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 المخاض(labor ) التبدالتهو سلسلة طبيعية من

سماح الواسعة التي تحدث في األم للالفيزيولوجية

.التناسليةبوالدة الجنين عبر القناة 

 واالتساع التدريجياإلمحاءالمخاض بأنه ويعرف

مة في عنق الرحم الناتج عن تقلصات رحمية منتظ

دقائق على األقل وتدوم الواحدة منها 5تحدث كل 

.ثانية60–30لمدة 



21أيار، 29 5

:الوالدة محصلة قوتين 

1- القوة الدافعة وهي تقلصات الرحم.

2-ي القوة المقاومة وهي احتكاك المجيء بالممر التناسل

.والنسج الرخوة المبطنة له 



21أيار، 29 6

 رأس الجنين

 اقطار التدخل



21أيار، 29 7

 الحوض العظمي



21أيار، 29 8

الحوض العظمي

اقطار الحوض 
فة بمستوياته المختل



21أيار، 29 9



مع الوالدة المهبلية توافق حجم رأس الجنينتتطلب 

يحية حوض األم، وبالتالي فإن معرفة العالمات التشر

ي الرئيسية لحوض األنثى وأقطار جمجمة الجنين ه

خ أمور أساسية، إضافة إلى تحديد الدروز واليوافي

.الهامة





ها يمثل الرأس أكبر أقسام الجنين وأكثر

.قابلية لالنضغاط

همية وبذلك فهو يشكل أكثر أعضاء الجنين أ

من الناحية التوليدية، سواء كان المجيء

 ً .رأسياً أم مقعديا





.القحفجمجمة الجنين من قاعدة القحف وقبة تتألف 

 القحف تتألف قاعدة(base ) متعظمةمن عظام كبيرة

لعظام تعمل هذه ا.لالنضغاطبقوة وغير قابلة ببعضهاملتحمة 

.على حماية التراكيب الهامة الموجودة في جذع الدماغ

 القحف أما قبة(cranium ) فهي تتألف من

الخلف،في القفويالعظم ➢

الجانبين،في الجداريينالعظمين➢

.والصدغيين في األمامالجبهيينوالعظمين➢





هلة ، وسالتعظمتكون عظام القحف عند الوالدة رقيقة، قليلة 

.بوساطة أغشيةببعضهااالنضغاط، وتتصل 

(  overlap)بالتراكب إن هذه الخصائص تسمح لعظام القحف 

وض األم، تحت الضغط بحيث يتغير شكلها لتتوافق مع شكل ح

( .molding)بالمطابقة  وتدعى هذه العملية 





.هي فراغات غشائية الشكل تصل بين عظام القحفالدروز 

السهمي الدرزيتوضع(saggital) الجداريينالعظمينبين ،

إلى جهتين ويمتد من األمام للخلف بين اليوافيخ بحيث يقسم الرأس

.ويسرى يمنى 

 الالميالدرزيمتد(lambdoid ) من اليافوخ الخلفي باتجاه

.الجداريعن القفويالوحشي حيث يفصل العظم 

 اإلكليليالدرزيمتد(coronal ) من اليافوخ األمامي باتجاه

.والجداريالجبهيالعظمينالوحشي ليفصل بين 

 الجبهيالدرزأما(frontal ) ينالجبهيالعظمينبين يتوضعفهو

ة ويمتد من اليافوخ األمامي حتى المقطب، وهي المنطقة البارز

.بين الحاجبين



 الدروزفي أماكن التقاء تتوضعهي فراغات غشائية اليوافيخ.

أهمية من يمثل اليافوخان األمامي والخلفي أكثر اليوافيخ أهمية، وهي حتى أكثر
ً الدروز في تشخيص وضعية رأس الجنين  .سريريا

 اليافوخ بعد الوالدة، في حين أن 8–6في األسبوع اليافوخ الخلفيينغلق
ً 18إال في الشهر يتعظمال األمامي النمو يسمح ذلك للجمجمة بالتكيف مع.تقريبا

.الهائل في دماغ الرضيع بعد الوالدة

ي، عند التقاء الدروز السهم( البرغماوي)األمامي اليافوخ يتوضع
سم 3× 2لهذا اليافوخ شكل المعين حيث يقيس حوالي .واإلكليلي، الجبهي

ً ويفوق اليافوخ الخلفي  .حجما

درزينبالالسهمي الدرزالتقاء عند ( الالمي ) الخلفي اليافوخ يتوضع
.Tأو Yالالميين، وله شكل حرف 





،االستكشافيةجمجمة الجنين بعدد من النقاط تتميز 
الخلفوهي تضم من األمام إلى 

 األنف جذر(nasion.)

المقطب(glabella :) بين حافتي الناصفوهي المنطقة البارزة على الخط
.الحجاج

الهامة(sinciput) الجبهة ، أو(brow :) وهي المنطقة بين اليافوخ األمامي
.والمقطب

 األمامياليافوخ(البرغماويbregma :)وهو ذو الشكل المعيني.

القمة(vertex :) وهي المنطقة بين اليافوخين التي يحدها البروز الجداري من
.الجانبين

 الخلفياليافوخ(اللمبداويlambda :) وهو بشكل حرفY أوT.

القفا(occiput :) والدرزينوهي المنطقة الواقعة خلف وأسفل اليافوخ الخلفي
.الالميين



تتميز جمجمة الجنين بعدد من األقطار الهامة

به يعتمد القطر األمامي الخلفي الذي سيتدخل

المجيء في حوض األم على درجة عطف 

الرأس أو بسطه، وتكمن أهميته في اختالف 

. أطوال هذه األقطار





1ـ القطر تحت القفوي البرغماوي

suboccipitobregmatic(9.5سم  :)

ون وهو القطر األمامي الخلفي الذي يتدخل به الرأس حين يك

فوي كما في الوضع القفوي المعترض أو القبوضعية عطف،

وهو يمتد من السطح السفلي للعظم القفوي عند. األمامي

. اتصاله بالعنق إلى مركز اليافوخ األمامي



2ـ القطر القفوي الجبهي

occipitofrontal(11سم  :)

ون وهو القطر األمامي الخلفي الذي يتدخل به الرأس حين يك

القفوي كما في الوضعبوضعية متوسطة بين العطف والبسط، 

.طبوهو يمتد من الناشزة القذالية الظاهرة حتى المق. الخلفي



3 ـ القطر فوق القفوي الذقني

supraoccipitomental(13.5سم:)

 وهو القطر األمامي الخلفي الذي يتدخل به الرأس في

وهو أطول األقطار األمامية الخلفية لرأس. المجيء الجبهي

.الجنين حيث يمتد من قمة الرأس إلى الذقن



4 ـ القطر تحت الذقني البرغماوي

submentobregmatic(9.5سم:)

 جيء الموهو القطر األمام الخلفي الذي يتدخل به الرأس في

حتى ويمتد من مكان اتصال العنق مع الفك السفلي.الوجهي

.منتصف اليافوخ األمامي



:التالياألقطار المعترضة لجمجمة الجنين فهي على النحو أما 

 الجداريينالقطر بين(biparietal )(9.5سم:)
.الجداريينالعظمينوهو أكبر األقطار المعترضة حيث يمتد بين 

 الصدغيين القطر بين(bitemporal )(8سم:)

.الصدغيينالعظمينوهو أقصر األقطار المعترضة حيث يمتد بين 

 يبلغ المحيط الوسطي لجمجمة الجنين

الجبهيالقفويالمستوى في 

.سم عند تمام الحمل34.5







 الحوض يتألف(pelvis ) عظاممن أربعة:

العجز،➢

العصعص،➢

.الوركيينوالعظمين➢

ويتألف كل عظم وركي بدوره من 

الحرقفة،✓

اإلسك،✓

.والعانة✓



زيين ترتبط هذه العظام معاً من خالل المفصلين العج

ي الحرقفيين، ارتفاق العانة، والمفصل العجز

.العصعصي

يساهم تمفصل الحوض مع العمود الفقري في

رفين تثبيت الحوض ويسمح بنقل الوزن إلى الط

.السفليين



 العجز يتألف(sacrum ) تدعى الحافة .ملتحمةمن خمس فقرات

، (promontory)بالطنفاألمامية العلوية للفقرة العجزية األولى 

.الحوضوهي تبرز بشكل خفيف داخل جوف 

ع العجز ميتمفصل.مقعراً عادة ما يكون السطح األمامي لعظم العجز 

األربطة في جزئه السفلي، ومعالعصعصالحرقفة في جزئه العلوي، مع 

.في الوحشيالحدبيةوالعجزية الشوكيةالعجزية 

 العصعصيتألف(coccyx )من ثالث إلى خمس فقرات أثرية، ويتصل

معاً في بعضالعظمانقد يلتحم .مفصليبالعجز من خالل سطح 

.الحاالت



 يقسم الحوض أعلى وأسفل الخط االنتهائي(linea terminalis  )

.إلى حوض كاذب وحوض حقيقي

 الحوض الكاذبيحد(false pelvis ) ،أجسام الفقرات في الخلف

ته ووظيف. الحفرة الحرقفية في الجهتين، وجدار البطن في األمام

.التوليدية الوحيدة هي دعم الرحم الحامل

 يتألف الحوض الحقيقي(true pelvis ) من قناة عظمية تتشكل من

العجز والعصعص في الخلف ومن اإلسك والعانة في األمام 

.والجانبين



إن الحدود الداخلية للحوض الحقيقي قاسية وغير

 ً . متحركة نسبيا

ييبلغ طول الجدار الخلفي ضعف طول الجدار األمام  .

ليدية يمثل الحوض الحقيقي منطقة هامة من الناحية التو

.االتألن أبعاده قد ال تالئم مرور الجنين في بعض الح





 ات الحوض لغايات وصفية إلى المستوييقسم
:األربعة التالية

مدخل الحوض.

مستوى القطر األعظمي.

مستوى القطر األصغري.

مخرج الحوض.

 المستويات تمثل هذه(planes ) سطوحاً تخيلية
.الحوضتمتد عبر عدة سويات في 

 ما عدا مستوى القطر األعظمي فإن جميع وفي
.ريةالسريهذه المستويات تعتبر هامة من الناحية 



 الحوضمدخل حواف تتحدد(pelvic inlet ) بعرف

في المشطي لعظم الوركالحرقفيالعانة في األمام، الخط 

.الخلفالعجز في وطنفالوحشي، 

 ع رأس الجنين الحوض عبر هذا المستوى بالوضيدخل

.المعترض

األعظميمستوى القطر مثل ي(plane of largest 
diameter ) ويحده من .الحوضأكبر أجزاء جوف

حشي األمام منتصف الوجه الخلفي الرتفاق العانة، من الو

لتمفص، ومن الخلف السداديةللثقبةالجزء العلوي 

.الفقرتين العجزيتين الثانية والثالثة

ىيدور رأس الجنين إلى الوضع األمامي في هذا المستو.



 األصغريمستوى القطر يمثل(plane of least diameter  )

ول ، وذلك ألن توقف النزالسريريةالمستوى األكثر أهمية من الناحية 

لعانة في وتحده الحافة السفلية ل.الحاالتيحدث في هذا المستوى في معظم 

وحشي، في الالشوكيانوالرباطان العجزيان اإلسكيتاناألمام، الشوكتان 

.وأسفل العجز في الخلف

وىعادة ما يحدث التوقف المنخفض للوضع المعترض في هذا المست.

 الحوضمخرج يتشكل(pelvic utlet ) ان يشتركمثلثيينمن مستويين

ثلث األمامي تتمثل حدود الم.اإلسكيتينبقاعدة واحدة في مستوى الحدبتين 

قطر بين بالزاوية تحت العانية في الذروة، فرعي العانة في الجانبين، وال

صل العجزي أما المثلث الخلفي فتتمثل حدوده بالمف.القاعدةالحدبتين عند 

بين، في الجانالحدبيينعند الذروة، الرباطين العجزيين العصعصي

.القاعدةوالقطر بين الحدبتين عند 

يمثل هذا المستوى مكان التوقف الحوضي المنخفض.





كل من تعكس أقطار مستويات الحوض مقدار الفراغ المتوفر في

.  هذه المستويات

: مما يليوتتضمن القياسات الرئيسية لتقييم سعة حوض األم كالً 

القطر المفيد التوليدي لمدخل الحوض.

القطر بين الشوكتين اإلسكيتين.

القطر بين الحدبتين اإلسكيتين.

القطر األمامي الخلفي في كل مستوى.

انحناء العجز وطوله.

الزاوية تحت العانة



مدخل الحوض وأقطاره



لمدخل الحوض خمسة أقطار رئيسية

الحقيقيالقطر األمامي الخلفي يمثل(true conjugate)

علوي العجز إلى السطح الطنفالقطر التشريحي الذي يمتد من منتصف 
.العانةالرتفاق 

 التوليديالقطر األمامي الخلفي يمثل(obstetric conjugate  )
العجز فطنالمتاح لمرور الجنين حيث يمتد من منتصف الحقيقيالفراغ 

.إلى أقرب نقطة على السطح الخلفي المقعر الرتفاق العانة

 مشطيينالالحرقفيينالخطينمسافة بين أكبر القطر المعترضيمثل.

 حرقفيةالالعجزي إلى الشامخة الحرقفيمن المفصل قطر مائل كل يمتد
.في الجهة المعاكسةالمشطية

 في من نقطة تقاطع القطرين األمامي الخلالقطر السهمي الخلفييمتد
.العجزطنفوالمعترض حتى منتصف 



ف يمتد القطر األمامي الخلفي لمستوى القطر األعظمي من منتص

.لثانية والثالثةالوجه الخلفي للعانة حتى تمفصل الفقرتين العجزيتين ا



ثالثة ( سطالذي يدعى أيضاً بالمستوى المتو)يمتلك هذا المستوى 

. أقطار مهمة

 ى من الحافة السفلية للعانة حتاألمامي الخلفي القطريمتد

.  تمفصل الفقرتين العجزيتين الرابعة والخامسة

 بين الشوكتين اإلسكيتينالقطر المعترضيمتد  .

 وكتين من منتصف القطر بين الشالقطر السهمي الخلفييمتد

.حتى تمفصل الفقرتين العجزيتين الرابعة والخامسة



 لمخرج الحوض أربعة أقطار هامة

 ة إلى ذروة من الحافة السفلية للعانالقطر األمامي الخلفي التشريحييمتد

.العصعص

 لية للعانة يمتد من الحافة السفالقطر األمامي الخلفي التوليديأنفي حين

. إلى المفصل الحرقفي العجزي

 لحدبتين بين الوجهين الداخليين ل(بين الحدبتين)القطر المعترض يمتد

.اإلسكيتين

 لى فهو يمتد من منتصف القطر المعترض إالقطر السهمي الخلفيأما

.المفصل العجزي العصعصي







يسية يمكن تصنيف الحوض إلى أربعة أشكال رئ

حسب البنية العامة للجسم 

Gynecoidالحوض األنثوي 

Androidالحوض الذكري 

Anthropoidالحوض القردي 

Platypelloidالحوض المسطح 









 هد في الحوض األنثوي الشكل الكالسيكي للحوض في اإلناث حيث يشايمثل

:وهو يمتلك الخصائص التالية.الحاالتمن % 50حوالي 

مامي المدخل دائري الشكل وقطره المعترض األعظمي أكبر بقليل من القطر األ

.الخلفي

الجدران الجانبية عمودية.

 بارزتان بشكل معتدلاإلسكيتانالشوكتان.

جيدة االستدارةاإلسكيةالعجزية الثلمة.

العجز جيد االنحناء.

 90القوس تحت العانة واسعة حيث يصل قياس الزاوية إلى ً .درجة تقريبا

 عادة ما .الداخلتمنح هذه الخصائص الحوض األنثوي شكالً أسطوانياً واسعاً من

.األمامي في هذا النمط من الحوضالقفوييدور رأس الجنين بالوضع 



 ي الحوض الذكري النمط النموذجي للحوض في الذكور، كما أنه يشاهد فيمثل
:من اإلناث حيث يمتلك الخصائص التالية% 30

عترض المدخل مثلثي الشكل مع تسطح الجزء الخلفي منه بحيث يكون القطر الم
.األعظمي أقرب إلى العجز منه في الحوض األنثوي

 اإلسكيتينالجدران الجانبية تتقارب نحو األسفل مع تبارز الشوكتين.

العجز ضحل االنحناء.

طويلة وضيقةاإلسكيةالعجزية الثلمة.

القوس تحت العانة ضيقة.

 في هذا تضيق المسافة المتاحة مع النزول نحو األسفل

القمع الناتج عن شكل بسبب وذلك الحوض، النوع من 

ر محدود  المتوفوبذلك فإن الفراغ .العانةوفرعي ، الجدران الجانبية، العجزانحناءات 
لفي لكي الخالقفويرأس الجنين على اتخاذ الوضع المستويات، ويجبر في جميع 

.الضيقيتطابق مع الحوض األمامي 

.توقف النزول في منتصف الحوضيشيع ❑



من اإلناث حيث % 20وهو يصادف في حوالي .القرودالحوض القردي في يشاهد 

:يتميز بالخصائص التالية

حوض القطر األمامي الخلفي أكبر بكثير من القطر المعترض، مما يعطي مدخل ال

ً شكالً  .ضيقاً ومتطاوالً بيضويا

الجدران الجانبية غير متقاربة.

 للشكل العامغير بارزتين ولكنهما قريبتان من بعضهما نظراً اإلسكيتانالشوكتان.

يتفاوت انحناء العجز، ولكنه عادة ما يتجه نحو الخلف.

واسعةاإلسكيةالعجزية الثلمة.

القوس تحت العانة ضيقة.

 الخلفيال يمكن لرأس الجنين أن يتدخل إال بالقطر األمامي،

الحوض الخلفي، وذلك بسبب وجود فراغ أكبر فيالقفويويتم ذلك عادة بالوضع 

.الخلفي



ال أفضل ما يوصف الحوض المسطح بأنه حوض أنثوي منبسط، وهو

:من النساء حيث يبدي المظاهر التالية% 3يشاهد إال في 

 القطر األمامي الخلفي لمدخل الحوض قصير والقطر المعترض

 ً .الكبير، مما يعطي المدخل شكالً بيضويا

الجدران الجانبية مستقيمة أو متباعدة.

يميل العجز المسطح نحو الخلف.

القطر بين الشوكتين اإلسكيتين كبير.

القوس تحت العانة عريضة  .

نين في ويتدخل رأس الج. يكون الشكل اإلجمالي مقوساً بشكل خفيف

.هذه الحالة في القطر المعترض



 من غير الممكن تقييم جميع أبعاد الحوض من خالل القياسات

.السريرية

دة للبحث يمكن تحديد أقطار الحوض سريرياً في أول زيارة قبل الوال

دين عن التصنيفات الحوضية الواضحة، بالرغم من أن بعض المول

يث يعتقدون أن من األفضل االنتظار حتى فترة الحقة من الحمل، ح

أكثر تصبح األنسجة الرخوة أكثر قدرة على التمدد ويصبح الفحص

.دقة وأقل إزعاجاً للمريضة

بتحديد يبدأ التقييم السريري بتقييم مدخل الحوض، حيث يتم ذلك

من ويقدر القطر األمامي الخلفي التوليدي.  القطر األمامي الخلفي

.ريريالقطر األمامي الخلفي المائل، الذي يمكن قياسه بالفحص الس



بقياس ( diagonal conjugate)يقدر القطر األمامي الخلفي المائل 

إلصبع المسافة من الحافة السفلية للعانة إلى طنف العجز باستخدام ذروة ا

مي الخلفي بعد ذلك يقدر القطر األما. الثانية ونقطة التقاء السبابة مع العانة

.سم حسب ارتفاع وميالن العانة2–1.5التوليدي بطرح 





ى طنف أحياناً قد ال تصل اإلصبع الوسطى لليد الفاحصة إل

توليدي العجز، وفي هذه الحالة يعتبر القطر األمامي الخلفي ال

سم أو 11.5إذا بلغ طول القطر األمامي الخلفي المائل . مقبوالً 

تبر أقل من ذلك، فإن القطر األمامي الخلفي لمدخل الحوض يع

 ً م انحنائه، بعد ذلك يجس السطح األمامي للعجز لتقيي. طبيعيا

طحاً إذا كان العجز مس. حيث إن الشكل الطبيعي للعجز مقعر

أو محدباً فقد يشير ذلك إلى تضيق أمامي خلفي شامل

.للحوض



  واء سال يمكن تحديد أبعاد الحوض المتوسط بشكل دقيق سريريا

أبعاد ولكن يمكن تقدير. بالقطر األمامي الخلفي أو القطر المعترض

:الحوض المتوسط بشكل تقريبي من خالل الطريقة التالية

وضا  تقوم الجدران الجانبية للحوض لتحديد فيما إذا كانت متقاربة ع

ة لتقييم تجس الشوكتان اإلسكيتان بدق.عن أن تكون عمودية ومتوازية

بين بروزهما، وتمرر اليد لعدة مرات بين الشوكتين لتحديد القطر

.  الشوكتين بشكل تقريبي

شوكة يقدر طول الرباط العجزي الشوكي بوضع إحدى األصابع على ال

لغ اإلسكية واإلصبع األخرى على الخط الناصف للعجز، حيث يب

جزية إذا اتسعت الثلمة الع. الطول الوسطي مقدار عرض ثالثة أصابع

على اإلسكية التي تتوضع وحشي هذا الرباط إلصبعين ونصف ف

.  ولةاألغلب أن أبعاد الحوض المتوسط الخلفي هي ضمن الحدود المقب

ة العجزية يشير قصر الرباط إلى ميالن العجز نحو األمام وتضيق الثلم

.اإلسكية





ع يتم ذلك أوالً بوض.وفي النهاية يقيم مخرج الحوض

لقطر قبضة اليد بين الحدبتين اإلسكيتين، حي يكون ا

ينبغي كذلك أن . سم8.5المعترض جيداً حين تبلغ المسافة 

بعد ذلك تقـــّوم. سم8يزيد طول القطر الخلفي السهمي على 

سفليين الزاوية تحت العانة بوضع اإلبهامين على الفرعين ال

زاوية عن إذا قلت ال. للعانة وتقييم الزاوية التي يلتقيان بها

درجة فإن ذلك يشير إلى تضيق القطر المعترض 90

.للحوض المتوسط ومخرج الحوض



.ذهنادراً ما يقوم الحوض باألشعة السينية في أيامنا ه

ممكن حين يستطب تحديد األبعاد الدقيقة للحوض فمن ال

.استعمال التصوير بالرنين المغناطيسي

صوير وتتمثل ميزة المرنان مقارنة باألشعة السينية أو الت

.الطبقي المحوري في عدم التعرض لألشعة المؤينة



 Indicationsاالستطبابات 

د عالمات سريرية أو قصة توليدية تشير إلى وجو

.شذوذات حوضية

سوابق رض على الحوض.

ي سيتم ينبغي دائماً التساؤل فيما إذا كانت النتائج الت

تدبير الحصول عليها بالتقييم الشعاعي ستؤثر على

.المريض بما يكفي لتسويغ إجراء هذه الدراسة



A. Anteroposterior view of a digital radiograph. Illustrated is the measurement of 
the transverse diameter of the pelvic inlet using an electronic cursor. The fetal 
body is clearly outlined. B. Lateral view of a digital radiograph. Illustrated are 
measurements of the anteroposterior diameters of the inlet using the electronic 
cursor.



C. An axial computed tomographic section through the midpelvis. The level of the 
fovea of the femoral heads was ascertained from the anteroposterior digital 
radiograph because it corresponds to the level of the ischial spines. The 
interspinous diameter is measured using the electronic cursor. The total fetal 
radiation dose using the three exposures shown in parts 
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.وضيحدث التدخل حيث يعبر أكبر أقطار المجيء الجنيني مدخل الح

أسييشكل القطر بين الجداريين أكبر األقطار في المجيء الر.

أما في المجيء المقعدي فهو القطر بين المدورين.

 يعرف نزول(station ) الجزء المتدخل في القناة الحوضية

بأنه مستوى هذا الجزء أعلى أو أسفل مستوى الشوكتين 

.اإلسكيتين

متر أعلى أو تقع الشوكتان اإلسكيتان في المستوى صفر، وكل سنت

.واليأسفل هذا المستوى يعطى عالمة سلبية أو إيجابية، على الت

كيتين في معظم النساء يصل المجيء إلى مستوى الشوكتين اإلس

.عند تدخل الرأس
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حين يعبر أكبر أقطار المجيء الجنيني مدخل ENGAGEMENTيحدث التدخل 

.الحوض

ا الجزء المتدخل في القناة الحوضية بأنه مستوى هذ( station)يعرف نزول 

.الجزء أعلى أو أسفل مستوى الشوكتين اإلسكيتين
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يتدخل رأس الجنين عادة بالدرز السهمي في القطر المعترض

.للحوض

 توازيويعتبر الرأس بوضعية(Synclitic ) حين يكون القطر

ز السهمي بين الجداريين موازياً لمستويات الحوض ويتوضع الدر

.  فيفي منتصف المسافة بين مستويات الحوض األمامي والخل

 التوازي ويعتبر الرأس بحالة(asynclitic ) حين ال تتحقق هذه

.  صةقد يفيد تدخل الرأس بحالة ال توازي في حاالت خا. العالقة

 سم في 9.5يقيس القطر بين الجداريين الذي يدخل الحوض

المجيء الموازي، ولكن حين يدخل العظمان الجداريان الحوض 

8.75في وضع ال موازي فإن القطر الذي يحدث به التدخل يقيس

حوض وبذلك فإن حالة الالتوازي تسمح لرأس أكبر بدخول ال. سم

.مقارنة بما هو الحال عليه في حالة المجيء الموازي



،(أ)الالتوازي األمامي عند دخول الحوض 

ي الحوض 
 
(.ب)وحالة التوازي ف
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يشاهد عدد من األحداث الفيزيولوجية

يقيالتحضيرية قبل بدء المخاض الحق



يستقر رأس الجنين عند حافة الحوض قبل المخاض

.بأسبوعين أو أكثر في معظم النساء الخروسات

ولكن ذلك ال يحدث في الولودات إال عند بدء المخاض  .

 قد تالحظ األم حدوث التخفف ، وهو تسطح الجزء

.العلوي للبطن مع بروز جزئه السفلي



 8–4تبدي الرحم تقلصات غير منتظمة خالل األسابيع

األخيرة من الحمل، وال تكون هذه التقلصات مؤلمة في 

.  الحاالت الطبيعية

ها ، تظهر هذه التقلصات بشكل متفرق ال يمكن التنبؤ ب

.  ويمكن أن تكون منتظمة وذات شدة خفيفة

ير من قد يزداد تواتر هذه التقلصات وشدتها في الشهر األخ

. دقيقة20–10الحمل، حيث يمكن أن تحدث كل 



 تدعى هذه التقلصات

بتقلصات براكستون هيكس 

(Braxton Hicks contractions)،

(  false labor)وهي تمثل المخاض الكاذب 

.الذي ال يترافق مع اتساع عنق الرحم وإمحائه

ولكنها يمكن أن تقوم بدور فيزيولوجي في

.قيتحضير الرحم وعنق الرحم للمخاض الحقي



 يالحظ قبل بدء المخاض زيادة في طراوة(softening ) عنق

.  الرحم نتيجة لزيادة المحتوى من الماء وتفكك الكوالجين

وفي الوقت نفسه يحدث 

،(effacement)اإلمحاء 

أو ترقق العنق، مع انضمامه للقطعة السفلية للرحم

خاضوبالنتيجة يكون عنق رحم بحالة إمحاء جزئي في بداية الم  .

المتوضعة في ( mucous plug)للسدادة المخاطية وبذلك يمكن 

ق ذلك قناة العنق أن تتحرر نتيجة إلمحاء عنق الرحم، وقد يتراف

دء مع عبور كمية ضئيلة من المخاط المدمى من المهبل تنذر بب

( .bloody show)بالعالمة المدماة  المخاض، وهو ما يدعى 



(أ )غياب امحاء عنق الرحم قبل المخاض.

(ب )ة اندماج عنق الرحم بالقطعة السفلي

للرحم بشكل تدريجي 

%(.50يعادل االمحاء حوالي )

(ج ) االمحاء الكامل لعنق الرحم

% (.100يعادل االمحاء)
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:األطوار

:طورينتتألف المرحلة األولى للمخاض من 

 كامن  طور(latent phase ) العنق إمحاءيحدث خالله

االتساع،مع بداية 

 فعال طور(active phase )يتسارع فيه اتساع العنق



ي تختلف مدة المرحلة األولى حسب الحمل، حيث تكون هذه المدة أطول ف

.  الخروسات منها في الولودات  

قد تتأثر هذه المدة كذلك بعوامل أخرى كالتركين والشدة.

 سم بوجود 4–3يبدأ الطور الفعال حين يصل اتساع العنق إلى

.  تقلصات رحمية منتظمة

ريبا  إن االتساع األصغري في أثناء الطور الفعال للمرحلة األولى هو تق

.ساعة على التوالي/ سم1.2و 1: متماثل في الخروسات والولودات

الرحم، إذا كان التطور أبطأ من ذلك فينبغي تقييم سوء وظيفة

. أسواء المجيئات، أو عدم التناسب الرأسي الحوضي





يمثل المخطط األول منحني 

زء نزول الجنين الذي يتأرجح الج

المتدخل لديه عند مدخل الحوض

مع بداية المخاض، 

ثل في حين أن المخطط الثاني يم

دخل الجنين الذي يكون الجزء المت

قبل لديه ثابتاً في مدخل الحوض

.المخاض





المخاض من أربع مراحل، وتنفصل كل مرحلة منها عنيتألف 

وفي الواقع فإن هذه المراحل تميز تقدم .األخرى

والنفاس، الوالدة، المخاض

 التام حتى االتساعالحقيقيمن بدء المخاض تمتد المرحلة األولى

.الرحملعنق 

 نينمن االتساع التام للعنق حتى والدة الجتمتد المرحلة الثانية.

 يمةالمشفهي تمتد من والدة الطفل وحتى توليد الثالثة المرحلة.

 من والدة المشيمة حتى استقرار حالة المرحلة الرابعة تمتد

.ساعات من الوالدة6الذي يحدث عادة بعد حوالي األمر المريضة، 



ريضة تتخذ خطوات خاصة في التدبير السريري للم

.خالل المرحلة األولى للمخاض



ذا يمكن لألم أن تتحرك خالل المرحلة األولى للمخاض إ

ن وإذا كانت المراقبة الدورية تضمن الحالة الحسنة للجني

.كان الجنين قد تدخل مع وجود أغشية منبثقة

عية إذا بقيت المريضة مستلقية في السرير فإن وض

ة وذلك لضمان تروياالضطجاع الجانبي هي المفضلة

.الوحدة الرحمية المشيمية



بب في أثناء المخاض، وذلك بسيفضل تجنب السوائل الفموية

.نقص اإلفراغ المعدي

 في أثناء الطور 18أو 16ينصح بوضع قثطرة وريدية قياس

.  الفعال للمخاض

يستعمل هذا الخط الوريدي 

 ،في إماهة المريضة بالبلورانيات في أثناء المخاض

 ،في إعطاء األوكسيتوسين بعد والدة المشيمة

وفي معالجة أي من الحاالت الطارئة غير المتوقعة.



ألي يعاير الهيماتوكريت أو الخضاب، ويحتفظ بعينة من الدم

ين مريضة تقبل في حالة مخاض، وذلك في حال الحاجة إلى تأم

.  الدم عند الضرورة

 ،تجرى زمرة الدم، زمرة الريزوس

 ً . وتحليل األضداد إذا لم تكن معروفة مسبقا

 ومن الهام كذلك تحديد إصابة األم بالتهاب الكبدB بحيث يمكن

.إعالم طبيب األطفال بذلك في مثل هذه الحاالت

بروتينباإلضافة إلى ذلك يجرى فحص البول لتحري السكر وال.



،تسجل سرعة النبض

 ،الضغط الشرياني

 ،سرعة التنفس

 ساعة في المخاض الطبيعي 2–1ودرجة حرارة األم كل

.وبتواتر أكبر عند اللزوم

الوارد يراقب توازن السوائل بدقة، وخاصة النتاج البولي و

.من السوائل
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( anesthesia)والتخدير ( analgesia)يهدف التسكين 

ير أثناء الوالدة إلى تأمين التركين الفعال لألم أثناء س

ل المخاض والوالدة بحيث يكون آمناً لها ولطفلها مع أق

.  تأثيرات جانبية ممكنة على تطور المخاض ونتائجه



م أثناء لتسكين األلتتضمن الخيارات العالجية الدوائية

:المخاض كالً من

 ،المركنات بالطريق الخاللي

 ترك، فوق الجافية، الشوكي، المش)التسكين الناحي

،(يحول العنق، الذيلي، وإحصار العصب االستحيائ

التسكين بالمخدرات اإلنشاقية.



 ُدلي باإلصغاء بوساطة مسماعيقوم النبض الجنيني

(Delee stethoscope  )- بالمراقبة الخارجية

أو بالمراقبة الداخلية بوساطة-بواسطة الدوبلر 

.مسرى كهربائي بتماس فروة رأس الجنين

 ليس من الضروري إجراء المراقبة اإللكترونية

المتواصلة للجنين في الحمول غير المختلطة، 



 احدة مرة ونظم القلب الجنيني أو التخطيط الكهربائي يسجل

دقيقة خالل الطور الفعال للمخاض وكل 30على األقل كل 

واتي دقيقة خالل الطور الثاني للمخاض في المريضات الل15

.  ال توجد لديهن عوامل خطورة توليدية هامة

 فإن قلب الجنين أما عند وجود عوامل خطورة توليدية

15يصغى أو يراقب كهربائيا  مرة واحدة على األقل كل 

دقيقة خالل الطور الفعال للمرحلة األولى للمخاض 

دقائق خالل 5وكل ( مباشرة بعد التقلصة الرحمية)

.المرحلة الثانية
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 دقيقة عن طريق الجس لتحديد 30تراقب التقلصات الرحمية كل

. تواترها، مدتها، وشدتها

بشكل يراقب نظم القلب الجنيني في أثناء التقلصات الرحمية

.  متواصل في الحمول عالية الخطورة

 يمكن إجراء ذلك بالوسائل اإللكترونية إما بوساطة مقياس

الخارجي أو ( tocodynamometer)التقلصات الرحمية 

.  يبوضع قثطرة داخلية لقياس الضغط داخل الجوف األمنيوس

ة وتفيد هذه األخيرة بشكل خاص حين يحرض المخاض بوساط

.األوكسيتوسين





ناء يجب اإلقالل قدر اإلمكان من الفحص المهبلي في أث

، الطور الكامن للمخاض، وخاصة بعد انبثاق األغشية

.  وذلك لتخفيف خطورة اإلنتان داخل الرحم

الفعال ويقوم عنق الرحم كل ساعتين تقريباً في الطور

لرحم يسجل إمحاء عنق ا. للمخاض لتقييم تطور المخاض

واتساعه، نزول ووضع المجيء، ووجود المطابقة أو 

.الحدبة المصلية في المجيئات القمية



21أيار، 29 139



21أيار، 29 140



21أيار، 29 141





21أيار، 29 143



وفير معلومات يفيد التمزيق المفتعل لألغشية الجنينية  في ت

.  حول حجم السائل األمنيوسي ووجود العقي أو غيابه

يادة باإلضافة إلى ذلك فإن بثق األغشية قد يؤدي إلى ز

.  القلوصية الرحمية

وسي يزيد بثق جيب المياه من احتمال حدوث اإلنتان األمني

في حالة المخاض المديد ومن احتمال انضغاط الحبل 

.السري أو انسدال السرر في حالة عدم تدخل المجيء
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 تظهر لدى األم الرغبة بالحزق(bearing down ) مع كل

. تقلصة رحمية في بداية المرحلة الثانية من المخاض

ع الجنينيضاف هذا الضغط البطني إلى قوة التقلصات الرحمية لدف.

قييم يراقب نزول الجنين بشكل دقيق في أثناء الطور الثاني لت

.  تطور المخاض

ويقدر النزول حسب تقدم المجيء عبر القناة التناسلية.

الرأسية، قد يتبدل شكل رأس الجنين في أثناء المخاض في المجيئات

.مما يجعل تقييم النزول أكثر صعوبة



 المطابقة تعرف(molding ) بأنها تبدل العالقة بين عظام القحف

.ديةالجنينية نتيجة للقوى الضاغطة التي تطبقها عظام الحوض الوال

يتطلب حدوث الوالدة تحت الظروف الطبيعية حدوث درجة معينة من

المطابقة، وتزداد درجة المطابقة في حالة وجود عدم تناسب رأسي 

.  حوضي

 الحدبة المصلية أما(caput ) فهي توذم موضع في فروة رأس الجنين

.ناتجة عن انضغاط المجيء على عنق الرحم

اً بنزول إن تطور المطابقة والحدبة المصلية يمكن أن يعطي انطباعاً زائف

.الجنين



ا  تستغرق المرحلة الثانية من المخاض عموم

ساعات في الخروسات 3دقيقة إلى 30من 

.دقيقة في الولودات30إلى 5ومن 



خاذه يتمكن الجنين من عبور القناة التناسلية من خالل ات

:  لست حركات

 ،الهبوط

 ،االنعطاف

 ،الدوران الداخلي

 ،االنبساط

 ،الدوران الخارجي

واالنقذاف







. االنعطاف والنزول( أ)

استمرار النزول ( ج)و( ب)

.  وبدء الدوران الداخلي

ي استكمال الدوران الداخل( د)

إلى الوضع القذالي األمامي

ة يتلوه والدة الرأس بوضعي

.االنبساط
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يحدث الهبوط بتأثير 

 ،قوة التقلصات الرحمية

 (مناورة فالسالفا)ضغط األم ،

والجاذبية حين تكون األم بوضعية الوقوف.



ضلية يحدث االنعطاف  الجزئي قبل المخاض نتيجة للمقوية الع

.  الطبيعية للجنين

 تؤدي مقاومة العنق، جدران الحوض، وأرضية الحوض في

بي أثناء النزول إلى حدوث المزيد من االنعطاف في العمود الرق

.  بحيث تقترب ذقن الطفل من صدره

طر يؤدي االنعطاف في الوضع القفوي األمامي إلى تغيير الق

الذي يحدث به التدخل من القطر القفوي الجبهي إلى القطر

.تحت القفوي البرغماوي األصغر حجما  

ما قد ال يحدث االنعطاف التام في المجيء القفوي الخلفي، م

.يؤدي إلى التدخل بقطر أكبر ويساهم في تطاول المخاض



يدخل رأس الجنين الحوض بالقطر المعترض أو المائل في

ألمام المجيء القفوي األمامي، ويدور بحيث يصبح القفا في ا

.  عند ارتفاق العانة

ة قد يحدث الدوران الداخلي عند اصطدام رأس الجنين بأرضي

ى وهو عادة ال يتم إال حين يصل المجيء إل. الحوض العضلية

ن يتدخل ، أي حي(الموضع صفر)مستوى الشوكتين اإلسكيتين 

.  المجيء

 درجة بحيث 90وقد يدور رأس الجنين بدالً من ذلك بأكثر من

.وي أمامييجلب القفا نحو ارتفاق العانة ويتحول الوضع إلى قف



 يستمر الرأس بالنزول داخل الحوض بوضعية

.  االنعطاف في الوضع القفوي األمامي

إن وبسبب اتجاه مخرج الحوض نحو األعلى واألمام ف

رج االنبساط يجب أن يدخل قبل مرور الرأس عبر مخ

.  الحوض

قبب ومع استمرار الرأس بالنزول ينتبج العجان ويت

.الرأس



التقبب يحدث(crowning ) حين يصبح أكبر أقطار رأس

. الجنين محاطاً بالحلقة الفرجية

 5وفي هذه اللحظة تكون قمة الرأس قد وصلت إلى المستوى +  .

 خزع الفرجشق في العجان، أو يساعد إجراء(episiotomy) ،

على تخفيف المقاومة العجانية عند الضرورة، 

الوالدة بالرغم من أن المقاربة الحالية تميل نحو السماح للجنين ب

.دون إجراء الخزع

نف، الفم، يلد الرأس باالنبساط السريع مع توضع القفا، الهامة، األ

.والذقن فوق العجان



ي يعود في كل من الوضعين القفوي الخلفي والقفوي األمام

ل اآلن الرأس المولد إلى وضعه األصلي في وقت التدخ

.  بحيث يتوافق مع ظهر الجنين وكتفيه

قد يحدث المزيد من الدوران في رأس الجنين مع حدوث 

ر األمامي الدوران الداخلي في الكتفين لكي يتوافق مع القط

.الخلفي للحوض



عد تخرج الكتف األمامية تحت ارتفاق العانة ب

لفية الدوران الخارجي للرأس، تتلوها الكتف الخ

.فوق الجسم العجاني وجسم الطفل



نة كما في المرحلة األولى تتخذ خطوات معي

ة الثانية في التدبير السريري لألم في المرحل

.للمخاض



.يمكن لألم أن تتخذ أي وضعية مريحة للحزق



تيت تشجع األم على حبس أنفاسها والحزق نحو األسفل بكل ما أو

. من قوة مع كل تقلصة رحمية



ة أو يقوم يراقب النبض الجنيني بشكل متواصل مع كل تقلصة رحمي

.يةدقائق في المريضات اللواتي لديهن عوامل خطورة توليد5كل 

 هذه في( انضغاط الرأس أو الحبل السري)قد يتباطأ قلب الجنين

.تحسنالمرحلة بشكل طبيعي مع كل تقلصة رحمية ليعود بعدها لل



 حلة دقيقة تقريباً في أثناء المر30يسجل تقدم المخاض كل

. الثانية

ه، يتم التركيز بشكل خاص على نزول المجيء وانعطاف

. درجة الدوران الداخلي، وتطور المطابقة أو الورم المصلي

ي يصبح عنق الرحم المنكمش نحو األعلى غير مجسوس ف

.المرحلة الثانية للمخاض



تصبح توضع المريضة عادة بوضعية االستلقاء الظهري حين

، الوالدة وشيكة الحدوث، وينظف الجلد فوق أسفل البطن

. الفرج، الشرج، وأعلى الفخذين بمحلول معقم

اع مع يمكن أن تتم الوالدات غير المختلطة بوضعية االضطج

.عطف الفخذين، وخاصة في النساء الولودات

ات اللواتي تستخدم الوضعية الجانبية اليسرى لتوليد المريض

ك أو يعانين من تشوه يعيق العطف الكافي في مفصل الور

ي الركبة، أو في حالة وجود خثار وريدي سطحي أو عميق ف

.أحد الطرفين السفليين
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ب يمكن إجراء خزع الفرج مع تسطح العجان بالرأس المتقب

.للوقاية من تمزقات العجان

سبة تشير الدراسات الحديثة إلى أن خزع الفرج قد يؤدي إلى ن

ات تمزق)أعلى من التمزقات التي تتناول المعصرة الشرجية 

.(تمزقات الدرجة الرابعة)أو مخاطية الشرج ( الدرجة الثالثة

، إال وبالرغم من أن التمزقات األكثر شدة يمكن إصالحها جراحيا  

اء، أن هناك انتباها  متزايدا  لالختالطات المحتملة لهذا اإلجر

بعد التي تتضمن عدم االستمساك الشرجي للغازات أو الغائط

.الوالدة المهبلية
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تستخدم  Ritgenمناورة 

ضغط أصابع اليد اليمنى التي ت

لرأس خلف المستقيم في بسط ا

ى مع تطبيق ضغط معاكس عل

القفا بوساطة اليد اليسرى

دة للسماح بالسيطرة على وال

.رأس الجنين



 مناورة ريتجنتهدف(Ritgens maneuver ) إلى تسهيل والدة

.رأس الجنين 

حو األعلى تعمل اليد اليمنى الملفوفة بمنديل على تطبيق الضغط ن

ى عبر الجسم العجاني المتمطط، ويطبق الضغط في البداية عل

.الحواف فوق الحجاج ثم على الذقن مع نزول الجنين

ن يعمل هذا الضغط نحو األعلى على زيادة انبساط الرأس ومنعه م

رى بمعاكسة تقوم اليد اليس. االنزالق عائداً نحو الخلف بين التقلصات

ضغط إن ال. اليد اليمنى من خالل الضغط على القفا باتجاه األسفل

يطرة على نحو األسفل يقي من االنبساط السريع للرأس، ويسمح بالس

.عملية الوالدة
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تخدام باساألمنيوسيالطرق الهوائية من الدم والسائل تنظف 
لفم، في البداية ينظف جوف ا.الرأسجهاز ماص بعد توليد 

فوهات ال يطبق الجهاز الماص على ال.األنفيةوتتلوه الفوهة 
وي على تحتالمفرزاتاألنفية إذا كان الجنين متألماً أو كانت 

ويات العقي، وذلك ألنه قد يؤدي إلى الشهيق واستنشاق محت
جه على الوالمفرزاتيستخدم منديل آخر لمسح .البلعوم

.والرأس



وساطة بعد تنظيف الطرق الهوائية يستقصى الحبل السري ب

ن، حيث السبابة لتحري فيما إذا كان ملتفاً حول عنق الجني

.يمكن في هذه الحاالت تمرير الحبل السري حول الرأس

ين إذا كان الحبل ملتفاً بشكل محكم فمن الممكن أن يقطع ب

.ملقطين



طر ينزل الكتفان بعد والدة الرأس ويدوران في الق

األمامي الخلفي للحوض قبل أن يتولدا



يمكن مساعدة والدة الكتف

األمامية بالضغط اللطيف

ل على الرأس باتجاه األسف

بوضعية الدوران 

.  الخارجي

ية قد تتأذى الضفيرة العضد

في حال تطبيق قوة 

.شديدة

ذب تولد الكتف الخلفية بج

.الرأس باتجاه األعلى

وفي النهاية يسحب الجسم

.ينببطء بالشد على الكتف



والدة الكتفين 

(أ )جاه يطبق شد لطيف بات
يد األسفل على الرأس لتول

الكتف األمامية 

(ب )ف يستخدم الشد اللطي
كتف باتجاه األعلى لتوليد ال

.الخلفية



ذا يتسرب الدم من المشيمة إلى الوليد بعد الوالدة إ❖

.رجوضع الطفل في مستوى منخفض عن مستوى الف

يوضع عادة ملقط على الحبل السري ويقطع ❖

.ثانية20–15خالل 

تفاع إن التأخر في ربط الحبل السري قد يؤدي إلى ار❖

ة إضافية من عند الوليد بسبب انتقال كميالبيلليروبين

.الوليدالدم إلى 

.بعد ذلك يوضع الوليد تحت جهاز التدفئة❖
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يفحص عنق الرحم والمهبل بشكل شامل بعد والدة

الح الطفل مباشرة بحثاً عن التمزقات، ويجرى اإلص

.الجراحي عند الضرورة

بل يكون فحص العنق، المهبل، والعجان أكثر سهولة ق

لرؤية انفكاك المشيمة، حيث ال يعيق النزف الرحمي ا

.في هذه الفترة



ة تنفصل المشيمة عادة بعد نهاية المرحلة الثاني

. دقائق10–2للمخاض بـ 

ع ال يوصى بالضغط على قعر الرحم بهدف تسري

انفكاك المشيمة ألن ذلك يزيد من احتمال مرور 

.الخاليا الجنينية إلى الدوران الوالدي





:تتضمن عالمات انفكاك المشيمة كال  مما يلي

تخرج دفقة من الدم الطازج من المهبل.

يتطاول الحبل السري خارج المهبل.

يرتفع قعر الرحم نحو األعلى .

تصبح الرحم كروية وقاسية.

ري ينبغي عدم محاولة تطبيق الشد على الحبل الس

.  إال حين تظهر هذه العالمات



لمعاكس بين يتم توليد المشيمة بتطبيق الشد اللطيف والشد ا

.ارتفاق العانة وقعر الرحم للوقاية من هبوط الرحم

ي بعد خروج المشيمة ينبغي االنتباه إلى أي نزف رحم

. يمكن أن ينشأ من مكان انغراسها

تطبيق يمكن تسريع التقلصات الرحمية بتمسيد الرحم و

. األوكسيتوسين، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيف النزف

 وحدة من األوكسيتوسين إلى السوائل 20تعتبر إضافة

.  الوريدية أمراً روتينياً بعد والدة الجنين



تفحص المشيمة للتأكد من أنها قد أزيلت بشكل كامل

.المشيميةالشذوذاتولتحري 

 الوالدةإذا كانت المريضة معرضة لخطورة النزف بعد

، ينباألوكسيتوسبسبب فقر الدم، حث المخاض المديد )

ن من فقد يكو، (األمنيوسيالحمل المتعدد، أو االستسقاء 

تبطن الضروري تخليص المشيمة باليد، إجراء المس المس

.للرحم، أو كليهما
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ترافق مع يمكن تصنيف التمزقات العجانية، التي قد تترافق أو ال ت

:خزع الفرج، على النحو التالي

يشمل التمزق ظهارة المهبل أو جلد العجان: الدرجة األولى.

ية يمتد التمزق إلى األنسجة تحت الظهار: الدرجة الثانية

.نيللمهبل أو العجان مع أو بدون إصابة عضالت الجسم العجا

يشمل التمزق المعصرة الشرجية: الدرجة الثالثة.

يشمل التمزق مخاطية المستقيم: الدرجة الرابعة.
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:الثانيةالدرجة 

جان للمهبل أو العالظهاريةيمتد التمزق إلى األنسجة تحت 
.مع أو بدون إصابة عضالت الجسم العجاني
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إذا أجري خزع الفرج يتم إصالحه

 ويجرى الفحص (00)تستعمل خيوط قابلة لالمتصاص قياس ،

بشكل الشرجي للتأكد من عدم اشتمال مخاطية المستقيم بالقطب

. غير مقصود

خرع الفرج الناصف( ب)خرع الفرج الجانبي             ( أ)
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يسجل . ةتراقب المريضة بشكل حثيث في الساعة التي تتلو الوالدة مباشر

الضغط الشرياني، النبض، والنزف المهبلي.

ادة عن يشيع حدوث نزوف ما بعد الوالدة في هذه الفترة، حيث ينتج ذلك ع

استرخاء الرحم، ➢

بقاء فلق مشيمية، أو➢

.  التمزقات غير المخاطة➢

 بألم حوضي( مثل تشكل ورم دموي مهبلي)قد يتظاهر النزف الخفي  .

ط يشير تسرع النبض غير المتناسب مع هبوط الضغ

.الشرياني إلى نقص في الحجم







 المخاضتحريض يشير(Induction ) إلى بدء

.صنعيةالمخاض بطرق 

 المخاضحث أما(augmentation ) فهو استخدام

لمساعدة المخاض الذي كان قد بدأ صنعيةطرائق 

.بشكل عفوي



آثرات تنتج البداية الطبيعية للمخاض عند تمام الحمل عن ت

.معقدة بين الجنين واألم

تطبق الطرق الدوائية في تحريض المخاض عند غياب

.  البداية الطبيعية للمخاض

شكل ولكن المخاض ال يحرض إال بعد تقييم األم والجنين ب

. مالئم وشرح استطباب التحريض للمريضة

 ي في االستطباب الطبالتأكد من نضج الجنين ينبغي

يق، لتحريض المخاض، وذلك بتحديد عمر الحمل بشكل دق

ائل بالتصوير باألمواج فوق الصوتية، أو بتحليل الس

(.L/Sمثل نسبة )األمنيوسي 



 قبل بدء المخاض( نضجه)يحدث امحاء العنق وطراوته

العفوي، 

اذ وبذلك فإن عنق الرحم ال يكون ناضجاً عادة عند اتخ

.القرار بتحريض المخاض

دالت ولذلك فإن نجاح التحريض يتعلق بإحداث هذه التب

.الهامة في العنق



لى إن مضاد االستطباب األشيع هو السوابق الجراحية ع

.  الرحم، والتي يشق فيها كامل جدار الرحم

باب ولكن لم يعد وجود شق سفلي معترض مضاد استط

.لتجربة المخاض

يشار إلى ذلك بالوالدة المهبلية بعد القيصرية

(vaginal birth after cesarean( )VBAC.)



 اباتالستطبأال يحرض المخاض قبل تمام الحمل ينبغي

جنين، إال بعد تقييم نضج الرئة عند الوالدية أو جنينية 

م أو وذلك بشرط أال يؤدي التأخير إلى تعريض حياة األ

.للخطرالجنين 

 ساعة 48–24تسريع نضج رئة الجنين خالل يمكن

.السكريةالستيروئيداتباستعمال 







لعنق تساعد عدة مقاربات ميكانيكية ودوائية في إنضاج ا

.قبل التحريض الحقيقي للتقلصات الرحمية

  يمكن تطبيق البروستاغالندينات موضعيا.

وضع القثاطر أو استخدام الموسعات األوزمولية  .

لية بشكل فصل األغشية الجنينية عن القطعة الرحمية السف

.يدوي 

حمية يمكن اللجوء إلى بثق األغشية لزيادة الفعالية الر

وربما لتسريع التبدالت في عنق الرحم، 



اض وباإلضافة إلى إنضاج العنق فإن تحريض المخ

.  يحتاج إلى بدء التقلصات الرحمية الفعالة

امي الطبيعي، يعتبر األوكسيتوسين مطابقا  للببتيد النخ

وهو الدواء الوحيد المعترف به لتحريض المخاض

.وحثه

.  لهمستحضرا  تركيبيا  ( Pitocin)ويمثل البيتوسين 





مع فرصة مرتفعة لنجاح الوالدة ( 13–9)المشعر المرتفع يترافق 

يترافق مع نقص ( < 5)المشعر المنخفض المهبلية، في حين أن 

%(.  80–65)فرصة النجاح 

حديد       مكن تقييم فرصة نجاح التحريض بإجراء فحص حوضي دقيق لت

،(Bishop score)بيشوبمشعر 

.الجنين الذي يُــــقّوم حالة العنق ونزول رأس 



لب الجنيني قد تكون المراقبة اإللكترونية المتواصلة لنظم الق

.  والفعالية الرحمية ضرورية في أثناء التحريض

م إذا يقترح وضع قثطرة داخل الرحم لمراقبة الضغط داخل الرح

.ل جيدلم يكن من الممكن تحديد شدة التقلصات الرحمية بشك



تحريض ينبغي االلتزام بعدة مبادئ عند استخدام األوكسيتوسين في

:المخاض أو حثه 

 ة في حال بحيث يمكن إيقافه مباشروريديا  يعطى األوكسيتوسين

.  حدوث أي اختالط مثل فرط المقوية الرحمية أو التألم الجنيني

 على خط وريدي جانبيفي محلول ممدد يعطى األوكسيتوسين ،

 سريبهي باستعمال مضخة تإن الطريقة األفضل لتسريب الدواء

.ةمعايرة بحيث تضبط بسهولة لتحديد الجرعة المطلوبة بدق

 ساعة72فترة ينبغي أال يتجاوز تحريض المخاض ألي استطباب .

يمكن تخفيض جرعة الدواء وسرعة التسريب إذا تطور المخاض

.  بشكل جيد، وخاصة خالل المرحلة الثانية من المخاض
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يض قد يؤدي استعمال األوكسيتوسين في تحر

.المخاض وحثه إلى ثالثة اختالطات كبرى



 ًحالة إلىيمكن لزيادة سرعة التسريب أن تؤدي : أوال

ويؤدي ذلك ، (hyperstimulation)فرط التنبيه 

.  إلى الكرب الجنيني بسبب اإلقفار

حيث وقد تحدث تقلصات تكززية في حاالت نادرة ب

.  تمزق الرحميمكن أن تؤدي إلى 



 ً داً لإلدرار يمتلك األوكسيتوسين تأثيراً مضا: ثانيا

، وبذلك بسبب بنيته المماثلة للهرمون المضاد لإلدرار

. ةفهو يزيد عود امتصاص الماء من الرشاحة الكبي

معيحدث التسمم المائي الشديد وفي حاالت نادرة 

شكل اختالجات وسبات حين يسرب األوكسيتوسين ب

.ساعة24متواصل ألكثر من 



 ً تواصل إلى قد يؤدي تسريب األوكسيتوسين بشكل م: ثالثا

 تعب العضلة الرحمية(uterine muscle fatigue )

(  عدم االستجابة)

 والعطالة الرحمية بعد الوالدة(postdelivery 
uterine atony( )نقص المقوية)،

وكل منهما يمكن أن يزيد من خطورة النزف بعد الوالدة.





 يشمل النفاس(puerperium ) الفترة الممتدة من والدة

. الطفل والمشيمة حتى األسبوع السادس بعد الوالدة

إلى تعود األعضاء التناسلية والفيزيولوجيا الوالدية

موث قد طبيعتها بالتدريج خالل فترة النفاس، رغم أن الط

.ال تستأنف إال بعد فترة أطول بكثير





وي، يتراجع وزن الرحم سريعاً من خالل التقويض الخل

غ عند الوالدة 1000حيث ينخفض من حوالي 

. غ في األسبوع الثالث بعد الوالدة200–100إلى 

وامه وبشكل مماثل يفقد عنق الرحم مرونته ويعود إلى ق

. القاسي
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ية وفي األيام األولى القليلة بعد الوالدة تظهر ضائعات رحم

وتدعى حمراء اللون، ( lochiaالهالبة )

(  lochia rubra)بالهالبة الحمراء 

. والتي يعود لونها الحتوائها على كريات الدم الحمراء

 أيام تصبح الهالبة شاحبة، وهي 4–3بعد

،(lochia serosa)الهالبة المصلية 

هي لتصبح في اليوم العاشر بيضاء أو صفراء مبيضة، و

(.  lochia alba)الهالبة البيضاء 

تشير الهالبة ذات الرائحة الكريهة إلى التهاب بطانة الرحم 

(endometritis  )
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رغم أن المهبل قد ال يعود إلى وضعه قبل الحمل، إال أن
سابقة األنسجة الداعمة ألرضية الحوض تستعيد مقويتها ال

 ً .تدريجيا

ل ينبغي تعليم النساء اللواتي يلدن عن طريق المهب
وتشجيعهن على إجراء تمارين

Kegel)كيجيل exercises)

(  قطعوالتي تتضمن تقليص عضالت العجان بشكل مت)
.يتهاللمحافظة على األنسجة الداعمة ألرضية الحوض وتقو
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عد تحدث زيادة ملحوظة في المقاومة الوعائية المحيطية ب

الوالدة مباشرة، وذلك بسبب زوال الشنط الدوراني 

.  الرحمي المشيمي ذي الضغط المنخفض

دريج يعود نتاج القلب وحجم البالزما إلى الطبيعي بالت

.  خالل أول أسبوعين من فترة النفاس

د ويتراجع الوزن بشكل ملحوظ خالل األسبوع األول بع

رج الوالدة نتيجة لضياع حجم البالزما وإدرار السائل خا

.الخلوي



ليلة يشيع حدوث درجة معتدلة من االكتئاب في األيام الق

. التالية للوالدة

 قد تنتج الكآبة بعد الوالدة(postpartum blues ) عن

.  كل من العوامل العاطفية والهرمونية

وعادة ما تزول هذه الحالة دون عقابيل مع تفهم العائلة

. وتطمين الطبيب

ئاب ينبغي االهتمام بشكل عاجل بأي نوب مديدة من االكت

.أثناء الحمل أو بعده



 في النساء غير 8–6يعود الطمث عادة في األسبوع

. المرضعات

 وبالرغم من أن اإلباضة قد ال تحدث لعدة أشهر، وخاصة

في النساء المرضعات، إال أن من المهم التركيز على 

ث استخدام مانعات الحمل خالل فترة النفاس لتجنب حدو

.حمل غير مرغوب به





:يتميز اإلرضاع الوالدي بفوائد متعددة

مكلف يعتبر حليب األم غذاء مثالياً للوليد، وهو غير: أوالً 

.ومتوفر بكميات كافية

 ً لمة يسرع اإلرضاع انطمار الرحم نظراً ألن مص الح: ثانيا

يحرض تحرير األوكسيتوسين مما يؤدي إلى زيادة 

.التقلصات الرحمية

 ً مناعية وربما األكثر أهمية، يحصل الوليد على فائدة: ثالثا

.باإلرضاع الوالدي 



ترون، تلعب هرمونات مختلفة، كاإلستروجين، البروجس

لين، الحاثة القندية المشيمائية، الكورتيزول، األنسو

البروالكتين، والالكتوجين المشيمي، 

.دورا  هاما  في تحضير الثديين لإلرضاع



:ةالوالدهناك حدثان أساسيان يساعدان على بدء إدرار الحليب عند 

 المشيميةالهرموناتالحدث األول هو انخفاض مستويات ،
تأثيرات الهرموناتحيث تعاكس هذه ،اإلستروجينوبخاصة 

.المدرة للحليب قبل الوالدةالبروالكتين

 أما الحدث الثاني فهو مص الحلمة، والذي يحرض تحرير
.واألوكسيتوسينالبروالكتين

ألسناخافي البشرويةويؤدي هذا األخير إلى تقلص الخاليا العضلية 
.اللبنيةواألقنية

إنتاج ويعتقد أن التحريض الناتج عن المص يشكل عامالً مهماً في
.والحليباللبأالحليب، وكذلك في إفراغ 



في اليوم الثاني ( colostrum)يتم إفراز اللبأ 

.بعد الوالدة

م، ويتألف بشكل أساسي من البروتينات، الدس

.  اإلفرازيIgAوالمعادن، كما أنه يحتوي على 

ب أيام، يستبدل اللبأ بالحلي6–3بعد حوالي 

.الناضج



 اإلرضاع يستطب تثبيط(lactation suppression  )
.طفلهاحين ال ترغب األم بإرضاع 

ع هي إن الطريقة األبسط، وربما األسلم، لتثبيط اإلرضا
.الشادةاستعمال حماالت الثديين 

 دهور الثديان فإن مص الحليب لن يؤدي إال إلى تانتبجإذا
.الوضع

 ات لتدبير الثلجية موضعياً، وتعطى المسكنالكماداتتطبق
.األلم





 يؤدي تشقق حلمتي الثديين(cracked nipples ) إلى

.  صعوبة اإلرضاع

الواجب وبما أن التشققات تمثل كذلك مدخالً للجراثيم فمن

مثل . ةتدبيرها بشكل هجومي مع تطبيق الكريمات المناسب

.الالنولين، مع إيقاف اإلرضاع بشكل مؤقت

متان، يمكن عصر الحليب بشكل يدوي إلى أن تشفى الحل

.ويمكن عندئٍذ استئناف الرضاعة



 ث غير الشائعة لإلرضاع الوالدي حياالختالطاتيمثل التهاب الثدي أحد
.أسابيع بعد الوالدة4–2يتطور بعد 

 الجزء ، ويتلو ذلك احمراروالعرواءاتيتمثل أول األعراض بالحمى الخفيفة
ً الملتهب من الثدي، والذي يصبح مؤلماً  .ومتوذما

 تنتج هذه الحالة عادة عن العنقوديات المذهبة، حيث تأتي من البلعوم
.للرضيعالفموي 

 يستخدم أحد الصادات .بالصاداتوتوضع األم مباشرة على المعالجة
الالت ، وذلك ألن معظم سديكلوكساسيللين، مثل للبنيسيللينازالمقاومة 

.للبنيسيللينازالعنقوديات هي منتجة 

 أيام10–7يتم إيقاف اإلرضاع، وتستمر المعالجة بالصادات لمدة.

 إذا تشكل خراج في الثدي فإنه يفجر ً .جراحيا







دي إن األدوية التي تأخذها األم والتي تعبر إلى حليب الث

.يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات هامة على الرضيع

تعتمد كمية الدواء الموجودة في حليب األم على الجرعة

التي تناولتها األم، معدل إطراح األم للدواء، الخصائص 

م الفيزيوكيميائية للدواء، ومحتوى حليب األم من الدس

.  والبروتين

حمل عند يمكن كذلك أن يتحدد التأثير النهائي للدواء بعمر ال

. الوالدة
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( anesthesia)والتخدير ( analgesia)يهدف التسكين 

ير أثناء الوالدة إلى تأمين التركين الفعال لألم أثناء س

ل المخاض والوالدة بحيث يكون آمناً لها ولطفلها مع أق

.تأثيرات جانبية ممكنة على تطور المخاض ونتائجه



م أثناء لتسكين األلتتضمن الخيارات العالجية الدوائية

:المخاض كالً من

 ،المركنات بالطريق الخاللي

 ترك، فوق الجافية، الشوكي، المش)التسكين الناحي

،(يحول العنق، الذيلي، وإحصار العصب االستحيائ

التسكين بالمخدرات اإلنشاقية.



كين قد تكون فعالية المركنات الخاللية محدودة للغاية في تس

.  األلم أثناء المخاض

 يعتبر التسكين العصبي المحوري(neuraxial analgesia  )

دون أدنى شك الطريقة ( حقن األدوية داخل العمود الفقري)

.  األكثر فعالية في تسكين آالم المخاض

 يمثل التسكين القطني فوق الجافية(epidural ) أشيع طرق

التسكين العصبي المحوري المستخدمة في معالجة آالم 

المخاض،

 إحصار العصب االستحيائييساعد(pudendal nerve 
block )تي على تخدير األلياف العصبية الجسمية الواردة ال

.S4حتى S2تدخل النخاع الشوكي في مستوى الشدف العجزية 



21أيار، 29 268



21أيار، 29 269



Local anesthetic block for 
cesarean delivery. The first 
injection site is halfway 
between the costal margin and 
iliac crest in the midaxillary line 
to block the 10th, 11th, and 12th 
intercostal nerves. A second 
injection at the external 
inguinal ring blocks branches of 
the genitofemoral and 
ilioinguinal nerves. These sites 
are infiltrated bilaterally. A 
final site is along the line of 
proposed skin incision.
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:حاالتيطبق التخدير العام في الوالدة القيصرية في ثالث

الحاالت العاجلة للغاية بدون وجود قثطرة سابقة فوق

.  الجافية

وجود مضاد استطباب للتخدير الناحي.

فشل التخدير الناحي  .



ين ال تتبدل مدة المرحلة األولى للمخاض عند إجراء التسك

للمخاض تتطاولفوق الجافية، ولكن المرحلة الثانية

.دقيقة وسطيا  15بمقدار 

دير تتضمن التأثيرات الجانبية األخرى واختالطات التخ

.هريوالتسكين الناحي كال  من الحمى، الصداع، واأللم الظ





واسطة لقد سمح تحسن المراقبة قبل وأثناء الوالدة ب

،مراقبة النبض الجنيني

حقيقي، التصوير باألمواج فوق الصوتية بالزمن ال

 ،بزل السائل األمنيوسي

وتقييم الشريان السري بالدوبلر

إلى بتحديد األجنة المعرضة للخطر والتي تحتاج

.عناية نوعية عند الوالدة



ة تهدف المقاربة المنظمة إلنعاش الوليد إلى معالج

ناق أثناء الوالدة والوقاية من االختأكسجةنقص أي 

والذي يمكن أن يؤدي إلى أذية حادة بعد الوالدة، 

.كبرى في األعضاء وإلى اإلعاقة مدى الحياة



السبب الرئيسي ( prematurity)الخداجيمثل 

ال عند الوليد وذلك بسبب عدم اكتملالختالطات

.يويالحالتطور والنضج التشريحي والكيميائي 



:تجرى الخطوات التالية الهامة بعد والدة الطفل الطبيعي

تنظيف الطرق التنفسية

تجفيف الوليد

ربط الحبل السري

التأكد من بدء التنفس

تصحيح عوز عامل التوتر السطحي

العيب األساسي ( surfactant)يمثل عوز عامل التوتر السطحي 

.  المسؤول عن تطور متالزمة الكرب التنفسي في الخدج
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Apgar)أبغار تمثل عالمة  score ) أداة ممتازة
لتقييم الحالة اإلجمالية للوليد 

 (الدقيقة األولى)مباشرة بعد الوالدة

 (الدقيقة الخامسة)المراقبة دقائق من 5وبعد فترة.

 أو أكثر في 7تكون عالمة أبغار طبيعية حين تبلغ
.في الدقيقة الخامسة10–9والدقيقة األولى 



أو أكثر في الدقيقة األولى 7تكون عالمة أبغار طبيعية حين تبلغ 

.في الدقيقة الخامسة10–9و
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 تأمين الطرق التنفسيةEstablish an Airway

  بدء التنفسInitiate Breathing

   التأكد من األداء القلبيEnsure Cardiac 
Performance

تصحيح االضطرابات الكيميائية الحيوية



حيويةتصحيح االضطرابات الكيميائية ال

ACIDOSISالحماض ➢

ANEMIAفقر الدم ➢

: التثبيط الناتج عن استعمال المركنات➢

NARCOTIC DEPRESSION

HYPOGLYCEMIAنقص سكر الدم  ➢

OTHER FACTORSتقييم العوامل األخرى  ➢






