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: التعريف. أ

 متعدد الحمل الذي ينمو فيه جنينان أو أكثر، فقد يكون الحمل الهو

الحمل رباعيا  أو أكثر والتوأم هو الوليد منأو ثالثيا  ثنائيا أو 

المتعدد، 

 وحيدهاأو ثنائي البيضة المتعدد يكون والحمل.

 تشّكل األجنة عدم انفصال الكتلتين المضغيتين بشكٍل تام إلىيؤدي

(.في منطقة الرأس، الصدر، البطن ، الحوض)الملتحمة 



وحيد البيضة البيضة ثناثي
فيتطور من بيضة ملقحة واحدة معا  يتم إلقاح بيضتين مختلفتين بنطفتين في آن

قد يكون لكل جنين مشيمته وأغشيته،لكل جنين مشيمته 

وقد تتحد المشيمتان ويبقى لكل جنين أغشيته،

لوي وقد تكون المشيمة مشتركة والكوريون وحيدا  و الس

ثنائيا ،

شاء أوقد تكون المشيمة المشتركة وحيدة الكوريون والغ

السلوي، 

زمرة وقد يختلفان بالجنس أو يتماثالن، وقد يختلفان ب

الدم أو يتشابهان

دمويةويتشابه فيه الجنينان بالمنظر والجنس والزمرة ال

–سلوي ) ويفصل بين جوفي السلى أربعة أغشية 

(.  سلوي –كوريوني-كوريوني

حدث إلى الفترة التي ياختالف المشيمة و األغشيةيعود

ان فيها تكون المضغتين فكلما كان التشكل مبكرا  ك

.التخصص أوضح



: التعريف. أ

 العفويهيلني فإن معدل حدوث احلمل املتعدد وحبسب
 80/ 1الثنائي
 2(80/)1الثالثي

3(80/ )1الرابعي.
 لزيادة ملحوظة في معدالت انتشار محرضات اإلباضة هذا وقد أدى

ين وتختلف النسب من عرق آلخر، فيكثر الحمل المتعدد ب. الحدوث

لمسنات وعند اويندر عند الصفر، كما يكثر في بعض العائالت السود

.وعديدات الوالدة





:  التشخيص. ب

 األعراض الودية أشد، وحجم الرحم أكبر من السن المقدرةتكون ،

نين، وتأخذ الرحم شكال  كرويا ، كما يشعر برأسين ومقعد أو اث

بح وبعد انتشار الصدى أصوبؤرتي إصغاء متفاوتتي السرعة، 

.الخطأ في التشخيص نادرا  



:  االختالطات. ج

 الشريانيالتوتر ارتفاع

فقر الدم

 السلويالسائل موه

االرتكاز المعيب

الوالدة المبكرة

 بخاصة المعيبة والمجيئاتفقد يترافق بعطالة الرحم و المخاض أما
و تنفك للجنين الثاني، وقد ينسدل سرر أو أطراف الجنين الثاني أ
.  ني قميا  مشيمته، وقد يتشابك الجنينان إن كان األول مقعديا  والثا

.  وتعد نزوف الخالص من أخطر اختالطات ما بعد الوالدة



:التدبير. د

 مالدللوقاية من فقر الحامل مركبات الحديدتعطى

 والضغط جيدا  لكشف عالمات االنسمام الحمليالوزن يراقب

المبكرة

 بل قمن السيدة الراحة في الثلث األخير خوفا  من الوالدة يطلب

.  األوان

 قميينا الوالدة بالطريق المهبلي بوجود طبيب األطفال إن كانتتم

 مفاغراتلقط السرر مباشرة  بعد والدة األول ألن وجود يجب

. دورانية قد تؤدي لفصادة دم الثاني



:التدبير. د

 للقيصرية في الحاالت التاليةويلجأ:

1 .األول معترض أو مقعدي  .

2 .الوالدة المبكرة مع قابلية األجنة للحياة.

3 .عند فشل التحويل باألعمال الداخلية.

4 .الحمل الثالثي أو الرباعي.

5 .أسباب توليدية أخرى ال تتعلق بالحمل المتعدد.


