
بسم هللا الرمحن الرحيم







نينان يمكن تعريف الحمل املتعدد على أنه أي حمل يتواجد فيه ج
.نفسهأو أكثر في جوف الرحم في الوقت 

 الحملاختالطاتالحمل املتعدد أحد.
 ألن متوسط عمر الحمل يبلغ في حاالت التوائم 

ً
، 36ونظرا

ً
أسبوعا

ددة هي املتعالحمول والوفيات حول الوالدة في املراضةفإن نسبة 
.املفردةالحمول أكثر منها في 

 ع وجود اإلضافية التي تترافق مالفيزيولوجيةوبسبب الضغوط
 ،
ً
الوالديةاملراضةفإن جنينين ومشيمتين وازدياد حجم الرحم سريعا

.تزداد كذلك



أسباب احلمل املتعدد وأنواعه
ETIOLOGY  AND CLASSIFICATION OF TWINNING

 يحدث الحمل املتعدد إما بسبب انشطار الجنين

وهي التوائم املتطابقة أو وحيدة البيضة 

(identical or monozygotic twins  )

 ،التوائم وهيأو بسبب إخصاب بيضتين أو أكثر في دورة طمثية واحدة
األخوية أو ثنائية البيضة 

(fraternal or dizygotic twins.)







التوارد والوابئيات
 من جميع الوالدات في الواليات املتحدة% 1تشكل التوائم حوالي  .

إلطالق إن نسبة مصادفة التوائم وحيدة البيضة، التي تعتمد على حدث حيوي غير شائع على ا

.  والدة250لكل 1، ثابتة في جميع الشعوب املدروسة، حيث تبلغ (انشطار الجنين)

 ي األم، تتأثر نسبة مصادفة التوائم ثنائية البيضة، التي تنتج عن اإلباضة املتعددة فولكن
:  بشدة بـ

 ،القصة العائلية

 ،املجموعة العرقية

عمر األم  .

 
ً
 تكون أخوية ويكون ثلثها متطابقا

ً
(. يضةوحيد الب)إن ثلثي الحمول التوأمية تقريبا

ار استعمال ولكن في السنوات االخيرة ازداد توارد الحمول املتعددة األخوية بشكل كبير مع انتش

.محرضات اإلباضة



دحتديد نوع احلمل املتعد
DETERMINATION OF ZYGOSITY

بشكل يعتمد إنذار الحمول املتعددة واملراضة املتوقعة املرافقة لها
.  كبير على نوع الحمل املتعدد

مع الشذوذات الخ 
ً
افقا لقية، إن التوائم وحيدة البيضة هي أكثر تر

.  متالزمة نقل الدم التوأمي، والخداج

 ثر تحديد نوع الحمل املتعدد هو الخطوة التالية األكوبذلك فإن

.أهمية بعد وضع التشخيص



 ما يكون تقييم الحمل باألمواج فوق الصوتية عظيم الفائدة في تحديد نو 
ً
ع الحمل كثيرا

.املتعدد

 فإن ذلك يؤكد الحمل التوأمي ثنائي 
ً
.البيضةإذا كان جنس التوأم مختلفا

 فإن ذلك يشير إلى توأم ثنائي الالكوريونياألمنيوس يإذا شوهد الحجاب 
ً
بيضة، وكذلك سميكا

.الغشائيمقلوبة عند قاعدة الحجاب « V»شكل أو « ذروة»وجود 

 الوالدةقد يتطلب التشخيص املؤكد لنوع الحمل املتعدد إجراء فحوص دقيقة بعد.

 ويتين دموزمرتينمن التوائم تكون من نفس الجنس مع مشيمة ثنائية الكوريون % 20ولكن
.متماثلتين

،مثل ال يمكن تحديد نوع الحمل املتعدد في هذه الحاالت إال بإجراء املزيد من االختبارات

.DNAأو تحليل الدنا ( HLA)البشري الكريات البيض مستضد

دحتديد نوع احلمل املتعد
DETERMINATION OF ZYGOSITY



التوائمشذوذات
ABNORMALITIES OF THE TWINNING 

PROCESS 
 في حاالت الحمل املت

ً
عدد وحيد تعتبر شذوذات التوائم شائعة نسبيا

البيضة، حيث تتضمن 

 ،التوائم امللتحمة

 ،املفاغرات الوعائية املشيمية

 ،متالزمة نقل الدم التوأمي

،التشوهات الجنينية

 وشذوذات الحبل السري.

متالزمة احتباس الجنين امليت



مل املتعددالوالدي يف احلالفيزيولوجيالتكيف تبدالت
 تعدداملالطبيعية للحمل في حالة الحمل الوالديةالفيزيولوجيةتتزايد االستجابة.

 مقارنة بقيمه ( ليتر2)% 40في حين أن حجم الدم الوالدي يزداد في الحمل الطبيعي بمقدار

.املتعددأو أكثر في الحمل ليترات3فإن هذه الزيادة قد تصل إلى قبل الحمل،

 األمتزيد من احتمال حدوث فقر الدم فيوالفوالتإن زيادة حجم الدم والحاجة للحديد
املستخدمة ، املخاض، واألدويةلإلنتانوتجعل املريضة أقل قدرة على تحمل الشدة املرافقة 

.املبكرفي معالجة املخاض 

 ت الحمل وفرط التوتر الشرياني الحملي في حاال اإلرجاجتتضاعف نسبة حدوث ما قبل

.املتعدد

افق الحمل املتعدد مع زيادة حجم الرحم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة ف ي يتر
ي، وتأثر نتيجة النضغاط الوريد األجوف السفلاالنتصابيالتنفس، هبوط الضغط 

.الوظيفة الكلوية بسبب انضغاط الحالبين



التشخيص
 ناول األدوية بوجود قصة عائلية لحمل ثنائي البيضة، تيشتبه بالحمل املتعدد

بالحمول املساعدة لإلخصاب، إحساس األم بزيادة كبيرة في حجم البطن مقارنة
.السابقة، أو اإلحساس بحركات جنينية شديدة

 أن تشير إلى وجود الحمل املتعدد، دون أن يمكن للعالمات السريرية
 من الزيادة الكبيرة في الوزن، االرتفاع ا

ً
لكبير في قعر تشخصه، حيث تشكل كال

.  الرحم، وإصغاء نظم القلب الجنيني في أرباع مختلفة من البطن

الذي يتطلب تشخيص الحمل املتعدد بالفحص باألمواج فوق الصوتية
واج فوق يجرى الفحص باألم. يظهر جنينين منفصلين مع قلبين نابضين

وقت يعود إلى الصوتية حين يشتبه بالحمل املتعدد، ويمكن وضع التشخيص في

.األسبوع السادس للحمل





احلمل املتعدد 



conjoined twins



التدبري ما قبل الوالدة

 الرتفاع نسبة حدوث الخداج فإن خطة التدبير املكث
ً
فة قبل نظرا

:الوالدة توجه نحو 

إطالة عمر الحمل .

وزيادة وزن الوالدة

.  كانبحيث تتضاءل نسب املراضة والوفيات حول الوالدة قدر اإلم



:احلمل املتعدداختالطات

:االختالطات الوالدية
فرط التوتر ▪االستسقاء األمنيوس ي          ▪فقر الدم                       ▪

الشرياني

نزوف ▪العطالة الرحمية بعد الوالدة  ▪املخاض املبكر              ▪
الخالص

الوالدة القيصرية▪ما قبل اإلرجاج              ▪



:االختالطات الجنينية
انفكاك ▪املشيمة املنزاحة     ▪أسواء املجيئات                 ▪

املشيمة الباكر

انسدال ▪الخداج                 ▪تمزق األغشية الباكر           ▪
السرر 

▪التشوهات الخلقية     ▪تحدد النمو داخل الرحم       ▪

زيادة املراضة حول الوالدة

.زيادة الوفيات حول الوالدة▪

:احلمل املتعدداختالطات



لحملالتدبري يف الثلثني األول والثاين ل
First and Second Trimesters

 ول وبداية تراجع املريضة مرة واحدة كل أسبوعين في نهاية الثلث األ
صور يشيع قالثلث الثاني من الحمل لتقييم عنق الرحم، حيث 

.عنق الرحم بوجود الحمل املتعدد

 إذا لوحظ(تطويق العنق)يمكن وضع قطبة على عنق الرحم
. قصر ملحوظ فيه مع غياب التقلصات الرحمية

ت، تقيم كفاية التغذية الوالدّية حيث تزيد الحاجة للحريرا

.  الحديد، الفيتامينات، والفوالت



تطويق عنق الرحم 
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Third Trimesterالتدبري يف الثلث األخري للحمل  
 خير من في الثلث األ الوقاية من الخداج أكثر التدابير أهميةتعتبر

.  الحمل

عن ا 
ً
التساع يراقب عنق الرحم عن كثب باألمواج فوق الصوتية بحثا

. ريحواإلمحاء الباكرين اللذين يمكن أن يسبقا املخاض املبكر الص

 فإن ذلك يترافق 28–24ملم في األسبوع 25إذا قل طول العنق عن
.  مع تضاعف خطورة الوالدة الباكرة

ل لقد طبقت العديد من التداخالت إلطالة عمر الحمل التوأمي، مث
اقبة الدورية للفعالية الرحمية، القبول  في الراحة في السرير، املر

.املستشفى، واملعالجة الوقائية بموقفات املخاض



 نقص النمو الجنيني يشكل(discordant fetal growth ) أحد
 أسباب املراضة والوفيات في الحمول التوأمية، حيث يكون نمو الجني

ً
.ن بطيئا

 اقب نمو الجنين باألمواج فوق الصوتية كل  من 6–4ير
ً
أسابيع بدءا

سيماء مثل اختبار ال)، مع تطبيق الفحوص الجنينية اإلضافية 24األسبوع 

. عيحين يقل نمو الجنين عن املنحني الطبي( الحيوية، اختبار الالشدة

Third Trimesterالتدبري يف الثلث األخري للحمل  



عن عالمات ما قبل اإلرجاج 
ً
اقب املريضة عن كثب بحثا تي ، التر

تضم تطور 

 ،الوذمات

  ،البيلة البروتينية

 ارتفاع الضغط الشرياني.

Third Trimesterالتدبري يف الثلث األخري للحمل  



nonstress testing (NST)



nonstress testing (NST)



التدبري أثناء املخاض 
Intrapartum Management



معاجلة املخاض املبكر 
TREATMENT OF PRETERM LABOR

في هذه تتضمن مضادات االستطباب النسبية للمعالجة بموقفات املخاض
 أو أكثر، إخفاق نمو واحد أو 34الحمول وصول العمر الحملي إلى 

ً
أسبوعا

.  أكثر من األجنة، وما قبل اإلرجاج

لدات بيتا تمتلك األدوية املستخدمة بشكل هجومي في إيقاف املخاض، مثل مق
. ألموسلفات املغنزيوم، تأثيرات سلبية على الجهاز القلبي الوعائي ل

لقد ترافقت هذه املواد مع فرط الحمل الحجمي الوالدي وقصور القلب
ية قبل االحتقاني، وخاصة حين أشركت مع املعالجة بالستيروئيدات القشر 

.الوالدة 



:متطلبات الوالدة يف احلمل التوأمي
 ثالثيتوفر مركز رعاية ثانوي أو

توفر غرفة والدة مجهزة إلجراء الوالدة القيصرية الفورية عند الضرورة.

 وفعال لنقل السوائل والدم بشكل سريع( 16قياس )ثخين فتح خط وريدي.

 التصالبتوفر الدم إلجراء.

القدرة على مراقبة نظم القلب الجنيني بشكل متواصل.

يصرية وجود طبيب مخدر إلجراء التخدير العام في حال الحاجة للتحويل الداخلي أو الوالدة الق
.لتوليد التوأم الثاني

بالتحويل ال 
ً
داخلي وجود طبيبي توليد جاهزين إلجراء الوالدة على أن يكون أحدهما متمرسا

.وتوليد التوأم الثاني

 لتحديد مجيء التوأم بدقة( كاألمواج فوق الصوتية)تصوير توفر وسائل.

باإلنعاش الفوري للوليد 
ً
.وجود طبيبي أطفال على أن يكون أحدهما متمرسا

توفر عدد كاٍف من املمرضات للمساعدة في الوالدة والعناية بالولدان.



الرأسي–الرأسي تدبري اجمليء 
VERTEX-VERTEX PRESENTATIONS

من األم لكي نتمكن من تحديد الطريق األسلم للوالدة بالنسبة لكل

.  واألجنة فإن علينا أن نحدد مجيء كل من هذه األجنة بشكل دقيق

 خر اصطلح على تسمية التوأم املتدخل بالجنين األول والتوأم ال
.بالجنين الثاني

 رأس ي،–يكون املجيء رأس ي %( 50)في معظم الحاالت

–ي الرأس ي، ثم املقعد–املقعدي، املقعدي –يتلوه املجيء الرأس ي 
.املقعدي



 الرأس ي –تدبر التوائم باملجيء الرأس ي(vertex – vertex 
presentation ) بشكل مشابه للمجيء الرأس ي في الحمول

.  املفردة

ي أثناء يراقب النظم القلبي في كل من الجنينين بشكل متواصل ف
.املخاض

ة املقويةيستعمل األوكسيتوسين لتدبير التقلصات الرحمية ناقص  ( .

(حث املخاض 

تعددةتزداد نسبة العطالة الرحمية والنزف بعد الوالدة في الحمول امل.

الرأسي–الرأسي تدبري اجمليء 
VERTEX-VERTEX PRESENTATIONS



األخرىاجمليئاتتدبري 
MANAGEMENT OF OTHER PRESENTATIONS

هذا ول. زداد نسبة حدوث األذيات الجنينية مع الوالدة باملجيء املقعديت

ولدان القمي، ي–املقعدي، واملجيء املقعدي –السبب فإن املجيء املقعدي 
. عادة بالعملية القيصرية

ل في أن الوالدة القيصرية هي األفضبالرغم من غياب األدلة العلمية على
دي يمكن فإن صعوبة استخراج التوأم الثاني املقعاملقعدي، –املجيء القمي 

.ناقأن تؤدي إلى انسدال السرر، احتباس الرأس، أذية عنق الجنين، واالخت

من قدرته على التعامل مع هذه املشاكل فإن ا 
ً
لعملية إذا لم يكن املولد واثقا

.القيصرية االنتخابية تشكل االختيار األكثر منطقية



PERINATAL OUTCOMEالنتائج حول الوالدة  

30)عددة تعزى النسبة املرتفعة للوفيات حول الوالدة في الحمول املت
في ، والتي تبلغ حوالي خمسة أضعاف النسبة(وليد1000لكل 50–

.ساس ي إلى الخداج والتشوهات الخلقية بشكل أحالة الحمول املفردة،

 ومقارنة بالحمول املفردة فإن الوفيات الناجمة عن الرضوض
ين في التوأم الوالدية هي أكبر بأربعة مرات في التوأم الثاني وأكبر بمرت

.األول منها في الحمول املفردة



تةتنتج ثلث الوفيات حول الوالدة عن التشوهات الخلقية ووالدة األجنة املي  .

 تحدث والدة الجنين امليت(stillbirth )حمول أكثر بمرتين في التوائم منها في ال
.املفردة

 ت يساهم النزف الدماغي، االختناق، ونقص األكسجة في حوالي ُعشر معدال
.الوفيات اإلجمالية حول الوالدة

يعاني التوائم من زيادة نسبة حدوث الشلل املخي بمقدار أربعة أضعاف.

 توليديةتنتج زيادة املراضة في الحمول املتعددة عن شذوذات مشيمية، تشريحية، و.

 الخداج، و , يمكن لنقص وزن الوالدةIUGR أن تؤهب لحدوث أذية دماغية
. دائمة

PERINATAL OUTCOMEالنتائج حول الوالدة  



 في )الدة الو في أثناء واألذياتتساهم زيادة توارد التشوهات الخلقية
.التوائمفي سوء النتائج عند( والقيصرية كل من الوالدة الطبيعية 

من أقرانه 
ً
 وأخف وزنا

ً
م من يكون التوائم بعد الوالدة أقصر طوال
ذلك مفردة، ويستمرحمولهمنفس الوزن عند الوالدة والذين كانت 

.حتى سن الرابعة من العمر

PERINATAL OUTCOMEالنتائج حول الوالدة  



:ةووفيات التوائم حول الوالدمراضةأسباب 
متالزمة الكرب التنفس ي▪

الرضوض الوالدية▪

النزوف الدماغية▪

االختناق أثناء الوالدة▪

نقص األكسجة أثناء الوالدة▪

التشوهات الخلقية▪

موت الجنين داخل الرحم▪

الخداج▪



احلمل املتعدد أبكثر من جنينني
MULTIPLE GESTATIONS WITH MORE 

THAN TWO FETUSES
 ن انشطار يمكن أن ينتج ع( الحمل الثالثي وما فوق )بالرغم من أن الحمل املتعدد بأكثر من توأم

 لهذه الحالة اليوم هو امل
ً
عالجة الجنين وعن اإلباضة املتعددة، فإن السبب األكثر شيوعا

.بمحرضات اإلباضة

 تبلغ نسبة توارد الحمول العفوية الثالثية(triplet )1 والدة والحمول العفوية 8000لكل
.  والدة700000لكل 1( quadruplets)الرباعية 

تزداد نسبة الخداج كلما ازداد عدد األجنة  .

ورة املراضة في جميع الحمول املتعددة تولد بالقيصرية في املمارسة الحديثة، وذلك لتخفيف خط

.  هؤالء الولدان الخدج

 1000وفاة لكل 100–50تبلغ نسبة الوفيات حول الوالدة في الحمول الثالثية والرباعية
.والدة، وهو يعادل ضعف معدل الوفيات املشاهد في التوائم املزدوجة



المجيئات المعيبة
Fetal Malpresentation
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يء القمي، يشمل مصطلح املجيئات املعيبة أي مجيء جنيني غير املج
بما في ذلك 

 ،املجيء املقعدي

 ،الوجهي، الجبهي

 ،الكتفي

واملجيئات املركبة .

. ةتساهم العوامل الوالدية والجنينية في حدوث املجيئات املعيب

إن أشيع املجيئات املعيبة هو املجيء املقعدي.
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BREECH  PRESENTATIONاجمليء املقعدي 

.يحدث املجيء املقعدي حين تتوضع إليتا الجنين أو طرفاه السفليان في حوض األم



BREECH  PRESENTATIONاجمليء املقعدي 

لسفليان يحدث املجيء املقعدي حين تتوضع إليتا الجنين أو طرفاه ا

.في حوض األم

 وقبل األسبوع . من جميع الوالدات% 4يبلغ توارد املجيء املقعدي
ه ومع نمو الجنين واحتالل. من األجنة بوضع مقعدي% 25تكون 28

خذ مساحة أكبر من الرحم فإنه يميل ألن يأخذ الوضع الرأس ي ليت
.  حدود الرحم وشكله على النحو األفضل

للحمل فإن معظم األجنة تكون قد اتخذت 34ومع حلول األسبوع 

.الوضع الرأس ي



األسباب 
يمثل الخداج أهم العوامل املؤهبة للمجيء املقعدي.

 دة من جميع الحمول املفردة باملجيء املقعدي ناقصة وزن الوال % 30-20تكون حوالي

(.  غ< 2500)

 تحد من يمكن أن( مثل االستسقاء األمنيوس ي)ولكن تشوهات التراكيب الجنينية

.  قدرات الجنين على اتخاذ الوضع الرأس ي

 في املجيء املقعدي، وهي بذلك تفوق تلك % 6تزيد نسبة التشوهات الخلقية على

.أضعاف3–2املشاهدة في املجيء الرأس ي بـ 

 من تشوهات الرحم 
ً
الحمل ،(كالرحم ذات القرنين)تتضمن األسباب األخرى كال

دي، املتعدد، املشيمة املنزاحة، االستسقاء األمنيوس ي، ضيق الحوض الوال

.واألروام الحوضية التي قد تسد مخرج الحوض



التصنيف 
يصنف املجيء املقعدي إلى ثالثة أنواع:

 ،      إليوي      ،تاموناقص أو قدمي

 املجيء اإلليوي يحدث(frank)حين يكون فخذا الجنين بوضعية عطف مع
.  انبساط الطرفين السفليين عند الركبتين

 املجيء التام في(complete) يكون الفخذان بوضعية عطف مع عطف في
(.  وضعية الجثوم)إحدى الركبتين أو كلتيهما 

 ملجيء الناقص افي(incomplete) أو القدمي ،(footling) ، يكون
اهما تحت أحد الفخذين أو كالهما بوضعية بسط وتكون إحدى الركبتين أو كلت

من املجيئات املقعدية إليوية،% 65وعند تمام الحمل تكون . مستوى اإلليتين

.ناقصة% 10تامة، و % 25
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التشخيص
يجس يمكن عادة تشخيص املجيء املقعدي بوساطة مناورات ليوبولد، حيث

 و 
ً
األصغر رأس الجنين القاس ي في منطقة قعر الرحم، أما املقعد األطرى قواما

 فهو يشغل القطعة السفلية للرحم فوق ارتفاق العانة
ً
. حجما

ين، الشرج، يمكننا الفحص املهبلي في املجيء املقعدي اإلليوي من جس اإلليت
الة املجيء التام أما في ح. العجز، والحدبتين اإلسكيتين للجنين في أثناء املخاض

. تسعفإن القدمين، الكاحلين، وعادة اإلليتين يمكن جسها عبر العنق امل

و اثنتين، يبدي الفحص املهبلي في املجيء املقعدي الناقص وجود قدم واحدة أ
ص النهائيولكنه قد يحتاج للتصوير باألمواج فوق الصوتية لوضع التشخي



التدبري خالل احلمل
 والرحميةنفي التشوهات الجنينية.

 من الحمل تراجع 34إذا اشتبه باملجيء املقعدي بعد األسبوع
ج فوق سجالت املريضة قبل الوالدة مع أي فحص سابق باألموا

 عن وجود ورم ليفي رحمي، تشوه خلقي
ً
في قناة الصوتية بحثا

.جنيني ، أو تشوه موللر

 في حال الشك تجرى دراسة كاملة جديدة باألمواج فوق
.الصوتية



External cephalic version.
External cephalic version (ECV) is a procedure in 

which the obstetrician manually converts the 
breech fetus to a vertex presentation via external 
uterine manipulation under ultrasonic guidance.

Evidence of uteroplacental insufficiency, 
hypertension, intrauterine growth 
restriction, oligohydramnios, or a history of 
previous uterine surgery is a 
contraindication to external cephalic 
version.
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التدبري أثناء املخاض 
الوالدة املهبلية

 ى في بعض لقد بقيت الوالدة املهبلية للجنين باملجيء املقعدي تجر

البلدان حين كانت املريضة تحقق بعض املعايير الصارمة،

ملهبلية وذلك إلى أن نشرت دراسات حديثة عشوائية تبين أن الوالدة ا
نة املقعدية تترافق مع ارتفاع نسبة املراضة حول الوالدة مقار 

.  بالقيصرية االنتخابية



:عديمعايري الوالدة املهبلية يف اجمليء املق
.املجيء مقعدي تام أو إليوي ▪

 على األقل36عمر الحمل 
ً
.أسبوعا

 غ3800–2500وزن الجنين املقدر.

رأس الجنين بوضعية انعطاف.

أو بوجود والدة سابقة * حوض األم واسع حسب قياس الحوض الشعاعي

.لجنين كبير الحجم

غياب االستطبابات الوالدية أو الجنينية األخرى للوالدة القيصرية.

وجود طبيب مخدر جاهز.

توفر الخبرة الكافية لدى املولد.

وجود مساعد جاهز لدفع رأس الجنين داخل الحوض.









:مساعدة الوالدة املقعدية
إلمكانية مصادفة املجيء املقعدي في بعض الحاالت التي تكون الوالدة القي 

ً
صرية فيها نظرا

امة لألطباء مستحيلة أو غير آمنة، فإن الوالدة املهبلية للمجيء املقعدي ال تزال تشكل مهارة ه

.  املمارسين

ن يظهر لوح بعد خروج الجنين بشكل عفوي حتى السرة، يطبق الشد اللطيف نحو األسفل إلى أ

.  الكتف عند مدخل الفرج

تبقى رأس بعد والدة لوح الكتف يتم توليد الكتفين بسحب كل يد أمام صدر الجنين إلى أن ي
بوساطة وبمجرد توليد الكتفين يولد الرأس عن طريق عطف رأس الجنين. الجنين في الداخل

.  راليد مع تطبيق أصابع املولد على الفك السفلي للجنين أو استخدام ملقط بايب

تساعد على يستخدم بعض املولدين ملقط بايبر بشكل روتيني، حيث تبين أن هذه الطريقة

.والدة الرأس مع أقل رض ممكن للجنين



:الوالدة القيصرية
غر من حين يولد الجنين املقعدي بالطريق املهبلي فإن األجزاء األص

و الرأس، الجنين تتولد في البداية، وال يخرج أكبر أجزاء الجنين، أال وه
و . و هناك خوف من انحباس الرأس املتأخر . إال في نهاية املطاف
.خاصة في الخداج 

قعدي وبذلك تفضل الوالدة القيصرية لتوليد الخدج باملجيء امل
 الفتراق حجم الرأس والبطن

ً
.نظرا

تفضل الوالدة القيصرية في كل من الخدج واملولودي 
ً
ن في تمام وحاليا

الحمل، بالرغم من أن عدم اتقاء الحذر عند والدة الذراعين والرأس 

.قد يؤدي إلى رضوض شديدة



االختالطات والنتائج 
فإن معدل الوفيات حول الوالدة للولدان بامل 

ً
جيء حتى إذا كان التدبير مثاليا

في املجيئات غير 1000لكل 16–12وليد حي مقابل 1000لكل 25املقعدي يقارب 
.  املقعدية

والدة تتضمن العوامل التي تساهم في زيادة نسبة املراضة والوفيات حول ال
افقة مع الحياة، الخداج، الرضوض الوالدي ة، التشوهات الخلقية غير املتو

.  واالختناق

أو ينتج االختناق في الحاالت النموذجية عن انسدال السرر في أثناء املخاض

(.entrapemt of the aftercoming head)احتباس الرأس املتأخر 

ال يمكن أن تحدث الرضوض الوالدية عند الشد على الجنين حيث يمكن أن تط

.، الحنجرة، والكبد(شلل إرب)الضفيرة العضدية 







FACE  PRESENTATIONاجمليء الوجهي  

 ط يحدث املجيء الوجهي حيث يكون رأس الجنين بوضعية فر
انبساط، حيث يتشكل املجيء من وجه الجنين بين الذقن

. والحجاج

 والدة500لكل 1يشاهد هذا املجيء في.



األسباب 
ما 

ً
.إن أسباب املجيء الوجهي هي مبهمة نوعا

الجنين خالل الوالدة القمية الطبيعية يحدث انبساط ملحوظ في رأس

 في األسفل
ً
.  بحيث يكون ذقن الجنين أكثر األجزاء توضعا

 ط تضم العوامل التي تسمح للجنين بدخول الحوض بوضعية فر
 من الخداج الشديد، تعدد الوالدات، والتشوهات ال

ً
خلقية انبساط كال

.  مثل السلعة الدرقية الجنينينة

يء ولكن في معظم الحاالت ال يمكن العثور على سبب واضح للمج

.الوجهي





التشخيص 
بلية، عادة ما يشخص املجيء الوجهي في أثناء املخاض بالوالدة امله

ريبة من حيث يالحظ أن األنسجة الرخوة املشكلة لفم الجنين وأنفه ق

. العظام الوجنية والحواف الحجابية

من خالل يتم تأكيد املجيء الوجهي بوساطة األمواج فوق الصوتية أو
.  التصوير الشعاعي

باملج 
ً
يء الوجهي وألن األجنة التي تعاني من انعدام القحف تأتي دائما

 نفي انعدام القحف حين يشتبه بوجفلذلك
ً
ود املجيء ينبغي دوما

.الوجهي



آلية املخاض 
 لي في حوا.الجنينيصنف وضع املجيء الوجهي حسب مكان ذقن

 عند التشخيالوجهيةاملجيئاتمن % 60
ً
ص، يكون الذقن أماميا

 في 
ً
 في % 15ويكون معترضا

ً
.الحاالتمن % 25وخلفيا

وقع إذا دارت الذقن نحو األمام وأصبحت تحت ارتفاق العانة فيت
.حدوث الوالدة املهبلية

عدة الوالدة يمكن تطبيق امللقط الجنيني، ولكن ليس املحجم، ملسا
.الالزمةفي حال توفر الشروط 



 ولكن إذا دارت ذقن الجنين نحو الخلف فإن رأس الجنين
.قذافاالنسوف يعجز عن االنعطاف بالقدر الكافي الستكمال 

ة وبذلك فإن حاالت الذقن الخلفية وحاالت الذقن المعترض
.بالقيصريةالثابتة ينبغي أن تولد 

آلية املخاض 



اجمليء الوجهي 
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brow presentationاجمليء اجلبهي 
 طقة املمتدة حين يتشكل املجيء الجنيني من املناملجيء الجبهي يحدث

ما بين الحافة الحجاجية واليافوخ األمامي يحدث هذا النمط من
توسط املجيئات نتيجة النبساط رأس الجنين بحيث يكون بوضع م

(.  هياملجيء الوج)وفرط االنبساط ( املجيء القمي)بين االنعطاف 

 والدة1400لكل 1يبلغ توارد املجيء الجبهي .

قني،يحدث التدخل في املجيء الجبهي بالقطر فوق القفوي الذ
ي املجيء الذي يعتبر أطول بكثير من القطر الذي يحدث به التدخل ف

( .سم 13.5. ) الوجهي أو القمي



الجبهي يمثل يتم التدبير في أثناء املخاض باملراقبة، وذلك ألن املجيء
من هذه املجيئات إما إلى املجيء % 70-50تتحول . حالة غير مستقرة

اف، الوجهي من خالل االنبساط أو إلى املجيء القمي من خالل االنعط

.حيث تحدث الوالدة بشكل عفوي عن طريق املهبل

بت، وذلك تكون الوالدة املهبلية مستحيلة في املجيء الجبهي الثا
م بسبب القطر الكبير الذي يحدث به التدخل، إال إذا كان حج
 مقارنة بحوض األم، وهكذا تتم الوالدة

ً
 جدا

ً
الجنين صغيرا

.بالقيصرية

brow presentationاجمليء اجلبهي 



brow presentationاجمليء اجلبهي 



brow presentationاجمليء اجلبهي 



compound presentationاجمليء املركب 

اليد )حين ينسدل أحد األطراف الجنينية املجيء املركب يحدث
 ( الرأس)بجانب الجزء املتدخل ( عادة

ً
.  ليدخال حوض األم معا

. يحدث هذا املجيء بتواتر أكبر في حاالت الخداج

ك إلى إذا انسدل طرف الجنين بشكل كامل وتحول الجنين بعد ذل

.ةفإن الوالدة يجب أن تستكمل بالقيصرياملجيء الكتفي



اجمليء الكتفي  أو املعرتض 
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 األمامية القفويةواألوضاع غير القميةغير املجيئاتتعتبر
.معيبةمجيئات

 أو ئاتاملجييزداد تواتر مشاكل االتساع والنزول في حاالت
بين حوض األوضاع املعيبة بسبب تبدل العالقة بين املجيء و 

.األم
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الوضع القمي املعرتض 
Occipitotransverse Position

 يدخل رأس الجنين الحوض ويتدخل فيه بالوضع القمي املعترض

(occipitotransverse( )OT )في األحوال الطبيعية.

لقمي بعد ذلك يدور الرأس إلى الوضع القمي األمامي، أو إلى الوضع ا
.الخلفي في نسبة قليلة من الحاالت

 يحدث هذا الدوران بسبب انعطاف الرأس مع اصطدام قمة الرأس

.بأرضية الحوض، ثم يدور ليتالءم مع شكل الحوض األنثوي 
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 من الوضع 
ً
(  OA)إلى الوضع القمي االمامي OTيدور الرأس عموما

. أثناء النزول عبر الحوض الوالدي

األجنة وحتى إذا دار الرأس في البداية إلى وضع قمي خلفي فإن معظم
، سوف تدور في النهاية بشكل عفوي إلى الوضع القمي األمامي

 من األجنة بوضع قمي %( 10–5)بحيث تبقى نسبة ضئيلة فقط
.خلفي ثابت

92

الوضع القمي املعرتض 
Occipitotransverse Position



دوران وفي نسبة قليلة من الحاالت يخفق الرأس في االنعطاف وال
ويبقى بوضع 

(.  persistent)قمي معترض ثابت 

،يمكن أن ينتج هذا الوضع عن عدم التناسب الرأس ي الحوض ي
، أو تبدل شكل الحوض كما في حاالت الحوض املسطح أو الذكري 
رخاوة أرضية الحوض بسبب التخدير فوق الجافية أو تعدد 

.الوالدات

الوضع القمي املعرتض الثابت
Persistent Occipitotransverse Position
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 يدعى الوضعOTرالثابت مع توقف النزول ملدة ساعة أو أكث

(.transverse arrest)بالتوقف املعترض 

اف ق يحدث التوقف املعترض بسبب غياب االنعطاف املر

الثابت، مما يؤدي إلى حدوث التدخل بالقطر OTللوضع 
(.سم11)القفوي الجبهي األطول 

ي وال يمكن للنزول أن يحدث إال إذا حدث االنعطاف والدوران ف
.  الرأس
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 تستطب الوالدة القيصرية إذا كان مستوي الحوض
 ،
ً
املتوسط ضيقا

أما إذا بدا أن حجم الحوض طبيعي ولم يكن الجنين عرط 
ً
ال

إذا كانت فقد يكون من املمكن حث املخاض باألوكسيتوسين
.التقلصات الرحمية غير كافية
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Occipitoposteriorالوضع القمي اخللفي 
Position
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لثابت، يسير املخاض بشكل طبيعي في حالة الوضع القمي الخلفي ا
، كما (ينأكثر من ساعت)ولكن الطور الثاني للمخاض يميل ألن يتطاول 

افق مع مزيد من األلم . أنه يتر

 يمكن للرأس أن يتولد بشكل عفوي في الوضعOP ،

والدة ولكن إذا قاوم العجان الوالدة بشكل زائد فقد تكون هناك حاجة لل
 )بمساعدة ملقط منخفض 

ً
(. ملقط سيمبسون مثال

لخلفي يمكن اللجوء إلى املحجم باستعمال قديح مخصص للتطبيق ا

.اآلمن

 يمكن للرأس أن يدور، ولكنه يتولد بالوضعOP.

نيجرى خزع فرج جانبي واسع لتخفيف املقاومة لوالدة رأس الجني.
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THANK YOU  

شكراً ألصغائكم


