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لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

1. واإلقياءالغثيان

85 % من السيدات الحوامل

يبقى السبب الدقيق له غامضا  : الغثيان الصباحي.

 من 16-6يحدث هذا الغثيان بين األسبوعين : السريريةالصورة

.الحمل ويتالشى عفويا  

ررة غنية تشجع المريضات على تناول وجبات صغيرة متك: التدبير

.البسيطةبالسكريات 

 إقياءإذا لم يحدث تحسن يعطى مضاد.



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

2.المفرط الحملي اإلقياءHyperemesis gravidarum

اتي يعانين المفرط الحملي للمريضات اللواإلقياءيحتفظ بتعبير : التعريف
ي غالبا  ، مما يستدعواإلقياءذات شأن تعزى للغثيان استقالبيةاضطرابات 
(.ةالمفرط الذي يؤثر في الحالة العامة للمريضاإلقياءأي )االستشفاء 

السببيات:
 هرمونية( زيادة مستوياتhCG العداريةكما هو الحال في التوأم والرحى)

عصبية

استقالبية

 سمية

نفسية اجتماعية.

 من الحمل، ويتالشى عادة 12-8يحدث بين األسبوعين : السريريةالصورة
(.14)األسبوع بعد 



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

2.المفرط الحملي اإلقياءHyperemesis gravidarum

األعراض:
.وعوز في الفيتاميناتالشواردشديد واضطراب في وتجفافمخمصة ◼

.قد تشكو المريضات من الضعف واإلغماء وشح البول واإلمساك◼

العالمات:
انخفاض الضغط الشرياني◼

حمى ونبض ضعيف وسريع◼

والمخمصةالتجفافتالحظ عالمات ◼

(Wernickeاعتالل الدماغ لـ )بسبب وقد يوجد في الحاالت الشديدة يرقان  وخمول وَحَول ◼

.وينتهي الوضع أخيرا  بالسبات والموت في الحاالت الشديدة والمهملة◼

االختالطات:
(الكبديةالفصيصاتنخر في مركز )كبدية قد تحدث إصابة ◼

(النبيباتتنكس )كلوية ◼

وتنجم عن عوز Wernickeموجودات مشابهة لتلك المالحظة في اعتالل الدماغ لـ )دماغية ◼
(B6الفيتامين 

(التهاب العصب البصري، النزف في الشبكية وانفصالها)عينية ◼

.الشواردعدم توازن ◼



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

2.المفرط الحملي اإلقياءHyperemesis gravidarum

 االستقصاءاتInvestigations
BUNاع الـ ، ارتف(الهيماتوكريت)الرسابة، زيادة الكثافة النوعية، ارتفاع الكيتونيةالبيلة: تحليل البول◼

.االستقالبيوالقالءالدم، كلورالدم، نقص بوتاسيومنقص صوديوم الدم، نقص : الشوارد◼

Bh)قياس تجرى عادة ◼ CG ) ا حالتان يمكن لهمالدرقوفرط نشاط الرحويالحمل ) الدرقية و اختبارات الوظيفة
.(المفرطاإلقياءأن تسببا 

التصوير باألمواج فوق الصوتية◼

المعالجة:

اإلقياءالفموية مع إعطاء مضادات اإلماهة.

ونقص حجم الدمالمخبريةفي الفحوص شذوذاتلتصحيح أية : االستشفاء.

 مع رنغرلول مح)الوريدية لإلماهة، يمكن اللجوء اإلقياءللعالج واستمر الكيتونيةالبيلةإذا لم تستجب
.العضلعن طريق الوريد أو عن طريق اإلقياءمع إعطاء مضادات ( دكستروز% 5

  يجب إجراء استشارة بشأن التغذية دائما.

 ،مع التدرج نحو بدءا  بالسوائل الصافيةيتم إدخال التغذية عن طريق الفم بالتدريج عندما يمكن تحملها
ة والحاوية األغذية الصلبة، بحيث تكون الوجبات صغيرة وغنية بالسكريات، مع تجنب األطعمة الدسم

.على البهارات

 وقد سية بإجراء استشارة نفعندما ال تستجيب حالة السيدة الحامل للرعاية الطبية والداعمة، ينصح
(.االختالطاتخاصة عند ظهور العالمات الدالة على )الحمل يستطب اللجوء إلنهاء 



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

3.التهاب المعدة واألمعاء

 الذي يصيبالخمجيالمرض الفيروسييمثل التهاب األمعاء

.السبيل المعدي المعوي األكثر شيوعا  في الحمل

  قد يترافق وإسهاال ، ووإقياءماعصا  تعاني المريضات غثيانا  وألما

.مع صداع وآالم عضلية

جيدة إماهة، وحجر األساس فيها المحافظة على المعالجة داعمة

للمريضة 



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

4. (اللذع)الفؤاد المريئي مع حرقة –المعدي الجزر

رة المعدية ، ويعود السبب فيها لتراجع مقوية المعصحالة شائعة جدا  في الحمل
.السفلية وازدياد الضغط المعدي نتيجة ضغط الرحم الحاملالمريئية

تزداد الشكوى بعد الوجبات وعندما تكون المريضة مستلقية.

المعالجة:
 بمضادات الحموضةقلسهتعديل الحمض الذي يتم.

رفع قمة السرير.

وجبات صغيرة.

إنقاص الدهن في الوجبات.

 والكافئينالشوكوالتهتجنب.

إيقاف التدخين.

تجنب الطعام والشراب باستثناء الماء قبل الذهاب للفراش.



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

االضطرابات الكبدية.ب

1.الركود الصفراوي ضمن الكبد في الحمل

2.تشحم الكبد الحاد في الحمل

3.المرض الكبدي المزمن



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

1.الركود الصفراوي ضمن الكبد في الحمل

االضطراب الكبدي األكثر شيوعا  والنوعي للحمل.

االختالطات:

-الوالدة المبكرة وموت الجنينازدياد خطر حدوث.

- تقريبا  % 70النكسمعدل يبلغ.

التشخيص:

الثلث الثالثتحدث عادة في :األعراض.

.لحكةاالمريضات المصابات بالركود الصفراوي من كلتشكو( 1)◼

.من المريضات% 50قد يتطور يرقان بدرجة بسيطة عند ( 2)◼

.قياءتوجد حمى أو ألم بطني أو غثيان أو ال( 3)◼

راويالصفالحويصلالتهاب الكبد الفيروسي، وأمراض :التشخيص التفريقي.



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

1.الركود الصفراوي ضمن الكبد في الحمل

االستقصاءات:

 القلوية في المصلالفسفتازارتفاع

 الكليالبيلروبينارتفاع

 الصفراوية بالمصلالحموضازدياد ملحوظ في

 الصفراوية في المصل مع وجود الحكة عالمة مشخصةالحموضيمثل ارتفاع.

 البروثرومبينتطاول زمن.

 التدبيرManagement:

-ويهدف للتخفيف من الحكة الشديدة:التدبير الطبي.

الكوليسترامين◼

الديكساميثازون◼

الفينوباربيتال◼

لذلك يجب قياس ذلك الزمن أسبوعيا ، وإعطاء .البروثرومبين، مما يؤدي لتطاول زمن Kمن امتصاص الفيتامين الكوليسترامينينقص ◼
.خالليا  Kالفيتامين 

-التدبير التوليدي:

.فحص حالة الجنين قبل الوالدة في كل الحاالت( 1)◼

.على سائل السلى إلى نضج رئة الجنينالمجراةيجب تحريض المخاض في تمام الحمل، أو عندما تشير الدراسات ( 2)◼

.بعد الوالدة تختفي األعراض عادة في غضون يومين( 3)◼

.ويألن من شأن تناولها في فترة ما بعد الوضع أن يؤدي لعودة حالة الركود الصفرايجب وصف مانعات الحمل الفموية بحذر ( 4)◼



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

2.تشحم الكبد الحاد في الحمل

حالة نادرة: نسبة الحدوث

معدل وفيات أعلى عند األم والجنين: االختالطات.

 الثالثيحدث عادة في الثلث :السريريةالموجودات

 األعراضتتضمن:

اليرقان◼

األلم في الجزء العلوي من البطن◼

اإلرجاجأعراض ما قبل ◼

واإلقياءالغثيان ◼

الحمى، الصداع، والحكة◼

.النتيجة النهائية هي قصور كبد حاد◼

إنهاء الحمل وتقديم معالجة داعمة للكبد:التدبير.



لاالضطرابات الهضمية والكبدية في الحم

3.المرض الكبدي المزمن

التهاب الكبد المزمن الفعال

- اإلرجاجوما قبل والخداجاإلمالصازدياد نسبة حدوث يترافق الحمل مع.

- النكسيجب االستمرار بالكبت المناعي في أثناء الحمل لمنع.

التشمعCirrhosis

 عند السيدات المصاباتحدوث العقم يزداد نسبة.

 والدة بارتفاع معدل وفيات األجنة حول اليترافق الحمل عند هؤالء المرضى
.إضافة إلى سوء اإلنذار عند األم

 فاع التوتر والتي نتجت كاختالط الرتالمريئيةقد يحدث نزف قاتل من الدوالي
.البابي



ني ارتفاع الضغط الشريا

في أثناء الحمل



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

إرجاج–اإلرجاجما قبل .أ(Pre-eclampsia – Eclampsia)

ارتفاع الضغط الشرياني المزمن .ب(Chronic Hypertension)

اإلرجاجارتفاع الضغط الشرياني المزمن مضاف إليه ما قبل .ج

ارتفاع الضغط الحملي .د(Gestational Hypertension)



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

إرجاج–اإلرجاجما قبل .أ(Pre-eclampsia – Eclampsia)

 بروتينية بيلةارتفاع في الضغط الشرياني مع وجود

 والحمل الرحويما عدا الحمل )الحمل من 20بعد األسبوع

(20المتعدد يمكن أن يشخص قبل األسبوع 

 ة ليس لديهن أي قصوتحدث هذه الحالة عند السيدات اللواتي

قبل ذلك، وهذه الحالة خاصة بالحمل إذارتفاع ضغط شرياني

.تتالشى عفويا  بعد الوالدة



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

ارتفاع الضغط الشرياني المزمن .ب(Chronic Hypertension)

20ي ارتفاع الضغط المشخص قبل الحمل أو قبل األسبوع الحمل

.الذي يتم تشخيصه للمرة األولى في الحمل



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

اإلرجاجارتفاع الضغط الشرياني المزمن مضاف إليه ما قبل .ج

 الذي يحدث لدى المريضات اللواتي لديهن اإلرجاجهو ما قبل

.مزمنارتفاع ضغط شرياني 



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

ارتفاع الضغط الحملي .د(Gestational Hypertension)

 ساعة 24ارتفاع الضغط الشرياني الذي يحدث خالل الحمل أو في

.األولى بعد الوالدة دون وجود عالمات أخرى



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

 اإلرجاجما قبل
االعتبارات العامة.أ:

لي تزداد نسبة حدوث المرض في الحمل الذي يحدث في طرفي سن النشاط التناس:العمر◼

الخروسات:عدد الوالدات◼

ي األدنىنسبة االنتشار أعلى عند السيدات ذوات المستوى االجتماع: الطبقة االجتماعية◼

 يج النسيمثل الحمل خاصة في الثلث الثالث فرصة لحدوث المرض، وال يزال
حويالروليس الجنين، العامل األساسي لحدوثه، إذ يشاهد في الحمل المشيمي

.في الحمل المتعددhyperplacentosisالمشيمة المفرط وخثار

تزداد نسبة حدوث المرض عند السيدات اللواتي:
.للمرة األولىالمشيمائيةللزغاباتيتعرضن ◼

لسكري كما هي الحال في الحمل المتعدد والداء االمشيمائيةالزغاباتيتعرضن لكم كبير من ◼
.الرحويوالحمل 

.لديهن مرض وعائي موجود سابقا  ◼

ََ لتطور ارتفاع الضغط في أثناء الحمل◼ .يملكن استعدادا  وراثيا 



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

 اإلرجاجما قبل
السبب.ب:

وعية لألالموسعة البروستاغالنديناتفي الحمل الطبيعي تزداد : البروستاغالندينات(PGE2
المقبض لألوعية والذي A2الترومبوكسان)لها المقبضةفيما تنقص تلك ( والبروستاسيكلين

(الصفيحاتيتشكل في 

 يحدث العكس في الـPIH  مما يحدث تقبضا  وعائيا
IIناألنجوتنسيوازديادا  في الحساسية تجاه تسريب 

.المسَّرب

 لبرويتازايضبط إنزيم )سببا  المشيمة بروتيازخلل وظيفة قد يكون
الفعالية ذاتالببتيداتالجريان الدموي في المشيمة عبر تدرك المشيمي

(.المشيميالوعائية في الدوران 

االضطرابات المناعية

 (جينية)وراثية اضطرابات



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

 اإلرجاجما قبل
اإلمراض.ج:

 وضع مأكسجةالذي يؤدي لحدوث نقص بالتشنج الوعائي يتجلى
زف، وإزالة حيوية أنسجة األوعية الدموية، وقد يتلو ذلك حدوث الن

:كمايليويتظاهر هذا اإلمراض 
عارضا  مع نزف وقد يكون ذلك نزفا  مشيميقصور :المشيمة◼

وموت الجنين داخل IUGRحدوث تأخر النمو ضمن الرحم <<
الرحم

مة قصور الوظيفة الكبدية، النزف تحت المحفظة، متالز:الكبد◼
HELLP.

مع شح بول وبيلة nephronالكليوننخر جزئي أو كلي في :الكلية◼
.anuriaبروتينية وانقطاع البول 

.إرجاجنوبوقد تحدث خلل وظيفة الدماغ :الدماغ والشبكية◼



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

 اإلرجاجما قبل

 السريريةالصورة:

 ارتفاع الضغط
زئبقملم 140يساويارتفاع في الضغط االنقباضي أكثر أو ◼

زئبقملم 90أو ارتفاع الضغط االنبساطي أكثر أو يساوي /و◼

.ساعات4على أن يتم قياس الضغط مرتين على األقل بفارق ◼

البروتينيةالبيلةProteinuria:
dipstick +1لتر بول أو /البروتينات غ من 3يعتبر وجود أكثر من ◼

.البروتينيةللبيلةمشخصا  

.في السبيل البوليخمجيجب نفي وجود ◼



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

 الشديداإلرجاجتشخيص ما قبل:
.زئبقملم 110، االنبساطي زئبقملم 160االنقباضي : ضغط الدم◼
.ساعة24لتر في بول الـ /غ5البروتينيةالبيلة◼
.إلخ..الشرسوفيالصداع، تشوش الرؤية، األلم : وجود األعراض◼
.شح البول◼
.DICوالـ ( في الدمالبيلروبينارتفاع )الدم انحالل ◼
.ارتفاع اإلنزيمات الكبدية◼
.الصفيحاتنقص ◼
الرتفاع اإلنزيمات EL، وhemolysisالنحالل الدم HELLP(Hمتالزمة ◼

 lowالصفيحاتلنقص LP، وelevated liver enzymesالكبدية 
platelets.)

(.دل/ملغ1.1-0.1الطبيعي )المصل في الكرياتينينارتفاع ◼
.الرئويةالوذمة◼
.تأخر نمو الجنين◼



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

الخطوط األساسية للعالج:
رئيسيان للمعالجةخطانهنالك : خطوط المعالجة:

اللفظي التطمينببالتهدئة بدءا  تطبيق الراحة الفيزيائية في السرير، وأيضاً الراحة الذهنية◼
.وانتهاء باستخدام مشتقات المورفين

ومخاطره من جهة واستمرار الحملالخداجعبر الموازنة بين : إنهاء الحمل بتوقيت مالئم◼
.مع ما يمكن أن تمثله البيئة ضمن الرحم من مخاطر من جهة أخرى

 (:التجميليةالمعالجة )العرضية المعالجة
يتضمن التدبير ما يلي:

.يتامينحمية قليلة الملح مرتفعة البروتين مع محتوى عاٍل من الف:النظام الغذائي◼

:األدوية الخافضة للضغط، وأكثرها استخداما  ◼

.دوباالميتيل◼

.حاصرات بيتا.الكلسيومأقنيةحاصرات ◼

المعالجة الداعمة◼



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

اإلرجاج:

 االختالجيةوالنوباإلرجاجهو ما قبل

ير ما إذا تم تدباإلرجاجال يتطور الوضع باتجاه : نسبة الحدوث
ل على نحو مثالي وطبق برنامج جيد للرعاية قباإلرجاجقبل 

.الوضع

 األنماطTypes:
.من الحاالت% 80-70قبل الوضع اإلرجاج◼

.من الحاالت% 20-15في أثناء الوضع اإلرجاج◼

.من الحاالت% 10-5بعد الوضع اإلرجاج◼
.النمط األخير هو األقل شيوعا ، لكنه األكثر خطورة◼



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

 المراحلStages:

 عبالمراحل التالية بالتتابإرجاجيجب أن تمر كل نوبة:

(دقائق5-3): البادريةالمرحلة ◼

(دقائق4-2)المقوية المرحلة ◼

(دقائق5-3)الرمعيةالمرحلة ◼

من بضع دقائق )المقوية مرحلة االرتخاء ومرحلة نقص ◼

،(لساعات

فسا  تصاب كل العضالت بنقص المقوية مما يحدث ارتخاء وتن◼

.نفيةاألوالبلعوميةالفموية المفرزاتعميقا  مروعا  مع تراكم 



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

 للنوبالتشخيص التفريقي:
للصرع الكبيراالختالجيةالنوبة ◼

النوبة الهستيرية◼

نوبة السكتة الدماغية◼

بالستركنينالتسمم ◼

نوبة اعتالل الدماغ بارتفاع الضغط◼



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

القيام يمكن تقسيم خطة التدبير إلى مجموعات، ويمكن

تابع، بما تتضمنه تلك المجموعات بشكل متزامن أو مت

:وتلك المجموعات هي

األدوية المضادة لالختالج: المجموعة األولى:

 المغنزيومسلفاتالدواء األمثل هو.



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

 عبرالمغنزيومبسلفاتاالنسماممناطرةتتم:
.دقيقة/18معدل تنفسي ال يقل عن ◼
.الركبة والكاحل موجودةمنعكساتيجب أن تكون ◼

.ل/ميلي مكافئ10في المصل عن المغنزيومال يزيد مستوى ◼

إذا لم تتحقق إحدى هذه العالمات توقف الجرعة التالية.
(.مل ببطء عبر الوريد20-10)% 10الكلسيوم غلوكوناتهو الدرياق◼

طريقة العمل
.العصبي العضلياإلحصار◼
.القشريالتركين◼

.الدماغيةالوذمةمعاكسة ◼

(.ضغطكخافض للالمغنزيومسلفاتولكن ال يستعمل )للضغط عامل خافض ◼
.عامل مدر◼

 إذا لم تتم السيطرة على النوبات يعطى الـPenthotal sodium



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

األدوية الداعمة: المجموعة الثانية:
.السبيل التنفسيمفرزاتلتجفيف األتروبينسلفات◼

.الصادات عبر الوريد أو عن طريق العضل◼

.عن طريق الوريد إذا ظهرت عالمات قصور القلبالديجوكسين◼

.عن طريق الوريد مع تجنب المحلول الملحياإلماهة◼

المجموعة الثالثة:
.خافضات الضغط◼

.المدرات في حالة وجود وذمة رئة◼

المجموعة الرابعة:
.، تؤخذ مسألة إنهاء الحمل بصورة جديةالنوببعد السيطرة على ◼

ساعة على الوالدة ثم تخرج 48متابعة مراقبة العالمات الحيوية حتى مضي ◼
24لمدة مالمغنزيوسلفاتيعطى .لإلنجابالحالة بعد االستشارة بشأن التخطيط 

.ساعة بعد الوالدة



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

ارتفاع الضغط الشرياني المزمن

(.ملم زئبق)الضغط الشرياني االنبساطي الدرجة

104-90:بسـيط

114-105:متوسط

115:شديد



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

المعالجة

ط، وبعض يمكن تدبير المريضات المصابات بالدرجة البسيطة من ارتفاع الضغ

باتباعحاالت ارتفاع الضغط المتوسطة الشدة في بداية األمر دون أدوية، 

:اإلجراءات التالية

.غرام4الحد من الصوديوم في النظام الغذائي إلى ◼

.إيقاف التدخين والكحول◼

الحد من الفعالية الفيزيائية◼



ارتفاع الضغط الشرياني في أثناء الحمل

المعالجة

 اني لتدبير الضغط الشريفي أثناء الحمل بهايمكن البدء المعالجة الدوائية التي
:ما يليزئبقملم 105االنبساطي الذي يزيد عن 

اومة الوعائية بصورة مركزية مما يؤدي إلنقاص المقاالدرينالينيذو أثر مثبط للفعل دوباالميتيل
الجهازية

 يجب ، ودوباالميتيلعادة كعامل ثان إذا تم الوصول للجرعة القصوى من الهيدراالزينيستخدم
هذا الدواء موسع وعائي محيطي بتأثير .الفمعدم اللجوء إليه كدواء الخط األول عن طريق 

بالذأبيمكن أن يحدث متالزمة شبيهة .مباشر

 الـlabetalolتطعن آمن لالستخدام في الحمل، ويمكن اللجوء إليه عند المريضات اللواتي ال يس
قبالت هذا الدواء حاصر غير نوعي لمست.فعاال  أو عندما ال يكون هذا الدواء دوباالميتيلتناول 

الـ .لىاألوقلبيا  فوق الدرجة إحصارا  عند اللواتي يعانين استطباببيتا وألفا، وهو مضاد 
labetalol مدرأو الهيدراالزينمفيد كمعالجة وحيدة ويمكن أن يعمل أيضا  بالمشاركة مع.

 بهارار يمكن للمريضات االستم: قبل الحملبهاالمعالجة الدوائية التي تمت المباشرة
.ACEإذا كانت ضرورية لضبط ضغط الدم على نحو كاف، باستثناء مثبطات 

الكلسيومألقنيةحاصر النيفيدبين◼



ة األمراض القلبي

في الحمل 



األمراض القلبية في الحمل 

يانية األمراض الخلقية كعيوب الحاجز األذيني أو البطيني، بقاء القناة الشر
Eisenminger، ومتالزمة فاللو، رباعي وثالثي األبهرمفتوحة، تضيق برزخ 

(.من األيمن إلى األيسرالتحويلة)

الرثويةالدساماتالبنيوية المكتسبة كأمراض الشذوذات.

الالنظميات.

مرض القلب اإلفقاري.

القلبية ما الحاالت التي تتطور خالل الحمل أو في فترة النفاس كاعتالل العضلة
.حول الوالدة

 ول يتصدر قائمة أمراض القلب في الحمل في بعض الدالرثويال زال مرض القلب
النامية

فيما تمثل االضطرابات الخلقية الحاالت األكثر شيوعا  في الدول المتقدمة.



األمراض القلبية في الحمل 

الحمولمن كل % 1في تحدث األمراض القلبية :نسبة الحدوث.

أثر الحمل على المرض القلبي:

ابيع يميل قصور القلب للبروز خالل األس(: قصور القلب)المعاوضةانكسار ◼

األخيرة من الحمل، وفي أثناء المخاض أو فترة النفاس

.للدساماتمزيدا  من األذية الرثويةقد تسبب الفعالية ◼

.المخضرةبالعقدياتالخمجبسبب التهاب الشغاف الجرثومي ◼

تأثير المرض القلبي على الحمل:

.تأخر النمو داخل الرحم◼

.موت الجنين ضمن الرحم◼

.المخاض الباكر◼

.اإلجهاض◼



األمراض القلبية في الحمل 

التشخيص والتقييم:

1. والعالماتاألعراض:
قد يكون من الصعب تمييز أعراض وعالمات المرض القلبي عن األعراض والعالمات ◼

الشائعة في الحمل

ونفخة الجريان االنقباضيوالوذمةوحس الخفقان االضطجاعيةكالتعب والزلة والزلة ◼
.والصوت القلبي الثالث

2.العالمات المنذرة:
.المترقية أو الزلة بحالة الراحةاالضطجاعيةاتجاه الزلة نحو األسوأ بالجهد، الزلة ◼

.نفث الدم◼

.األلم الصدري بالجهد أو الفعالية الفيزيائية◼

.الغشي عقب الخفقان أو بذل الجهد◼

.نفخات انقباضية عالية اللحن أو نفخة انبساطية◼

.ثابتةالنظميات◼

.األصابعتعجرأو زراق◼

.الوداجيتوسع الوريد ◼

البطنيةضخامة قلبية أو الدفعة ◼



األمراض القلبية في الحمل 

تصنيف جمعية نيويورك ألمراض القلب:

درجة االختالل الوظيفياألعراضالدرجة
.غري خمتلة.ال حتديد للفعالية الفيزايئية1

د، اخلناق أعراض انزعاج طفيفة كالزلة والتعب الزائ2
.خمتلة بدرجة طفيفة.أو اخلفقان ابلفعالية االعتيادية

.خمتلة بدرجة ملحوظة.انزعاج ملحوظ بفعالية أقل من االعتيادية3

عاانة من عدم القدرة على القيام أبية فعالية دون امل4
.خمتلة بدرجة شديدة.انزعاج، زلة حبالة الراحة



األمراض القلبية في الحمل 

 ً :تدبير المريضات المصابات بمرض قلبي مشخص سابقا

في الحمل أو يجب أن يتم تقييم الحالة القلبية للمريضة في أبكر وقت ممكن
.قبله إذا كان ذلك ممكنا  

يجب أال يحصل حمل عند المريضات المصابات بمرض: ستشارة قبل الحملاال◼
وتر ، وتتضمن قائمة األمراض القلبية األكثر خطورة ارتفاع التقلبي خطير

مع توسعمارفان، ومتالزمة الدساممع إصابة األبهرالرئوي، تضيق برزخ 
%.50-25التي يبلغ خطر الوفاة فيها األبهر

 المريضات عن كثب طوال الحملمناطرةتجب

قاية هنالك حاجة للوليست:الوقاية من التهاب الشغاف: التدبير الطبي
رجحيةلألبالصادات في الكثير من الحاالت التوليدية والنسائية نظرا  

(.للوالدة المهبلية% 5-%1)فيها المتدنية لحدوث تجرثم الدم 

 إذا اتجهت األعراض عند مريضة ما نحو األسوأ، يتم قبول الحالة في
.المشفى



األمراض القلبية في الحمل 

التدبير وفقاً للدرجة الوظيفية:

 الصنفIA والصنفII:

 خالل الحملDuring pregnancy:

الراحة في السرير

يسمح باألعمال المنزلية الخفيفة والمشي وتجنب صعود الساللم أو الجهد الثقيل.

تجنب األطعمة الغنية بالملح.

 كغ12يجب أال يتجاوز كسب الوزن الـ.

 ورات الرئويةالخاصة بالمكاللقاحاتالتنفسية بما في ذلك حاالت الزكام الشائعة والرشح ويوصى بإعطاء األخماجتجنب التماس مع األشخاص الذين يعانون.

االمتناع عن تدخين السجائر.

مراقبة األعراض والعالمات التي تشير إلى اتجاه وضع القلب باتجاه التردي.

 أثناء المخاضDuring labour:

 أقل على الرغم من الجهد الزائد المطلوب إلنجازهابمراضةتترافق الوالدة المهبلية.

 األبهر، لكن يجب تجنبه عند وجود ارتفاع التوتر الرئوي وتضيق الخروساتيوصى بالتخلص من األلم بالتسكين فوق الجافية خاصة عند.

 وضعية االستلقاء الجزئيsemirecumbent.

 إلى قصور القلب الوشيك24والمعدل التنفسي فوق الـ 100يشير النبض األسرع من .الثانيةدقائق في المرحلة ( 10)وكل دقيقة ( 15)كل العالمات الحيوية.

يمكن استخدام الملقط لتقصير أمد المرحلة الثانية من المخاض.

 أثناء النفاسDuring puerperium:

 والنزفالخثاريواالنصمامالخمجوكشفها حال حدوثها، خاصة منها االختالطاتاستمر في المراقبة اللصيقة في فترة النفاس لتجنب حدوث.

يسمح باإلرضاع من الثدي طالما ال يوجد قصور في القلب.

 التعقيمsterilizationبعد عدة أيام أو أية مانعات حمل أخرى فيما بعد.



األمراض القلبية في الحمل 

:(قصور القلب)IVوالصنف IIIالصنف 

 7-4الوفيات.%

 إذا ظهرت الحالة مبكرا  قم بإنهاء الحمل، أما إذا اختارت المريضة
.استمرار الحمل، فيجب أن تبقى قيد االستشفاء حتى الوالدة

االلتزام الصارم بالنصائح المعطاة والمعالجة المطلوبة.

  يكون تحمل العملية القيصرية سيئا.

 إنهاء الحملاستطباباتتتضمن
الحمل،إذا لوحظت في وقت مبكر من IVوIIIالدرجتين ◼

.الحمولإذا حصل قصور قلب في حمل سابق أو بين ◼

ردي قد يحدث الحمل تسارعا  في معدل ت: اإلنذار على المدى الطويل
للحمل الوظيفة القلبية ويقصر من أمد الحياة، ومن ناحية أخرى ليس

.الرثويأثر من تردي وضع مرض القلب 



فقر الدم في الحمل



فقر الدم في الحمل 

التعريف:

 في الثلث ، دل/غ11إلى ما دون الـ الدم خضابعبارة عن نقص

من الحملاألول والثالث 

 من الحمل حسب مركز دل في الثلث الثاني /غ10.5و إلى ما دون

(CDC)األمريكي األمراض 

 دل/غ16-12عند األنثى غير الحامل الخضابيبلغ.



فقر الدم في الحمل 

 التصنيفClassification:

 ي الوسطالكريوييمكن أن يصنف فقر الدم في الحمل استنادا  إلى الحجمMCV:
ا ، والسببان األكثر شيوعا  له همفمتولتر80أقل من MCVإذا كان :فقر الدم صغير الكريات◼

.والتالسيميةفقر الدم بعوز الحديد 

سبب المنجليةالكرية، ومرض فمتولترMCV80-100إذا كان : فقر الدم سوي الكريات◼
.شائع نسبيا  له

ما ، والسببان األكثر شيوعا  له هفمتولتر100أكثر من MCVإذا كان : فقر الدم كبير الكريات◼
.الفوالتوعوز B12عوز الفيتامين 

 أثناء الحملفي فقر الدم:
 الحمراء الكريةمن حاالت فقر الدم لعوز الحديد في % 90يعود السبب في أكثر من

.المرافق إلصابة مخازن الحديد بالنفاد ونقص الوارد

 ز الحديد يمثل غالبا  مكونة صغرى ويرافق عوز الحديد، وعادة ما يقنع عوالفوالتعوز
.الموجودةالفوالتحالة عوز 

 نادرا  ما يسبب عوز الفيتامينB12فقر الدم في الحمل.

 األديسونيال يحدث فقر الدم الوبيلAddisonian pernicious anemia في سنوات
.النشاط التناسلي وعادة ما يكون مترافقا  مع العقم



فقر الدم في الحمل 

 في الحملالفيزيولوجيفقر الدم
 60-25يزداد حجم البالزما في أثناء الحمل بمقدار%

 تزداد كتلة الكريات الحمراءRBC  في الحملفقط% 20-%10بمقدار

 ونتيجة عدم التناسب بين زيادة المصورة وزيادة كتلةRBC يحدث تمدد في الدم، ويهبط

%.5-3بمقدار الهيماتوكريت

 أسابيع ( 6)غضون دل، ويعود إلى مستوياته الطبيعية في /غ11دون الخضابال ينقص

من الوالدة

ليست هنالك حاجة ألية معالجة.



فقر الدم في الحمل 

 (من حاالت فقر الدم في الحمل% 90)الحديد فقر الدم بعوز

السببيات:

رالزيادة في االحتياجات للحديد في الحمل اآلخذ بالتطو
يوم تقريبا  /ملغ4تبلغ الحاجة في الحمل إلى ◼

ملغ يوميا  من الحديد خارج الحمل من القوت، وفي الحمل2-1يتم امتصاص ◼

تحدث زيادة محدودة في امتصاص الحديد مع تحرك مخازنه

 (عند النباتيين)القوت عوز الحديد في

متصاص وبالتالي نقص ا( الهيدروكلوريةنقص )الماء كلورنقص حمض )الحمل في اإلقياء

(الحديد



فقر الدم في الحمل 

التشخيص:
األعراض.أ:

.والدعثبداية بطيئة لألعراض كالتعب والصداع ◼

، ضخامة picaفي الحاالت الشديدة الشحوب، التهاب اللسان، التهاب الفم، تقعر األظفار، الوحم ◼
.الطحال، قصر النفس، أو يمكن أن يتطور قصور قلب عالي النتاج عند تقدم الحالة

المخبريةالفحوص .ب:
(:CBC)الكامل تعداد خاليا الدم ◼

MCHCالوسطي الكريةدم خضاب، ويقل تركيز فمتولتر80أقل من MCV:الحمراءالكريةمناسب ◼
دل/غ30عن 

.دل، وهو تطور متأخر/غ11أقل من : Hbتركيز ◼

.يرةوصغالتصبغالدم المحيطي كريات حمراء مختلفة األحجام واألشكال، ناقصة لطاخةتبدي ◼

مل، وهو يعكس حال مخازن الحديد، وهو /غرامنانو10عن الفيرتيينيقل : المصلفيريتيناختبار ◼
.االختبار الشاذ األول

ويعكس هذان االختباران درجة إشباع ( TIBC)للحديد حديد المصل والسعة الكلية الرابطة ◼
إلى وجود فقر الدم بعوز % 15دون TIBCويشير كون حديد المصل ناقصاً و، الترانسفيرين

.الحديد



فقر الدم في الحمل 

تأثيرات فقر الدم بعوز الحديد على الحمل

المخاطر عند األم

المخاض الباكر

زيادة النزف بعد الوالدة

المخاطر على الجنين

 (خالل السنة األولى من الحياة)الدم ازدياد فقر

مشاكل سلوكية مع نقص األداء الشخصي

نقص وزن الوالدة بسبب زيادة ضغط الدم



فقر الدم في الحمل 

 التدبيرManagement:

يق المعالجة عن طر)والتدبير التشخيص :  قبل الحمل

(.الفم

تزويد توصي منظمة الصحة العالمية بال: في أثناء الحمل

:بالحديد

.حمل يتمتع بمخازن حديد جيدةيوم /ملغ30-60◼

.حمل بدون مخازن حديد كافيةيوم /ملغ120-240◼



ة اضطرابات الكلي

والسبيل البولي

في الحمل



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

 الخطوط الموجهة العامة

ة لضغط تحليل البول، زرع البول، والقياسات المتسلسل

الدم

والـ والكرياتينينالمصل شواردBUN

 ساعة مع 24كميا  في بول البروتينيةالبيلةيجب تحديد

.والبروتين فيهالكرياتنينتحديد مقدار 



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

السبيل البوليأخماج.أ:

1.الالعرضيةالجرثومية البيلة

التعريف:

أو أكثر من 510وجود عدد من المستعمرات يساوي ◼

في السبيل مل من الجراثيم التي تتكاثر بفعالية/المتعضيات

ال تعاني ، وذلك في وقت(القاصياإلحليلباستثناء )البولي 

.للخمجفيه المريضة أية أعراض 



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

السبيل البوليأخماج.أ:

1.الالعرضيةالجرثومية البيلة
خالل الحمل% 7-4تتراوح نسبة انتشار الحالة بين :نسبة الحدوث

إذا تركت الـ :أهميتهاABS دون عالج، تتطور إلى التهاب

من السيدات % 25وكلية حاد عند حوالي حويضة

ص ، ويؤدي استخدام الصادات لمعالجتها عند الحامل إلى إنقاالحوامل

.تقريبا  % 3هذه النسبة إلى 



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

السبيل البوليأخماج.أ:

1.الالعرضيةالجرثومية البيلة
وهي تجريبية عادة ويمكن ( أيام10-7)البدئيةالمعالجة :التدبير

.التحسساستخدام طائفة متنوعة من الصادات و بحسب نتائج 

 أسبوع، ثم كل 2-1بـيجب الحصول على زروع للبول بعد المعالجة

.ثلث حملي لبقية فترة الحمل



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

السبيل البوليأخماج.أ:

2.التهاب المثانة العرضي الحاد:
من السيدات % 1تحدث الحالة عند حوالي :نسبة الحدوث◼

الحوامل

مركب يعتمد وضع تشخيص التهاب المثانة على ال:التشخيص◼
العرضي المشتمل على

urgencyواإللحاح  frequencyتكرار التبول ◼

عسر التبول ◼

الدموية البيلة◼

االنزعاج فوق العانة◼

.إضافة إلى إيجابية نتائج الزرع◼



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

السبيل البوليأخماج.أ:

3. والكلية الحادالحويضةالتهاب:

يب الحامل يمثل االختالط البولي األكثر شيوعا  الذي يص:نسبة الحدوث

.الحمولمن كل % 2ويحدث تقريبا  بنسبة 

 بوع تحدث الحالة عادة في الثلث الثاني بعد األس:السريريةالصورة

ة المستخدمة البوليالقثطرة، وفي األسبوعين التاليين للوالدة نتيجة 16

.أثناء الوالدة

، الغثيان، ألم الخاصرة، (م أو أكثر40تصل غالبا  إلى )حمى:األعراض◼
.مع أو بدون تكرار وإلحاح وعسر تبولواإلقياء

أو في في الزاوية الكلوية وقساوةمضض حمى،تسرع قلب، :العالمات◼

.الزاويتين الكلويتين



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

السبيل البوليأخماج.أ:

3. والكلية الحادالحويضةالتهاب:

اكر المخاض البوالكلية الحاد الحويضةقد يحاكي التهاب : الختالطاتا

تقريبا  من كل % 20-10في تجرثم الدم لحدوثه، ويحدث يؤهبوقد 

.الحاالت



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

السبيل البوليأخماج.أ:
3. والكلية الحادالحويضةالتهاب:

التدبير:
.إلعطاء الصادات والسوائل عن طريق الوريدالمشفىقبول المريضات في يجب ◼

.للسوائل والصادات عن طريق الوريد والمسكناتتشتمل المعالجة على اإلعطاء النشط ◼

ي الخط األول للصادات، وينبغالجنتاميسينمع األمبيسيلينأو (  cefazolin)السيفازولينيمثل ◼
قد يتم اللجوء كمتابعة للصادات عن .ساعة48حتى تغيب الحمى لفترة ال تقل عن بهااالستمرار 

.ساعة24طريق الفم بعد غياب الحمى واأللم لمدة ال تقل عن 

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار احتمالساعة، 72-48إذا استمرت الحمى واأللم ألكثر من ◼

مقاومخامجوجود كائن ◼

أو حالة انسداد ◼

أو خراج حول الكلية ◼
.بالخمجأو حصاة أو كيسة مصابة ◼

.االعتبارعين ببهاألم والجنين انسماميسترشد اختيار الصاد المالئم باختبارات التحسس وأخذ مسألة ◼

أو الالعرضيةالجرثومية البيلةيوما  لتدبير ( 14-10)لمدة يجب أن تطبق المعالجة بالصادات ◼
.والكليةالحويضةأسابيع اللتهاب 6-4ولمدة التهاب المثانة 



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

المرض الكلوي المستبطن في الحمل:

 البدئيالمرض الكلوي:

لذي المصل اكرياتنينحدوث الحمل ونجاحه غير شائع عند المريضات ذوات ◼

.دل/ملغ( 2)عن يساوي أو يزيد 

دئي يعتمد إنذار الحمل الناجح عند السيدات المصابات بالمرض الكلوي الب◼
:بدرجة كبيرة على

الضبط المبكر والناجع الرتفاع الضغط◼

الطويلة األمد والشديدة الوطأةالكالئيةغياب المتالزمة ◼

االحتفاظ بوظيفة كلوية معقولة◼



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

المرض الكلوي المستبطن في الحمل:
 البدئيالمرض الكلوي:

وتأخر النمو داخل الرحم والوفيات عند الوليدالخداج: االختالطات◼

رافقه مع اهتماما  خاصا  بالنظر لتاعتالل الكلية الغشائي يستحق◼

وء وينبغي اللج، الرئويةالصماتالوريدي وحدوث الخثار
ت تحت الجلد وقائيا  عند المريضات المالزماالهيبارينإلعطاء 

خثارللفراش أو اللواتي يحملن قصة 

مرتفعا  بصورة خاصة عند الخمجيكون خطر حدوث ◼
و الجزر التهاب الكلية الخاللي أالمريضات اللواتي يعانين 

بد ، والالحالبي أو مرض الكلية متعددة الكيساتالمثاني
كهذهمرتين أسبوعيا  بزرع البول في حاالتالمناطرةمن 



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

المرض الكلوي المستبطن في الحمل:
 لى النقطة عندما تتراجع الوظيفة الكلوية إالحمل الطبيعي نادراً يعتبر

( 3)فوق قبل الحمل، BUNالمصل والـ كرياتينينالتي يكون فيها 
.دل، على التوالي/ملغ( 30)ودل /ملغ

 كلوي خطر لتردي الوظيفة الكلوية أو حتى اإلصابة بالقصور الهنالك
ض عند المريضات الحوامل المصابات بالمرالمضافةاإلرجاجوما قبل 

.الكلوي مسبقا  

 الحملحصيلة:
ن على تعتمد حصيلة الحمل عند المريضات المصابات بالمرض الكلوي المزم◼

طر درجة ارتفاع الضغط المرافق والقصور الكلوي في كل حالة، ويكون خ
كون حصيلة الحمل سيئة في أقصى درجاتها عند المريضات المصابات

.الكلية أو التصلب الكلويكبيباتبالتهاب 



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

القصور الكلوي الحاد:

السببيات:
اإلنتانياإلجهاض (1)◼

لباكر، االمشيمياالنفكاكالمفرط الحملي، اإلقياء: القصور الكلوي قبل الكلية(2)◼
.واإلنتانأو النزف الرحمي 

.واإلرجاجاإلرجاجما قبل (3)◼

.HELLPتشحم الكبد الحاد في الحمل ومتالزمة (4)◼

نوعية، إمراضيةعبارة عن متالزمة أكثر منها : ATNالحاد النبيبيالنخر (5)◼
يقالتضوتالحظ فيه عموما  عوامل متعددة متشاركة، بما فيها انخفاض الضغط، 

لعوامل أو اجتماع لالخمجالوعائي، التخثر ضمن األوعية، نقل الدم غير المتوافق، أو 
.السابقة

ابقة، حالة نادرة جدا  حاليا  مقارنة مع العقود السالنخر القشري ثنائي الجانب (6)◼
بسائل مواالنصماالباكر  والنزف ضمن الرحم المشيمياالنفكاكويترافق عموما  مع 

ل السلى وموت الجنين الطويل األمد ضمن الرحم، وعلى نحو أقل تواردا  مع ما قب
اإلرجاج



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

القصور الكلوي الحاد:

السببيات:
اإلنتانياإلجهاض (1)◼

لباكر، االمشيمياالنفكاكالمفرط الحملي، اإلقياء: القصور الكلوي قبل الكلية(2)◼
.واإلنتانأو النزف الرحمي 

.واإلرجاجاإلرجاجما قبل (3)◼

.HELLPتشحم الكبد الحاد في الحمل ومتالزمة (4)◼

نوعية، إمراضيةعبارة عن متالزمة أكثر منها : ATNالحاد النبيبيالنخر (5)◼
يقالتضوتالحظ فيه عموما  عوامل متعددة متشاركة، بما فيها انخفاض الضغط، 

لعوامل أو اجتماع لالخمجالوعائي، التخثر ضمن األوعية، نقل الدم غير المتوافق، أو 
.السابقة

ابقة، حالة نادرة جدا  حاليا  مقارنة مع العقود السالنخر القشري ثنائي الجانب (6)◼
بسائل مواالنصماالباكر  والنزف ضمن الرحم المشيمياالنفكاكويترافق عموما  مع 

ل السلى وموت الجنين الطويل األمد ضمن الرحم، وعلى نحو أقل تواردا  مع ما قب
اإلرجاج



اضطرابات الكلية والسبيل البولي في الحمل

 المغترسةالحمل عند المريضات ذوات الكلية:
بهرغبن يجب توافر المعايير التالية قبل حدوث الحمل عند السيدات اللواتي ي

:للكليةاغتراسوأجري لهن 

دل مع غياب أية /ملغ2المصل دون كرياتنينوظيفة كلوية مستقرة، مع كون ◼
.الغريسةعالمة على رفض 

.ارتفاع الضغط الشرياني مضبوط جيدا  أو في حده األدنى◼

.بروتينية بسيطة أو غير موجودةبيلة◼

بولي بتصوير ظليل للجهاز الكؤيسيحويضيعدم وجود دليل على توسع ◼
.حديث العهد

يوم / كغ/ملغ2وبـأو أقل، البردينزونيوم من /كغ/ملغ15بـالمعالجة ثابتة ◼
أو cyclosporineيوم من الـ /كغ/ملغ5بـأو أقل أو Azathioprineمن الـ
.أقل

.االغتراسالتمتع بصحة عامة جيدة لمدة ال تقل عن سنتين بعد ◼



ملاالضطرابات الدرقية في الح



االضطرابات الدرقية في الحمل

 الحدوثنسبة:

 تمثل اضطرابات الدرقية أكثر حاالت االعتالل الغدي

% 0.2، وتصيب بعد السكريشيوعا  في الحمل الصماوي

.الحمولمن كل 



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في (التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

الحمل

السببيات.أEtiology

ط نشاط السبب األكثر شيوعا  لفرغريفداء يمثل ◼

عن أكثر من مسؤولالدرقية في الحمل، وهو 

من كل الحاالت% 85

تأثيرات الحمل على فرط نشاط الدرقية:

تلفة أشكاال  مخغريفيتخذ المسار الطبيعي لداء ◼

قد تتحسن الحالة، وتتفاقم بعد.الحملخالل 

الوالدة، وتتمكن معظم السيدات المصابات 

ن بالدرجتين البسيطة والمتوسطة من المرض م

.تحمل الحمل على نحو جيد



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في الحمل( التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

 الحملتأثيرات فرط نشاط الدرقية على:

.تتعلق تأثيرات فرط نشاط الدرقية في الحمل بدرجة شدة المرض◼

هنالك عادة (:أو المريضات غير المضبوطات)الوطأة شديد فرط نشاط الدرقية .1◼

.نادراً ما يحدث الحمل، ولكن (اإلباضةبسبب انعدام )وعقم انقطاع الطمث 

غط تتضمن اإلجهاض العفوي، المخاض الباكر، وارتفاع الض: عند األماالختالطات◼

.والعاصفة الدرقيةاالحتقانيالمحرض بالحمل، قصور القلب 

، الموت ضمن الرحم، الخداج، IUGRقد تعاني األجنة : عند الجنيناالختالطات◼

وتضخم الدرقيةعند الوليد الدرقالموت في فترة الوليد، فرط نشاط 

ي وهي الحاالت التي تشاهد عادة ف:فرط نشاط الدرقية البسيط إلى متوسط الشدة.2◼

.فيها متدنيا  االختالطاتالحمل، ويكون خطر حدوث 



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في الحمل( التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

 التشخيصDiagnosis

األعراض والعالمات
 ات لفرط نشاط الدرقية بعض أعراض وعالمالسريريةتحاكي الموجودات

يكون ، لهذا قدالدينميةألن كلتيهما عبارة عن حالة مفرطة الحمل الطبيعي، 
الدرقية من العسير تشخيص الدرجة البسيطة إلى المتوسطة من فرط نشاط

.في الحمل

 له أهميتهأمر قصة المرض الدرقي السابق أو وجوده في العائلة

ك يعتمد تشخيص الدرجة البسيطة من فرط نشاط الدرقية على الشال
.والبد من اإلثبات المخبري للوضعالسريري 



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في الحمل( التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

 التقييم المخبري
الحر T4ارتفاع مستويات ◼

مثبطTSHمستوى ◼

صل المناعي المنبه للدرقية في المالغلوبلينيكون ◼
TSI فغريإيجابياً عند المريضات المصابات بداء.

المشيمة ويؤثر في الغدة الدرقية للجنين، TSIيعبر ◼
محرضا  على حدوث تسرع قلب عند الجنين والتسمم 

.الدرقي في فترة الوليد



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في الحمل( التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

المعالجة:

ة يتجلى هدف المعالجة بالحفاظ على حال
سواء درقي أو فرط نشاط طفيف عند 
ند المريضة ومنع حدوث قصور الدرقية ع

الجنين



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في الحمل( التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

المعالجة:

 الدوائيةالمعالجة:

PTUتيويوراسيلالبروبيل◼

(carbimazoleأو )methimazoleالـ ◼
المشيمة، PTUوالـ methimazoleيعبر كل من الـ ◼

.هو الدواء المختارPTUلكن الـ 

االختالط األكثر خطورة الذيندرة المحببات تمثل ◼
.من المريضات1/300يرافق هذه األدوية، ويصيب 



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في الحمل( التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

المعالجة:

 الدوائيةالمعالجة:

ادة تعتبر األدوية المضال: اإلرضاع من الثدي◼

مطلقا  في حالة استطبابللدرقية مضاد 
.اإلرضاع من الثدي



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في الحمل( التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

المعالجة:

 الدوائيةالمعالجة:
العوامل الحاصرة لبيتا◼

منع بيتا وتاألدريناليوهي تحصر المستقبالت ذات الفعل ◼

.قيالتي تميز التسمم الدراألدريناليالتأثيرات ذات الفعل 

تكمن الغاية من هذه المشاركة في الحفاظ على أدنى جرعة ◼

ممكنة من األدوية المضادة للدرقية التي تسيطر على أعراض

.الدرقفرط نشاط 



االضطرابات الدرقية في الحمل

 في الحمل( التسمم الدرقي)الدرقية فرط نشاط

المعالجة:
 (استئصال الدرقية تحت التام)الجراحة

 اللواتي ال يظهرن استجابة للمعالجة الطبية

 تحملها،أو ال يستطعن

 للدرقية،أو اللواتي تتطور لديهن تأثيرات جانبية شديدة عند معالجتهن بالعوامل المضادة

 أو اللواتي يحملن ً كبير الحجم يسبب انسداداً ذي شأن في الرغامىدراقا

 االجتثاثablation المشعباليود:

 يعتبر استخدامI131 في الحملاستطبابمضاد



االضطرابات الدرقية في الحمل

العاصفة الدرقية:
.مهددة للحياةاسعافيةوهي نادرة، وتمثل حالة ◼

.فرط الحرارة، تسرع قلب، تململ، هذيان، إقياء وهبوط الضغط:صفاتها◼

:  مثل)الجراحة ، (هل هي مهبلية أم بالقيصرية)الوالدة ، الخمج:المؤهبةالعوامل ◼
.Stressالهياج والكرب ( استئصال الدرقية

 البدئيةالمعالجةInitial treatment:
الدرقيةللهرموناتاحصار فوري للتأثيرات المحيطية : اإلجراءات النوعية.1◼

.التململلتخفيف تسرع القلب وحالة البروبرانولول◼

ارنة مع يستخدم لتأثيره السريع مق: البوتاسيوميوديدالمائي الحاوي على اليوديدمحلول ◼
.PTUمستحضرات الـ 

.اليوديدفورا  مع مستحضرات PTUيعطى الـ ◼

:اإلجراءات اإلضافية.2◼
، البطانيات المبردةالساليسيالت: الحرارةخافضات◼
التركين◼
بالسوائل الوريدية: اإلماهة◼



االضطرابات الدرقية في الحمل

 الحملقصور الدرقية في:
قصور الدرقية عند األم حالة غير شائعة عند السيدة الحامل:نسبة الحدوث

(عند السيدات في سن النشاط التناسلي):السببيات

مرتفعاً TSHيكون : قصور الدرقية البدئي.أ◼

لهاشيموتوأكثر الحاالت تواردا  التهاب الدرقية : مرض الدرقية المناعي الذاتي◼

واألدوية المضادة ( أو الجراحةI131اليود المشع )الدرقية معالجة اجتثاث : عالجي المنشأ◼

للدرقية

عوز اليود◼

منخفضاً TSHيكون : قصور الدرقية الثانوي.ب◼

، كما هوالوطاءيكون القصور ثانوياً لمرض بالنخامى أو : وهو حالة نادرة في الحمل◼

(شيهان)متالزمة الحال في 



االضطرابات الدرقية في الحمل

 الحملقصور الدرقية في:

 (:االختالطات)الحمل تأثيرات قصور الدرقية في

األمعند االختالطات:
اإلجهاض العفوي◼

وقصور القلباإلرجاجما قبل ◼

الباكر،المشيميواالنفكاك◼

(12)األسبوع متكررة قبل إجهاضاتويشير البعض لوجود ◼

والوليدعند الجنين االختالطات:

موت الجنين ضمن الرحم ◼

أوزان والدة منخفضة◼



االضطرابات الدرقية في الحمل

 الحملقصور الدرقية في:

الفدامة)الخلقي يحدث قصور الدرقية : ملحوظة

ور إذا كانت األم مصابة بقص( مع التخلف العقلي

الدرقية في أثناء الحمل أو نتيجة معالجة حالة

.المشعالتسمم الدرقي في الحمل باليود 



االضطرابات الدرقية في الحمل

 التشخيصDiagnosis:
كثيرا  ما تعاني مريضات قصور :األعراض والعالمات

الدرقية أعراضا  ال نوعية 
 التقييم المخبريLaboratory Evaluation:

◼T3RU الكلي في المصل منخفض، ويكونT3 RIA منخفضا  عادة
.في المصل وقد يكون ضمن المجال الطبيعي

قد (: وتولهاشيمالتهاب الدرقية )الذاتي في قصور الدرقية المناعي ◼
غريةالصيوجد ارتفاع في األضداد الدرقية المضادة للجسيمات 

.الدرقيللغلوبينوالمضادة (  الميكروزومات)
T4الحر وT3يكون منسبا : في قصور الدرقية النخامي المنشأ◼

.ارتفاعا  المصلية ال تشهد  TSHالحر منخفضين لكن مستويات 



االضطرابات الدرقية في الحمل

المعالجة:

 بجرعات عالية بشكل كافٍ إعاضةمعالجة

(  ةالدرقيالسوائية)درقي لتحقيق سواء 

L-thyroxineيعطي الـ 



االضطرابات الدرقية في الحمل

الدرقية في الحملالعقيدات:
يجب تقييم مدى خطر وجود آفة خبيثة.
لث تستطب إزالة العقد السليمة الضخمة في الث

.الثاني للحمل إذا ما اتخذ القرار بذلك

التهاب الدرقية بعد الوضع
 اضطراب مناعي ذاتي يؤدي لحدوث فرط نشاط

.أشهر3الدرقية، وهو عابر عادة يستمر قرابة الـ 
 الحمولهنالك خطر مرتفع لنكس الحالة في

.الالحقة



ية االضطرابات التنفس

في أثناء الحمل



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

لالمترافقة مع الحمالفيزيولوجيةالتبدالت

تزداد التهوية في حالة الراحة.

يرتفع استهالك األكسجين.

 ينخفض الحجم الرئوي المتبقيResidual 

Volume.

 حو جيد على نالفيزيولوجيةالتبدالتيتم تحمل

.من المرأة الحامل



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

 (الزلة)التنفس عسر

رط يبدو أن التأثير المسبب لف: السببيات◼

ضغط والهبوط المرافق لللبروجسترونالتهوية 
CO2كثر الشرياني يمثل التأثير المشارك األ
.أهمية

لسريريةايجب أن يستند تقييم الزلة في أثناء الحمل على القصة :التقييم◼

والفحص الفيزيائي واالستقصاءات 
.قياس إشباع األكسجين الشرياني وبصورة خاصة بعد بذل جهد متوسط◼

.المريضةبالجهد، فإنه من غير المرجح أن توجد مشكلة كبيرة لدى ( 95%)طبيعيا  إذا بقي إشباع األكسجين ◼

.التطمينمجرد الفيزيولوجيكل ما يحتاجه عسر التنفس : التدبير◼



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

التدخين عند األم
ينفي الوظائف التنفسية التي تترافق مع التدخالتبدالت:

نقص في معدل الجريان

زيادة في مقاومة الطريق الهوائي
نين مركب، والعوامل التي تتمتع باألهمية بالنسبة للج3800يحتوي دخان السجائر على ◼

أول أكسيد يرتبط.والبنزوبيرينالنيكوتين وأول أكسيد الكربون هو 
السعة الحاملة ، وينقصهيموغلوبينالكاربوكسيالجنيني مؤديا  لتشكل بالخضابالكربون 

من نالبنزوبيريمزمن عند الجنين، ويعتبر أكسجةلألكسجين مؤديا  لحدوث نقص 
.ومولدات السرطانmutagensالمطفرات

تأثير التدخين في الحمل
قلبية الواالختالطاتالرئوي، النفاخالتهاب القصبات، :المخاطر على الصحة العامة◼

.الوعائية

وهو ( نقص وزن الوالدة)الرحم تأخر النمو داخل : المخاطر الصحية على الحمل◼
تأثير ثابت للتدخين على الجنيناألكثر أهمية وهو 



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

التدخين عند األم
ينفي الوظائف التنفسية التي تترافق مع التدخالتبدالت:

نقص في معدل الجريان

زيادة في مقاومة الطريق الهوائي
نين مركب، والعوامل التي تتمتع باألهمية بالنسبة للج3800يحتوي دخان السجائر على ◼

أول أكسيد يرتبط.والبنزوبيرينالنيكوتين وأول أكسيد الكربون هو 
السعة الحاملة ، وينقصهيموغلوبينالكاربوكسيالجنيني مؤديا  لتشكل بالخضابالكربون 

من نالبنزوبيريمزمن عند الجنين، ويعتبر أكسجةلألكسجين مؤديا  لحدوث نقص 
.ومولدات السرطانmutagensالمطفرات

تأثير التدخين في الحمل
قلبية الواالختالطاتالرئوي، النفاخالتهاب القصبات، :المخاطر على الصحة العامة◼

.الوعائية

وهو ( نقص وزن الوالدة)الرحم تأخر النمو داخل : المخاطر الصحية على الحمل◼
تأثير ثابت للتدخين على الجنيناألكثر أهمية وهو 



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

التدخين عند األم
 االختالطاتيوجد لدى المدخنات بشراهة خطر مزداد لحدوث

:التوليدية

فاجئازدياد الوفيات حوالي الوالدة بما في ذلك متالزمة موت الرضيع الم.

اإلجهاض العفوي.

المخاض الباكر.

انبثاق األغشية الباكر.

الباكرالمشيمياالنفكاك.

المشيمة المنزاحة.



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

الربو القصبي
 تأثير الحمل في الربوEeffect of Pergnancy on Asthma

اتي يزيد الحمل من تواتر حدوث الربو أو من شدته باستثناء المريضات اللوال: خالل الحمل
فؤاد، األمر الجزر المعدي المريئي وحرقة اليؤهبقد .يعانين القصور التنفسي وعددهن قليل جدا  

.الربويةالشائع في الحمل، النطالق الهجمات 

 تصادف هجمات الربو في أثناء المخاضالإجماال  : أثناء المخاضفي.

في فترة النفاس قد يعود السبب في الضعف الذي يعتري اختبارات الوظيفة التنفسية: في النفاس
ف أصليا  تجنب  محاولة بذل جهد تنفسي أعظمي بسبب ألم الندبة إثر الوالدة أو يكون ذلك الضع

genuine.

 تأثير الربو في الحملEeffect of Asthma on Pregnancy:

الوالدة الباكرة وارتفاع الضغط الشرياني: عند األماالختالطات

 أن على الرغم من ذلك فيجبال يترافق خطر الوالدة الباكرة مع وجود تحدد إضافي في النمو
ير المزمن الناجم عن الربو الشديد غاألكسجةيكون ذلك محتمال  عند المريضات ذوات نقص 

.المضبوط

30-6تختلف نسبة تطور الربو عند الطفل في المستقبل بين :عند الوليداالختالطات%.



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

التدبير

الرعاية السابقة للحمل
 أدوية قم بتعديل.للحملعلى أية حال، يجب توقع وجود تحمل جيد

.الصيانة للوصول بالوظيفة التنفسية للحد المثالي

 دراسات الوظيفة الرئوية األساسية قد تكون ذات جدوى عند
.الشديدة من الربو–إلى –المتوسطة المريضات ذوات الدرجة 

 من خالل توقيت المؤهبةاإلقالل إلى أدنى حد ممكن من العوامل
ات وتطوير مجموعالمستأرجاتوتجنت ( فصليا  )الحمل حدوث 
.دعم جيدة

النزلة الوافدةلقاحات.



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

 التدبير في أثناء الحمل

و مع و ذلك بتقديم المعالجة المثالية لمنع حدوث هجمات الرب
تدبير الهجمات في حال حدوثها على النحو الكافي

لة عن يفضل إعطاء األدوية التي تتوخى السيطرة على الحا
ن بدل اللجوء للطريق الفموي، ألن من شأاإلنشاقطريق 

أن ، كما إنه يقلل من شالجهازيةذلك اإلقالل من التأثيرات 
.أية تأثيرات محتملة على الجنين

اء المبدأ الهام في معالجة الربو خالل الحمل يتجلى بإعط
الحمل، األدوية نفسها وبالجرعات نفسها التي تستخدم خارج

أثناء الحمل



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

الربو القصبي
 والجهدالمستأرجاتتجنب العوامل المطلقة للربو مثل

يمثل تفاقم حالة الربو ال ً هنالك للوالدة االنتخابية على الرغم من ذلك فإذا كانتاستطبابا

مشكالت والدية أو جنينية أخرى فيجب أال يعلق التحريض



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

التدبير خالل المخاض والوالدة:
.نادراً ما يمثل الربو مشكلة في أثناء المخاض◼

F2البروستاغالندينيجب االبتعاد عن استخدام ◼

إلنضاج العنق وتحريض المخاض في الكثير من أجنحة المخاض دون Eالبروستاغالندينيتم استخدام مركبات ◼

.أية مشاكل ظاهرة

إحداث تشنج الذي يتسبب باإلرغومترينفي المرحلة الثالثة من المخاض بدل األوكسيتوسينيجب أن يستخدم ◼

.وبصورة خاصة بالترافق مع التخدير العامالربوياتقصبي شديد عن المريضات 

ن سنة عن طريق الفم ألكثر من شهر واحد في غضوالستيروئيداتيجب تغطية المريضات اللواتي تناولن ◼

ساعات أثناء 6ملغ عن طريق العضل أو الوريد كل ( 150)بمقدار بالهيدروكورتيزونسابقة  للوالدة، 

Addisonianاألديسونيالوهطبسبب الخطر البعيد لحدوث المخاض  collapse الناجم عن تثبيط الغدة

.النخامية

.عند األماألكسجةحافظ على درجة كافية من ◼

.تجنب التخدير العام إذا كان ذلك ممكنا  ◼

.يمكن أن يستخدم ملقط الجنين أو المحجم لمساعدة المريضة◼



االضطرابات التنفسية في أثناء الحمل

ذات الرئة
 ار هنالك تأثير للحمل على المسليس: ذات الرئةفي تأثير الحمل

الطبيعي لذات الرئة

 الحملفي تأثير ذات الرئة:

يرتفع قد تسبب حاالت ذات الرئة ازديادا  في نسبة حدوث المخاض الباكر، و◼

خالل الطور الحاد من يولودونمعدل الوفيات حوالي الوالدة عند الذين 

.المرض

الدم من معدل الوفيات انسماماألكسجةقد تزيد الحمى وكذلك نقص ◼
.عند الولدانوالمراضة

يتبدل تدبير ذات الرئة في الحملال:التدبير.



االنصماميةاألمراض 

في الحملالخثرية



في الحملالخثريةاالنصماميةاألمراض 

 الحدوثنسبة:

 تتراوح نسبة حدوث الـPE 1.2و0.3بين%

 أما بالنسبة لـDVT 0.7-0.5فتتراوح بين%

 إذا تم ضم حاالت التهاب الوريد 1.4وتزداد إلى

السطحيالخثاري



في الحملالخثريةاالنصماميةاألمراض 

 لالوريدي في الحمالخثرياالنصمامتتضمن العوامل المترافقة مع ازدياد خطر:
ازدياد عمر األم◼
زيادة عدد الوالدات◼
السابقالخثرياالنصمام◼
الوالدة الجراحية مقارنة مع الوالدة المهبلية◼
(السفر بالطيران)التحرك الراحة في السرير أو عدم ◼
البدانة◼
االحتقانيقصور القلب ◼
التجفاف◼
(Oعدا الزمرة )ABOالزمر الدموية ◼
المنجليةمرض الخلية ◼
، عوز leiden(60%)لـ Vمثل العامل thrombophiliaالتخثريةاألهبة◼

الشحمياتومتالزمة أضداد S(12% )، عوز البروتين C(16%)البروتين 
الفوسفورية



في الحملالخثريةاالنصماميةاألمراض 

الخثارياالنصماماختالطات

عند األماالختالطات:

.الخطر الذي يتهدد األم التي تصاب بصمة رئوية هو الموت: الرئوياالنصمام◼

.نيتهاتقالموجودة في األوردة العميقة عندما تعاد الدساماتالوريد العميق خثاريخرب ◼

:الهيبارينوترتبط بدرجة كبيرة باستخدام : المعالجةاختالطات◼

(  أشهر على األقل3وحدة يوميا  لمدة 10000على األقل ): الطويلالمعالجة على المدى ◼

.العواألضبكسور في الفقرات سريريا  يمكن أن يحدث شكل من تخلخل العظام، ويتبدى 

.الصفيحاتنقصا  في الهيبارينفي أحوال نادرة قد يسبب ◼



في الحملالخثريةاالنصماميةاألمراض 

الخثارياالنصماماختالطات

عند الجنيناالختالطات:

اإلجهاض:

المعالجةاختالطات:

ة األم توجد طائفة متنوعة من المخاطر ذات الصلة بالتأثير الماسخ ترافق معالج◼

chondrodysplasiaالغضروفي المنقط التنسجخلل : مثلبالوارفارين punctata الذي

َ يتخذ فيه غضروف الوجه على الخصوص شكال   على نحو ويكون متكلسا  .مشوها

.شاذ

اضج المشيمة، ويتميز جهاز التخثر عند الجنين بأنه غير نالوارفارينيعبر ◼

عند زفيةنمشاكل وبالتالي يمكن لحالة التمييع الكامل عند األم أن تتسبب بحدوث 
.يمةضمن الدماغ الجنيني وخلف المش، وهنالك خطر مرتفع لحدوث نزف الجنين



في الحملالخثريةاالنصماميةاألمراض 

سريريا  DVTالوريد العميق خثارتقليديا  يتم تشخيص :التشخيص
األعراض:

في الحمل، يكون الـ .الرضمتورمة مؤلمة على نحو حاد بغياب اعتمادا  على وجود ساق ◼
DVT لفخذ، في حالة وكذلك االربلةتكون .اليمنىأكثر شيوعا  بكثير في الساق اليسرى منه في

.اإلصابة، بحالة تورم ومضض

العالمات:

(.Homanعالمة )الربلةالثني الظهري للكاحل ألماً في يسبب ◼

.وقاسية في األنسجة العميقةممضةقد يتم جس أوردة ◼

 عليهاالستقصاءات ضرورية لترسيخ تشخيص يعول:

.التصوير باألمواج فوق الصوتية◼

.الملون قد يكون مفيدا  جدا  بالدوبلروخاصة بالدوبلرتقييم جريان الدم ◼

على نحو دقيق فوق الرباط اإلربي أو في DVTال يمكن لألمواج فوق الصوتية تشخيص الـ ◼
.الربلة

.الربلةوريد خثاريبقى تصوير األوردة سبيال  بديال  لتشخيص ◼

تية أو الوريد الحوضي أمر صعب التشخيص على نحو دقيق سواء باألمواج فوق الصوخثار◼
.الدور التشخيصي األهمMRIفي هذه الحاالت يبدو أن للرنين المغناطيسي .األوردةبتصوير 



في الحملالخثريةاالنصماميةاألمراض 

الرئوياالنصمام

التشخيص:

:األعراض.أ◼

.والزرقةالزلةالشديد المفاجئ واأللم الصدري ◼

األلم و الرئوية الصغيرة بمظاهر أقل نوعية كالحمى واإلغماء، السعال أالصمةقد تتبدى ◼
رة وهي حالة ناد)الجنبةالجنبي، ويجب عدم تشخيص العرض األخير على أنه التهاب 

.رئويانصمامدون نفي وجود ( في الحمل

:االستقصاءات.ب◼

دم،الوتخطيط كهربائية القلب وتحليل غازات الشعاعيةيجرى كل من صورة الصدر ◼

الترويةتفريسةإجراء ◼



في الحملالخثريةاالنصماميةاألمراض 

التدبير:

الهيبارين
 APTTاضبط الـ ◼

APTT،Anti Xaعدم تطاول ◼



في الحملالخثريةاالنصماميةاألمراض 

 (:بالرغم من إعطاء كمية كافية من المميع)المعالجة فشل

1.حم يحدث هذا نتيجة انسداد الجريان الوريدي من الر:الوريد العميقخثار

.حجمالحمل المتعدد أو عندما يكون الجنين كبير الالحامل، بصورة خاصة في 

2.بوجود الـ : الرئويةالصمةDVT ، الرئوية الصمةقد يشهد الوضع نكس

أو إحداث انسداد في الوريد Filterرغم التمييع ويتجلى التدبير بوضع مرشح 

.األجوف السفلي

3. الصمةوهو يترافق بشكل نادر مع : االنتانيالخثاريالتهاب الوريد

المعالجة الرئوية التي تنكس رغمالصمةالرئوية، وتأتي المريضة وهي تعاني 

عالمات غالبا  األوردة الحوضية، وقد توجد الالصمةمصدر .الكافيبالتمييع 

ات كالحمى العالية الدرجة أو ذات الرئة والقصباإلنتانالتي توحي بوجود 

.يتم التدبير بالصادات والمعالجة المميعة.الثانوية



في الحمل الريصيعدم توافق العامل 

(في الحملالريصيبالعامل اإلسويالتمنيع)

 (:بالرغم من إعطاء كمية كافية من المميع)المعالجة فشل

1.حم يحدث هذا نتيجة انسداد الجريان الوريدي من الر:الوريد العميقخثار

.حجمالحمل المتعدد أو عندما يكون الجنين كبير الالحامل، بصورة خاصة في 

2.بوجود الـ : الرئويةالصمةDVT ، الرئوية الصمةقد يشهد الوضع نكس

أو إحداث انسداد في الوريد Filterرغم التمييع ويتجلى التدبير بوضع مرشح 

.األجوف السفلي

3. الصمةوهو يترافق بشكل نادر مع : االنتانيالخثاريالتهاب الوريد

المعالجة الرئوية التي تنكس رغمالصمةالرئوية، وتأتي المريضة وهي تعاني 

عالمات غالبا  األوردة الحوضية، وقد توجد الالصمةمصدر .الكافيبالتمييع 

ات كالحمى العالية الدرجة أو ذات الرئة والقصباإلنتانالتي توحي بوجود 

.يتم التدبير بالصادات والمعالجة المميعة.الثانوية



أورام السبيل 

ملالتناسلي في الح  



مل أورام السبيل التناسلي في الح 

الورم العضلي األملس في الحمل

 ع تقدم العمر بتواتر أكبر ميمثل الورم العضلي األملس الرحمي الورم النسائي األكثر شيوعا ، ويحدث

.وقلة عدد الوالدات

التأثير في الحمل.أ

يعتمد هذا التأثير على حجم الورم ومكانه◼

الصغيرةضمن العضلة الرحمية أو تحت المصلية هنالك تأثير لألورام ليس◼

نقص: كانت ضمن الجدار أو تحت المخاطية معتترافق األورام التي تشمل جوف الرحم سواء ◼

.الخصوبة، تضاعف خطر حدوث اإلجهاض، زيادة خطر حدوث المخاض الباكر

.المعيبةوالمجيئاتاألوضاع ◼

.المشيمةانفكاكالنزف قبل الوالدة بسبب ◼

عندما يكون الورم كبيرا  انضغاطيةأعراض ◼

.عدم تدخل الرأس◼

.إذا سبب الورم فرط تمطط في البوق، فقد يؤدي لحدوث الحمل الهاجر◼

.األحمرسوالتنكوالموجودة تحت المصلية، المعنقةاألورام الليفية انفتالالبطن الحاد في حاالت ◼



مل أورام السبيل التناسلي في الح 

التأثيرات في المخاض.ب

 م خاصة إذا توضع الورم في عنق الرحم أو في الجزء السفلي من جسمخاض مسدود

الرحم

النزف بعد الوالدة

المشيمة الملتحمة واحتباس المشيمةالورم الليفي تحت المخاطية لحدوث يؤهب

التأثير في فترة النُفاس.ج

 الرحم انطمارنقص

 النزف الثانوي بعد الوضع



مل أورام السبيل التناسلي في الح 

تأثيرات الحمل في الورم العضلي األملس

 ازدياد في الحجم

 والكيسي( الزجاجي)الهيالينيالتنكسقد يحدث

األحمر التنكس( الحيوي الفيزيولوجيالبَلَىNecrobiosis)

المعنقالورم العضلي انفتال

انحشار الورم في الحوض



مل أورام السبيل التناسلي في الح 

المعالجة

تستطب أية معالجة عموما ، إذا شخصت األورام العضلية قبل المخاضال.

صورة محافظة، بالفيزيولوجييعالج بالطريقة المعتادة، ويدبر البلّى : التهديد باإلجهاض

.بما في ذلك الراحة في السرير وإعطاء المسكنات

 إذا كان الورم محتالً التجويف 38في األسبوع القيصرية االنتخابيةقد ينصح إلجراء

.الرأسالحوضي وساداً الطريق في وجه تدخل 

له وقت يجب تجنب اللجوء الستئصا: استئصال الورم العضلي في أثناء القيصرية

ق على السيطرة عليه، وقد يكون من الصعب إغاليعنوقد يحدث نزف .القيصرية

.الجوف الذي يحتله الورم وهكذا ال يوجد مهرٌب من استئصال الرحم



مل أورام السبيل التناسلي في الح 

 في الحملالمبيضيةاألورام

  بيضيا  ميكشف الفحص الدوري باألمواج فوق الصوتية ورما

.حمل، معظمها عبارة عن كيسات200في كل 

 سم أو كيسات جالجريبيمعظم كيسات المبيض في الحمل من النوع

.سم5-3أصفر وتقيس عادة بين 

 من هذه الكيسات الوظيفية مع ترقي الحمل% 90يختفي أكثر من.

 تنشؤيا  إذا كان الورمNoplasm  يكون أكثرها شيوعا

، ةتتلوها تلك المخاطيالكيسية المصلية الغديةاألورام 

المبيضيةمن كل األورام % 65ويشكل هذان النوعان معاً 

عند السيدات الحوامل



مل أورام السبيل التناسلي في الح 

تأثير الحمل في الورم المبيضي

ال يتغير حجم الورم، لكن مع إزاحته يمكن أن يصبح أكثر وضوحا  ◼

.بالجس

.المبيضيةالسويقةانفتال◼

.والتمزقوالخمجالنزف : النادرةاالختالطاتتتضمن ◼

.ال يغير الحمل من إنذار السرطان المبيضي◼

تأثير الكيسة في الحمل والمخاض

سداد في مما يشكل ان( دوغالسرتج)الَرْدبةالكيسة في ( انحشار)انحباس◼

.طريق الوالدة المهبلية

انضغاطيةأعراض ◼

.المجيء المعيب◼

.المخاض الباكر◼

عدم تدخل الرأس◼



أورام السبيل 

ملالتناسلي في الح  

التدبير

حملتدبير الكتلة المبيضية في ال

سم، بسيطة، 8أقل من 

وحيدة الجانب، اليوجد أي 

.دليل على الحبن

سم، معقدة، 8أكرب من 
ئية أو ثنا/ وحليميةحاوية 

.اجلانب

.18ع املتابعة حىت األسبو  تابع الوضع باألمواج 

.فوق الصوتية

،18مستمرة في األسبوع 

أو أية زيادة في الحجم 

%.50-30تتجاوز الـ 

مستمرة أو هنالك زايدة يف
.احلجم

.االستكشاف اجلراحي .االستكشاف اجلراحي



مل أورام السبيل التناسلي في الح 

مل سرطان عنق الرحم في الح 

نأكثر شيوعا  عند السيدات الحوامل المتقدمات في الس.

 العنقيةالسرطانةتأثير الحمل في:

الالبدةالسرطانةيزيد الحمل من إمكانية نمو الIn-Situ السرطانةأو

التي التوالتبدالموجودة الوذمةعلى الرغم مما يبدو بأن الورم ينمو بسرعة أكبر بسبب الغازية، 

.Stromaتعتري الُلحمة 

 والمخاضفي الحمل السرطانةتأثير:

اإلجهاض

 المخاض الباكر

 تهتك عنق الرحم أثناء المخاض

النفاسياإلنتان.



مل أورام السبيل التناسلي في الح 

تدبير سرطان عنق الرحم في الحمل

 تتمثل المعالجة 30قبل األسبوع إذا تم الكشف عن وجود الورم ،

بالتشعيعيوماً 40-10بـباستئصال الرحم وبعد ذلك المختارة 

.واستخدام الراديوم على ناحية عنق الرحمالخارجي 

 يتم تأجيل المعالجة حتى ، قد 30قد تجاوز األسبوع إذا كان الحمل

الجة بالقيصرية، ثم تبدأ المعحيث يمكن توليد الجنين 35األسبوع 

ً 14-10بـبعد ذلك الشعاعية ، المعالجة البديلة جراحية والموصىيوما

.اللمفيةمع استئصال العقد Wertheimعملية استئصال الرحم لـ بها



30حتى األسبوع الحملي 

IIb-IIIbI-IIa

استئصال رحم جذريإجهاض عفويال إجهاض

+

إجهاض عفويتجريف عقد لمفاوية

*المعالجة الكثبية

brachy therapy

استئصال الرحم 

الجذري الُمعدَّل

معالجة كثبية اإلفراغ الجراحي 

متبوعا  بالمعالجة  

الكثبية

أسبوع حملي30أكثر من 

IIb-IIIbI-IIa

قيصرية بتمام الحمل ثم 

المعالجة الشعاعية
وها قيصرية بتمام الحمل تتلاستئصال رحم جذري+ قيصرية 

المعالجة الشعاعية

تشعيع خارجي

ال إجهاض



ة الرحم الحامل المنقلب

للخلف



(مع الحملRVU)للخلف الرحم الحامل المنقلبة 

RETROVERTED GRAVID UTERUS

في فترة مبكرة من الحمل% 10حوالي : نسبة الحدوث.

تأثير الحمل في الرحم المنقلبة للخلف

، حتى 12التطور المعتاد أن يحدث تصحيح عفوي للوضع حوالي األسبوع ◼

.بالحملللتمططألنها تلين وتتعرض االلتصاقاتبوجود 

حاالت حالة نادرة جدا ، وتميل للحدوث في: الرحم المنقلبة للخلف المنحشرة◼

.العجزيالطنفوبروز ( الحوض الصغير)الحوض تضيق 

 تأثير الرحم المنقلبة للخلف في الحمل

(.األشيعوهو األمر )عرضي ال تأثير يذكر لها، ويحدث تصحيح عفوي ال ◼

:إلىقد تؤدي الرحم المنقلبة للخلف المنحشرة (: نادرة جدا  )االختالطات◼

14-12اإلجهاض ويحدث عادة بين األسبوعين ◼

يؤدي انحشار الرحم إلى االحتباس البولي◼

لحدوث تمزق الرحمAnterior Sacculationالتكيُّس األمامي يؤهب◼



(مع الحملRVU)للخلف الرحم الحامل المنقلبة 

RETROVERTED GRAVID UTERUS

 للرحم المنقلبة للخلف السريريةالصورة

:المنحشرة

.كل أعراض وعالمات المراحل الباكرة من الحمل◼

.االحتباس الحاد للبول◼

.امتالء المثانة: الفحص البطني◼

قد )على لأليشعر بالعنق مرتفعا  : الفحص الحوضي◼

ويشعر بالرحم متوترة ( يصعب الوصول إليه

.والحوضدوغالسرتجوكيسية ومالئة كل 

ة التشخيص التفريقي للرحم الحامل المنقلب

للخلف المنحشرة

.أسباب البطن الحاد في أثناء الحمل◼

.أسباب احتباس البول في أثناء الحمل◼



(مع الحملRVU)للخلف الرحم الحامل المنقلبة 

RETROVERTED GRAVID UTERUS

تدبير الرحم الحامل المنقلبة للخلف المنحشرة

(.ناجحة جدا  )البطني البولية بوضعية االستلقاء القثطرة

 فرزجةالتصحيح اليدوي مع إدخالPessary لتزال فيما بعد في

.14األسبوع الحملي 

العملية القيصرية في حال حدوث التكيُّس األمامي.



ي األلم البطني الحاد ف

أثناء الحمل



األلم البطني الحاد في أثناء الحمل

األسباب الرحمية.أ

.كما هو الحال في اإلجهاض، المخاض الباكر، وآالم المخاض الكاذب: التقلصات الرحمية◼

.الباكرالمشيمياالنفكاك◼

.األورام الليفية المصابة باختالط◼

يمكن أن يؤدي فرط تمدد الرحم إلى حدوث انزعاج بطني كما هي الحال في موه الّسلى الحاد ◼

.والحمل المتعدد

.الرحم الحامل المنقلبة للخلف المنحشرة◼

.الرحم الحامل أمٌر نادٌر جدا  انفتال◼

البوقيةاألسباب .ب

.الحمل البوقي مع حدوث اإلجهاض البوقي، التآكل أو التمزق◼

األسباب في الملحقات والرباط العريض.ج

.المصابة باختالط خاصة منها كيسات الجسم األصفرالمبيضيةالكيسات واألورام ◼

.الحمل المبيضي◼

.دوالي الرباط العريض أو الورم الدموي فيه◼



ي األلم البطني الحاد ف

أثناء الحمل
األسباب في السبيل البولي.د:

والكلية الحويضةالتهاب المثانة الحاد، التهاب ◼
.والمغص الحالبي

األسباب في السبيل المعدي المعوي.هـ:

التهاب الزائدة الدودية الحاد، التهاب المرارة الحاد ◼
.اإلرجاجالكبدية لما قبل واالختالطات

جدار البطن.و:

الورم الدموي في غمد العضلة المستقيمة بسبب ◼
.السُّعال المفاجئ أو الكبس

ة ، وعند مرتكز العضلالسرةاأللم واالنزعاج حوالي ◼

المستقيمة على األضالع وهو ألم شائع عند 
.بصورة خاصةالخروسات

أسباب متنوعة.ز:

الداء المنجلي نوبوهي ليست نوعية للحمل مثل ◼
.الخ..الحادة والبورفيرية


