالت، وذلـــك بســـبب  OTقـــد يكـــون تشـــخيص الوضـــع  -
 المطابقة الشديدة وتشكل الحدبة المصلية، والتي تغيم معالم الدروز واليوافيخ.

الثابت مع توقف النزول لمدة ساعة أو أكثر بالتوقف المعتـرض  OTيدعى الوضع  -
 transverse arrest يحدث التوقف المعترض بسبب غياب االنعطاف المرافـق .)

الثابت، مما يؤدي إلى حـدوث التـدخل بـالقطر القفـوي الجبهـي األطـول  OTللوضع 



 
  

 
  

وال يمكــن للنــزول أن يحــدث إال إذا حــدث االنعطــاف والــدوران فــي الــرأس.  ســم(. 11 
 .+3و أ +2عادة ما يحدث التوقف المعترض حين تكون قمة الرأس في المستوى 

معقدًا، ويعود ذلك جزئيًا إلـى  +3أو  +2يعتبر تدبير التوقف المعترض عند المستوى  -
أن أعـــرض أجـــزاء رأس الجنـــين يكـــون عنـــد الشـــوكتين اإلســـكيتين أو فوقهمـــا فـــي هـــذا 
المستوى. تستطب الـوالدة القيصـرية إذا كـان مسـتوي الحـوض المتوسـط ضـيقًا، أمـا إذا 

كــن الجنـــين عــرطاًل فقــد يكــون مــن الممكــن حـــث بــدا أن حجــم الحــوض طبيعــي ولــم ي
 المخاض باألوكسيتوسين إذا كانت التقلصات الرحمية غير كافية.

يكــون التــدوير اليــدوي للــرأس باســتعمال أصــابع الفــاحص أو ملقــط كيالنــد مســتطبًا إذا  -
 طبيعيين. وشكله كان حجم الحوض

بـالوالدة  +3أو  +2المسـتمر عنـد المسـتوى  OTتدعى الوالدة بالملقط في الوضـع  -
 (.midforceps deliveryفي الحوض المتوسط  

  .قد ال يكون الدوران ممكنًا إذا كان الحوض مسطحًا أو ذكرياً  -

 

 مــــــــــــاميإلـــــــــــى الوضـــــــــــع القمـــــــــــي األ OTيـــــــــــدور الـــــــــــرأس عمومـــــــــــًا مـــــــــــن الوضــــــــــــع  -
(occipitoantterior( )OA أثنـــاء النـــزول عبـــر الحـــوض الوالـــدي. وحتـــى إذا دار )

الــرأس فــي البدايــة إلــى وضــع قمــي خلفــي فــإن معظــم األجنــة ســوف تــدور فــي النهايــة 
%( 10 – 5بشكل عفوي إلى الوضع القمي األمامي، بحيث تبقى نسبة ضـئيلة فقـط )

 من األجنة بوضع قمي خلفي ثابت.
لقمـي الخلفـي الثابـت، ولكـن الطـور يسير المخاض بشكل طبيعي في حالـة الوضـع ا -

الثاني للمخاض يميل ألن يتطاول  أكثر من ساعتين(، كما أنه يترافق مع مزيد من 
 األلم. 



 
  

 
  

الثابـــت فـــإن رأس الجنـــين قـــد يخضـــع لمطابقـــة شـــديدة مـــع  OTوكمـــا بالنســـبة للوضـــع  -
تشكل حدبـة مصـلية كبيـرة، الـذي يمكـن أن يـؤدي إلـى صـعوبة فـي تشـخيص المسـتوى 

ـــدخ ـــة الطـــور الثـــاني المتطـــاول إذا اســـتمر والت ل الجنينـــي بدقـــة. يمكـــن االكتفـــاء بمراقب
 المخاض بالتقدم وكان نظم القلب الجنيني طبيعيًا.

، ولكــن إذا قــاوم العجــان الــوالدة OPيمكــن للــرأس أن يتولــد بشــكل عفــوي فــي الوضــع  -
ون بشــكل زائــد فقــد تكــون هنــاك حاجــة للــوالدة بمســاعدة ملقــط مــنخفض )ملقــط سيمبســ

 يمكن اللجوء إلى المحجم باستعمال قديح مخصص للتطبيق الخلفي االمن.مثاًل(. 

. يجـــرى خـــزع فـــرج جـــانبي واســــع OPيمكـــن للـــرأس أن يـــدور، ولكنـــه يتولـــد بالوضــــع  -
 لتخفيف المقاومة لوالدة رأس الجنين.

 

 
 

 غ أو أكثر.  4500بأنها: بلوغ وزن الجنين  ACOGتعرف العرطلة الجنينية حسب  -

وتعرف العرطلة  حسب الزيادة في الوزن حسب سن الحمل: إذا كـان وزن الـوالدة يزيـد 
 ن الحمل. % من أوزان األطفال بنفس س90عن أوزان 

( أن تنتج عـن عوامـل مورثيـة، الـداء السـكري macrosomiaيمكن للعرطلة الجنينية ) -
وبشـكل عــام كلمــا كـان الجنــين أكبــر كلمــا الوالـدي، تعـدد الــوالدات، أو الحمـل المديــد. 

عضــال  كـان المخـاض أطـول وكلمـا زادت نســبة حـدوث الـوالدات بـالملقط المتوسـط وا 
غ كلمــا 4500كــذلك كلمــا زاد وزن الجنــين عــن  (.Shoulder dystociaالكتــف  



 
  

 
  

ازدادت نسبة المراضة والوفيات حول الـوالدة الناتجـة عـن الرضـوض الوالديـة، بخاصـة 
 إعضال الكتف. 

يعتبـــر تحديـــد وزن الجنـــين بدقـــة أمـــرًا صـــعبًا، حتـــى بمســـاعدة التصـــوير فـــوق الصـــوتي  -
وزن الجنـين إلـى  يمكن أن تصل األخطاء في تقـديرلتقييم حجم رأس وجسم الجنـين. 

 . % أو أكثر20 – 15

باإلضافة إلى ذلك فإن حدوث إعضال الكتف يتعلـق بحجـم حـوض األم مقارنـة بحجـم  -
الجنــين إذا كــان هــذا األخيــر كبيــرًا جــدًا، وهــي عالقــة ســريرية مــن الصــعب تحديــدها. 

إال أنــه مــن أن متوســط مــدة المخــاض يتطــاول فــي األجنــة كبيــرة الحجــم، مــن رغم بــالو 
لمعتــاد حــدوث العضــال الكتفــي بشــكل غيــر متوقــع بعــد المخــاض الــذي تقــدم غيــر ا

 بالشكل الطبيعي حتى لحظة الوالدة.
نمـا يـتم ذلـك بواحـدة  - ال يمكن التغلب علـى إعضـال الكتـف بالشـد علـى رأس الجنـين، وا 

 أو أكثر من المناورات المخصصة الستخراج الكتف األمامية من خلف ارتفاق العانة. 

الضـــغط باليـــد فـــوق الناحيـــة فـــوق العانـــة نحـــو األســــفل أو  اورة األولـــىالمنـــتتضـــمن  -
 الوحشي كمحاولة لدفع الكتف األمامية تحت ارتفاق العانة أو بعيدًا عنه. 

(. ُيعطــف McRoberts maneuver) مــاك روبــرتسبعــد ذلــك يمكــن إجــراء منــاورة  -
ري، ممــا يحــرر فخــذا األم بشــدة علــى الــبطن لتخفيــف الزاويــة بــين العجــز والعمــود الفــ

الكتــف العالقـــة. إذا لــم يـــنجح ذلــك يضـــغط المولـــد بأصــابعه علـــى لــوح الكتـــف الخلفيـــة 
كمحاولــة لتــدوير الكتــف الخلفيــة باتجــاه األعلــى حتــى تصــبح فــي األمــام. إذا لــم تنحــل 
المشكلة يتم إدخال اليد في المهبل واإلمساك باليد الخلفية ثم سحبها أمام الصدر، مما 

الكتــف الخلفيــة وتحــرر الكتــف األماميــة مــن خلــف ارتفــاع العانــة. قــد  يــؤدي إلــى والدة
 تؤدي هذه المناورة إلى كسر عظم العضد، ولكن العظم يلتحم سريعًا في الوليد.



 
  

 
  

ــة يكســر أحــد عظمــي الترقــوة أو كالهمــا  - . إذا لــم تكــن أي مــن هــذه المنــاورات فعال
معــاكس للجنــب لتجنــب ويفضــل إجــراء ذلــك بالضــغط علــى عظــم الترقــوة فــي االتجــاه ال

 حدوث الريح الصدرية الرضية.

قــد يــؤدي الشــد الزائــد علــى الــرأس إلــى أذيــة الضــفيرة العضــدية، مــع احتمــال حــدوث  -
. يمكن كذلك للمناورة الموصوفة هنا التي تهدف للتغلب على إعضال شلل إرب الدائم

الكتـــــف )وخصوصـــــًا بالضـــــغط علـــــى الكتـــــف األماميـــــة نحـــــو األســـــفل باتجـــــاه أرضـــــية 
 الحوض( أن تؤدي إلى أذية الضفيرة العضدية.

( لتدبير إعضال Zavanelli maneuver) زافانللي لقد وصفت مناورة أخرى من قبل -
الكتــف الــذي ال يتحســن بــالطرق الموصــوفة أعــاله. وفــي هــذه الطريقــة التــي تمثــل حــاًل 

إلـى المهبـل  أخيرًا تتم إعادة رأس الجنـين يـدويًا إلـى مـا كـان عليـه قبـل الـدوران ثـم يعـاد
ببطء بتطبيق ضغط ثابت نحـو األعلـى. بعـد ذلـك تسـتكمل الـوالدة بالعمليـة القيصـرية. 

 وقد نحتاج الستخدام أحد مرخيات الرحم عند اتباع هذه الطريقة.

 

 
 مكن للشذوذات الموضعة في تشريح الجنين أن تؤدي إلى اإلعضال. ي -

( إلـى تضـخم رأس الجنـين internal hydrocephalus) االستسـقاء الـداخليؤدي يـ -
لدرجــة تصــبح فيهــا الــوالدة المهبليــة مســتحيلة. عــادة مــا يوضــع التشــخيص بالتصــوير 

غيـر علـى أنـه باألمواج فوق الصـوتية الـذي يجـرى عنـد االشـتباه السـريري، وقـد يظهـر 
 متوقعة عند إجراء التصوير الستطبابات أخرى.

توفر خيارات متعددة لوالدة الجنـين الـذي يعـاني مـن االستسـقاء. يمكـن إفـراغ الكميـات ت -
ـــة  ـــدماغي الشـــوكي بإدخـــال إبـــرة فـــي األجـــواف البطينيـــة الدماغي الكبيـــرة مـــن الســـائل ال

أثنــاء المخــاض، كمــا يمكــن إفــراغ الســائل عبــر فــي مباشــرة عبــر عنــق الــرحم المتســع 
دة األمـواج فـوق الصـوتية لرؤيـة رأس الجنـين. ه بمسـاعئـأثنا فيالبطن قبل المخاض أو 



 
  

 
  

وبــداًل مــن ذلــك يمكــن توليــد الجنــين بــالوالدة القيصــرية لتجنــب خطــورة اإلنتــان، والــذي 
 يمكن أن ينتج عن إفراغ السائل عبر المهبل أو البطن.

يمكن أن يؤدي تراكم الحبن في بطن الجنين أو تضخم أعضاء الجنين، كالمثانـة أو  -
ل غير متوقع بعد والدة رأس الجنين. ويمثـل عـدم التوافـق الريصـي الكبد، إلى إعضا

 والخزب غير المناعي أسبابًا محتملة لهذه الحاالت. 

فــوق الصــوتية قبــل  وفــي حــال وجــود مثــل هــذه الحــاالت يجــرى التقيــيم الحــذر بــاألمواج -
ه لتحديــد ســبب الضــخامة الكبيــرة فــي بطــن الجنــين. يمكــن تفريــغ المخــاض أو فــي أثنائــ

ئل الحــبن أو البــول مــن المثانــة المتضــخمة قبــل الــوالدة المهبليــة عــن طريــق البــزل ســا
 باستخدام إبرة تحت التصوير باألمواج فوق الصوتية. 

ـــين بالشـــكل  - ـــم يمكـــن تخفيـــف الضـــغط عـــن بطـــن الجن ـــوالدة القيصـــرية إذا ل تســـتطب ال
 الكافي.

ئي )قيلـة سـحائية( يؤدي وجود تشوه فـي الفقـرات القطنيـة العجزيـة إلـى نتـوء كـيس سـحا -
عادة ما تكتشف أو كيس سحائي يحتوي على النخاع الشوكي )قيلة سحائية نخاعية(. 

فيتــوبروتئين فــي المصــل أو الســائل األمنيوســي،  - هــذه العيــوب نتيجــة الرتفــاع قــيم 
أو بالتصوير باألمواج فوق الصوتية. ينصح بالوالدة عن طريق البطن إذا كان الكيس 

ـــان. إذا كـــان الكـــيس كبيـــرًا لتجنـــب اإل عضـــال أو تمـــزق الكـــيس واحتمـــال حـــدوث اإلنت
فيتـوبروتئين، فقـد تكـون  -صغيرًا ومغطى بالجلد، الذي يترافق بوجود قـيم طبيعيـة لــ 

 الوالدة المهبلية ممكنة.

 

 
( cephalopelvic disproportion( )CPDافق الرأسي الحوضي )يشاهد عدم التو  -

 إذا لم يكن حجم الحوض العظمي لألم وشكله مناسبين للسماح بمرور رأس الجنين.



 
  

 
  

يمكن لهذه المشكلة أن تحدث نتيجة لصغر أحـد مسـتويات الحـوض. يمكـن أن يحـدث  -
CPD ان فـي وضـع النسبي مع حوض طبيعي إذا كان رأس الجنين كبيرًا للغايـة أو كـ
 شاذ. 

ولكـن تضـيقات قد يكـون حـوض األم متضـيقًا بمسـتوى المـدخل أو الحـوض المتوسـط،  -
ذا ترافقـت مـع تضـيقات الحـوض إال إ مخرج الحوض تعتبر غير شائعة على الطالق

 المتوسط.
يؤدي عدم التناسب الرأسي الحوضي بمستوى مدخل الحوض إلى فشل نزول الرأس  -

 . وتدخله

ير متدخل في خـروس عنـد بـدء المخـاض فـإن ذلـك يزيـد مـن احتمـال إذا وجد الرأس غ -
فــي مــدخل الحــوض، ولكــن عــدم تــدخل الــرأس فــي الولــود هــو لــيس حــدثًا  CPDوجــود 

 النسبي في الولودات حيث ينبغي التفكير به. CPDنادرًا. يمكن أن يحدث 
يبــدأ أثنـاء المخــاض فــي خـروس فــإن التــدبير  فــي إذا كـان الــرأس الجنينــي غيـر متــدخل -

بـــالتقييم الســـريري الـــدقيق لحـــوض األم. إذا كانـــت ســـعة مـــدخل الحـــوض طبيعيـــة فمـــن 
إذا لـــم تكـــن التقلصـــات  الممكـــن اتبـــاع المعالجـــة المحافظـــة بمراقبـــة نمـــوذج المخـــاض.

 الرحمية فعالة يؤخذ حث المخاض باألوكسيتوسين بعين االعتبار.
خل الحــوض، هــو أشــيع بمســتوى الحــوض المتوســط منــه فــي مــد CPDإن حــدوث  -

وذلــك ألن ســعة الحــوض المتوســط تقــل عــن ســعة مــدخل الحــوض مــن جهــة، وألن 
 شذوذات وضع الرأس هي أكثر حدوثًا في الحوض المتوسط من جهة أخرى.

عادة ما يسـتدل علـى حـدوث اإلعضـال العظمـي عنـد الحـوض المتوسـط بتوقـف نـزول  -
فـــإن تطـــابق  إلـــى توقـــف النـــزول CPD. حـــين يـــؤدي +3أو  +2الـــرأس فـــي المســـتوى 

الرأس مع العنق يكـون ضـعيفًا ممـا يـؤدي إلـى ضـياع جـزء مـن القـوة المطلوبـة لتحقيـق 
يمكــن أن يترافــق مــع تبــاطؤ المعــدل المتوقــع التســاع  CPDاتســاع العنــق. وبــذلك فــإن 

 العنق قبل أن يصبح توقف النزول واضحًا.



 
  

 
  

 
لقــد لقــي تطبيــق التخــدير فــوق الجافيــة للســيطرة علــى األلــم خــالل المرحلــة األولــى مــن  -

المخاض قبواًل واسعًا. وقد سمح تحسين تقانات التخدير فوق الجافية بإجراء اإلحصار 
القطعـــي والتســـريب المتواصـــل المضـــبوط للمركنـــات والمخـــدرات الموضـــعية بحيـــث تـــتم 

 عارض ممكن مع سيرورة المخاض.قل تالسيطرة على األلم مع أ
تتفاوت نسبة تعارض التخـدير فـوق الجافيـة مـع تقـدم المخـاض، وال يـزال النقـا  يـدور  -

 حول هذا الموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  
  

 
 

يمثـــل المخـــاض والـــوالدة المبكـــرين ســـببين أساســـيين للمراضـــة والوفيـــات حـــول الـــوالدة. 
% من جميع الولدان في الواليات المتحدة هم خدج، إال من أن أقل من رغم بالو 

ـــي  ـــدان.-أنهـــم يســـاهمون ف ـــد الول ـــات عن ـــدل المراضـــة والوفي  % مـــن مع
ولتخفيــــف األثــــر الطبــــي واالقتصــــادي للــــوالدة المبكــــرة، فــــإن الهــــدف الرئيســــي للعنايــــة 

نمـــا يســـتهدف ز  يـــادة التوليديـــة ال يقتصـــر علـــى تخفيـــف نســـبة حـــدوث هـــذه المشـــكلة، وا 
 العمر الحملي ألطول ما يمكن حين تكون الوالدة المبكرة أمرًا ال مفر منه.

 

( ب نهــا الــوالدة التــي تحــدث بعــد األســبوع تعــرف الــوالدة المبكــرة  
تـرة ويعرف المخاض الـذي يحـدث خـالل نفـس الفمن الحمل.  وقبل األسبوع  

 (.الزمنية بالمخاض المبكر )
وألن الخــــداج يشــــكل الســــبب الرئيســــي لوفيــــات الولــــدان، فــــإن الوقايــــة مــــن الخــــداج قــــد 

 أصبحت أولوية رئيسية.

 



 
  

  
  

  الفئـات تضـم هـذه ،  – توجد ثالث فئـات سـببية للـوالدة المبكـرة يظهرهـا الجـدول
ـــة الســـبب( ـــة  مجهول ـــرة العفوي ـــوالدة المبك ـــاكر، ال ـــاق األغشـــية الب وتحـــريض ، انبث

 المخاض الستطبابات طبية.
 :أسباب المخاض المبكر والوالدة المبكرة  1-11الجدول 

مجهول السبب  المرضى

 )أغشية سليمة(

انبثاق األغشية 

 الباكر المبكر

االستطبابات الطبية 

 لتحريض المخاض

  %  ز الخاصةالمراك
 المراكز العامة
 % % البيض
 % % % السود

  إن نسبة الـوالدة المبكـرة العفويـة تكـون مرتفعـة فـي مرضـى المراكـز الخاصـة، فـي حـين
أن انبثـــــاق األغشـــــية البـــــاكر يشـــــكل أشـــــيع أســـــباب الـــــوالدة المبكـــــرة فـــــي الســـــود فـــــي 

المستشفيات العامة. 
 من المحاوالت لتحديد المجموعات مجهولة السبب، حيث يعتقد بعض  لقد بذلت الكثير

الخبــــراء اآلن أن هــــذه الحــــاالت تنــــتج عــــن مشــــاكل غيــــر مشخصــــة كآفــــات المشــــيمة، 
اإلنتانـــات الصـــامتة، األســـباب المناعيـــة، أو األســـباب العنقيـــة أو الرحميـــة. وال تشـــكل 

ثنى هــــذه األســــباب المجموعــــة مجهولــــة الســــبب الحقيقيــــة إال نســــبة ضــــئيلة حيــــث تســــت
وقــد تبــين مــؤخرًا أن الحــاالت الوراثيــة المؤهبــة للتخثــر تشــكل نســبة هامــة مــن األخــرى. 

لـى حالـة مـا قبـل  المشاكل الرحمية المشيمية التي تؤدي إلى تحدد النمو داخـل الـرحم وا 
اإلرجاج، وهما السببان األشيع لتحريض المخاض الباكر بهـدف تجنـب مـوت الجنـين. 

ن الحاالت االجتماعية االقتصادية، النفسية االجتماعية، والطبيـة التـي وقد وجد عدد م
تزيد من خطورة الوالدة المبكرة.

 



 
  

  
  

  ــات المتحــدة ضــعف نســبة تبلــل نســبة حــدوث الــوالدة المبكــرة فــي الســود فــي الوالي
العامل على أنه حقيقة معزولـة، حيـث يمكـن ال يمكن النظر لهذا  حدوثها في البيض.

أن ينتج عن خصائص سكانية أخرى مثل نقص توفر العناية قبـل الـوالدة والقـدرة علـى 
الحصول عليها، زيادة الضغوط العامة، وسوء التغذية.

 

 أضعاف، وترتفـع هـذه  ل التالي بمقدار تزداد فرصة تكرر الوالدة المبكرة في الحم
بوجود سوابق والدتين مبكرتين. النسبة إلى 

  يبدو أن إسقاطات الثلث الثاني من الحمل تحمل خطورة متزايدة لحـدوث والدة مبكـرة
وخاصة إذا كانت في سوابق األم والدة مبكرة أيضًا.  تالية،

  ض فـي الثلـث األول مـن الحمـل هـو إن ارتفاع الخطـورة المترافـق مـع اإلجهـاض المحـر
ــادة هــذه موضــع جــدل.  ــق مــع زي ــث األول تتراف ــي الثل ولكــن الســقاطات المتكــررة ف

الخطورة.
  تتضمن العوامل الطبية والوالدية األخرى التي يمكـن أن تترافـق مـع الـوالدة المبكـرة كـاًل

، تشــوهات مـن النـزف فـي الثلـث األول للحمـل، إنتانـات السـبيل البـولي، الحمـل المتعـدد
الرحم، االستسقاء األمنيوسي، وقصور عنق الرحم.

  وقـــد تـــم مـــؤخرًا التركيـــز علـــى عمـــل األم، الفعاليـــة الجســـدية، الحالـــة الغذائيـــة، إنتانـــات
السبيل التناسلي، الضغوط النفسية، والقلق كعوامل خطورة كبرى للوالدة المبكرة.

  للوقاية على التركيز على ثالثة اتجاهات يمكـن أن تكـون تعتمد االستراتيجيات الحالية
على تثقيف المريضة لتحديد األعراض  عام  مسؤولة. لقد تم التركيز بدءًا من



 
  

  
  

والعالمـــــات البـــــاكرة بحيـــــث يمكـــــن قبـــــول المريضـــــة بـــــاكرًا لتطبيـــــق المعالجـــــة الموقفـــــة 
للمخاض. 

  المتحدة في دعم هذه المقاربـة.  الدراسات المتعددة التي أجريت في الواليات أخفقتلقد
وفي فرنسا كانت البرامج أكثر نجاحًا ألن التركيز لم يقتصر على تثقيف الحامل حول 
نمـا امتـد أيضـًا ليشـمل عوامـل الخطـورة التـي يمكـن أن  األعراض والعالمات المبكـرة، وا 

احـة، تؤدي إلى هذا االختالط. باإلضافة إلى ذلك فقد تضمن البرنامج تـرك العمـل، الر 
والعناية بالمنزل.

  ــــى ــــإن االســــتراتيجية الحاليــــة تعتمــــد أواًل عل ــــد المريضــــات المعرضــــات وبــــذلك ف تحدي
. لقد طورت أنظمـة قيـاس متعـددة لتحديـد المجموعـات المعرضـة ألعلـى نسـبة للخطورة

% مــن الســكان. ولكــن، وألن نصــف الــوالدات المبكــرة خطــورة، التــي تشــكل حــوالي 
حـــاالت منخفضـــة الخطـــورة، فمـــن غيـــر الممكـــن تجـــاوز هـــذه  تقريبـــًا تحـــدث عـــادة فـــي

المجموعة. وبذلك ينبغي أن تطبق استراتيجية وقائية لجميع المريضات. 
 :لقد تم تحديد ثالثة اتجاهات يمكن أن تؤدي إلى الوالدة المبكرة 

 ـ اإلنتانات والعامل العنقي. 
 ـ العامل المشيمي الوعائي. 
 سي.ـ اإلجهاد والتوتر النف 

تســـاعد هـــذه االتجاهـــات فـــي تحديـــد المريضـــة المعرضـــة للخطـــورة وتطبيـــق التـــداخالت 
 الممكنة.

 

لقد ظهـر أن التهـاب المهبـل الجرثـومي يترافـق مـع الـوالدات المبكـرة بشـكل مسـتقل عـن 
المهبــل الجرثــومي مــن نســبة وقــد خففــت معالجــة التهــاب عوامــل الخطــورة األخــرى. 
باإلضــافة إلــى ذلــك فــإن إعطــاء الصــادات لألمهــات اللــواتي  حــدوث الــوالدة المبكــرة.



 
  

  
  

يدخلن في حالة مخاض مبكر تطيل بشكل كبيـر مـن الفتـرة الممتـدة بـين بـدء المعالجـة 
والوالدة مقارنة بالمريضات اللواتي ال يتلقين الصـادات. وبـذلك فـإن التعامـل مـع قضـية 

 نات الالعرضية هي استراتيجية هامة في الوقاية من الوالدة المبكرة.اإلنتا

 

 

يظهر العامل المشيمي الوعائي في وقت باكر من الحمـل وذلـك عنـد التعشـي ، حيـث 
ة. ، والعضــلة الرحميــ ســاقطلتحــدث تبــدالت هامــة فــي مكــان التقــاء المشــيمة، الغشــاء ا

التـي  تحدث في البداية تبدالت مناعية هامة، التي تتضمن التحـول مـن سـيطرة 
الـــذي يـــتم فيـــه إنتـــاج األضـــداد الحاصـــرة  قـــد تكـــون ســـامة للجنـــين، إلـــى نمـــوذج 

والوقايــة مــن الــرفض. وفــي الوقــت نفســه تغــزو الخاليــا المغذيــة الشــرايين الحلزونيــة فــي 
تضمن بذلك االتصال الوعائي مـنخفض المقاومـة. الغشاء الساقط والعضلة الرحمية، و 
فـي الفيزيولوجيـا اإلمراضـية لـنقص  يقـوم بـدوٍر هـاٍم ويعتقد حاليًا أن تبدل هذه العوامل 

وهو جزء هام من الوالدة المبكرة، تحدد النمو الجنيني، وما قبل اإلرجاج.نمو الجنين، 

  

أن كاًل من اإلجهاد الـذهني )االسـتعرافي( واإلجهـاد النـاجم عـن العمـل باإلضـافة يعتقد 
 الكـورتيزولإلى التـوتر تـؤدي إلـى زيـادة تحريـر الكـورتيزول والكاتيكوالمينـات. يحـرض 

( من المشيمة، المفرز من الغدة الكظرية إفراز الهرمون المحرر لحاثة الكظرية )
ة المخــاض عنــد تمــام الحمــل. وال يقتصــر تــأثير والمعــروف عنــه أنــه يحــث علــى بدايــ

أثنــاء االســتجابة للشــدة علــى الجريــان الــدموي الــوارد إلــى فــي المتحــررة  الكاتيكوالمينــات
نما يؤدي أيضًا إلى إثارة التقلصات الرحمية.   الوحدة الرحمية المشيمية، وا 

ذائي يمثـــــل ســـــوء التغذيـــــة النـــــاتج عـــــن نقـــــص الحريـــــرات أو تبـــــدل نمـــــوذج الـــــوارد الغـــــ
 )كالصيام( عوامل شدة معروفة تترافق مع زيادة معتبرة في خطورة الوالدة المبكرة. 



 
  

  
  

، وفي دعم ل جهاد كسبب للوالدة المبكرة فقد أظهـرت الدراسـات أن مسـتويات 
وهو وسيط االستجابة للشدة، ترتفع بشكل كبير فـي األسـابيع التـي تسـبق المخـاض 

الحالــة الغذائيــة هــي التــداخالت الحاليــة الوحيــدة  . إن تخفيــف اإلجهــاد وتحســينالمبكــر
 التي يمكن أن تفيد في هذا المجال.

علــــى  و  يعتمــــد تشــــخيص المخــــاض المبكــــر الــــذي يحــــدث بــــين األســــبوعين 
 المعيارين التاليين سواء كانت األغشية سليمة أو متمزقة: 

   .دقيقة( تقلصات كل  قة أو دقي تقلصات كل  ( وجود تقلصات رحمية   
 سم أو أكثر(. % أو اتساع يبلل ( وجود تبدالت في عنق الرحم  إمحاء بمقدار  

  للــــوالدة المهبليــــة  قــــة ولــــم تكــــن هنــــاك مضــــادات اســــتطبابإذا لــــم تكــــن األغشــــية متمز
اعه ومن المجيء يجرى تقييم كامل للت كد من طول العنق واتس)كالمشيمة المنزاحة( 

ــدخل. ــدار الت ــي ومق ــًا عــن أي مشــكلة قابلــة للمعالجــة  الجنين تقــيم المريضــة كــذلك بحث
ـــل والســـبيل البـــولي.  يمكـــن أن تكـــون مســـؤولة عـــن المخـــاض المبكـــر، كإنتانـــات المهب
توضـــــع المريضـــــة بوضـــــعية االســـــتلقاء الجـــــانبي، تراقـــــب الفعاليـــــة الرحميـــــة وتواترهـــــا، 

رة مالئمــــة، إال إذا كانــــت المريضــــة تحقــــق معــــايير وتفحــــص تبــــدالت العنــــق بعــــد فتــــ
المخــاض المبكــر المــذكورة أعــاله. يــتم البــدء باإلماهــة الفمويــة أو الخالليــة خــالل فتــرة 

المراقبة.
  تقريبــًا مــن الحــاالت مــع الماهــة والراحــة فــي الســرير تتوقــف التقلصــات فــي %

اودة المخـــاض . ولكـــن تبقـــى هـــؤالء المريضـــات معرضـــات لخطـــورة معـــبشـــكل مالئـــم
المبكر.

  ـــة فـــي حـــدوث ـــات المهبلي ـــرحم واإلنتان ـــدور االســـتعمار الجرثـــومي فـــي عنـــق ال ونظـــرًا ل
ــــات للبحــــث عــــن  المخــــاض المبكــــر وتمــــزق األغشــــية البــــاكر، فينبغــــي أن تؤخــــذ العين



 
  

  
  

. ومن العضويات األخرى التي قد تكون هامة نذكر اليوريابالزما، المكورات العقدية 
(. تترافـق هـذه األخيـرة اردنريال المهبليـة )الميكوبالزما، والغ

مع التهاب المهبل الجرثومي، حيث يمكن وضع هذا التشخيص باالعتمـاد علـى وجـود 
، رائحـــة الســـمك بعـــد إضـــافة المهبـــل أكبـــر مـــن  عالمـــات ســـريرية:   – 

، والضــــائعات (%، وجــــود الخاليــــا الــــدليل )هدروكســــيد البوتاســــيوم 
الحليبية.

  فعن إعطاء الصادات للمريضة في وألن التجارب العشوائية تشير إلى فعالية المعالجـة
يمكن إعطاء شوط عالجي من األمبيسيللين  حالة المخاض المبكر هو إجراء مقبول.

و/أو اإلريترومايسين لسـبعة أيـام للمريضـات اللـواتي ال يتحسـس علـى البنيسـيللين. أمـا 
التحسس على البنيسيللينات فيمكن إعطاء الكليندامايسين أو الفانكومايسين.في حال 

  ــــدم ــــة بمجــــرد تشــــخيص المخــــاض المبكــــر: تعــــداد ال ــــة التالي تجــــرى الفحــــوص المخبري
اإلجمالي، سكر الدم العشـوائي، شـوارد المصـل، تحليـل البـول، وزرع البـول والتحسـس. 

الجنـين، تأكيـد المجـيء، تقيـيم طـول يفحص الجنين باألمواج فوق الصوتية لتقييم وزن 
العنــق، ونفــي وجــود أي تشــوه خلقــي مرافــق. يمكــن لالختبــار أيضــًا أن يتحــرى العامــل 

المسبب المسؤول، مثل الحمل التوأمي وتشوهات الرحم.
  إذا لم تستجب المريضة للراحة في السـرير والماهـة توضـع علـى المعالجـة الموقفـة

ادات اســتطباب. ينبغــي أن تكــون اإلجــراءات وذلــك بشــرط عــدم وجــود مضــ للمخــاض،
وبشــكل  .أكثـر هجوميـة مــن تلـك المطبقـة فـي األسـبوع  المطبقـة فـي األسـبوع 

ها اتساع شديد في العنـق عنـد القبـول تتطلـب تـدبيرًا أكثـر ديلمشابه فإن المريضة التي 
ن العنق لديها مغلقًا مع اتساع ضئيل.و هجومية من تلك التي يك

 
 
 



 
  

  
  

يعتقــد أن المخــاض المبكــر يترافــق بــنفس األحــداث الفيزيولوجيــة التــي تــؤدي إلــى بــدء 
المخاض الطبيعي. ويبدو أن جميع المـواد الدوائيـة المسـتخدمة حاليـًا تـؤدي إلـى نقـص 

األخـرى. يبـين  توفر شوارد الكالسيوم، ولكنها كذلك تعمل من خالل عدد من التـأثيرات
 المواد الدوائية المتوفرة المستخدمة حاليًا مع جرعاتها. -الصندوق 
 :األدوية الموقفة للمخاض  1-11الصندوق 

 سلفات المغنزيوم:

 %(  فـي  مـل مـن  غ ) علـى  يالمحلول: يحتوي المحلول األولـ
 مــل مــن  غ ) %. يحتــوي محلــول الصــيانة علــى مــل مــن الدكســتروز 

 – غ علـــى مـــدى  الجرعـــة األوليـــة:  %.مـــل مـــن الدكســـتروز  %( فـــي 
غ/سـاعة إلـى أن تتوقـف التقلصـات، تضـبط  ضـبط الجرعـة:  دقيقة بالطريق الخاللي. 

 غ/ساعة.ملغ/دل(، الجرعة العظمى   – حسب المستويات المصلية )
 – غ/ســاعة لمــدة  ، ثــم يعطــى ســاعة جرعــة الصــيانة: يحــافظ علــى الجرعــة لمــدة 

 .2 قبل إيقافه ساعة، يمكن التحويل إلى المعالجة الفموية بمشابهات  
 النيفدبين:

 ملغ.  – المستحضر: مضغوطات فموية تحتوي الواحدة منها على 
ملــغ إضــافية  دقيقــة تعطــي  ملــغ، إذا اســتمرت التقلصــات بعــد  جرعــة التحميــل: 
سـاعات لمـدة  ملـغ فمويـًا كـل  إذا توقف المخاض تعطى جرعة صـيانة )جرعة ثانية(، 

 ساعة أخرى. ساعات لمدة  ساعة ثم كل  
 لمعالجة فاشلة.فادقيقة بعد الجرعة الثانية  فشل المعالجة: إذا استمرت التقلصات 
 مثبطات تركيب البروستاغالندينات:

 تستعمل على المدى القصير فقط.

                                                           

ســـاعات، وتضـــبط الجرعـــة بشـــكل متكـــرر حســـب   – ملـــغ عـــن طريـــق الفـــم كـــل   – يعطـــى التريوتـــالين  
عة من إيقاف العالج الخاللي.النبض، يتم البدء بالعالج قبل نصف سا



 
  

  
  

 

  الـــدواء المختـــار لبـــدء المعالجـــة الموقفـــة للمخـــاض أصـــبحت ســـلفات المغنزيـــوم .
باإلضــافة إلــى ذلــك فهــي تشــكل الــدواء المختــار فــي المرضــى الــذين يعــانون مــن الــداء 

يتنـافس المغنزيـوم مـع الكالسـيوم علـى المسـتوى الخلـوي السكري أو أمراض القلـب. 
. يؤدي تغلب المغنزيوم في هذا التنافس أثناء نزع االستقطاب في للدخول إلى الخاليا

إلـــى نقـــص فعـــال فـــي تركيـــز شـــوارد الكالســـيوم داخـــل الخاليـــا ممـــا يـــؤدي إلـــى ارتخـــاء 
العضلة الرحمية.

  أن مستويات المغنزيـوم الضـرورية إليقـاف المخـاض لـم تقـيم بشـكل دقيـق، من رغم بالو
تكـــون أعلـــى مـــن تلـــك الالزمـــة للوقايـــة مـــن إال أنـــه يبـــدو أن المســـتويات المطلوبـــة قـــد 

ملـــغ/دل تبـــدو مناســـبة.   – اإلرجـــاج. ويبـــدو أن المســـتويات التـــي تتـــراوح بـــين 
. -يمكن تحقيق هذه المستويات باستعمال الجرعات الموصوفة في الصندوق 

  يسرب الدواء بشكل متواصل بعـد إعطـاء جرعـة التحميـل، وتراقـب مسـتويات المغنزيـوم
الزمــا إلــى أن يــتم الوصــول إلــى مســتويات عالجيــة. يحــافظ علــى مســتوى الــدواء فـي الب

ـــى أن تتوقـــف التقلصـــات. وتضـــبط الجرعـــة فـــي حـــال نقـــص  فـــي المجـــال العالجـــي إل
تصفية الكرياتينين، حيث يطرح المغنزيوم عن طريق الكليتين. 

  ســـاعة علـــى  إذا نجحـــت المعالجـــة فـــي إيقـــاف المخـــاض فـــإن التســـريب يســـتمر لــــ
ســاعات قبــل أن توقــف نهائيــًا.   – األقــل، وتخفــف الجرعــة بعــد ذلــك علــى مــدى 

يمكــن االســـتمرار بالتســـريب فـــي الحـــاالت عاليــة الخطـــورة )اتســـاع كبيـــر فـــي العنـــق أو 
استمرار المخاض مـع نقـص شـديد فـي وزن الـوالدة( إلـى أن تعطـى جرعـات كافيـة مـن 

.الستيروئيدات القشرية للجنين لتعزيز نضج الرئة
  ومـــن التـــأثيرات الجانبيـــة الطفيفـــة الشـــائعة لســـلفات المغنزيـــوم نـــذكر الشـــعور بالـــدفء

يشاهد التثبيط التنفسي حين تبلل مستويات والتوهج عند إعطاء الجرعة األولى منه. 



 
  

  
  

، ويحدث الحصار القلبي ثـم توقـف القلـب مـع التراكيـز ملل/دل  – المغنزيوم 
األعلى.

  ـــوم ـــنخفض تراكيـــز تكـــون مســـتويات المغنزي ـــد ت ـــة لهـــا عنـــد األم، وق فـــي البالزمـــا مقارب
الكالسيوم. قد يبدي الوليد بعض الخمول مع نقـص فـي المقويـة العضـلية، األمـر الـذي 
يــؤدي إلــى نقــص عالمــة أبغــار. تمتــد هــذه التــأثيرات لفتــرات مديــدة فــي الخــديج بســبب 

نقص التصفية الكلوية.
 الطريق الخاللــــي للســــيطرة علــــى المخــــاض اســــتخدمت المعالجــــة المديــــدة بــــالمغنزيوم بــــ

أن ذلـك لـم يـدرس بشـكل جيـد إال أنـه يبـدو أن مـن رغم بـالالباكر فـي حـاالت مختـارة. و 
ضياع الكالسيوم يشـكل أحـد التـأثيرات الجانبيـة الهامـة، والـذي أدى فـي إحـدى التقـارير 

ي بشـكل إلى ترقق العظـام وكسـور الفقـرات. لـم يـدرس تـأثير اسـتقالب الكالسـيوم الجنينـ
جيد، وخاصة بالنسبة لنمو العظم والتكلس. قد يكون تعـويض الكالسـيوم الوقـائي مهمـًا 

في هؤالء المرضى.

 

 وهو أحد حاصـرات أقنيـة الكالسـيوم، يشـكل مرخيـًا فعـااًل للـرحم عـن  ،تبين أن النيفدبين
لفعل أثناء الطور الثاني لفي طريق تثبيط التيار البطيء لشوارد الكالسيوم نحو الداخل 

. ويعتبـر النيفـدبين بـالطريق الفمـوي فعـااًل في الخاليا العضلية الملسـاء للـرحم الكامن
جــدًا فــي تثبــيط المخــاض البــاكر مــع تــ ثيرات جانبيــة والديــة وجنينيــة طفيفــة. يمكــن 
للنيفـــدبين أن يحـــل محـــل المعالجـــة الوريديـــة بســـلفات المغنزيـــوم بشـــكل تـــدريجي. 

التـــأثيرات الجانبيـــة علـــى الصـــداع، التـــوهج الجلـــدي، هبـــوط الضـــغط، وتســـرع  وتقتصـــر
القلب. يمكن تجنب هذين التأثيرين األخيرين جزئيًا بالتأكـد مـن إماهـة المريضـة بشـكل 

جيد وباستعمال الجوارب الضاغطة.
 
 
 



 
  

  
  

 

 

 تاغالندينات التقلصـــات الرحميـــة فـــي جميـــع مراحـــل الحمـــل، ســـواء فـــي تحـــرض البروســـ
الحـــي أو فـــي الزجـــاج. وألن البروســـتاغالندينات تركـــب موضـــعيًا وتبـــدي نصـــف عمـــر 

قصير نسبيًا، فمن الممكن إيقاف المخاض عن طريق تثبيط تركيبها داخل الرحم. 
 ج فــــــي حــــــاالت خاصــــــة حــــــين يكــــــون إنتــــــا تســــــتعمل هــــــذه المــــــواد لفتــــــرة قصــــــيرة

البروســتاغالندينات مســؤواًل عــن حــدوث المخــاض البــاكر، كمــا عنــد وجــود أورام ليفيــة 
رحمية. 

  يمثل الندوميتاسين أشيع مثبطات البروسـتاغالندينات المسـتخدمة، حيـث يمكـن أن
أن هذا األخيـر يترافـق مـع بعـض من رغم باليعطى بالطريق الفموي أو عبر الشرج، 

يصل اإلندوميتاسين إلى أعلـى قيمـه لطريق الفموي. الت خر في االمتصاص مقارنة با
ساعة من اإلعطاء الفموي. يطرح الدواء في البول الوالدي كما هو.   – بعد 

  ويمكــن أن يــؤدي إلــى قلــة الســائل األمنيوســي واالنغــالق المبكــر للقنــاة الشــريانية عنــد
القلـب عنـد الوليـد.  الجنين، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى فرط التوتر الرئوي وقصور

الندوميتاسـين يـؤدي إلـى تراجـع الوظيفـة الكلويـة الجنينيـة، باإلضافة إلـى ذلـك فـإن 
ن الولــدان الــذين يتعرضــون لــه داخــل الــرحم يبــدون خطــورة أكبــر لحــدوث التهــاب  وا 

 األمعاء والكولون المنخر، النزف داخل القحف، وبقاء القناة الشريانية.
  األمـــد مقبولـــة، ولكـــن ينبغـــي تقيـــيم الجنـــين بـــاألمواج فـــوق قـــد تكـــون المعالجـــة قصـــيرة

 الصوتية لتحري الجريان في القناة الشريانية إذا أعطي اإلندوميتاسين للحامل.

دات أن تطبيق األدوية الموقفة للمخاض قد فشل في إنقاص نسبة الـوالمن رغم على ال -
المبكرة في عدة دراسات كبيرة، إال أن استخدامها قد أدى إلى انزياح توزع المواليد إلـى 
أعمار حملية أكبر. إضافة إلى ذلك فقد شوهد تحسن فـي بقيـا الوليـد، نقـص فـي تـوارد 



 
  

  
  

(، وزيـادة ( )متالزمة الكرب التنفسي )
للبحـــث فـــي معـــالجين بهـــذه األدويـــة. وال يتســـنى الوقـــت فـــي وزن الـــوالدة فـــي الرضـــع ال

ًا.أسبوعًا حملي   لولدان األكبر من لزايا التي تمنحها هذه المعالجة لما

يوصي عدد مـن الدراسـات بتطبيـق المعالجـة الوقائيـة بالصـادات فـي حـاالت المخـاض  -
يوسي تحت السريري في هـؤالء المرضـى هـو أعلـى ممـا المبكر. إن توارد اإلنتان األمن

 كان يعتقد سابقًا.
باســتطاعة بــزل الســائل األمنيوســي التشخيصــي فــي المخــاض المبكــر مجهــول الســبب  -

% مــن هــؤالء المرضــى الــذين كــان الســائل األمنيوســي لــديهم العثــور علــى حــوالي 
الجــوف األمنيوســي فــي  مســتعمرًا بالعوامــل الممرضــة. إذا وجــدت الجــراثيم طريقهــا إلــى

% فــإن مــن المنطقــي االفتــراض بــأن نســبة مــن الحــاالت المتبقيــة ســيكون هــذه الـــ 
لديها جراثيم في الحيـز الخلـوي السـاقطي بـين الكوريـون والعضـلة الرحميـة. وبـذلك فـإن 
استعمال الصادات الوقائية في النساء اللواتي يعانين مـن المخـاض المبكـر هـو أمـر 

للوقايــة مــن تطــور النتــان الصــامت إلــى إنتــان أمنيوســي ســريري منطقــي كمحاولــة 
 وللوقاية من النتان عند الجنين.

النـزف الشـديد بسـبب تتضمن مضادات استطباب المعالجة الموقفة للمخاض كاًل من  -
انفكـاك المشـيمة البـاكر، النتـان األمنيوسـي، مـا قبـل الرجـاج المشيمة المنزاحة أو 

الشــديد، تحــدد النمــو داخــل الــرحم، التشــوهات الجنينيــة غيــر المتوافقــة مــع الحيــاة، 
. وموت الجنين



 
  

  
  

وبســبب نقــص معــدل نجــاح المعالجــة فــإن اتســاع العنــق المتقــدم يمكــن أيضــًا أن يحــول  -
ا أن المعالجـة قـد تـؤخر الـوالدة بمـمـن غم ر بـالدون تطبيق المعالجـة الموقفـة للمخـاض، 

 طة الستيروئيدات السكرية. اسيكفي لتسريع نضج رئة الجنين بو 
ينبغــي أن يحــدد تــدبير كــل مريضــة علــى حــدة، حيــث ينصــح مــثاًل بتطبيــق المعالجــة  -

عطـــاء الســـتيروئيدات الســـكرية حتـــى إذا كـــان عنـــق الـــرحم متســـعًا  الموقفـــة للمخـــاض وا 
 جود تقلصات رحمية غير مرتفعة التواتر.سم في حال و  بمقدار 

 
 

يفيـد تطبيـق الســتيروئيدات السـكرية لنضــاج رئـة الجنــين فـي نقــص نسـبة الوفيــات  -
ــوارد  ــات ا وتراجــع نســب ت ــة فــي الخــدج.والنــزف داخــل البطين إن هــذه  لدماغي

أســبوعًا( وال   – الفوائـد تطــال طيفـًا واســعًا مــن الولـدان بالنســبة لعمـر الحمــل )
تقتصر على نوع أو عرق معين. 

سـاعة تبلـغ  وتعطى في هذه المعالجة جرعتان من البيتاميتازون بالعضل بفاصـل  -
ـــغ، أو  الواحـــدة منهمـــا   عضـــل بفاصـــل جرعـــات مـــن الدكســـاميتازون بال مل

ملغ.  ساعة تبلغ الواحدة منها 
أيـــام. وألن  ســـاعة مـــن بـــدء المعالجـــة وتســـتمر لــــ  تتحقـــق الفائـــدة القصـــوى بعـــد  -

سـاعة ال تـزال تترافـق مـع نقـص كبيـر  المعالجة بالستيروئيدات السـكرية ألقـل مـن 
يروئيدات ، والنــزف داخــل البطينــات، فــإن المعالجــة بالســتفــي الوفيــات الجنينيــة، 

 قبل الوالدة يجب أن تعطى في جميع الحاالت، إال إذا كانت الوالدة المتوقعة قريبة.
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
  

  فـــي بعـــض المريضـــات ال تمتلـــك المعالجـــة الموقفـــة للمخـــاض أدنـــى تـــأثير. وفـــي هـــذه
ام المخــاض والــوالدة بأفضــل حــال ممكــن بحيــث ال الحالــة فــإن التــدبير يهــدف إلــى إتمــ

تســـاهم الـــوالدة فـــي زيـــادة نســـبة المراضـــة والوفيـــات الناتجـــة عـــن الخـــداج. تؤخـــذ جميـــع 
إن أقـل عمـر يمكـن للخـدي   معايير تقييم العمر الحملي ووزن الجنين بعين االعتبار.
غ،  أسـبوعًا أو  تحمله فـي الظـروف الحديثـة للعنايـة الطبيـة بالوليـد هـو 

أن هذه القيم تختلف حسب خبرة وحدة العناية المركزة بالوليد.من رغم بال
  إن نمــاذج نظــم القلــب الجنينــي التــي تكــون ســليمة نســبيًا فــي الجنــين عنــد تمــام الحمــل

يمكن أن تشير إلى وضع أكثر سوءًا حين تشاهد في الخـديج. تعتبـر المراقبـة الجنينيـة 
شـــذوذات نظـــم القلـــب الجنينـــي عظيمـــة األهميـــة. يـــؤثر المســـتمرة واالنتبـــاه المتواصـــل ل

الحماض عند الوالدة على الوظيفة التنفسية مـن خـالل تخريـب عامـل التـوتر السـطحي 
وتأخر تحريره.

  تفضــل الــوالدة المهبليــة بــالمجيء القمــي بغــض النظــر عــن عمــر الحمــل، وذلــك بشــرط
قـط السـفلي مـع خـزع تجنب الحماض الجنيني ورضوض الوالدة. وينصح باستخدام المل

الفــرج لتقلــيص مــدة المرحلــة الثانيــة للمخــاض. وتوصــي بعــض التقــارير بــإجراء الــوالدة 
القيصرية لتوليد األطفال الذين تكون أوزانهم متدنية للغاية.

  أسـبوعًا، مقارنـة بحـوالي  % مـن الولـدان بـالمجيء المقعـدي بعمـر يأتي %
حــدوث انســدال الســرر أو انضــغاطها فــي هــذا عنــد الــوالدة بتمــام الحمــل. تــزداد نســبة 

المجيء، كما قد يحدث احتباس الرأس المتـأخر فـي عنـق الـرحم عنـد الـوالدة ألن قطـر 
الـرأس يكــون أكبــر مــن عــرض الــورك فــي هــذا العمــر. تترافــق الــوالدة القيصــرية بتحســن 

غ. النتائج في حاالت المجيء المقعدي حين يقل وزن الجنين عن 
 



 
  

  
  

 

ـــاكر   ـــزق األغشـــية الب ( يعـــرف تم
(، وذلـــك مقارنـــة ببثـــق ( ب نـــه تمـــزق األغشـــية العفـــوي   

  خاض في أي مرحلة من الحمل.( قبل بدء الماألغشية المفتعل أو  
( عنــــــد الحــــــديث عـــــــن المبكــــــر ) لقــــــد اقتــــــرح اســــــتخدام مصــــــطلح 

المريضــات اللــواتي لــديهن مخــاض مبكــر مــع تمــزق بــاكر فــي األغشــية، ســواء كانــت 
 لديهن تقلصات رحمية أم ال.

 

ضـحة، ولكـن يعتقـد أن عـددًا مـن الحـاالت يسـاهم فـي غيـر وا ال تـزال أسـباب 
حـــدوث هـــذه الحالـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اإلنتانـــات المهبليـــة والعنقيـــة، اضـــطراب فيزيولوجيـــا 

 األغشية، قصور عنق الرحم، والعوز الغذائي.
 

  علـى وجـود قصـة مفـرزات مهبليـة سـائلة مـع ت كيـد وجـود  يعتمد تشـخيص
ينبغي نفي السلس البولي النوبي، الضائعات المهبلية،  نيوسي في المهبل.السائل األم

ينبغــي أو الســدادة المخاطيــة العنقيــة. يعتمــد تــدبير هــذه الحــاالت علــى عمــر الحمــل. 
عدم إدخال اليد الفاحصة إلى المهبل في غياب المخاض سـواء كانـت المريضـة فـي 

نتان والفترة الطويلة التـي تفصـل تمام الحمل أو قبله، وذلك بسبب خطورة إحداث ال 
ولتأكيــد التشــخيص يفحــص المهبــل بمنظــار  عــادة بــين إجــراء الفحــص وبــين الــوالدة.



 
  

  
  

، وألخــذ عينــات مــن العنــق للــزرع ومــن وطولــه المهبــل العقــيم لتقيــيم اتســاع عنــق الــرحم
السائل األمنيوسي إلجراء اختبارات نضج الرئة إذا حدث التمزق قبل تمام الحمل.

 السريري يشاهد عادة تجمـع السـائل األمنيوسـي فـي القبـو الخلفـي للمهبـل. إن  بالفحص
إجراء مناورة فالسالفا أو الضغط الخفيف على قعر الـرحم يـؤدي إلـى تـدفق السـائل مـن 

. فوهة عنق الرحم، ويعتبر ذلك مشخصًا لـ 
 ( ( اختبـــار ورق النتـــرازين )يــتم تأكيـــد التشـــخيص مــن خـــالل

( ( الــــذي يتحــــول إلــــى اللــــون األزرق بوجــــود الســــائل األمنيوســــي القلــــوي، و )
وضــع عينــة مــن الســائل علــى صــفيحة مجهــر، تجفيفهــا بــالهواء، والبحــث عــن ظــاهرة 

(. تشــاهد نتــائج إيجابيـة كاذبــة فــي اختبـار النتــرازين بوجــود البــول التسـرخس )
الــدم فــي المهبــل فــي بدايــة المخــاض، وفــي القلــوي، الــدم، أو مخــاط العنــق. قــد يتواجــد 
هذه الحالة ال يكون التسرخس واضحًا. 

  وكمـــا فـــي حالـــة المخـــاض المبكـــر مـــع أغشـــية ســـليمة يجـــرى التصـــوير بـــاألمواج فـــوق
الصوتية لنفي التشوهات الجنينية وتقييم العمر الحملي وكمية السائل األمنيوسي.

 

  يعمـل الكــيس األمنيوســي الســليم كحــاجز ميكـانيكي دفــاعي ضــد اإلنتــان، ولكــن الســائل
لك بعض الخصائص القاتلة للجـراثيم التـي يمكـن أن ذاألمنيوسي يمتلك باإلضافة إلى 

( واإلنتانــــات فـــي الوقايــــة مــــن اإلنتـــان األمنيوســــي ) قـــوم بــــدورت
ألغشية السليمة حاجزًا كتيمًا ضد اإلنتـان، حيـث يشـاهد االسـتعمار الجنينية. ال تمثل ا

% مــن حــاالت المخــاض فــي تمــام الحمــل مــع أغشــية ســليمة وفــي الجرثــومي فــي 
% من حاالت المخاض المبكر.نسبة تصل إلى 

  مع المخاطر الناجمة  توازن المخاطر المترافقة مع الوالدة المبكرة بحالة



 
  

  
  

ي يمكــن أن تجعــل وجــود الجنــين فــي الــرحم أكثــر خطــورة. وال تقتصــر عــن اإلنتــان التــ
نما تشـمل أيضـًا إمكانيـة فشـل  المخاطر على تطور اإلنتان األمنيوسي بالنسبة لألم، وا 
تحريض المخاض بوجود عنق رحم غير مالئم للـوالدة، ممـا يـؤدي إلـى ضـرورة الـوالدة 

القيصرية.
 أنمــن رغم بــال، عنــد تمــزق األغشــية يوجــه التــدبير بشــكل رئيســي حســب عمــر الحمــل 

فــي تحديــد نتــائ  الحمــل  أهميــة مقــدار الســائل األمنيوســي المتبقــي بعــد 
يمكن أن تكون بمقدار أهمية العمر الحملي.

  يســـــتخدم التصـــــوير بـــــاألمواج فـــــوق الصـــــوتية بشـــــكل قياســـــي لتشـــــخيص قلـــــة الســـــائل
ائل األمنيوسـي وب الس(. يقاس المحور الطولي لجياألمنيوسي )

بمشــعر الســائل كــيس الحمــل، ويــدعى مجموعهــا بالســنتمترات  عفــي كــل ربــع مــن أربــا
(. وتعتبـر كميـة السـائل األمنيوسـي أقـل ( )) األمنيوسي

.من الطبيعي حين تقل هذه القيمة عن 
  ــين الــذي يقــل يــؤدي ترافــق نقــص الســائل األمنيوســي مــع عمــره  فــي الجن

وتتضـمن العوامـل التـي يمكـن أن  أسـبوعًا إلـى نقـص تصـنع الرئـة. الحملي عن 
تكــون مســؤولة عــن ذلــك انحشــار الجنــين مــع انضــغاط الصــدر، تحــدد التــنفس الجنينــي 
واضطراب إنتاج السائل الرئوي وجريانه. يمثل أمد تمزق األغشية اعتبـارًا هامـًا. كـذلك 

حم إلـــى عـــدد مـــن الشـــذوذات الهيكليـــة الوضـــعية يـــؤدي تقييـــد حركـــة الجنـــين داخـــل الـــر 
(.(، مثل القفد الفحجي ))

  أو أكثر وكانت حالـة عنـق الـرحم جيـدة يحـرض  في األسبوع  إذا حدث
ــة العفويــة خــالل  ــدأ التقلصــات الرحمي ــم تب أمــا إذا  ســاعة.  – المخــاض إذا ل

ئمــة للــوالدة مــع غيــاب دالئــل اإلنتــان فمــن المنطقــي كانــت حالــة عنــق الــرحم غيــر مال
ـــــ  ســــاعة قبــــل تحــــريض المخــــاض لتخفيــــف احتمــــال فشــــل التحــــريض  االنتظــــار ل

من الحمل. سنناق  فيما يلي مقاربة حاالت تمزق األغشية قبل األسبوع واإلنتان النفاسي. 



 
  

  
  

المجــراة فـــي حــاالت المخــاض المبكـــر، تؤخــذ كميـــات إضــافة إلــى الفحـــوص المخبريــة  -
كافية مـن السـائل األمنيوسـي المتجمـع فـي المهبـل لدراسـة نضـج الرئـة. وبسـبب ارتفـاع 

يفحص السائل األمنيوسـي بتلـوين غـرام  نسبة اإلنتان األمنيوسي المترافق مع 
 ويجرى الزرع الجرثومي.

  استمرار الحمل.  بمراقبة المريضة حين يتوقع تطبق المعالجة المحافظة في
نتان ترتفع، كما يبدو، كلمـا تطـاول أمـد تمـزق األغشـية، فـعن هـدف وألن خطورة ال 

. المعالجة المحافظة هو استمرار الحمل إلى أن تنض  رئة الجنين
 يوســي بــاكرًا مــا أمكــن بحيــث يمكــن تراقــب المريضــة عــن كثــب لتشــخيص اإلنتــان األمن

تخفيــف المخــاطر الجنينيــة والوالديــة. يترافــق اإلنتــان األمنيوســي الصــاعق مــع ارتفــاع 
يالم الرحم مع تهيج مرافق في بعض األحيان. درجة حرارة األم وا 

 .ينبغــي علــى  قــد يتــ خر التشــخيص والمعالجــة فــي حــاالت النتــان تحــت الســريري
األمنيوسي بوجود عدد من العالمات، والتـي تتضـمن ارتفـاع ر باإلنتان كفالطبيب أن ي

س( بغيـاب اإلنتانـات فـي أي مكـان  ف ) درجة حرارة األم ألكثـر مـن 
آخر من الجسم، تسرع القلب الجنيني، إيالم الرحم، وتهيج الرحم في اختبار الالشدة.

  ــــدبير المريضــــات اللــــواتي يعــــانين مــــن ــــر ت ــــذلك يعتب ــــة مــــن  أساســــياً  وب للوقاي
المراضة عند الوليد.

  يطيــل األمبيســيللين أو اإلريترومايســين بشــكل ملحــوظ مــن الفتــرة الفاصــلة حتــى الــوالدة
. وتكون المراضـة أقـل فـي الولـدان المولـودين ألمهـات معالجـات في حاالت 

بالصادات الوقائية.



 
  

  
  

 ؤخر المعالجـــة بالصـــادات بعـــد تشـــخيص النتـــان األمنيوســـي حتـــى أخـــذ العينـــات تـــ
تعتبـر المشـاركة بـين األمبيسـيللين والتوبرامايسـين المعالجـة المختـارة. المناسبة للـزرع. 

ويمكن أن تعطـى مركبـات السيفالوسـبورين فـي حـاالت التحسـس علـى البنيسـيللين، مـع 
% مــــن الحــــاالت. يحــــرض المخــــاض العلــــم أن التحســــس المتصــــالب يشــــاهد فــــي 

ــم تكــن بمجــرد بــدء المعالجــة بالصــادات.  قــد تكــون الــوالدة القيصــرية ضــرورية إذا ل
حالة عنق الرحم مالئمة للوالدة وكانت هناك دالئل على إصابة الجنين بالنتان.

  يشــكل وجــود الحــأل التناســلي الفعــال بوجــود أغشــية متمزقــة اعتبــارًا هامــًا. قــد ال تترافــق
ابة بالحأل في مكان بعيد عن عنق الرحم والمهبل مع زيادة في خطورة اإلنتانات اإلص

الجنينية، وبذلك فإن توضع اإلنتان يجب أن يؤخـذ بعـين االعتبـار قبـل التفكيـر بـإجراء 
الوالدة القيصرية اإلسعافية.

 ة على المخاض الباكر في مرضـى إن استخدام موقفات المخاض في السيطر  -
 هو أمر خاضع للجدل. 

تطبيق هذه المعالجة هو أنها قد تحجب دالئل اإلنتان الوالدي )مثل تسرع  يمنعإن ما  -
القلب( وأن التقلصات المترافقة مع تمزق األغشية قد تشكل مؤشرًا لإلنتان الرحمي. 

رافــق أصــاًل مــع دالئــل علــى قــد يت اســتعمالها فهــي أن  تــدعمأمــا الحجــج التــي  -
التقلصات الرحمية، كما يـتم كسـب الوقـت إلنضـاج الـرئتين. وعـادة مـا ال يكـون إيقـاف 

المخاض فعااًل بوجود اإلنتان.



 
  

  
  

  – تتنـــاقص فـــي الرضـــع الـــذين يولـــدون بعـــد  يبـــدو أن نســـبة حـــدوث  -
 . األغشية مقارنة بالولدان من نفس العمر الحملي بدون  ساعة من تمزق

قبــل  ولكـن التوصــيات الحاليــة هــي إعطــاء الســتيروئيدات فــي جميــع حــاالت  -
 أسبوعًا. 

 ضــــة فــــي يمكـــن أخــــذ التــــدبير فــــي العيـــادة الخارجيــــة بعــــين االعتبــــار بعـــد مراقبــــة المري
أيــام دون ظهــور أي دالئــل علــى اإلنتــان. ولتكــون المريضــة   – المستشــفى لمــدة 

مرشـــحة للتـــدبير بهـــذه الطريقـــة فإنهـــا يجـــب أن تكـــون أهـــاًل للثقـــة، أن تعطـــى تعليمـــات 
كاملة حول المخاطر المحتملة، وأن تبدي استعدادًا للمشاركة في تدبير حالتها. 

 عنــق مغلقــًا لتخفيــف نســبة انســدال الســرر. وتنصــح ينبغــي أن يكــون المجــيء رأســيًا وال
المريضــة فــي المنــزل بتحديــد الفعاليــة الجســدية، إيقــاف الجمــاع، ومراقبــة درجــة الحــرارة 
أربع مرات يوميًا على األقل. ويطلب من المريضة أن تراجع مباشرة في حال تجاوزت 

س(.  ف ) الحرارة 
 وع، حيث تؤخذ حرارتهـا، يجـرى اختبـار الالشـدة بعـد تقيَّم المريضة مرة واحدة في األسب

ـــب الجنينـــي القاعـــدة و األســـبوع  ـــيم نظـــم القل ـــيم كـــذلك نمـــو الجنـــين ، ويق . يق
طة األمـــواج فـــوق الصـــوتية مـــرة كـــل أســـبوعين. إن أي مريضـــة لـــديها قلـــة ســـائل ابوســـ

أمنيوسي تعتبر غير مرشحة للمتابعة في العيادة الخارجية.

تنطبق نفس النقاط التي نوقشت تحت عنوان المخاض المبكر على المريضات اللواتي  -
.يعانين من 

قـد يــؤدي نقـص الســائل األمنيوسـي الــذي يمكـن أن يرافــق هـذه الحــاالت إلـى انضــغاط   -
الســرر بــاكرًا مــع حــدوث تبــاطؤ متبــدل فــي قلــب الجنــين، وينطبــق ذلــك علــى كــل مــن 



 
  

  
  

يء القمي والمقعدي. وبذلك فقد تكون الوالدة البطنية ضرورية فـي عـدد كبيـر مـن المج
األمنيوســــــــــــي  تســــــــــــريبطة الاســــــــــــت، إال إذا أمكــــــــــــن تعــــــــــــويض الســــــــــــائل بو الحــــــــــــاال

(.)
 
 

  حم هـو قـدرة الوليـد علـى إن العامل األساسي والالزم لنجاح الجنين في الحياة خارج الـر
المحافظة على األكسجة. يتضمن نضج الرئتين تبدل تشريح الرئة باإلضافة إلى تبدل 

المعايير الفيزيولوجية والحيوية الكيميائية. 
  تقريبـًا إلـى ثـالث أو أربـع قصـيبات  تنقسم القصيبات االنتهائيـة بـدءًا مـن األسـبوع

(، الثــــاني ) تنفســــية. تبــــدأ الخاليــــا الســــنخية مــــن الــــنمط
والضرورية إلنتاج عامل التوتر السطحي، بالتكاثر خالل هذا الطور.

   ضـروريًا لنجـال الوظيفـة الرئويـة فـي يعتبر عامل التوتر السطحي )
وهـــو يتـــألف مـــن مـــزيج مـــن الفوســـفولبيدات، الدســـم، البروتينـــات، الســـكريات، الجنـــين، 

على إنقاص التوتر السـطحي لألسـناخ والمحافظـة علـى األسـناخ واألمالح. وهو يعمل 
ذات األقطـــار الصـــغيرة مفتوحـــة، إضـــافة إلـــى إنقـــاص الســـائل داخـــل األســـناخ. يركـــب 

باسـتخدام الكـولين، ويبـدو أن  عامل التوتر السطحي في الخاليا السـنخية مـن الـنمط 
تصاصه وتركيبه.إعادة االستعمال تشكل آلية هامة حيث تتم من خالل إعادة ام

  لقد اعتقد في البداية أن الفوسفاتيديل كولين  اللسيتين( يشكل أكثـر الفوسـفولبيدات
أهمية في نض  الرئتين، ولكـن تبـين فيمـا بعـد أن عناصـر أخـرى، مثـل فوسـفاتيديل 

يزداد إنتاج (، تمثل مواداً هامة أيضًا. ( وفوسفاتيديل غليسيرول  إينوزيتول  
ف رازهـــا مـــع تقـــدم الحمـــل، ويـــؤدي اإلفـــراز المســـتمر للســـائل القصـــبي فـــي هـــذه المـــواد وا 

السائل األمنيوسي إلى ارتفاع مستويات هذه المواد فيه مع اقتراب تمام الحمل.



 
  

  
  

 وســـي منيتســـمح معـــايرة هـــذه المـــواد فـــي الســـائل األمنيوســـي مـــن خـــالل بـــزل الســـائل األ
( بشــكل ســريع لليســتين )فــي الوليــد. تــزداد مســتويات ا بــالتنبؤ باحتمــال تطــور 

( تبقـى ثابتـة نسـبيًا للحمل، في حين أن مسـتويات السـفينغوميلين ) بعد األسبوع 
بعد هذه الفترة. 

باســتخدام االستشــراب اللــوني رقيــق الطبقــة ثنــائي  و  يمكــن قيــاس كــل مــن  -
عى بالســيماء الرئويــة  مــا يــد البعــد، وتشــكل هــذه القياســات مــع نســبة 

 .) 

لقــد تــم البحــث عــن اختبــارات ســريعة لتقيــيم نضــج رئــة الجنــين، علــى أن يتــابع النضــج  -
ًا علـى تقيـيم فيما بعد باستخدام االختبارات المعيارية األخرى. وقد تركز االهتمـام مـؤخر 

( ) 3 كثافــــة عــــدد األجســــام الصــــفيحية
(، التــي يـــتم تقييمهـــا بواســـطة عـــداد خاليــا كهربـــائي. بإمكـــان المخبـــر فـــي أي )

مستشفى أن يتم هذا الفحص خالل ساعتين. تعتمد المجاالت الطبيعية علـى العيـارات 
(، والحساســـية والقيمـــة ر مكرولتـــ الخاصـــة بكـــل مخبـــر )النضـــج 
المعياريــة، إن لـم تكـن أفضـل. قـد يشـيع اســتخدام  التنبؤيـة هـي بـنفس جـودة نسـبة 

 هذا االختبار مع تمرس المختبرات واألطباء على إجرائه.

 
 

                                                           
3
التي تحتوي على جسيمات تدعى باألجسام  2يتم إنتاج عامل التوتر السطحي في الخاليا السنخية من النمط  

الصفيحية، وتتألف هذه األخيرة من طبقات متراكبة من عامل التوتر السطحي بشكل مشابه لقشر البصل. يعتمد هذا 

 فيحية في السائل األمنيوسي بطرائق ضوئية .االختبار على تعداد األجسام الص



 
  

  
  

يض إنتـاج هـذا في الرضـع عـن نقـص عامـل التـوتر السـطحي. يمكـن تحـر  ينتج  -
عـن طريـق المعالجـة بالسـتيروئيدات القشـرية  العامل فـي الخاليـا السـنخية مـن الـنمط 

. والحاثة الدرقية
 

   يحــــدث تحــــدد النمــــو داخــــل الــــرحم )
ــل وزن الو   ــالتعريف حــين يق ــوي ب ــد عــن الخــط المئ % نســبة لعمــر لي
 الحمل.

  وصـغر الجنـين بالنسـبة لعمـر الحمـل ) ينبغـي أال يخلـط بـين مصـطلح
ببســاطة إلــى أن وزن الجنــين أو  (. يشــير ( )

يســتخدم  الوليــد هــو أقــل مــن الطبيعــي نســبة لعمــر الحمــل، فــي حــين مصــطلح 
رة مــن األجنــة أو الولــدان الــذين تحــدد نمــوهم بســيرورة مرضــية لوصــف مجموعــة صــغي

داخل الرحم، مما يؤدي إلى زيادة نسبة المراضة والوفيات حول الوالدة. 
  إن األجنة الذين يعانون من تحدد النمو معرضـون بشـكل خـاص لمشـاكل متعـددة مثـل

 لي.استنشاق العقي، االختناق، كثرة الحمر، نقص سكر الدم، والتخلف العق

إلـى ثـالث مجموعـات: والديـة، مشـيمية، وجنينيـة. كثيـرًا  يمكن تصنيف أسـباب 
 . ما تتشارك عدة أسباب في الحمول المختلطة بـ 

 

تتضمن األسباب الوالدية نقص الوارد الغـذائي، التـدخين، إدمـان األدويـة، الكحوليـة،  -
. لب المزرقة، والقصور التنفسيأمراض الق



 
  

  
  

)إنتـاج األضـداد الذاتيـة(  متالزمـة أضـداد الفوسـفولبيدوفي السنوات األخيرة تم تحديـد  -
. أو بدونــه فــي بعــض النســاء، مــع ارتفــاع التــوتر الشــرياني كواحــد مــن أســباب 

تشـــــاهد األضـــــداد المضـــــادة للفوســـــفولبيد مثـــــل مضـــــادات التخثـــــر الذأبيـــــة )
( واألضــــــــــداد المضــــــــــادة للكــــــــــارديولبين )

( فــي حـــاالت مناعيــة ذاتيـــة مكتســبة، وهـــي تــؤدي إلـــى إصــابة األوعيـــة 
الرحمية والمشيمية مما يؤدي إلى تأثر نمو الجنين وموته. 

، وقد تم مؤخرًا تحديد عدة آفات خلقية تؤهب للتخثر وتترافـق مـع زيـادة خطـورة  -
سقاط، وحالة ما قبل اإلرجاج، وتطال الشـرايين الحلزونيـة التـي تغـذي المشـيمة. لقـد اإل

تبين أن تحديد هذه الحاالت ومعالجتها بالهيبـارين مـنخفض الـوزن الجزيئـي والجرعـات 
 .الصغيرة من األسبرين قد خفف من مخاطر 

 

فيهـا نقـل الركـائز بسـبب القصـور المشـيمي. تشمل هذه الزمرة الحاالت التـي يضـطرب  -
ــة، وفــرط  ــة المزمن ــرط التــوتر الشــرياني األساســي، األمــراض الكلوي وهــي تتضــمن ف

إذا حـدث هـذا األخيـر فـي وقـت متـأخر مـن الحمـل دون أن  التوتر الشرياني الحملـي.
كـن أن مي .يترافق مع آفة وعائيـة مزمنـة أو كلويـة فمـن غيـر الشـائع أن يحـدث 

إلــى شــذوذات المشــيمة أو الحبــل الســري )مثــل  نســبة ضــئيلة مــن حــاالت  تعــزى
االرتكاز المظلي للحبل السري(.

 

تتضــــمن األســــباب الجنينيــــة التــــي يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى تحــــدد نمــــو الجنــــين كــــاًل مــــن  -
] )الليســـتريا و  النتانـــات داخـــل الـــرحم

 .والتشوهات الخلقية[ 
 



 
  

  
  

  وصف نمطان من تحدد النمو داخل الرحم: متناظر وغير متناظر.
(، يكـون نمـو كـل مـن الـرأس والجسـم ) المتنـاظرفي حاالت تحدد النمو  -

أس إلـــى الـــبطن طبيعيـــة، ولكـــن النمـــو غيـــر طبيعـــي. يمكـــن أن تكـــون نســـبة محـــيط الـــر 
اإلجمــالي يكـــون ناقصـــًا. غالبـــًا مـــا يترافـــق تحــدد النمـــو المتنـــاظر مـــع اإلنتانـــات داخـــل 

الرحم أو التشوهات الجنينية الخلقية. 
ــاظرعــادة مــا يشــاهد تحــدد النمــو  - ــر المتن ( فــي وقــت متــأخر مــن ) غي

ألحشاء البطنيـة غيـر األساسـية الحمل، حيث تعف اإلصابة عن الدماغ على حساب ا
للحياة. ونتيجة لذلك يكون حجم الرأس أكبر نسبيًا من حجم البطن.

 ديــــد العمــــر الحملــــي الحقيقــــي قــــد ال يشــــخص تحــــدد النمــــو داخــــل الــــرحم إال إذا تــــم تح
(، تحديد عوامل الخطورة من قاعدة البيانات الوالدية، وتقييم -)الصندوق للجنين

نمــو الجنــين بشــكل متكــرر مــن خــالل قيــاس ارتفــاع قعــر الــرحم أو التصــوير بــاألمواج 
فوق الصوتية.

  عنـد الجنــين أو الوليـد علـى أنــه نقـص الـوزن عــن الخـط المئــوي  يعـرف %
ن الخط المئوي العاشر هو األكثر استخدامًا كنقطة مرجعية. نسبة لعمر الحمل. وا 

 الــرحم المتكــرر أداة أوليــة لمســح األجنــة بحثــًا عــن  ينبغــي أن يشــكل قيــاس ارتفــاع قعــر
قل ارتفاع قعر الرحم عن  . وتتم االستعانة باالختبارات األخرى للتقييم كلما 

وجـدت لـدى األم عوامـل  سـم أو  القيمة المتوقعة لعمر الحمـل المؤكـد بـأكثر مـن 
قـــدم مـــع خطـــورة مثـــل فـــرط تـــوتر شـــرياني ســـابق، مـــرض كلـــوي مـــزمن، داء ســـكري مت

إصــابة وعائيــة، حالــة مــا قبــل إرجــاج، إنتــان فيروســي، وجــود أضــداد الــذأب أو أضــداد 
الفوسفولبيد، أو إدمان على النيكوتين، الكحول، أو المخدرات.



 
  

  
  

 :العوامل التي ينبغي تقييمها عند تحديد عمر الحمل  2-11الصندوق 

 .دقة تاريخ آخر دورة طمثية
  في الثلث األول.تقييم حجم الرحم بالفحص الحوضي
  تقييم حجم الرحم نسبة لعمر الحمل خالل الزيارات الالحقة )توافق أو تخالف

الحجم بالنسبة للعمر(.
  عمر الحمل عند سماع أصوات القلب الجنينية ألول مرة باستخدام الدوبلر )عادة

(. – في األسبوع 
  الخروسات في   – توقيت بدء الحركات الجنينية )عادة في األسبوع

في الولودات(.  – واألسبوع 
  قياس طول الجنين القمي المقعدي باألمواج فوق الصوتية الذي يكون أكثر دقة

 في الثلث األول.
  فـي  وقد تم مؤخرًا تركيز االهتمام علـى التنبـؤ بالمريضـات المعرضـات لخطـورة

ـــواتي يكـــون االختبـــار الثال ـــة المريضـــات الل ـــر منتصـــف الحمـــل. إن أجن ـــديهن غي ـــي ل ث
( دون أن تظهــــــر األمــــــواج فــــــوق الصــــــوتية والبــــــزل ، و ، طبيعــــــي )

. األمنيوسي وجود آفة ظاهرة فيها يمكن أن تكون معرضة لـ 
  عنــد  ارتفــاع مقاومــة الجريــان فــي الشــريان الســري والرحمــيباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن

حمـل يترافـق مـع ازديـاد خطـورة التصوير بالدوبلر في فتـرة بـاكرة تعـود حتـى منتصـف ال
مع تقدم الحمل. 

  ــــراهن يشــــخص ــــت ال ــــي الوق ــــاألمواج فــــوق اســــبو  ف ــــاس ب طة المعــــايير التــــي تق
ـــين الجـــداريين ) الصـــوتية:  ـــرأس،  (، القطـــر ب ـــبطن  محـــيط ال محـــيط ال
 طـــول الفخـــذ،  نســـبة محـــيط الـــرأس إلـــى محـــيط الـــبطن،  (، -)الشـــكل 

ـــى محـــيط الـــبطن، نســـبة طـــول الفخـــذ إ ـــوزن       حجـــم الســـائل األمنيوســـي، ل ال
إيكو دوبلر الشريان السري والرحمي.  المحسوب للجنين، و 



 
  

  
  

  هـو أكثـر هـذه المعـايير حساسـية فـي تقـدير  محـيط الـبطنومن بـين هـذه المعـايير فـإن
المتنــاظر وغيـر المتنــاظر. تعتمــد معظــم  وزن الجنـين ألنــه يتراجــع فـي كــل مــن 

دالت التــي تحســب وزن الجنــين علــى اثنــين أو أكثــر مــن هــذه العوامــل إلنقــاص المعــا
مقدار االرتياب في القياس.

  تقريبـًا،  ومع تقدم الحمل يبقى محيط الرأس أكبر من محيط الـبطن حتـى األسـبوع
ــد األســبوع بو بح النســبة بينهمــا معادلــة للواحــدة حيــث تصــ ــبطن  ع ــزداد محــيط ال ي

حـين يحـدث تحـدد النمـو غيـر المتنـاظر، في الحمول الطبيعيـة.  مقارنة بمحيط الرأس
يكـون بـالتعريف طبيعيـًا، فـي حـين أن  الذي يشاهد عادة في الثلث األخير، فـإن 

نسبة محيط الرأس إلى محيط البطن تكون غير طبيعية. أما في تحدد النمـو المتنـاظر 
نمـو المطلـق يتراجـع، كمـا فتكون نسبة محيط الرأس إلى البطن طبيعية، ولكن معـدل ال

يتناقص الوزن المقدر للجنين.
 
 
 

. المحيط 1-11الشكل 

الوسطي للرأس والبطن 

)المنحني المتوسط( عند 

الخط المئوي الخامس 

)المنحني السفلي( والخط 

المئوي الخامس والتسعين 

)المنحني العلوي( بين 

 . 40-16األسابيع 

 
 
 



 
  

  
  

  قبـل الـوالدة عـن طريـق التصـوير  % من حاالت  – يمكن تشخيص
تعتمــد الدقـة علــى نوعيـة التقيــيم،  أثنــاء الحمــل.فـي المتكـرر بــاألمواج فــوق الصــوتية 

المعايير المستخدمة في التشخيص، وتأثير المداخالت المطبقة بعد وضع التشخيص. 
فعلــى ســـبيل المثـــال لـــيس مــن غيـــر الشـــائع أن يتحســـن نمــو الجنـــين بعـــد التوقـــف عـــن 

يقاف استخدام التبغ، الكحول، والمخدرات.العمل، الر  احة في السرير، تعديل الغذاء، وا 
  إن تمثيل القياسات المأخوذة على منحنـي نمـو معيـاري هـو أمـر يسـتحق العنـاء. فعلـى

سبيل المثال يمكن للجنين أن يكون وزنه قريبًا من الخـط المئـوي العاشـر فـي منتصـف 
على العكس، قد يتناقص  ( أو أنه،) الحمل أن يستمر بالنمو على هذا المنحني

( الحقًا خالل الحمل.ألقل من الخط المئوي العاشر )

من الطب الوقائي  يشكل التنبؤ بالمخاطر القابلة للتعديل قبل حدوث الحمل جزءًا هاماً  -
يقـاف التــدخين طـريقتين هــامتين لتحسـين نمــو يمثـل تحســين التغذيـة  فـي هـذه الحالــة. وا 

الجنين في النساء اللواتي تقل أوزانهن عن القيم الطبيعية، وكذلك في المدخنات. 
ملل/يـوم( فـي بدايـة الحمـل  قد يساعد تناول الجرعـات الصـغيرة مـن األسـبرين   -

فـي النسـاء اللـواتي يعـانين مـن متالزمـة أضـداد  على تخفيـف احتمـال نكـس 
. الفوسفولبيد مع سوابق والدة طفل مصاب بـ 

أمـا بالنســبة للمريضــات الالتـي يعــانين مــن إحـدى حــاالت التأهــب للتخثـر الوراثيــة، فقــد  -
الجرعــــات يــــًا(، مــــع وحــــدة مــــرتين يوم تبــــين أن الهيبــــارين بجرعــــات صــــغيرة )

 .، ينقص كذلك من خطورة نكس أو بدونها الصغيرة من األسبرين



 
  

  
  

  بمجرد تشخيص تحدد النمو داخل الرحم فإن على الطبيب أن يركز جل اهتمامه على
ــة والتــدخينمعالجــة أي عوامــل مســببة قابلــة للتعــديل. ونظــرًا ألن  يــؤثران  ســوء التغذي

بشـــكل رئيســـي علـــى وزن الجنـــين فـــي النصـــف الثـــاني مـــن الحمـــل، فقـــد يكـــون إليقـــاف 
التغذية أثر إيجابي في هذا المجال. التدخين وتحسين 

  إن النســاء الالئـــي يتعرضــن لإلجهـــاد بســـبب العمــل هـــن أكثـــر عرضــة إلنجـــاب ولـــدان
ناقصي الوزن. يؤدي التوقـف عـن العمـل أو اإلقامـة فـي المستشـفى فـي بعـض حـاالت 
األمــــراض الوالديــــة إلــــى زيــــادة جريــــان الــــدم الرحمــــي، وقــــد يحســــن مــــن تغذيــــة الجنــــين 

ورة.المعرض للخط
  إن القرارات السريرية األكثر أهمية تحوم حول توقيت الوالدة وطريقتها. ويهدف التدبير

إلــى تعجيــل الــوالدة قبــل حــدوث الكــرب الجنينــي ولكــن بعــد نضــج رئــة الجنــين. يتطلــب 
( والسـيماء الفيزيائيـة ذلك مراقبة الجنين بشكل منتظم مع إجراء اختبار الالشـدة )

سبوع. تعتمد معظم المراكز علـى سـيماء معدلـة تتضـمن كـاًل مـن الحيوية مرتين في األ
(، وذلــك ألن . نــادرًا مــا يســتخدم اختبــار التحــدي باألوكسيتوســين )و  

 %.معدل اإليجابية الكاذبة فيه يقارب 

 كالتالي: تقارب األجنة التي يشتبه بعصابتها بـ 
الجنـين طبيعيـة وكانـت موجـودات األمـواج ال حاجة ألي تداخل إذا كانت نتائج مراقبة  .

فوق الصوتية تؤكد أن نمو الجنين هو ضمن الحدود الطبيعية.
أسـبوعًا أو أكثـر أو فـي أي عمـر حملـي يـتم التأكـد فيـه مـن  تستطب الوالدة بعمر  .

مـع  نضج رئة الجنين حـين تشـير موجـودات األمـواج فـوق الصـوتية إلـى وجـود 
ءات الجنــين. قـد ال يكــون البــزل األمنيوسـي آمنــًا أو عمليــًا أو بـدون شــذوذ فـي استقصــا

فـــي حـــاالت قلـــة الســـائل األمنيوســـي، وعنـــدها تؤخـــذ الـــوالدة بعـــين االعتبـــار دون تقيـــيم 
نضـــج الرئـــة ألن هـــذه األجنـــة تعتبـــر معرضـــة لخطـــورة االختنـــاق، مـــع العلـــم أن الشـــدة 

تسرع نضج الرئة الجنينية عادة. المرافقة لـ 



 
  

  
  

جــراء القياســات المتكــررة بــاألمواج فــوق تســتطب ا . لراحــة فــي الســرير، مراقبــة الجنــين، وا 
الصــوتية ثــالث مــرات أســبوعيات حــين تكــون نتــائج التصــوير بــاألمواج فــوق الصــوتية 

 .غير قاطعة بالنسبة لـ 
  يمثــل تقيــيم حركــة الجنــين طريقــة بســيطة يمكــن بهــا للمــرأة الحامــل أن تســاعد فــي تقيــيم

ـــين، ـــة الجن ـــذلك مســـاء  حال ـــى جانبهـــا فـــي حيـــث تقـــوم الحامـــل ب أثنـــاء االضـــطجاع عل
 األيســــر. تعطــــى التعليمــــات لــــألم بحيــــث تتصــــل بطبيبهــــا إذا لــــم تشــــعر بحــــدوث 

حركـــات خـــالل ســـاعة واحـــدة، حيـــث يحـــدد موعـــد إلجـــراء الســـيماء الفيزيائيـــة الحيويـــة. 
 بوع يوصـــي بعـــض األطبـــاء مريضـــاتهم بالبـــدء بعـــد الحركـــات الجنينيـــة فـــي األســـ

للحمل، وذلك بغض النظر عن الخطورة.

  بحد ذاته مضاد استطباب لتحريض المخاض، ولكـن ينبغـي أن تكـون  ال يمثل
عتبة إجراء القيصرية منخفضة نظرًا لضـعف قـدرة الجنـين المصـاب بتحـدد النمـو علـى 

فـي هؤالء المريضات ذوات الخطورة العالية  وبالنتيجة ينبغي مراقبةتحمل االختناق. 
طة جهــاز المراقبــة اللكترونــي لتحــري عالمــات التــ لم الجنينــي اســأثنــاء المخــاض بو 

باكرًا ما أمكن.
  تعتبــر مقاربــة المريضــة والوليــد مــن قبــل فريــق اختصاصــي كامــل أمــرًا إجباريــًا، وذلــك

بسبب احتمال حدوث االختناق الجنيني.
 ـــل بدقـــة ب ـــة يفحـــص الطف ـــر مراقب ـــة واإلنتانـــات. تعتب ـــوالدة لنفـــي التشـــوهات الوالدي عـــد ال

مســتويات الســكر فــي الــدم أمــرًا هامــًا وذلــك ألن مســتودعات الغليكــوجين فــي الكبــد ال 
تكون كافية في هذه األجنة، ويعتبر هبوط السكر مـن الموجـودات الشـائعة. وأكثـر مـن 

درًا فـــي هـــؤالء الولـــدان. تعتبـــر ذلـــك فـــإن انخفـــاض درجـــة الحـــرارة ال يشـــكل اختالطـــًا نـــا
متالزمـــة الكـــرب التنفســـي أكثـــر شـــيوعًا بوجـــود الكـــرب الجنينـــي، وذلـــك ألن الحمـــاض 

يؤدي عند الجنين إلى نقص تركيب عامل التوتر السطحي وتحريره.



 
  

  
  

 

علـى المـدى الطويـل بالسـبب. إذا تـم اسـتبعاد الرضـع الـذين لـديهم  يتعلق إنـذار  -
نتانــات، فــإن إنــذار بقيــة شــذوذ ات صــبغية، أمــراض مناعيــة ذاتيــة، تشــوهات خلقيــة، وا 

 المواليد هو جيد عمومًا.
 

  يومـًا(  أسـبوعًا   ب نه الحمل الذي يستمر ألكثـر مـن يعرف الحمل المديد
%  – يشـاهد فـي ويقدر بأن الحمل المديد  اعتبارًا من بداية اخر دورة طمثية.

أضـعاف  - ترتفـع نسـبة حـدوث الوفيـات مـا حـول الـوالدة إلـى  من جميع الحمول.
الطبيعي في الحمول المديدة. 

  تنــتج معظــم هـــذه الوفيــات فـــي األجنــة والرضــع عـــن تطــور متالزمـــة اإلجــرار الجنينـــي
(. تنــتج هــذه المتالزمــة عــن هــرم المشـــيمة )

% مــــن الحمــــول المديــــدة مؤديــــة إلــــى  –     ائها، حيــــث تحــــدث فــــيواحتشــــ
القصــور المشــيمي مــع تـــأثر انتشــار األوكســجين ونقــص المـــواد الغذائيــة المنقولــة إلـــى 

الجنين. 
  وينبغــي أال يســمح لهــا بالوصــول إلــى تمــام تحقــق بعــض هــذه األجنــة معــايير ،

خـل الـرحم )كمـا فـي حالـة وجـود الحمل. إذا كانت هناك دالئل على نقـص األكسـجة دا
عقي مصطبغ على الحبل السري، األغشية الجنينية، الجلد، األظافر( فإن الوفيات مـا 

حول الوالدة تزداد ألكثر من ذلك.
  إن الجنين الذي يعاني من متالزمة اإلجرار يبدي في الحاالت النموذجية زوال النسيج

 ، وزيـادة الشـعر. وفـي وتقشـره الشحمي تحت الجلد، تطاول األظفار، جفاف الجلد
% مــن حــاالت الحمــول المديــدة غيــر المترافقــة بقصــور جنينــي يســتمر الجنــين  –



 
  

  
  

بالنمو داخل الرحم، وقد يؤدي ذلك إلى العرطلة الجنينية )زيادة وزن الوالدة ألكثـر مـن 
غ(. تــــؤدي هــــذه العرطلــــة عــــادة إلــــى شــــذوذات المخــــاض، إعضــــال الكتــــف، 

 وزيادة نسبة الوالدات القيصرية.رضوض الوالدة، 

 

إن ســبب الحمــل المديــد مجهــول فــي معظــم الحــاالت. يشــيع حــدوث الحمــل المديــد فــي  -
حاالت غياب الجمجمة، وقد ينجم عن عوز عامـل جنينـي مقلـع للمخـاض تفـرزه الغـدة 

مـة. قـد الكظرية عند الجنين، حيث تكون هذه األخيرة ضامرة في حاالت غيـاب الجمج
مشـيمي وعـن الحمــل ينـتج الحمـل المديـد كـذلك فــي حـاالت نـادرة عـن عــوز السـلفاتاز ال

فـي الـوالدة  بـدورٍ  التي يـتم التعبيـر عنهـا فـي الجنـينالمورثات األبوية  تقومخارج الرحم.
وفي خطورة تكرار الحمل المديد.

ن مفتــاح ال - تصـــنيف والتــدبير المناســـب مــن الصـــعب تشــخيص الحمـــل المديــد عـــادة. وا 
حــول الــوالدة هــو تحديــد عمــر الحمــل بدقــة. يقــدر أن تــاريخ الحمــل ال يكــون دقيقــًا فــي 

% من جميع الحمول، وبذلك ال داعي للتأكيد على أهمية التحديـد الـدقيق  – 
ر.ل في وقت باكلعمر الحم

 ر المالئــم للحمــل المديــد علــى تحديــد النســبة المئويــة الضــئيلة مــن األجنــة يعتمــد التــدبي
التي ستعاني من متالزمة اإلجرار التي ستتعرض حقًا لـنقص األكسـجة ومـوت الجنـين 

داخل الرحم. 



 
  

  
  

  حين تتوفر االختبارات الفيزيائية الحيوية للجنـين فـإن موعـد الـوالدة يحـدد حسـب وضـع
أســـبوعًا، إذا كـــان رأس  بلـــغ العمـــر الحملـــي كـــل مريضـــة، ويحـــرض المخـــاض إذا 

ذا كانت حالة عنق الرحم مقبولة. الجنين مثبتًا في الحوض بشكل جيد، وا 
 ( الحامــل التــي تبلــغ األســبوع وتبقــى مشــكلتان ســريريتان همــا )  للحمــل مــع عنــق

( الحامــل التــي تشــاهد ألول مــرة دون التأكــد مــن عمــر الحمــل )  رحـم غيــر ناضــج و
مال وجود حمل مديد.مع احت

  والســـيماء الفيزيـــائي الحيـــوي مـــرتين أســـبوعيًا فـــي المجموعـــة األولـــى مـــن  يجـــرى
مــن المعــايير الهامــة التــي يجــب أن تجــرى فــي هــؤالء المرضــى  المرضــى. يعتبــر 

كـــذلك، وهـــو يعـــادل حاصـــل مجمـــوع األبعـــاد العموديـــة )بالســـنتمترات( لجيـــوب الســـائل 
ربــاع الكـيس الحملــي. تســتطب الــوالدة إذا كــان هنــاك أي األمنيوسـي فــي كــل ربــع مــن أ

( أو إذا وجـد تبـاطؤ فـي نظـم القلـب الجنينـي مؤشر لقلـة السـائل األمنيوسـي )
هـذه المعـايير الجنينيـة مطمئنـة فـال حاجـة لتحـريض المخـاض  مـا دامـت. و على 

إذا كانـــت  إال إذا أصـــبحت ظـــروف عنـــق الـــرحم مناســـبة، إذا كـــان الجنـــين عـــرطاًل، أو
هناك استطبابات توليدية أخرى للوالدة.

  لتجنــب  تقــوم بعــض المراكــز بــإجراء االختبــار بشــكل أســبوعي بــدءًا مــن األســبوع
. وتحـــرض إغفــال العــدد القليــل مـــن األجنــة التــي تعــاني مـــن الشــدة قبــل األســبوع 

 مـــن الحمـــل بغـــض النظـــر عـــن العوامـــل الـــوالدة بـــالطريق المناســـب فـــي األســـبوع 
األخرى، وذلك حسب احتمال المراضة والوفيات حول الوالدة.

  حــين تراجــع المريضــة فــي وقــت متــأخر جــدًا مــن الحمــل لتقيــيم حمــل مديــد مــع جنــين
بحالة جيدة ولكن دون أن نكون متأكدين من عمر الحمل فإن المقاربـة تكـون محافظـة 

غر من السن الحملـي عادة. ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار احتمال كون هذا الوليد أص
المزعوم، ونعرضه بالتالي لخطـورة الـوالدة بحالـة خـداج. يمكـن للمـرأة نفسـها أن تشـارك 

 في تقييم حالة الجنين بعد الحركات الجنينية بعد تمام الحمل.



 
  

  
  

شـــجع أثنـــاء تحـــريض المخـــاض. تفـــي تطبـــق المراقبـــة الجنينيـــة اإللكترونيـــة المتواصـــلة  -
تبثق األغشـية الجنينيـة بـاكرًا مـا أمكـن المريضة على االستلقاء على جانبها األيسر. 

ـــون الســـائل فـــي  ـــيم ل ـــداخلي وتقي ـــاء المخـــاض بحيـــث يمكـــن وضـــع المســـرى ال أثن
  األمنيوسي.

تستطب الوالدة القيصرية في حالة الكرب الجنيني، وينبغـي عـدم التـأخر بإجرائهـا نظـرًا  -
لــى تحمــل االختنــاق وزيــادة خطــورة استنشــاق العقــي فــي الحمــل لتراجــع قــدرة الجنــين ع

المديــد. يتوقــع حــدوث اختنــاق الوليــد فــي حــال وجــود عقــي، وبــذلك فــإن فريــق إنعــا  
 الوليد يجب أن يكون متواجدًا عند الوالدة.

( ب نـه (  يعـرف مـوت الجنـين داخـل الـرحم  
موت الجنين بعد األسبوع العشرين من الحمل وقبل بدء المخـاض، وهـو يشـاهد فـي 

مـن المراقبـة اليقظـة إلـى التـداخالت  لقد تحول تـدبير  % من الحمول.حوالي 
األكثــر فعاليــة مــع تطــور الوســائل التشخيصــية والعالجيــة األحــدث علــى مــدى العقــدين 

 السابقين.
 

ــر مــن  - ــده فــي أكث ــوالدة مجهــواًل أو ال يمكــن تحدي ــل ال يكــون ســبب مــوت الجنــين قب
تتضمن األسباب المرافقة كاًل من فرط التوتر الشرياني الحملـي،  % من الحاالت.

الــداء الســكري، أرام الحمــر الجنينــي، االختالطــات المتعلقــة بالحبــل الســري، التشــوهات 
والديــــة أو الجنينيــــة، النــــزف الجنينــــي الوالــــدي، متالزمــــة أضــــداد الخلقيــــة، اإلنتانــــات ال

 الفوسفولبيد، وحاالت التأهب للتخثر الوراثية.



 
  

  
  

يشتبه بموت الجنين مـن الناحيـة السـريرية حـين تـذكر المريضـة قصـة غيـاب الحركـات  -
م يـــتمكن الجنينيـــة، وخاصـــة إذا كـــان حجـــم الـــرحم صـــغيرًا نســـبة لعمـــر الحمـــل أو إذا لـــ

الفاحص من تحري أصوات القلب الجنينية باستخدام الدوبلر. وألن المشيمة قد تسـتمر 
 .فإن اختبار الحمل اإليجابي ال ينفي وجود  بإنتاج 

ـــدي يســـهل التصـــوير بـــاألمواج فـــوق الصـــوتية مـــن تأكيـــد التشـــخيص بشـــكل كبيـــر.  - يب
ة والفعالية القلبية الجنينية.التصوير باألمواج فوق الصوتية غياب الحركات الجنيني

 

باتبــاع مقــاربتين مختلفتــين: المراقبــة  و  يســمح مــوت الجنــين بــين األســبوعين 
 اليقظة، وتحريض المخاض.

 

  أسابيع بعد وفـاة الجنـين فـي حـوالي   – يبدأ المخاض بشكل عفوي خالل %
حاالت. ولكن شعور المريضة بالـذنب والخسـارة الشخصـية قـد يعرضـها إلـى قـدر من ال

كبيــر مــن القلــق بحيــث تكــون هــذه المقاربــة غيــر مقبولــة. وبــذلك فــإن التــداخل الفعــال 
بتحريض المخاض أو التوسيع والتفريغ يمثل التدبير المثالي للنساء اللـواتي يفشـلن فـي 

 الدخول في المخاض العفوي.

 

 هذه المقاربة العالجية هو سو غإن ما ي:
.التي تحمل في بطنها جنينًا ميتاً العبء العاطفي الملقى على كاهل األم   -
ضـــآلة احتمـــال حـــدوث اإلنتـــان األمنيوســـي، والتخثـــر المنتشـــر داخـــل األوعيـــة الـــذي   -

الجنــين الميــت  % مــن الحــاالت حــين يبقــىيحــدث فــي الثلثــين الثــاني والثالــث فــي 
أسابيع. محتسبًا داخل الرحم لفترة تزيد على 



 
  

  
  

  المهبليــة  دينوبروســتون أو  لقــد حصــلت تحاميــل البروســتاغالندين
ـــى تـــرخيص منظمـــة الغـــذاء والـــدواء األمريكيـــة   ( لالســـتعمال بـــين ( عل

ة نجـاح يمثـل الدينوبروسـتون دواء فعـااًل مـع نسـب مـن الحمـل. و  األسبوعين 
% على األقل مـن المريضـات الالتـي يتلقـين أن من رغم بال% و إجمالية تبلغ 

الدينوبروســتون يعــانين مــن الغثيــان واإلقيــاء أو اإلســهال مــع ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، 
إال أنــه يمكــن تخفيــف هــذه التــأثيرات الجانبيــة عــن طريقــة التحضــير بــدواء آخــر )مثــل 

البروستين.  بروكلوربيرازين( قبل إعطاء
  لقــد أبلــغ عــن حــدوث تمــزق الــرحم وتمــزق العنــق، ولكــن اســتخدام الــدواء يكــون ســليمًا

عمومــًا حــين يــتم اختيــار المريضــة بعنايــة. تبلــغ الجرعــة العظمــى المســموح بإعطائهــا 
ساعات حتى الوالدة.  ملغ في تحميلة واحدة كل  

  في المريضات الالتي  ستطبابمضاد ايعتبر استعمال هذه الجرعة من الدينوبروستون
توجــد فــي ســوابقهن شــقوق جراحيــة علــى الــرحم )مثــل القيصــرية( بســبب ارتفــاع نســبة 

 مضـاد اسـتطبابحدوث تمزقات الرحم. وأكثر من ذلك فـإن البروسـتاغالندينات تعتبـر 
أن مــن رغم بــالفــي المريضــات الالئــي يعــانين مــن ربــو قصــبي أو مــرض رئــوي فعــال، 

. وقـد هي عبـارة عـن موسـعات قصـبية بالدرجـة األولـى ندينات مجموعة البروستاغال
وهـــــــو مشـــــــابه تركيبـــــــي  و أتـــــــم مـــــــؤخرًا تطـــــــوير الميزوبروســـــــتول  

عظـيم الفعاليـة مـع  هبشكل مضغوطات مهبليـة، حيـث تبـين أن ـ (للبروستاغالندين 
تون.قلة أو انعدام التأثيرات الهضمية، إضافة إلى أنه أرخص ثمنًا من الدينوبروس

  من  يمثل السايتوتك ثم التحريض باألوكسيتوسين المعالجة المختارة  بعد األسبوع
الحمل إذا كانت حالة عنق الرحم مناسبة لتحريض المخاض ولم تكن هنـاك مضـادات 

استطباب للتحريض.

 

 



 
  

  
  

 

 بـــــد مـــــن المراقبـــــة األســـــبوعية لمســـــتويات بغــــض النظـــــر عـــــن المعالجـــــة المختـــــارة فــــال 
ـــــت  ـــــى معـــــايرة الهيماتوكري ـــــرة المعالجـــــة المحافظـــــة، إضـــــافة إل ـــــوجين خـــــالل فت الفيبرين

والصفيحات. 
  إن تراجــع مســتويات الفيبرينــوجين يشــكل عالمــة بــاكرة العــتالالت التخثــر االســتهالكية

ملـغ/دل.  وبلغـت مـثاًل « طبيعيـة»في حالة مـوت الجنـين، حتـى إذا كانـت القـيم 
يؤكد التشخيص بتطاول زمني البروترومبين والترومبوبالستين الجزئي، وجود منتجـات 

تدرك الفيبرينوجين، ونقص تعداد الصفيحات.
  إذا أشــارت العالمــات المخبريــة لوجــود حالــة خفيفــة مــن التخثــر المنتشــر داخــل األوعيــة

ـــوالدة بالطريقـــة األنســـب للمريضـــة. إذا كـــان اضـــطراب  فـــي غيـــاب النـــزف فتســـتطب ال
عوامل التخثر أكثر شدة أو كانت هناك دالئل على النزف فإن الحجم المفقـود يعـوض 

بنقل الدم أو مكافئاته )كالبالزما المجمدة الطازجة( قبل إجراء أي تداخل.
 

ن ال تنتهــي مســؤولية الطبيــب مــع والدة الجنــين، فباإلضــافة إلــى الــدعم العــاطفي للوالــدي
والبارفوفـايروس  يستطب البحـث عـن ينبغي البحث عن سبب وفاة الجنين. 

جراء الزرع لتحري الليستريا ينبغي مسـح جميـع هـؤالء النسـاء . باإلضافة إلى ذلك وا 
بحثًا عن أضداد الكارديولبين. كذلك يؤخذ البحث عن حاالت الت هب للتخثر الوراثيـة 

حد التشـوهات الخلقيـة، تجـرى الدراسـة الصـبغية بعين االعتبار. إذا تم العثور على أ
 الجنينية والصور الشعاعية الشاملة للجسم، بالضافة إلى فتح الجثة.

 
 
 



 
  

  
  

 
 



 
  

 
  

 



على أنه أي حمل يتواجد فيه جنينان أو أكثر في جوف  يمكن تعريف الحمل المتعدد -
مكان اعتبار الحمل المتعدد أحد اختالطات الرحم في الوقت نفسه. من األهمية ب

 الحمل. 
أسبوعًا، فعن نسبة  ونظرًا ألن متوسط عمر الحمل يبلل في حاالت التوائم  -

المراضة والوفيات حول الوالدة في الحمول المتعددة هي أكثر منها في الحمول 
ين . وبسبب الضغوط الفيزيولوجية اإلضافية التي تترافق مع وجود جنينالمفردة

ومشيمتين وازدياد حجم الرحم سريعًا، فإن المراضة الوالدية تزداد كذلك.
 

 

وهــي التــوائم المتطابقــة أو وحيــدة يحـدث الحمــل المتعــدد إمــا بســبب انشــطار الجنــين،  -
(، أو بسـبب إخصـاب بيضـتين أو البيضـة  

وهي التوائم األخوية أو ثنائية البيضة  أكثر في دورة طمثية واحدة، 
.) 



 
  

 
  

وبمــا أن التــوائم ثنائيــة البيضــة تنــتج عــن بيــوض منفصــلة فهــي تمثــل حمــواًل منفصــلة  -
، والمشـيمة الخاصـة بنيويًا تتشـارك رحمـًا واحـدة، ويمتلـك كـل منهـا الكوريـون، األمنيـون

بــه. أمــا التــوائم وحيــدة البيضــة فهــي تتولــد عــن انقســام بيضــة ملقحــة واحــدة فــي مراحــل 
مختلفة خالل تشكل الجنين، وبذلك فإن تكوين األغشية الجنينية والمشيمة يعتمد علـى 

(. كلمــا انشــطر الجنــين فــي وقــت بــاكر أكثــر -توقيــت انقســام الجنــين )الجــدول 
ة والمشيمة أكثر انفصااًل.كلما كانت األغشي

ثنائي ساعة األولى من الحمل فإن التوأم يكون  إذا حدث االنقسام خالل الـ   -
بحيث يفصل بين الجنينين  (األمنيون ثنائي الكوريون  

 حجاب سميك مؤلف من أربع طبقات.
وريون قد تشكل، ينشأ أيام من التطور، حيث يكون الك  – إذا حدث االنقسام بعد  -

( مــع حجــاب تــوأم ثنــائي األمنيــون وحيــد الكوريــون )
 فاصل رقيق مؤلف من طبقتين. 

إذا حـــدث االنشـــطار بعـــد اليـــوم الثـــامن، حيـــث يكـــون كـــل مـــن األمنيـــون والكوريـــون قـــد  -
تشكال، فإن النتيجة ستكون توأمًا وحيـد األمنيـون وحيـد الكوريـون )

 ( يسكن في كيس واحد دون وجود حجاب فاصل. 
% ثنائيـة الكوريـون ثنائيـة األمنيـون، ومن بـين جميـع التـوائم وحيـدة البيضـة تكـون  -

% وحيدة الكوريون ثنائية األمنيون. وال تشكل نسبة التوائم وحيدة األمنيون وتكون 
واحد فـي هـذا الـنمط األخيـر دون وجـود % من التوائم. وألن التوأم يشترك بكيس إال 

حجــاب فاصــل فــإن خطــورة التفــاف الحبــل الســري تكــون مرتفعــة، ممــا يــؤدي إلــى نســبة 
(. – % في هذه الحاالت )الشكل وفيات إجمالية تبلغ 

 
 
 



 
  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل ترسيمي لألنماط الرئيسية للمشيمة واألغشية الجنينية التي تشاهد  1-12الشكل 

 الحمول التوأمية وحيدة البيضة.في 

 :. العالقة بين توقيت االنشطار وطبيعة األغشية في الحمول التوأمية1-12الجدول 

 طبيعة األغشية توقيت االنشطار*

 ثنائية األمنيون ثنائية الكوريون ساعة  – 
 ثنائية األمنيون وحيدة الكوريون أيام  – 
 يدة الكوريونوحيدة األمنيون وح يوماً   – 

 * الفترة الزمنية الفاصلة بين اإلباضة وانشطار الجنين.
 



 
  

 
  

% من جميع الوالدات في الواليات المتحدة. تشكل التوائم حوالي  -
إن نسبة مصادفة التوائم وحيدة البيضة، التي تعتمد على حدث حيوي غير شائع على  -

لكــل  جميــع الشــعوب المدروســة، حيــث تبلــغ اإلطــالق )انشــطار الجنــين(، ثابتــة فــي 
والدة.  

نسبة مصادفة التوائم ثنائية البيضة، التي تنت  عن الباضة المتعددة في ولكن  -
 . عمر األمالمجموعة العرقية، القصة العائلية، ـ: األم، تت ثر بشدة ب

صــول األم إن وجــود قصــة عائليــة للتــوائم ثنائيــة البيضــة، ولــيس وحيــدة البيضــة، فــي أ -
يزيد من احتمال الحمل بالتوائم ثنائية البيضـة فـي األجيـال التاليـة. وفـي غـرب نيجيريـا 

حمـاًل، فــي حـين أن النســبة تــنخفض إلـى ثلــث هــذه  مــن كــل  تشـاهد التــوائم فـي 
القيمـــة فـــي ســـكان أميركـــا األصـــليين وفـــي شـــعوب اإلســـكيمو. ترتفـــع نســـبة التـــوائم إلـــى 

مـــن العمـــر مقارنـــة بعمـــر الخامســـة والعشـــرين.  لــــ الضـــعف فـــي النســـاء بعـــد ســـن ا
 فــعن ثلثــي الحمــول التوأميــة تقريبــًا تكــون أخويــةوباالعتمــاد علــى هــذه اإلحصــائيات 

 ويكون ثلثها متطابقًا )وحيد البيضة(. 
ولكن في السنوات االخيرة ازداد توارد الحمول المتعددة األخوية بشكل كبير مع انتشار  -

ضة. يبلغ معدل حـدوث الحمـل المتعـدد باسـتعمال الكلـوميفين استعمال محرضات اإلبا
% بعد المعالجة بحاثات األقناد.-%، وترتفع النسبة إلى  – حوالي 

 

  يعتمــد إنــذار الحمــول المتعــددة والمراضــة المتوقعــة المرافقــة لهــا بشــكل كبيــر علــى نــوع
ـــة، الحمـــل  المتعـــدد. إن التـــوائم وحيـــدة البيضـــة هـــي أكثـــر ترافقـــًا مـــع الشـــذوذات الخلقي

تحديد نوع الحمل المتعدد هو الخطوة متالزمة نقل الدم التوأمي، والخداج. وبذلك فـإن 
 التالية األكثر أهمية بعد وضع التشخيص.



 
  

 
  

 نــوع  كثيـرًا مــا يكــون تقيــيم الحمـل بــاألمواج فــوق الصــوتية عظـيم الفائــدة فــي تحديــد
إذا كـــان جـــنس التـــوأم مختلفـــًا فـــإن ذلـــك يؤكـــد الحمـــل التـــوأمي ثنـــائي  الحمـــل المتعـــدد.

البيضـــة. إذا شـــوهد الحجـــاب األمنيوســـي الكوريـــوني ســـميكًا فـــإن ذلـــك يشـــير إلـــى تـــوأم 
ــــائي البيضــــة، وكــــذلك وجــــود  ــــد قاعــــدة الحجــــاب « »أو شــــكل « ذروة»ثن ــــة عن مقلوب

الباكر يمكن أن يؤدي إلى توأم ثنائي األمنيون  الغشائي. ونظرًا ألن االنشطار الجنيني
ثنــائي الكوريــون مــع مشــيمتين منفصــلتين فــي بعــض الحــاالت فــإن هــذه الموجــودات ال 

قد يتطلب التشخيص المؤكد لنوع الحمل المتعدد إجراء فحوص دقيقـة تعتبر قاطعـة. 
  بعد الوالدة.

  مـن ضـة. تشـترك % من التوائم في الجنس، مما يجعلها ثنائية البيتختلف %
الحمــــول التوأميــــة بمشــــيمة وحيــــدة األمنيــــون والكوريــــون، ممــــا يشــــير إلــــى أنهــــا وحيــــدة 

% من التوائم تمتلك نفس الجنس، مشيمة ثنائية الكوريون، ولكن زمرتين البيضة. 
 دمويتين مختلفتين، وبالتالي فهي ثنائية البيضة. 

  ــن ــة الكوريــون % مــن التــوائم تكــون مــن نفــس الجــنس مــع مشــيولك مة ثنائي
وزمرتين دمويتين متماثلتين. ال يمكن تحديد نوع الحمل المتعدد في هذه الحاالت إال 

ــات البــيض البشــري   ــل مستضــد الكري ــارات، مث ــد مــن االختب ــعجراء المزي ( أو ب
 . تحليل الدنا

 

 

ائم شــائعة نســبيًا فــي حــاالت الحمــل المتعــدد وحيــد البيضــة، حيــث تعتبــر شــذوذات التــو  -
تتضــمن التــوائم الملتحمــة، المفــاغرات الوعائيــة المشــيمية، متالزمــة نقــل الــدم التــوأمي، 

التشوهات الجنينية، وشذوذات الحبل السري.

 



 
  

 
  

 

حيث يكون القرص الجنيني   إذا انشطر الجنين في وقت متأخر جدًا )بعد اليوم -
التوائم قد تشكل بشكل كامل(، فإن انشطار الجنين لن يكون تامًا مما يؤدي إلى 

حالة واحدة في ولحسن الحظ فإن هذه التشوهات نادرة للغاية حيث تشاهد . ملتحمةال
والدة.  كل 

رية صدتصنف التوائم الملتحمة حسب المكان التشريحي لالنشطار غير التام:  -
تلتحم في الخلف، ( ظهرية  تلتحم في األمام،  ( 

تلتحم في  (عجزية  تلتحم عند الرأس، أو  (قحفية  
 أسفل الظهر. إن معظم هذه التوائم صدرية.

ى عادة ما تتطلب والدة التوائم الملتحمة إجراء القيصرية، ولكن إنذار هذه الحمول، عل -
 عكس ما هو متوقع، ممتاز في معظم الحاالت. 

 على تمييز األعضاء المشتركة وغيرلقد ساعدت الطرق الحديثة في التصوير  -
 المشتركة، مما أدى إلى تحسن نتائج العمليات الجراحية المجراة لفصل التوائم.

علــى التــوائم وحيــدة الكوريــون، حيــث ال ث المفــاغرات الوعائيــة المشــيمية و يقتصــر حــد -
الشــرياني،  –%. إن الــنمط األكثــر شــيوعًا هــو الشــرياني يقــل معــدل حــدوثها عــن 
يمكــن أن تــؤدي االتصــاالت  الوريــدي. –الوريــدي ثــم الوريــدي  –يتلــوه الــنمط الشــرياني 

ختالطــات، بمــا فــي ذلــك اإلســقاط، الوعائيــة المشــيمية بــين الجنينــين إلــى عــدد مــن اال
االستسقاء األمنيوسي، متالزمة نقل الدم التوأمي، والتشوهات الجنينية. 

جمــااًل فـــإن تــوارد التشـــوهات الكبــرى والصـــغرى فــي التـــوائم يفــوق مثيلـــه فــي الحمـــول  - وا 
المفـــردة بمقـــدار الضـــعف، مـــع زيـــادة تـــوارد التشـــوهات التـــي تحـــدث فـــي التـــوائم وحيـــدة 

 الكوريون.



 
  

 
  

بخاصــة االتصــاالت الشــريانية ر وعــائي غيــر متــوازن فــي المشــيمة )يــؤدي وجــود تفــاغ -
التــي يتــروى فيهــا أحــد الجنينــين مــن الــدوران ( إلــى متالزمــة نقــل الــدم التــوأمي الوريديــة

% مـن حـاالت التـوائم  المروي للجنين اآلخر، حيث تشاهد هذه الحالة فـي حـوالي
وحيدة البيضة. 

عبـر الحبـل السـري إلـى « المعطـي»المتالزمة يخـرج الـدم الشـرياني مـن التـوأم  هذهفي  -
، ممـا يـؤدي إلـى نقـل «اآلخـذ»المشيمة ليعبر إلى الجملة الوريدية السرية التابعة للتوأم 

الدم من المعطي إلى اآلخذ. 
نقــص الحجـم، هبــوط الضـغط الشــرياني،  تتضـمن االختالطــات الجنينيـة فــي المعطـي -

فقر الدم، قلة السائل األمنيوسي، وتحدد النمو داخل الرحم. 
أمـــا االخـــذ فهـــو يعـــاني مـــن زيـــادة الحجـــم الوعـــائي، االستســـقاء األمنيوســـي، فـــرط  -

اللزوجة، الخثارات، فـرط التـوتر الشـرياني، الضـخامة القلبيـة، فـرط الكريـات الحمـر، 
 الحتقاني.الوذمة، وقصور القلب ا

يتعرض كل من التوأمين لخطورة الوفاة بسبب تأثر الجملـة الدورانيـة، ويشـيع المخـاض  -
 المبكر بسبب فرط تمدد الرحم الناجم عن االستسقاء األمنيوسي.

 الشـــريانية إلـــى عـــدد مـــن التشـــوهات –يمكـــن أن تـــؤدي المفـــاغرات المشـــمية الشـــريانية  -
وفــي هــذه الحالــة فــإن الــدم الشــرياني يعبــر مــن المعطــي إلــى الــدوران البنيويــة الجنينيــة. 

الشـرياني لخخـذ، حيـث يمكــن للجريـان الـدموي العكسـي أن يــؤدي إلـى تشـكل الخثــارات 
في األعضاء الحيوية أو إلى االنسدادات بسبب الصمات المتعضية. 

رًا لعبـور الـدم باالتجـاه المعـاكس مـع يفشل التوأم المتلقي في التطور بشـكل طبيعـي نظـ -
نقص األكسجة الدموية.



 
  

 
  

يترافــق الحمــل التــوأمي بارتفــاع نســبة شــذوذات الحبــل الســري، وهــي تترافــق مــع التــوائم  -
% مـن  – السـريين فـي حـوالي  نوحيدة الكوريون بشكل خاص. يغيب أحـد الحبلـي

% من الحمول المفردة.  – لتوائم، مقابل جميع ا
% من هـذه الحـاالت تترافـق غياب أحد الشريانين السريين هو أمر هام ألن إن  -

كــذلك تزيــد نســبة االرتكــاز المظلــي  مــع تشــوه خلقــي اخــر  مثــل عــدم تصــنع الكليــة(.
والهامشي للحبل السري في التوائم.

في ليس من النادر أن يموت أحد الجنينين داخل الرحم قبل تمام الحمل بفترة كبيرة،  -
أسـابيع  حين أن التوأم اآلخر يبقى ويستمر الحمل بشكل طبيعـي. ومـع الـزمن )بعـد 

ــة احتبــاس أســبوعًا(، تتطــور  أو أكثــر فــي الحمــول التــي تســتمر لمــا بعــد  متالزم
تترافـــق مـــع التخثـــر المنتشـــر داخـــل األوعيـــة فـــي االم نتيجـــة قـــد لتـــي ا ،الجنـــين الميـــت

 النتقــــال المــــادة الجنينيــــة الميتــــة ذات الفعاليــــة المماثلــــة للترومبوبالســــتين إلــــى الــــدوران
تعــداد الصــفيحات ومســتويات الفيبرينــوجين مــرة  قــيمالوالــدي، وفــي مثــل هــذه الحــاالت ي

 حتملة. واحدة أسبوعيًا لتشخيص اضطرابات التخثر الم
مـــن الحمـــل فـــإن الجنـــين الميـــت يرتشـــف. أمـــا إذا  إذا تـــوفي الجنـــين قبـــل األســـبوع  -

حــدثت الوفــاة بعــد ذلــك فــإن الجنــين يــنكم  ويجــف ويصــبح مســطحًا، وهــو مــا يــدعى 
(.بالجنين الورقي  

 

 



 
  

 
  

 فيزيولوجيــة الوالديــة الطبيعيــة للحمــل فــي حالــة الحمــل المتعــدد. فــي تتزايــد االســتجابة ال
ليتـر( مقارنـة  % )حين أن حجم الدم الوالدي يزداد في الحمـل الطبيعـي بمقـدار 

ــى بقيمــه قبــل الحمــل،  ــد تصــل إل ــادة ق ــعن هــذه الزي ــل  ف ــي الحم ــر ف ــرات أو أكث ليت
المتعدد. 

 تزيـد مـن احتمـال حـدوث فقـر الـدم فـي  إن زيادة حجم الدم والحاجة للحديد والفـوالت
وتجعل المريضة أقل قدرة على تحمل الشـدة المرافقـة لإلنتـان، المخـاض، واألدويـة  األم

تتضــاعف نســبة حــدوث مــا قبــل الرجــاج المســتخدمة فــي معالجــة المخــاض المبكــر. 
 وفرط التوتر الشرياني الحملي في حاالت الحمل المتعدد.

 ادة حجــم الــرحم، ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى صــعوبة فــي يترافــق الحمــل المتعــدد مــع زيــ
التــنفس، هبــوط الضــغط االنتصــابي نتيجــة النضــغاط الوريــد األجــوف الســفلي، وتـــأثر 

الوظيفة الكلوية بسبب انضغاط الحالبين.

يشــــتبه بالحمــــل المتعــــدد بوجــــود قصــــة عائليــــة لحمــــل ثنــــائي البيضــــة، تنــــاول األدويــــة 
ـــالحمول المســـاعدة لإلخصـــاب، إحســـا ـــة ب ـــرة فـــي حجـــم الـــبطن مقارن ـــادة كبي س األم بزي

السابقة، أو اإلحساس بحركات جنينية شديدة. يمكن للعالمـات السـريرية أن تشـير إلـى 
وجـــود الحمـــل المتعـــدد، دون أن تشخصـــه، حيـــث تشـــكل كـــاًل مـــن الزيـــادة الكبيـــرة فـــي 

صغاء نظـم القلـب الجنينـي  فـي أربـاع مختلفـة الوزن، االرتفاع الكبير في قعر الرحم، وا 
 من البطن. 

يتطلــب تشـــخيص الحمـــل المتعـــدد بـــالفحص بـــاألمواج فـــوق الصـــوتية الـــذي يظهـــر 
يجــرى الفحــص بــاألمواج فــوق الصــوتية حــين  جنينــين منفصــلين مــع قلبــين نابضــين.

يشتبه بالحمل المتعدد، ويمكن وضـع التشـخيص فـي وقـت يعـود إلـى األسـبوع السـادس 
 للحمل.



 
  

 
  

نظــــرًا الرتفــــاع نســــبة حــــدوث الخــــداج فــــإن خطــــة التــــدبير المكثفــــة قبــــل الــــوالدة توجــــه 
وزيـــادة وزن الـــوالدة بحيـــث تتضـــاءل نســـب المراضـــة   .إطالـــة عمـــر الحمـــلنحـــو

ــــين الصــــندوق  ــــوالدة قــــدر اإلمكــــان. يب ــــات حــــول ال اختالطــــات الحمــــل  -والوفي
 المتعدد.
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 فقر الدم                      االستسقاء األمنيوسي      فرط التوتر الشرياني 
 المخاض المبكر              العطالة الرحمية بعد الوالدة نزوف الخالص 
 ما قبل اإلرجاج              الوالدة القيصرية 
 

 اتأسواء المجيئ                المشيمة المنزاحة     انفكاك المشيمة الباكر 
 تمزق األغشية الباكر          الخداج               انسدال السرر 
 تحدد النمو داخل الرحم        التشوهات الخلقية     زيادة المراضة حول الوالدة 
  ة.الوفيات حول الوالدزيادة



 
  

 
  

 

تراجع المريضة مرة واحدة كل أسبوعين في نهاية الثلث األول وبداية الثلث الثاني مـن  -
 .يشيع قصور عنق الرحم بوجود الحمل المتعددالحمل لتقييم عنق الرحم، حيث 

وظ فيـه مــع يمكـن وضـع قطبـة علـى عنـق الـرحم )تطويــق العنـق( إذا لـوحظ قصـر ملحـ -
حيــث تزيــد الحاجــة للحريــرات،  الدي ــةغيــاب التقلصــات الرحميــة. تقــيم كفايــة التغذيــة الو 

الحديـــد، الفيتامينـــات، والفـــوالت. يوصـــي المعهـــد الطبـــي باكتســـاب مقـــدار إجمـــالي مـــن 
 كغ خالل الحمل التوأمي.  – الوزن يبلغ 

فـي الثلـث األخيـر مـن الحمـل. يراقـب  الوقاية مـن الخـداج أكثـر التـدابير أهميـةر تعتب -
عنــق الــرحم عــن كثــب بــاألمواج فــوق الصــوتية بحثــًا عــن االتســاع واإلمحــاء البــاكرين 

اللذين يمكن أن يسبقا المخاض المبكر الصريح. 
فـــإن ذلــــك يترافــــق مــــع   – ملــــم فــــي األســــبوع  إذا قـــل طــــول العنــــق عـــن  -

عف خطورة الوالدة الباكرة. تضا
لقد طبقت العديد من التداخالت إلطالة عمر الحمل التوأمي، مثل الراحـة فـي السـرير،  -

المراقبــة الدوريــة للفعاليــة الرحميــة، القبــول فــي المستشــفى، والمعالجــة الوقائيــة بموقفــات 
المخــــاض، ولكــــن لــــم يظهــــر أنهــــا تطيــــل الحمــــل بشــــكل ثابــــت. ولكــــن معظــــم الخبــــراء 

 كون بين هذه المعالجات، التي تعدل حسب حاجة كل مريضة.يشار 
( أحـد أسـباب المراضـة النمـو الجنينـي   نقـصيشـكل  -

والوفيـــات فـــي الحمـــول التوأميـــة، حيـــث يكـــون نمـــو الجنـــين بطيئـــًا. يراقـــب نمـــو الجنـــين 
بيــــق ، مــــع تطأســــابيع بــــدءًا مــــن األســــبوع   – بــــاألمواج فــــوق الصــــوتية كــــل 

الفحوص الجنينية اإلضافية )مثل اختبار السيماء الحيوية، اختبـار الالشـدة( حـين يقـل 
 نمو الجنين عن المنحني الطبيعي. 



 
  

 
  

 ، التـي تضـم تطـور تراقب المريضة عن كثب بحثـًا عـن عالمـات مـا قبـل الرجـاج -
 ارتفاع الضغط الشرياني.  البيلة البروتينية،  الوذمات، 

التوأميـــة تترافـــق بـــوالدة األجنـــة الميتـــة وتحـــدد النمـــو داخـــل الـــرحم  ونظـــرًا ألن الحمـــول -
االطمئنــان علــى حالــة الجنــين بمعــدالت أعلــى مقارنــة بــالحمول المفــردة، فمــن الواجــب 

فصـاعدًا، وذلـك مـن خـالل اختبـار  مرة واحدة أسبوعيًا علـى األقـل مـن األسـبوع 
لـك بوجـود اختالطـات مثـل تحـدد وحتى قبل ذ الالشدة أو السيماء الفيزيائية الحيوية،

النمــــو داخــــل الــــرحم، تعــــارض النمــــو الجنينــــي، فــــرط التــــوتر الشــــرياني، أو االستســــقاء 
أو إذا كـان  االمنيوسي. يفيد اختبـار الشـدة التقلصـية بشـكل خـاص فـي حـاالت 

اختبار الالشدة ال إرتكاسيًا. ولكـن اختبـار الالشـدة يجـب أن يجـرى بحكمـة، وذلـك ألن 
مول تعتبر مؤهبة أصاًل للمخاض المبكر.هذه الح

 



  لقــد نــوق  موضــوع معالجــة المخــاض المبكــر فــي مكــان آخــر مــن هــذا الكتــاب، ولكــن
 الحمول المتعددة تشكل تحديًا خاصًا في هذا المجال. 

 ضادات االستطباب النسبية للمعالجة بموقفات المخـاض فـي هـذه الحمـول تتضمن م
نمــو واحــد أو أكثــر مــن  إخفــاقأســبوعًا أو أكثــر،  لــى وصــول العمــر الحملــي إ

األجنة، وما قبل الرجاج. 
  ـــا ـــل مقلـــدات بيت تمتلـــك األدويـــة المســـتخدمة بشـــكل هجـــومي فـــي إيقـــاف المخـــاض، مث

علـى الجهــاز القلبـي الوعـائي لـألم. لقـد ترافقـت هــذه وسـلفات المغنزيـوم، تـأثيرات سـلبية 
ـــاني، وخاصـــة حـــين  ـــدي وقصـــور القلـــب االحتق المـــواد مـــع فـــرط الحمـــل الحجمـــي الوال



 
  

 
  

  – أشــركت مــع المعالجــة بالســتيروئيدات القشــرية قبــل الــوالدة، يبــين الصــندوق 
ة.قائمة بالمتطلبات التي قد تكون ضرورية لتدبير المخاض في الحمول المتعدد
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 توفر مركز رعاية ثانوي أو ثالثي 
 .توفر غرفة والدة مجهزة إلجراء الوالدة القيصرية الفورية عند الضرورة 
  ( وفعال لنقل السوائل والدم بشكل سريع.16فتح خط وريدي ثخين )قياس 
 .توفر الدم إلجراء التصالب 
 قبة نظم القلب الجنيني بشكل متواصل.القدرة على مرا 
  وجود طبيب مخدر إلجراء التخدير العام في حال الحاجة للتحويل الداخلي أو

 الوالدة القيصرية لتوليد التوأم الثاني.
  وجود طبيبي توليد جاهزين إلجراء الوالدة على أن يكون أحدهما متمرسًا بالتحويل

 الداخلي وتوليد التوأم الثاني.
 ئل تصوير )كاألمواج فوق الصوتية( لتحديد مجيء التوأم بدقة.توفر وسا 
 .وجود طبيبي أطفال على أن يكون أحدهما متمرسًا باإلنعا  الفوري للوليد 
 .توفر عدد كاٍف من الممرضات للمساعدة في الوالدة والعناية بالولدان 

–

 

ن من تحديـد الطريـق األسـلم للـوالدة بالنسـبة لكـل مـن األم واألجنـة فـإن علينـا لكي نتمك -
أن نحدد مجيء كل من هذه األجنة بشكل دقيق. 

فـي اصطلح على تسمية التوأم المتـدخل بـالجنين األول والتـوأم اآلخـر بـالجنين الثـاني.  -
 –يتلــوه المجــيء الرأســي  رأســي، –%( يكــون المجــيء رأســي معظــم الحــاالت  
 المقعدي. –الرأسي، ثم المقعدي  –المقعدي، المقعدي 



 
  

 
  

( الرأســي ) –تــدبر التــوائم بــالمجيء الرأســي  -
بشكل مشابه للمجيء الرأسي في الحمول المفردة. 

أثنـاء المخـاض. يسـتعمل فـي يراقب النظم القلبي في كل من الجنينـين بشـكل متواصـل  -
التقلصات الرحمية ناقصة المقوية. األوكسيتوسين لتدبير 

بعــد والدة التــوأم األول يــربط الحبــل الســري ويقطــع، ولكــن ال تؤخــذ عينــات دمويــة مــن  -
الحبـــل الســـري إال بعـــد والدة التـــوأم الثـــاني، وذلـــك للوقايـــة مـــن النـــزف الـــذي يمكـــن أن 
د يحدث من الطفل الذي ال يزال داخل الـرحم بسـبب وجـود مفـاغرة وعائيـة مشـيمية. بعـ

ذلك يجرى الفحص المهبلي لتقييم مجيء التوأم الثاني وتدخله.
إذا كان التوأم الثاني ال يزال بالمجيء الرأسي فيتوقع أن تكـون الـوالدة العفويـة ناجحـة.  -

يمكـــن عنــــد الضـــرورة تطبيــــق الملقـــط أو المحجــــم الجنينـــي للمســــاعدة فـــي والدة التــــوأم 
 الثاني.

دمويــة مــن الحبــل الســري وتولــد المشــيمة. ينبغــي  بعــد والدة الطفــل الثــاني تؤخــذ عينــات -
الحــرص علــى عــدم تمزيــق األغشــية الجنينيــة وذلــك ألنهــا يمكــن أن تســاعد فــي تحديــد 
نوع الحمل المتعـدد. بعـد والدة المشـيمة تراقـب المقويـة الرحميـة عـن كثـب، حيـث تـزداد 

 نسبة العطالة الرحمية والنزف بعد الوالدة في الحمول المتعددة.

 

تـزداد نسـبة حـدوث األذيـات الجنينيـة مـع الـوالدة بـالمجيء المقعـدي. ولهـذا السـبب فـإن  -
ـــة  ،القمـــي –والمجـــيء المقعـــدي  ،المقعـــدي –المجـــيء المقعـــدي  ـــدان عـــادة بالعملي يول

القيصرية. 
لمعتــــرض فــــإن الحصــــول علــــى ا –المقعــــدي أو القمــــي  –عنــــد توليــــد المجــــيء القمــــي  -

الموافقـــة الخطيـــة مـــن األم ومهـــارة المولـــد هـــي عوامـــل أساســـية فـــي االختيـــار مـــا بـــين 
 العملية القيصرية والوالدة المهبلية.



 
  

 
  

غياب األدلة العلمية على أن الوالدة القيصرية هـي األفضـل فـي المجـيء من رغم بال -
مقعدي يمكن أن تـؤدي إلـى المقعدي، فعن صعوبة استخراج التوأم الثاني ال –القمي 

 انسدال السرر، احتباس الرأس، أذية عنق الجنين، واالختناق.
إذا لم يكن المولد واثقًا من قدرته على التعامل مع هذه المشاكل فإن العملية القيصـرية  -

االنتخابية تشكل االختيار األكثر منطقية.

 

لكــل   – تفعــة للوفيــات حــول الــوالدة فــي الحمــول المتعــددة )تعــزى النســبة المر  -
وليـد(، والتــي تبلــغ حـوالي خمســة أضــعاف النســبة فـي حالــة الحمــول المفــردة،  

(.  – إلى الخداج والتشوهات الخلقية بشكل أساسي )الصندوق 
أن نسـبة يعتبر االختناق عند الوليد عـاماًل هامـًا كـذلك، وبـذلك فـإن مـن غيـر المـده   -

 الوفيات حول الوالدة تبلغ في التوأم الثاني ضعفها في التوأم األول. 
ومقارنــة بــالحمول المفــردة فــعن الوفيــات الناجمــة عــن الرضــوض الوالديــة هــي أكبــر  -

ــوأم األول منهــا فــي الحمــول  ــر بمــرتين فــي الت ــاني وأكب ــوأم الث ب ربعــة مــرات فــي الت
عـن التشـوهات الخلقيـة ووالدة األجنـة الميتـة. تنـتج ثلـث الوفيـات حـول الـوالدة  المفردة.

مـول ح( أكثر بمرتين في التـوائم منهـا فـي التحدث والدة الجنين الميت  
يساهم النزف الدماغي، االختناق، ونقص األكسجة في حوالي ُعشر معدالت المفردة. 

الوفيات اإلجمالية حول الوالدة.
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 متالزمة الكرب التنفسي       الرضوض الوالدية           النزوف الدماغية 
 االختناق أثناء الوالدة         نقص األكسجة أثناء الوالدة   التشوهات الخلقية 
 موت الجنين داخل الرحم           الخداج 

 



 
  

 
  

تنتج زيادة  لل المخي بمقدار أربعة أضعاف.يعاني التوائم من زيادة نسبة حدوث الش -
المراضة في الحمول المتعددة عن شذوذات مشيمية، تشريحية، وتوليدية. يمكن لنقص 

غ فـــي  غ مقارنـــة بــــ  وزن الـــوالدة )يبلـــغ الـــوزن الوســـطي فـــي التـــوائم 
 أن تؤهب لحدوث أذية دماغية دائمة. الخداج، و الحمول المفردة(، 

أثنــاء الــوالدة )فــي كــل مــن الــوالدة فــي يــادة تــوارد التشــوهات الخلقيــة واألذيــات تســاهم ز  -
طـواًل  رالطبيعية والقيصرية في سوء النتائج عند التوائم. يكـون التـوائم بعـد الـوالدة أقصـ

وأخـــف وزنـــًا مـــن أقـــرانهم مـــن نفـــس الـــوزن عنـــد الـــوالدة والـــذين كانـــت حمـــولهم مفـــردة، 
العمر. ويستمر ذلك حتى سن الرابعة من

 

أن الحمل المتعدد بأكثر من توأم )الحمل الثالثي وما فـوق( يمكـن أن ينـتج من رغم بال -
عــن انشــطار الجنــين وعــن اإلباضــة المتعــددة، فــإن الســبب األكثــر شــيوعًا لهــذه الحالــة 

بمحرضات اإلباضة. وم هو المعالجةالي
والدة والحمــول  لكــل  ( تبلــغ نســبة تــوارد الحمــول العفويــة الثالثيــة ) -

والدة. ولكن، وبسبب انتشار  لكل  ( العفوية الرباعية )
لكـل  تقانات اإلخصاب المساعد، فإن التقـديرات الحاليـة لتـوارد الحمـول الثالثيـة تبـغ 

 د ارتفع هذا المعدل بمقدار ثالثة أضعاف خالل العقدين األخيرين.والدة. وق 
أسـبوعًا فـي  يبلغ متوسـط مـدة الحمـل تزداد نسبة الخداج كلما ازداد عدد األجنة.  -

أســبوعًا فقــط فــي الحمــول الرباعيــة، مــع وزن والدة  الحمــول الثالثيــة، ولكنــه يبلــغ 
الناحيـة النظريـة فـإن توليـد غ على التوالي. ومـن  غ و  وسطي يبلغ 

ـــع  ـــوائم المزدوجـــة. ولكـــن جمي ـــادئ المـــذكورة أعـــاله فـــي الت الحمـــول المتعـــددة يتبـــع المب
سة الحديثة، وذلك لتخفيف خطورة المراضة ر الحمول المتعددة تولد بالقيصرية في المما

 في هؤالء الولدان الخدج. 



 
  

 
  

وفـاة   – رباعيـة تبلل نسبة الوفيات حول الوالدة في الحمـول الثالثيـة وال -
 والدة، وهو يعادل ضعف معدل الوفيات المشاهد في التوائم المزدوجة. لكل 

 

أي مجيء جنيني غير المجيء القمي، بما في ذلـك يبة يشمل مصطلح المجيئات المع -
المركبة. المجيء المقعدي، الوجهي، الجبهي، الكتفي، والمجيئات 

تســاهم العوامــل الوالديــة والجنينيــة فــي حــدوث المجيئــات المعيبــة. إن أشــيع المجيئــات  -
المعيبة هو المجيء المقعدي.

حين تتوضع إليتا الجنين أو طرفاه السفليان في حوض األم.يحدث المجيء المقعدي  -
تكــون  . وقبــل األســبوع % مــن جميــع الــوالداتيبلــل تــوارد المجــيء المقعــدي  -

% من األجنة بوضع مقعدي. ومع نمو الجنـين واحتاللـه مسـاحة أكبـر مـن الـرحم 
علــى النحــو األفضــل. وشــكله الــرحم أخــذ الوضــع الرأســي ليتخــذ حــدود فإنــه يميــل ألن ي

 للحمل فإن معظم األجنة تكون قد اتخذت الوضع الرأسي. ومع حلول األسبوع 

 .يمثل الخداج أهم العوامل المؤهبة للمجيء المقعدي 
  مـن جميـع الحمـول المفـردة بـالمجيء المقعـدي ناقصـة وزن -تكـون حـوالي %

غ(. ولكن تشوهات التراكيب الجنينية )مثل االستسقاء األمنيوسي(  الوالدة )
يمكن أن تحد من قدرات الجنين على اتخاذ الوضع الرأسي. 

 فـي المجـيء المقعــدي، وهـي بـذلك تفـوق تلــك د نسـبة التشـوهات الخلقيــة علـى تزيـ %
تتضـمن األسـباب األخـرى كـاًل مـن أضعاف.   – المشاهدة في المجيء الرأسي بـ 



 
  

 
  

تشـوهات الــرحم )كــالرحم ذات القـرنين(، الحمــل المتعــدد، المشـيمة المنزاحــة، االستســقاء 
الحوضية التي قد تسد مخرج الحوض.األمنيوسي، ضيق الحوض الوالدي، واألروام 

 وناقص أو قدمي تام،  إليوي،    يصنف المجيء المقعدي إلى ثالثة أنواع: -
(.-)الشكل 

حين يكون فخذا الجنين بوضعية عطف مع انبساط  (المجيء الليوي  يحدث  -
الطرفين السفليين عند الركبتين. 

كون الفخذان بوضعية عطف مع عطف في إحدى ي (المجيء التام  في  -
الركبتين أو كلتيهما )وضعية الجثوم(. 

(، يكـون أحـد الفخـذين (، أو القـدمي )المجيء النـاقص  في  -
أو كالهمــا بوضــعية بســط وتكــون إحــدى الــركبتين أو كلتاهمــا تحــت مســتوى اإلليتــين. 

ــــة إليويــــة، % مــــن المجيئــــات الوعنــــد تمــــام الحمــــل تكــــون  % تامــــة، و مقعدي
% ناقصة

 : أنواع المجيء المقعدي2-12الشكل



 
  

 
  

، حيــث يجــس رأس طة منــاورات ليوبولــداالمقعــدي بوســيمكــن عــادة تشــخيص المجــيء  -
الجنين القاسي في منطقـة قعـر الـرحم، أمـا المقعـد األطـرى قوامـًا واألصـغر حجمـًا فهـو 

اق العانة. يشغل القطعة السفلية للرحم فوق ارتف
يمكننـــا الفحـــص المهبلـــي فـــي المجـــيء المقعـــدي اإلليـــوي مـــن جـــس اإلليتـــين، الشـــرج،  -

أثنــاء المخــاض. أمــا فــي حالــة المجــيء التــام فــي العجــز، والحــدبتين اإلســكيتين للجنــين 
فإن القدمين، الكاحلين، وعادة اإلليتين يمكن جسها عبر العنق المتسع. 

مقعدي الناقص وجود قدم واحدة أو اثنتين، ولكنه يبدي الفحص المهبلي في المجيء ال -
قد يحتاج للتصوير باألمواج فوق الصوتية لوضع التشخيص النهائي.

من  إذا اشتبه بالمجيء المقعدي بعد األسبوع  نفي التشوهات الجنينية والرحمية. -
مواج فــــوق الحمــــل تراجــــع ســــجالت المريضــــة قبــــل الــــوالدة مــــع أي فحــــص ســــابق بــــاأل

الصوتية بحثًا عن وجود ورم ليفي رحمي، تشوه خلقي في قناة مولر، أو تشوه جنينـي. 
في حال الشك تجرى دراسة كاملة جديدة باألمواج فوق الصوتية.

 :لقـد بقيـت الـوالدة المهبليـة للجنـين بـالمجيء المقعـدي تجـرى فـي  الوالدة المهبلية
كانـــت المريضــة تحقــق بعــض المعـــايير الصــارمة، وذلــك إلـــى أن بعــض البلــدان حــين 

نشــرت دراســات حديثــة عشــوائية تبــين أن الــوالدة المهبليــة المقعديــة تترافــق مــع ارتفــاع 
  – نسبة المراضة حول الوالدة مقارنة بالقيصرية االنتخابية. يلخـص الصـندوق 

 معايير الوالدة المهبلية للمجيء المقعدي. 
لمعيـــاري المتبـــع حاليـــًا مـــن قبـــل معظـــم الممارســـين هـــو توليـــد جميـــع إن التـــدبير ا -

لتجنــب المشــاكل التــي يمكــن أن ترافــق الــوالدة  المجيئــات المقعديــة بــالوالدة القيصــرية



 
  

 
  

أثنــاء الــوالدة، والرضــوض فــي المهبليــة مثــل انســدال الســرر، احتبــاس الــرأس، االختنــاق 
 الوالدية.
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 المجيء مقعدي تام أو إليوي.
 أسبوعًا على األقل. 36عمر الحمل 

 غ.3800 – 2500وزن الجنين المقدر 
 رأس الجنين بوضعية انعطاف.

حوض األم واسع حسب قياس الحوض الشعاعي* أو بوجود والدة سابقة لجنين كبير 
 الحجم.

 األخرى للوالدة القيصرية.غياب االستطبابات الوالدية أو الجنينية 
 وجود طبيب مخدر جاهز.

 توفر الخبرة الكافية لدى المولد.
 وجود مساعد جاهز لدفع رأس الجنين داخل الحوض.

 سم. سم، القطر المعترض  * مدخل الحوض: القطر األمامي الخلفي 
 م.س سم، القطر المعترض  الحوض المتوسط: القطر األمامي الخلفي 

 

نظرًا إلمكانية مصادفة المجيء المقعدي في بعـض الحـاالت  مساعدة الوالدة المقعدية: -
التي تكون الوالدة القيصرية فيها مستحيلة أو غيـر آمنـة، فـإن الـوالدة المهبليـة للمجـيء 

المقعدي ال تزال تشكل مهارة هامة لألطباء الممارسين. 
(، يطبــق الشــد اللطيــف - بعــد خــروج الجنــين بشــكل عفــوي حتــى الســرة )الشــكل -

نحو األسفل إلى أن يظهر لوح الكتف عند مدخل الفرج. 
بعد والدة لوح الكتف يتم توليد الكتفين بسحب كل يد أمام صدر الجنين إلـى أن يتبقـى  -

ــد الــرأس عــن طريــق عطــف رأس  ــداخل. وبمجــرد توليــد الكتفــين يول رأس الجنــين فــي ال



 
  

 
  

المولــد علــى الفــك الســفلي للجنــين أو اســتخدام  طة اليــد مــع تطبيــق أصــابعاالجنــين بوســ
ملقط بايبر. 

يستخدم بعض المولدين ملقط بايبر بشكل روتيني، حيث تبين أن هذه الطريقـة تسـاعد  -
 على والدة الرأس مع أقل رض ممكن للجنين.

 

 حين يولد الجنين المقعدي بالطريق المهبلي فإن األجزاء : الوالدة القيصرية
تتولد في البداية، وال يخرج أكبر أجزاء الجنين، أال وهو الرأس، األصغر من الجنين 

 إال في نهاية المطاف. 

ويمكن في الخدج، الذين تكون بطونهم أصغر من رؤوسهم بكثيـر، أن تتولـد األطـراف  -
السفلية، البطن، والجذع عن طريق عنق الرحم المتسع بشكل غير كامـل. وحـين يـأتي 

( فــي الــداخل مؤديــًا إلــى االختنــاق محتجــزًا )دور الــرأس الجنــين فإنــه يبقــى 
وبذلك تفضل الوالدة القيصـرية لتوليـد الخـدج بـالمجيء الجنيني والرضوض الوالدية. 

وحاليًا تفضل الوالدة القيصرية في كل مـن  المقعدي نظرًا الفتراق حجم الرأس والبطن.
الحذر عند والدة الذراعين  أن عدم اتقاءمن رغم بالالخدج والمولودين في تمام الحمل، 

 والرأس قد يؤدي إلى رضوض شديدة.
 

حتى إذا كان التدبير مثاليًا فإن معدل الوفيات حول الـوالدة للولـدان بـالمجيء المقعـدي  -
فــي المجيئــات  لكــل   – وليــد حــي مقابــل  لكــل  يقــارب 

مــل المتعــدد فــإن نســبة الوفيــات حــول الــوالدة غيــر المقعديــة. وحــين ينفــى الخــداج والح
لألجنة بالمجيء المقعدي ال تزال أعلى منها في األجنة بالمجيء القمي. 

تتضـــمن العوامـــل التـــي تســـاهم فـــي زيـــادة نســـبة المراضـــة والوفيـــات حـــول الـــوالدة  -
التشــــوهات الخلقيــــة غيــــر المتوافقــــة مــــع الحيــــاة، الخــــداج، الرضــــوض الوالديــــة، 

 واالختناق. 



 
  

 
  

ـــ - ـــاق فـــي الحـــاالت النموذجيـــة عـــن انســـدال الســـرر ين ـــاء المخـــاض أو فـــي تج االختن أثن
(. يمكـن أن احتبـاس الـرأس المتـأخر )

تحـــدث الرضـــوض الوالديــــة عنـــد الشــــد علـــى الجنــــين حيـــث يمكــــن أن تطـــال الضــــفيرة 
العضدية )شلل إرب(، الحنجرة، والكبد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توليد الجنين بالمجيء المقعدي الناقص 3-12الشكل 

)أ( بعد والدة الجنين بشكل عفوي حتى خروج السرة يطبق الشد على حوض الجنين. حين 

يصبح لوح الكتف مرئياً يسمح تدوير العجز بوالدة الكتف األمامية. )ب( تولد الكتف 

 األمامية بالشد نحو األسفل.



 
  

 
  

 

 3-12الشكل 

)ج( تولد :تتمة

خلفية الكتف ال

بالشد نحو 

األعلى. تحرر 

الذراع الخلفية 

باستخدام األصابع 

عن طريق تثبيت 

عضد الجنين 

 )المربع الجانبي(.

 

 

 :تتمة 3-12الشكل 

)د( توليد الرأس 

المتأخر باستخدام 

ملقط بابير . )هـ( 

توليد الرأس 

المتأخر عن طريق 

 –مناورة موريسو 

فييه .  –سميلي 

يطبق الضغط على 

لمحافظة البطن ل

على رأس الجنين 

 بوضعية انعطاف.

 



 
  

 
  

 

حيث يكـون رأس الجنـين بوضـعية فـرط انبسـاط، حيـث يتشـكل ث المجيء الوجهي يحد
 لكل  يشاهد هذا المجيء في  المجيء من وجه الجنين بين الذقن والحجـاج.

 والدة.

هي هي مبهمة نوعـًا مـا. خـالل الـوالدة القميـة الطبيعيـة يحـدث إن أسباب المجيء الوج -
الجنــين أكثــر األجــزاء توضــعًا فــي  ذقــنانبســاط ملحــوظ فــي رأس الجنــين بحيــث يكــون 

األسفل. 
تضـــم العوامـــل التـــي تســـمح للجنـــين بـــدخول الحـــوض بوضـــعية فـــرط انبســـاط كـــاًل مـــن  -

لسلعة الدرقية الجنينينة. ولكـن الخداج الشديد، تعدد الوالدات، والتشوهات الخلقية مثل ا
 في معظم الحاالت ال يمكن العثور على سبب واضح للمجيء الوجهي.

أثنـاء المخـاض بـالوالدة المهبليـة، حيـث يالحـظ فـي عادة ما يشخص المجـيء الـوجهي  -
ـــة والحـــواف  ـــة مـــن العظـــام الوجني ـــه قريب ـــين وأنف ـــم الجن أن األنســـجة الرخـــوة المشـــكلة لف

الحجابية. 
طة األمـــواج فـــوق الصـــوتية أو مـــن خـــالل التصـــوير ايـــتم تأكيـــد المجـــيء الـــوجهي بوســـ -

الشــعاعي. وألن األجنــة التــي تعــاني مــن انعــدام القحــف تــأتي دائمــًا بــالمجيء الــوجهي 
 ينبغي دومًا نفي انعدام القحف حين يشتبه بوجود المجيء الوجهي. فلذلك



 
  

 
  

% مـــن ذقـــن الجنـــين. فـــي حـــوالي يصـــنف وضـــع المجـــيء الـــوجهي حســـب مكـــان  -
ــًا عنــد التشــخيص، ويكــون معترضــًا فــي  % المجيئــات الوجهيــة يكــون الــذقن أمامي

% من الحاالت. وخلفيًا في 
إن آلية المخاض في المجيء الوجهي مماثلة لها في المجـيء القمـي بحيـث أن القطـر  -

قـدم المخـاض األطول )مـن الـذقن إلـى الجبهـة( يـدخل الحـوض بشـكل معتـرض. ومـع ت
ونزول الوجه إلى المستوى المتوسط للحوض فإن الدوران الداخلي يحدث وفق المحـور 

 العمودي. 
إذا دارت الــــذقن نحــــو األمــــام وأصــــبحت تحــــت ارتفــــاق العانــــة فيتوقــــع حــــدوث الــــوالدة  -

المهبلية. يمكن تطبيق الملقط الجنيني، ولكن ليس المحجـم، لمسـاعدة الـوالدة فـي حـال 
لــف فــعن رأس الجنــين خولكــن إذا دارت ذقــن الجنــين نحــو اللالزمــة. تــوفر الشــروط ا

 .بالقدر الكافي الستكمال االنقذاف نعطافسوف يعجز عن اال 
وبـــذلك فـــإن حـــاالت الـــذقن الخلفيـــة وحـــاالت الـــذقن المعترضـــة الثابتـــة ينبغـــي أن تولـــد  -

ذقني ال بالقيصرية. ولكن، ونظرًا ألن الدوران الجنيني النـاتج عـن الوضـع المعتـرض الـ
يمكــن أن يحــدث إال بعــد فتــرة كبيــرة مــن الحــزق، فــإن الصــبر ضــروري فــي مثــل هــذه 

 الحاالت. 
يــدور حـــوالي نصـــف المجيئــات الذقنيـــة الخلفيـــة والذقنيـــة المعترضــة بشـــكل عفـــوي إلـــى  -

الوضع الذقني األمامي. وتصبح نسبة المراضة والوفيات مـا حـول الـوالدة فـي المجـيء 
لمجــيء القمــي حــين تجــرى الــوالدة المهبليــة العفويــة )الشــكل الــوجهي مشــابهة لهــا فــي ا

(.-( أو بالملقط المنخفض )الشكل  – 
 



 
  

 
  

 
الوالدة العفوية للمجيء الوجهي الذقني األمامي. الحظ انعطاف الرأس  4-12الشكل 

 تحت مستوى ارتفاق العانة. تظهر الذقن أوالً، يتلوها األنف، الجبهة، القمة، ثم القفا.

 
 

 

 

 

 

 

 

 األمامي.تطبيق ملقط سيمبسون في توليد المجيء الوجهي الذقني  5-12الشكل 



 
  

 
  

 

  حــين يتشــكل المجــيء الجنينــي مــن المنطقــة الممتــدة مــا بــين المجــيء الجبهــي يحــدث
(. يحدث هذا النمط مـن المجيئـات -)الشكل الحافة الحجاجية واليافوخ األمامي 

نتيجـــة النبســـاط رأس الجنـــين بحيـــث يكـــون بوضـــع متوســـط بـــين االنعطـــاف )المجـــيء 
 القمي( وفرط االنبساط )المجيء الوجهي(. 

والدة. يحــدث التــدخل فــي المجــيء  لكــل  يبلــل تــوارد المجــيء الجبهــي  -
أطول بكثير من القطر الذي يحـدث الذي يعتبر  الجبهي بالقطر فوق القفوي الذقني،

 به التدخل في المجيء الوجهي أو القمي.
أثنـاء المخـاض بالمراقبـة، وذلـك ألن المجـيء الجبهـي يمثـل حالـة غيـر فـي يتم التـدبير  -

% مـن هـذه المجيئـات إمـا إلـى المجـيء الـوجهي مـن خـالل -مستقرة. تتحـول 
حيـــث تحـــدث الـــوالدة بشـــكل  االنبســـاط أو إلـــى المجـــيء القمـــي مـــن خـــالل االنعطـــاف،

 عفوي عن طريق المهبل.
تكـون الــوالدة المهبليــة مســتحيلة فــي المجـيء الجبهــي الثابــت، وذلــك بســبب القطــر  -

الكبير الذي يحدث به التدخل، إال إذا كان حجـم الجنـين صـغيرًا جـدًا مقارنـة بحـوض 
 األم، وهكذا تتم الوالدة بالقيصرية.

%( والمخاض غير الوظيفي -ديد )تزيد نسبة حدوث كل من المخاض الم -
%(. وكما في المجيء الوجهي فإن الوالدة في الحوض المتوسط وطرق تحويل )

المجيء الجبهي إلى مجيء قمي تشكل مضاد استطباب في هذه الحالة أيضًا. إن 
نسبة المراضة والوفيات حول الوالدة مشابهة لها في المجيئات القمية.

 
 



 
  

 
  

 

 حين ينسدل أحد األطراف الجنينية )اليد عادة( بجانب الجزء المجيء المركب  يحدث
المتدخل )الرأس( ليدخال حوض األم معًا. يحدث هذا المجيء بتواتر أكبر في حاالت 

الخداج. 
والدة، وتدبر هذه  كل  يشاهد انسدال اليد أو الذراع جانب الرأس في  -

مراقبة. وعادة ما ال يتعارض الجزء المنسدل من الجنين مع تقدم الحاالت بال
المخاض.

إذا انسدلت الذراع فمن الممكن االنتظار لرؤية فيما إذا كانت ستتحرك بعيدًا عن  -
طريق الرأس مع نزوله باتجاه األسفل. أما إذا لم يحدث ذلك فمن الممكن دفع الذراع 

ه األسفل في الوقت نفسه من خالل الضغط بلطف باتجاه األعلى مع دفع الرأس باتجا
على قعر الرحم. 

 المجيء الكتفيإذا انسدل طرف الجنين بشكل كامل وتحول الجنين بعد ذلك إلى 
 ( فإن الوالدة يجب أن تستكمل بالقيصرية. – )الشكل 

 

 

 6-12الشكل 

 :المجيء الجبهي

المجيء الحظ أن 

بالقطر  يتدخل

القفوي الذقني 

 الكبير.

 



 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحظ الوضع المعترض للجنين مع اتجاه الظهر  :المجيء الكتفي 7-12الشكل 

 المهبل.نحو األسفل، والذي ال يمكن أن يولد عن طريق 

 

 

 

 

 



 
  

 
  

 



 
  

  
  

تساهم اضطرابات فرط التوتر الشرياني أثناء الحمل في نسبة كبيرة من مراضة 
األم إلى انفكاك  لد ىن تؤدي يمكن أووفيات األمهات والولدان حول الوالدة. وهي 

المشيمة الباكر، التخثر المنتشر داخل األوعية، القصور الكلوي، القصور الكبدي، 
الجنين والوليد  عندمركزية، والسكتة الدماغية. أما النزف في الجملة العصبية ال

 فهي يمكن أن تؤدي إلى تحدد النمو، الخداج، وموت الجنين حول الوالدة. 
راكز السيطرة على األمراض مؤخرًا أن ما قبل اإلرجاج/ اإلرجاج هو لقد أبلغت م

ثالث األسباب المسؤولة عن المراضة الوالدية في الواليات المتحدة، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى النزف في الجملة العصبية المركزية. 

نية يتفاوت توارد اضطرابات فرط التوتر الشرياني خالل الحمل حسب المجموعة السكا
%، في حين و  المدروسة والمعايير المستخدمة، ولكن يعتقد أنه يتراوح بين 

 % من المرضى.-أن متالزمة ما قبل اإلرجاج/ اإلرجاج تشاهد في حوالي 

 لعمل وضع التصنيف العام الضطرابات فرط التوتر الشرياني في تقرير مجموعة ا
، وتم تبني هذا التصنيف حول ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل في عام 

 بالتوليد وأمراض النساء في عام  لمختصينمن قبل الكلية األمريكية ل
(. -)الصندوق 



 
  

  
  

 ( وذلك ألنه مصطلح عام يشير إلى ينبغي أال يستخدم مصطلح االنسمام )
رط التوتر الشرياني المرافقة للحمل، كما أنه قد يشير طيف واسع من اضطرابات ف
إلى البيلة البروتينية المعزولة.

  يحتفظ بتشخيص ارتفاع التوتر الشرياني للمريضات الالتي لديهن ضغط شرياني
 ملم زئبق. ملم زئبق أو ضغط شرياني انبساطي  انقباضي 

  تاح السيدة لعشر دقائق على يقاس الضغط الشرياني بوضعية الجلوس بعد أن تر
األقل. ينبغي كذلك أن يؤخذ الضغط الشرياني بوضعية االستلقاء الجانبي، ويصحح 
القياس حسب مستوى األذينة اليمنى. حين تكون المريضة مقبولة في المستشفى فمن 
الممكن اعتماد وضعية الجلوس أو وضعية االستلقاء الجانبي عند القياس، على أن 

الشرياني بالوضعية نفسها في كل مرة. ينبغي أن يعادل طول كم يؤخذ الضغط 
من قطر العضد على األقل. مقياس الضغط الشرياني المستخدم 

 

 مل(.ما قبل الرجاج/ الرجاج  ارتفاع التوتر الشرياني مع بيلة بروتينية مميزان للح 
 .ارتفاع التوتر الشرياني المزمن 
 .ارتفاع التوتر الشرياني مع حالة ما قبل إرجاج مضافة 
 .ارتفاع التوتر الشرياني الحملي أو العابر 

 
 

ب نه متالزمة مميزة للحمل تتظاهر في النصف الثاني من  يعرف ما قبل الرجاج  -
. ارتفاع توتر شرياني وبيلة بروتينيةالحمل ب



 
  

  
  

و  إذا حدث ما قبل الرجاج في بداية الثلث الثاني من الحمل  بين األسابيع  -
( فعن ذلك ينبغي أن يثير الشك بوجود رحى عدارية أو كوريوكارسينوما.

ن لتشخيص حالة ما قبل الرجاج: ييعتبر المعياران التاليان أساسي -
ملم زئبق أو الضغط  الضغط الشرياني االنقباضي  :ني( فرط توتر شريا 

في سيدة كان الضغط الشرياني لديها طبيعيًا،  ، ملم زئبق الشرياني االنبساطي 
 .بعد األسبوع العشرين من الحمل وذلك

غ من البروتين في بول  التي تعرف على أنها وجود  :( بيلة بروتينية 
أو أكثر من البروتين في فحص  فق ذلك مع نتيجة ساعة. عادة ما يتوا 

 البول التقليدي.
تصنف متالزمة ما قبل اإلرجاج إلى شكل خفيف وشكل شديد، وذلك حسب درجة  -

ارتفاع التوتر الشرياني، مقدار البيلة البروتينية، ودرجة إصابة األعضاء األخرى. 
اإلرجاج الشديد.   المعايير النوعية لتشخيص ما قبل  – يظهر الصندوق 

لدى سيدة  - إذا وجدت أي من األعراض أو العالمات المبينة في الصندوق  -
تعاني من حالة ما قبل اإلرجاج فمن المحتمل جدًا أن تكون هذه المريضة تعاني من 
حالة مرضية شديدة، األمر الذي يترافق مع زيادة كبيرة في نسبة المراضة الوالدية 

وحول الوالدة.
أحد األشكال الشديدة لمتالزمة ما قبل الرجاج والتي تترافق  ل متالزمة تمث -

مع نسبة مراضة مرتفعة. تتمثل هذه المتالزمة بحدوث انحالل دموي 
(، وانخفاض (، ارتفاع الخمائر الكبدية   

(. تعداد الصفيحات  
األكثر نموذجية لحالة ما قبل اإلرجاج، فإن المريضة التي وعلى نقيض التظاهرات  -

يغلب أن يكون لديها حمل متعدد، أن تكون أكبر من  تعاني من متالزمة 
أسبوعًا.  عامًا، وأن يقل العمر الحملي لديها عن  



 
  

  
  

% من المريضات، ويكون قد يغيب ارتفاع التوتر الشرياني في البداية في  -
% من الحاالت، ويظهر ارتفاع شديد في ني معتدل االرتفاع في الضغط الشريا

% من الحاالت.التوتر الشرياني في 
 

ملم زئبق( عند  أو االنبساطي  ارتفاع توتر شرياني شديد )االنقباضي  -
 ساعات على األقل. بفاصل  الراحة، وذلك عند قياس الضغط الشرياني مرتين

في فحص  ساعة أو نتيجة  غ على األقل في بول  بيلة بروتينية شديدة ) -
 ساعات(. البول المعياري لعينتين بفاصل 

 اضطرابات دماغية أو بصرية. -ساعة(. مل/ شح البول ) -
 ألم شرسوفي أو في الربع العلوي األيمن. -وذمة رئة أو زرقة. -
 نقص الصفيحات. -اضطراب الوظائف الكبدية )ارتفاع الخمائر الكبدية(. -
 تحدد النمو الجنيني. -
 

 اب الرجاج هو حدوث نوب اختالجية مقوية رمعية ال يمكن أن تعزى إلى أسب
تزداد نسبة حدوث النوب االختالجية في المريضات الالتي يعانين من حالة أخرى. 

ما قبل  إرجاج شديدة، ولكن يمكن للنوب كذلك أن تشاهد في الحاالت الخفيفة. 
  ومن ناحية أخرى قد تحدث نوب اإلرجاج قبل ظهور العالمات الكالسيكية لحالة ما

% من رجاج قبل المخاض في قبل اإلرجاج، وبشكل عام تحدث نوب اإل
% من % من الحاالت، وبعد الوالدة في أثناء المخاض في في الحاالت، 
ساعة بعد الوالدة.  – ل أول عادة خال الحاالت

  ومن الهام بشكل خاص أخذ األسباب األخرى للنوب الصرعية بعين االعتبار وخاصة
 نوب بعد الوالدة بأكثر من في حاالت اإلرجاج غير النموذجية، كأن تحدث ال



 
  

  
  

أثناء الحمل خفيفة بحيث ال تنسجم مع في ساعة أو أن تكون الحالة المرضية 
التطورات الجديد في وضع المريضة.

 
 

  واحدًا على األقل من التالي: خيص فرط التوتر الشرياني المزمن يتطلب تش
.وتر شرياني مشخص قبل الحملارتفاع ت -
تطور ارتفاع توتر شرياني قبل األسبوع العشرين من الحمل، أو بقاء الضغط  -

أسبوعًا بعد الوالدة في الحاالت التي يالحظ فيها  الشرياني مرتفعًا ألكثر من 
أثناء الحمل.في ارتفاع التوتر الشرياني ألول مرة 

ساء الحوامل اللواتي يعانين من ارتفاع توتر يكون ارتفاع الضغط أساسيًا في معظم الن -
شرياني مزمن، ولكن ارتفاع التوتر الشرياني قد يكون ثانويًا ألسباب كلوية، وعائية، 
أو غدية في نسبة ضئيلة من هؤالء المرضى. وحسب األعراض والعالمات المرافقة 

ارتفاع التوتر واستجابة المريضة للمعالجة الدوائية يستطب إجراء دراسة لتحديد سبب 
الشرياني. وليس من النادر أن تؤدي الشدة الفيزيولوجية للحمل إلى ظهور مرض 

وعائي أو كلوي تحت سريري لم يكن ظاهرًا من قبل.

 

 اللواتي يعانين من ارتفاع  ينبغي أال يشخص ما قبل اإلرجاج المضاف إال في النساء
 غ في بول  توتر شرياني مزمن والالئي يبدين بيلة بروتينية حديثة العهد )

ساعة( بعد األسبوع العشرين من الحمل. 



 
  

  
  

  أما المرأة الحامل التي تتضمن سوابقها المرضية ارتفاع توتر شرياني مع بيلة بروتينية
ؤخذ بعين االعتبار إال إذا حدثت زيادة فإن تشخيص ما قبل اإلرجاج المضاف ال ي

كبيرة ومفاجئة في قيم الضغط الشرياني أو كمية البيلة البروتينية، أو إذا ظهرت أي 
من األعراض والعالمات األخرى التي تتوافق مع حالة ما قبل إرجاج شديدة التي 

ر ، بما في ذلك نقص تعداد الصفيحات أو ارتفاع الخمائ – يبينها الصندوق 
الكبدية.

 
 

إذا ظهر ارتفاع التوتر الشرياني دون بيلة ارتفاع التوتر الشرياني الحملي  يشخص -
ساعة بعد الوالدة   – بروتينية بعد األسبوع العشرين من الحمل أو خالل 

أسبوعًا بعد الوالدة.  وتحسن خالل 
ال يمكن تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني الحملي إال بالطريق الراجع، وذلك وبذلك  -

حين يكتمل الحمل دون حدوث بيلة بروتينية مع عودة قيم الضغط الشرياني إلى 
أسبوعًا بعد الوالدة. طبيعتها خالل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  على أنها حت العوامل المورثية، المناعية، الغدية، الغذائية، وحتى اإلنتانية لقد اقتر
«. مرض النظريات»أسباب محتملة لما قبل اإلرجاج، وبذلك فإن هذا المرض يدعى 

ولم يمكن تحديد سبب معين بالرغم من األبحاث المكثفة التي أجريت في هذا المجال. 



 
  

  
  

فعن معظم الجهود قد ركزت على ويسبب تحسن المرض بعد الوالدة مباشرة 
 .المشيمة وأغشيتها بالضافة إلى الجنين

   عاماًل مركزيًا قد يكون القفار الرحمي المشيمي )
، حيث يعزى إلى فشل حدوث التبدالت الفيزيولوجية الطبيعية في في تطور المرض

فار أيضًا عن وجود مرض وعائي الشرايين الحلزونية في بطانة الرحم. قد ينتج اإلق
مرافق، كما في حالة ارتفاع التوتر الشرياني المزمن أو األذية الوعائية المشيمية 
مناعية المنشأ. ومن ناحية أخرى يمكن لإلقفار أن ينتج عن زيادة مقاومة الرحم 
 لجريان الدم في األوعية التي تعبر العضلة الرحمية، الذي يمكن أن يعزى لزيادة توتر
العضلة الرحمية بسبب كبر حجم الرحم في النساء الخروسات، الحمل التوأمي، أو 

 االستسقاء األمنيوسي.
  يعتقد أن القفار الرحمي المشيمي مسؤول عن إنتاج الذيفانات التي تتسرب إلى

. لم تحدد وتحريرها الدوران وتؤدي إلى اضطراب منتشر في وظيفة البطانة الوعائية
انات بعد، ولكنها يمكن أن تتضمن الجذور األوكسجينية الحرة طبيعة هذه الذيف

وبيروكسيدات الدسم. 
  يؤدي سوء الوظيفة البطانية إلى اضطراب التوازن بين أصناف مختلفة من المقبضات

والموسعات الوعائية التي يتم إنتاجها موضعيًا. 
 نات متمثاًل بنقص تترافق حالة ما قبل اإلرجاج مع اضطراب في إنتاج البروستاغالندي

 والبروستاسايكلين إلى سلسلة البروستاغالندينات  نسبة البروستاغالندين 
 والترومبوكسان.

 ( بمقدار في الحمول الطبيعية يزداد تركيب البروستاسايكلين )-  ،أضعاف
إلى  فهو ال يتبدل أو يزداد بشكل طفيف. يؤدي  أما إنتاج الترومبوكسان 

لكن في حالة ارتفاع اومة الوعائية المحيطية ونقص تجمع الصفيحات. ونقص المق
كما هو الحال في الحمول الطبيعية،  التوتر الشرياني الحملي ال يزداد إنتاج 



 
  

  
  

إلى  والنتيجة اإلجمالي هي نقص نسبة  .وال تتبدل مستويات 
ادة المقاومة الوعائية مقارنة بالحمول الطبيعية، مما يؤدي إلى زي الترومبوكسان 

 المحيطية وتفعيل الصفيحات.
  ،يبدو كذلك أن التبدالت البطانية تترافق مع عوز نسبي في إنتاج أوكسيد النتريك

 –وهو موسع وعائي ومثبط لتجمع الصفيحات، إضافة إلى زيادة إنتاج الندوتيلين 
اية في تقبض األوعية من العوامل ذات التأثيرات القوية للغ  –يعتبر اإلندوتيلين ) 

. يمكن لهذا االنزياح في إنتاج المواد الفعالة وعائيًا ذات التأثير (وتجمع الصفيحات
الموضعي أن يعزز التقبض الوعائي كاستجابة للهرمونات الدورانية المقبضة لألوعية. 

  يتمثل التأثير اإلجمالي بتقبض شريني منتشر يؤدي إلى أذية إقفارية بنقص األكسجة
قفار مشيمي مترقي.  في عدة جمل وعائية، ارتفاع توتر شرياني جهازي، وا 

  تتفاوت شدة األعراض والعالمات في حالة ما قبل اإلرجاج بين مريضة وأخرى حسب
درجة تأثر كل عضو.

أن سبب حالة ما قبل الرجاج ال يزال مجهواًل، إال أن التشن  الوعائي من رغم بال -
عمم يمثل الشذوذ الفيزيولوجي المراضي المسؤول عن هذه الحالة. الم

يرتفع التوتر الشرياني حين يزداد نتاج القلب أو المقاومة الوعائية المحيطية. ال  -
يختلف نتاج القلب في الحامل غير المعالجة التي تعاني من حالة ما قبل اإلرجاج أو 

ألخير من الحمل، ولكن المقاومة اإلرجاج عنه في الحامل الطبيعية في الثلث ا
 الوعائية المحيطية تكون مرتفعة بشكل ملحوظ.

( في المريضة التي تعاني من يكون جريان الدم الكلوي ومعدل الرشح الكبي   -
حالة ما قبل الرجاج والرجاج أقل بشكل ملحوظ مما هي عليه في الحامل الطبيعية 

ريان الدم الكلوي عن تقبض الشرينات ينتج نقص ج بالنسبة لنفس العمر الحملي.
الواردة. وفي النهاية قد يؤدي هذا التقبض في الشرينات الواردة إلى أذية األغشية 



 
  

  
  

الكبية، مما يزيد من نفوذيتها للبروتينات ويؤدي إلى البيلة البروتينية. كذلك يؤدي 
 إلى شح البول. تقبض األوعية الكلوية ونقص 

دماغية مرتفعة بشكل دائم في مريضة ما قبل الرجاج تكون مقاومة األوعية ال -
. يمكن لجريان الدم الدماغي أن يبقى ضمن الحدود الطبيعية نتيجة لظاهرة والرجاج

التنظيم الذاتي في المريضة التي تعاني من ارتفاع في التوتر الشرياني دون حدوث 
م الدماغي اختالجات. ولكن إذا عانت المريضة من اختالجات فإن جريان الد

واستهالك األوكسجين يكونان أقل بكثير مما هي عليه في الحوامل الطبيعيات. 
وبشكل مشابه يشاهد نقص في جريان الدم وزيادة في المقاومة الوعائية في الدوران 
الرحمي المشيمي بالدوبلر الملون في حالة ما قبل اإلرجاج إلى زيادة المقاومة 

الوعائية.

 ترافق حالة ما قبل الرجاج والرجاج بشكل كالسيكي مع ثالث افات إمراضية:ت
نية المتوضعة ضمن العضلة ( غياب التحوالت الساقطية في أقسام الشرايين الحلزو )

 .الرحمية
 .لوعائية في شعريات الكبب الكلوية( تأذي البطانة ا)
 الشرينات.( النزف والتنخر في أعضاء متعددة بشكل ثانوي لتقبض )

  تتميز المراضية الرحمية المشيمية في حالة ما قبل الرجاج/ الرجاج بغياب
( في أجزاء الشرايين الحلزونية التحوالت الساقطية  

. المتوضعة ضمن العضلة الرحمية
  يؤدي غزو الطبقة المغذية في الظروف الطبيعية إلى استبدال الطبقتين العضلية

المرنة للشرايين الحلزونية بنسيج ليفي وليفيني، مما يؤدي إلى تشكل أقنية واسعة و 
وملتفة ذات مقاومة منخفضة تعبر العضلة الرحمية. وفي حال ما قبل اإلرجاج 
يقتصر هذا التبدل على الطبقة الساقطة لألوعية بشكل رئيسي، وقد يؤدي ذلك إلى 



 
  

  
  

حمية من الشريان الحلزوني بمقدار نقص في قطر الجزء المتوضع في العضلة الر 
%. يكون االحتشاء المشيمي أكثر شدة في جميع الحوامل الالئي يعانين من 

حالة ما قبل اإلرجاج.
  تتمثل الصابة الكلوية النموذجية في حالة ما قبل الرجاج/ الرجاج بت ذي البطانة

(، الوعائية لشعريات الكبب الكلوية  
تتظاهر هذه اآلفات بتوذم  طة المجهر اللكتروني.اسالتي أفضل ما تشاهد بو 

ملحوظ في بطانة األوعية الشعرية الكبية مع ترسب مادة فبرينية في الخاليا البطانية 
وتحتها. وبالمجهر الضوئي يزداد قطر الكبة الكلوية وتبرز الكبة بداخل عنق األنبوب 

فاوتة من توذم الخاليا البطانية والمتوسطية.القريب مع درجة مت
  يؤدي تشن  الشرينات لفترة قصيرة نسبيًا  ساعة واحدة( إلى نقص األكسجة مع

تنخر الخاليا البرانشيمية الحساسة. أما التشن  الوعائي الذي يدوم لفترة أطول من 
يمة، ساعات( فهو قد يؤدي إلى احتشاء األعضاء الحيوية، كالكبد، المش ذلك  

والدماغ. 
  قد يحدث التنخر والنزف في الكبد حول المسافات البابية الكبدية، وفي حاالت نادرة

يمكن لهذه اإلصابات أن تختلط بتشكل ورم دموي تحت المحفظة. وفي الدماغ تشاهد 
بؤر موضعة من النزف والتنخر. أما في الشبكية التي تشكل النافذة السريرية لتشنج 

اهد التشنج الوعائي بفحص قعر العين. تعتبر نزوف الشبكية نذير الشرينات فقد يش
شؤم ألنها قد تشير إلى مظاهر مماثلة في أعضاء حيوية أخرى.

تعزى العديد من المظاهر السريرية والمخبرية في حالة ما قبل اإلرجاج واإلرجاج لسوء 
 الوظيفة البطانية والتشنج الوعائي.

 

إحدى أبكر  يشكل تناقص الجرعة الفعالة المقبضة لألوعية من األنجيوتنسين  -



 
  

  
  

عالمات تطور ما قبل اإلرجاج. 
ملم زئبق في  تكون كمية األنجيوتنسين الالزمة لرفع الضغط االنقباضي بمقدار  -

ناقص في المريضة الحمل الطبيعي أكبر منها في غير الحامل، ولكن هذه الجرعة تت
المقدر لها أن تصاب بحالة ما قبل اإلرجاج.

 

تكتسب المريضة الوزن بشكل غير طبيعي مع تطور الوذمات في وقت مبكر، وينتج  -
ذلك عن اتساع حيز السائل خارج الخلوي. يعزى هذا االتساع لزيادة النفوذية الوعائية 

ائل بالنزح من الحيز داخل الوعائي إلى الحيز خارج الوعائي. الشعرية مما يسمح للسو 
وبذلك فإن العديد من حاالت ما قبل اإلرجاج تترافق بزيادة في كمية السوائل  -

اإلجمالية في الجسم ولكن مع نضوب الحجم داخل األوعية. 
قد تزداد قيم الهيماتوكريت أيضًا مما يعكس نقص الحجم النسبي وزيادة تركيز  -

م.الد
 

يمثل ارتفاع التوتر الشرياني العالمة التالية التي يتم تحريها عادة، بخاصة ارتفاع  -
الضغط االنبساطي الذي يعكس تبدالت المقاومة الوعائية المحيطية. 

قد تظهر تبدالت الضغط الشرياني بعد أيام أو أسابيع من احتباس السوائل. -
 

تشاهد البيلة البروتينية بعد ارتفاع التوتر الشرياني ب يام أو أسابيع في حاالت ما  -
. قبل الرجاج التي تتطور خالل الحمل

إذا تظاهر المرض ألول مرة خالل المخاض أو في الفترة التالية للوالدة مباشرة فإن 
ألحيان. هذه األحداث يمكن أن تتطور سريعًا خالل ساعات، بل ودقائق في بعض ا

ويغلب أن تنتج البيلة البروتينية المرافقة لحالة ما قبل اإلرجاج/ اإلرجاج عن تقبض 
الشرينات الواردة مع زيادة نفوذية األوعية الكبية للبروتينات.

 



 
  

  
  

تتمثل أول التبدالت بزيادة تركيز حمض البول في المصل.  -
كرياتينين المصل والبولة اآلزوتية في الدم.  تتناقص تصفية الكرياتينين، وترتفع تراكيز -
 قد تتطور اإلصابة الكلوية إلى بيلة بروتينية شديدة مع قصور كلوي صريح. -

 

يمثل نقص تعداد الصفيحات أشيع االضطرابات المشاهدة في جملة تخثر الدم.  -
ية، فإن أن تعداد الصفيحات يميل لالنخفاض حتى في الحمول الطبيع من رغمبالو 

تعتبر غير طبيعية قطعًا، وتشير  صفيحة/ ملم القيمة التي تقل عن 
إلى تقدم المرض إذا ترافقت مع عالمات أخرى لحالة ما قبل اإلرجاج. 

(، وخاصة في حالة انفكاك المشيمة قد يحدث التخثر المنتشر داخل األوعية ) -
الباكر. 

، ارتفاع الخمائر الكبدية، ونقص تعداد )انحالل الدم قد تشاهد متالزمة  -
، وعادة ما تشير إلى حالة ما قبل إرجاج شديدة حتى إذا الصفيحات( دون وجود 

 كانت الضغوط الدموية طبيعية أو معتدلة االرتفاع.
 

يؤدي تشن  األوعية الدموية في الكبد إلى نزوف واحتشاءات بؤرية، وتعاني  -
لم في الربع العلوي األيمن أو ألم شرسوفي مع ارتفاع مستويات المريضة من أ

)ناقل أمين األالنين وناقل أمين األسبارتات(.  الخمائر الكبدية في المصل
أنه يمثل أحد االختالطات الخطيرة لحالة ما من رغم بالنادرًا ما يحدث تمزق الكبد،  -

. قبل اإلرجاج، التي تترافق عادة مع متالزمة 
 رتفع مستويات البيلليروبين في حاالت االنحالل الدموي الشديد.ت -

 

يؤدي تشنج األوعية في السرير الرحمي المشيمي إلى احتشاء المشيمة ونقص التروية  -



 
  

  
  

الرحمية المشيمية. يؤدي ذلك في النهاية إلى التألم الجنيني مع تحدد النمو داخل 
يوسي، أو شذوذات نظم القلب الجنيني. (، قلة السائل األمنالرحم )

تؤدي االحتشاءات المشيمية الواسعة إلى النزف خلف المشيمة أو انفكاك المشيمة،  -
ويشكل ذلك سببًا هامًا لمراضة ووفيات الجنين حول الوالدة.

رؤية، يؤدي تشنج األوعية الشبكية إلى عدد من االضطرابات البصرية مثل تشو  ال -
إن زيادة االستثارة االنعكاسية لدى البقع الضوئية، وعتامات الساحة البصرية. 

المريضة أو اشتداد المنعكسات الوترية هي عالمات مقلقة للغاية، حيث تشير إلى 
 إصابة الجهاز العصبي المركزي وتنذر بحدوث االختالجات الوشيكة.

 

 وتعتبر دائمًا مفيدة لألم تشكل الوالدة العالج النوعي والوحيد لحالة ما قبل الرجاج ،
أنها قد تقود إلى والدة طفل خديج. من رغم بال

  يهدف التدبير إلى تخفيف االختالطات الوالدية الناجمة عن حالة ما قبل اإلرجاج
منها، مع تخفيف االختالطات الجنينية الناجمة عن الخداج.  الشديدة أو الوقاية

  عادة ما ال تولَّد السيدة التي تعاني من حالة ما قبل إرجاج خفيفة دون وجود دالئل
أسبوعًا أو أكثر، في حين أن  على التألم الجنين إال إذا أصبح العمر الحملي  

ديدة أو إرجاج ينبغي أن تولد بعد السيدة الحامل التي تعاني من حالة ما قبل إرجاج ش
تحقيق حالة االستقرار، وذلك بغض النظر عن العمر الحملي للجنين.

  .يتضمن التقييم الوالدي المبدئي قصة طبية كاملة، فحصًا سريريًا، وتقييمًا مخبريًا
تركز القصة السريرية على وجود سوابق ارتفاع توتر شرياني أو مرض كلوي قبل 

حمول السابقة. تسأل المريضة عن أعراض ما قبل اإلرجاج الشديد أو الحمل أو في ال
اختالطاته، بما في ذلك الصداع، التبدالت البصرية، الغثيان، اإلقياء، األلم البطني 



 
  

  
  

أو الشرسوفي، والنزف المهبلي. يراجع سجل المريضة لتحديد الفترة التي بدأت فيها 
روتينية بالظهور خالل الحمل الحالي.قيم الضغط الشرياني باالرتفاع والبيلة الب

  ،يركز الفحص السريري على تقييم الضغط الشرياني، زيادة الوزن، تطور الوذمات
ارتفاع قعر الرحم، والمنعكسات الوترية مع تقييم كمي إلطراح البروتين الكلوي من 
خالل فحص البول التقليدي. باإلضافة إلى ذلك يتم البحث عن الموجودات التي 

افق مع حالة ما قبل إرجاج شديدة مثل اإليالم في الشرسوف أو الربع العلوي تتو 
األيمن للبطن، إيالم الرحم، النمشات الناجمة عن نقص الصفيحات، وعالمات وذمة 
الرئة. يجرى فحص لقعر العين في حال وجود صداع شديد أو أعراض بصرية. يبين 

اؤها عند تقييم المريضة التي الفحوص المخبرية التي يستطب إجر  -الصندوق 
تعاني من حالة ما قبل اإلرجاج.

  يستطب إجراء تقييم جنيني شامل. يبدأ ذلك بتحديد العمر الحملي للجنين بدقة حسب
البيانات السريرية والبيانات التي يتم الحصول عليها باألمواج فوق الصوتية في حال 

ة لتقييم نمو الجنين وحجم يجرى تصوير الجنين باألمواج فوق الصوتيتوفرها. 
( أو السيماء السائل األمنيوسي. يجرى كذلك اختبار الالشدة الجنيني  
.الفيزيائية الحيوية لتحديد وجود أي دالئل على الت لم الجنيني

 

  :إذا كان غير طبيعي تطلب اختبارات التخثر، تعداد الدم اإلجمالي مع تعداد الصفيحات
 ، واللطاخة الدموية.

  الدراسة الكلوية: البولة اآلزوتية والكرياتينين في المصل، تحليل البول، معايرة البروتين
 ساعة. والكرياتينين في بول 

  :والبيلليروبين.، اختبارات وظائف الكبد ، 

: ناقل أمين : ناقل أمين األسبارتات المصلي،  : نازع هيدروجين الالكتات،
 األالنين المصلي.



 
  

  
  

  ينصح عمومًا بقبول المريضة التي يشك بإصابتها بحالة ما قبل اإلرجاج في
المستشفى لتحديد شدة المرض واستقرار األم والجنين. 

 د إجراء إذا كانت الحالة المرضية خفيفة ولم تكن هناك دالئل على الت لم الجنيني بع
. التقييم المبدئي فعن التدبير يقتصر على الراحة والمراقبة

  ال توجد دالئل تشير إلى أن المعالجة المديدة بخافضات الضغط أو المدرات تقي من
تطور حالة ما قبل اإلرجاج الخفيفة إلى حالة شديدة أو تحسن من النتائج الوالدية 

ل حالة فإن التدبير يمكن أن يتم في والجنينية. وحسب الظروف الخاصة المحيطة بك
المستشفى أو في العيادة الخارجية. 

  تحتاج األم إلى تقييم األعراض والضغط الشرياني بشكل متكرر، مع التحديد الكمي
إلطراح البروتينات في البول من خالل فحص البول، باإلضافة إلى إجراء فحوص 

مخبرية أسبوعية. 
 ية الجنينية، فعالية القلب الجنيني، وحجم السائل يتابع الجنين بمراقبة الفعال

األمنيوسي. 
  أسبوعًا، حين تظهر أعراض  تولد المريضة حين يصل العمر الحملي إلى

وعالمات تشير إلى تدهور الحالة، أو حين تظهر عالمات الت لم الجنيني.
 لمريضة إذا توافق التقييم المبدئي للمريضة مع حالة ما قبل إرجاج شديدة فعن ا

 يجب أن تبقى في المستشفى حتى نهاية الحمل.
  فإن التدبير يتمثل بإجراء الوالدة  -إذا كان عمر الحمل قد تجاوز األسبوع

أسبوعًا  بعد العودة بالمريضة إلى حالة االستقرار. أما إذا قل العمر الحملي عن 
يتخذ حسب حالة كل مع حالة ما قبل إرجاج شديدة فإن القرار المتعلق بالوالدة 

مريضة، وذلك بمقارنة المخاطر التي سيتعرض لها الوليد بسبب الخداج مع 
االختالطات التي سيتعرض لها كل من األم والوليد بسبب استمرار الحمل. 



 
  

  
  

  يحتاج كل من األم والجنين إلى مراقبة حثيثة من خالل المعايير المخبرية الوالدية
ي تكرر بشكل يومي حسب الحاجة. واختبارات التقييم الجنيني الت

  قد يتعدل سير المرض في بعض الحاالت بتحقيق االستقرار للمريضة من خالل
الراحة في السرير إضافة إلى السيطرة الدوائية على فرط التوتر الشرياني الشديد 
عطاء الستيروئيدات القشرية لتحقيق النض  الرئوي الجنيني، ويسمح ذلك بت خير  وا 

. ى أمل زيادة العمر الحملي قدر المكانالوالدة عل
  وتصبح الوالدة الفورية ضرورية في حال ظهور أي دالئل على تدهور الحالة

السريرية، مثل ارتفاع التوتر الشرياني غير المستجيب للعالج، شح البول، وذمة 
أو اعتالالت التخثر، األعراض العصبية المركزية،  الرئة، دالئل على 

 لمشيمة الباكر، أو اضطرابات االختبارات الجنينية.انفكاك ا

أثناء الوالدة بتحريض المخاض )أو السماح للمخاض في يدبر ما قبل اإلرجاج  -
دة القيصرية كالفشل في العفوي باالستمرار( ما لم تكن هناك استطبابات توليدية للوال

تقدم المخاض، تأثر الجنين، أو المجيئات غير القمية. 
أثناء المخاض والوالدة. إن أهم نقطتين ينبغي في يراقب كل من األم والجنين بحذر  -

التركيز عليهما في األم هما الوقاية من االختالجات والسيطرة على فرط التوتر 
يمكن أن تعاني منها األم فهي شح البول، وذمة  الشرياني. أما المشاكل األخرى التي
 .الرئة، ونقص الصفيحات أو متالزمة 

إذا كان الجنين يعاني من نقص النمو أو إذا حدث انفكاك المشيمة فقد يبدي تخطيط  -
نظم القلب الجنيني عالمات تباطؤ متأخر، بطء قلبي، أو عالمات أخرى للتألم 

ية. وفي معظم الحاالت يمثل التخدير فوق الجافية الجنيني تتطلب الوالدة القيصر 



 
  

  
  

أثناء المخاض إال في في الطريقة المختارة إلجراء الوالدة القيصرية أو تسكين األلم 
اضطراب في التخثر. ودحال وج

ية نظرًا لخطورة يعتبر تحري درجة استثارة الجهاز العصبي المركزي أمرًا عظيم األهم -
حدوث االختالجات وما يرافقها من مراضة ووفيات في بعض األحيان. تمثل 
المنعكسات الوترية المحيطية، بخاصة المنعكس الداغصي والمنعكس الدابري، أكثر 
عالمات تدهور الحالة العصبية استخدامًا. قد يشكل الصداع الشديد، الرمع المستمر، 

ي المريضة التي تعاني من حالة ما قبل اإلرجاج أو إيجابية عالمة شفوستك ف
أعراضًا أو عالمات بادرية لإلرجاج.

تعطى المعالجة الواقية من االختالجات في معظم المريضات الالئي يعانين من حالة  -
ساعة بعد الوالدة.  أثناء المخاض، ويستمر إعطاؤها لمدة في ما قبل اإلرجاج 

المعالجة الواقية من االختالجات عند قبول  باإلضافة إلى ذلك ينبغي أن تعطى
المريضة في المستشفى كلما كانت هناك حالة ما قبل إرجاج شديدة، على أن يستمر 

العالج لفترة قصيرة بعد تحقيق االستقرار.
لقد أكدت الدراسات العشوائية المقارنة أن سلفات المغنزيوم تشكل الدواء المختار   -

اية منها نظرًا لفعاليتها وترافقها مع نقص المراضة عند لمعالجة نوب الرجاج والوق
. يعتبر كل من الطريقين العضلي والوريدي فعالين في الوقاية، ولكن الحقن الوليد

 العضلي قد يؤدي إلى ألم شديد.
فهو  -، أما الجدول -يظهر بروتوكول المعالجة بالمغنزيوم في الجدول  -

يوم في المصل، االستجابة السريرية، وعالمات السمية. يبين العالقة بين تركيز المغنز 
ملغ/دل، ولكن ينبغي عدم  و  تتراوح المستويات العالجية المقبولة بين 

غ/دل وذلك لتجنب حدوث التأثيرات  السماح لتركيز المغنزيوم باالرتفاع ألكثر من 
السمية.



 
  

  
  

ك فإن مراقبة اإلدرار البولي ال تطرح شاردة المغنزيوم إال عن طريق الكليتين، وبذل -
عن كثب تعتبر أمرًا أساسيًا.

قد يؤدي فرط جرعة المغنزيوم إلى عقابيل شديدة، وحتى إلى الوفاة. ولذلك ينبغي أال  -
طة مضخة وريدية مجهزة بآلية أمان مضادة للعطب بحيث ايعطى المغنزيوم إال بوس

ى دفعة وريدية من الدواء ال يمكن أن تحدث أي أخطاء عند تسريب الدواء )كأن تعط
بشكل غير مقصود(. 

يعتبر التقييم المتكرر لإلدرار البولي، المنعكسات الوترية العميقة، وسرعة التنفس  -
إجراءات هامة في تحري عالمات التسمم بالمغنزيوم. يمكن أن يدعم هذا التقييم 

 إشباع السريري بالمعايرة المتكررة لمستويات المغنزيوم في المصل أو بتحري 
طة مقياس األكسجة النبضي. االشرياني بوس

قد تشاهد التأثيرات السمية للمغنزيوم حتى في المريضة التي تبدو وظيفتها الكلوية  -
عطاء  مل من  طبيعية. يعالج التسمم بالمغنزيوم بإيقاف تسريب الدواء وا 

عند اللزوم. % عن طريق الوريد، مع البدء بتدابير اإلنعا غلوكونات الكالسيوم 
 

 :المعالجة المضادة لالختالج بسلفات المغنزيوم  – الجدول 

 بالعضل بالوريد نوع المعالجة

مل على  غ ضمن   جرعة التحميل الوقائية
 دقيقة -مدى 

 غ حقنًا في كل إلية 

غ/ ساعة عبر مضخة   جرعة الصيانة
 وريدية

 ساعات غ كل  

 

 
 



 
  

  
  

مؤشرات السريرية لمستويات سلفات المغنزيوم في . ال-الجدول 

 ( – المصل )المجال العالجي: 
 المستويات المصلية )ملغ/دل( االستجابة السريرية

 - زوال المنعكس الداغصي
 - الدفء والتوهج

 - النعاس
 - تشو  الكالم

 - الشلل وصعوبة التنفس
 - توقف القلب

 

ملم زئبق بالنسبة للضغط  إذا تجاوزت مستويات الضغط الشرياني  -
ملم زئبق بالنسبة للضغط االنبساطي فعن تطبيق   – االنقباضي أو 

العالج الفوري يصبح أمرًا واجبًا. 
ي حالة ما قبل اإلرجاج الشديدة حين يصل الضغط الشرياني إلى هذه المستويات ف -

فإن ذلك يمثل نوبة حادة يجب أن تعالج بشكل فوري. 
تهدف المعالجة بخافضات الضغط الشرياني في حالة ما قبل اإلرجاج الشديدة إلى  -

تخفيض الضغط الشرياني بحكمة للوقاية من نزوف الجملة العصبية المركزية. 
ي إلى القيم الطبيعية أو إلى أقل من وبشكل عام ينبغي أال يخفض الضغط الشريان

ملم زئبق.  /
وينبغي دائمًا اتقاء الحذر وعدم تخفيض الضغط الشرياني ألكثر من الالزم أو أسرع  -

من الالزم، حيث يمكن ألي منهما أن يؤدي إلى نقص جريان الدم الرحمي 
المشيمي وبالتالي إلى الت لم الجنيني.

 



 
  

  
  

الية في السيطرة السريعة على ارتفاع الضغط الشرياني إن أكثر األدوية سالمة وفع -
. ينبغي أن يتآلف لالبيتالولاالهايدراالزين و الشديد المرافق لحالة ما قبل اإلرجاج هي 

الطبيب مع االستعمال الخاللي لهذه األدوية في هذا االستطباب، إضافة إلى 
الزين يعتبر األكثر اختالطاتها المحتملة. ومن بين هذين الدوائين فإن الهايدرا

استعمااًل حيث يتفوق على الالبيتالول نظريًا بأنه موسع مباشر لألوعية، ال يؤدي إلى 
-التشنج القصبي، وال يعتبر مضاد استطباب بوجود قصور القلب. يبين الجدول 

الجرعات، فترة التأثير، واالختالطات المحتملة لهذين الدوائين بشكل مفصل. 
ملغ عن  يفدبين عن طريق الفم بنجاح، حيث تم البدء به بجرعة لقد استعمل الن -

ويستخدم النيفدبين بحذر لتجنب دقيقة عند الضرورة.  طريق الفم تكرر كل 
هبوط الضغط، وخاصة حين يشرك مع سلفات المغنزيوم.

 :لحمل. المعالجة الخاللية اإلسعافية الرتفاع التوتر الشرياني الشديد أثناء ا-الجدول 

التأثيرات  الجرعة التأثير الدواء

 الجانبية

 مالحظات

موسع وعائي  :هايدراالزين
 .مباشر

ملغ بالوريد على مدى  
 -دقيقة ثم  -

 -ملغ بالوريد كل 
دقيقة إلى أ، يصل الضغط 

-/ -إلى 
ملم زئبق. استعمل  

دواء آخر إذا لم تحدث 
 استجابة بعد إعطاء 

 .ملغ

صداع، 
خفقان، 
توهج، 
متالزمة 
 .ذأبانية

يزيد النتاج القلبي 
وربما جريان الدم 
الكلوي والرحمي، 
يمثل الدواء 

المختار للسيطرة 
على الضغط 
على المدى 

 .القريب



 
  

  
  

البيتالول 
 هايدروكلورايد

حاصر غير 
 نوعي لـ 
 .و 

ملغ.  ابدأ بدفعة وريدية 
إذا لم تحدث استجابة جيدة 

 ق أعط دقائ بعد 
ملغ  ملغ بالوريد يتلوها 

دقائق مع  بالوريد كل 
جرعتين إضافيتين عند 
الحاجة لخفض الضغط إلى 

- /-
ملم زئبق، على أن  

ال تتجاوز الجرعة اإلجمالية 
 .ملغ 

غثيان، 
إقياء، 

حصار قلبي، 
حس حرقة 
في البلعوم، 

 .دوار

ذكر زيادة الخبرة 
والفعالية عند 

اله، في استعم
طريقه ألن يصبح 
الدواء المختار 
في العديد من 
المراكز. ينبغي 
أال يستعمل في 
حالة القصور 
القلبي الحاد أو 

 الربو.
 

يحافظ على تسجيل الوارد والصادر من السوائل بشكل دقيق لحساب حاجة المريضة  -
هؤالء المريضات عادة من تقبض في األوعية، وذمة خاللية، تعاني من السوائل. 

مع بعض الدرجة من نقص الحجم داخل األوعية، األمر الذي قد يؤدي إلى نقص 
. باإلضافة إلى ذلك فإن هؤالء المريضات بتلقين أدوية متعددة ومختلفة، نتاج البول

ن تؤثر على اإلدرار مثل سلفات المغنزيوم واألوكسيتوسين، حيث يمكن لهذه األدوية أ
 البولي إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

ومن أشيع األخطاء المرتكبة في تدبير هؤالء المريضات إعطاء كميات زائدة من  -
. السوائل، تحديد الملح بشكل غير مبرر، والتسمم المائي

 تتضمن المقاربة المحافظة على تعويض الصادر من السوائل مضافًا له الضياع غير -
سوس بكمية كافية من السوائل الحاوية على الشوارد. وبسبب الفيزيولوجيا حالم

اإلمراضية متعددة األسباب لهذا المرض فإن المراقبة الهيموديناميكية المركزية 



 
  

  
  

باستخدام قثطرة الشريان الرئوي قد تساعد في تدبير األسباب المعندة لشح البول أو 
 وذمة الرئة.

وينبغي أن يكون جميع األطباء  يمثل الرجاج حالة توليدية إسعافية حقيقية، -
المشرفين على المريضة مستعدين لتشخيص االختالجات الناجمة عن اإلرجاج والبدء 

بالتدابير اإلنعاشية لتحقيق االستقرار للمريضة إلى أن يطبق العالج النوعي. 
قبل فريق من األطباء والممرضات المدربات في غرفة  تدبر هؤالء المريضات من -

مخاض خاصة، مع االقتصار على أقل قدر ممكن من اإلضاءة والضجيج. وكما في 
عطاء  أي حالة اختالج فإن التدبير األولي يتضمن تأمين الطرق التنفسية وا 

طة القناع الوجهي للتغلب على انسداد الطرق التنفسية ونقص ااألوكسجين بوس
كسجة. األ

دقائق بوضعية االضطجاع الجانبي، ويتم إدخال  يسجل الضغط الشرياني كل  -
عطاء األدوية والسوائل. توضع قثطرة   – قثطرة وريدية قطرها  لسحب الدم وا 

 -بولية دائمة في المثانة، وتجرى التحاليل المخبرية المبينة في الصندوق 
تكرر االختالجات والسيطرة على فرط التوتر  يعتمد التدبير الدوائي على الوقاية من -

الشرياني.
لقد أكدت الدراسات العشوائية المقارنة أن سلفات المغنزيوم هي أكثر األدوية   -

فعالية في الوقاية من تكرر االختالجات الناجمة عن الرجاج، وهي تمتلك أعلى 
درجات السالمة لكل من األم والجنين.

لجة النوب اإلرجاجية تمامًا كما تعطى في الوقاية من تعطى سلفات المغنزيوم لمعا -
غ. تبقى جرعة  إلى  نوب اإلرجاج، باستثناء جرعة التحميل التي ترفع من 

غ/ ساعة إذا بدت الوظيفة الكلوية طبيعية.  الصيانة 



 
  

  
  

إذا استعمل الديازيبام )الفاليوم( باإلضافة إلى سلفات المغنزيوم فمن الواجب أن يتوفر  -
متمرس بالتنبيب في حال حدوث تثبيط تنفسي لدى األم. وبشكل عام فإن من  طاقم

 األفضل تجنب استعمال األدوية المتعددة.
عادة ما تؤدي النوب الرجاجية إلى بطء قلب الجنين، ولكن هذا األخير يتحسن  -

. ويعتبر عادة عند الوصول باألم إلى حالة االستقرار وتصحيح نقص األكسجة
رار لدى األم قبل إجراء أي محاولة لتوليد الطفل أمرًا عظيم األهمية، تحقيق االستق

سواء تم التخطيط للوالدة بالطريق المهبلي أو بالقيصرية.
قد يؤدي تحريض المخاض أو العملية القيصرية خالل الطور الحاد إلى تفاقم سير  -

المرض. 
ط الشرياني عند تصحيح نقص األكسجة، السيطرة على االختالجات، وخفض الضغ -

ملم زئبق، فعن تعجيل الوالدة يصبح أمرًا ملحًا، مع   – االنبساطي إلى 
تفضيل الطريق المهبلي، وتستطب الوالدة القيصرية إذا لم يكن ذلك ممكنًا.

  ال نزال بحاجة إلى المزيد من األبحاث حول اآلليات المورثية والجزيئية لحالة ما قبل
 نتمكن من تطوير طرائق فعالة للوقاية منها.اإلرجاج قبل أن 

  الدراسات العشوائية في إظهار أي فوائد هامة للكالسيوم أو الجرعات  أخفقتلقد
المنخفضة من األسبرين في الوقاية من حالة ما قبل اإلرجاج، وتشير الدراسات 

لئيك ( أو حمض اللينو وفيتامين  المبدئية إلى أن مضادات األكسدة )مثل فيتامين 
باإلشراك مع الكالسيوم قد تكون فعالة في خفض نسبة نكس حالة ما قبل اإلرجاج في 

مجموعات مختارة، ولكننا ال نزال بحاجة غلى دراسات أوسع لتأكيد ذلك.
 
 
 



 
  

  
  

 

وتر شرياني مزمن ألول مرة خالل الحمل حين تشاهد المرأة التي تعاني من ارتفاع ت -
فمن المهم مراجعة السجالت السابقة للمريضة لتحديد فيما إذا كانت تعاني من ارتفاع 

توتر شرياني أساسي أو ثانوي.
إذا لم تكن االستقصاءات قد أجريت مسبقًا فقد يكون من المالئم نفي األسباب الغدية،  -

ة لفرط التوتر الشرياني. وفي هذا السياق يفيد إجراء الكلوية، أو القلبية الوعائية الشائع
، باإلضافة إلى تخطيط -الفحوص المخبرية القاعدية التي يبينها الصندوق 

القلب الكهربائي. 
تهدف هذه االختبارات إلى تأمين قيم قاعدية للمقارنة في حال حدوث ما قبل إرجاج  -

ظائف األعضاء االنتهائية.مضاف الحقًا، باإلضافة إلى البحث عن اضطراب و 
ينبغي استخدام أكثر خافضات الضغط الشرياني سالمة بأقل أنه عامة القاعدة وال -

ملم زئبق. يعتبر  /جرعة ممكنة للمحافظة على الضغط الشرياني حول 
المتيل دوبا أكثر خافضات الضغط الشرياني سالمة خالل الحمل، كما تعتبر 

البيتالول من األدوية اآلمنة. حاصرات أقنية الكالسيوم وال
يعتبر استعمال مثبطات األنزيم القالب لصنجيوتنسين وحاصرات مستقبالت  -

مضاد استطباب في جميع مراحل الحمل وذلك بسبب إمكانية  األنجيوتنسين 
 ت ثيرها على الجنين.

ا تستخدم حاصرات بيتا بحذر ألنها يمكن أن تؤدي إلى تحدد النمو داخل الرحم، كم -
. وباإلضافة إلى السيطرة الدوائية على الضغط أنها قد تؤثر على نتائج 

الشرياني فإن أساسيات المعالجة المحافظة تتضمن أيضًا تخفيف الجهد الجسدي 
 والراحة في الفرا .



 
  

  
  

إن االرتفاع الهام في التوتر الشرياني أو تطور البيلة البروتينية في مريضة لم تكن  -
تينية من قبل ولكن لديها فرط توتر شرياني مزمن يغلب أن تعاني من بيلة برو 

تتراوح نسبة حدوث ما قبل اإلرجاج ، و يشير إلى تطور ما قبل الرجاج المضاف
%. تجرى فحوص مخبرية متكررة لهؤالء المريضات كما و  المضاف بين 

 ، وتتبع المعالجة الخطوط العامة لحالة ما قبل اإلرجاج-يبين الصندوق 
الشديد.

:ر الشرياني على الظروف السريريةيعتمد توقيت الوالدة في حالة فرط التوت -
إذا لم تكن هناك دالئل على تحدد النمو الجنيني وكانت السيطرة على الضغط 
الشرياني جيدة مع غياب عالمات ما قبل الرجاج المضاف فمن الممكن السمال 

.الجنين جيدة للحمل باالستمرار، وذلك بشرط أن تكون حالة
 ومن األفضل تجنب ذلك. ينظر بحذر شديد لتقدم الحمل لما بعد األسبوع 

أما في حال تحدد النمو الجنيني، ارتفاع أرقام الضغط الشرياني، أو ظهور البيلة 
 البروتينية، فإن الوالدة الباكرة تصبح ضرورية. 

فيجب التأكد من نضج  إذا كانت الوالدة مفضلة ولكن غير إجبارية قبل األسبوع 
رئة الجنين. 

تفضل الوالدة المهبلية في غياب األسباب التوليدية للوالدة القيصرية. -

  ال تؤدي حالة ما قبل الرجاج غير المختلط وحاالت الرجاج في المريضة الخروس
إلى أي عقابيل والدية على المدى الطويل. 

  تعتبر هؤالء المريضات معرضات لخطورة اعلى لفرط التوتر الشرياني أو األمراض ال
القلبية الوعائية مقارنة بالمجموعات السكانية األخرى. إال أنهن يبدين نسبة أعلى 
لحدوث ما قبل اإلرجاج في الحمول التالية، وخاصة إذا اختلط الحمل بحالة ما قبل 

إرجاج شديدة قبل الوالدة. 



 
  

  
  

 ين أن بنات المريضة التي تعاني من حالة ما قبل الرجاج يبدين زيادة في وقد تب
احتمال حدوث ما قبل الرجاج خالل الحمل، مما يشير إلى وجود عنصر مورثي 

وبشكل مشابه ال يبدو أن الحمل سيؤثر على السير السريري للمريضة  للمرض.
. التي تعاني من فرط التوتر الشرياني المزمن

  االختالطات األكثر خطورة لحالة ما قبل اإلرجاج، مثل الحوادث الوعائية قد تمتلك
الدماغية والقصور الكلوي، عقابيل طويلة األمد على األم. وعلى النقيض من ذلك 

النساء الالئي يعانين من فرط التوتر الشرياني الحملي يبدين نسبة أعلى يبدو أن 
 .ياةلحدوث فرط التوتر الشرياني الحقًا خالل الح

  جمااًل يتفاوت معدل الوفيات في النساء اللواتي يعانين من ارتفاع التوتر الشرياني وا 
أثناء الحمل حسب شدة المرض، المستوى االجتماعي االقتصادي، ونوعية العناية 

عدم توفر طريقة ثابتة للوقاية من حالة ما قبل اإلرجاج من رغم بالالطبية المقدمة. و 
أنه ينبغي للعناية المتوفرة ذات النوعية العالية أن تقي من في الوقت الراهن، إال 

حدوث معظم هذه االختالطات الشديدة المترافقة مع هذا المرض.
  إن تحديد العقابيل المتعلقة بالجنين والوليد هو أكثر صعوبة، وذلك ألن المراضة

ت لم ، الخداج، والوالوفيات المترافقة مع هذه المتالزمة تعزى عادة إلى 
الجنيني الحاد والمزمن. قد يعاني جميع هؤالء الولدان من عقابيل طويلة األمد على 

 الجهاز العصبي المركزي.



 
  

  
  

يمثل التمنيع اإلسوي الريصي مشكلة مناعية تحدث في الحامل سلبية الريزوس التي تحمل 
أضداد جنينًا إيجابي الريزوس. تحرض هذه الحالة الجهاز المناعي لألم على إنتاج 

لمستضد الريزوس، وتعبر هذه األضداد المشيمة مؤدية إلى تخرب الكريات الحمراء 
 الجنينية.

 

 ( حين تفتقر كريات الدم الحمراء لدييكون الشخص سلبي الريزوس )ه 
ستضد موجودًا فإن إلى مستضدات الريزوس النوعية على سطحها، أما حين يكون الم

(. الشخص يكون إيجابي الريزوس )
 التي تشمل المستضدات د الريزوس من عدد من المستضدات، يتألف معق

% من حاالت . تنتج أكثر من إضافة إلى أشكال أخرى مثل المستضد  
بحث على . وبذلك سنقتصر في هذا الالتمنيع اإلسوي الريصي عن المستضدات 

أن المبادئ نفسها تنطبق على من رغم بال، وصف الحالة الناجمة عن المستضد 
 المستضدات األخرى.

  في األمريكيين السود، أما بين األمريكيين يكون الريزوس سلبيًا في حوالي %
%. حين يتعرض األشخاص سلبيو البيض فإن نسبة سلبية الريزوس تبلغ حوالي 



 
  

  
  

لريزوس فقد يشكلون أضدادًا له، وهو ما يدعى بالتحسيس الريزوس إلى مستضد ا
(. للريزوس )

  يحدث هذا التحسيس لدى المرأة الحامل بآليتين. إن اآللية األكثر شيوعًا هي التسرب
أثناء الحمل. أما في الخفي للكريات الحمر الجنينية عبر المشيمة إلى الدوران الوالدي 

ووفق هذه النظرية تكون السيدة سلبية الريزوس  «:الجدَّة»ني فهو نظرية تراض الثااالف
قد تعرضت للمستضد عند والدتها بسبب تلقي كمية من الخاليا إيجابية الريزوس من 

 أثناء الوالدة، مما أدى إلى االستجابة بتشكيل األضداد.في أمها 
 ين، إال إذا وبشكل عام يتطلب حدوث التحسيس التعرض لمستضد الريزوس مرت

تعرضت المريضة لكمية كبيرة من المستضد في المرة األولى. 
  يؤدي التعرض األول إلى التحسيس األولي، في حين أن التعرض الثاني يحرض

خاليا الذاكرة مما يؤدي إلى إنتاج الغلوبولينات المناعية بشكل سريع، ويؤدي ذلك إلى 
( أو انحالل الدم ارتكاس شبيه بارتكاس نقل الدم )

 أثناء الحمل.في الجنيني 
  تتمثل االستجابة البدئية عند التعرض لمستضد الريزوس بإنتاج األضداد من نوع

التي يمكن أن تعبر  لفترة وجيزة من الزمن، يتلو ذلك إنتاج أضداد  
ف فإن هذه األضداد سوف تغل إذا كان الجنين إيجابي المستضد  المشيمة. 

كريات الدم الحمراء الجنينية مؤدية إلى انحاللها. 
  إذا كان انحالل الدم طفيفًا فإن الجنين يعاوض بزيادة إنتاج الكريات الحمر بحيث

يحافظ على كتلة الكريات الحمر لديه. أما إذا كان االنحالل شديدًا فإنه يمكن أن 
) يؤدي إلى فقر دم شديد، مما يؤدي إلى حدوث الخزب الجنيني

( الناجم عن قصور القلب االحتقاني، ويؤدي ذلك في النهاية إلى موت 
 الجنين داخل الرحم.

  .يفصل الحاجز المشيمي الدوران الجنيني عن الوالدي في الحاالت الطبيعية



 
  

  
  

وخالل فترة الحمل تحدث نزوف صغيرة في أي من الجهتين عبر المشيمة السليمة. 
حملي تزداد نسبة حدوث هذه النزوف وكميتها. تحدث معظم ومع تقدم العمر ال

حاالت التمنيع عند الوالدة، وتظهر األضداد إما خالل الفترة التالية للوالدة أو بعد 
التعرض للمستضدات في الحمل التالي.

  إذا ترافق أحد الحمول السابقة مع حالة مرضية خفيفة، معتدلة، أو شديدة فإن المرض
في الحمول التالية بنفس الشدة أو بشكل أشد. إذا كان لدى السيدة  يميل ألن يتكرر

قصة خزب جنيني في الحمل السابق فإن خطورة تكرر الخزب في الحمل التالي تبلغ 
%. عادة ما يتطور الخزب الجنيني في نفس الوقت أو في وقت أبكر حوالي 

مقارنة بالحمل السابق.

لنزف عبر المشيمة يعتبر شائعًا للغاية، إال أن نسبة حدوث التمنيع أن امن رغم بال -
 أشهر من والدة أول طفل متوافق بالنسبة لزمر  اإلسوي الريصي خالل 
يجابي الريزوس تبلغ  % فقط. باإلضافة إلى ذلك فإن نسبة حدوث التحسيس مع وا 

إيجابي الريزوس تبلغ تطور استجابة مناعية ثانوية قبل حدوث الحمل التالي بجنين 
%. وبذلك فإن النسبة اإلجمالية لحدوث التمنيع في الحمل التالي بجنين متوافق الـ 

يجابي الريزوس تصل إلى حوالي   حمول.  من كل  وا 
وسلبي  إن احتمال التحسيس الريصي بعد الحمل بجنين غير متوافق الـ  -

التمنيع في الحمول غير متوافقة الـ  % فقط. ويعتقد أن الحماية ضدالريزوس تبلغ 
 تنتج عن تحطم الخاليا التي ال تتوافق مع األم من ناحية المستضدات  

في الدوران الوالدي وقيام الكبد بإزالة حطام كريات الدم الحمراء من الدوران الوالدي 
 قبل تشكل أضداد لمستضدات الريزوس.

ط العفوي أو المحرض. تبلغ نسبة حدوث قد يحدث النزف عبر المشيمة بعد اإلسقا -
% في %، في حين أن هذه النسبة تبلغ التمنيع بعد اإلسقاط العفوي 



 
  

  
  

تكون الخطورة منخفضة خالل األسابيع الثمان األولى، ولكنها اإلسقاط المحرض. 
وبعد بزل السائل األمنيوسي أو الحمل . ترتفع إلى مستويات عالية في األسبوع 

% .إن احتمال حدوث التمنيع يقل عن الهاجر ف
لجميع المريضات سلبيات  يعطى الغلوبولين المناعي  -

الريزوس بعد اإلسقاط العفوي أو المحرض، التداخالت النسائية الغازية، أو الرضوض 
البطنية في األسبوع الثامن للحمل أو بعد ذلك.

  تؤخذ عينة دموية من كل حامل خالل أول زيارة بعد حدوث الحمل لتحديد الزمرة
الدموية والريزوس وتحري وجود األضداد لديها.

  .إذا كانت المريضة سلبية الريزوس تحدد الزمرة الدموية والريزوس لدى والد الطفل
 ورثي للريزوس لديه باإلضافة إلى إذا كان األب إيجابي الريزوس يحدد النمط الم

ل كريات الدم الحمراء األبوية . يمكن أن يجرى ذلك عن طريق تحليالزمرة 
.، و، ، ، طة الكواشف المتوفرة للمستضدات اسبو 

  فإن ذريته ستكون إيجابية الريزوس  إذا كان األب متماثل اللواقح بالنسبة للمستضد
ن تتأثر بالتمنيع اإلسوي الريصي. ولكن ال تتأثر إال دائمًا، وبالتالي فهي يمكن أ

ي فنصف ذرية األب متخالف اللواقح. وتكون المعلومات المتعلقة باألب ذات قيمة 
بشكل مطلق إذا كان األب أو غيابه مستضد الريزوس في الجنين التنبؤ بوجود 

ضدات الجنينية متماثل اللواقح، وتفيد في اإلشارة إلى احتمال الحاجة الختبار المست
إذا كان األب متخالف اللواقح. 

  من البيض إيجابيي الريزوس متخالفي اللواقح بالنسبة للمستضد يكون حوالي %
 . إذا لم يكن من الممكن تحري المستضد لدى األب فيفترض أنه إيجابي.الريصي 



 
  

  
  

 بار إذا كانت السيدة سلبية الريزوس وكان زوجها إيجابي الريزوس مع سلبية اخت
للحمل قبل تلقي  تحري األضداد مبدئيًا فإن معايرة األضداد تكرر في األسبوع 

وقائيًا.  
  تزداد خطورة النزف عبر المشيمة عند الوالدة، وخاصة مع الوالدة القيصرية أو

التخليص اليدوي للمشيمة. وعند الوالدة ترسل عينة من دم الحبل السري لتحديد الزمرة 
جراء اختبار كومبز المباشر.الدموية ا لجنينية، زمرة الريزوس، وا 

  مل من الدم فقد يكون اختبار  إذا اشتبه بحدوث نزف عبر المشيمة تفوق كميته
بتك مفيدًا في تحديد مقدار النزف. –كاليهور 

عمومًا معلومات محدودة حول شدة انحالل الدم  تعطي معايرة أضداد المستضد  -
في الداء الريصي. ولكن العديد من المراكز ال تزال تلجأ إلى معايرة أضداد المستضد 

للمساعدة في توجيه القرار حول إجراء االختبارات الغازية )مثل البزل األمنيوسي،  
أخذ عينة دموية من الحبل السري عبر الجلد(.

ة األمريكية لألخصائيين بالتوليد وأمراض النساء أن الجنين ال يكون لقد أوصت الكلي -
معرضًا لخطورة كبيرة في حالة الحمل الممنع مسبقًا إذا بقيت العيارات أقل من 

 .
 أسابيع إذا كانت العيارات إيجابية ولكن تقل عن  -تكرر المعايرة كل  -

أو أكثر فعندئذ تؤخذ االختبار  لدى الحامل. أما إذا ارتفعت العيارات إلى 
الغازية بعين االعتبار. 

يعتمد توقيت إجراء التداخل الغازي ونوعه على الحالة السريرية الحالية للجنين، العمر  -
الحملي، والقصة التوليدية للمريضة.

 
 



 
  

  
  

ليل السائل األمنيوسي الطريقة األكثر استخدامًا في تحديد شدة انحالل الدم ال يزال تح -
هناك عالقة مباشرة بين كمية األصبغة الصفراوية في السائل األمنيوسي  الجنيني.

 من الحمل. وبين هيماتوكريت الجنين، وذلك بدءًا من األسبوع 
النضح الرغامي والرئوي، إن المصدر األهم للبيلليروبين في السائل األمنيوسي هو  -

إضافة إلى بعض النتح من األوعية السرية والمشيمية. ونظرًا النخفاض تراكيز 
البيلليروبين في السائل األمنيوسي، فإن تحليل السائل األمنيوسي بالقياس الطيفي 

( يشكل الطريقة األكثر الضوئي )
 ات البيلليروبين في السائل األمنيوسي.استعمااًل في تحديد مستوي

طة قياس اتقاس مستويات البيلليروبين غير المقترن في السائل األمنيوسي بوس -
عن الخط القاعدي  عند طول الموجة  انحراف الكثافة البصرية 

الذي ،  و  المرسوم بين قيم انحراف الكثافة البصرية عند القيمتين 
 لخضاب في دم الحبل السري في الوليد عند الوالدة.يتعلق بدوره با

يؤكسد البيلليروبين إلى أصبغة غير ملونة حين يتعرض للضوء. وبذلك ينبغي أن تتم  -
حماية عينة السائل األمنيوسي من الضوء. يمكن ألصبغة الهيم والعقي أن تؤدي إلى 

 ارتفاع كاذب في القيم المحددة بالقياس الطيفي الضوئي.
تركيز البيلليروبين في السائل األمنيوسي في األحوال العادية بشكل تدريجي يتناقص  -

( بإعداد حتى تمام الحمل. ولتفسير النتائج بشكل يمكن التنبؤ به قام اليلي )
مخطط للقياس الطيفي الضوئي يعتمد على العالقة بين تركيز الخضاب في دم الحبل 

البصرية للسائل األمنيوسي عند طول موجة السري عند الوالدة وبين تبدل الكثافة 
  واستطاع اليلي باالعتماد على هذه الطريقة تقسيم مخطط المقارنة إلى .

مناطق تتنبأ بالحاالت المرضية الخفيفة، المتوسطة، والشديدة. يمكن استعمال مخطط 
من  ( لتحديد شدة المرض بدقة وتطبيق المعالجة المالئمة بدءاً -اليلي )الشكل 



 
  

  
  

للحمل.  األسبوع 
(، وهو نسخة معدلة من مخطط اليلي يستعمل منحني كوينان ) -

يحتوي على أربع مناطق عوضًا عن ثالث، في بعض المراكز كأداة للتنبؤ بشدة 
(.-حتى تمام الحمل )الشكل  الحالة بدءًا من األسبوع 

تحديد التدبير المالئم للمريضة التي : يستخدم مخطط اليلي المعدل في 1-14الشكل 

في السائل األمينوسي عند  OD 450مستوى تعاني من التمنيع اإلسوي الريصي. إن 

 عمر حملي معين يحدد ضرورة نقل الدم الجنيني أو تحريض الوالدة.



 
  

  
  

 في تدبير التمنيع اإلسوي الريصي. OD 450: مخطط كوينان لقيم 2-14الشكل 

يحمل بزل السائل األمنيوسي الموجه باألمواج فوق الصوتية نسبة خطورة منخفضة  -
جدًا للجنين أو األم، وهو يمثل الطريقة الوحيدة المالئمة للحصول على عينة من 

السائل األمنيوسي. 
يجرى الفحص باألمواج فوق الصوتية لتحديد موقع جيب السائل األمنيوسي بحيث  -

ن بعيدًا بما فيه الكفاية عن الجنين والمشيمة للحصول على العينة بشكل آمن. يكو 
مل من السائل  بشكل عقيم، ويرشف  يتم إدخال إبرة بزل قطني قياس  -

األمنيوسي. 
ينقل السائل إلى أنبوب قاتم اللون للوقاية من زوال الصباغ الناجم عن التعرض  -

تقل نسبة الوفيات الجنينية . مة للضوء ويرسل إلى المختبر لتحديد قي
في المراكز  الناتجة عن بزل السائل األمنيوسي في حاالت انحالل الدم عن 

المختصة. 



 
  

  
  

يعتبر النزف الجنيني الوالدي الناجم عن هذا اإلجراء ذا أهمية خاصة، حيث يمكن أن  -
% لكل حالة -تبلغ نسبة النزف الجنيني الوالدي يسيء إلى شدة التحسيس. 

بزل.

  إن استخدام األمواج فوق الصوتية في فحص المريضة التي تحمل جنينًا معرضًا
لخطورة انحالل الدم يمثل مقاربة مفيدة إذا أجري مع بزل السائل األمنيوسي، وذلك 

تأكد من الحالة الحسنة للجنين وتشخيص الخزب الجنيني في حال حدوثه. لل
 مشيمة وسماكتها يتضمن الفحص تقييمًا روتينيًا للجنين باإلضافة إلى تحديد حجم ال

وحجم كبد الجنين.
  يتضخم كل من المشيمة وكبد الجنين في حالة الخزب. ويمكن تشخيص الخزب

ثر من المظاهر المميزة التالية: الحبن، انصباب الجنيني بسهولة من خالل واحد أو أك
الجنب، انصباب التامور، أو وذمة الجلد. إن ظهور أي من هذه المظاهر باألمواج 
فوق الصوتية يلغي الحاجة إلجراء بزل السائل األمنيوسي التشخيصي ويوجب إجراء 

 التداخالت العالجية حسب العمر الحملي.
 طة الدوبلر اسن المخي المتوسط بو لدموي في الشرياقد يكون تقييم سرعة الجريان ا

الطريقة األفضل لتحري فقر الدم الجنيني. تعتبر القيمة إيجابية حين تكون أكبر 
من الوسطي بالنسبة للعمر الحملي. بمقدار 

  وإلجراء التقييم بشكل دقيق يوضع مسرى الدوبلر على الشريان المخي المتوسط
د عروة الشريان السباتي. ويعتبر الدوبلر الملون عظيم للجنين في مكان تفرعه عن

الفائدة في هذا االختبار.
  من الحمل  يكون معدل اإليجابية الكاذبة لهذا االختبار مرتفعًا بعد األسبوع

(.-)الشكل 
 



 
  

  
  

: السرعة العظمى في الشريان المخي المتوسط بالدوبلر حسب العمر 3-14الشكل 

 لوسطي.ا أضعاف :MoMالحملي. 

 

إن التطورات التي أدخلت على طرق التداخل والتصوير عالي الدقة باألمواج فوق  -
الصوتية قد جعلت أخذ عينات دموية من الجنين مباشرة الطريقة األكثر دقة 

عند الجنين. لتشخيص حاالت االنحالل الدموي 
يسمح سحب عينة دموية من الحبل السري عبر الجلد ) -

( بمعايرة مستويات الخضاب، ( )
والهيماتوكريت، غازات الدم، الباهاء، والبيلليروبين في دم الجنين. 

 و  يع المعايير الدموية في األجنة الطبيعية بين األساب -يبين الجدول  -
من الحمل. 



 
  

  
  

إن تقنية سحب الدم الجنيني مشابهة لطريقة تسريب الدم الوريدي الجنيني التي  -
ستناق  الحقًا في هذا البحث. ومن سيئات هذه الطريقة التشخيصية هي أنها تحتاج 

إلى خبرة أكثر من تلك الالزمة لبزل السائل األمنيوسي. 
ألوعية السرية أخطر االختالطات، ولكن نسبة يمثل النزف الجنيني الناجم عن تمزق ا -

% أو أقل حين تجرى من قبل ممارس خبير. ولكن حدوث هذا االختالط تبلغ 
ن هذه النسبة قد تصل إلى جنيني الوالدي يكون أكبر، حيث إاحتمال حدوث النزف ال

%. ينبغي أال يشكل سحب عينة دموية من الحبل السري عبر الجلد االختبار 
عند تقييم حالة الجنين إال إذا كان هناك استطباب واضح لها.األول 

 المعايير الدموية في األجنبة الطبيعية* -الجدول 

 العمر الحملي باألسابيع 

     المعيار

Hgb 
 )غ/دل(

0.7±0.9 0.8±12.5 0.78±11.48 0.89±12.29 0.77±12.4 1.18±13.36 

RBC 
 /ل(910)

0.26±2.
43 

0.21±2.68 0.29±2.66 0.27±2.97 0.27±3.06 0.32±3.52 

MCV 
 ()فمتولتر

8±143 12±143 8.83±133.9 6.17±1.13 6.23±126.2 5.7±118.2 

 : حجم الكرية الحمراء الوسطي.: تعداد كريات الدم الحمراء، : الخضاب، 
 أسبوعًا. * القيم عند األجنة الطبيعية بعمر 

 

  ( على حقيقة أن خضاب بتك ) –يعتمد اختبار كاليهور
 البالغ يعبر الغشاء الخلوي للكريات الحمر بشكل أسهل من الخضاب الجنيني 

بوجود الحمض. 
  طة دارئ اس% ويعالج بو اطة اإليتانول سيثبت الدم الوالدي على صفيحة بو

ت الفوسفات إلزالة الخضاب الوالدي من الكريات الحمراء. سترا



 
  

  
  

  بعد التلوين بالهيماتوكسيلين واإليوزين فإن الخاليا الجنينية يمكن أن تميز بسهولة عن
الخاليا الوالدية الفارغة. بعد ذلك يتم تعداد كافة الخاليا، وتقدر درجة النزف الجنيني 

 دلة التالية:إلى الوالدي )بالميللي ليتر( حسب المعا
عدد الخاليا الجنينية/ عدد الخاليا الوالدية = الحجم التقديري للدم الجنيني/ الحجم 

 التقديري للدم الوالدي  مل(.
 

ن قيم يستطب أخذ عينات متكررة من السائل األمنيوسي بشكل عام، وذلك أل -

( أو منخفضة جدًا ال تكون مفيدة إال إذا كانت مرتفعة جدًا )المنطقة  
(. )المنطقة 

تشكل شدة الداء االنحاللي في الحمل السابق مؤشرًا لتوقيت إجراء البزل األمنيوسي  -
(. ومع تكرار المعايرة فإننا سنصادف أحد ثالثة -ألول مرة )الجدول 
إلى أن الجنين إما أن يكون غير متأثر  نخفاض احتماالت. يشير ا

)سلبي الريزوس مثاًل( أو أنه متأثر بشكل طفيف للغاية، وال يستطب إجراء أي تداخل 
مستقرة أو متزايدة فإن معايرة  إذا كانت قيم  في هذه الحاالت. 

بشكل متكرر تصبح ضرورية. 
للحمل فيستطب تحديد  بعد األسبوع  أو  في المنطقة  إذا دخل  -

فمن  نضج رئة الجنين وتحريض الوالدة. ولكن إذا حدث ذلك قبل األسبوع 
المفضل تجنب الوالدة، وذلك بسبب خطورة االختالطات الناجمة عن الخداج. وفي 

مثل هذه الحاالت يمثل نقل الدم داخل الرحم المعالجة المختارة إذا داخل 

بشكل متكرر فإن توقيت  وباإلضافة إلى تحديد قيم . لمنطقة ا 
الوالدة يجب أن يعتمد على القصة الوالدية لألم وعلى حالة الجنين التي تقيم من 

خالل اختبار الالشدة، السيماء الفيزيائية الحيوية، واختبارات نضج رئة الجنين. 



 
  

  
  

لى األقل تحديد نسبة الليستين إلى الذي يتضمن عيساعد تقييم نضج رئة الجنين،  -
( ومستويات الفوسفاتيديل غليسرول، في تحديد التوقيت األمثل السفينغوميلين )

للوالدة.
 :توقيت إجراء البزل األمنيوسي -الجدول 

توقيت إجراء أول بزل  شدة المرض في الحمول السابقة

 أمنيوسي )باألسابيع(

 ال مرض
  ( -)والدة في األسبوع معتدل  –خفيف 

  (-شديد دون وفاة الجنين )والدة في األسبوع 
  شديد مع خزب أو إمالص

 

  بحقن الدم في جوف البريتوان  ألول مرة في عام طبق نقل الدم داخل الرحم
يير كبير في إنذار األجنة المتأثرة بشدة. الجنيني، حيث أدى إلى تغ

  ويهدف هذا اإلجراء إلى نقل كريات الدم الحمراء المفصولة الطازجة من الزمرة 
سلبية الريزوس إلى الجنين. 

  ،وباإلضافة إلى االختبارات الروتينية التي تجرى على وحدات الدم فإن الدم يشعع
، ويفحص بحثًا عن فيروس العرطلة طة مرشحات الكريات البيضايغسل، يعالج بوس

طة إبرة بزل قطني ا( في فخذ الجنين بوسالخلوية. عادة ما يحقن الكورار )
شل حركة الجنين خالل اإلجراء.قبيل النقل مباشرة ل قياس 

  أسابيع. ويمثل األسبوع  -يجرى نقل الدم المتكرر عادة بفواصل تبلغ- 
 إلجراء آخر نقل دم. ويولد الجنين حين تنضج الرئتان. من الحمل التوقيت المثالي



 
  

  
  

  ويبلغ هذا المعدل يبلغ معدل البقيا اإلجمالي بعد نقل الدم داخل الرحم حوالي .%
% في األجنة التي ال تبدي عالمات الخزب الجنيني. أما بالنسبة لألجنة التي 

%.حوالي تعاني من الخزب قبل نقل الدم فإن معدل البقيا ينخفض إلى 

 تمتص كريات الدم الحمراء من خالل األوعية قل الدم داخل البريتوان الجنيني في ن
اللمفاوية تحت الحجاب وتصل إلى السرير الوعائي الجنيني عبر القناة اللمفاوية 

اليمنى.
   الدم المنقول عن طريق التصوير المتكرر لبطن الجنين يمكن مراقبة امتصاص

أيام في األجنة التي ال تعاني من  -باألمواج فوق الصوتية. يمتص الدم خالل 
الخزب. أما بوجود الخزب فإن االمتصاص يتفاوت، وقد يتطلب إزالة السائل الحبني 

 من البطن قبل نقل الدم.
  طن األم لداخل جوف البريتوان الجنيني عبر ب يتم إدخال إبرة بزل قطني قياس

باالستعانة باألمواج فوق الصوتية. 
  تحدد الوضعية الصحيحة لإلبرة بحقن كمية صغيرة من المحلول الملحي النظامي

طة األمواج فوق الصوتية. اوثاني أوكسيد الكربون، والذي يمكن رؤيته بسهولة بوس
 مل معًا عبر قثطرة  يدوية كل  طة محقنةاتحقن كريات الدم الحمراء ببطء بوس

موصولة بإبرة البزل. يوقف نقل الدم إذا حدث بطء القلب الجنيني في أي وقت خالل 
 النقل.

 :يحدد حجم الدم المحقون داخل البريتوان بالمعادلة التالية 
 ( ×  –الحجم =  العمر الحملي باألسابيع 

 مل من الدم ) سبوعًا إلى نقل أ فعلى سبيل المثال يحتاج الجنين الذي عمره 
 (.×   –أسبوع 



 
  

  
  

  يزداد اللجوء إلى نقل الدم داخل األوعية الجنينية نظرًا ألن العديد من األجنة ال
نقل الدم داخل تصبح مرشحة لنقل الدم إال بعد ظهور الحبن. باإلضافة إلى ذلك فإن 

جوف البريتوان يمكن أن يؤدي إلى بطء القلب الجنيني أو إلى نظم قلبي جنيني 
 جيبي كاذب بسبب انضغاط مكان دخول الحبل السري.

  في الوريد السري أو الجزء الكبدي من الجملة  يتم إدخال إبرة بزل قطني قياس
وتية. حين يستعمل الوريد الوريدية البابية السرية تحت التوجيه باألمواج فوق الص

السري فإن المناطق المفضلة للحقن هي مكان دخول الحبل السري إلى المشيمة أو 
عروة حرة من الحبل السري. يعتمد حجم الدم المعطى على وزن الجنين المقدر 

باألمواج فوق الصوتية.
 

( مفيدة عند وجود كمية ة )قد تكون الفصادة الوالدي -
كبيرة من كريات الدم الجنينية في الدوران الوالدي وفي حال فشل نقل الدم داخل 

الرحم، ولكن لم يظهر أن هذه الطريقة تترافق بنتائج جيدة حول الوالدة. 
بد الجنيني استعمل الفينوباربيتال لتحريض فعالية الغلوكورونيل ترانسفيراز في الك -

طراحه من قبل الكبد. تبدأ المعالجة بالفينوباربيتال قبل  بحيث يزيد قبط البيلليروبين وا 
أسابيع. -الوالدة بـ 

 

د ض األم سلبية الريزوس إلى مستضر بما أن التمنيع اإلسوي الريصي ينتج عن تع -
الريزوس، فإن الوقاية تعتمد على تجنب تعريض األم للمستضد. 



 
  

  
  

رغم بال، إلى نقص تعرض الجهاز المناعي لألم للمستضد  يؤدي  -
أن اآللية الدقيقة للوقاية من حدوث التمنيع الريصي غير مفهومة بشكل كامل من 
يه من من المصل البشري المجزأ الذي يتم الحصول عل يحضر  بعد.

(. المتبرعين مفرطي التحسيس )
وأضداد فيروس عوز  يفحص المصل بحثًا عن المستضد السطحي اللتهاب الكبد  -

(.المناعة البشري المكتسب )
يتوفر الغلوبولين بجرعات متعددة للحقن العضلي. وقد أنقص الغلوبولين المناعي  -

ي بشكل دراماتيكي منذ أن طبق في عام الريصي من نسبة حدوث التمنيع الريص
. 

ونظرًا للخطورة المرتفعة للنزف الجنيني الوالدي خالل المخاض والوالدة فإن الغلوبولين  -
المناعي الريصي لم يكن يعطى في بادئ األمر إال بعد الوالدة مباشرة. وقد ترافق ذلك 

عرض األم لكريات %، ويعتقد أن هذه النسبة ناتجة عن ت-مع معدل فشل يبلغ 
أثناء الحمل وقبل الوالدة.  في الدم الحمراء الجنينية

وبذلك فقد وسعت استطبابات الغلوبولين المناعي الريصي لتشمل أي حدث )مثل بزل  -
السائل األمنيوسي( يمكن أن يزيد من خطورة النزف عبر المشيمة قبل الوالدة. وحاليًا 

بولين المناعي الريصي الوقائي بشكل روتيني تتمثل الرعاية المعيارية بإعطاء الغلو 
االلتزام بهذا البروتوكول المقترح فإن التحسيس من رغم بالللحمل. و  في األسبوع 

% من الخروسات سلبيات الريزوس.ال يزال يحدث في 
 

Rh0-GAM

لريصي للمريضة سنتحدث فيما يلي عن المقاربة العملية إلعطاء الغلوبولين المناعي ا
 سلبية الريزوس مع غياب أضداد العامل الريصي.

 مكروغرام من الغلوبولين المناعي الريصي في  ل الطبيعي يعطى خالل الحم
طة اختبار كومبز الالمباشر. اللحمل بعد إجراء اختبار التحسيس بوس األسبوع 



 
  

  
  

  مكغ بعد البزل األمنيوسي في أي عمر حملي. تعطى جرعة
  ذا اشتبه بحدوث النزف الجنيني الوالدي في أي وقت خالل الحمل يجرى اختبار إ

بتك مباشرة. إذا كان االختبار إيجابيًا يعطى الغلوبولين المناعي الريصي  –كاليهور 
مكغ لكل مل من الدم الجنيني الذي دخل الدوران الوالدي. وبعد الوالدة  بجرعة 

 لوبولين المناعي الريصي خالل مكغ من الغ غير المختلطة يعطى 
ساعة. 

  إذا اشتبه بحدوث نزف جنيني والدي أكبر من الطبيعي، كما في حاالت انفكاك
المشيمة الباكر أو الحاالت التي تحتاج إلى الوالدة القيصرية أو التخليص اليدوي 

بتك بعد الوالدة مع إعطاء الجرعة  –للمشيمة، فينبغي أن يجرى اختبار كاليهور 
 المالئمة من الغلوبولين المناعي الريصي.

  يتشكل الدوران الجنيني في األسبوع الرابع للحمل تقريبًا، وقد تبين أن المستضد 
بعد حدوث الحمل. وبالنتيجة فإن التمنيع  يتواجد في وقت يعود إلى اليوم 

حمل الريصي يمكن أن يحدث في أي وقت خالل الحمل بدءًا من بداية الثلث األول لل
حتى نهاية الحمل. ونظرًا لسهولة تحري كريات الدم الحمراء الجنينية في دم األم بعد 

مكغ من الغلوبولين  يعطى  سقاط العفوي أو المحرض، فينبغي أنتحريض اإل
 المناعي الريصي لجميع النساء سلبيات الريزوس بعد أي نوع من اإلسقاط.

 تظهر في الدوران الوالدي بعد تمزق الحمل  لقد تبين أن كريات الدم الحمراء الجنينية
الهاجر البوقي. وبالنتيجة فإن الغلوبولين المناعي الريصي يجب أن يعطى لكل سيدة 

سلبية الريزوس تعاني من حمل هاجر. 
  وألن الزغابات الكوريونية في آفات الطبقة المغذية الحملية تعتبر غير موعاة، حيث ال

نينية إليها، فإن التمنيع الريصي قد ال يكون ضروريًا تصل كريات الدم الحمراء الج
ذلك فقد تم اإلبالغ عن حدوث حالة واحدة من رغم بالبعد الحمل العنقودي. ولكن 

على األقل من التمنيع الريصي بعد الحمل العنقودي.



 
  

  
  

شيع النحالل الدم في الجنين، إال أن أن التمنيع الريصي يمثل السبب األمن رغم بال -
، يمكن أن تكون مسؤولة ، و ، الزمر الدموية األخرى، مثل زمر 

عن حاالت انحالل الدم أيضًا. فعلى سبيل المثال قد يؤدي مستضد كيلي إلى 
مشابهة للتمنيع الريصي. استجابة قوية بالـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
  

 

شيع األمراض الطبية، اإلنتانية، والجراحية التي يمكن أن تصادف أثناء يغطي هذا البحث أ
 الحمل.

 

 يشكل الداء السكري وأمراض الدرق أشيع االضطرابات الغدية المشاهدة أثناء الحمل.
 
 
 

%، وباإلضافة إلى التصنيف 5% إلى 3يتراوح توارد الداء السكري في الحمل بين 
(، فمن الشائع كذلك 1-15الموحد للداء السكري خارج أوقات الحمل )الجدول 

( حيث يشرح هذه 2-15استعمال تصنيف وايت للداء السكري أثناء الحمل )الجدول 
 الحاالت بتفصيل أكبر.

 
 
 
 



 
  

  
  

 . تصنيف الداء السكري عند غير الحوامل:1-15الجدول 

 الداء السكري الشبابي )المؤهب للحماض الكيتوني( النمط األول:

الداء السكري غير المعتمد على األنسولين )المقاوم  النمط الثاني:
 للحماض الكيتوني(

الحاالت المرافقة للداء السكري 
  اضطراب تحمل السكر(:

 التليف الكيسي.
 لمحرض بالكورتيزون.السكري ا

 داء كوشينغ.

 : تصنيف وايت للداء السكري أثناء الحمل:2-15لجدول ا

 المعالجة الوصف النمط
A1  داء حملي، تطور عدم تحمل السكر خالل الحمل، قيم

 السكر الصيامية طبيعية
 الحمية

A2 105داء سكري حملي مع قيم سكر صيامية < 
على األقل من ملغ/دل، أو قيم السكر بعد ساعتين 

ملغ/دل، أو قيم السكر بعد ساعة من  > 120الوجبات 
 ملغ/دل 140 >الوجبة 

 الحمية واألنسولين

B  داء سكري صريح تطور بعد سن العشرين منذ أقل من
 عشر سنوات

 الحمية واألنسولين

C  سنة أو  19 – 10داء سكري صريح تطور بين عمر
 سنة. 19 – 10منذ 

 الحمية واألنسولين

D  سنة  20داء سكري صريح تطور قبل سن العاشرة منذ
 أو أكثر، أو وجود اعتالل شبكية مرافق.

 الحمية واألنسولين

F الحمية واألنسولين داء سكري صريح في أي عمر أو مدة مع اعتالل كلية 
R  الحمية واألنسولينداء سكري صريح في أي عمر أو مدة مع اعتالل 



 
  

  
  

 شبكية تكاثري
H ريح في أي عمر أو مدة مع آفة قلبية داء سكري ص

 شريانية عصيدية
 الحمية واألنسولين

( االختالطات الجنينية والوالدية التي تترافق مع الداء السكري 3-15يبين الجدول )
 أثناء الحمل.

 

 .  االختالطات الوالدية والجنينية للداء السكري:3-15الجدول 

 رق المراقبةط االختالطات
 

                  أواًل: االختالطات الوالدية:                          
 

 االختالطات التوليدية: 
  االستسقاء األمنيوسي

 
 

 المراقبة الحثيثة أثناء الحمل، األمواج فوق الصوتية.

 ما قبل اإلرجاج
مثال: التهاب  األخماج:

بالطرق البولية والخمج 
 البيض بالمبيضات

 الوالدة بالعملية القيصرية
 الرضوض الوالدية

 الحاالت السكرية السعافية:
مراقبة سكر الدم، ضبط األنسولين والحمية، البحث  نقص سكر الدم

 الحماض الكيتوني أسابيع. 6عن اإلنتانات بما في ذلك زرع البول كل 
 السبات السكري



 
  

  
  

 ئية أو تدهور وظائفها:إصابة األوعية أو األعضاء االنتها
تصوير القلب باألمواج فوق الصوتية في الزيارة  القلب

 األولى وعند الحاجة
 دراسة وظائف الكلية في الزيارة األولى وعند الحاجة الكلية
 تنظير قعر العين في الزيارة األولى وعند الحاجة العين

راسة بالدوبلر البحث عن القرحات، قرحات األقدام، الد األوعية المحيطية
 عند الحاجة

 عصبية:
 االستشارة العصبية والهضمية حسب الحاجة اعتالل األعصاب المحيطية
  االضطرابات الهضمية

 

 االختالطات الجنينية:ثانيًا: 
 

العرطلة الجنينية مع 
رضوض الوالدة )عسرة والدة 

 (، شلل اربالكتف

ة الفحص المتكرر باألمواج فوق الصوتية قبل الوالد
لتقييم وزن الجنين واقتراح القيصرية إذا كان تقييم وزن 

 غ. 4500 –غ  4250 >الجنين 
 ت خر نض  األعضاء:

الرئة، الكبد، الجهاز 
العصبي، المحور النخامي 
الدرقي خاصة فيما يتعلق 
بمتالزمة العسرة التنفسية، 
ونقص سكر الدم عند 

 .الجنين
 

 .النضج الرئويالبزل األمنيوسي لتحديد 



 
  

  
  

 التشوهات الخلقية:
 HbA، 22بتوبروتئين الوالدي قبل األسبوع ف - القلبية الوعائية

شهريًا، دراسة الحوض باألمواج فوق الصوتية، 
تصوير قلب الجنين باألمواج فوق الصوتية، البزل 

 ارة المورثية حسب الضرورة.شاألمنيوسي واالست

 آفات األنبوب العصبي
 يمتالزمة التراجع الذيل

 تحدد النمو داخل الرحم:
 4التصوير المتكرر باألمواج فوق الصوتية كل  موت الجنين داخل الرحم

أسابيع، اختبار الالشدة واختبار التحريض 
باألوكسيتوسين، السيماء الفيزيائية الحيوية كل أسبوع 

 .أو أسبوعين

 شذوذ نظم القلب الجنيني
صغر حجم الجنين نسبة 

 .لعمر الحمل
 

أســــبوع حملــــي  -للتحــــري عــــن الــــداء الســــكري عــــادًة يجــــري بــــين   إن المســــح -
وهـــذا . ســـاعة بمـــا يســـمى اختبـــار تحـــدي الغلكـــوز الفمـــوي  –غ  بإعطـــاء 

التوقيت يسمح بتمييز معظـم مريضـات الـداء السـكري الحملـي ويسـمح لنـا بعـدة أسـابيع 
 ة.من المعالجة النقاص العقابيل الخطير 

ينصــح بــإجراء البحــث عنــد الزيــارة االولــى للحامــل ذات الخطــورة العاليــة، مثــل: عمــر  -
سنة، أو عرطلـة عنـد وليـد سـابق، وفيـات ومـوت محصـول الحمـل غيـر  أكثر من 

مفســرة، حمــل ســابق حــدث فيــه داء ســكري حملــي، قصــة عائليــة للــداء الســكري، قصــة 
 مبيض متعدد الكيسات أو بدانة.

اض وعالمــات صــريحة للــداء الســكري يجــب أن يجــري أواًل اختبــار فــي حــال وجــود أعــر  -
 دم فروة الجنين.

أسبوع  -إذا كان المسح في األشهر الثالثة األولى سلبيًا، يجب أن يكرر بين  -



 
  

  
  

دل غيــر طبيعيــة وتعطــى \ملــغ  إلــى  حملــي، وتعتبــر قيمــة الســكر فــوق 
 .سكري الحملي % في اكتشاف الداء ال% حتى حساسية بمقدار 

 -غ باختبار تحمل السكر الفمـوي التشخيصـي  يتبع اختبار المسح الشاذ  -
ســـاعات، وهـــذا االختبـــار يتطلـــب قيـــاس ســـكر الـــدم الصـــيامي الصـــباحي بعـــد ذلـــك  

غرام شراب غلكوز وقياس قيم سكر الدم فـي الـثالث السـاعات القادمـة،   إعطاء 
 :-رد في الجدول على ما هو وا ويعتمد تشخيص 

من  غ 100ساعات من إعطاء  3: اختبار تحمل السكر الفموي بعد 4-15الجدول 

 :الغلكوز بعد الصيام

القيمة العظمى الطبيعية لسكر الدم  :االختبار
 :دل\ملل

 السكر الصيامي على الريق
  بعد ساعة
  بعد ساعتين

 ساعات بعد 
دل بعد ساعة واحـدة مـن إعطـاء  \ملغ  كر في المصل إذا تجاوزت عيارات الس -

غ من الغلكوز عن طريق الفم فال حاجة إلجراء اختبار تحمل السكر الذي يمكن  
 أن يؤدي إلى قيم مرتفعة من سكر الدم قد تكون خطيرة.

لمريضة من يتطلب تدبير الداء السكري الحملي مقاربة ا :فريق تدبير الداء السكري
قبل فريق كامل بحيث يعمل على تثقيف المريضة، إجراء التقييم والتداخالت الطبية 
التمريضية، وضع االستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق السواء السكري لدى األم، 

م الفريق كاًل من المريضة، والوقاية من تألم الجنين والوليد. وفي الحاالت المثالية يض
اجتماعي  ة مختصة، أخصائي بالتغذية، مختصرضة سريريالتوليد، مم مختص



 
  

  
  

نفسي، وأخصائي بأمراض التوليد، إن أهم التطورات التي طرأت على تدبير الداء 
السكري أثناء الحمل هو جعل المريضة جزءًا فعااًل من خطة المعالجة عند وضع 

 استراتيجيات التدبير.

ة على ة السيطرة المحكملقد تم التأكيد على أهمي :تحقيق السواء السكري
ه لتخفيف نسبة التشوهات الخلقية، المراضة حول الوالدة، االستقالب قبل الحمل وأثنائ

والوفيات حول الوالدة. يمكن تنظيم الحمية، األنسولين، والرياضة بالشكل المالئم 
 لتحقيق السواء السكري.

 30تحتسب الحاجات الحرورية حسب الوزن المثالي للجسم:  الحمية:
% من وزن الجسم المثالي، 120-80كيلوكالوري/كغ للمريضات اللواتي تبلغ أوزانهن 

% من وزن الجسم 80حرة/كغ للمريضات الالتي تقل أوزانهن عن  35-40
% من 150و  120حرة/كغ للمريضات الالئي تتراوح أوزانهن بين  24،والمثالي

%، 20البروتينات بنسبة  %،50الوزن المثالي. تتوزع الحمية على السكريات بنسبة 
%. ينبغي كذلك أن تكون الحمية غنية باأللياف. يقسم الوارد 20والدسم بنسبة 
% كوجبة خفيفة عند 15% عند الغداء، و 30% عند اإلفطار، 25الحروري إلى 

 العشاء.

ال يوصي بإعطاء خافضات السكر الفموية خالل الحمل، ذلك أنها  المعالجة:
حامل وقد تمتلك تأثيرات مشوهة، كما أنها قد تؤدي إلى نقص تعبر مشيمة المرأة ال

السكر عند الوليد، ولكن يمكن إعطاء خافضات السكر الفموية التي ال تصل إلى 
الدوران الجنيني )مثل الغليبوريد( بكميات مدروسة، حيث استخدمت بنجاح لمعالجة 

 الداء السكري الحملي بعد الثلث األول.
ن هو اإلجراء الذهبي للمحافظة على السواء السكري لدى الحامل إن استخدام األنسولي

دقيقة، واألنسولين النظامي بين  -بين  وتكون ذروة تأثير األنسولين 



 
  

  
  

ســاعات، فالمشــاركة بــين األنســولين  -بــين  ســاعات، واألنســولين  -
علــى  أثير واألنســلوين متوســط التــ ســريع وقصــير مــدة التــأثير 

  جرعتين صباحية ومسائية يمكن أن تحقق سواء سكر الدم.
 .1-15تظهر طريقة حساب جرعة األنسولين في الصندوق 

 طرق حساب جرعة األنسولين: 1-15الصندوق 

 وحدات األنسولين = وزن الجسم بالكيلوغرام
 )الثلث األول( 0.6× 
 )الثلث الثاني( 0.7× 
 )الثلث الثالث( 0.8× 
 مساءً  1/3صباحًا و  2/3ام  الجرعات: يعطى برن

 .Lisproنظامي أو  NPH  ،1/3 2/3قبل اإلفطار صباحًا: 

 .Lisproنظامي أو  NPH  ،1/2 1/2: قبل العشاء مساءً 
 

تشجع الحوامل السكريات على ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة بعد  الرياضة:
اء التمارين خفيفة أو معتدلة الشدة الوجبات. ويعتبر استعمال الدراجة الثابتة أو إجر 

 أمرًا ضروريًا.

تجرى االستقصاءات الضرورية للمريضة خالل الحمل بغض النظر عن تحقيق  -
السواء السكري، وذلك لتجنب االختالطات الوالدية والتأكد من نمو الجنين وتطوره، 

ب الجنين باألمواج فوق تجرى دراسة مفصلة باألمواج فوق الصوتية، تصوير قل
 – 16فيتوبروتئين في المصل الوالدي في األسبوع  -الصوتية، وتعاير مستويات 

 لتشخيص التشوهات الخلقية الجنينية.  20

 تراقب الوظائف الكلوية، القلبية، والعينية عن كثب عند األم.  -



 
  

  
  

حمل، ( في الزيارة األولى أثناء الHbA1cتعاير مستويات الخضاب الغلوكوزي   -
ويفضل التخطيط له في وقت باكر من الثلث األول، يجرى فحص دقيق باألمواج 
فوق الصوتية للبحث عن التشوهات الخلقية في الحوامل الالئي يبدين مستويات 

  %(.8.5مرتفعة بشكل مستمر  أكثر من 

 لحيوية، واألمواج فوقيراقب الجنين بشكل منتظم بالوسائل اإللكترونية، الكيميائية ا -
، C، وA ،Bتعتبر العرطلة الجنينية شائعة في الداء السكري من النط الصوتية، 

فإن  R، وD ،Fحيث ينبغي أن يتم البحث عنها في هذه الحاالت، أما في األنماط 
 تحدد النمو داخل الرحم يصبح أكثر شيوعًا.

طرة االستقالبية إن التطورات التي طرأت على تدبير المريضة السكرية، مثل السي -
المحكمة، توفر السيماء الرئوية للجنين، وطرق تقييم الجنين قد أظهرت جميعها 

 من الحمل( في السكريات من الحوامل. 37الحاجة للوالدة الباكرة )قبل األسبوع 

إذا كانت حالة األم مستقرة، سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية، وأشارت دراسة  -
لجنين سليم، فمن الممكن ت جيل الوالدة حتى تمام الجنين إلى النمو المستمر 
 .الحمل والبدء العفوي للمخاض

ننسى أن  أما إذا لم تتحقق هذه الظروف فإن الوالدة الباكرة تصبح مستطبة. ينبغي أال -
كل من األم والجنين تزداد في حالة األجنة العرطلة.  نسبة الرضوض الوالدية عند

نتخابية تؤخذ بعين االعتبار في األجنة الكبيرة جدًا ولذلك فإن الوالدة القيصرية اال
غ( أو حين يفشل عنق الرحم في االستجابة لطرق التحريض  4000)أكبر من 
 المعتادة.

 ، يتطلب تدبير األم السكرية أثناء الوالدة تحقيق السواء السكري خالل المخاض -



 
  

  
  

األنسولين النظامي بشكل متواصل ضمن  الذي يمكن الوصول إليه من خالل تسريب
 وحدة من األنسولين في الساعة.  2 – 0.5% بمعدل 5محلول الدكستروز 

تعاير مستويات الغلوكوز في البالزما كل ساعة، وتضبط جرعة األنسولين بشكل  -
 . ملل/دل 120و  80موافق للمحافظة على مستويات السكر في المصل بين 

ساعة بشكل تقريبي من  24الية من األنسولين خالل يمكن احتساب الحاجة اإلجم -
خالل نسبة الحاجة اليومية من األنسولين إلى الوارد الحروري اليومي اإلجمالي، حيث 
تقدر الحاجة اإلجمالية اليومية المتوقعة من األنسولين بحاصل جداء هذه النسبة 

 حريرة(.  600بالوارد الحروري أثناء المخاض )حوالي 

قيم السكر تراقب بشكل متكرر وال يعطى األنسولين إال حين يتجاوز السكر إذا كانت  -
ملغ/دل فلن تحتاج جميع المريضات السكريات المعتمدات على  120في المصل 

 األنسولين إلى إعطاء األنسولين اإلضافي أثناء المخاض. 

يع يوصى بمراقبة نظم القلب الجنيني بالوسائل اللكترونية بشكل متواصل في جم -
 المريضات السكريات.

تتراجع متطلبات األنسولين بشكل حاد بعد والدة الجنين والمشيمة، وذلك بسبب  -
. وال تحتاج زوال المشيمة التي تشكل مصدرًا للعديد من المواد المعاكسة لصنسولين

  ساعة بعد الوالدة. 72 – 48إلى األنسولين خارجي المنشأ خالل أول 

ساعات مع إعطاء  6يحافظ على مستويات الغلوكوز في المصل بمعايرته كل  -
. وعند تخريج المريضة ملل/دل 150األنسولين النظامي كلما تجاوزت قيم الغلوكوز 

من المستشفى فإنها توضع من جديد على ثلثي جرعة األنسولين التي كانت معتمدة 
 قبل الحمل، وتضبط الجرعة حسب الضرورة.



 
  

  
  

( عادة للمعالجة باألنسولين A2و  A1تاج الداء السكري الحملي )من النمط ال يح  -
غ ما بين  75بعد الوالدة. ويجرى اختبار تحمل السكر أو اختبار التحمل الفموي بـ 

 بعد الوالدة. 12األسبوع السادس واألسبوع 
، Aينصح المرضى بتعديل الحمية الغذائية، وفيما عدا السكري الحملي من النمط  -

تعطى الحمية المقررة من قبل الجمعية األمريكية للداء السكري مع نفس التوزيع 
حريرة/يوم إلى  500للسكريات، البروتينات، والدسم. إذا كانت األم مرضعًا تضاف 

 الحمية التي كانت تتناولها المريضة قبل الحمل.
ية بالمريضة، يعتبر تقديم المشورة حول منع الحمل جزءًا هامًا من العناية اإلجمال -

وعند وجود إصابة وعائية متقدمة يوصى بمنع الحمل المريضة السكرية، وخاصة في 
 الدائم في حال موافقة المريضة على ذلك.

 

الرشح الكبي الذي يحدث خالل الحمل يزداد اإلطراح الكلوي لليود مع زيادة معدل  -
وتنخفض مستويات اليود غير العضوي في المصل إلى النصف تقريبًا. وال تعتبر 
السلعة الدرقية الناجمة عن عوز اليود شائعة إذا كانت مستويات اليود غير العضوي 

وارد السلعة الدرقية خالل مكغ/دل. وال تشاهد زيادة في ت 0.08في المصل أكبر من 
الحمل إال إذا كانت المستويات المصلية لليود غير العضوي قبل الحمل على حدود 

مكغ/يوم من اليود  250المجال الطبيعي. يعتبر الدعم الخارجي بكمية تصل إلى 
 أثناء الحمل.في غير العضوي كافيًا للوقاية من حدوث السلعة الدرقية 



 
  

  
  

يمثل تركيز التيروكسين الحر الطريقة الوحيدة المباشرة لتقدير وظيفة الغدة الدرقية  -
من رغم بال(. TBGالتي تحتاج لمعاوضة تبدالت سعة الغلوبولين الرابط للتيروكسين )

( تكون مرتفعة T4( والتيروكسين )T3أن المستويات المصلية لتري يودوتيرونين )
 حمل، إال أن مستويات التيروكسين الحر تبقى ضمن المجال الطبيعي. خالل ال

 مستويات وظائف الغدة الدرقية أثناء الحمل. 5-15يبين الجدول  -

اختبارات وظائف الدرق في غير الحوامل وفي الدم الوالدي ودم الحبل  5-15الجدول 

 السري عند تمام الحمل:

 ريالحبل الس الحوامل غير الحوامل االختبار
 6 – 13 10 – 16 5 – 12 تيروكسين المصل )مكغ/دل(

T4 )1.5 – 3 2.5 – 3.5 1 – 2.3 الحر )نانوغرام/دل 
 40 – 60 150 – 250 110 – 230 تري يودوتيرونين )نانوغرام/دل(

T3 )80 – 360 35 – 65 15 – 30 العكسي )نانوغرام/دل 
 10 – 15 10 20 – 30 الراتنجي )%(T4قبط 

ين الرابط للتيروكسين الغلوبول
 )غ/دل(

28 – 12 50 – 40 16 – 10 

الحاثة الدرقية في المصل 
 )وحدة/مل(

3.94 6 – 0 20 – 0 

 

 ال تحتوي الغدة الدرقية الجنينية على اليود العضوي قبل األسبوع العاشر من الحمل،  -

تصبح الغدة الدرقية الجنينية قادرة على إنتاج يودوتيرونين و  12 – 11ومع األسابيع 
T4 تشير الحاثة الدرقية 14 – 12، وتصبح قادرة على تركيز اليود في األسبوع ،

، ومستويات التيروكسين الحر إلى وجود المحور الدرقي T4، (TSH)الجنينية 
 .أسبوعًا حملياً  12النخامي الناضج الذاتي في فترة تعود إلى 



 
  

  
  

خالل  ال يعبر، كما يحدث عبور محدد لـ  يعبر اليود المشيمة بحرية، لكن  -
ن مماثالت الهرمونات الدرقية  المشيمة وهي هامة لتطور الجهاز العصبي الجنيني، وا 

ذات الوزن الجزيئي األصغر يمكن أن يعبر مثل البروبيل ثيوراسيل والتيامازول 
 الحاجز المشيمي ويمكن أن تسبب قصور درق جنيني.

أن يعبر الحاجز المشيمي   يمكن للهرمون  -
 ولكن ال يوجد عبور مشيمي مميز له بسبب تراكيزه المنخفضة.

 وظيفة الدرق لدى الجنين.يمكن أن تعبر األضداد الحاثة للدرق المشيمة وتسبب سوء  -
 

  

زيادة  :حمل. وهو يترافق مع 500يشاهد االنسمام الدرقي لدى األم في واحد من كل  -
، موت الجنين ، ما قبل االرجاج، االمالصنسبة الخداج، تحدد النمو داخل الرحم

 جنينية. داخل الرحم، والمراضة والوفيات ال

يمثل داء غريفز، أو السلعة السمية المنتشرة، أشيع أسباب فرط نشاط الدرق  -
. وتتضمن األسباب األخرى لفرط نشاط الدرق المرافق للحمل الرحى المرافق للحمل

في العدارية والسلعة السمية المعقدة، يميل المرض في حالة داء غريفز إلى الهجوع 
ل فترة النفاس، وتشير األدلة إلى أن زيادة التحمل أثناء الحمل ليعود للتفاقم خال

 أثناء الحمل قد تؤدي إلى نقص األضداد الدرقية.في المناعي 

إن التشخيص السريري لفرط نشاط الدرق في الحمل هو أمر صعب وذلك ألن العديد  -
دورانية التي ترافق فرط نشاط من األعراض والعالمات الناتجة عن فرط الحركية ال

الدرق تكون موجودة بطبيعة الحال في الحامل الطبيعية ذات الوظيفة الدرقية السوية. 



 
  

  
  

ضربة/ دقيقة دون أن تتباطأ بإجراء  100أثناء الراحة في إذا بلغت سرعة النبض 
مناورة فالسالفا، أو إذا وجدت تبدالت عينية، نقص وزن، فشل في اكتساب الوزن 

م من الوارد الغذائي الطبيعي أو الزائد، وعدم تحمل الحرارة، فإن هذه المظاهر بالرغ
 تساعد جميعها في وضع التشخيص السريري.

تتضمن اختبارات المسح األولية في السيدة الحامل التي يشتبه بعصابتها بفرط  -
الحر وانخفاض  T4ستويات ، يشير ارتفاع مTSHالحر و  T4نشاط الدرق معايرة 

وقد نحتاج في بعض األحيان إلى  ط نشاط الدرق،إلى وجود فر  TSHمستويات 
 .T3الحر لتشخيص االنسمام الدرقي بـ  T3معايرة 

نظرًا ألن المعالجة باليود المشع تعتبر مضاد استطباب أثناء الحمل فعن المعالجة  -
 .الدوائية هي التي تستخدم عادة

تمثل مركبات التيوأميد أساس المعالجة المضادة للدرق، وهي تقوم بحصار تركيب  -
الهرمونات الدرقية دون أن تتدخل بتحريرها، ويحتاج تحسين األعراض لحوالي أسبوع 

 6 – 4واحد، أما السيطرة الكاملة على الوظيفة الدرقية فهي تتطلب عادة حوالي 
 أسابيع. 

والمتيمازول )تابازول( في معالجة فرط نشاط  ويوراسيلتي قد استعمل كل من بروبيل -
ويمكن أن يسبب  ،T3إلى  T4أن األول يتميز بحصار تحويل  من رغمبالالدرق، 

في العديد من الحاالت يمكن إيقاف  الميتمازول خلل معوي معدي عند الجنين.
 للحمل. 30المعالجة المضادة للدرق بعد األسبوع 

اسيل يعبر المشيمة بسهولة، فعن هناك الكثير من القلق تيويور  نظرًا ألن بروبيل -
. حول تطور السلعة الجنينية وقصور الدرق عند الجنين في سياق معالجة األم
-1تشير المتابعة السريرية لهؤالء المريضات إلى أن السلعة الدرقية ال تحدث إال في 



 
  

  
  

التي تحدث لدى  تيويوراسيل. ال تعتبر السلعة % من األجنة المعرضين للبروبيل5
عرطلة أو ضاغطة، وال توجد أدلة  تيويوراسيل الوليد بسبب معالجة األم بالبروبيل

تيويوراسيل يمكن أن تؤدي إلى الفدامة، يكون التطور  قاطعة أن المعالجة بالبروبيل
العقلي والجسدي كاماًل في األطفال المعرضين لمركبات التيواميد في الرحم، كما 

 ئف الدرق لديهم طبيعية. وتكون دراسة وظا

% من الجرعة 0.025تيويوراسيل في حليب اإلرضاع  ال يتجاوز إفراز البروبيل -
 الوالدية المعطاة يوميًا، وال تتبدل اختبارات وظائف الغدة الدرقية في الرضع.

ال يوصى بالمعالجة الجراحية للنساء الحوامل اللواتي يعانين من فرط نشاط الغدة  -
وفي الوقت الحالي يخضع عدد أقل من  ،ا فشلت المعالجة الدوائيةالدرقية إال إذ

وينصح بتأخير الجراحة حتى  ،المرضى الستئصال الدرق تحت التام خالل الحمل
الثلث الثاني من الحمل نظرًا ألن معدل اإلسقاط العفوي يكون في أعلى معدالته 

 خالل الثلث األول.

 

طور العاصفة الدرقية أخطر االختالطات التي يمكن أن تعاني منها المرأة يمثل ت -
الحامل المصابة بفرط نشاط الدرق. تتضمن العوامل المؤهبة كاًل من اإلنتان، 
المخاض، الوالدة القيصرية، وعدم االلتزام بالعالج الدوائي. تتجاوز نسبة الوفيات 

 جيد. % بالرغم من التدبير الدوائي ال25الوالدية 

تتضمن األعراض والعالمات المترافقة مع العاصفة الدرقية ارتفاع درجة الحرارة،  -
 تسرع القلب الشديد، التعرق، والتجفاف الشديد. 

 توجه المعالجة النوعية نحو: -

 6ملغ كل  80 – 20طة البريرانولول اسحصار فعالية بيتا األدرنرجية بو  (1)
 ساعات.

 وريد.غ بال1ي بواسطة يوديد الصوديوم ( حصار إفراز الهرمون الدرق2)



 
  

  
  

 1800 – 1200طة اسبو  T3إلى  T4( حصار تركيب الهرمونات الدرقية وتحويل 3)
 ل تيويوراسيل مقسمة على عدة جرعات.ملغ من البروبي

ملغ من  8طاء بتفاعل نزع األمين من خالل إع T3إلى  T4( حصار تحول 4)
 دكساميتازون يوميًا.

 .ل من السوائل على األقل 5المفقودة بـ ( تعويض السوائل 5)
 ( تخفيض الحرارة بشكل سريع من خالل وسائل تخفيض الحرارة.6)
 

 

 

حين تكون األم مصابة بداء غريفز خالل الحمل فعن الوليد سيعاني من االنسمام  -
 . % من الحاالت1الدرقي في 

أشهر رغم أنه يترافق مع  3 – 2االنسمام عابرًا حيث يستمر ألقل من يكون هذا  -
 %. 16نسبة وفيات جنينية تبلغ حوالي 

يمكن االشتباه باالنسمام الدرقي عند الجنين إذا كان نظم القلب القاعدي الجنيني  -
يمكن في مثل هذه الحاالت تشخيص ضربة/ دقيقة بشكل متواصل، و  160اوز يتج

 الجنينية بواسطة التصوير باألمواج فوق الصوتية. السلعة الدرقية 

تترافق هذه الحالة مع زيادة في نسبة المراضة والوفيات حول الوالدة، حيث يجب أن  -
 تعالج قبل وبعد الوالدة.

 

يتوقع أن يسير الحمل بشكل طبيعي في الحوامل اللواتي يتناولن كميات كافية من  -
لدرقي المعيض. ولكن قصور الدرق الوالدي غير المعالج قد يترافق مع الهرمون ا

زيادة نسبة اإلسقاط العفوي، ما قبل اإلرجاج، انفكاك المشيمة الباكر، نقص وزن 
 الوالدة أو اإلمالص، ونقص القدرات الذهنية في الطفل.



 
  

  
  

أشيع الموجودات السريرية المؤكدة لتشخيص قصور الدرق.  TSHيمثل ارتفاع  -
 . في المصل T4و  T3تضمن الموجودات األخرى انخفاض مستويات ت

بمجرد تشخيص قصور الدرق لدى الحامل يتم البدء بتعويض الهرمون الدرقي بشكل  -
ملغ/يوم  0.15( بجرعة levothyroxineفوري. عادة ما يكون الليفوتيروكسين )

 كافيًا لتحسين األعراض. 

يجب أن تعاير  TSHالحمل فإن مستويات  إذا بدأنا بإعاضة الهرمون الدرقي خالل -
 TSHحسب اللزوم للمحافظة على مستويات  شهريًا مع ضبط جرعة الليفوتيروكسين

 ضمن الحدود الطبيعية.

يؤدي عوز هرمون الدرق في الجنين والوليد إلى تأخر تطوري معمم. تعتمد شدة  -
الوقت الذي بدأ فيه القصور وعلى درجة هذا القصور. يمكن تخفيف  األعراض على

 الخسائر بشكل كبير إذا شخص المرض وعولج خالل فترة الوليد الباكرة.
( حوالي cretinismالذي يدعى بالفدامة  ل نسبة توارد قصور الدرق الخلقي، تبل -

درق، . تتضمن العوامل المسببة كاًل من عسرة تصنع الوالدة 4000لكل  1
 االضطرابات الخلقية في الوظيفة الدرقية، وقصور الدرق الوبائي الناجم عن األدوية. 

إن أشيع أسباب السلعة الدرقية عند الوليد هي تناول األم لليود الموجود في أدوية  -
. عادة ما تكون السلعة الدرقية الناتجة عن تناول األم لليود عرطلة وضاغطة، السعال

 تيويوراسيل. ة مع تناول األم للبروبيلبعكس تلك المترافق

 
 
 
 
 



 
  

  
  

أثناء الحمل إلى زمرتين رئيسيتين: رثوية وخلقية، باإلضافة في تقسم األمراض القلبية 
إلى الالنظميات واعتالل العضلة القلبية. لقد تحسنت وسائل معالجة الحمى الرثوية 

راض القلب الخلقية، وحاليًا تشكل أمراض القلب الخلقية والتدبير الطبي والجراحي ألم
% من أسباب األمراض القلبية عند الحوامل في مراكز العناية الطبية 80حوالي 

 الثالثية الحديثة.

  

وية. وبغض يشكل تضيق الدسام التاجي أشيع اآلفات القلبية الناجمة عن الحمى الرث -
فعن المريضة تكون معرضة لحدوث قصور النظر عن اآلفة الدسامية بحد ذاتها، 

، كما أن القلب، التهاب الشغاف الجرثومي تحت الحاد، واالفات الصمية الخثرية
 نسبة موت محصول الحمل تكون أعلى في مثل هذه الحاالت.

ين يعانون من % من المرضى الذ90يشاهد التضيق التاجي المعزول في حوالي  -
قد الميكانيكي مع زيادة نتاج القلب. سوء التضيق يآفات قلبية رئوية. وخالل الحمل 

يعاني المرضى الالعرضيين من أعراض انكسار المعاوضة القلبية أو الوذمة 
 . الرئوية مع تقدم الحمل

يعتبر الرجفان األذيني أكثر شيوعًا في المرضى الذين يعانون من تضيق تاجي  -
ويحدث قصور القلب االحتقاني في جميع النساء تقريبًا اللواتي يعانين من  شديد،

. ولكن االحتقان الرئوي وقصور القلب ال يتطور إال في خالل الحمل الرجفان األذيني
 نصف النساء اللواتي في قصتهن رجفان أذيني سابق للحمل.

ل أقل في حاالت تكون خطورة انكسار المعاوضة القلبية في الثلث األخير من الحم -
القصور التاجي أو التضيق األبهري، ذلك أن العضلة القلبية تكون قادرة على زيادة 

 عملها دون انكسار المعاوضة.



 
  

  
  

 

تتضمن آفات القلب الخلقية الفتحة بين األذينتين أو بين البطينين، فرط التوتر  -
)متالزمة آيزنمنغر(، وآفات القلب المزرقة كرباعي فالوت مثاًل، إذا الشرياني الرئوي 

تم تصحيح العيب التشريحي خالل فترة الطفولة دون بقاء أي آفة فإن الحمل سيمر 
 عادة بسالم دون حدوث اختالطات.

إذا كانت هناك فتحة متبقية بين األذينتين أو بين البطينين أو كانت المريضة تعاني  -
لو مع إصالح جراحي كامل فإن هؤالء المرضى يتحملون الحمل بشكل من رباعي فا
أما إذا كانت المريضة تعاني من فرط التوتر الرئوي البدئي أو افات جيد عادة. 

أثناء في القلب الوالدية المزرقة فعنها ستكون معرضة لخطورة انكسار المعاوضة 
 الحمل.

أثناء في نسبة وفيات والدية زائدة  يترافق فرط التوتر الرئوي الناجم عن أي سبب مع -
الحمل أو في الفترة التالية للوالدة مباشرة. وفي جميع هؤالء المرضى ينبغي الحرص 
حداث االحتقان الرئوي، قصور القلب، أو هبوط  على تجنب الحمل الدوراني الزائد وا 

 األيمن، والتي تشكل جميعها حاالت قد تؤدي –الضغط مع معاكسة الشنط األيسر 
عد فرط التوتر الرئوي مع متالزمة إلى نقص األكسجة والموت المفاجئ، وبشكل عام ي

 آيزنمنغر مضاد استطباب للحمل.

 

يمثل تسرع القلب فوق البطيني أشيع اضطرابات النظم القلبية المشاهدة، وعادة ما  -
ي لتبدالت بنيوية في العضلة القلبية كانت يكون سليمًا حيث يحدث بشكل ثانو 

موجودة منذ الوالدة. إن الرجفان األذيني والرفرفة األذينية هما أكثر أهمية حيث 
 عادة مع مرض قلبي. نيترافقا

 



 
  

  
  

 

وثها يقتصر على الحمل. ال تعتبر هذه المجموعة من األمراض نادرة للغاية، ولكن حد -
تعاني المريضة من أي مرض قلبي مرافق، وتظهر أعراض انكسار المعاوضة القلبية 

 أشهر.  6 – 1خالل األسابيع األخيرة من الحمل أو بعد الوالدة بـ 

يشاهد اعتالل العضلة القلبية بشكل خاص في الحوامل اللواتي لديهن قصة ما قبل  -
. لم يتم ، وفي أولئك الالئي يعانين من سوء التغذيةإرجاج أو فرط توتر شرياني

العثور على عوامل مسببة بعد ينبغي نفي فرط التوتر الشرياني المزمن، التهاب 
العضلة القلبية الفيروسي، وآفات القلب الدسامية في كل مريضة لديها سوء وظيفة 

 %.20قلبية قبل تشخيص هذه الحالة، وتبلغ نسبة الوفيات على األقل 

 

يعتبر التصنيف الوظيفي ألمراض القلب حسب جمعية أمراض القلب في نيويورك  -
مفيدًا في تقييم خطورة الحمل في المريضة التي تعاني من مرض قلبي مكتسب وفي 

 (.6-15المخاض، والوالدة )الجدول تحديد التدبير األمثل خالل الحمل، 

وبشكل عام فإن المخاطر الوالدية والجنينية في المريضة التـي تعـاني مـن مـرض قلبـي  -
تعتبـــر ضــــئيلة، فـــي حــــين أنهـــا تــــزداد بشـــكل كبيــــر حـــين تعــــاني  IIأو  Iمـــن الدرجــــة 

وجــود زرقــة. ولكــن ذكــر أو فــي حــال  IVأو  IIIالمريضــة مــن آفــة قلبيــة مــن الدرجــة 
أو  Iمة الرئوية المؤدية للوفـاة فـي حـاالت نـادرة فـي مريضـات مـن الدرجـة حدوث الوذ

II . ونمـــط الخلـــل مهـــم أيضـــًا فالتضـــيق التـــاجي والتضـــيق االبهـــري يحمـــالن خطـــورة
ــديهم فــرط تــوتر رئــوي واضــح،  عاليــة بمــا فــيهن أولئــك اللــواتي ل

https://www.google.com/search?q=Left+ventricular+ejection+fraction&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjdhPXBiLTKAhWm_XIKHQu1A20QvwUIGygA


 
  

  
  

، متالزمة مارفان، الصمامات الصـناعية، أو  % أقل من  
 قصة سابقة لحادث قلبي أو النظميات.

ض القلب التصنيف الوظيفي لألمراض القلبية حسب جمعية أمرا :6-15الجدول 

 :في نيويورك

 ال أعراض أو عالمات النكسار المعاوضة القلبية. Iالدرجة 
 ال أعراض عند الراحة ولكن هناك تحدد ضئيل في الفعالية الجسدية. IIالدرجة 
 ال أعراض عند الراحة ولكن هناك تحدد ملحوظ في الفعالية الجسدية. IIIالدرجة 
 وتزداد مع أي درجة من الفعالية الجسدية.توجد األعراض عند الراحة  IVالدرجة 

 

مختص كقاعدة عامة تدبر جميع النساء اللواتي لديهن أمراض قلبية باالستعانة ب -
يط باألمراض القلبية، حيث يجب إجراء قصة سريرية وفحص سريري دقيقين مع تخط

يكو قلبي.  قلب وا 

قد تكون هناك حاجة لقبول المريضة في تستطب الزيارات المتكررة خالل الحمل، و   -
يجب و  ،IVأو  IIIالمستشفى لعدة مرات. وخاصة إذا كانت اآلفة القلبية من الدرجة 

 أن تبقى مبادئ التدبير ما حول الوالدة لهؤالء المريضات عالقة في األذهان.
   توضع المريضة القلبية على حمية

غ/يوم( للوقاية من التمدد الزائد للدم والسائل خارج الخلوي.  2)ديوم ناقصة الصو 
وتشجع على الراحة في وضعية االستلقاء الجانبي األيسر لمدة ساعة واحدة على 
األقل في الصباح، ما بعد الظهر، والمساء لتحريض اإلدرار، وبخاصة خالل الثلث 

إذا كان هناك دليل ترات كافية. األخير من الحمل، كما تشجع المريضة على النوم لف

وم ، هنا يجب اضافة يعلى قصور بطين أيسر مزمن ال تكفي معالجة بتحديد الصود

مضادات االلدوسترون يجب االبتعاد عنها لتأثيرها . B  مدرات العروة أو حاصرات

 المضاد االندروجيني على الجنين.



 
  

  
  

 : اإلجهاد  ينبغي أن تتجنب المريضة القلبية
الجسدي. إن المريضة القلبية تعجز عن زيادة النتاج القلبي لتحقيق المتطلبات 

 االستقالبية الزائدة المترافقة مع الجهد كما هو الحال في األشخاص الطبيعيين. 

  تنخفض قدرة الدم على حمل األوكسجين بوجود فقر الدم. يتم :
ى األنسجة من خالل زيادة نتاج القلب. تؤدي المحافظة على إيصال األوكسجين إل

زيادة سرعة النبض، وخاصة في حالة التضيق التاجي، إلى نقص زمن امتالء البطين 
األيسر، بحيث يمكن أن يحدث االحتقان الرئوي والوذمة الرئوية بسهولة، ومن 

البطين العوامل األخرى التي يمكن أن تؤدي إلى انكسار المعاوضة القلبية عجز 
 األيمن عن ضخ نسبة من الدم الوريدي العائد إليه بشكل فعال.

 :  النساء اللواتي تحملن صمامات صناعية بحاجة إلى تمييع
 عادة استخدام الوارفارين بعد الوالدة.إأثناء الحمل، ويمكن في بالهيبارين 

بية بالطريق المهبلي إال في حال وجود استطباب توليدي للوالدة تولد المريضة القل -
 القيصرية.

يجـــب أن تـــتمخض بوضـــعية االضـــجاع الجـــانبي مـــع تقيـــيم متكـــرر للعالمـــات الحيويـــة  -
تعطــى التعليمــات والصــبيب البــولي واألكســجة ويعتبــر تســكين األلــم أمــر مهمــًا جــدًا، و 

لمخاض ألنه يؤدي إلـى زيـادة فـي للمريضة بحيث تتجنب الحزق خالل الطور الثاني ل
الضــغط داخــل الــبطن ممــا يزيــد مــن العــود الوريــدي ومــن نتــاج القلــب، حيــث يمكــن أن 

يــتم مسـاعدة المرحلــة الثانيـة مــن  ويـؤدي ذلـك إلــى انكسـار حــاد فـي المعاوضــة القلبيـة،
 المخاض بتطبيق الملقط السفلي أو استخدام المحجم الجنيني.

دة مباشرة فترة ذات خطورة خاصة على المريضة القلبية. تشكل الفترة التالية للوال -
مل من الدم إلى حجم  500تنكم  الرحم بعد والدة المشيمة بحيث تضيف حوالي 

% مقارنة بالقيم ما قبل 80يزداد نتاج القلب بمقدار يصل إلى  الدم الفعال،



 
  

  
  

لى  بعد الوالدة  %50المخاض في الساعات القليلة األولى التالية للوالدة المهبلية وا 
. ولإلقالل من المخاطر المرافقة لفرط الحمل الدوراني يحافظ على الطرفين القيصرية

السفليين بمستوى الجسم عن طريق خفض مستوى الطاولة، ال يجرى تمسيد الرحم 
انفكاك المشيمة ، ويجب تحاشي المترجين لتأثيراته المقبضة الروتيني لتحريض 

 لألوعية. 
اب الشغاف بينت منظمة أمراض القلب االمريكية أن الوالدة ال بخصوص خطورة الته -

منصوحًا به لحاالت  تزيد خطورة التهاب الشغاف ويبقى إعطاء الصادات وقائياً 
المرضى عاليات الخطورة، الصمامات الصناعية، أمراض القلب الخلقية غير 

شغاف واعتالل المعالجة جراحيًا، أو المعالجة بشكل غير تام، قصة سابقة اللتهاب 
ذا كان هناك شك بانتان أمينوسي.  صمامات، وا 

ينبغـي أن و  .تدبر المريضة كحالـة طبيـة عاجلـة فـي حـال انكسـار المعاوضـة القلبيـة -
ــداعم، مــدر  ات العــروة يتضــمن التــدبير الطبــي إعطــاء ســلفات المــورفين، األوكســجين ال

 إلنقاص حبس السوائل والحمل القلبي.بالوريد )كالفروسمايد( 
الموســعات الوعائيــة يجــب عــدم اعطائهــا فــي حالــة قصــور القلــب الحــاد.  اصــرات ح -

كالهيدراالزين ، نتروغليسرين ونادرًا نتروبروسايد، يمكن أن تستخدم لتحسن نتاج القلب 
 بإنقاص الحمل البعدي.

ن اســــتخدام الــــديجيتال  - بعــــض المرضــــى بحاجــــة لــــدعم بالــــدوبوتامين أو بالــــدوبامين  وا 
ن موضع جدل.   ،مثبطات االنزيم المحول لالنجيوتنسين مضاد استطباب في الحملوا 

ـــذا يجـــب  ويمكـــن لحاصـــرات الكالســـيوم كالنيفيـــديبين أن تســـرع قصـــور قلـــب احتقـــاني ل
قد تكــون مراقبــة األكســجة المســتمرة بوســاطة مقيــاس األكســجة النبضــي مفيــدة تحاشــيها.

ثطـرة الشـريان الرئـوي أن جدًا فـي تـدبير هـؤالء المرضـى. كمـا يمكـن للمراقبـة بوسـاطة ق
تعطي مشعرًا جيدًا لوظيفة البطين األيسر، ولكن ذلك غير مرغوب عمومًا بوجود فرط 

 توتر رئوي.



 
  

  
  

يعرف المرض المناعي الذاتي بأنه المرض الناجم عن تشكل أضداد ضد أنسجة 
دد من األمراض المناعية الذاتية بشكل كبير على النتائج الوالدية أو الجسم. يؤثر ع

الجنينية خالل الحمل. تتضمن هذه األمراض التهاب المفاصل الرثياني، الذئبة 
الحمامية الجهازية، فرفرية نقص الصفيحات مجهولة السبب، نقص الصفيحات 

 7-15في الجدول المناعي الذاتي، داء غريفز، والوهن العضلي الوخيم. ونجد 
 ملخصًا لألمراض المناعية األشيع وتأثيراتها خالل الحمل.

 : األمراض المناعية الذاتية في الحمل:7-15الجدول 

ت ثير الحمل  ت ثير المرض على الحمل
 على المرض

األضداد التي 
 الجنين األم المرض تعبر المشيمة

التهاب 
المفاصل 
 الرثياني

ال تأثيرات 
 هامة

 ال يوجد يتحسن عادة يرات هامةال تأث

فرفرية نقص 
الصفيحات 
مجهولة 
 السبب

النزف قبل 
الوالدة أثناء 
الوالدة، وبعد 

 الوالدة

النزف الجنيني 
)بخاصة النزف 
 داخل القحف(

أضداد  ال تأثير
 الصفيحات

فرفرية نقص 
الصفيحات 
 الخثرية

ال تأثيرات 
 هامة

أضداد  ال تأثير ITPمشابهة لـ 
 الصفيحات

ال تأثيرات  داء غريفز
هامة )تحاشي 

تحدد النمو 
داخل الرحم 

يتحسن أثناء 
الحمل يتدهور 

األضداد 
المحرضة للدرق 



 
  

  
  

سلفات 
 المغنزيوم(

االنسمام الدرقي 
 عند الوليد

مديدة التأثير  بعد الوالدة
(LATS) 

الوهن العضلي 
 الوخيم

ال تأثيرات 
 هامة

الوهن العضلي 
العابر عند 

 الوليد

ناء يتفاوت أث
الحمل يتدهور 
بشكل معتدل 
 بعد الوالدة

أضداد األستيل 
 كولين إستراز

الذئبة 
الحمامية 
 الجهازية

زيادة نسبة 
اإلنتانات 
 الرحمية

زيادة نسبة ما 
 قبل اإلرجاج

اإلسقاط العفوي 
 الخداج

تحدد النمو 
 داخل الرحم
 اإلمالص

حصارات القلب 
 الخلفية

تليف الشغاف 
 والعضلة القلبية

 المرضيتدهور 
تدهور الوظيفة 

 الكلوية
فقر الدم، نقص 
الكريات البيض 

ونقص 
 الصفيحات

Anti(SS-A) 

Anti (SS-B) 

 

  

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن إنتاج الصفيحات يكون طبيعيًا أو زائدًا في حالة  -
 (.immune thrombocytopeniaنقص الصفيحات المناعي )

في هذه الحالة يكون تخرب الصفيحات المحيطي يحدث بمعدل يتجاوز إنتاج نقي   -
العظم، تعتبر هذه الحالة من اآلفات المناعية الذاتية التي تلتصق فيها الغلوبولينات 

تؤدي األذية البنيوية لهذه العناصر إلى تشظي المناعية بالصفيحات الوالدية. 
 شبكية البطانية.الصفيحات في الجملة ال

 



 
  

  
  

/ مكرولتر أو حين 50000ال تطبق المعالة إال حين يقل تعداد الصفيحات عن  -
ملغ/كغ/يوم  1تعطى الستيروئيدات القشرية بجرعة تعادل  -. تحدث نزوف نمشية

أسابيع قبل أن  3 – 2من البردنزولون في البداية، ويحافظ على هذه الجرعة لمدة 
تدريج، يرتفع تعداد الصفيحات خالل أسبوعين من البدء بالستيروئيدات توقف بال
 أنه قد يبقى تحت القيم الطبيعية.من رغم بالالقشرية، 

تترافق المعالجة بتحسن اإلرقاء الدموي حتى في غياب نقص تعداد الصفيحات. يمكن  -
يد من الذي يمكنه أن يز الوالدي،  ITPلنقص الصفيحات عند الجنين أن يترافق مع 

 خطورة النزف داخل القحف. 

عادة ما تتم الوالدة بالطريق المهبلي، حيث ال تتوفر الدالئل التي تشير بأن النتائج  -
 الجنينية تتحسن بالوالدة القيصرية. 

يمكن إعطاء الغلوبولين المناعي بالطريق الوريدي إذا فشلت المعالجة بالستيروئيدات  -
 وس. القشرية في المريضة إيجابية الريز 

يبقى استئصال الطحال المالذ األخير في حال فشل االستجابة للستيروئيدات القشرية  -
 والمعالجة بالغلوبولينات المناعية. 

ال يوصى عمومًا بنقل الصفيحات إال في الحاالت المهددة للحياة نظرًا لسرعة تخرب  -
 الصفيحات في الدوران المحيطي.

 

  

األضداد المضادة للفوسفولبيدات هي أضداد جوالة موجهة للفوسفولبيدات ذات الشحنة  -
المضادة  gالسالبة، التي تضم مضاد التخثر الذأباني، الغلوبيولينات المناعية 



 
  

  
  

، وقد تحدث هذه Iليكوبروتين غ B2، وأضداد IgMأو أضداد  IgGللكارديولبين 
 المتالزمة مفردة أو بالترافق مع الذأب.

تعرف متالزمة أضداد الفوسفولبيد بوجود واحد على األقل من األضداد بالترافق مع  -
خثار شرياني أو وريدي مع أو بدون اختالط توليدي واحد أو أكثر ) موت غير 

أسبوع  24دد نمو جنيني قبل أسابيع حملية، ما قبل ارجاج شديد، تح 10مفسر بعد 
 حملي(.

طة زمن البروترومبين الجزئي المفعل أو ايمكن تحري مضادات التخثر الذأبية بوس -
(، وحاليًا تتوفر طرق حساسة DRVVTاختبار ترياق األفعى الممدد لروسيل )

 ونوعية لتحري أضداد الكارديولبين من خالل المقايسة المناعية الشعاعية.
لمريضة ذات قصة متالزمة أضداد الفوسفولبيد جرعة متوسطة من في الحمل تعطى ا -

الهيبارين أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي، إال في حال وجود قصة خثار عندئٍذ 
 يستطب إعطاء جرعة تمييع كاملة.

 

 

 

أثناء الحمل أو في فترة النفاس ناتجًا عن تدهور  في وي الحادقد يكون القصور الكل -
الوظيفة الكلوية بشكل ثانوي لمرض كلوي موجود مسبقًا أو بسبب آفة محرضة 

 بالحمل. 

 قبل كلوية، كلوية، أو بعد كلوية: ن العوامل المسببةو تك -

 كما  ةعادة ما تكون هناك قصة نزف أو ضياع للسوائل في حالة األسباب قبل الكلوي
 يحدث في النزف التوليدي الذي عادًة ما يكون ظاهرًا وقد يكون خفيًا.



 
  

  
  

  ،يشتبه باألسباب الكلوية عند وجود قصة مرض كلوي سابق أو حالة تأهب للتخثر
ومع  متالزمة االنحاللية اليوريميائية،كما في فرفرية نقص الصفيحات الخثرية أو ال

 القشري أو النخر األنبوبي الحاد. هبوط الضغط المديد يمكن أن يحدث النخر 

  إن األسباب بعد الكلوية هي أقل شيوعًا، ولكن يجب أن يشتبه بها عند وجود آفات
 بولية سادة أو حين تكون هناك قصة حصيات بولية.

توجه الفحوص المخبرية نحو تقييم الوظيفة الكلوية، الحالة القلبية الوعائية، وسلوكية 
 البولية.الطرق 

  

نسبة البولة الدموية إلى الكرياتينين، اإلطراح  الدراسة الكلوية اإلدرار البولي، تتضمن -
 ول.الجزئي للصوديوم، وأوزمولية الب

مل/ساعة في حين أن  25يعرف شح البول على أنه نقص الدرار البولي عن  -
ادة أن المريضة تعاني عمن رغم بال ،انقطاع البول هو توقف الدرار البولي تماماً 

البول الطبيب  وليس من النادر أن ينبه نقص نتاج من شح البول أو انقطاع البول،
 إلى مشكلة كلوية وشيكة الحدوث. 

والكرياتينين في المصل أثناء الحمل، ولكن نسبة البولة إلى  تنخفض مستويات البولة -
فإن ذلك يشير إلى   20:1كبر من إذا كانت النسبة أ 20:1الكرياتينين تبقى حوالي 

 نقص تروية األنابيب )القصور الكلوي ما قبل الكلية(.
مل أوزمول/ل أو ارتفاع نسبة أوزمولية  500إن ارتفاع أوزمولية البول ألكثر من  -

يشير بشدة إلى نقص التروية  1: 1,5البول إلى أوزمولية المصل ألكثر من 
ي ذات قيمة محدودة، وخاصة حين يحتوي البول . إن الكثافة النوعية للبول هالكلوية

 على البروتين أو الدم المنحل.
 



 
  

  
  

عادة ما تترافق الخسارة الحادة في الدم والسوائل مع هبوط الضغط االنتصابي، تسرع  -
القلب، نقص مرونة الجلد، ونقص التعرق. وال يمكن مالحظة العديد من هذه 

رأة الحامل التي تعاني من ارتفاع التوتر الشرياني أو ما قبل اإلرجاج المظاهر في الم
 خالل المخاض.

غانز إذا كانت مستطبة حيث تسمح بمراقبة ضغوط االمتالء  –توضع قثطرة سوان  -
 في البطينين األيمن واأليسر، نتاج القلب، والضغط اإلسفيني في الشعريات الرئوية. 

التاموري،  بين قصور القلب االحتقاني، السطام تساعد هذه القياسات في التمييز -
 ونقص الحجم، والتي يمكن ألي منها أن يؤدي إلى قصور كلوي حاد.

عادة ما تكون قثطرة فولي وتصوير الجهاز البولي باألمواج فوق الصوتية كافيين  -
ظليلة للجهاز جراء الصورة اللتشخيص اآلفات السادة. ونادرًا ما تكون هناك حاجة إل

البولي بلقطة واحدة، ومن الهام عدم اإللتباس بين االستسقاء الكلوي الفيزيولوجي في 
 الحمل واالنسداد الحقيقي.

  
يكفي إعادة الحجم الوعائي، نتاج القلب، والضغط الشرياني إلى القيم الطبيعية  -

ينبغي االنتباه بشكل خاص لتوازن الشوارد حين تسرب كميات لمعاكسة شح البول. 
 كبيرة من المحاليل البلورية.

قد يكون النخر األنبوبي الحاد أو النخر القشري الحاد أو كالهما مسؤواًل عن القصور  -
الكلوي. ونظرًا ألن النخر القشري الحاد يكون عادة غير عكوس، فإن المعالجة توجه 

ويبدو أن محاولة تطبيق المدرات لزيادة و الوقاية من حدوث المزيد من األذية. نح
النتاج البولي تنقص من فترة النخر األنبوبي الحاد وشدته وتزيد من معدالت البقيا. 



 
  

  
  

ساعات لمدة  6 – 4ملغ مباشرة ويكرر كل  40( بجرعة Lasixيعطى الفروسمايد )
 ساعة بوجود استجابة بولية مالئمة. 48

السوائل الخاصة  حميةإذا فشلت المعالجة بالمدرات في زيادة نتاج البول يتم البدء ب  -
ساعة(. يقتصر الوارد من السوائل على الصادر البولي  24مل/ 500 <بشح البول )

اليومي مضافًا إليه الضياع غير المحسوس من الماء، وتراقب وظائف الكلية بشكل 
 يومي. 

ة في األيام القليلة األولى بعد حدوث اإلقفار الكلوي، ولكن قد تتدهور الوظيفة الكلوي -
 7معظم المرضى الذين يعانون من النخر األنبوبي الحاد يبدون تحسنًا ملحوظًا خالل 

ت الوظيفة الكلوية سريعًا أو ويوصى بعجراء التحال الدموي إذا تدهور  أيام، 10 –
 في التحسن. أخفقت

في بعض المرضى مع شح البول، فإن فترة  حين يترافق القصور الكلوي الحاد -
 التحسن تترافق مع طور اإلدرار. 

ل/يوم، وبذلك يمكن أن تحدث الوفاة إذا لم تعوض الكمية  10قد يتجاوز نتاج البول  -
 ة من السوائل والشوارد بشكل فوري.المفقود

 % من الحوامل اللواتي يعانين من القصور الكلوي الحاد خالل فترة50إن حوالي   -
الحمل أو النفاس يستعدن ما يكفي من الوظيفة الكلوية خالل السنة األولى دون أن 

 يحتجن إلى التحال الحقًا.
 

في العديد من الحاالت يمكن حل المشكلة من خالل إجراء بسيط، مثل قلب المريضة 
ع قثطرة فولي في على الجانب األيسر إلبعاد الرحم الحامل عن الحالبين، أو وض

ة للتغلب على انسداد اإلحليل. ويستطب التداخل الجراحي لتحسين االنسداد نالمثا
حين يكون هناك عائق ما )كالحصيات البولية( على مستوى الحالب أو الحويضة 

الكلوية.
 



 
  

  
  

الحمول  مزمن أكثر سوءًا منتكون نتائج الحمول المختلطة بالقصور الكلوي ال -
 يمكن توقع نتائج جيدة للحمل في القصور الكلوي الخفيف. الطبيعية، و

على لنتائج جنينية ولخسارة الوظيفة الكلوية الوالدية مع زيادة شدة القصور أ رٌ خطثمة  -
 الكلوي.

تسيء جدًا إلنذار األم والجنين خاصًة  1,5-2عمومًا مستويات الكرياتينين أعلى من  -
  إذا ترافقت مع ارتفاع ضغط أو متلزمة نفروزية.

تضم مبادئ التدبير مراقبة متسلسلة للوظيفة الكلوية بقياس تصفية كرياتينين البول  -
 طراح من البروتين مع المسح عن البيلة الجرثومية الالعرضية.ساعة واإل 24خالل 

لتجنب أذية ملم زئبقي أو أقل  90يجب الحفاظ على الضغط الشرياني االنبساطي  -
تشخيص ما قبل كما أن  من الهام مراقبة الجنين وتقيم نموه وصحته.، و كلوية إضافية

اإلرجاج المضاف يصبح أكثر صعوبة ألن ارتفاع الضغط والبيلة البروتينة موجودة 
 مسبقًا.

 

زرع الكلية بعين االعتبار إال بعد تقييم عوامل الخطورة  ينبغي أال يؤخذ الحمل بعد -
%( وما قبل اإلرجاج 70يشاهد ارتفاع الضغط )حتى الوالدية، الجنينية، والوليدية. 

% منهن قد يعانين من خسارة هامة لوظيفة 14لدى مريضات زرع الكلية وحتى 
 الطعم أو رفضه.

 تعتبر السيدة مرشحة جيدة للحمل في حال تحقق:  -
  .انقضاء عامين بعد الزرع 
  500وبيلة بروتينية أقل من  1,5وظيفة كلوية مستقرة )كرياتينين المصل أقل من  

 اليوم(. \ملغ



 
  

  
  

 ليس لديها ارتفاع ضغط هام.  
  موضوعة على جرعات منخفضة من البريدينزون وجرعات ثابتة من اآلزاثيوبرين

على الجنين لكن العقابيل طويلة  يكلوسبورين، وال يبدو لهذه االدوية تأثير ماسخاوالس
 االمد على النمو، الوظيفة المناعية والتطور الروحي الحركي غير معروفة.

لوسبورين هذه المادة المثبطة للمناعة، قد تنقص الوظيفة الكلوية وترفع كيإن السا -
التوتر الشرياني، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع بوتاسيوم الدم، ارتفاع حمض البول، 

 وريميائية في حاالت أقل تواترًا.يزمة االنحاللية الوالمتال

 

 

 12 – 8% من النساء من الغثيان واإلقياء خالل األسابيع 80-60تعاني حوالي  -
ة ما تكون األعراض طفيفة حيث تختفي مع بداية الثلث األولى من الحمل. عاد

إن األسباب المسؤولة عن الغثيان والقياء خالل الحمل هي غير مفهومة الثاني. 
 بشكل جيد.

. تعطى التعليمات للمريضة بحيث تتجنب الوجبات عادة ما تكون المعالجة عرضية -
لوجبات، وتستعمل الكبيرة أو المتأخرة، تتجنب وضعية االضطجاع وخاصة بعد ا

وسادة إضافية لرفع الرأس عند النوم. تستجيب العديد من المريضات للبيريدوكسين 
(، في حين أن أخريات قد يحتجن إلى مضادات اإلقياء مثل B6)فيتامين 

 البروميتازين.

 
 
 



 
  

  
  

ثيان معندين في أثناء الحمل يرافقها تخلون يعرف االقياء المفرط الحملي باقياء وغ -
% عن الوزن قبل الحمل(، وبالرغم من أن السبب الدقيق  5وخسارة وزن )أكثر من 

غير معروف إال أنه تتضمن النظريات االفتراضية: اضطرابات نفسية، تبدالت 
 HCGهرمونية مثل مستويات عالية من موجهة القند المشيمائية االنسانية 

ين، وسوء نظم الحركة المعدية، وزيادة في حدة الجهاز الشمي، واالستروج
واضطرابات دهليزية تحت سريرية، وعيب في أكسدة األحماض الشحمية في 

 المتقدرات.
يبدو أن نسبة هذه الحالة تكون أكبر في %، و  1معدل الحدوث الكلي يقارب  -

أنها تميل للتكرر في الحمول األولى، والحمل المتعدد وأمراض الطبقة المغذية، كما 
 الحمول الالحقة، وتكون نتائج الحمل جيدة عادة.

عادة ما تذكر و يعتمد التشخيص على القصة السريرية وموجودات الفحص السريري،  -
معدة مع عدم قدرة المع بداية الثلث الحملي األول، معندة  المريضة قصة إقياءات

 البطني الهام أو المضض. عادة ما يغيب االلمعلى احتواء الطعام والشراب، و 

تتضمن موجودات الفحص السريري نقص الوزن، جفاف اللسان مع ظهور طبقة  -
 عليه، ونقص مرونة الجلد، وهي عالمات تشير بشدة إلى هذه الحالة. 

يتضمن االستقصاء المخبري األولي كاًل من االختبارات البولية بحثًا عن البيلة  -
عايرة الشوارد واألسيتون. قد تكون الشوارد مضطربة الكيتونية واالختبارات الدموية لم

كأن يشاهد القالء ناقص البوتاسيوم، ناقص الصوديوم، وناقص الكلور، وقد تتفع 
 مستويات الليباز واألميالز.

تكون المعالجة عرضية، ولكن إذا فشلت معالجة المريضة في العيادة الخارجية فإنها  -
السوائل، الشوارد، السكر، الفيتامين، ومضادات ينبغي أن تقبل في المستشفى إلعطاء 

)البيريدوكسين(، الدوكسيالمين،  B6ويستخدم في المعالجة الدوائية الفيتامين  ،اإلقياء



 
  

  
  

مضادات الهيستامين، مضادات االقياء من زمرة الفينوتيازين، العوامل التي تحد من 
كما أن العالج باالبر ل، ستخدم الدروبيريدو الحركة المعوية مثل الميتوكلوبراميد، وي

أما القلة من الحاالت التي ال تستجيب لهذه المعالجة والزنجبيل أبدت بعض الفائدة.
 فهي قد تحتاج إلى التغذية باألنبوب األنفي المعدي أو التغذية الخاللية.

 

 

( heartburn( أو حرقة الفؤاد )reflux esophagitisيعتبر التهاب المري القلسي ) -
% من الحوامل، تتضمن األعراض الرئيسية األلم 70من الشكاوي الشائعة في حوالي 

 والحرقة خلف القص الذي يتفاقم بالوجبات ووضعية االستلقاء الظهري مع اإلقياء
 المدمى في بعض الحاالت. ومن األعراض غير الشائعة الخاصة بالتهاب المري

(، الذي تصفه المريضة على أنه water brashالقلسي نذكر االندفاع المائي )
 امتالء الفم المفاجئ بمواد مائية رائقة ذات طعم مالح تترافق مع إحساس بالغثيان.

عادة ما تكون المعالجة عرضية، تعطى التعليمات للمريضة بعدم تناول وجبات كبيرة  -
ية االضطجاع وبخاصة بعد الوجبات، واستعمال أو في وقت متأخر، تجنب وضع

ويمكن أن تحتاج المريضة لمضادات الحموضة وسادة إضافية لرفع الرأس عند النوم. 
 ساعات وقبل النوم.  3 – 1التي يجب أن تؤخذ بعد الوجبة بـ 

)مثل السيمتدين( أو مثبطات مضخة البروتون )مثل  H2يمكن إعطاء حاصرات  -
 االت الشديدة المعندة على اإلجراءات السابقة.األومبرازول( في الح

 

ويمكن أن يترافق بتحسن  يترافق الحمل بحماية نسبية ضد تطور القرحة الهضمية -
 القرحة الموجودة مسبقًا. 



 
  

  
  

الدراسات تشير قد ال يتبدل إفراز الحمض المعدي خالل الحمل، ورغم أن بعض  -
 لحدوث بعض التثبيط.

يعتمد تشخيص القرحة الهضمية بشكل أساسي على التحسن العرضي استجابة  -
للمعالجة المحافظة. ويحتفظ بالتنظير للمرضى الذين ال يستجيبون للمعالجة، 

 يراجعون بأعراض هضمية شديدة، أو يعانون من نزف هضمي غزير.

ضة و تتضمن المعالجة تجنب الكافئين و الكحول التبغ ، وتطبيق مضادات الحمو  -
، وتستطب المعالجة بالصادات H2مثبطات مضخة البروتون أو مضادات مستقبالت 

 لمرضى الخمج بالملوية البوابية.

 

 :نظرًا لـرة استنشاق الحمض أثناء المخاض لخطو في تتعرض الحامل  -

ات، المسكنات، لق أو باستخدام المركنقتأخر اإلفراغ المعدي الذي يتدهور بال( 1)
 ومعاكسات الكولين.

 .( زيادة الحموضة المعدية2)

 ( زيادة الضغط داخل البطن وداخل المعدة، األمر الذي يسهل من حدوث القلس. 3)

 2.5ق عن تكون أذية النسيج الرئوي في أشد حاالتها حين يقل باهاء السائل المستنش -
 مل.  25أو يزيد حجم الكمية المستنشقة على 

استنشاق محتويات المعدة الحاد هو سبب لمتالزمة العسرة التنفسية الحادة لدى  -
، تتألف المعالجة من الدعم باالوكسجين، مقاربات للحفاظ على ARDSالبالغين 

 الطريق الهوائي والمعالجة اإلعتيادية للفشل التنفسي الحاد. 
لجهود الوقائية إلى تخفيف حموضة محتويات المعدة أو تخفيف إفراز الحمض توجه ا -

المعدي. ولتحقيق هذه الغاية تنصح المريضة في حالة المخاض بتناول وجبة خفيفة 



 
  

  
  

قبل القدوم إلى المستشفى. تنقص مضادات الحموضة السائلة الحاوية على المغنزيوم 
ء المخاض، ولكنها تزيد من حجم واأللمنيوم من حموضة المعدة إذا أعطيت أثنا

المستحلب المكون من الحمض المعدي ومضاده. إذا كانت المريضة ستخضع ألي 
 .و يفترض ان المعدة ممتلئة ويجرى التنبيب عمل جراحي يحتاج إلى التخدير العام

 

من داء كرون  التهاب األمعاء القطعي( والتهاب الكولون  تتضمن هذه االفات كالً  -
% من مرضى الداء 25يكون التمييز بين هاتين الحالتين صعبًا في و . القرحي

 المعوي االلتهابي.
أثناء الحمل، وذلك بشرط في تبلي مريضات الداء المعوي االلتهابي بالء حسنًا  -

سير الطبيعي للمرض خالل الحمل . ويبدو أن تبدل الغياب الفورات الحادة للمرض
 هو أمر غير شائع. 

إذا كان الداء االلتهابي فعااًل عند حدوث الحمل فإن نسبة اإلسقاط العفوي ترتفع إلى  -
الضعف، تنخفض نسبة البقيا عند الجنين في حال الحاجة إلى الجراحة لمعالجة 

 اختالطات المرض.

عوي االلتهابي هي مشابهة لها في خارج أوقات إن معالجة الفورات الحادة للداء الم -
 أن بعض األدوية التجريبية ينبغي أال تستخدم أثناء الحمل. من رغم بالالحمل، 

إذا كان اإلسهال هو الشكوى الرئيسية فقد يكون من الضروري تحديد الالكتوز،  -
 الفواكه، والخضار في الوارد الغذائي. إذا وضعت المريضة على حمية خالية من

 الالكتوز فإنها يجب أن تعطى كمية إضافية من الكالسيوم. 

يمكن استعمال مضادات السهال بشكل يومي حيث تعتبر فعالة جدًا، مثل  -
PeptoBismol وال تستخدم ديفينوكسيالتوجذور البسيليوم المحبة للماء . 



 
  

  
  

المعالجة  إخفاق( إال في حال Imodium( أو اللوبيراميد )Lomotilاألتروبين )
 حين تكون األعراض خفيفة إلى معتدلة. المحافظة. عادة ما يفيد السلفاساالزين

 ومؤخرًا استخدمت بعض الصادات في عالج داء كرون.

 
 

 سنتحدث فيما يلي عن اآلفات الكبدية الخاصة بالحمل.
 

   

أن اآللية اإلمراضية لهذه المتالزمة غير معروفة إال أنها تتميز ببعض من رغم بال -
 : في النصف الثاني من الحمل المظاهر الخاصة

 .( الركودة الصفراوية والحكة دون وجود اضطراب كبير في الوظيفة الكبدية1)

 للنكس في كل حمل.  ( الميل2)

 ة مع تناول مانعات الحمل الفموية والحمول المتعددة.( ترافق المتالزم3)

 ( السير السليم حيث ال تعاني األم من عقابيل عادة.4)
 ( زيادة في معدل تعقي السائل األمينوسي وموت الجنين.5)

 

ألعلى تشاهد % ، المعدالت ا4-22تالحظ معدالت انتشار عالية في امريكا الالتينية  -
% مع 0,001-0,32في تشلسي شتاًء، يتراوح االنتشار في الواليات المتحدة بين 

 وأغلب الظن أن% شوهد في أمريكا الالتينية في لوس أنجيلوس، 5,6انتشار أعلى 
، وتترافق مع طفرة المورثة هذه الحالة تنشأ بتأثير عوامل مورثية جغرافية، أو بيئية

MDR3  ت% من الحاال 15في 

المريضة التي تعاني من عند  أو طفحتمثل الحكة العرض الرئيسي دون ألم بطني  -
(، التي يمكن أن تحدث cholestasis of pregnancyالركودة الصفراوية الحملية )



 
  

  
  

أن المريضة قد تالحظ بواًل من رغم بالفي األسبوع العشرين. نادرًا ما يشاهد اليرقان، 
 غامقًا وبرازًا فاتحًا. 

لفحوص المخبرية ارتفاع مستويات الحموض الصفراوية في المصل. قد ترتفع تبدي ا -
المستويات المصلية للبيلليروبين والخمائر الكبدية )ناقالت األمين( بشكل طفيف. 
يجرى تصوير البطن باألمواج فوق الصوتية لنفي االنسداد الحصوي، وتجرى 

وأخيرًا تعاير األضداد النوعية  اختبارات التهاب الكبد لنفي التهاب الكبد الفيروسي،
 لنفي التصلب الصفراوي البدئي.

قد تفيد التدابير الموضعية في تحسين الحكة، مثل الحمامات الباردة، مغاطس  -
% في كريمات مائية(. ولكن النتائج األفضل لمعالجة 1-0.5البيكربونات، أو الفنول )
عادة ما تؤدي هذه المعالجة إلى  .الحكة كانت باستعمال 

تحسين الحكة بشكل كبير مع تناقص المستويات المصلية للحموض الصفراوية، 
 ناقالت األمين، والبيلليروبين.

يجرى مراقبات متسلسلة للجنين في الثلث الحملي الثالث ويولد بتمام الحمل في حال  -
 للحمل. 38سبوع كانت االختبارات مطمئنة، فعادًة ما يولد الجنين في األ

 

   

يترافق اختالطًا خطيرًا يقتصر حدوثه على الحمل. يمثل التشحم الكبدي الحاد  -
بارتشال شحمي منتشر في الكبد بشكل حويصالت دقيقة يؤدي إلى قصور كبد، و 

 و باكرًا بعد الوضع.يحدث عادًة في الثلث الحملي الثالث أ
أن سبب هذه الحالة غير من رغم بال. و حمل 10000لكل  1بلغ نسبة الحدوث ت -

 -3معروف إال أنها قد تنتج عن عيوب استقالبية موروثة، وربما عوز في 
 طويل السلسلة. Aهدروكسيل نازع هدروجين متمم األنزيم 



 
  

  
  

 

أللم البطني، الغثيان تختلف التظاهرات السريرية من مريضة ألخرى، حيث تتضمن ا -
يمكن أن تعاني المريضة من عط  شديد وبيلة تفهة  والقياء، اليرقان، والتهي .

كاذبة، وفي حاالت قليلة يحدث نقص السكر، يشاهد فرط التوتر الشرياني والبيلة 
% من المرضى، مما يشير إلى ترافق هذا المرض مع حالة 50البروتينية في حوالي 

 ما قبل اإلرجاج.
 عاني المريضة في جميع الحاالت من السبات الكبدي والقصور الكلوي.ت -

بالستين ترومبو ( وزمن الPTتتضمن الموجودات المخبرية زيادة زمن البروترومبين ) -
(، فرط بيلليروبين الدم، فرط األمونيا في الدم، فرط حمض البول في PTTالجزئي )

 األمين. الدم، وارتفاعًا معتداًل في ناقالت 

الدموي والنزف العفوي مع تطور التخثر المنتشر داخل األوعية  يظهر اإلقياء -
(DIC.ويشير ارتفاع مستويات األمونيا في الدم إلى القصور الكبدي ،) 

 التشخيص. عندما يتمانهاء الحمل والعناية الداعمة المشددة مستطبة  -
اعمة، مثل إعطاء السوائل الوريدية مع توجه المعالجة بشكل رئيسي نحو التدابير الد -

 % للوقاية من التجفاف وانخفاض السكر الشديد. 10الغلوكوز 
في اعتالل التخثر المرافق للقصور الكبدي، وتعالج هذه الحالة  Kال يفيد فيتامين  -

 بنقل البالزما المجمدة الطازجة أو الرسابة القرية.
 .تدابير العناية بالحاالت الحرجة مع التشخيص الباكر الوالدة الفورية وتقديم -
الناجيات يشفين ، و % 9-23% والوفيات الجنينية  7-18تبلغ الوفيات الوالدية   -

 بشكل تام دون عالمات لمرض كبدي مزمن.
 



 
  

  
  

   

وريد السطحي الخثري، ار ويترافق مع زيادة خطورة التهاب الثالحمل حالة من فرط الخ
يــزداد الخطــر فــي النفــاس وبعــد ، و مة الرئويــةصــ، وال DVTالخثــار الوريــدي العميــق 

 الوالدة القيصرية.
 

أشيع حدوثًا في المريضة التي تعاني من الدوالي الوريدية، البدانة، ونقص الفعالية  -
الوريد الخثري السطحي على منطقة  الجسدية، وفي معظم الحاالت يقتصر التهاب

يالم الطرف المصاب. وبالفحص السريري  الربلة، حيث تشكو المريضة من توذم وا 
يالحظ احمرار، إيالم، وحرارة موضعية في الطرف المصاب مع جس ما يشبه الحبل 

 على مسار األوردة السطحية المصابة.

ما تكون الراحة في السرير  ال يؤدي التهاب الوريد السطحي إلى صمة رئوية، وعادةً  -
والمسكنات وتطبيق الحرارة الموضعية عالجات كافية، وال حاجة لمضادات التخثر 

 لكن يمكن استخدام مضادات االلتهاب.

تبدأ المريضة تدريجيًا بالتجوال بعد زوال األعراض، وتعطى تعليمات بلبس الجوارب  -
 الداعمة لتساعد في تجنب تكرار النوب.

 

  

وفي فترة النفاس  2000/1تبلغ نسبة توارد الخثار الوريدي العميق خالل العمل  -
700/1. 

إن ثالثي فيرشو المؤلف من: األذية الوعائية، الخمج، والرض النسيجي، بالتشارك مع  -
 .DVTهبة لحدوث حالة فرط الخثار والركودة الوريدية في الحمل، هي العوامل المؤ 



 
  

  
  

 حيث تكون من الصعب تشخيص الخثار الوريدي العميق باالعتماد على السريريات -
 أكثر شيوعًا في الساق اليسرى. وتكون الحالة  ة،نصف الحاالت ال عرضي

وريدي  يشير األلم المترافق مع العطف الظهري للقدم في ناحية الربلة إلى وجود خثار -
 Homan'sعميق في أوردة الربلة، وتدعى هذه العالمة السريرية بعالمة هومان )

sign ويوحي التورم واأللم الحاد في منطقة الفخذ واإليالم في المثلث الفخذي .)
 بالخثار الحرقفي الفخذي.

 أثناء المشي.في قد يالحظ األلم المبهم والنمل والشد أو ألم الربلة أو الساق خاصة  -

وهي وسائل غير غازية ذات حساسية ونوعية عالية، وهي حاليًا النموذج البدئي  -
 من هذه الوسائل التصوير باألمواج فوق الصوتية، و  DVTالمستخدم في تشخيص 

 مع الدراسة بالدوبلر.  الضاغط

شتبهة من ( في تقييم الحاالت المMRIيستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي ) -
 الخثار الحوضي مع سلبية الدوبلر.

لدى غير الحوامل إال أنه غير مثبت في  DVTلمسح  D-Dimerيمكن استخدام  -
 الحوامل.

إن االختبار األكثر موثوقية لخثار الوريدي العميق  غير الحرقفي( هو تصوير  -
ض ولكنه ال يجرى بشكل عام نظرًا لخطورة حدوث التهاب الوريد المحر  األوردة،

% من الحاالت والتعرض لألشعة، حيث تبلغ جرعة هذه األخيرة 2بالمادة الظليلة في 
 .cGY 0.628و  0.05بين 



 
  

  
  

ريثما  حين يوضع التشخيص السريري للخثار الوريدي العميق تطبق المميعات مباشرة -
الربلة أو الدراسة في تحديد وجود الخثار في  أخفقت. إذا تظهر نتائج االختبارات

 األوعية الحرقفية الفخذية فمن الممكن إيقاف المعالجة بالهيبارين.

يتم البدء بمعالجة الخثار الوريدي العميق خالل فترة الحمل باستخدام الهيبارين  -
حتى  enoxaparinالوريدي أو تحت الجلد أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي 

 أيام.  7 – 5ليه لمدة ،  ويتم المحافظة عالوصول إلى تمييع كامل

من قيم  2.5و  2بين  PTTينبغي أن ُتعدل جرعة الهيبارين للمحافظة على قيم  -
ويتابع الهيبارين تحت الجلد طوال فترة الحمل ولستة أسابيع بعد  الشاهد الطبيعية. 

ملغ  1كبيدل  enoxaparin، ويمكن استخدام a PPTالوضع مع مراقبة أسبوعية لـ 
استخدام قياس مستويات العامل المضاد من رغم بالحت الجلد، و ساعة ت 12\كغ  \

إال أنها عمومًا  enoxaparinللعامل العاشر المفعل في مراقبة الفعالية التميعية لـ  
 غير مفيدة بسبب تأخر ظهور النتائج.

ل العظم لذا ينصح خمع نقص صفيحات وتخل نكال شكلي الهيبارين قد يترافقا -
طوال المعالجة مع تقييم دوري لتعداد  Dالكالسيوم والفيتامين بالمعالجة الداعمة ب

 الصفيحات.

يعبر المشيمة ويحمل مخاطر نزوف وتأثيرات ماسخة  kالوارفرين: مضاد للفيتامين  -
لدى الجنين لذلك يستخدم فقط في فترة النفاس مع بعض االستثناءات، و لقياس 

 (.3و  2)أي يتراوح بين  2,5ويجب أن يبلغ  INRتأثيرات الوارفرين يراقب الـ 
 

  

تقل نسبة الوفيات و . 1/2500خالل فترة الحمل تبلغ نسبة توارد الصمة الرئوية  -
% إذا لم تطبق المعالجة. 80% إذا عولجت الحالة باكرًا، ولكنها تفوق 1الوالدية عن 

% 70الصمة الرئوية في حوالي  ويكون الخثار الوريدي العميق مسؤواًل عن حدوث
 وتعد واحدة من أشيع أسباب الوفيات المرتبطة بالحمل في الواليات المتحدة. من الحاالت.



 
  

  
  

تتضمن األعراض التي توحي بوجود الصمة الرئوية كاًل من األلم الصدري  -
 نفث الدم، ونوب الغشي. ، الخفقان،الجنبي، الزلة التنفسية، الجوع للهواء

أما العالمات السريرية فهي تسرع التنفس، تسرع القلب، الحمى الخفيفة،  -
االحتكاكات الجنبية، تحدد حركة الصدر، الخراخر الرئوية، زيادة شدة الصوت 
القلبي الثاني الرئوي، وعالمات قصور القلب األيمن في بعض األحيان. وفي 

 ات الصمة الرئوية مخاتلة.معظم الحوامل تكون أعراض وعالم

قد يبدي تخطيط القلب الكهربائي تسرع القلب الجيبي مع أو بدون خوارج انقباض أو  -
 انحراف محور القلب نحو األيمن. 

يمكن لصورة الصدر البسيطة أن تبدي انخماصًا رئويًا، انصبابًا جنبيًا، غياب  -
 فاع قبة الحجاب. االرتسامات الوعائية، وارت

تبدي عينة غازات الدم الشرياني المسحوبة بدرجة حرارة الغرفة نقص الضغط الجزئي  -
 ملم زئبق. 80لألوكسجين عن 

  ، ويمكن اعتماد عدة خوارزميات:شعاعيتشخيص الصمة الرئوية في النهاية  -

حيث يمكن  DVTتصوير بالصدى الضاغط ألوردة الطرفين السفليين لتحري  -1
 مة رئوية لدى مريضة عرضية.افتراض ص

التروية ذو مخاطر أصغرية على الجنين لذلك ال يمكن اجراؤه لدى -وضان التهوية -2
 غير طبيعي أو مرضى الربو أو اآلفات الرئوية السادة. CXRمرضى 

التصوير المقطعي الحلزوني يميزه أنه وسيلة غير غازية تساهم في تحديد وجود  -3
 قارنتها بالتصوير الظليل لألوعية الرئوية وذو كلفة أقل.وهو ذو حساسية يمكن مالخثرة، 

نادرًا ما نحتاج تصوير األوعية الرئوية الظليل ألنه غازي ومكلف مع تعرض أكبر  -4
 لألشعة ويحمل نسبة وفيات عالية.



 
  

  
  

 

حال تكرر الخثار أو  يجب أخذ الميل للخثار لدى مريضة الصمة الرئوية خاصًة في -
 ايجابية القصة العائلية.

تتضمن االختبارات المطلوبة للحاالت المكتسبة : مضاد التخثر الذأبي واألضداد  -
 المضادة للكارديولبين.

تتضمن االختبارات المطلوبة للحاالت الموروثة: طفرة العامل الخامس اليدن،  -
 طفرة البروثرومبين.  ، وعوز األنتي ترومبين ، و S، البروتين cالبروتين 

خالل الحمل والهيبارين منخفض الوزن الجزيئي، تعطى جرعة وقائية من الهيبارين  -
وفترة النفاس الباكرة في الحوامل اللواتي لديهن قصة صمة رئوية أو خثار وريدي 

 عميق في حمل سابق. 

ملغ  40وحدة/يوم( أو ) 15000 – 10000الجرعات الصغيرة من الهيبارين )تكفي  -
مرة يوميًا( للوقاية في معظم   ينوكسابارين الصوديوما

 أن بعض النساء قد يحتجن للتمييع بالجرعة الكاملة.من رغم بالالحاالت، 

 
 

 

% ، الحالة الربوية هي الشكل 9-5يبلغ معدل حدوث الربو القصبي في الحمل   -
 % من الحمول. 2األشد من الربو يختلط بـ 

 الربو هو مرض التهابي مزمن مع مركبة وراثية كبرى ومثير تحسسي.  -



 
  

  
  

 يصنف الربو حاليًا اعتمادًا على شدته حسب:  -
 خفيف متقطع.  -1

 خفيف مستمر.  -2

 ر.متوسط مستم  -3

 شديد مستمر.  -4

% يتحسن خالل  33% يسوء خالل الحمل، و  33يتباين سيره في أثناء الحمل،  -
 الحمل.

إن الربو الشديد يترافق عادة مع زيادة معدالت السقاط وما قبل الرجاج والوالدة  -
الباكرة،  بالضافة إلى زيادة توارد تحدد النمو داخل الرحم وموت محصول الحمل، 

 ن ذلك ينت  عن نقص األكسجة داخل الرحم. وعلى األغلب أ

 :تبدي الدراسة الرئوية المجراة خالل النوبة الحادة -

 ( زيادة مقاومة الطرق الهوائية.1)
 باقية، والسعة الرئوية اإلجمالية.( زيادة الحجم المتبقي، السعة الوظيفية ال2)
 لحجم االحتياطي الشهيقي والزفيري.( نقص ا3)
 وية.( نقص السعة الحي4)
(، معدل الجريان الزفيري TEV1( نقص حجم الزفير القسري في الثانية األولى )5)

 األعظمي، ومعدل الجريان األقصى في منتصف الزفير.

من الهام تجنب التجفاف، و تتابع المريضة الربوية عن كثب خالل فترة الحمل.  -
ية، مع تجنب فرط التهوية، والفعالية والمعالجة الباكرة والهجومية لإلنتانات التنفس

 .الجسدية الزائدة، والمواد المؤرجة للوقاية من تفاقم األعراض



 
  

  
  

يمكن للقياس المتكرر لمعدل الجريان الزفيري األعظمي أن يؤمن معلومات مفيدة حول  -
 الحالة التنفسية.

م قصيرة االمد تستخداالنشاقية  B2في حاالت الربو الخفيف المتقطع: مشابهات  -
 حسب الحاجة.

 ًا.ة من الستيروئيدات القشرية انشاقفي الربو الخفيف المستمر تعطى جرعات منخفض -

المعالجة المفضلة للشكل المتوسط المستمر هي المشاركة بين الستيوئيدات القشرية  -
 طويلة األمد. B2االنشاقية يوميًا مع مشابهات 

الجهازية. المعالجة البديلة  إضافة الستيوئيدات الحاالت الشديدة المستمرة تتطلب -
تتضمن انشاق كرومولين الصوديوم )معاكس لمستقبالت اللوكوتربين( أو الثيوفيللين 

 مديد التحرر.

عالج هجوميًا باالوكسجين السوائل الوريدية، الستيروئيدات الحاالت الحادة والشديدة ت -
القليل من ، و مجوالصادات في حال وجود دليل على الخ B2الوريدية وارذاذ مشابهات 

 باألوكسجين. وية آلية للمحافظة على تزويد كافٍ الحاالت تتطلب تنبيب رغامي وته
 كما يجب إجراء التقييم المتسلسل للجنين ونموه بالصدى.

إذا كان تطور الحمل جيدًا فليست هناك حاجة للتداخل الباكر، ويمكن االنتظار إلى  -
 أن يهدأ المخاض بشكل عفوي. 

الدة الباكرة بعين االعتبار في حال تحدد النمو داخل الرحم أو تدهور يمكن أخذ الو  -
 حالة األم.

استخدام الستيروئيدات القشرية سواء االنشاقية أو االستخدام الموضعي منها أكثر من  -
 الكظري. –النخامي  –أسابيع قد يسبب كبت المحور الوطائي  3

بيق دة جراحية متوسطة وينبغي األخذ بعين االعتبار تطتترافق الوالدة عادة مع ش -
 جرعات الشدة من الستيروئيدات.



 
  

  
  

تستفيد المريضة من الحصار االنتقائي فوق الجافية الذي يخفف من األلم، القلق،  -
فرط التهوية، والجهد التنفسي والتي تؤدي جميعها إلى تفاقم المرض أو تحريض 

هبلي، وال تجرى الوالدة القيصرية إال في حال وجود تجرى الوالدة بالطريق الم النوبة.
 استطباب توليدي.

 

أشد أشكال الداء الرئوي االنسدادي التي يمكن أن تشاهد يعتبر التليف الكيسي  -
 . خالل الحمل، ولكن ال توجد دالئل على أن الحمل يزيد من الخطورة الوالدية

 % من المريضات. 90الخارجي للبنكرياس لدى  يشاهد قصور اإلفراز -

المريضة التي تعاني من فرط التوتر الرئوي تبقى معرضة لخطورة قصور القلب،  -
هناك خطر لالخماج كما  وينبغي أن ينصح مثل هؤالء المرضى بعدم الحمل.

 اإلضافية في أثناء الحمل.
راب سوء وبشكل مشابه فإن النساء اللواتي لديهن أعراض ناتجة عن اضط -

أثناء الحمل. يوصى بإجراء في االمتصاص يمكن أن يعانين من هزال شديد 
 االستشارة االختصاصية قبل الحمل في هذ الحاالت. 

 ترتفع نسبة تعرض الجنين لتحدد النمو داخل الرحم والوالدة الباكرة. -

قط يؤخذ تطبيق المل ، ويوصى بإجراء التسكين فوق الجافية أثناء المخاض والوالدة -
السفلي أو المحجم بعين االعتبار، ينبغي تجنب مناورة فالسالفا بسبب الزيادة المرافقة 

طة مقياس األكسجة النبضي(. اسسجين )التي تقاس بو في احتياجات األم من األوك
 يوصى باإلرضاع الوالدي، إال إذا كانت حالة األم ال تسمح بذلك.

 
 
 
 



 
  

  
  

وتضم العوامل التي  دل تواتر النوب الصرعية في الحمل.في معظم الحاالت ال يتب
 يمكن أن تزيد من تواتر النوب في الحمل:

 .الغثيان واالقياء التي قد تؤدي إلى نسيان جرعات الدواء 

 .نقص حركية األمعاء 

  .تحدد الحجم البالسمي ينقص مستويات األدوية المصلية 

 .الحث االنزيمي يزيد من استقالب االدوية 

  دة معدل الرشح الكبي يزيد من التصفية الكلوية لألدوية.زيا 

إذا لم تبِد المريضة أي فعالية للنوب الصرعية منذ سنتين على األقل، فمن الممكن  -
إذا كانت المريضة حاماًل وكانت السيطرة على النوب إيقاف الدواء قبل الحمل. 

 عديل العالج.الصرعية جيدة فينبغي أال تتم محاولة ت

ومًا محاولة العالج بدواء مفرد يفضل داألدوية المضادة للصرع الفعالة، و  تستخدم -
دنى جرعة يمكن السيطرة على النوب، وليس هناك مضاد اختالج مثالي في الحمل بأ

وكلها تعتبر ماسخة، وربما يجب عدم استخدام الفالبورات ألنها أكثر مسخًا من 
ع استخدامًا لمعالجة النوب الصرعية هما الفينتوئين إن الدوائين األشي غيرها.

(Dilantin .والفينوباربيتال ) 

يتميز الفينوباربيتال ب ن ت ثيراته المشوهة أقل، وبذلك فهو يمثل الدواء المختار في  -
ملغ/يوم مقسمة  250 – 100. يمكن أن يعطى الفينوباربيتال بجرعة بداية الحمل

ت الدواء في المصل، حيث ترفع الجرعة بشكل على عدة جرعات، تراقب مستويا
 مكغ/مل.  40 – 10تدريجي إلى أن يتم تحقيق مستوى عالجي يبلغ 



 
  

  
  

ملغ/يوم بجرعة واحدة أو على  500 – 300هيدانتوئين بجرعة  يمكن إعطاء ديفنيل -
 1مكغ/مل )القيم الحرة  20 – 10عدة جرعات، وذلك لتحقيق مستويات مصلية تبلغ 

ملغ/يوم على  1500 – 750ي حين أن البريمودين يعطى بجرعة مكغ/مل(، ف 2 –
 مكغ/مل في المصل.  15 – 5ثالث جرعات، حتى تحقيق مستوى 

خرى من الجيل األول: التريمتياديون، الكلونازيبام )كلونوبين(، ات االختالج األمضاد -
 والكاربامازبين )تفريتول(. 

 وتريجين، التوبيرامات، والغابانتين.ضادات االختالج : الالمميضم الجيل الثاني من  -

أما  ،ًا من الفوالتيمملغ يو 1ضات اآلخذات لمضادات االختالج على مريالتوضع  -
 ملغ يوميًا. 4امازبين فيوضعن على الموضوعات على الفالبورات أو الكارب

الفموي في الشهر الحملي األخير تعطى للحوامل  Kملغ يوميًا دعم بالفيتامين  10 -
بمضادات االختالج الحاثة لالنزيم )مثل الفينوباربيتال، الفينوتوئين،  المعالجات
 .وكس كاربازبين(ازبين، التوبيرامات، واألالكاربام

ذكر أيضًا تعارض الفينتوئين مع امتصاص الكالسيوم في األمعاء، مما يؤدي إلى  -
ريميدون، أو نقص الكلس الوالدي والجنيني. إذا كانت المريضة تأخذ الفينوباربيتال، الب

ملغ/يوم( بجرعة داعمة بدءًا من  10) Dالفينتوئين، فمن الممكن إعطاء فيتامين 
 . 34األسبوع 

ينبغي تجنب مضادات الحموضة ومضادات الهستامين في المرضى الذين يتناولون  -
الفينتوئين، وذلك ألنها تؤدي أيضًا إلى خفض المستويات المصلية للفينتوئين، حيث 

 إلى تحريض النوب الصرعية.يمكن أن تؤدي 

، إذا حدثت الحالة الصرعية لدى المريضة فيستطب القبول الفوري في المستشفى -
 وتعال  معالجة مماثلة للبالغات غير الحوامل.

ينبغي التأكد من سلوكية الطرق التنفسية واألكسجة الكافية بعد سحب الدم لمعايرة  -
يتلوه وريدي بطيء، )فاليوم( بشكل  ملغ من الديازيبام 10مضادات االختالج، يعطى 



 
  

  
  

 دقيقة مع مراقبة قلبية\ملغ 50- 25جرعة تحميل من الفينوتوئين )بمعدل ال يزيد عن 
مستمرة(، إذا استمرت النوب يضاف البنتوباربيتال ويجرى تنبيب المريضة والتهوية 

 اآللية.

لجميع  تقيم المريضة بشكل مفصل مع تصوير قلب الجنين باألمواج فوق الصوتية -
، وذلك لتشخيص 18النساء اللواتي تلقين المعالجة المضادة لالختالج في األسبوع 

التشوهات الجنينية في حال وجودها، تعاير مستويات الدواء المضاد لالختالج بشكل 
 شهري.

في يعتمد تدبير المخاض على االستطبابات الوالدية. يمكن إعطاء مضادات االختالج  -
رة النفاس الباكرة، وبعد الوالدة يمكن تخفيض جرعة مضاد أثناء المخاض وفي فت

االختالج، وذلك بشرط المحافظة على المستويات المصلية ضمن الحدود العالجية، 
أن مضادات االختالج توجد بكميات صغيرة في حليب األم، إال أن منن رغم بالو 

 اإلرضاع الوالدي ال يعتبر مضاد استطباب عند المعالجة بها.

ترتفع نسبة االختالطات الوالدية بمقدار الضعف في األمهات اللواتي يعانين من  -
 المشيمي، اإلقياءاتاالنفكاك الصرع، ومن هذه االختالطات نذكر ما قبل اإلرجاج، 

 الحملية، والمخاض المبكر.

سجة لرحم بسبب نقص األكيعاني الجنين كذلك من ارتفاع نسبة الموت داخل ا -
التي هي من أهم عقابيل النوب الوالدية. أما الوليد فيمكن أن يعاني من الجنينية 

معدالت مرتفعة من اعتالالت التخثر، أعراض سحب الدواء، ونسب المراضة 
 والوفيات.

العيوب الخلقية أشيع لدى المواليد المعرضة لمضادات االختالج ضمن الرحم مقارنة  -
وهات الكبرى شخطورة التو لجات أو غير الصرعيات. بمواليد الصرعيات غير المعا

 % . 4-6تبلغ 



 
  

  
  

دراسات راجعة صغيرة تشير إلى زيادة احتمال ظهور عيوب معرفية أو عيوب في  -
 الوظيفة العصبية لدى المواليد مستقباًل.

 خطر ظهور االضطرابات الصرعية لدى أطفال االمهات المصابات أكثر. -

 

أثناء الحمل سببًا متوائمًا للمراضة عند األم والوليد. في بعض في تمثل األخماج 
واإلفرنجي( عالج الخمج الوالدي ينقص من الخمج الجنيني  HIVالحاالت )مثل 

 والوليدي.

   

مليون سيدة في  16.4المناعي المكتسب البشري في يشاهد الخمج بفيروس العوز  -
أنحاء العالم. يشكل االنتقال من األم إلى الطفل السبب األساسي الرتفاع معدل  جميع

. لقد تم تحقيق تقدم كبير منذ 600000لدى األطفال إلى  HIVاإلصابة السنوية بـ 
 .في تخفيف معدالت االنتقال العمودي في الدول المتطورة 1994عام 

 ( التي تحتوي على الرنا. retrovirusمن الفيروسات القهقرية ) HIVيعتبر فيروس  -

 T4في أنماط معينة من الخاليا، وخاصة في اللمفاويات المساعدة  HIVيتضاعف  -
في الجهاز المكون للدم وفي خاليا الجهاز العصبي المركزي. وكما بالنسبة لجميع 

 reverseن لب الفيروس يحتوي على أنزيم ناسخ عكسي )قرية، فإالفيروسات القه

transcriptase .) 

إضافة إلى بروتينات  gp41و  gp120بروتينات سطحية نوعية هي  HIVيمتلك  -
 . p24و  p18اللب 



 
  

  
  

، بعد ذلك يدخل gp120بالخلية بعد التماس معها من خالل البروتين  HIVيلتصق  -
طة الناسخ العكسي، اسيتم نسخه إلى دنا بو رنا من لبه لالفيروس الخلية، ويتحرر ال

ويدخل هذا الدنا ضمن الجينوم الخاص بالمضيف، بعد ذلك يمكن لمورثة الفيروس 
أن تدخل في حالة هجوع أو أن تبدأ بصنع نسخ الرنا للفيروس والبروتينات، وهكذا يتم 

 إنتاج فيروسات جديدة.

 ة المستعملة في وضع التشخيص. الفحوص المخبري 2-15يلخص الصندوق -

كاًل من المقايسة  HIVتتضمن الطرق المصلية غير المباشرة في تحري أضداد  -
 (.IFA(، لطاخة وسترن، والمقايسة بالتألق المناعي )ELISAالمناعية األنزيمية )

%. قد تشاهد نتائج 99%، أما النوعية فتبلغ ELISA 93-99تبلغ حساسية  -
 رغم ندرتها، وبذلك نحتاج دومًا إلجراء اختبار آخر مؤكد.  ELISAإيجابية كاذبة لـ 

( على تحديد وجود المستضد Western blot testيعتمد اختبار لطاخة وسترن ) -
%، إن 98.5% وتوعيته 99، وبلغ حساسيته HIVالسطحي والمستضد الغالفي لـ 

الفحوص ، و القالنتائج اإليجابية الكاذبة لهذا االختبار تعتبر غير شائعة على اإلط
المصلية غير المباشرة مثل تقنيات األليزا المضبوطة يمكن أن تميز مستضدات 

HIV  مثل اختبار المستضد(P24.)  يمكن كذلك تحديد وجود الفيروس من خالل
 .HIVالخاص بـ  PCRالزرع النسيجي المباشر أو باختبار تفاعل سلسلة البوليميراز 

 :HIVنتان ب التشخيص المخبري لإل 2-15الصندوق 

 المقايسة المناعية األنزيمية.
 لطاخة وسترن.

 المقايسة المناعية الومضانية.
 العزل بالزرع النسيجي المباشر.

 .HIVتفاعل سلسلة بوليميراز الدنا الخاص بـ 



 
  

  
  

 السير السريري لمتالزمة العوز المناعي المكتسب. 3-15يلخص الصندوق  -

مرض مزمن مترقي. يحدث االنقالب المصلي إلى  HIVيؤدي اإلنتان بـ  -
(seroconversion في الحاالت النموذجية بعد التعرض بـ )أسبوعًا، ولكنه  14-3

 أشهر أو أكثر في حاالت نادرة.  6يمكن أن يستغرق 

% من الحاالت يترافق االنقالب المصلي مع أعراض شبيهة بداء وحيدات 90وفي  -
وبمجرد حدوث الخمج الفيروسي فإن المريض يدخل  النوى أو التهاب السحايا العقيم.

، فإن المناعة T4بالخاليا المساعدة  HIVفي مرحلة ال عرضية، ونظرًا لولع فيروس 
الخلوية لدى الثوي تتراجع بشكل تدريجي مما يؤدي إلى تعرض الثوي لألخماج 

 بحيث تقل عن الواحد. T8إلى  T4االنتهازية. ويشاهد أحيانًا انقالب نسبة 

يعاني المريض في الحاالت النموذجية من اعتالل عقد لمفاوية ال عرضي تبدأ بعده  -
قياء(. ويمكن أحيانًا  األعراض البنيوية )قمه، حمى، نقص وزن، إسهال، غثيان، وا 
مشاهدة األخماج االنتهازية، الخباثات الثانوية )ساركوماكابوزي، لمفوما ال هودجكن( 

 عتالل األعصاب(.لعصبية )الخرف، اأو األعراض ا

تتضمن األخماج االنتهازية واردة الحدوث كاًل مما يلي: ذات الرئة بالمتكيس الرئوي  -
الكاريني، التدرن، التهاب السحايا بالمستخفيات، التهاب الشبكية بفيروس العرطلة 

حلئية الالنموذجية، داء المقوسات الدماغية، اإلصابات ال الخلوية، أمراض المتفطرات
 والبوغيات الخفية. الشديدة،

 10يبلغ متوسط الفترة الفاصلة بين الخمج وبين بدء اإليدز في البالغين حوالي  -
 سنوات في المرضى الذين لم يتلقوا المعالجة المضادة للفيروس.

، ولكن النساء الحوامل قد HIVال يبدو أن الحمل يسرع من تطور الخمج بـ  -
أثناء الحمل، تتضمن هذه االختالطات يتعرضن لزيادة خطورة االختالطات الخمجية 



 
  

  
  

كاًل من األخماج االنتهازية، اإلنتانات النفاسية، إنتانات السبيل البولي أثناء الحمل، 
 واألمراض المنتقلة بالجنس. 

لم يذكر وجود تأثير مباشر على النتائج ما حول الوالدة، ولم تظهر الدراسات زيادة  -
 المبكرة، أو تمزق األغشية الباكر.  نسبة تحدد النمو داخل الرحم، الوالدة

يتطور المرض بسرعة أكبر في األطفال، يحدث اإليدز في السنة األولى من العمر  -
% منهم خالل السنوات 85، ويتطور في HIVفي نصف الرضع المخموجين بـ 

الثالث األولى من العمر. إن اإلنذار لدى األطفال سيئ للغاية، حيث تبلغ فترة البقيا 
 سنوات. 3من وضع التشخيص بدءًا 

 :HIV: السير السريري بعد الخمج بـ 3-15الصندوق 

 سنوات( في البالغين. 10فترة ال عرضية )المتوسط  -
 .HIVمن قبل  T4تدمير الخاليا  -
 .1ألقل من  T8إلىT4انقالب نسبة  -
 أعراض بنيوية: توعك، قمه، حمى، نقص وزن، غثيان. -
 ابوزي، لمفوما ال هودجكن.خباثات ثانوية: ساركوماك -
 الخرف واالعتالالت العصبية. -
 األخماج االنتهازية: -

 ذات الرئة بالمتكيس الكاريني
 التدرن

 التهاب السحايا بالمستخفيات
 التهاب الشبكية بفيروس العرطلة الخلوية

 أمراض المتفطراتالالنموذجية
 اإلصابات الشديدة بالحأل

 البوغيات الخفية
 الدماغية التوكسوبالزما



 
  

  
  

من األم  HIV( لـ vertical transmissionتبلل نسبة االنتقال العمودي   -
% من حاالت 99ويؤدي هذا االنتقال إلى  %.30-20المخموجة إلى طفلها حوالي 

 .عند األطفال HIVالخمج بـ 

 :ن يحدثتقال العمودي أنيمكن لإل -

 ( داخل الرحم )عبر المشيمة(.1)
 ناء الوالدة.( أث2)
 ( في فترة النفاس.3)
المخاض والوالدة أو  قرب % من حاالت االنتقال تحدث50يفترض أن أكثر من   -

يمكن نظريًا أن يحدث االنتقال نتيجة لإلجراءات الغازية مثل البزل  في أثنائها.
األمنيوسي، خزعة الزغابات المشيمية، سحب الدم من الحبل السري، أو وضع 

 وة، ولكن النسبة غير محددة بدقة.هربائية على الفر المساري الك
، وال يوجد %20-10يمكن ل رضاع الوالدي أن يزيد من نسبة االنتقال بمقدار   -

ويبدو يمكن أن يؤدي إلى تشوهات بنيوية،  HIVدليل قاطع على أن خمج الجنين بـ 
الدة باكرة ، و/أو و HIVأن األم التي تعاني من مرض متقدم، خم  حديث العهد بـ 
 تمتلك خطورة أعلى لالنتقال العمودي للمرض إلى أطفالها.

عند األطفال أن تطبيق مثبطات AIDS أظهرت التجارب السريرية ِ  1994عام  -
 6الناسخة العكسية للنكليوزيد )زيدوثودين( لدى الحوامل وأثناء المخاض وللوليد حتى 

% في 68% مع نقص  8,3لى % إ 25,5أسابيع تنقص االنتقال من األم للوليد من 
 االنتقال العمودي.

وقد تبين حديثًا أن المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية، التي تنقص من مستويات  -
نسخة في الميللي لتر،  1000في المصل الوالدي ألقل من   HIVالرنا الخاص بـ 

 % فقط.2-1تؤدي إلى نقص معدالت االنتقال العمودي إلى 



 
  

  
  

حالي للحامل استخدام أدوية متعددة لتخفيف احتمال تطور يتضمن التدبير ال -
المقاومة الدوائية، وفي حال غياب مضاد االستطباب يجب أن تتضمن كل العالجات 

 . ودينفالزيدو 

تتضمن أصناف مضادات الفيروسات المستخدمة حاليًا في الحمل: مثبطات الناسخة  -
سخة العكسية غير النكليوتيدية ، العكسية النكليوتيدية والنكليوزيدية ومثبطات النا

  ودين مع الميفيودين دمة حاليًا الزيدوفومثبطات البروتياز. وأحد النماذج المستخ

(Combivir)  مع لوبينافير و ريتونافير(Kaletrd)  . 
الموضوعات على مضاهئات النكليوزيد يراقب   HIVالسيدات الحوامل مع خمج  -

 ثلث الحملي الثالث.خمائر الكبد والشوارد لديهن في ال

/ميكروليتر( أو 200/ليتر )CD4 10×0,02السيدات مكبوتات المناعة مع تعداد  -
فطرات الطيرية تم، وال PCPأقل يقترح لهن الوقاية من ذات الرئة بالمتكيس الكاريني 

وغيرها. التريميتوبريم مع السلفاميتوكسازول آمن نسبيًا في الحمل وهو الخيار االول 
 .PCPللوقاية من 

 HIVونظرًا ألن خطورة االنتقال العمودي تزداد كلما ازدادت تراكيز الرنا الخاص بـ  -
في المصل الوالدي، فإن الهدف العالجي هو المحافظة على الحمل الفيروسي 

نسخة في الميلي لتر. وبشكل عام  1000الوالدي إما معاداًل للصفر أو أقل من 
لعالج المضاد للفيروسات القهقرية الذي ينبغي على الحامل أن تحافظ على نفس ا

 كانت تتناوله قبل الحمل.

تحمل اإلجراءات الجنينية التشخيصية الغازية، مثل البزل األمنيوسي وأخذ عينات  -
من الزغابات المشيمية، خطورة نظرية إلحداث الخمج عند الجنين، لذلك نبغي تجنب 

 مثل هذه اإلجراءات أو عدم اللجوء إليها.



 
  

  
  

ح النساء الحوامل اللواتي يتناولن مثبطات البروتباز بحثًا عن الداء السكري ينبغي مس -
الحملي في الزيارة األولى، باإلضافة إلى إجراء االختبار في الوقت المعتاد )األسبوع 

 (، وذلك ألن هذه األدوية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.24-28

صابة الوليد بالخمج وخيارات الوالدة تعطى النساء الحوامل النصائح الالزمة حول إ -
 الممكنة.

نسخة  1000تقترل الوالدة القيصرية إذا بلل الحمل الفيروسي لدى األم أكثر من  -
من رنا الفيروس لكل ميللي ليتر، حيث يمكن للقيصرية في هذه الحالة أن تنقص 

صرية . يمكن التخطيط للوالدة القيمن احتمال االنتقال العمودي تحت هذه الظروف
 من الحمل لتخفيض فرصة المخاض أو انبثاق األغشية العفوي.  38في األسبوع 

لكل ميللي لتر في HIV نسخة رنا  1000إذا كان الحمل الفيروسي يقل عن  -
الحامل التي تتناول المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية فإن خطورة عبور الفيروس 

%. تجرى الوالدة المهبلية في 2-1تبلغ إلى الجنين أو الوليد منخفضة للغاية حيث 
 هذه الحاالت. 

 HIVيجب تجنب جميع اإلجراءات التي يمكن أن تزيد من خطورة انتقال الخمج بـ  -
مثل بثق األغشية، مراقبة نظم القلب الجنيني بالوسائل الغازية، أخذ عينات دموية 

ع الفرج، بمجرد بثق جنينية، الوالدة المساعدة )بالملقط الجنيني أو المحجم(، أو خز 
األغشية يحرض المخاض باألوكسيتوسين لتخفيف الفترة الفاصلة بين بثق األغشية 

 والوالدة.

وبغض النظر عن طريقة الوالدة ينبغي االستمرار بتطبيق المعالجة المضادة  -
 2للفيروسات القهقرية في جميع النساء حسب الوصفة المحددة. يعطى الزيدوفودين )

ملغ/كغ/ساعة حتى الوالدة( للحامل  1ى ساعة واحدة، ويتلوه جرعة ملغ/كغ على مد
ساعات على  3بعد بدء المخاض أو بثق األغشية أو قبل إجراء الوالدة القيصرية بـ 

 في الواليات المتحدة اإلرضاع غير منصوح به ويجب عدم التشجيع عليه. األقل.



 
  

  
  

HIV

في جميع النساء الحوامل ما لم ترفض المريضة، مع تقديم  HIVتجرى اختبارات  -
النصح المناسب حول خطورة انتقال الخمج ما حول الوالدة مع السيدة التي يكتشف 

 . HIVأنها إيجابية 

إن تقديم النصائح الالزمة حول الوقاية من المرض، بما في ذلك مناقشة االتصال  -
، وتجنب اإلرضاع AZTلجة بالـ الجنسي اآلمن، إعطاء المعلومات حول المعا

الوالدي، تعتبر كلها ضرورية. ينبغي كذلك التعامل مع خيارات اإلخصاب بالنظر إلى 
 الحمل الحالي ومخطط العائلة في المستقبل.

السريعة،  HIV أثناء المخاض يقترح عليها اجراء اختبارات في السيدة التي تراجع  -
ن، مع ارسال عينات الجراء االختبارات وفي حال ايجابيتها الوقاية بالزيدوفودي

 المؤكدة.

 

عن الخمج بفيروس رنا وحيد السلسلة ينتمي إلى مجموعة  تنتج الحصبة األلمانية -
togavitus ى أعلى معدالتها وينتقل بالطريق التنفسي. وتصل الحصبة األلمانية إل

 بين آذار وأيار.

ى مرض سريري في السراية، حيث يمكن أن يؤدي إليعتبر هذا الفيروس شديد  -
 يومًا. 21 – 14تبلغ فترة الحضانة و  % من المخموجين،75

إن أفضل طريقة لتشخيص الحصبة األلمانية هي االختبارات المصلية. تحدث  -
 4سريعًا حيث تبدأ مع بدء ظهور الطفح ثم تتراجع وتختفي خالل  IgMاالستجابة بـ 

 مع ظهور الطفح وتبقى مرتفعة مدى الحياة.  IgGكذلك تبدأ استجابة  أسابيع. 8 –



 
  

  
  

يمكن وضع التشخيص بوجود ارتفاع بمقدار أربعة أضعاف في عيارات األضداد  -
( في العينات المصلية بفاصل أسبوعين، أو بوجود HIAالمثبطة للهيماغلوتينين )

IgM . 

وعزل الفيروس في الطور يمكن أيضًا تشخيص الحصبة األلمانية من خالل الزرع  -
 الحاد لإلنتان، رغم أن هذه الطريقة بطيئة. 

في الرضيع بعد الشهر السادس من  IgGفي دم الحبل السري أو  IgMإن وجود  -
 العمر يدعم تشخيص الخمج بالحصبة األلمانية حول الوالدة.

أللمانية، ال يتبدل سير % من النساء الحوامل إلى الحصبة ا15-10تتعرض حوالي  -
 المرض مع الحمل، ويمكن لألم أن تعاني من مرض سريري كامل أو ال. 

. ال تؤثر شدة المرض الذي تعاني منه األم على احتمال حدوث الخم  عند الجنين -
ن أهم العوامل المؤثرة على درجة اإلصابة الجنينية هي الفترة من الحمل التي  وا 

 تحدث اإلصابة بها.

% لتطوير متالزمة الحصبة 80ي الثلث الحملي األول يحمل خطر حتى الخمج ف -
% الحقًا في الحمل 50-30في حين يتناقص الخطر بنسبة  ،CRSاأللمانية الخلقية 
مكونات  4-15ويمثل الصندوق  .20بعد األسبوع الحملي  CRSونادرًا ما تشاهد 

 متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية.

األلمانية بشكل روتيني في جميع النساء الحوامل، وذلك  تجرى اختبارات الحصبة -
 . IgGبمعايرة مستويات 

إذا لم تكن المريضة ممنعة فإنها تعطى اللقاح في بداية فترة النفاس. بعد ذلك تجرى  -
في تطوير استجابة  % من النساء يخفقن20تابعة، ذلك أن معايرة األضداد للم

 ضدية. 

 اد استطباب لإلرضاع الوالدي. ال تعتبر الحصبة األلمانية مض -



 
  

  
  

غلوبولين كوقاية  -ال توجد معالجة نوعية للحصبة األلمانية، وال يوصى بإعطاء  -
 ن ذلك لم يترافق مع تبدل في احتمال إصابة الجنين.نية بعد التعرض، حيث إروتي

أشهر من أخذه على األقل، وبما  3يقترح بعد إعطاء اللقاح أال يحدث حمل خالل  -
نتيجة التمنيع )اللقاح( فإن إعطاء اللقاح لسيدة حامل ال  CRSذكر أي حالة أنه لم ي

 يستطب االجهاض العالجي.

% يخفقن بتطوير استجابة  20 تتابع السيدة بعد التمنيع بالعيارات المصلية ألن -
 يجرى المسح لألهبة للحصبة األلمانية في كل حمل ألن المناعة قد تتالشى. ضدية.

 الزمة الحصبة األلمانية الخلقية:: مت4-15الصندوق 
 النمو المتناظر داخل الرحم.تأخر  -
 الصمم الخلقي )يكتشف بعد السنة األولى(. -
 التشوهات القلبية: -
 .بقاء القناة الشريانية مفتوحة 

 .نقص تصنع الشريان الرئوي 
 اآلفات العينية: -

 .الساد 

 .اعتالل الشبكية 

 .صغر حجم العين 
 ضخامة الكبد والطحال. -

 ة الجهاز العصبي المركزي:إصاب -

 .صغر حجم الرأس 

 .التهاب الدماغ الشامل 

 .التكلسات الدماغية 

 الحركي.التطور الروحي  أخرت 
 فرفرية نقص الصفيحات.                        التهاب الكبد. -



 
  

  
  

()
ا التي تشكل عضوًا من عائلة أحد فيروسات الدنيعتبر فيروس العرطلة الخلوية  -

 فيروسات الحأل، مما يمنحه القدرة على الكمون داخل الجسم. 

ينتقل الفيروس بعدد من الطرق، بما في ذلك نقل الدم، زرع األعضاء، االتصال  -
الجنسي، حليب اإلرضاع، البول، اللعاب، عبر المشيمة، أو بالتماس المباشر عند 

 الوالدة. 

% من األطفال في سن 60-30إيجابية في  CMVصلية لـ تكون االختبارات الم -
ألف مولود  40، يذكر أنه يولد % من السيدات الحوامل85-50المدرسة، وفي 

 .CMVسنويًا مع خمج خلقي 

أن المرض الخفي من رغم باليتظاهر المرض بأعراض شبيهة بداء وحيدات النوى،  -
م لعدة أشهر، ويمكن أن أشيع حدوثًا. قد يستمر طرح الفيروس في مفرزات الجس

يكمن الفيروس في الخاليا اللمفاوية، الغدد اللعابية، النبيبات الكلوية، وبطانة الرحم. 
قد تحدث عودة التفعيل بعد سنوات من الخمج البدئي، ومن الممكن كذلك أن يحدث 

 الخمج بسالالت مختلفة من الفيروس.

أو أنسجة الجسم األخرى، تبدي  يمكن عزل الفيروس من البول أو من مفرزات -
، حيث تصل هذه األخيرة إلى ذروتها IgMاالختبارات المصلية ارتفاعًا في مستويات 

 سنة.  2-1ها الطبيعية خالل تميأشهر من الخمج لتعود إلى ق 6 – 3بعد 

 سريعًا لتبقى إيجابية مدى الحياة.  IgGترتفع مستويات  -

مما  IgM( االرتفاع المديد في 1) :من تتضمن مشاكل االختبارات المصلية كالً  -
الذي  IgM( معدل السلبية الكاذبة في تحري 2جعل تحديد توقيت الخمج صعبًا، )

 ال ينفي وجود مرض مزمن. IgG%. باإلضافة إلى ذلك فإن وجود 20يبلغ 



 
  

  
  

يصيب  أشيع األخماج الفيروسية الخلقية في الواليات المتحدة، حيث CMVيمثل  -
% من جميع الرضع األحياء في العام الواحد. كما يمكن للخمج الجنيني 0.5-2.5

 أن يحدث دون أن تبدي األم أي أعراض سريرية. 

إن احتمال انتقال المرض ثابت في جميع فترات الحمل، حيث يبلغ معدل االنتقال  -
ن % من الرضع المصابي15 – 10%، يكون حوالي 50 – 40الجنيني  –الوالدي 

عرضيين عند الوالدة، حيث يعانون من الخزب الالمناعي، تحدد النمو المتناظر 
داخل الرحم، التهاب الشبكية والمشيمة، صغر حجم الرأس، التكلسات الدماغية، 

 ضخامة الكبد والطحال، واالستسقاء الدماغي. 

% من األجنة المصابة ال عرضية عند الوالدة حيث تبدي 90-80تكون حوالي  -
ًا تخلفًا عقليًا، إصابة بصرية، فقد سمع مترق، وتأخرًا في التطور النفسي الحركي الحق

 .(5-15)الصندوق 

 CMVفقدان السمع الحسي العصبي هو االختالط األشيع مشاهدة في متالزمة  -
 % من الولدان العرضيين. 50-40الخلقية، وتشاهد في 

 دث فيها الخمج لدى األم. ال تتعلق شدة إصابة الجنين بالفترة من الحمل التي ح -

بخطورة جنينية أقل بكثير مع معدل انتقال والدي  CMVاكسة بـ نتترافق األخماج ال -
 %. ولم يذكر تأثر الجنين بشدة إال في حاالت قليلة.0.15جنيني يبلغ  –
 

 : المشاكل المترافقة مع الخمج الخلقي بفيروس العرطلة الخلوية:5-15الصندوق 

 عي.الخزب الالمنا  -
 تحدد النمو المتناظر.  -
 التهاب الشبكية والمشيمية.  -
 صغر حجم الرأس.  -
 التكلسات الدماغية.  -



 
  

  
  

 ضخامة الكبد والطحال.   -
 استسقاء الرأس.  -
 مشاكل متأخرة.  -
 تأثر الرؤية.  -
 فقد السمع.  -
 تأخر التطور النفسي الحركي. -

 

اصابتهن بالخمج البدئي. تتضمن  يجرى المسح الصدوي المفصل للمرضى المثبت -
الموجودات الصدوية، تحدد النمو، استسقاء الرأس، التكلسات القحفية، صغر الرأس، 

 أمعاء عالية الصدى، ضخامة كبدية طحالية، خزب غير مناعي.

  CMVفي حال المسح الصدوي طبيعي يجرى بزل السائل األمينوسي لتحري  -
 .PCRبتفاعل سلسلة البوليميراز 

كان ايجابيا تُنصح  PCRال تبين عالمات عيوب جنبية بالصدى أو اختبار في ح -
 السيدة وتعطى كل الخيارات.

مفرطة التمنيع أبدت فعاليتها ويمكن اقتراحها، وكذلك  CMVمؤخرًا مضادات الـ  -
وكذلك تعطى السيدة خيار  Ganciclovirلوحظ تراجع الخمج الجنيني بتناول 

 االجهاض.

 

، وهو أحد فيروسات الدنا التي varicella-zostarينتج الحماق الحاد عن فيروس  -
 تنتقل بالتماس المباشر أو عبر الطريق التنفسي. 

 %. 90يبلغ معدل اإلصابة في األشخاص المعرضين أكثر من  -

الخمج يكون أكثر شدة في  يومًا. ويعتقد أن 21إلى  10تمتد فترة الحضانة من  -
 البالغين، حيث تتضمن االختالطات المحتملة التهاب الدماغ وذات الرئة. و



 
  

  
  

نظرًا ألنه واحد من الفيروسات الحلئية، فإن فيروس الحماق يمتلك القدرة على  -
 النطاقي. الهجوع في العقد العصبية. يؤدي تفعيل الفيروس إلى حدوث الحأل

( من خالل التظاهرات السريرية chickenpoxماق )عادة ما يشخص الح -
أن الفيروس يمكن أن يزرع من الحويصالت من رغم بالالتي يعاني منها المريض، 

خالل األيام األربعة األولى لظهور الطفح الجلدي، وبالفحوص المصلية يرتفع مستوى 
أو تثبيت  ELISAخالل أسبوعين عند تحريه بواسطة  IgMاألضداد من نوع 

 مرتين بفاصل أسبوعين. IgGلمتممة، يمكن أيضًا تحري الخمج من خالل معايرة ا

% من النساء معرضات لإلصابة بفيروس الحماق، ويحدث الخمج 10-5تعتبر  -
 حمل. 7500من كل  1حاد بالحماق في ال

وذات الرئة تتضمن االختالطات الوالدية المحتملة المخاض الباكر، التهاب الدماغ،  -
 الحماقية. 

 تدبر األم عرضيًا، وتجرى صورة الصدر لنفي ذات الرئة.  -

% من الحاالت حيث يصل معدل الوفيات الناتجة 18تحدث ذات الرئة الحماقية في  -
%، إذا تم تأكيد ذات الرئة أو االشتباه بها فإن المريضة ستحتاج إلى 40عنها إلى 

معالجة المضادة للفيروسات، وذلك ألن انكسارا القبول الفوري في المستشفى مع بدء ال
 لمعاوضة الرئوية السريع ال يعتبر أمرًا نادرًا في هذه الحاالت.

وصفت متالزمة الحماق الخلقية حيث يعتمد تشخيص هذه المتالزمة على إيجابية  -
IgM  التي تتضمن نقص والموجودات السريرية في الوليد، في دم الحبل السري

الندبات الجلدية، التهاب الشبكية والمشيمية، الساد العيني، الضمور تصنع األطراف، 
 المتناظر.  IUGRالقشري، صغر حجم الرأس، و 



 
  

  
  

% من األجنة إذا كانت األم قد أصيبت بالخمج في 2تحدث هذه المتالزمة في  -
 من الحمل.  13% إذا حدثت اإلصابة قبل األسبوع 0.4و  20-13األسبوع 

من الحمل. وبوجود  20اتجة عن الخمج الوالدي بعد األسبوع نادرًا تحدد حاالت ن -
الخمج الجنيني فمن الممكن لألمواج فوق الصوتية أن تكشف وجود الخزب الجنيني، 
التكلسات المتعددة في األعضاء، تشوهات األطراف، صغر حجم الرأس، أو تحدد 

 لوالدة.ولكن ال تتوفر طرق موثوقة لتشخيص المرض بشكل مؤكد قبل االنمو. 
يومًا من الوالدة وحدث الخمج لدى الطفل  21 – 5 قبلأما إذا حدث الخمج الوالدي  -

 فإنه عادة ما يكون خفيفًا ومحددًا لذاته. 

ولكن، إذا حدث الخمج الوالدي بين اليوم الخامس قبل الوالدة واليوم الثاني بعد  -
%. ينبغي أن 30الوالدة فإن الرضيع معرض للخمج الصاعق مع نسبة وفيات تبلغ 

ساعة  72( خالل VZIGيعطى هؤالء الرضع الغلوبولين المناعي لفيروس الحماق )
من الوالدة، كما ينبغي عزل هؤالء األطفال. وتعتبر المشيمة واألغشية الجنينية ناقلة 

 للمرض. 

مباشرة في أي حامل تعرضت للمرض دون أن تعرف فيما إذا  IgGتعاير مستويات  -
بقًا بالخمج أم ال. إذا تأخرت النتائج أو إذا تبين أن المريضة كانت قد أصيبت مس
أنه من غير من رغم بالأيام من التعرض،  6خالل  VZIGغير ممنعة يعطى 

الواضح فيما إذا كانت هذه المعالجة ستعدل سير المرض والخطورة التي يتعرض لها 
 ل بديل.بعد التعرض للحأل النطاقي بشك VZIGيوصى كذلك بإعطاء الجنين. 

يتألف لقاح الحماق من فيروس حي مضعف، وبالتالي فهو يعتبر مضاد استطباب  -
 خالل الحمل. 

و ال يحمل أثناء الحمل، وحتى إن حدث فهفي النطاقي  ال تزداد نسبة حدوث الحأل -
إذا حدث الحأل النطاقي قرب موعد الوالدة فمن الممكن أن  أية خطورة على الجنين.

 اس مع اآلفة، وبذلك ينبغي تجنب تماس كهذا.ينتقل الفيروس بالتم



 
  

  
  

B C

هو أحد فيروسات الدنا التي تنتقل عبر الدم، اللعاب،  Bإن فيروس التهاب الكبد  -
 المفرزات المهبلية، السائل المنوي، حليب اإلرضاع، وعبر المشيمة. 

الجنوسيين،  تتضمن الفئة األكثر تعرضًا لإلصابة مدمني المخدرات الوريدية، -
 اآلسيويين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية. 

يمكن أن يكون الخمج ال عرضيًا أو أن يتظاهر بالتهاب كبدي حاد. يتطور التهاب  -
 % من المصابين.10الكبد المزمن الفعال أو المستمر في 

د يصاب الجنين بالخمج، ال يتعلق السير السريري اللتهاب الكبد الحاد بالحمل. ق -
 ت األم في الثلث األخير من الحمل.وغالبًا ما يحدث ذلك إذا أصيب

يترافق التهاب الكبد المزمن الفعال مع زيادة في نسبة الخداج، نقص وزن   -
 الوالدة، وموت الوليد.

يكون اإلنذار الوالدي سيئًا جدًا إذا كانت األم تعاني من تشمع الكبد، دوالي المري،  -
 قصور الكبد.أو 

( )حالة الحملة B (HBsAgتبلغ نسبة إيجابية المستضد السطحي اللتهاب الكبد  -
حمل ال تعتبر نسبة  1000لكل  10-6المزمنين( في الحوامل في الواليات المتحدة 

أعلى منها في  HBsAgأثناء الحمل في النساء اللواتي لديهن في االختالطات 
يتعرضون للخمج الحاد  HBsAgنساء إيجابيات األشخاص الطبيعيين. ولكن ولدان ال

 %. 10عند الوالدة بنسبة 

وعلى النقيض من ذلك فإن خطورة اإلصابة في ولدان األمهات اللواتي لديهن  -
%. قد 90-70( ترتفع إلى e)المستضد  HBeAgو  HBsAgإيجابية لكل من 

 يكون الخمج عند الوليد صاعقًا وقاتاًل.



 
  

  
  

% كما أن 90-85ل أن يصبح حاماًل مزمنًا للمرض يبلغ إذا نجا الوليد فإن احتما -
احتمال أن يعاني من التشمع الكبدي، كارسينوما الخلية الكبدية، أو كليهما يبلغ 

 خالل الحمل. HBeAg%، وبذلك يوصى بمسح جميع النساء الحوامل بحثًا عن 25

( في 6-15االختبار في المجموعات عالية الخطورة )الصندوق  ينبغي كذلك إعادة -
 الثلث األخير أيضًا إذا كان االختبار األولي سلبيًا.

 

 :HBsAg: المجموعات عالية الخطورة لحمل 6-15الصندوق 

 المولودون في هايتي أو إفريقيا. -
اآلسيويون أو اإلسكيمو أو من جزر األطلسي )المهاجرون أو المولودون في الواليات  -

 المتحدة(.
 ة التحال الدموي.العمل أو المعالجة في وحد -
 العمل أو السكن في مراكز الرعاية بالمتخلفين عقليًا. -
 قصة نقل دم متكرر. -
 تعرض مهني للدم. -
 هجمات متكررة من األمراض المنتقلة بالجنس. -
 مدمنو المخدرات الوريدية. -
 الدعارة. -
 التماس المنزلي مع أحد حملة التهاب الكبد. -
 موضوع على التحال الدموي. التماس المنزلي مع مريض -
 

تجرى  HBsAgإذا وجد لدى إجراء االختبار أن السيدة إيجابية المستضد  -
  .اختبارات وظائف الكبد مع الدراسة الكبدية الكاملة

طى يجرى االختبار لدى القاطنين في نفس المنزل والشركاء الجنسيين، حيث يع -
 اللقاح لجميع المتعرضين للمرض.



 
  

  
  

المرض إلى الجنين يحدث بالتماس المباشر خالل الوالدة. وبذلك  يعتقد أن انتقال -
فإن الوليد يجب أن يعطى الغلوبولين المناعي اللتهاب الكبد مع لقاح التهاب الكبد 

 %.10نقص نسبة الخمج ألقل من  بعد الوالدة مباشرة، والذي يؤدي إلى

واللواتي  Bالكبد يعطى اللقال للحوامل المعرضات لخطورة عالية للخم  بالتهاب   -
 . لديهن سلبياً  HBeAg يكون اختبار 

طة تقنية الدنا المأشوب، وال خوف من استعمالها في ايتم إنتاج اللقاحات بوس -
األمراض أن يعطى لقاح التهاب  الحامل. لقد أوصت مراكز السيطرة والوقاية من

 لجميع األطفال كذلك. Bالكبد 

CHCV

ج فيروسي مزمن ينتقل عن طريق الدم في الواليات المتحدة، حيث تبلغ أشيع خم -
% في حين تبلغ HCV RNA 4-6نسبة االنتقال العمودي لدى الحوامل ايجابيات 

 %.3-1النسبة لدى السلبيات 
 ، و يعتبرHCVيزيد من احتمال االنتقال العمودي لـ  HIVتشارك الخمج مع و  -

 كبير لالنتقال.بزل السائل األمينوسي عامل خطر 
ال يوجد دليل ذج الوالدة على االنتقال العمودي، و ال يؤثر نمو  HCVلدى سلبيات  -

 .HCVلدى سلبيات  HCVواضح على أن االرضاع الوالدي يزيد خطر انتقال 
و وبسبب الضعف في مقاربات العالج أ HCVال عالج آمن في الحمل حاليًا لـ  -

 ل للحوامل حاليًا.الشامن االنتقال فال يوصى بالمسح الوقاية م

أثناء الحمل لدى عاليات الخطورة: مريضات نقل الدم، في  HCVيعرض تحري  -
، مستخدمات العقاقير HIVأو  HBV، إيجابية 1992التبرع باألعضاء قبل 

 الوريدية، السلوك الجنسي عالي الخطورة.

 
 



 
  

  
  

مجموعة فيروسات الحأل التي تحتوي على يعتبر فيروس الحأل البسيط أحد أعضاء 
 الدنا، وهو ينتقل من خالل التماس الصميمي للجلد والمخاطيات.

ترتفع خطورة االختالطات التوليدية والمتعلقة بالوليد في الحص التناسلي البدئي: 
لدي مع زيادة لقد ترافق الخم  الواالحامل التي تصاب بالحأل البدئي خالل الحمل. 

% من 50. ويصاب باإلنتان ، والمخاض المبكرIUGRنسبة السقاط العفوي 
األطفال المولودين بالطريق المهبلي ألمهات يعانين من الخمج البدئي بفيروس الحأل 

 البسيط.

نادرًا ما يؤدي الحأل التناسلي الناكس خالل الحمل إلى  الحص التناسلي الناكس:
% من األطفال المولودين ألمهات يعانين من 4تان يحدث في اختالطات، ولكن اإلن

 الحأل الناكس عند الوالدة.

لكل ألف  31,2-4يبلغ معدل حدوث الحأل لدى حديث الوالدة  الحص عند الوليد:
 والدة حية.

%، ما حول الوالدة 5يكتسب الخمج لدى حديثي الوالدة بثالثة طرف : ضمن الرحم  -
 .%10%، ما بعد الوالدة 85

 يصنف خمج الوليد إلى: -
 المرض المنتشر مع اكتناف عدة أعضاء كبيرة. -1

 مرض الجملة العصبية المركزية مع التهاب الدماغ. -2

 خمج في الجلد، العين، الفم. -3

يعالج المواليد المشتبه بالخمج لديهم باألسيكلوفير الوريدي والذي أنقص الوفيات  -
 ار التهاب الدماغ الحلئي سيئًا.بشكل هام، بالرغم من العالج المناسب يبقى انذ



 
  

  
  

يعتبر الخدج معرضين بشكل خاص الكتساب الخم ، حيث يشكلون أكثر من ثلثي  -
 . الحاالت المبلل عنها

تحدث األعراض في الحاالت النموذجية في اليوم الثاني أو الثالث من الحياة،  -
 ويتطور المرض سريعًا بعد ذلك. 

الناجين من عقابيل  ثلثا، ويعاني الرضع المصابيننحو ثلث حتى نصف  يموت -
 شديدة مثل صغر حجم الرأس، التخلف العقلي، االختالجات، وصغر حجم العين.

كلوفير( من األسبوع وفير و األسياالسيكلالوقائية المضادة للفيروسات )بالغالمعالجة  -
، ونقص هجمات إلى الوالدة آمنة وأظهرت نقصًا في طرح الفيروسات الالعرضي 16

 تناسلي. الحأل النسبة الوالدة القيصرية بسبب أنقصت  الحأل عند الوالدة و

ينبغي أن تكون الوالدة مهبلية في النساء اللواتي لديهن سوابق إصابة بالحأل مع غياب  -
أما المريضة التي تبدي آفات فعالة عند المخاض، اآلفات التناسلية عند المخاض. 

 ناكسة، فإنها يجب أن تولد بالقيصرية. سواء كانت بدئية أو 

يمكن إجراء الوالدة المهبلية إذا كانت المريضة تعاني من آفات فعالة ولكن في مواقع  -
بعيدة عن الناحية التناسلية، على أن تتم تغطية اآلفات. وبمجرد إتمام الوالدة فإن 

ع اآلفات. تم تجنب التماس المباشر م ما دامعزل األم عن وليدها ليس ضروريًا 
 يمكن لألم كذلك أن ترضع طفلها ما دامت اآلفات الحلئية غير موجودة على الثدي.

 
 
 
 
 
 



 
  

  
  

  

  

يزيد تواتر إنتانات السبيل البولي خالل فترة الحمل والنفاس، وهي تمثل أحد أشيع  -
االختالطات الطبية للحمل. ويبدو أن زيادة نسبة التوارد تنتج عن عوامل هرمونية 

 )البروجسترون( وعوامل ميكانيكية تؤدي إلى زيادة الركودة البولية.

تكون إنتانات السبيل البولي خالل الحمل ال عرضية أو عرضية )مثل التهاب  -
 المثانة أو التهاب الحويضة والكلية(.

عضوية/مل في  100000لبيلة الجرثومية الالعرضية هي وجود بالتعريف فعن ا -
 . عينة بول نظيفة من مريضة ال تشكو من أية أعراض بولية

إن نسبة توارد البيلة الجرثومية الالعرضية في الحمل هي مماثلة لها في المجموعات  -
%. وتشاهد 10إلى  2الناشطة جنسيًا خارج أوقات الحمل، حيث تتراوح من 

ت األعلى في سكان األجزاء الداخلية من المدن وفي مرضى فقر الدم المنجلي المعدال
 أو خلة الدم المنجلي. 

% من 60إن أشيع العضويات المعزولة هي الشريشيا الكولونية، حيث تشاهد في  -
وتتضمن العوامل الممرضة األخرى كاًل من المتقلبات الرائعة، المكورات  الحاالت.

ذا لم تعالج الحالة فإن Bلرئوية، والعنقوديات من المجموعة المعوية، الكلبسيال ا ، وا 
% من النساء الحوامل سوف يعانين إما من التهاب المثانة الحاد أو من التهاب 20

 الحويضة والكلية في فترة الحقة من الحمل. 

تتألف المعالجة من شوط عالجي من األمبيسيللين أو أحد مركبات السيفالوسبورين،  -
أيام. كذلك استخدام تتروفورانتوئين في الحمل بشكل آمن.  10-7العالج لـ ويستمر 

% من النساء 25من الحكمة المتابعة بإجراء زرع للبول بعد إتمام المعالجة، ذلك ألن 
 يعانين من النكس في فترة الحقة من الحمل.



 
  

  
  

  من الحمول، ويتميز بعسرة التبول، تعدد2-1يحدث التهاب المثانة الحاد في % 
البيالت، الزحير البولي، والبيلة الدموية. تكون األعراض والعالمات الجهازية 

يبدي فحص البول وجود بيلة جرثومية، بيلة و . غائبة، مثل ألم الخاصرة أو الحمى
قيحية، وعادة بيلة دموية. وكما في حالة المريضة التي تبدي بيلة جرثومية ال 

ارجية مع انتظار نتائج الزرع والتحسس. عرضية فإن المعالجة تتم في العيادة الخ
 ويستطب إجراء الزرع للمتابعة بعد المعالجة.

  من الحمول، وتشاهد معظم 2يحدث التهاب الحويضة والكلية الحاد في حوالي %
الحاالت خالل الثلث الثاني من الحمل. تتظاهر هذه الحالة ب لم في الخاصرة، حمى، 

السبب المؤدي . وهي وافق مع التهاب المثانةعرواءات، مع أعراض بولية سفلية تت
لصدمة اإلنتانية ومتالزمة الكرب التنفسي عند البالغين. عادة ما يشاهد الغثيان ل

واإلقياء، ويمكن أن تعاني المريضة من تجفاف شديد. يبدي الفحص السريري الحمى 
بسبب وجود  واإليالم في الزاوية الضلعية الفقرية. تشيع التقلصات الرحمية الباكرة

اإلنتان. يبدي فحص البول نفس الموجودات المشاهدة في التهاب المثانة الحاد، 
% من الحاالت. أما العضويات الممرضة المسؤولة 10ويكون زرع الدم إيجابيًا في 

 فهي أيضًا مماثلة لها في حالة البيلة الجرثومية الالعرضية والتهاب المثاننة الحاد.
ب الحويضة والكلية الحاد فيستطب قبول المريضة في حين يوضع تشخيص التها -

المستشفى، إعطاء الصادات بالطريق الوريدي، مراقبة عالمات المخاض المبكر، 
طة األمبيسيللين اسما يتم البدء بالمعالجة بو  . عادةوالمراقبة الحثيثة لتوازن السوائل

تحظى حاليًا بقبول ميسين والجنتاأو السيفازولين، مع العلم أن المعالجة بالسيفازولين 
 .واسع بسبب انتشار المقاومة على األمبيسيللين

ساعة من بدء المعالجة في معظم المريضات  48تزول األعراض والحمى خالل  -
(، ويمكن في هذه المرحلة تخريج المريضة من المستشفى على أن تتابع >%80)

 أيام. 10بالصادات الفموية لمدة  المعالجة



 
  

  
  

ع البول المتكرر بعد ذلك، ذلك أن الحالة يمكن أن تنكس الحقًا يستطب إجراء زر  -
% من الحاالت. أما المريضة التي تشكو 25 – 10خالل الحمل في نسبة تصل إلى 

من التهاب حويضة وكلية ناكس فينبغي أن تتلقى المعالجة المديدة بالصادات مع 
من الوالدة لنفي شذوذات  أسابيع 6إجراء التصوير الظليل للطرق البولية المفرغة بعد 

 السبيل البولي.
 

B

و ( جزءًا من الفلورا الطبيعية في البشر. GBS) Bتعتبر العقديات من المجموعة  -
أن هذا الجرثوم من رغم باليعتبر السبيل الهضمي المستودع األساسي لهذه الجراثيم، 

، اإلحليل، والبول في أشخاص قد عزل من المهبل، عنق الرحم، البلعوم، الجلد
 طبيعيين. 

إلى السبيل البولي عن طريق التلوث البرازي أو االنتقال  GBSيمكن أن تنتقل  -
 الجنسي من شريك لديه مستعمرات جرثومية. 

%، ولكن هذا المعدل ثابت في 40و  15في المهبل بين  GBSتتراوح معدالت حمل  -
 جنسيًا. النساء الحوامل وفي غير الحوامل الناشطات

في ثلثي النساء الحوامل بشكل متقطع أو عابر، وال تكون موجودة بشكل  GBSتتواجد -
 أثناء الحمل.في  GBSمزمن ومستمر إال في ثلث النساء اللواتي يحملن 

بسهولة على األوساط الجرثومية العادية، ويمكن  Bتنمو العقديات من المجموعة  -
 رية. عزلها بسهولة من العينات السري

في السنوات األخيرة وألن أيًا منها  GBSلقد طور عدد من الطرق السريعة لتحري  -
 غير حساس كفاية فهي غير واسعة االنتشار.



 
  

  
  

أن تنتقل من األم التي لديها المستعمرات إلى وليدها من خالل  GBSيمكن لـ  -
% وحدثت 70-35ال تصل إلى لقد ذكرت معدالت انتقاالنتقال العمودي عند الوالدة. 

أعلى معدالت االنتقال في النساء اللواتي يعانين من استعمار كبير في المهبل. أما 
عوامل الخطورة األخرى النتقال الجراثيم إلى الوليد فهي المخاض أو الوالدة المبكرة 

-12تمزق األغشية الباكر، نقص وزن الوالدة، انبثاق األغشية المديد  أكثر من 
 اعة قبل الوالدة(، الحمى خالل الوالدة، وقصة والدة طفل مصاب.س 18

أشيع أسباب إنتان الدم عند الوليد في الواليات المتحدة،  GBSيمثل إنتان الدم بـ  -
 وليد حي في العام الواحد.  1000حالة لكل  2-1حيث تحدث 

المبكر، : النتان ذو البدء GBSهناك نمطان سريريان مميزان ل نتان الوليدي بـ  -
 والنتان ذو البدء المت خر. 

ذو البدء المتأخر بالمصدر المشفوي، حيث يحدث بعد  GBSلقد ربط اإلنتان بـ  -
أسابيع(، وعادة ما يتظاهر بالتهاب السحايا  4األسبوع األول من الحياة )وسطيًا 

 %( أو بأي شكل آخر لإلنتانات الموضعة عند الوليد. 80)

لبدء الباكر فهو يتمثل ببدء سريع وسير صاعق، ويتطور ذو ا GBSأما اإلنتان بـ  -
ساعة األولى من الحياة. إن أفضل طريقة  48في الحاالت النموذجية خالل الـ 

لتفسير اآللية اإلمراضية لهذا الشكل من اإلنتان هو االنتقال الوالدي الجنيني المباشر 
التهاب السحايا في  خالل الوالدة. يتظاهر الوليد بكرب تنفسي وذات رئة، ويحدث

 % من الحاالت. 30

ويمكن أن تتطور الحالة إلى إنتان الدم، الصدمة، والوفاة حتى بعد البدء بالمعالجة 
بالصادات. يبلغ المعدل اإلجمالي للوفيات الناجمة عن اإلنتان ذي البدء الباكر 

% من الخدج الذين لديهم مستعمرات بالعامل 10-8%، ويحدث اإلنتان في 50
% من الوفيات. أما نسبة حدوث اإلنتان في الوليد الذي 90ممرض، ويشكل هؤالء ال

 % فقط.2-1يولد في تمام الحمل الذي يعاني من االستعمار الجرثومي فهي تبلغ 



 
  

  
  

أثناء الحمل، وهي تمثل سببًا في ثاني أشيع أسباب البيلة الجرثومية  GBSتمثل  -
% من حاالت التهاب بطانة الرحم، GBS 20كبيرًا لإلنتان النفاسي. يشكل اإلنتان بـ 

ساعة بعد الوالدة( والسير الصاعق في  48ويتميز بسيره السريري المميز )خالل أول 
 الحاالت النموذجية.

 تؤدي معالجة الحملة خالل المخاض إلى نقص معدل االنتقال إلى الرضيع. -

يدية التابعة للكلية كل من مراكز السيطرة والوقاية من األمراض وهيئة الممارسة التول -
األمريكية ألخصائيي التوليد وأمراض النساء تدعم حاليًا برنامجًا لمسح النساء 
الحوامل، وذلك عن طريق أخذ عينات من المهبل والمستقيم في جميع الحوامل لتحري 

من الحمل. أما  37و  35بالزرع بين األسبوعين  Bالعقديات من المجموعة 
خالل  GBSن النساء اللواتي لديهن بيلة جرثومية بـ استثناءات ذلك فهي تتضم

 غازية. GBSالحمل الحالي أو سوابق إنجاب طفل مع إصابته بـ 

 :تستطب الوقاية بالصادات خالل المخاض في النساء الحوامل اللواتي لديهن -

 غازي. GBS( سوابق إنجاب طفل مع إصابته بـ 1 
 .خالل الحمل الحالي GBS( بيلة جرثومية بـ 2 
 خالل الحمل الحالي. GBS( إيجابية الزرع بالنسبة لـ 3 
في المريضة مع وجود أحد عوامل الخطورة التي  GBS( عدم معرفة حالة 4 

ساعة،  18أسبوع، انبثاق األغشية الباكر أكتر من  37تتضمن الوالدة الباكرة قبل 
 درجة. 38أو الحمى خالل المخاض أكتر من 

دات في المرضى الذين سيخضعون إلى الوالدة القيصرية ال تستطب الوقاية بالصا -
ال تعطي المعالجة و  المخاض أو تمزق األغشية الجنينية،االنتخابية في غياب 

 الوقائية بالصادات لمن يملكن عوامل خطر ألن الزرع سلبي في الحمل الحالي.
 
 



 
  

  
  

  

%(، 1 – 0.6ات المتحدة منخفض جدًا )أن توارد التدرن الفعال في الواليمن رغم بال -
% من جميع النساء في سن النشاط التناسلي يكن إيجابيات لدى 10حوالي إال أن 

 . PPDإجراء اختبار 

ال يمثل المريضة قد أصيبت بالتدرن من قبل. و إلى أن  PPDتشير إيجابية اختبار  -
نه يجرى في المجموعات اختبار السلين الجلدي عنصرًا روتينيًا للمسح قبل الوالدة، ولك

عالية الخطورة، ويتضمن هؤالء األقلية من النساء في المجموعات االقتصادية 
االجتماعية المتدنية والنساء اللواتي يسكن مناطق تحتوي على عدد كبير من 
المهاجرين من جنوب شرق آسيا، أمريكا الوسطى، أو أمريكا الجنوبية. ينبغي كذلك 

 .HIVنساء إيجابيات في ال PPDإجراء اختبار 
ال يبدل الحمل من السير السريري للتدرن الفعال، كما أنه ال يترافق مع زيادة  -

. ولكن يمكن للتدرن أن PPDخطورة تفعيل المرض في النساء إيجابيات اختبار 
يعبر إلى الجنين بالطريق الدموي عبر المشيمة أو نتيجة البتالع الجنين للسائل 

. تزداد خطورة ضياع محصول الحمل، ويمكن أن يكون م األمنيوسي المصاب بالخ
 التدرن الخلقي ظاهرًا عند الوالدة. 

يبدي الوليد المصاب نقص وزن الوالدة، فشل النمو، الحمى، الكرب التنفسي،  -
اعتالل العقد اللمفاوية، وضخامة الكبد والطحال، ويكون معرضًا للوفاة بنسبة عالية 

تؤدي معالجة األم التي تعاني من داء فعال خالل  لكن في غياب المعالجة المناسبة،
 الحمل إلى انعدام نسبة المخاطر عند الجنين.

تجرى صورة صدر  مع وضع درع على البطن( للمريضة الحامل التي تكون  -
. إذا كانت صورة الصدر البسيطة اختبارات التدرن إيجابية لديها لنفي المرض الحاد

ب أن تؤخذ ثالث عينات من القشع للزرع. إذا كانت مشتبهة بوجود مرض فعال، فيج
عينات الزرع إيجابية يطبق العالج دون تأخير. إذا كانت صورة الصدر طبيعية فال 



 
  

  
  

حاجة للمزيد من المعالجة. ولكن يجب متابعة المريضة بإجراء صورة صدر بشكل 
 سنوي. 

مؤخرًا من  PPDطة دواء واحد عند انقالب اسوصى بتطبيق المعالجة الوقائية بو ي -
سلبي إلى إيجابي، حين تسكن المريضة مع شخص يعاني من تدرن فعال، وحين 

 )كما في اإليدز(. PPDتكون المريضة مثبطة مناعيًا مع إيجابية 

تتوفر أدوية متعددة للمعالجة، ولكن جميع هذه األدوية تمتلك تأثيرات محتملة على  -
هو ذو خطورة أكبر على كل من األم  األم والجنين، ولكن يعتقد أن التدرن المعالج

 والجنين. 

يعتبر اإليزونيازيد أكثر األدوية أمانًا خالل الحمل. تتضمن المخاطر التي يتعرض  -
 B6طة فيتامين ا، ولكن معالجة األم بوسCNSلها الجنين السمية المحتملة على 

م هي تؤدي إلى انعدام هذه الخطورة. إن الخطورة األساسية التي تتعرض لها األ
 عاير الوظائف الكبدية بشكل شهري.التهاب الكبد، وبذلك ت

لقد ربط الريفامبين مع العيوب الباضعة لصطراف في الجنين والتهاب الكبد في  -
ن اليتامبتول هو أكثر سالمة من الريفامبين،  أنه ليس بنفس من رغم بالاألم. وا 

% من 6ب البصري في الفعالية، مع العلم أنه ترافق مع التهاب عكوس في العص
 األمهات.

يجب تجنب الستربتومايسين في الحمل بسبب خطورة السمية الكلوية واألذية  -
 في الجنين.  VIIIالدائمة في العصب 

إذا كانت األم تعاني من مرض فعال فعن التوصيات الحالية تتضمن المعالجة لمدة  -
 طة اليزونيازيد مع الريفامبين. اأشهر بوس 9

أن تصبح  يعزل الولدان عن األم التي تعاني من مرض فعال إلى وبعد الوالدة -
 الزروع لدى األم سلبية.



 
  

  
  

% من الرضع سيعانون 50يوصى بإعطاء الوقاية للوليد باإليزونيازيد، وذلك ألن  -
من التدرن الفعال مع حلول العام األول من العمر دون تطبيق الوقاية، يمكن لألم أن 

الزروع سلبية، وذلك ألن األدوية ال تمر ضمن ترضع وليدها بمجرد أن تصبح 
 الحليب إال بتراكيز ضئيلة.

 

ينبغي مسح جميع النساء الحوامل بحثًا عن الفرنجي في الزيارة األولى خالل  -
( أو اختبار VDRLالحمل، ويعتمد المسح على اختبار تحري األمراض الزهرية  

 . (RPRالكاشف المصلي السريع  

وذلك ألنها  %،14% و 0.5تتراوح نسبة اإليجابية الكاذبة في هذه االختبارات بين  -
 غير نوعية للولبيات.

إن األسباب الشائعة للنتائج اإليجابية الكاذبة هي االعتياد الدوائي، األمراض  -
 المناعية الذاتية، األخماج الفيروسية الحديثة أو التمنيع ضدها، أو الحمل بحد ذاته. 

ولت كيد  ،أو أقل 4:  1يارات التي تشير عادة إلى اإليجابية الكاذبة هي إن الع -
التشخيص تجرى االختبارات النوعية ل فرنجي، مثل اختبار امتصاص أضداد 

 (.FTA-ABSاللولبيات الومضاني  

أي يمكن أن يؤدي الخمج الوالدي إلى انتقال المرض إلى الجنين عبر المشيمة في  -
عمر حملي. تكون فرصة انتقال المرض أكبر في األمهات اللواتي يعانين من 
اإلفرنجي األولي أو الثانوي خالل الحمل، وتكون التظاهرات أكثر شدة في الجنين. 

%. هناك 80و  50تتراوح معدالت االنتقال في اإلفرنجي األولي أو الثانوي بين 
 طيف واسع من االستجابة الجنينية للخمج.



 
  

  
  

تضمن مكونات الخمج الوالدي الباكر الخزب الالمناعي، ضخامة الكبد والطحال، ت -
فقر الدم الشديد ونقص الصفيحات، اآلفات الجلدية، الطفح الجلدي، التهاب العظم 
والسمحاق، ذات الرئة، والتهاب الكبد. وتقارب نسبة الوفيات ما حول الوالدة الناجمة 

 %.50عن اإلفرنجي الخلقي 
فرنجي الخلقي المت خر  والذي يشخص بعد العام الثاني من العمر( مرضًا يمثل ال -

متعدد األجهزة يتميز بشذوذات سنية  أسنان متشنسون، الطواحن التوتية(، ظنبوب 
حاد الحواف، تخرب الحاجز األنفي الذي يؤدي إلى األنف السرجي، التهاب القرنية 

 ثامن، وفشل النمو.الخاللي، الصمم الحسي العصبي بعصابة العصب ال

يمثل إن معالجة الحالة في الحمل هي مماثلة لها في خارج أوقات الحمل.  -
يعالج المرضى الذين يعانون من اإلفرنجي  . المعالجة المختارة Gالبنيسيللين

شهرًا بجرعة وحيدة من بنزاتين بنيسيللين  12األولي، الثانوي، أو الكامن منذ أقل من 
أما المرضى الذين ال يمكن تحديد  يون وحدة تعطى داخل العضل. مل 2.4بجرعة 

أمد إصابتهم أو الذين لديهم خمج كامن منذ أكثر من عام واحد فإنهم يعالجون بنفس 
 الجرعة ولكن مرة واحدة في األسبوع لمدة ثالثة أسابيع. 

س واستخدام إذا كانت المريضة متحسسة على البنيسيللين، يوصى بنزع التحس -
يحتاج المرضى المصابون باإلفرنجي العصبي إلى القبول في  بنيسيللين من جديد.ال

 المستشفى مع تطبيق المعالجة المطولة بالبنيسيللين عن طريق الوريد.

تحتاج النساء اللواتي يخضعن لمعالجة الفرنجي خالل فترة الحمل لمتابعة دقيقة  -
. نجال المعالجة بشكل شهري للت كد من RPRأو  VDRLمن خالل معايرة 
في المريضة التي أصيبت إيجابية مدى الحياة  FTA-ABSوتبقى اختبارات 

ينبغي كذلك معالجة الشركاء الجنسيين للمريضة المصابة. يقيم الولدان  باإلفرنجي.
 ويعالجون حسب الضرورة.



 
  

  
  

مثل داء المقوسات مرضًا جهازيًا ينتج عن الخمج بالمقوسات القندية ي -
(toxophasmagondil .التي تنتمي إلى زمرة األوالي ) 

% من اإلناث في سن 40-15في حوالي  IgGتشاهد أضداد المقوسات من نمط  -
 النشاط التناسلي ويحملن بالتالي مناعة ضد أي خمج.

ت بمتالزمة شبيهة بداء وحيدات النوى، ولكن أحيانًا تتظاهر اإلصابة بالمقوسا  -
 معظم اإلنتانات تكون تحت سريرية. 

أو  يكتسب المرض عند تناول اللحم غير الناضج أو حليب الماعز غير المبستر، -
 بالتعرض لبراز القطط المصابة، أو بشرب الماء الملوث، أو نادرًا بنقل الدم المخموج.

حمل. وال يوصى بإجراء  1000لكل  1حدوث الخمج البدئي خالل الحمل  تبلغ نسبة -
 اختبارات المسح الروتينية لهذا المرض خالل الحمل. 

% في الثلث 25% في الثلث األول، 15تبلغ نسبة انتقال المرض إلى الجنين  -
% في الثلث الثالث. ولكن شدة الخمج عند الجنين تكون أشد حين 65الثاني، و 
 مج في الثلث األول. يحدث الخ

يشاهد الثالثي الكالسيكي: االستسقاء الدماغي، التكلسات داخل القحف، والتهاب  -
 الشبكية والمشيمية. 

% منهم 50-25% من الرضع المصابين عرضيين عند الوالدة، ويعاني 15حوالي  -
 .7-15من العقابيل المبينة في الصندوق 

 

 



 
  

  
  

 المقوسات الخلقي: : التظاهرات السريرية لداء7-15الصندوق 

 االستسقاء الدماغي                                  الطفح
 التهاب الشبكية والمشيمية                           ذات رئة
 صغر حجم الرأس                                   فقر دم

 صغر حجم العين                                   تخلف عقلي 
 لكبد والطحال                              حرارةضخامة ا

 التكسات الدماغية                                   اعتالل العقد اللمفية
 االختالجات                                         تأخر التطور العقلي 

 مشكالت الحقة:                                

 فقدان السمع                               اضطرابات بصرية   
 اضطرابات صدغية     تأخر التطور الروحي الحركي                  

 شلل، تشنجات     

 في المسح الروتيني.  IgMيشتبه عادًة بالخمج الوالدي في حال تقصي أضداد  -
 .أحيانًا تعاني السيدة من أعراض شبيهة بداء وحيدات النوى  -
 أسبوع حملي. 20-18يجب استخدام مخبر مرجعي للتحقق من الخمج البدئي بعمر  -
يعرض على السيدات المثبت لديهن الخمج البدئي  PCRجراء األمينوسي إلالبزل  -

 للتحقق من الخمج الجنيني.

يعتبر داء المقوسات من األخماج المحددة لذاتها. ونظرًا للخطورة التي يتعرض لها  -
ن فقد اتفق في أوروبا على تطبيق السبيرامايسين في المعالجة في غياب الخمج الجني



 
  

  
  

الجنيني. ولكن هذا الدواء ال يطبق في الواليات المتحدة إال بعد أخذ موافقة خاصة 
 من منظمة الغذاء والدواء األمريكية. 

 طة البيريمتاميناسند الجنين تعطى األم المعالجة بو إذا شخص الخمج ع -
يازين باإلضافة إلى حمض الفولينيك، حيث تبين أن هذه المعالجة تؤدي إلى والسلفاد

 تخفيف شدة األذية عند الجنين.

معظم الولدان المخموجين ال يبدون عيوبًا واضحة عند الوالدة، لكن دون عالج  -
معظمهم يطور امراضيات مرتبطة بالتهاب المشيمية والشبكية، استسقاء الرأس أو 

ة فترة المراهقة. لذلك يقترح عالج الولدان المخموجين خالل السنة أذية عصبية بنهاي
 األولى من العمر.

، ارتداء القفازات بتجنب التماس مع روث القطط للوقاية من الخمج تنصح الحامل -
ر المبستر، عند العمل في الحدائق، وتجنب تناول اللحم النيء أو حليب الماعز غي

 وتناول الماء المفلتر.

 

يؤدي الحمل إلى تفاقم المشاكل الجراحية بشكل كبير. تؤدي التبدالت الفيزيولوجية  -
وتبدل االستجابة المناعية المميزان للحمل إلى تغيم المعايير التشخيصية لألمراض 

ن الجراحة وخاصًة البطنية منها تساهمالجراحية  في زيادة معدل خسارة الجنين، ، وا 
ويساهم عدم الميل للتداخل الجراحي على الحامل في زيادة فترة التأخير والمراضة 

 المتعلقة بكل من األم والجنين.
تتضمن الحاالت الجراحية الشائعة خالل الحمل كاًل من التهاب الزائدة الدودية،  -

(. في 8-15ورام المبيض )الجدول التهاب المرارة الحاد، التهاب البنكرياس الحاد، وأ
بعض األحيان يشخص سرطان الثدي، عنق الرحم، األمعاء، والجلد خالل الحمل، 

 حيث يمكن أن تحتاج إلى عالج عاجل نسبيًا.



 
  

  
  

 

 :الحاالت الجراحية خالل الحمل :8-15الجدول 

 أورام الملحقات التهاب الزائدة الدودية الحاد
 سرطان عنق الرحم رارة الحادالتهاب الم

 سرطان الثدي التهاب البنكرياس الحاد
 سرطانات أنبوب الهضم الرضوض البطنية

 الميالنوما انفتال الملحقات الرحمية
 الغرن العظمي الخراجات الحوضية
  القرحة الهضمية
  انسداد األمعاء

  النزف داخل القحف
  الخثرية اآلفات الصمية

ذا كانــت الجراحــة ضــرورية لكنهــا غيــر  - يجــب تجنــب الجراحــة االنتقائيــة فــي الحمــل. وا 
اسعافية )مثاًل تنشؤ مبيضي( فإن الثلث الحملي الثاني هو الوقت األكثر أمانًا. 

خالل الثلث الثاني تكون خطورة التشوه أو االسقاط أقل منهـا فـي الثلـث الحملـي األول  -
 طورة المخاض الباكر أقل منها في الثلث الحملي الثالث. ، كما أن خ

يجـرى التسـكين النــاحي ألنـه أقـل مراضــة وأقـل وفيــات مـن التخـدير العــام، وهنـاك دليــل  -
ضعيف على القدرة الماسخة لمواد التخدير شائعة االستخدام، 

يـــتم افتــراض كــل الحوامــل أنهــن ذوات معـــدة مــن الشــائع حــدوث االستنشــاق الرئــوي، و  -
 . متلئة ويتم تحضيرهن دوائيًا بالسيترات وحاصرات مستقبالت م



 
  

  
  

يجب الحذر من هبوط ضـغط األم أو نقـص أكسـجتها التـي تملـك تـأثيرات شـديدة علـى  -
 الجريان الدموي الرحمي المشيمي.

 توضع المريضة بوضعية االضجاع الجانبي األيسر إن أمكن. -
 في الثلث الحملي الثالث.  مراقبة الرحم والجنين قبل وبعد الجراحة مستطبة -
إذا كانت هناك خسارة هامة في الدم متوقعة لدى سيدة لديها فقـر دم ينصـح بنقـل الـدم  -

للمريضة قبل الجراحة.
 

   

تتمثل المقاربة العامة للحاالت الجراحية الحادة خالل الحمل  مثل التهاب الزائدة 
 .ير المشكل بغض النظر عن وجود الحملالدودية الحاد( بتدب

يمكن للحاالت الجراحية اإلسعافية الحادة غير التوليدية أن تشاهد في جميع مراحل 
حمل، وستتم مناقشة الحاالت  500لكل  1الحمل. تبلغ نسبة الحدوث اإلجمالية 

 الحادة األكثر شيوعًا:
 

بة تبلغ نسائدة الدودية أشيع عمل جراحي اسعافي في الحمل، و تمثل استئصال الز  -
. وهذه النسبة ثابتة % 0,1-0,05 خالل الحمل حواليحدوث التهاب الزائدة الدودية 

 في جميع مراحل الحمل. 

إن األعراض المعتادة اللتهاب الزائدة الدودية الحاد، مثل األلم الشرسوفي، الغثيان،  -
ن أن تكون أقل وضوحًا خالل الحمل، بالرغم من أن ن، يمكاإلقياء، وألم أسفل البط

 ألم الربع السفلي األيمن يعتبر الشكوى األكثر شيوعًا.

 (.7-15يمكن أن يكون التشخيص التفريقي في هذه الحالة محيرًا )الصندوق  -

 

 



 
  

  
  

التشخيص التفريقي اللتهاب الزائدة الدودية الحاد خالل  7 -15الصندوق 

 الحمل:

 م األصفرتمزق الجس
 التهاب الحويضة والكلية

 الحمل الهاجر
 اعتالل العقد اللمفاوية المساريقية 
 التهاب االمعاء الناحي )داء كون( 

 المبيضي –الخراج البوقي 
 الخثار المساريقي الحاد

 التهاب المرارة الحاد والحصيات المرارية
 االنفكاك الخفي

 (.1-15حشي مع تقدم الحمل الشكل )تزيح الرحم الحامل الزائدة نحو األعلى والو  -
 

 

 
: تبدل موضع 1-15الشكل 

الكولون األيمن والزائدة 

الدودية مع تقدم الحمل 

 وكبر حجم الرحم.

 

 

 

 

 



 
  

  
  

 تتوضع المنطقة التي يثار فيها اإليالم والدفاع إلى الوحشي من الموقع الطبيعي.  -

ناء الحمل أن تؤدي إلى يمكن للزيادة الطبيعية في تعداد كريات الدم البيضاء في أث -
صعوبة أكبر في وضع التشخيص األمر الذي يؤدي إلى تأخير الجراحة وزيادة معدل 

 المخاض المبكر، المراضة عند الوليد، ونادرًا موت األم.
الدراسات التصويرية تزيد من دقة تشخيص التهاب الزائدة الدوديـة، و توصـي الجمعيـة  -

ـــة للشـــعاعيين بتقنيـــات األشـــع ـــرنين المغناطيســـي االمريكي ـــة كالصـــدى وال ة غيـــر المؤين
لتصوير الحامل.

ملـم أو أكثـر فـي مكـان  بالصدى تبدو الزائدة كبنية انبوبية غير قابلة للضغط تقيس  -
ألم المريضة. 

إن التصوير القطعي الحلزونـي يـؤدي للتعـرض لألشـعة فـال يشـجع عليـه، لكـن التهـاب  -
تهــاب فــي الربــع الســفلي األيمــن، بنيــة أنبوبيــة الزائــدة الدوديــة يشــتبه بــه عنــد مالحظــة ال

متضخمة غير ممتلئة بالمادة الظليلة أو حصيات برازية.
ن  يقـــدر التعـــرض الجنينـــي لألشـــعة   - راد لـــم  التعـــرض أقـــل مـــن ميلـــي راد. وا 

 يترافق بزيادة العيوب الجنينية أو خسارة الجنين.
ة المؤينـة فـي االجـراءات ( مدى تعـرض الجنـين لجرعـات األشـع-يبين الجدول ) -

التشخيصية الشعاعية:
( مــدى تعــرض الجنــين لجرعــات األشــعة المؤينــة فــي االجــراءات  9-15الجــدول )

 التشخيصية الشعاعية:

 ميلي راد.  - صورة الصدر )لقطتين(

 ميلي راد.  صورة البطن )لقطة(

غراي( حسب  راد = راد ) أكتر من  صورة السبيل البولي الظليلة
 عدد اللقطات.



 
  

  
  

 ميلي راد.  صورة الفخذ )لقطة واحدة(

 ميلي راد. - صورة الثدي

الرحضة الباريتية أو سلسلة االمعاء 
 الدقيقة.

 راد. -

 راد. أكتر من  للرأس أو الصدر 

 راد. للبطن أو العمود القطني 

 ميلي راد. قياس أبعاد الحوص بـ 

عند تشـخيص التهـاب الزائـدة الحـادة يـتم استئصـال الزائـدة بفـتح الـبطن بشـق مـاكبورني  -
 أو شق معترض أو شق روتي دافيس.

التخــوف الكبيــر استئصــال الزائــدة بــالتنظير يزيــد مــن خطــورة خســارة الجنــين، حيــث إن  -
إلـى دم األم يمكن ان يمتص عبـر البيرتـوان  المستخدم لنفخ البطن من أن غاز 

يزيـــد ويعبـــر المشـــيمة مســـببًا حماضـــًا تنفســـيًا جنينيـــًا وفـــرط كربميـــة، ومـــع تقـــدم الحمـــل 
احتمــال نقــص العــود الوريــدي والنتــاج القلبــي والجريــان الــدموي الرحمــي المشــيمي أثنــاء 

 تفخ الغاز.
يمكــن أن يؤخــذ استئصــال الزائــدة الدوديــة باالعتبــار فــي حــال تحقــق توصــيات نوعيــة  -

(:-الجدول )يوضحها 
ــدول  ــايير 10-15الجـ ــايير     Sages: معـ ــل والمعـ ــاء الحمـ ــة أثنـ ــة التنظيريـ للجراحـ

 المفترضة لتحسين أمان هذا اإلجراء:

 نفس التوصيات وسائل الضغط الهوائي.



 
  

  
  

 نفس التوصيات.مدخل بطني مفتوح 

 بالغاز أقل من  ضغط نفخ البيرتوان
 ملم زئبقي.

 نفس التوصيات

ال يجرى العالج الحال للمخاض الوقائي 
 روتينيًا.

 نفس التوصيات

تجرى االستئارة التوليدية قبل العمل 
 الجراحي.

يجب اجراء استئارة توليدية قبل وبعد العمل 
 الجراحي.

قلب الجنين  الفحص الصدوي وتخطيط .مناطرة مستمرة للجنين في أثناء الجراحة
 والمخاص قبل وبعد الجراحة.

يجب مراقبة غازات الدم الشرياني و /أو 
 نهاية المد الوالدي. 

نهاية المد الوالدي أثناء الجراحة  مراقبة 
 ملم زئبقي. -

وقاية روتينية من الخثار الوريدي بالهيبارين  
 منخفض الوزن الجزيئي.

 استخدام مقصات متوافقة. 
 

      

ترتفع مستويات الكولسترول والدسم خالل الحمل، كما تزداد الركودة الصفراوية.  -
يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة التحصي الصفراوي، انسداد األقنية الصفراوية، والتهاب 

دة ات المرتفعة من اإلستروجين خالل الحمل إلى زياالمرارة الحاد. تؤدي المستوي
تتألف جميع الحصيات الصفراوية المترافقة مع إشباع الكولسترول في الصفراء، و 

 الحمل من بلورات الكولسترول. 



 
  

  
  

% من الحوامل في المستشفى بسبب التهاب مرارة حاد، ولكن ال يحتاج 2-1تقبل  -
سيدة حامل. وقد ساعدت  2000ن كل م 1إلى استئصال المرارة في النهاية إال 

األمواج فوق الصوتية في السنوات األخيرة على كشف نسبة مرتفعة من حاالت 
 %(.4التحصي الصفراوي خالل الحمل )

عادة ما نفكر بآفات الطرق الصفراوية حين تعاني المريضة من الغثيان والقياء،  -
 . البطنإضافة إلى األلم والدفاع في الربع العلوي األيمن من 

يمكن إثبات التشخيص باالستعانة بارتفاع تعداد كريات الدم البيضاء مع ارتفاع  -
طفيف في مستويات الفوسفاتاز القلوية والبيلليروبين، وجود اليرقان حين تكون هناك 

التصوير باألمواج فوق  حصيات صفراوية، أو زيادة سماكة جدار المرارة عند
 الصوتية.

الحملية الشديدة والتهاب الكبد الفيروسي ضمن  تيجب التفكير بالقياءا -
 التشخيص التفريقي. 

 > 200إن االرتفاع الكبير في مستويات ناقل أمين األسبارتات وناقل أمين اآلالنين ) -
وحدة/ل(، وبخاصة في غياب ارتفاع الكريات البيض، يجب أن يوحي بالتهاب الكبد 

 الحاد.الفيروسي، وهو يمكن أن يقلد التهاب المرارة 
تتمثل المقاربة األولية و . يدبر التهاب المرارة خالل الحمل بشكل محافظ عموماً  -

 . ، والحميةللتدبير بإعطاء السوائل الوريدية، مص المفرزات المعدية

رغم التدبير مترٍق بال إذا استمرت األعراض والعالمات مع تطور التهاب بريتوان -
جراء  رة يصبح مستطبًا. وقد تم إجراء استئصال فإن استئصال المرا ERCPالدوائي وا 

 المرارة بالتنظير خالل الحمل.

يجرى بشكل آمن  ERCP تنظير البنكرياس والطرق الصفراوية الراجع عبر التنظير -
في الحمل مع تعرض قليل لألشعة المؤينة وذلك في حال التهاب الطرق الصفراوية 

 أو البنكرياس بسبب حصاة في القناة الجامعة.



 
  

  
  

  

 عمومًا مع التهاب المرارة، التحصي الصفراوي، أو الكحولية،يترافق التهاب البنكرياس  -
األخمـــاج الفيروســـية واألدويـــة مثـــل المـــدرات التيازيديـــة ، الفيروســـميد، االســـيتامنيوفين، 

 بروبكسـيفين، والســتيروئيدات، والكلونيـدين، االيزونيازيـد، الريفامبيسـين، التتراسـكلين، ال
(. 8-15هناك أيضًا أسباب أخرى لهذه الحالة )الصندوق 

 : عوامل الخطورة المترافقة مع التهاب البنكرياس الحاد:8-15الصندوق 

 الكحولية
 التهاب المرارة، التحصي المراري

 رضوض البطن
 االمراض الخمجية: النكاف، التهاب الكبد.

 مارتفاع مستويات الشحو 
 األدوية: إيزونيازيد، المدرات، الستيروئيدات.

 التهاب البنكرياس العائلي.
 أسباب نادرة: األمراض الوعائية اإلقفارية، الذأب الحمامي الجهازي.

 مجهول السبب.
. ويزداد توارد التهاب 4000:  1و  1000:  1تتراوح نسبة التوارد خالل الحمل بين  -

 لثلث األخير من الحمل.البنكرياس الحاد بعض الشيء في ا
تقل نسبة التهاب البنكرياس الحاد خالل الحمل عنها خارج أوقات الحمل، وربما  -

يعود ذلك إلى نقص العوامل المؤهبة المرتبطة بالتقدم بالسن مثل الكحولية والتحصي 
الصفراوي، ولكن نسب الوفيات الناجمة عن التهاب البنكرياس ترتفع بشكل كبير إذا 

فإن بعض األدوية التي ال  9-15اب خالل الحمل. وكما يبين الصندوق حدث االلته
 يندر أن تتناولها الحامل يمكن أن تؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد.

 
 



 
  

  
  

 : األدوية المترافقة مع التهاب البنكرياس الحاد:9-15الصندوق 

 روسمايد.يفالمدرات التيازيدية.                                  
 كلونيدين.تامينوفين.                                      أسي

 ريفامبين.إيزونيازيد.                                         
 بروبوكسيفين.تتراسايكلين.                                       

 الستيروئيدات.
يتوضع  غير قولنجي يتمثل العرض الرئيسي اللتهاب البنكرياس الحاد بألم حاد شديد -

في الشرسوف وينتشر إلى أعلى الظهر، ويتحسن األلم نوعًا ما باالنحناء لألمام، 
تعاني المريضة عادة من الغثيان واإلقياء. قد يكون من الصعب تقييم الدفاع في 

 أعلى البطن في المراحل األخيرة من الحمل نظرًا لكبر حجم الرحم.

وحدة/دل(  >200اع قيم األميالز في المصل )يتم تأكيد التشخيص عمومًا بارتف -
واالقياء  أن التهاب المرارة، القرحة الهضمية، والحماض السكري الكيتونيمن رغم بال

 يمكن أيضًا أن تترافق مع ارتفاع في مستويات األميالز في المصل. الحملي المفرط 

من الراحة  أيام 10-1عادة ما يكون المرض محددًا لذاته، وتحدث االستجابة بعد  -
في السرير، إعطاء السوائل الوريدية، تسكين األلم، ومص المفرزات عبر األنبوب 
األنفي المعدي. قد يصبح المرض شديدًا ومعندًا في بعض الحاالت، مع تشكل وذمة 
شديدة في البنكرياس مترافقة مع هضم ذاتي، حبن غزير، تدمي جوف البريتوان، 

ت ترتفع نسبة الوفيات الوالدية والجنينية، وقد حمى وعلوص خزلي، وفي هذه الحاال
نحتاج لفسيل البريتوان، التفجير الجراحي، استئصال البنكرياس الجزئي، أو إجراء 

 مجموعة من هذه التداخالت معًا.

 

  

 غم تمثل االلتصاقات التالية للجراحة أشيع أسباب انسداد األمعاء خالل الحمل، ر  -



 
  

  
  

. وعادة ما يحدث أنه يمكن أن ينت  في حاالت نادرة عن االنفتال أو االنغالف
 اد في المراحل األخيرة من الحمل.االنسد

تبدي صورة البطن بوضعية الوقوف عرى معوية مميزة متوسعة تحتوي على عدة  -
 سويات سائلة غازية، حيث تؤكد وجود االنسداد.

ت الحمل. يطبق المص األنفي المعدي مع ال يختلف التدبير عنه في خارج أوقا -
ساعة  96-48مراقبة توازن السوائل والشوارد عن كثب. إذا لم يتحسن االنسداد بعد 

يمكن تطبيق موقفات بطن االستقصائي من خالل شق مناسب، و يجرى فتح ال
 المخاض إذا حدثت التقلصات الرحمية بعد الجراحة.

 

   

، وربما يعود ذلك للحدوث بتواتر أكبر نوعًا ما خالل الحملميل انفتال الملحقات ي -
 إلى تطاول األربطة الداعمة مع تقدم الحمل. 

الكيسية أو كيسات الجسم  يةئبيمكن أن تصاب األورام المبيضية )مثل األورام العجا -
ما تتظاهر هذه  األصفر( باإلقفار إذا انفتلت السويقة الوعائية التابعة لها. وعادة

البدء ينتشر إلى الخاصرة واألسفل على  متقطع الحوادث اإلقفارية بألم بطني مفاجئ
 الوجه األمامي للفخذ.

يمكن عادة جس كتلة خالل الثلث األول وبداية الثلث الثاني للحمل بالفحص  -
الحوضي، كما يمكن أن تشاهد باألمواج فوق الصوتية، ولكن مع تقدم الحمل 

 . لكتلة أمرًا مستحيالً يصبح جس ا

وارتفاع  قد تبدي المريضة حمى خفيفة مع ارتفاع طفيف في تعداد الكريات البيض -
 ، ويتعلق ذلك بدرجة االحتشاء. مستويات الكرياتينين فوسفوكيناز

فر النازف، يتضمن التشخيص التفريقي األشيع كاًل من الحمل الهاجر والجسم األص -
 ليفية.النواة الألخذ باالعتبار تنكس يجب ا وكالهما نادر الحدوث، و



 
  

  
  

ساعة من الصابة فعن  24أن األلم يمكن أن يتناقص نوعًا ما بعد من رغم بالو  -
ذا احتوى المبيض المست صل على صال الجزء المصاب هو إجراء مستطب،و استئ ا 

جسم أصفر فعن من الضروري إعطاء البروجسترون عمومًا قبل األسبوع الثامن 
 من الحمل.

 

    

دث السير أشيع أسباب رضوض البطن خالل الحمل على اإلطالق، تمثل حوا -
كدم الرحم، وكسور جمجمة يمكن أن تؤدي هذه الرضوض إلى انفكاك المشيمة، تو 

 الجنين.

يعالج انفكاك المشيمة الباكر بشكل محافظ إال إذا أشارت وسائل مراقبة الجنين إلى  -
يني، وفي هذه الحالة تستطب الوالدة البطنية الفورية إذا كان الجنين في التألم الجن

 أسبوع أو أكثر(.  24 – 23عمر حملي آمن نسبيًا )

صالح التمزقات الرحمية.  -  قد يكون فتح البطن االستقصائي ضروريًا إليقاف النزف وا 

بداًل  من الحمل تطبيق حزام األمان الذي يلتف حول الكتف 12يفضل بعد األسبوع  -
 من حزام األمان الذي يطبق أسفل البطن.

تعالج جروح الطلقات النارية في البطن بشكل مشابه لها في غير الحامل، مع اتخاذ  -
صالح األذيات وطالما كان  الحشوية أو الرحمية، اإلجراءات الكفيلة بإيقاف النزف وا 

د من سالمته قبل جنين بحذر للتأكيراقب المل سليمًا فإن الرحم يجب أال تمس، و الح
 .وبعدها الجراحة

 

   

ن أفضل طريقة  - ال تعتبر كتل الملحقات نادرة على اإلطالق خالل فترة الحمل، وا 
 لتشخيصها هي الفحص الحوضي أو الصدوي في وقت باكر من الحمل. 



 
  

  
  

الكيسة أشيعها الكتل المبيضية هي عبارة عن كيسات وظيفية )% من  75-50إن  -
( تتراجع عفويًا مع والورم العجائبي الناضج كيسات الجسم األصفر جنيب المبيض و

 القندية خالل الثلث الثاني من الحمل. انخفاض مستويات الحاثات

 % مع امكانية ظهور األورام البشروية وأورام الخاليا المنتشة. 7-3تبلغ نسبة الخباثة  -

للتشخيص البدئي وأي كتلة مركبة مستمرة يجرى التصوير عبر البطن وعبر المهبل  -
 أو كيسة بسيطة تستمر بالنمو يجب استئصالها في الثلث الحملي الثاني.

 



 
  

  
  

 

لقــد أدت التطــورات الهائلــة فــي وســائل االستقصــاء إلــى تحســين القــدرة علــى فحــص الجنــين مــا 
نــين إلــى قبــل وبعــد الــوالدة، كمــا أدت الرغبــة فــي إجــراء التــداخالت الموجهــة نحــو صــحة الج

تطور عدد من اإلجراءات التوليدية التشخيصية والعالجية. إن أي إجراء يتم خـالل الحمـل قـد 
يحمـــل خطـــورة علـــى األم والجنـــين. وال بـــد مـــن تقـــديم المشـــورة المناســـبة لـــألم دون أن يفـــرض 
عليها القرار بحيث يتم شرح الفوائـد والمخـاطر المحتملـة فـي جميـع الخيـارات المتاحـة، ويعتبـر 

 لك ذا أهمية عظمى قبل إجراء أي تداخل.ذ
 

بــدور التصــوير بــاألمواج فــوق الصــوتية خــالل الحمــل عبــر المهبــل وعبــر الــبطن  يقــوم
ــًا فــي الرعايــة التوليديــة الحديثــة، حيــث يجــرى التصــ محــوري وير بــاألمواج فــوق محوري

% مــن الحمـــول فــي الواليـــات المتحــدة فـــي الوقــت الـــراهن. لــم تبـــين الصــوتية فـــي 
البيانـــات فـــي الدراســـات المجـــراة علـــى البشـــر وجـــود أي تـــأثيرات جانبيـــة لألمـــواج فـــوق 

 الصوتية على الجنين.



 
  

  
  

1     

مفيــدًا فــي الثلــث األول مــن الحمــل، إذ أنــه يســمح برؤيــة التصــوير عبــر المهبــل  يعتبــر -
أن الـــرحم تبقـــى  ويعـــود ســـبب ذلـــك إلـــى تطـــور الحمـــل،أفضـــل لألعضـــاء الحوضـــية و 

استعمال التصوير باألمواج فـوق ضيًا حتى الثلث الثاني من الحمل، و يفيد عضوًا حو 
مر الحمـل بدقـة، إضـافة إلـى مكـان تحديد عفي الصوتية عبر المهبل في الثلث األول 

الحمل وعدد األجنة يبقى شائعًا. 
ـــل قيـــاس شـــفافية  - (، وهـــو ) النقـــرةيمث

اختبـــار يجـــرى بـــاألمواج فـــوق الصـــوتية لتقـــدير كميـــة الســـوائل المتجمعـــة تحـــت الجلـــد 
يويـة، حيـث يجـرى بمستوى عنـق الجنـين، اختبـارًا للبحـث عـن الشـذوذات الصـبغية والبن

يقيم بالتصوير عبر المهبل. عندما وأفضل  و  بين األسبوع 
ـــرحم فـــي منتصـــف الحمـــل لتحديـــد  - ـــاس طـــول عنـــق ال ـــر المهبـــل قي ـــيح التصـــوير عب يت

المريضات المعرضات لخطورة الوالدة المبكرة. 
. إذا كـان طـول عنـق -سـم فـي األسـبوع  يبلغ متوسط طول عنق الـرحم  -

سم فإن المريضة معرضة لنسبة أعلـى بكثيـر لحـدوث الـوالدة المبكـرة  ل من الرحم أق
أضعاف(.  -)

لـــث اوأخيـــرًا فـــإن تصـــوير القطعـــة الســـفلية للـــرحم عبـــر المهبـــل فـــي الثلـــث الثـــاني أو الث -
للحمــل يســمح بتحديــد موضــع المشــيمة وعالقتهــا مــع الفوهــة الباطنــة لعنــق الــرحم بدقــة 

ة المنزاحـــة عظـــيم األهميـــة عنـــد وضـــع الخطـــة التدبيريـــة متناهيـــة. يعتبـــر نفـــي المشـــيم
للمريضة التي تعاني من نزف في أشهر الحمل األخيرة.

2  

مــن الحمــل لتقيــيم الجنــين بحثــًا عــن  يســتعمل التصــوير عبــر الــبطن بعــد األســبوع  -
للتأكد من سالمة الجنين. الشذوذات البنيوية و 



 
  

  
  

تتراوح قـدرة التصـوير عبـر الـبطن علـى تشـخيص الشـذوذات الجنينيـة فـي الثلـث الثـاني  -
%. ويعود سبب هذا التفاوت الكبيـر فـي الحساسـية حسـب و  من الحمل بين 

الدراسات المختلفة إلى تفاوت المجموعات السكانية للمرضـى واخـتالف خبـرة الشـخص 
ر. الذي يجري التصوي

% فـــي جميـــع الدراســـات، وهـــي تعنـــي قـــدرة التصـــوير علـــى تقتـــرب النوعيـــة مـــن  -
تحديد سالمة الجنين بشكل صحيح. وبذلك فإن التصوير باألمواج فوق الصـوتية يفيـد 
فــي نفــي التشــوهات الجنينيــة، ولكنــه ال يعتبــر بــنفس الدرجــة مــن الموثوقيــة فــي تحــري 

وذات الشـائعة التـي يمكـن رؤيتهـا خـالل الشذ -الجدول وجود هذه اآلفات. يبين 
طة التصوير باألمواج فوق الصوتية.االحمل بوس

. أمثلة على االضطرابات الجنينية التي يمكن تشخيصها باألمواج فوق 1-16الجدول 

 :الصوتية

 الجهاز العصبي المركزي:
 .االستسقاء الدماغي 
 .انعدام الجمجمة 
 .الشوك المشقوق 

 الوجه:
 الشفة وشراع الحنك. انشقاق 

 العنق:
 .الورم المائي الكيسي 
 .السلعة الدرقية 
 .تسمك جلد النقرة 

 القلب:
 الفتحة بين البطينين.، و الفتحة بين األذينين 
 .رباعي فالو 



 
  

  
  

 .تبادل منشأ األوعية الكبيرة 
 .اضطرابات النظم القلبية 

 الرئتين:
 .التشوه الغداني الكيسي الخلقي 
 ظي الرئوي.التش 
 .الفتوق الحجابية 

 جدار البطن:
 .انشطار جدار البطن الخلقي 
 .الفتق األمنيوسي 

 السبيل الهضمي:
 .رتق أو انسداد األمعاء 

 الجهاز البولي:
 .عدم تصنع الكلية، وعسرة التصنع الهيكلية 
 .الكلية عديدة الكيسات 
 .االستسقاء الكلوي 
 .دسام اإلحليل الخلفي

لجنــين فــي الثلــث يفيــد التصــوير بــاألمواج فــوق الصــوتية عبــر الــبطن فــي تقيــيم نمــو ا -
األخير من الحمل.

ل منحــى لــرأس، بطــن، وأطــراف الجنــين معلومــات رقميــة حــو  ةتعطــي القياســات المتكــرر  -
ير بتقــدير وزن تســمح البــرامج اإللكترونيــة المدمجــة فــي أجهــزة التصــو النمــو الجنينــي، و 

الجنــين باالعتمــاد علــى هــذه القياســات، ويســتعمل الــوزن المقــدر فــي الحكــم علــى حالــة 
% )مـــا ±الجنــين مـــن الناحيـــة الســـريرية. ولكـــن هـــذه التقـــديرات قـــد تخطـــئ بمقـــدار 

غ(، األمــر الــذي يحــد مــن فائــدة تقــدير  غرامــًا فــي جنــين يــزن  يعــادل 
غ(. خاصة في األجنة العرطلة )األكبر من الوزن باألمواج فوق الصوتية، و 



 
  

  
  

تؤمن رؤية سلوكية الجنين باألمواج فـوق الصـوتية  مثـل حركـات الجسـم والحركـات  -
. التنفسية( معلومات قيمة للغاية حول األكسجة الجنينية وصحة الجنين

 نظـــم القلـــب الجنينـــيالتـــي تعتمـــد علـــى تقيـــيم يم الســـيماء الفيزيائيـــة الحيويـــة، تقيـــ يفيـــد -
 طة اختبـــار الالشـــدة( بمراقبـــة الجنـــين بـــاألمواج فـــوق الصـــوتية علـــى مـــدى ا)بوســـ
عنـد الجنـين )حركـات منتظمـة فـي  الفعالية التنفسـيةتعطى نقطتان لكل من و دقيقة، 

حركات للجسم  )على األقل  الحركات الجنينيةثانية(،  بلعوم الجنين على مدى 
ـــــة الجنينيـــــةأو األطـــــراف(،  بســـــط لمـــــرة واحـــــدة فـــــي أحـــــد مفاصـــــل )عطـــــف و  المقوي
)أكبر أبعاد الجيوب الطوالنية للسائل االمنيوسـي يزيـد  السائل األمنيوسياألطراف(، و

سم(، وجميعها تشاهد باألمواج فوق الصوتية. على 
3          

فـي األوعيـة الجنينيـة بدقــة، علـى قيــاس جريـان الـدم يعتمـد التصـوير الصـوتي بالـدوبلر  -
تكون سرعة جريـان الـدم فـي الشـريان السـري حيث يسمح بتحديد المعاوقة الوعائيـة، 
ــي ــة خــالل فتــرة االنبســاط القلب ــدم فــي الشــريان الســري خــالل مرتفع ، ولكــن جريــان ال

االنبســاط قــد يكــون بطيئــًا، غائبــًا، أو حتــى معكوســًا إذا كــان الجنــين متألمــًا مــع ارتفــاع 
اومة في الجريان المشيمي. المق

وبشكل مشابه، ونظـرًا ألن سـرعة الجريـان األعظمـي عبـر وعـاء دمـوي تتناسـب عكسـًا  -
مع لزوجة السائل الذي يمر عبره، فإن الدراسة بالدوبلر للشريان المخـي المتوسـط عنـد 
الجنين تستعمل اآلن كواسم غير غاٍز لتقييم فقر الدم الشـديد عنـد الجنـين حـين يخـتلط 

 حمل بالتمنيع اإلسوي الريصي.ال
. ومـــن إجـــراء التـــداخالت التوليديـــة الغازيـــة يســـاعد التصـــوير بالـــدوبلر علـــىوأخيـــرًا  -

ـــذكر بـــزل الســـائل  ـــب توجيهـــًا مباشـــرًا بـــاألمواج فـــوق الصـــوتية ن اإلجـــراءات التـــي تتطل
األمنيوســـي، أخـــذ عينـــات مـــن الزغابـــات الكوريونيـــة، وســـحب عينـــة دمويـــة مـــن الحبـــل 

الجلد )بزل الحبل السري(.السري عبر 



 
  

  
  

منيوســي، حيــث تؤخــذ عينــة مــن الســائل الموجــود فــي الجــوف األفــي البــزل األمنيوســي  -
خالل الحمل. األكثر شيوعًا التداخالت التشخيصية الغازية  يمثل هذا اإلجراء 

في أحد جيوب السائل  قياس يتم تحت التوجيه باألمواج فوق الصوتية إدخال إبرة  -
معـــاء أو األوعيـــة األاألمنيوســـي الواضـــحة تحـــت ظـــروف عقيمـــة، مـــع تجنـــب إصـــابة 

الوالدية إضافة إلى المشيمة قدر اإلمكان. 
مــن الســائل األمنيوســي إلجــراء االختبــارات المورثيــة. يعطــى  ســم يســحب حــوالي  -

نظــرًا إلمكانيــة حــدوث  للحامــل ســلبية الريــزوس (الغلوبــولين المنــاعي  
التمنيع اإلسوي الريصي بسبب هذا التداخل في نسبة صغيرة من الحاالت.

 

1  

-األسـبوع يجرى البزل األمنيوسي لتشخيص الشـذوذات الصـبغية قبـل الـوالدة فـي  -
ان محصـول . وتتضمن المخاطر الناتجة عن هذا التداخل كاًل من فقدمن الحمل 

% مــن الحــاالت وتســرب الســائل األمنيوســي بعــد البــزل بمعــدل قابــل الحمــل فــي 
% من الحاالت. للقياس في 

مــن الحمــل مــع ارتفــاع  يترافــق البــزل األمنيوســي البــاكر الــذي يجــرى قبــل األســبوع  -
%(، وخطـــورة %(، ارتفـــاع معـــدل التســـريب بعـــد البـــزل )-معـــدل اإلســـقاطات )

%(. ( )حنف القدم ) إضافية لحدوث
يحتــــاج زرع الخاليــــا األمنيوســــية ألســــبوعين قبــــل أن يصــــبح باإلمكــــان إجــــراء الدراســــة  -

أن يطبــق  ( يمكــنأن التهجــين الومضــاني فــي الموضــع )مــن رغم بــالالصــبغية، 
الـذي (، ، أو ، ثـل تثلـث الصـبغي نوعية للصـبغيات )م باستخدام مسابير

 أيام. ئج أولية خالل يمكن أن يعطي نتا
يتيح البزل األمنيوسي تشخيص الشذوذات وحيدة المورثـة التـي تتظـاهر علـى المسـتوى  -

تســــمح مضــــاعفة الــــدنا الجنينــــي الموجــــود فــــي الخاليــــا  كمــــا الجزيئــــي خــــالل الحمــــل.



 
  

  
  

( بــإجراء الدراســة األمنيوســية بشــكل ســريع مــن خــالل تفاعــل سلســلة البــوليميراز )
والالمباشرة للشذوذات المورثية.  الجزيئية المباشرة

ومن األمثلة على االضطرابات المورثية الشـائع تشخيصـها خـالل الحمـل نـذكر التليـف  -
ــدم المنجلــي، ومتالزمــة الصــبغي  –الكيســي، داء تــاي  الهــ . ومــع  ســاكس، فقــر ال

تقــدم مشــروع خريطــة الجينــوم البشــري، ســوف تصــبح أعــداد متزايــدة مــن االضــطرابات 
 قابلة للتشخيص خالل الحمل باالعتماد على هذه الطريقة.المورثية 

2     

مـــن األمثلــــة علـــى االختبــــارات الكيميائيــــة الحيويـــة التــــي يمكــــن إجراؤهـــا علــــى الســــائل  -
مثـــل أحـــد البروتينـــات التـــي ي ( الـــذياألمنيوســـي نـــذكر معـــايرة ألفـــا فيتـــوبروتئين )

نتجها الجنين، والتي ال يمكن تحريها في السائل األمنيوسي في األحـوال الطبيعيـة إال ي
بكميات ضئيلة. 

إذا كــان الجنــين يعــاني مــن انفتــاح فــي جــدار بطنــه أو ظهــره )كمــا فــي آفــات األنبــوب  -
ســـوف يرتفـــع فـــي الســـائل األمنيوســـي  العصـــبية أو انشـــقاق جـــدار الـــبطن( فـــإن 

ه اآلفـــات حتـــى إذا لــــم تكـــن موجـــودات األمـــواج فــــوق بحيـــث يســـاعد علـــى كشــــف هـــذ
الصوتية قاطعة.

3   

باإلضافة لما ذكر سابقًا يستعمل البزل األمنيوسـي فـي تشـخيص عـدم النضـج فـي رئـة  -
تم ذلـك مـن خـالل الجنين في حالة الوالدة المبكرة الوشيكة أو قبل الوالدة االنتخابية. وي

معايرة الفوسفولبيدات الرئوية، والتي تعبر من رئتي الجنين إلى السائل األمنيوسي. 
إذا كان الفوسفاتيديل غليسرول إيجابيًا وكانـت نسـبة اللسـيتين إلـى السـفينغوميلين أكبـر  -

فإن ذلك سيتوافق مع نقص نسبة الكرب التنفسي عند الوليد.  من 



 
  

  
  

ق األغشية البـاكر دون أن يكـون التشـخيص واضـحًا باسـتعمال وفي حال االشتباه بتمز  -
من زرقة المتيلـين فـي  سم -االختبارات المعيارية، فمن الممكن اللجوء إلى حقن 

السائل األمنيوسي. إذا شوهد اللون األزرق على قطعـة الشـا  الموضـوعة فـي المهبـل 
فإن ذلك يؤكد تمزق األغشية. 

ذ عينات من السائل األمنيوسـي لجـراء تلـوين غـرام، تعـداد وأخيرًا فقد تم اللجوء ألخ -
، والــزرع الجرثــومي -كريــات الــدم البيضــاء، مســتوى الســكر، مســتوى النترلــوكين

.األخماج ما قبل الوالديةبهدف تشخيص 
4   

       

جـــي هـــو تـــدبير االستســـقاء األمنيوســـي إن الهـــدف األولـــي للبـــزل األمنيوســـي العال -
 ومتالزمة نقل الدم الجنيني.

ــــب الســــائل  - ــــادة أطــــوال األقطــــار العموديــــة لجي ــــه زي يعــــرف االستســــقاء األمنيوســــي بأن
سم باألمواج فوق الصوتية، حيث يمكن أن يعيق الوظيفة التنفسية  األمنيوسي على 

عند األم أو يؤدي إلى مخاض باكر. 
ة حجــم الســائل األمنيوســي عــن عــدم ابــتالع الجنــين لــه، أو بســبب يمكــن أن تنــتج زيــاد -

فرط اإلدرار عند الجنين. وتشاهد الحالة األخيرة فـي متالزمـة نقـل الـدم الجنينـي بسـبب 
عـــدم تـــوازن االتصـــال الوعـــائي فـــي مشـــيمة التـــوأم وحيـــد الكوريـــون. لقـــد ترافـــق البـــزل 

مــن الســائل األمنيوســي مــن الكــيس األمنيوســي المتكــرر إلزالــة الحجــوم الكبيــرة الزائــدة 
الحملي الخاص بالتوأم المتلقي مع تحسن النتائج حول الوالدة.

(CVS)  

 

تعتبر خزعة الزغابات الكوريونية من الطـرق األخـرى لتقيـيم الخاليـا الجنينيـة فـي إطـار  -
في وقت أبكـر مـن البـزل األمنيوسـي، حيـث  وتجرى ة. التشخيص ما قبل الوالد



 
  

  
  

ســهولة هــذا مــن رغم بــال. و مــن الحمــل و عــادة مــا يجــرى ذلــك بــين األســبوع 
إال أنه ال يجرى عادة قبل األسبوع التاسع، ذلك أنه يترافق  العمليةاإلجراء من الناحية 

الوليـد، وقـد يعـود ذلـك مع زيادة نسبة عسرة التصنع الفموية الفكية وفـي األطـراف عنـد 
 إلى الحوادث الوعائية الناجمة عنه.

 . فـي حالـة عبر عنق الـرحم أو عبـر الـبطن تحـت ظـروف عقيمـة تجرى  -
ســم مــن القثطــرة حتــى المشــيمة عبــر عنــق الــرحم  -عبــر عنــق الــرحم يــتم إدخــال 

مل تحتوي على وسـط  تحت التوجيه باألمواج فوق الصوتية. توصل محقنة سعة 
مغذي إلى القثطرة، ويطبق الضغط السلبي بحيث تشفط أجزاء من الزغابـات المشـيمية 

يـــتم  -إلـــى داخـــل المحقنـــة. تتبـــع المقاربـــة عبـــر الـــبطن باســـتعمال إبـــرة قيـــاس 
إدخالهـــا إلـــى المشـــيمة عبـــر جـــدار الـــبطن. وفـــي أي مـــن الحـــالتين يعطـــى الغلوبـــولين 

زوس. إن معــــــدل االختالطــــــات ( لــــــألم ســــــلبية الريــــــالمنــــــاعي الريصــــــي )
 .%تقل نسبة السقاطات بعد هذا الجراء عن منخفض في كل من الطريقتين، و

طة اسـمنقسـمة التـي يـتم الحصـول عليهـا بو المباشـر للخاليـا ال لمجهـرييسمح الفحص ا -
أيام، ويعطي الـزرع النسـيجي نتـائج خلويـة  بتحري الشذوذات الصبغية خالل  

هي أقل نوعًا ما منهـا فـي  ولكن الدقة التشخيصية لـ أيـام.  -في غضون 
% مـن يكية الصبغية فـي البزل األمنيوسي المعياري نظرًا الحتمال مشاهدة الموزاي

. التي تقتصر عادة على المشيمة دون الجنينالحاالت، 
في السائل األمنيوسي بهذه  عدم القدرة على تقييم مستويات  ومن سلبيات  -

ة، وبذلك فإن البزل األمنيوسي يجب أن يجرى في الثلث الثاني من الحمل لكـل الطريق
حامل يمكن أن يعاني جنينها من إحدى آفات األنبوب العصبي.

يمثل بزل الحبل السري  إحدى الطرق المستخدمة في الحصول على دم الجنين بشكل  -



 
  

  
  

م من الوريد السري في مكان ارتكاز الحبل السـري تحـت الرؤيـة مباشر، حيث يؤخذ الد
المباشرة باألمواج فوق الصوتية. 

، حيــث تزيــد قيمتــه يمكــن التأكــد مــن المصــدر الجنينــي للــدم المســحوب بمعــايرة  -
فيمتـــولتر فـــي الـــدم الجنينـــي فـــي الحـــاالت النموذجيـــة، فـــي حـــين أن هـــذه  علـــى 

 في األم. القيمة تقل عن 
اســــــتطبابات بــــــزل الحبــــــل الســــــري هــــــو معــــــايرة أكثــــــر مــــــن الناحيــــــة التاريخيــــــة فــــــإن و  -

الهيماتوكريت الجنيني فـي حـاالت فقـر الـدم االنحاللـي، وفـي التمنيـع اإلسـوي الريصـي 
بشكل خاص. وفي الواقـع فقـد تـم االسـتغناء عـن بـزل الحبـل السـري لهـذه الغايـة خـالل 

صــوير الشــريان المخــي المتوســط بالــدوبلر الســنوات القليلــة الماضــية بعــد اللجــوء إلــى ت
لتقييم فقر الدم عند الجنين. 

واليــوم يجــرى بــزل الحبــل الســري لتقيــيم الصــيغة الصــبغية عنــد الجنــين خــالل وقــت  -
. وعلى عكس الخاليـا األمنيوسـية، فـإن كريـات الـدم البيضـاء الجنينيـة يمكـن أن قصير

 .أيام تزرع سريعًا حيث تصبح النتائج جاهزة خالل 
تقتــرب نسـبة ضــياع محصـول الحمــل ، %يبلـل معــدل السـقاطات بعــد هــذا الجـراء  -

% حين يعاني الجنين من الخزب. قد ينتج ضياع محصول الحمل عن اإلنتـان من 
األمنيوسي، تمزق األغشـية، النـزف مـن مكـان االنثقـاب، بـطء القلـب، أو خثـار الوعـاء 

الدموي الذي سحب منه الدم.

    

يعرف قصور الفوهة الباطنة لعنق الرحم بعدم قدرة عنق الرحم المحافظـة علـى الجنـين  -
فــي حــال عــدم وجــود تقلصــات رحميــة أو مخــاض. تجــرى عمليــة تطويــق عنــق الــرحم 
بوضــع خياطــة داخــل عنــق الــرحم وهــي مقترحــة  كعــالج جراحــي لهــذه الحالــة، وتجــرى 

 للحمل.  –  عملية التطويق في األسبوع



 
  

  
  

ـــة ماكدونالـــد. بوضـــع خـــيط فـــي منطقـــة  - ـــر شـــيوعًا هـــي عملي إن عمليـــة التطويـــق األكث
(.  - الوصل بين عنق الرحم والمهبل )الشكل 

 

 : عملية ماكدونالد.1-16لشكل ا

أمـا عمليــة شــيرودكار فيوضــع خـيط التطويــق داخليــًا ضــمن عنـق الــرحم بشــكل دائــري.  -
والمستقيم في أثناء العملية ويجب فك قطبة التطويـق عنـد ويجب تجنب إصابة المثانة 

بـــدء تقلصـــات المخـــاض. كمـــا يجـــب مراقبـــة المريضـــة بشـــكل مســـتمر نظـــرًا الحتمـــال 
حدوث نزف تناسلي أو انبثاق أغشية أمنيوسية أو إنتان.

 

 

   

الواليـات المتحـدة فـي يومنـا هـذا حـوالي تبلغ نسبة تطبيق الوسائل المساعدة للوالدة فـي 
% من الحاالت باستخدام الملقط أو -%، وتتمثل هذه الوسائل في -

. ولكل % من جميع الوالدات بالعملية القيصرية  – تتمم المحجم الجنيني. 
 وسيلة من هذه الوسائل إيجابياتها وسلبياتها.

 
 



 
  

  
  

  

( تطبيـق الشـد علـى رأس الجنـين مـع أو يتيح الملقـط الـوالدي ) -
بدون التدوير حين تكون القوة الدافعة لألم غير كافية إلتمام الوالدة الطبيعية للجنين. 

تـــوفر زمرتـــان مــــن ، وتالمالقـــط المســـتعملة فـــي الوقـــت الـــراهن  -يبـــين الشـــكل  -
الكالسيكي والملقط االختصاصي، حيث يعتمد اختيار الملقـط المالقط الوالدية: الملقط 

على االستطباب.

: أنواع الملقط الوالدي المستخدمة. قلياًل ما يستخدم ملقط كيالند الذي 2-16الشكل: 

 يعتبر ملقطاً متوسطاً يطبق للمساعدة في الدوران.

ل تطبيـق الشـد تستخدم المالقط الكالسيكية أو المعيارية في تسريع الـوالدة مـن خـال  -
ـــين ـــى جمجمـــة الجن األجـــزاء التـــي تتكـــون منهـــا ملعقـــة   - . ويبـــين الشـــكل عل

يصــمم بحيــث يتوافــق مــع انحنــاء رأس الجنــين.  تقعــرًا رأســياً الملقــط. تمتلــك كــل ملعقــة 
يمتلــك ملقــط سيمبســون تقعــرًا رأســيًا مــدببًا بحيــث يتناســب مــع رأس الجنــين حــين يبــدي 

في حين أن ملقط إليوت يمتلك تقعرًا رأسيًا أكثر استدارة يالئـم  قدرًا كبيرًا من المطابقة،
رأس الجنــين غيــر المطــابق. يطــابق التقعــر الحوضــي للملقــط الكالســيكي شــكل القنــاة 

 .الوالدية



 
  

  
  

 
 . أجزاء الملقط الجنيني الكالسيكي 3 – 16الشكل 

 

 مهبلية بالملقط الجنيني:توجد بشكل عام أربعة استطبابات للوالدة ال
عنــد تطــاول المرحلــة الثانيــة للمخــاض. تعــرف هــذه الحالــة فــي الخروســات بأنهــا توقــف  .

تطــور المخــاض لمــدة ســاعتين فــي غيــاب التخــدير النــاحي أو لمــدة ثــالث ســاعات فــي 
حال التخدير الناحي. أما في الولـودات فهـي تعـرف بأنهـا توقـف المخـاض لمـدة سـاعة 

 اعتين مع التخدير.دون تخدير ولمدة س
 الحدوث. بوجود التألم الجنيني أو أن يكون وشيك عند االشتباه .
 (.-لتثبيت الرأس المتأخر في والدة المجيء المقعدي )الشكل  .
لتقليص فترة الطور الثاني للمخاض لمصلحة األم. إن الحاالت الوالدية التي قد تشكل  .

لمخاض، مثل فرط التوتر الشرياني، خطورة على األم بسبب الحزق في الطور الثاني ل
االضــطرابات القلبيــة، أو األمــراض الرئويــة، يمكــن أن تشــكل اســتطبابًا للــوالدة بــالملقط 



 
  

  
  

الجنينــي. كــذلك يوصــى بتطبيــق هــذه الطريقــة مــع التخــدير فــوق الجافيــة، وذلــك ألنــه 
يؤدي إلى تراجع فعالية الحزق خالل الطور الثاني من المخاض.

 يريالرأس المتأخر باستعمال ملقط با طريقة توليد. 4 – 16الشكل 

 
    

. تصنف طريقة تطبيق الملقط حسب تـدخل المجـيء ونـوع الوضـع عنـد تطبيـق الملقـط -
 التوليد وأمراض النساء التصنيف اآلتي:وقد اقترحت الكلية األمريكية لمختصي 

تكــون فــروة الــرأس مرئيــة عنــد مــدخل الفــرج،  (:لي  الملقــط الســف .
رأس الجنــــين عنــــد العجــــان، جمجمــــة الجنــــين عنــــد أرضــــية الحــــوض، الــــدرز الســــهمي 
بالوضــع األمــامي الخلفــي أو الوضــع قمــي أيمــن أو أيســر أمــامي، ودوران رأس الجنــين 

 درجة. ال يتجاوز 



 
  

  
  

ل نقطــة مــن جمجمــة الجنــين فــي تتوضــع أســف (:الملقــط المــنخفض   .
ســم أو أكثــر مــن ذلــك. وهنــاك نوعــان لتطبيــق الملقــط الســفلي: الــدوران  المســتوى  

 درجة. درجة أو أقل، والدوران ألكثر من  
يكون رأس الجنين متدخاًل، ولكن أسفل نقطة من  (:الملقط المتوسط   .

 .جمجمة الجنين تكون أعلى من المستوى  
موافقة المريضة حول الفوائد والمخاطر المحتملة قبل تطبيق الملقط الجنينـي.  تؤخذ -

. يشرل اسـتطباب التـداخل للمريضـة بشـكل واضـح، ويسـجل ذلـك فـي سـجلها الطبـي
ـــام االتســـاع، األغشـــية متمزقـــة، ورأس الجنـــين متـــدخاًل فـــي  يشـــترط أن يكـــون العنـــق ت

المتــدخل، تقــدير حجــم الجنــين، الحــوض. يجــرى التقيــيم الســريري لتحديــد نــزول الجــزء 
حــــول وضــــع رأس  كمــــا ينبغــــي أال يكـــون هنــــاك أدنــــى شــــكوحجـــم الحــــوض الوالــــدي، 

الجنــين. يجــرى هــذا التقيــيم مــن خــالل جــس الــدروز واليــوافيخ ومقارنتهــا بحــوض األم. 
تخـــدر المريضـــة بشـــكل جيـــد إمـــا بإحصـــار العصـــب االســـتحيائي )فـــي حـــاالت الملقـــط 

الناحي. تفرغ المثانة للوقاية من األذيات ولتـأمين المزيـد مـن السفلي فقط( أو بالتخدير 
المساحة لتفعيل الوالدة.

  

يــتم إدخــال ملعقتــي الملقــط بــداخل المهبــل بحيــث يكــون الــدرز الســهمي متوضــعًا بــين  -
ساقي الملعقتين وموازيًا لهما مباشرة. 

ية األنسجة الوالديـة بإدخـال اليـد داخـل المهبـل إلرشـاد إصـبع الملعقـة تتم الوقاية من أذ -
في مسارها على التقعر الحوضي الطبيعي للقناة الوالدية. 

يقفـــل الملقـــط حـــين تحـــزق األم ويطبـــق الشـــد علـــى الملقـــط. ويكـــون اتجـــاه الشـــد موازيـــًا  -
بدايــة باتجــاه لمحــور القنــاة الوالديــة عنــد ذلــك المســتوى، وبــذلك فــإن الشــد يكــون فــي ال

األسفل ثم يتجه بالتـدريج نحـو األعلـى مـع والدة رأس الجنـين. ومـع والدة الـرأس بشـكل 
ألرض تقريبًا. لكامل تصبح ساقا الملعقتين عموديتين 



 
  

  
  

إذا لـم يتقــدم رأس الجنــين بتطبيـق الشــد المالئــم يشــتبه بعـدم التناســب الرأســي الحوضــي  -
 جرى الوالدة القيصرية.ويلغى التداخل )فشل تطبيق الملقط(، حيث ت

سنســــتعرض اختالطــــات الــــوالدة بــــالملقط الجنينــــي فــــي كــــل مــــن األم والجنــــين بعــــد أن  -
نتحدث عن المحجم الوالدي.

 

( مـــاص علـــى رأس الجنـــين. ونظـــرًا علـــى تطبيـــق قـــديح )يعتمـــد المحجـــم الـــوالدي  -
رنة بالملقط فـإن الـوالدة بـالمحجم الجنينـي قـد أصـبحت أكثـر للسهولة النسبية للوالدة مقا

شيوعًا في الواليات المتحدة. بعد التأكد من عدم وجود أنسـجة والديـة بـين القـديح وبـين 
رأس الجنــين يطبــق الضــغط الســلبي مــن خــالل مضــخة ماصــة. بعــد ذلــك يطبــق الشــد 

حسب نفس المبادئ المتعلقة بالملقط الجنيني. 
رأس الجنــين بحيــث يتــدخل فــي حــوض األم بأصــغر إنعطــاف ة علــى ينبغــي المحافظــ -

قطـــر ممكـــن، ويـــتم ذلـــك بوضـــع الحافـــة الخلفيـــة للقـــديح المـــاص فـــوق الـــدرز الســـهمي 
تحـزق األم  . حـين – سم، ويظهر ذلك في الشـكل  وخلف اليافوخ األمامي بـ 

عــن رأس الجنــين يطبـق الشــد موازيــًا لمحــور القنــاة الوالديــة. قــد ينفصــل القــديح المــاص 
إذا لـــم يتقـــدم رأس الجنـــين فـــي القنـــاة الوالديـــة «. »عنـــد الشـــد، ويـــدعى ذلـــك 

ـــق الشـــد المالئـــم أو إذا انفصـــل القـــديح لمـــرتين فينبغـــي االشـــتباه بعـــدم التناســـب  بتطبي
الرأســـي الحوضـــي مـــع إيقـــاف اإلجـــراء واللجـــوء إلـــى الـــوالدة القيصـــرية. إن اســـتطبابات 

 اثلة الستطبابات الوالدة بالملقط الجنيني.الوالدة بالمحجم مم
أمــا بالنســبة لشــروط تطبيــق المحجــم فهــي أيضــًا نفســها ولكــن مــع بعــض االســتثناءات.  -

يعتبـــر تطبيـــق المحجـــم مضـــاد اســـتطباب فـــي الـــوالدة المبكـــرة، وذلـــك ألن رأس الجنـــين 
اص يكون في هذه الحالة أكثر عرضة لألذية بسبب القـديح المـاص. يعتبـر القـديح المـ

مالئمـــًا لجميـــع المجيئـــات القميـــة، ولكنـــه ينبغـــي أال يســـتخدم علـــى اإلطـــالق فـــي والدة 
 الجنين بالمجيء الوجهي أو المقعدي، بعكس الملقط الجنيني.



 
  

  
  

)أ( التطبيق خاطئ نظرًا النبساط رأس الجنين، تطبيق المحجم الجنيني.  5 – 16الشكل 

ل. )ب( التطبيق الصحيح فوق اليافوخ مما يؤدي إلى زيادة القطر الذي يتم فيه التداخ

 الخلفي مع انعطاف رأس الجنين حين يطبق الشد على المحجم.
 

يســـمح فهـــم الفوائـــد والمســـاوئ المحتملـــة لكـــل أداة مســـاعدة فـــي الـــوالدة المهبليـــة بتقـــديم 
 ن اختيار األداة األفضل لكل حالة سريرية.المشورة لألم، حيث يمك

يمتلك الملقط نسبة نجاح إجمالية أعلى بالنسبة للوالدة المهبلية. يبلغ معدل الفشل عند  -
% بالنســـبة للمحجـــم. %، فـــي حـــين أن معـــدل الفشـــل يصـــبح اســـتخدام الملقـــط 

مـــا وبشـــكل عـــام فـــإن معـــدالت األذيـــات الوالديـــة تكـــون أعلـــى عنـــد اســـتخدام الملقـــط، أ
المراضة الجنينية.  فيالمحجم الوالدي فهو يترافق مع معدالت أعلى 

يترافــق اســتعمال الملقــط مــع زيــادة احتمــال رضــوض المهبــل واألنســجة العجانيــة وأذيــة  -
طة اســـمـــن ذلـــك، فـــإن الولـــدان المولـــدين بو المعصـــرة الشـــرجية الوالديـــة. وعلـــى العكـــس 

( ة الرأسـية )المحجم يبدون نسـبة اعلـى لحـدوث األورام الدمويـ



 
  

  
  

وذة الصفاقية للجمجمة خ)تجمع الدم تحت السمحاق العظمي( واألورام الدموية تحت ال
( )تجمع الدم في الفراغ الواسع نسبيًا فوق السمحاق الذي )

يمكن أن يسمح بنزف كمية كبيرة من الدم( إضافة إلى نزوف شبكية العين. 
تعمال هاتين األداتين معًا مع ارتفاع معدل المراضة الجنينية حيث ينبغـي لقد ترافق اس -

قـــد أظهـــرت الدراســـات و  تجنـــب ذلـــك أو اتقـــاء الحـــذر الشـــديد عنـــد اتبـــاع مقاربـــة كهـــذه.
التراجعيــــة لليــــافعين المولــــدين بــــالوالدة المهبليــــة الطبيعيــــة، الملقــــط، المحجــــم، والــــوالدة 

الجسدي واالستعرافي. القيصرية اختالفًا ضئياًل في التأثر
 

هـي والدة الجنــين مـن خــالل شــق فـي جــدار الـبطن والــرحم عنــد األم. الـوالدة القيصــرية  -
ينبغي أن تمتلـك المستشـفيات التـي تقـدم الخـدمات التوليديـة الطـاقم والمعـدات الالزمـة و 

 دقيقة كحد أقصى. ل إلجراء الوالدة القيصرية اإلسعافية خال
تعتبــر الــوالدة القيصــرية األكثــر شــيوعًا فــي العمليــات الجراحيــة الكبــرى التــي تجــرى فــي  -

الواليـــات المتحـــدة فـــي الوقـــت الـــراهن. لقـــد ازداد معـــدل الـــوالدات القيصـــرية ألكثـــر مـــن 
% مـــن حتـــى حـــوالي  % مـــن الـــوالدات فـــي عـــام خمســة أضـــعاف مـــن 

وتعــزى هــذه الزيــادة الواضــحة فــي معــدل الــوالدات القيصــرية  الــوالدات فــي يومنــا هــذا.
للعديد من العوامل، بما في ذلك الفائدة المفترضة للجنين، قلـة المخـاطر التـي تتعـرض 

 لها األم نسبيًا، القبول االجتماعي، والخوف من المقاضاة.
ليلــة وغيــر تعتمــد الفوائــد مــا حــول الــوالدة القيصــرية مــن الناحيــة القانونيــة علــى دالئــل ق -

أضـــعاف فـــي معـــدل الوفيـــات حـــول  محـــددة. لقـــد حـــدث نقـــص بمعـــدل يزيـــد علـــى 
الــوالدة فــي الواليــات المتحــدة علــى مــدى الســنوات األربعــين األخيــرة مــع تطــور الرعايــة 

الوليـــد. ولكـــن درجـــة مســـاهمة الـــوالدة القيصـــرية فـــي هـــذا  دالصـــحية حـــول الـــوالدة وعنـــ
ا يتعلـق بـالوالدة القيصـرية فـي تمـام الحمـل. لقـد التحسن هو أمر مختلف عليه، إال فيم

ـــد قـــد  ـــد والمراضـــة الشـــديدة عنـــد الولي ـــد الولي تبـــين أن نســـبة الوفيـــات حـــول الـــوالدة وعن



 
  

  
  

ــــى انخفضــــت مــــن  ــــوالدة % فــــي حــــاالت الــــوالدة المهبليــــة إل % فــــي حــــاالت ال
ية عــن يقــل المعــدل اإلجمــالي الحــالي للوفيــات الناجمــة عــن الــوالدة القيصــر  القيصــرية.

، ولكــن هــذه النســبة أكبــر بخمــس مــرات منهــا فــي الــوالدة المهبليــة. إال أن 
الدراسات األخيرة قد أظهرت أن نسبة الوفيات الوالدية بعـد الـوالدة القيصـرية االنتخابيـة 

، العنايــــة ةالجراحيـــالتقنيـــة تقـــارب تلـــك فـــي الــــوالدة المهبليـــة. ويعـــود ذلـــك إلــــى تطـــور 
 ، والصادات.التخديرية، نقل الدم

تعتبر المراضة الوالدية المتعلقة بالوالدة القيصـرية أعلـى منهـا بالنسـبة للـوالدة المهبليـة،  -
وذلك بسبب زيادة اإلنتانات، النزف، واآلفات الصمية الخثرية بعد العمل الجراحي. إن 
الخطــورة النســبية اللتهــاب بــاطن الــرحم هــي أكبــر بكثيــر فــي مرضــى الــوالدة القيصــرية 

رغم أن المعـــدل يـــنخفض إلـــى النصـــف بتطبيـــق بـــالفـــي حـــاالت الـــوالدة المهبليـــة، منهـــا 
 الصادات الوقائية. 

قــد ينــتج النــزف عــن أســباب توليديــة، كالعطالــة الرحميــة، أو عــن أســباب جراحيــة، كمــا  -
تترافــــق الــــوالدة و فــــي النــــزف النــــاجم عــــن مكــــان شــــق الــــرحم أو قطــــع وعــــاء دمــــوي. 

وادث الصمية الخثرية مقارنة بالوالدة المهبلية.القيصرية بزيادة كبيرة في الح

% من ارتفاع نسبة إجـراء هـذا لقد ساهمت أربعة استطبابات للوالدة القيصرية في  -
 التداخل خالل السنوات األربعين المنصرمة: 

%(.-سوابق والدة قيصرية   -            %(.عسر الوالدة   -
%(. -الت لم الجنيني   - %(.-لمجيء المقعدي  ا -

طلقـــًا إلجـــراء الـــوالدة القيصـــرية. ميعتبـــر وجـــود شـــق ســـابق للعضـــلة الرحميـــة اســـتطبابًا  -
وينطبــق ذلــك علــى جميــع الــوالدات القيصــرية الكالســيكية وبعــض التــداخالت الجراحيــة 

صــرية فــي جميــع الحمــول علــى العضــلة الرحميــة. ينبغــي كــذلك اللجــوء إلــى الــوالدة القي
.بالمشيمة المنزاحةالمختلطة 

 



 
  

  
  

 تصـــنف العمليـــة القيصـــرية حســـب مكـــان الشـــق المجـــرى علـــى عضـــلة الـــرحم )الشـــكل -
( وليس الشق الجلدي.  -

( فـي حالـة القيصـرية السـفلية المعترضـة ) -
( يكون الشق الرحمي معترضًا في القطعـة السـفلية للـرحم. تتميـز هـذه الطريقـة )

طــــورة النــــزف، التهــــاب بانخفــــاض معــــدل تمــــزق الندبــــة فــــي الحمــــول التاليــــة ونقــــص خ
 ل األمعاء، والتصاقات األمعاء.البريتوان، خز 

 
 . الشقوق المستخدمة في الوالدة القيصرية6 – 16الشكل 

 (.ة البديلة فهـي القيصـرية الكالسـيكية  أما المقارب -
تعتمـــد هـــذه الطريقـــة علـــى إجـــراء شـــق عمـــودي فـــي القطعـــة العلويـــة للـــرحم مـــن خـــالل 
العضلة الرحمية. يمكن إجراء شق عمودي في القطعة السفلية، وفي هذه الحالـة يشـار 

ـــة،  ـــة بالقيصـــرية الســـفلية العمودي ـــى العملي ـــالإل أن الشـــق سيصـــل حتمـــًا إلـــى مـــن رغم ب
القطعة العلوية للرحم. 



 
  

  
  

تتضمن االستطبابات الشـائعة للـوالدة القيصـرية الكالسـيكية كـاًل مـن الـوالدة المبكـرة  -
بالمجيء المقعدي قبل تطور القطعـة السـفلية للـرحم، المجـيء المعتـرض مـع توجـه 

ة للرحم نظـرًا ظهر الجنين نحو األسفل، عدم القدرة على الوصول إلى القطعة السفلي
 .لوجود أورام ليفية رحمية أو التصاقات، أو عند التخطيط الستئصال الرحم

لنـــوع الشـــق المجـــرى فـــي جـــدار الـــرحم أثـــر هـــام علـــى احتمـــال تمـــزق الـــرحم فـــي  يكـــون -
ســابقة فــي ندبــة الحمــول الالحقــة. يمكــن لتمــزق الــرحم، والــذي يعــرف علــى أنــه انفتــاح 

ديــة هامــة نتيجــة للنــزف الغزيــر وتــأذي الجنــين أو الــرحم، أن يــؤدي إلــى اختالطــات وال
يقــل احتمــال تمــزق الــرحم العرضــي فــي الحمــل التــالي بعــد إجــراء شــق علــى موتــه. 

أن هـذه الخطـورة قـد تفـوق هـذا الـرقم إذا مـن رغم بـال، %القطعة السفلية للرحم عـن 
 تبلل نسبة خطـورة تمـزق الـرحم فـي القيصـرية الكالسـيكيةما تم تحريض المخاض. 

ويخطـــط إلجـــراء قيصـــرية انتخابيـــة فـــي الـــوالدات الالحقـــة فـــي كـــل  %.-حـــوالي 
مريضة لديها سوابق قيصرية كالسيكية.

لقـــد تبـــين أن باإلمكـــان التخفيـــف مـــن معـــدل الـــوالدات القيصـــرية بـــاللجوء إلـــى تـــداخلين  -
 ،(( )ســريريين: التحويــل باألعمــال الخارجيــة )
( والــــوالدة المهبليــــة بعــــد الــــوالدة القيصــــرية )

(.) 
 : التحويل باألعمال الخارجية -
يــتم تحويــل الجنــين مــن مجــيء معيــب إلــى مجــيء قمــي لتجنــب الــوالدة  فــي  -

ء خالل المخاض والوالدة أو في حاالت المجيء المقعدي. يطبق هذا اإلجرا القيصرية
مــن الحمــل تحــت التوجيــه بــاألمواج فــوق الصــوتية. يمكــن  أو  بعــد األســبوع 

الخارجيـة المنـاورة إعطاء أحد موقفات المخاض لتخفيـف المقويـة الرحميـة. وباسـتعمال 
إن نسبة االختالطات الجنينية يتم توجيه الجنين بلطف إلى المجيء الرأسي القمي. 



 
  

  
  

 %.ن التفاف الحبل السري أو انفكاك المشيمة منخفضة حيث تقل عن الناجمة ع
يتأثر معدل النجاح هـذا بعـدد الحمـول، العمـر  %.حوالي  يبلل معدل نجال  -

مــن  الحملــي، مكــان ارتكــاز المشــيمة، واالتســاع والتــدخل. يمكــن التبــاع برنــامج 
رية فــي هــذه المجموعــة خــالل بروتوكــوالت معينــة أن يخفــض مــن معــدل الــوالدة القيصــ

مـــن المرضـــى بـــأكثر مـــن النصـــف، وأن يخفـــض المعـــدل اإلجمـــالي للـــوالدة القيصـــرية 
%.بحوالي 

 بعـــــد الـــــوالدة القيصـــــرية المهبليـــــةالـــــوالدة  -
: 

-) األكثـر شـيوعاً  أسباب الوالدة القيصـرية جود سوابق والدة قيصرية ثانييشكل و  -
% من النساء قد خضعن لـوالدة قيصـرية -. وفي الحقيقة فإن حوالي %(
 من قبل.

 سـفلية( لمـرة أو اثنتـين  يمكن إجراء تجربة المخاض في حال وجود سـوابق  -
دم وصــول الشــق الرحمــي الســابق إلــى عنــق الــرحم أو القطعــة العلويــة فــي حــال عــ

ص السـريري مـن أن حجـم للرحم مع غيـاب قصـة تمـزق الـرحم. ينبغـي الت كـد بـالفح
. كمـــا ينبغـــي التأكـــد مـــن جاهزيـــة الطـــاقم الحـــوض الوالـــدي ضـــمن الحـــدود الطبيعيـــة

 والمعدات في حال الحاجة إلجراء الوالدة القيصرية اإلسعافية.
رغـم أن هـذه القيمـة يمكـن أن  %،حـوالي  تبلل النسـبة الجماليـة لنجـال  -

)في المجيئات المعيبة(، وذلك حسـب % % )في عسرة الوالدة( و تتراوح بين 
استطباب الوالدة القيصرية السابقة. تصـادق العديـد مـن التقـارير علـى السـالمة النسـبية 
لهذه الطريقة. تترافق الوالدة القيصرية الناجحة مع نسـبة مراضـة والديـة أقـل دون زيـادة 

ــالوالدة القيصــرية المتكــررة. و  لكــن إذا تمــزق فــي معــدل المراضــة حــول الــوالدة مقارنــة ب
أضــعاف مــع زيــادة كبيــرة فــي  الــرحم فقــد تزيــد نســبة الوفيــات حــول الــوالدة بمقــدار 

نسبة المراضة الوالدية في الوقت نفسه.
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