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 هي يةالوالدإن أشيع ثالثة أسباب للوفيات

،النزف

،اإلنتان

 الشريانيوارتفاع التوتر.
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 اإلجهاض.

 الحمل الهاجر.

 الرحى العدارية.
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 المشيمة المنزاحة.Placenta Previa 
 انفكاك المشيمة الباكر.Abruptio placenta
 الوعاء المشيمي المتقدمVasa Previa ..

   تمزق الرحمRupture uterus.

 آفات عنقيةCervical lesions.

 العالمة الدموية المفرطة الكميةExcessive show.
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 شذوذات مكان توضع المشيمة.

 الرض خالل المخاض و الوالدة.

 الوالدة المهبلية العسيرة.

 العملية القيصرية أو استئصال الرحم الوالدي.

 تمزق الرحم.

 انقالب الرحم الحاد.

 عطالة الرحم.
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 االنفكاك المشيمي الباكر.

 احتباس الجنين الميت فترة طويلة ضمن الرحم.

 اإلنصمام بسائل السلى.

 اإلجهاض المحرض بالمحلول الملحي.

 اإلنتان مع وجود الذيفانات الداخلية في الدم.

 حاالت نقل الدم الكتلي.

 ما قبل االرجاج و االرجاج.

 إعتالالت التخثر الخلقية.
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سنتحدث في هذا البحث عن 

،المشاكل النزفية في الثلث األخير من الحمل

 ،نزوف الخالص

واإلنتان  .

جنينية ال تترافق هذه المشاكل فقط مع وفيات والدية و

ديدة وإنما أيضاً مع نسبة مراضة مرتفعة وفترة م

.من االستشفاء
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(  20)هو النزف الذي يحدث من السبيل التناسلي بعد األسبوع 

.و  في أثناء المخاض قبل والدة الجنين , من الحمل 
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 من جميع الحمول بنزف مهبلي في الثلث % 4تختلط

.  األخير من الحمل

يزال وهو يشكل حالة توليدية إسعافية، ذلك أن النزف ال

ن أن يؤدي يشكل السبب الرئيسي للوفيات الوالدية ، ويمك

. إلى وفاة الجنين

ة إن تدبير هذه الحاالت بالشكل المالئم هو عظيم األهمي

. لسالمة كل من األم والجنين
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أن إذا كانت المريضة تعاني من نزف غزير فإنها يجب

ت تقارب من قبل فريق مختص في تقييم هذه الحاال

.كيالهيموديناميوتدبيرها للمحافظة على االستقرار 

تراجع قصة المريضة بشكل مفّصل للبحث عن

.ةالكبديالمعروفة أو األمراض النزفيةاالضطرابات 

فوري، تؤخذ العالمات الحيوية وتقدر كمية النزف بشكل

.وكذلك الحالة الذهنية للمريضة

نفي ينبغي أال يجرى الفحص الحوضي إال بعد أن يتم

.يةالصوتالمشيمة المنزاحة بالتصوير باألمواج فوق 
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 عند نفي وجود المشيمة المنزاحة يصبح من الممكن

.إجراء المس المهبلي لتحري اتساع عنق الرحم

اعدة يجرى تعداد دم كامل ويقارن مع القيم السابقة للمس

.  في تقدير الكمية المفقودة من الدم

ستوى تقيم وظيفة التخثر بإجراء تعداد للصفيحات، م

وزمن الفيبرينوجين في المصل، زمن البروترومبين،

.  الترومبوبالستين الجزئي

 وحدات من الدم على 4تحدد الزمرة الدموية وتُصالب

( .كريات حمراء مفصولة)األقل 
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ة األكثر يعتبر التصوير باألمواج فوق الصوتية الطريق

.األخيرةأشهر الحمل نزوفدقة لتحديد سبب 

تحديد لى وال يقتصر التقييم باألمواج فوق الصوتية ع

م عمر وإنما يشمل أيضاً تقيي،مكان المشيمة وصفاتها

عن الحمل، تقدير وزن الجنين، تحديد المجيء، والبحث

.التشوهات الجنينية

في المخاض تقيم الفعالية الرحمية ونظم القلب الجنيني لن

.والتأكد من سالمة الجنين
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فلية ارتكاز أو إنغراس المشيمة كالً أو جزءاً في القطعة الس

–تحت جزء المجئ الجنيني –للرحم 

1/200–1/250 تكثر عند عديدات الوالدة . حمل  .
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 من الحمول% 0.5تشاهد المشيمة المنزاحة في .

 من جميع % 20وتكون المشيمة المنزاحة مسؤولة عن

.نزوف أشهر الحمل األخيرة

 من حاالت المشيمة المنزاحة بنزف مهبلي % 70تتظاهر

غيـــــــــر مؤلم في الثلث األخير من الحمل، 

20 % ،بتقلصات رحمية مرافقة للنزف

 من الحاالت مصادفة عند % 10ويوضع التشخيص في

.التصوير باألمواج فوق الصوتية أو عند الوالدة
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مة تتضمن العوامل التي تترافق مع زيادة نسبة حدوث المشي

المنزاحة كالً من 

تعدد الوالدات، ( 1)

زيادة عمر األم، ( 2)

سوابق مشيمة منزاحة، ( 3)

. الحمل المتعدد( 4)

% .8–4يبلغ احتمال تكرر المشيمة المنزاحة في الحمول التالية 
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العنق اتساع–تشكلها -على القطعة السفلية  –توضع المشيمة 
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ة لعنق تصنف المشيمة المنزاحة حسب عالقة المشيمة بالفوهة الباطن

. الرحم

 المشيمة المنزاحة التامة تغطي(complete ) فوهة العنق بشكل

يمكن أن تكون المشيمة المنزاحة التامة مركزية، أمامية، أو. كامل

. خلفية، وذلك حسب مكان مركز المشيمة بالنسبة للفوهة

 المشيمة المنزاحة الجزئيةتغطي(partial ) فوهة العنق بشكل

. جزئي

 المشيمة المنزاحة الهامشيةأما(marginal ) فهي تلك التي تصل

.حافتها إلى حدود الفوهة الباطنة لعنق الرحم
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هبلي بنزف ميتمثل التظاهر الكالسيكي للمشيمة المنزاحة 

.غير مؤلم في حمل ذي سير طبيعي

باً تشخص المشيمة المنزاحة في جميع الحاالت تقري

. باألمواج فوق الصوتية 

لبطن تبلغ دقة التصوير باألمواج فوق الصوتية عبر ا

%.95في تحري المشيمة المنزاحة 

26



 دوث هو ح, العرض األكثر شيوعاً في المشيمة المنزاحة
ر غي–عفوي –ليلي –فجائي –نزف مجهول السبب 

–مؤلم في أشهر الحمل األخيرة 

 النزف احمر قاني.

 شدة النزف األولى خفيفة و غير مهددة للحياة.

 حياة و قد يصبح مهدد لل. يتكرر  بشكل عفوي و أكثر.

مة قد يستمر النزف بعد الوالدة من مكان ارتكاز المشي
.نزف خالص من مكان ارتكاز المشيمة 
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 تتناسب الحالة العامة مع كمية النزف المهبلي الظاهر.

 ال تقلصات –ال مخاض فعال -رحم لين.

 الجنين حي و اإلصغاء طبيعي.

 ض معتر–مقعدي –تكثر مالحظة حدوث المجيئات المعيبة
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ة في تمثل هذه الوسيلة التشخيصية األداة األكثر أماناً و سهول

.تحديد موقع المشيمة 

 95تصل دقتها إلى %

Transabdominal 
ultrasonography
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لمشيمة يمكن تشخيص المشيمة المنزاحة سريرياً بجّس ا

عمل وبالرغم من أن هذا الفحص است. عبر الفوهة  الباطنة

لة في كثيراً في الماضي، إال أن استطباباته أضحت قلي

واج الوقت الحاضر بعد إدخال التصوير عالي الدقة باألم

. فوق الصوتية

 يتطلب إجراء هذا الفحص أن تكون المريضة جاهزة

للوالدة القيصرية في غرفة العمليات مع وجود طاقم

ص جراحي مستعد للعمل عند حدوث أي نزف بسبب الفح

ن المهبلي، وبذلك فإن المريضة تكون جاهزة إلجراء أي م

التداخلين، ويدعى ذلك بـ 

«double set – up examination»  .
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تعتمد قرارات التدبير عند تشخيص

على عمر الحمل المشيمة المنزاحة 

.المهبليودرجة النزف 
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من يمكن إدراج السيدات المصابات بالمشيمة المنزاحة ض

:إحدى مجموعات أربع 

 المريضات بدون مخاض مع جنين غير ناضج.

 المريضات بدون مخاض مع جنين ناضج.

 المريضات بحالة مخاض.

ألم و المريضات المصابات بالنزف الغزير المهدد لحياة ا

.الذي يستدعي إفراغ الرحم 
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إذا كان الحمل لم يبلغ تمامه بعد فإن الهدف من

ن التدبير هو محاولة تحقيق نضج الجنين دو

.األمالتأثير على صحة 

ر تجرى الوالدة القيصرية بغض النظر عن عم

.شديداً الحمل إذا كان النزف 

34



37 weeks or fetal maturity

C/S

Severe bleeding or beyond 24 weeks & fetal distress
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 إذا لم تكن نوبة النزف شديدة أو ناكسة فمن

ا في الممكن تدبير المريضة بشكل محافظ بقبوله

.  المستشفى مع االلتزام بالراحة في السرير

انتهاء ينكس النزف المهبلي بالتدبير المحافظ قبل

من الحاالت، % 70للحمل في 36األسبوع 

.وتحتاج األم في هذه الحالة إلجراء الوالدة
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 دون مشاكل يحدد نضج 36إذا بلغت المريضة األسبوع
، وتجرىاألمنيوسيرئة الجنين من خالل بزل السائل 

.نضجتاالوالدة القيصرية إذا كانت رئتا الجنين قد 

وتفضل القيصرية االنتخابية حيث يعرض المخاض
م العفوي األم والجنين لخطورة أكبر لحدوث نقص الحج

.وفقر الدم
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 تبدي المشيمة الواطئة نفس تظاهرات

. المشيمة المنزاحة

طئة قد يكون من الصعب تمييز المشيمة الوا

عن المشيمة المنزاحة الهامشية، حيث يمكن

إجراء الفحص ذي المرحلتين إذا لم يكن 

. التشخيص مؤكداً 

 ،عادة ما تتم الوالدة بالطريق المهبلي

بالرغم من أنها يجب أن تجرى تحت 

.السيطرة الكاملة

38



39



 الصدمة النزفية.

 المشيمة الملتحمةPlacenta accreta .

 و يعود لألسباب التالية : النزف بعد الوضع:

.ضعف قدرة القطعة السفلية للرحم على التقلص و االنكماش➢

.العطالة الرحمية ➢

.لتوعية حدوث تمزق في العنق و القطعة السفلية بسبب الليونة و ا➢

.المشيمة الملتحمة ➢

اتساع مكان انغراس المشيمة ➢

 ن المهبل  بسبب كبر المشيمة و انغراسها و قربها م: اإلنتان النفاسي
.و التهتكات 

40



يمة المنزاحة لقد انخفضت نسبة الوفيات الوالدية بسبب المش

إلى % 30على مدى السنوات الستين الماضية من حوالي 

% . 1أقل من 

 وإن السبب األساسي لهذا االنخفاض هو زيادة الحرية

ير المتاحة أمام األطباء إلجراء الوالدة القيصرية والتدب

.  المحافظ الحذر

 تنتج الوفيات الوالدية عموماً عن اختالطات الوالدة

راس القيصرية أو النزف غير المسيطر عليه من مكان انغ

(.  خلفي عادة)المشيمة 
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 يمكن أن يحدث التخثر المنتشر داخل األوعية(DIC ) إذا

.رترافقت الحالة مع نزف كتلي أو انفكاك مشيمة باك

هديداً تمثل خطورة النزف قبل أو أثناء الوالدة، أو كليهما، ت

.  ةمستمراً للمريضة التي تعاني من المشيمة المنزاح

الة يمكن أن ينتج النزف عن مشيمة ملتحمة مرافقة، عط

.  رحمية، أو المشيمة المنزاحة نفسها
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رحمية في المشيمة الملتحمة تلتصق المشيمة بالعضلية ال

الساقطيةبشكل شاذ نتيجة لسوء تشكل الطبقة 

(:نيتابوخغياب طبقة )

 المشيمة قد يكون هذا االلتصاق الشاذ سطحياً، وهي

( .accrete)الملتحمة 

 زئي، العضلة الرحمية بشكل جالمشيميةالزغاباتقد تغزو

(increta)المندخلةالمشيمة وتدعى 

م، وهي وقد يصل نسيج المشيمة حتى الطبقة المصلية للرح

(.percreta)المخترقةالمشيمة  43
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هذه يحتاج ثلثا المريضات اللواتي يعانين من

.الحالة إلى استئصال الرحم

ضات ترتفع نسبة المشيمة المندخلة في المري

ي اللواتي لديهن سوابق جراحة على الرحم، وف

بوجود % 25هذه النسبة تبلغ الواقع فإن 

.سوابق والدة قيصرية
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 الخداج

 ارتفاع نسبة وفيات ماحول الوالدة.

 اإلختناقAsphyxia 
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ينتشكل الوالدة الباكرة الخطورة األكبر على الجن  .

 من الحمول بتحدد النمو داخل الرحم، % 20تختلط

وترتفع نسبة حدوث الشذوذات الخلقية إلى الضعف  .

 30تبلغ نسبة المجيئات المعيبة .%

ية باإلضافة إلى ذلك ترتفع نسبة حدوث تمزق األغش

.الباكر في الحمول المختلطة بالمشيمة المنزاحة
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مكان هو النزف التناسلي بسبب انفصال جزء من المشيمة عن

للحمل 20بعد األسبوع –ارتكازها النظامي على باطن الرحم 

.و قبل والدة الجنين 

  من جميع % 1.5–0.5يشاهد انفكاك المشيمة الباكر في

(.  والدة120لكل 1)الحمول  

 نوالدة يؤدي االنفكاك إلى وفاة الجني500وفي واحدة من كل.
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 ة لكن يزداد حدوثه عندما يترافق مع الحاالت التالي. مجهول السبب:

 ارتفاع الضغط المزمن أو المحرض بالحمل.

 الرض الخارجي.

شية صغر حجم جوف الرحم السريع بعد والدة التوأم األول أو انبثاق األغ
.بوجود موه السلى 

 تشوه رحم خلقي أو وجود ورم ليفي فيه.

 ضغط الرحم الحامل على الوريد األجوف السفلي.

 ( .كعوز الحمض الفولي ) حاالت العوز في النظام الغذائي

 ًالتدخين من خالل إحداثه إقفاراً مشيميا.

 استخدام الكوكائين و التبغ.

 القصة السابقة لالنفكاك المشيمي الباكر.

 ارتفاع سن األم و تعدد الوالدات.
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العوامل، يمثل ارتفاع التوتر الشرياني الوالدي أشيع هذه

.  سواء كان مزمناً أو ناتجاً عن حالة ما قبل اإلرجاج

إلى إن معدل نكس االنفكاك الباكر مرتفع، حيث يصل

.بعد المرة الثانية% 25بعد المرة األولى و % 10
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لساقطة تنفصل المشيمة نتيجة لتجمع النزف تحت الطبقة ا

.  القاعدية مع تشكل ورم دموي في الساقطة

داد يؤهب انفصال الساقطة عن الصفيحة القاعدية إلى امت

يج انفكاك المشيمة وزيادة النزف، إضافة إلى انضغاط نس

.  المشيمة وتخربه

 ،ال يعرف السبب المؤدي إلى انفكاك المشيمة الباكر

رينات ويفترض أنه ناتج عن ضعف أو شذوذ متأصل في الش

. الحلزونية
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 يمكن للدم أن يسلخ المشيمة إما نحو األعلى

،نزف خفيباتجاه قعر الرحم، مؤدياً إلى 

ؤدياً أو أن يمتد نحو األسفل باتجاه عنق الرحم، م

.نزف ظاهر أو خارجيإلى 

57



( .البسيط ) النزف الظاهر –1

( .شديد الدرجة ) النزف الخفي –2

( .الدرجة المتوسطة ) النمط المشترك -3
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 النزف التناسلي المهبلي.

ب مع الحالة العامة للحامل سيئة بشكل عام و ال تتناس

.كمية الدم المفقود 

 عالمات و أعراض الصدمة.

 النزف مترافق مع ألم بطني.
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 و بكميات مختلفة –نزف مهبلي اسود غامق.

 من الحمل 20بعد األسبوع.

 قبل والدة الجنين.

 تشنج و قساوة الرحم.

 صعوبة جس األعضاء الجنينية.

 اضطراب إصغاء الجنين–

 اإلصغاء سلبي في كثير من الحاالت.

 مجيء الجنين عادة طبيعي و نظامي.
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سريرياً ❑

ق مع التشخيص يوضع عند حدوث نزف مهبلي مؤلم متراف

.و شدة فعالية الرحم و التقلصات –مضض رحمي 

:التصوير باألمواج فوق الصوتية ❑

, انة يساعد االيكو في تحديد وجود خثرة دموية خلف المث

.و تمييزها عن المشيمة المنزاحة  و نفي تشخيصها 
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AbruptioPlacenta PreviaDifferences

Sudden onset, may be hx 

of trauma ….

Painless, causeless 

and recurrent

Bleeding

General condition may 

NOT be related to amount 

of blood loss

General condition 

related to amount of 

blood loss

General 

examination

Tender – hard. FHB may 

show fetal distress

SoftAbdominal 

examination

Blood dark brownNOT DoneVaginal 

examination

Placenta in the upper 

segment ( Not diagnostic)

Placenta in the lower 

segment (diagnostic)

Ultrasound
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Treatment

Delivery C/SNVD

Correct huge & hypovolemia
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تحديد حالة األم السريرية  و مراقبة عالمات نقص

.  الحجم الدموي 

تحديد وضع دقات قلب الجنين.

ضاب تحديد الحالة الدموية المخبرية لالم  بإجراء الخ

.و الهياتوكريت و عوامل التخثر 

 الوالدة و تحديد طريقة الوالدة المناسبة للحالة.
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وريد تعويض الدم المفقود مباشرة عن طريق فتح

.ء كبير و نقل السوائل و الدم و الكريات الحمرا

 الدم الطازج مهم للوقاية و في معالجة اضطراب

تشر التخثر ضمن األوعية المن) التخثر الحاصل 

( DIC 
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.توليد الجنين مهما كان السن الحملي 

لنزف و تفضل الوالدة المهبلية للتخفيف من ا

(DIC) حدوث االضطرابات التخثرية 
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:القيصرية  تجرى 

-المتألم  في حاالت الجنين الحي و ➢

في حاالت النزف الشديد غير المضبوط و ➢

المهدد لحياة األم 

.رية القيصمطلق آخر للوالدة استطباببوجود ➢
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 كسجةاألالمشيمة الباكر الجنين لخطورة نقص انفكاكيعرض

.الجنينالذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى وفاة 

 لـ األشيعالمشيمة الباكر السبب انفكاكيشكلDIC الحملفي.

 ور الشديد إلى الصدمة بنقص الحجم والقصاالنفكاكيؤدي

.حجمالكلوي الحاد بسبب النزف الكتلي إذا لم يصحح نقص ال

 بعد النخامةانقطاع الطمث بسبب تنخر )شيهانتمثل متالزمة

لبابيةاالدورانيةاختالطاً متأخراً نتيجة تخثر الجملة ( الوالدة

..النخامةسويقةفي 
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 التخثر ضمن األوعية المنتشر (DIC. )

 قصور كلوي.

 تناذر شيهان.

 رحم كوفلير.

 صدمة نزفية.

 وفاة األم.

 أو إصابة مرضية للوليد–أو الخداج –وفاة الجنين

ة الحاد و ذلك بسبب  نقص األكسج( اضطرابات عصبية ) 
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ميع في تمزق الرحم  يحدث تفرق تام في ج

ين طبقات عضلة الرحم، مع نتوء كامل الجن

.أو جزء منه خارج جوف الرحم

 0.5تبلغ نسبة الحدوث اإلجمالية.%

تمزق الرحم 
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 ً ، أو يمكن أن يكون تمزق الرحم عفوياً، رضيا

مترافقاً مع ندبة سابقة على الرحم، 

ويمكن أن يحدث قبل المخاض، أثناءه ، أو في

.أثناء الوالدة

 من حاالت تمزق الرحم تكون هناك % 40وفي

.  ندبة سابقة على الرحم

تمزق الرحم 
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: تتنوع أعراض تمزق الرحم وعالماته بشكل كبير

ي حاد يتظاهر التمزق في الحاالت الكالسيكية بألم بطن

. مفاجئ مع بعض النزف المهبلي

قلب إن وجود فرط التهوية، التململ، التهيج، وتسرع ال

. ينذر بحدوث تمزق وشيك

بداية قد ال تشكو المريضة من ألم بعد حدوث التمزق في

. راألمر، ولكنها ستشكو بعد ذلك من ألم بطني منتش
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ويمثل اضطراب نموذج النظم القلبي الجنيني أكثر المظاهر

.  السريرية ترافقاً مع الحالة

إنه يمكن للنزف المهبلي أن يحدث أو ال يحدث، وفي حال حدوثه ف

.  يتراوح من لطخ خفيفة إلى نزف شديد

بح قد ينسحب المجيء نحو األعلى عند فحص الحوض، وقد يص

د كذلك ق. جس األجزاء الجنينية عن طريق البطن أكثر سهولة

.  يصبح الشكل العام للبطن غير طبيعي

اهد يشيع حدوث التألم الجنيني، ويمكن أن يموت الجنين أو تش

.من الحاالت% 10عقابيل عصبية على المدى الطويل في 
83



الشك يتطلب تشخيص الحالة مشعراً مرتفعاً من

ً السريري، ويعتبر فتح البطن الفوري أساس .  يا

لجة ويمثل استئصال الرحم عن طريق البطن المعا

المختارة في معظم الحاالت، بالرغم أن من الممكن

ساء تنضير مكان التمزق واإلغالق البدئي في الن

.الالتي يرغبن بإنجاب المزيد من األطفال
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مرتفعةإن التأخر في التدبير يعرض كالً من األم والطفل لخطورة .

وبالرغم من أن. يمثل النزف والصدمة الخطر األكبر على األم

،%1معدل الوفيات الوالدية المرافقة هو اآلن أقل من 

إال أن ترك األم دون معالجة يؤدي إلى وفاتها في جميع الحاالت

 ً .  تقريبا

لمراضة أما بالنسبة للجنين فإن التداخل السريع يقلل من نسبة ا

.والوفيات

 30وال يزال معدل الوفيات الجنينية المرافقة يبلغ حوالي.%
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 من % 0.8–0.1يتمزق أحد األوعية الجنينية في

. الحمول

 تشاهد هذه الحالة عادة حين يكون ارتكاز الحبل

ويحدث ذلك حين (velamentous)السري مظلياً 

ريون ترتكز أوعية الحبل السري بين األمنيون والكو

. بعيداً عن المشيمة
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إذا عبرت األوعية العارية فوق الفوهة الباطنة لعنق

 vasa)الرحم فإن هذه الحالة تدعى باألوعية المنزاحة 
previa .)

ن إن تمزق وعاء جنيني يستدعي الوالدة اإلسعافية ع

. طريق البطن

 وإن األوعية المنزاحة وحدها تترافق باحتمال وفيات

% 75، ويرتفع هذا الرقم إلى %50حول الوالدة يبلغ 

.في حال انبثاق األغشية
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مر فوق حالة نادرة تسير فيها األوعية السرية في األغشية بحيث ت

ظلي و تحدث في حاالت االنغراس الم, الفوهة الباطنة لعنق الرحم 

للحبل السري مع المشيمة 

.  جنيني هذه الحالة تمثل السبب الوحيد للنزف قبل الوضع من منشأ

.والدة 5000لكل 1نسبة الحدوث 
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: قبل انبثاق األغشية 

 قد يتم جس األوعية في األغشية بالفحص المهبلي.

بر التصوير باألمواج فوق الصوتية و الدوبلرالملون ع

المهبل

:بعد انبثاق األغشية 

 ( .بطء القلب ) نزف مهبلي مع تألم الجنين
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.يجب توليد الجنين في الحال 

  تطبيق ملقط أو محجم === اتساع تام.

 أو عدم توفر شروط –اتساع غير تام

.رية والدة بعملية قيص== الوالدة المهبلية 
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ة في العديد من حاالت نزوف أشهر الحمل األخير

ال يعثر على سبب واضح للنزف، 

ميع وال يمكن وضع هذا التشخيص إال بعد نفي ج

.األسباب األخرى
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يعرف نزف الخالص بأنه نزف كمية من الدم تزيد على 

.  بعد الوالدة المهبليةمل 500

، يةبعد الوالدة القيصرعادة ما تنزف كميات أكبر من الدم 

لذي النزف اوبذلك يعرف نزف الخالص في هذه الحالة بأنه 

.مل1000تزيد كميته على 
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 ،عادة ما يحدث النزف الشديد بعد الوالدة مباشرة

دى الـ ولكنه يمكن أن يكون بطيئاً حيث يحدث على م

. ساعة األولى24

ف يشاهد أحياناً نزف خالص متأخر، حيث يبدأ النز

.ساعة من الوالدة24الشديد بعد أكثر من 

 من الوالدات% 4تحدث نزوف الخالص في حوالي.
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ة تنتج معظم كمية النزف عن الشرينات الحلزونية واألورد

ات بين الساقطية في العضلة الرحمية، التي كانت تروي المساف

.  الزغابات المشيمية

ة في يحدث النزف مع انفصال المشيمة بسبب انفتاح االوعي

لية جدار الرحم الفارغة جزئياً، ويستمر إلى أن تتقلص عض

الرحم حول الوعاء الدموي وتعمل على أنها وسيلة إرقاء 

.  تشريحية وفيزيولوجية

 عطالة ال)يؤدي فشل الرحم في التقلص بعد انفصال المشيمة

.  إلى نزف شديد من مكان المشيمة( الرحمية
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 عن %( 80–75)تنتج غالبية نزوف الخالص

.  العطالة الرحمية
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صتمثل الرضوض الوالدية السبب الثاني لنزوف الخال.

ل يمكن أن تحدث تمزقات عنق الرحم والمهبل بشك

اً بعد عفوي خالل الوالدة المهبلية، ولكنها أكثر حدوث

.  تطبيق الملقط أو المحجم الجنيني
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طبقة تحتوي قاعدة المشيمة في الحاالت الطبيعية على

مؤلفة من مادة فيبرينية تدعى

(.Nitabuch's layer)طبقة نيتابوخ 

نفصل حين تنكمش الرحم الفارغة جزئياً فإن المشيمة ت

. بنعومة عبر هذه الطبقة
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مق نحو العالقة قد نمت باتجاه العالمشيميةالزغاباتذا كانت إ

إن انفصال فالفيبرينيةالعضلية الرحمية وشّوهت هذه الطبقة 

.اإلطالقالمشيمة لن يكون تاماً، وقد ال يحدث على 

 مشيميةالخالص تشاهد فلق نزوفوفي نصف حاالت

.يرةمحتبسة بعد إجراء تجريف الرحم بواسطة مجرفة كب
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الخالصلنزوفيؤهبيمكن الرتكاز المشيمة الواطئ أن 
يج بسبب التناقص النسبي لمحتوى جدار الرحم من النس

السفلية،العضلي في القطعة الرحمية 

( يوي الحضعف امكانية القطعة السفلية لالنقباض و االرقاء ) 
ان األمر الذي يؤدي إلى نقص السيطرة على النزف في مك

.المشيمة النازف
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 تمثل اضطرابات التخثر ما حول الوالدة عامل خطورة

. غايةمرتفع لنزوف الخالص، ولكنها لحسن الحظ نادرة لل

نين من قد يحدث نزف الخالص في المريضات اللواتي يعا

فيحات فرفرية نقص الصاضطرابات في التخثر، كما في

كر، الخثرية، الصمة األمنيوسية، انفكاك المشيمة البا

ون فرفرية نقص الصفيحات مجهولة السبب، أو داء ف

تقرة بسبب عجزهن عن تشكيل خثرة دموية مسوليبراند، 

.في مكان المشيمة
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لرحم يعرف انقالب الرحم بأنه انقالب الوجه الداخلي ل

نحو الخارج في المرحلة الثالثة من المخاض،

 وهذه الحالة نادرة للغاية حيث تشاهد

.  حمل20000حالة واحدة لكل 

يمكن إن التدبير غير المالئم للطور الثالث للمخاض

.أن يؤدي إلى انقالب الرحم عالجي المنشأ

112



113



 ومع خروج قعر الرحم عبر المهبل يؤدي االنقالب إلى

ى الشد على البنى البريتوانية، األمر الذي قد يؤدي إل

(صدمة ألمية ) .  استجابة مبهمية وعائية شديدة

رة يؤدي التوسع الوعائي الناتج إلى زيادة النزف وخطو

.  صدمة نقص الحجم

قد تؤدي العطالة الرحمية إلى نزف شديد إذا انفصلت

همية المشيمة بشكل جزئي أو تام، مما يزيد من الصدمة المب

.الوعائية
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ف أحياناً قد ينخفض الضغط الشرياني دون وجود نز

.بالصدمة الوالديةخارجي صريح، وتدعى هذه الحالة 

تتضمن أسباب الصدمة الوالدية 

النزف الخفي،❖

انقالب الرحم،❖

.والصمة األمنيوسية❖
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 لى بشكل جيد أن يؤدي إلخزع الفرج غير المخاط يمكن

. نزف خالص خفي

 وةيحدث الورم الدموي بعد الوالدة في األنسجة الرخقد ،

وعادة في الفرج، في غياب أي تمزق أو خزع فرج، 

.وهو يمكن كذلك أن يساهم في ضياع الدم الخفي

نادراً ما يحدث تمزق الرحم العفوي في أثناء المخاض

، ولكنه يؤدي عادة إلى نزف كبير (والدة1900لكل 1)

. داخل البريتوان

 قد يحدث تمزق الرحم كذلك بشكل ثانوي لرضوض

.البطن الكلية في حوادث السير
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ة يتطلب تحديد سبب نزف الخالص أو الصدمة الوالدي

.  مقاربة منهجية

 ة العطاليجس قعر الرحم عبر جدار البطن لتحديد وجود

.  أو غيابهاالرحمية

ن وجود بعد ذلك يفحص المهبل والعنق بشكل كامل للتأكد م

. مسؤولة عن النزفتمزقاتأي 

 اء بإجرانقالب رحمي أو ورم دموي حوضي يستبعد وجود

.  الفحص الحوضي
117



وف إذا لم يحدد سبب النزف يجرى االستقصاء اليدوي لج

.الرحم تحت التخدير العام عند الضرورة

وح مع يتم إدخال اليد المرتدية لقفاز عبر عنق الرحم المفت

(مس مستبطن للرحم ) مقاربة األصابع،  

بسة، وتجس بطانة الرحم بحذر للبحث عن أي فلق مشيمية محت

،تمزقات في جدار الرحم

أو انقالب جزئي في الرحم  .

دها إذا لم يتم العثور على سبب مفسر للنزف فيجب عن

.البحث عن اعتالل في التخثر
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ضات إن الخطوة األولى في تدبير نزوف الخالص هي تحديد المري

اض المؤهبات وتطبيق اإلجراءات الوقائية الالزمة في أثناء المخ

.لتخفيف نسبة الوفيات الوالدية

ينة قبل تسرب السوائل بالطريق الوريدي عبر قثطرة وريدية ثخ

.الحاجةالوالدة، ويحتفظ بالدم في المختبر إلجراء التصالب عند

تراقب العالمات الحيوية للمريضة عن كثب  .

لدم يتم إجراء الزمرة والتصالب لتأمين أربع وحدات من كريات ا

لول مثل المح)الحمراء المفصولة، وتسرب المحاليل البلورانية 

اخل لتعويض الحجم د( الملحي النظامي أو محلول رينغر الكتات

.  األوعية

جماً عادة ما يتطلب اإلنعاش باستخدام المحلول الملحي النظامي ح

.يفوق حجم الدم الضائع بثالث مرات
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 إذا كانت العطالة الرحمية مسؤولة عن نزف الخالص يسرب

1وحدة في 80–40)الممدد سريعاً داخل الوريد األوكسيتوسين 

.ميةبشكل مستمر لزيادة المقوية الرح( ليتر من المحلول الملحي

اء إذا بقيت في الرحم عاطلة واستمر مكان المشيمة بالنزف أثن

(رجين المت) ماليات اإلرغونوفين  تعطى تسريب األوكسيتوسين 

 البروستاغالندين تعتبر مماثالتF2 المعطاة داخل العضل فعالة

حمية للغاية في السيطرة على نزف الخالص الناجم عن العطالة الر
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ي يفيد الضغط المزدوج باليدين وتمسيد جسم الرحم ف

.السيطرة على النزف بتحريض الرحم على التقلص

 وعلى الرغم من أن دك جوف الرحم ال يمثل ممارسة

ي ، إال أنه يمكن أن يسيطر على نزف الخالص فشائعة

.  بعض الحاالت ويلغي الحاجة للتداخل الجراحي

ضة إذا لم تمكن السيطرة على النزف الرحمي وكانت المري

مكن مستقرة فإنها تنقل إلى وحدة قثطرة األوعية، حيث ي

ين للشعاعيين أن يدخلوا قثطرة وعائية بداخل الشراي

الرحمية لحقن مواد مخثرة بحيث يمكن السيطرة على

.الجريان الدموي وإيقاف النزف

122



123



يمثل التداخل الجراحي الخيار األخير .

 رحم فإن استئصال الإذا أتمت المريضة حياتها اإلنجابية

يمثل فوق العنق أو استئصال الرحم التام عن طريق البطن

طالة المعالجة النوعية لنزف الخالص المعند الناتج عن الع

. الرحمية

 ربطيمكن إذا كانت المريضة ال تزال ترغب باإلنجاب

نبض بعد لتخفيف ضغط الالشريانين الرحميين قرب الرحم

. نقطة الربط

زوف يعتبر هذا اإلجراء أكثر فعالية في السيطرة على ن

.ربط الشريانين الخثليينمكان المشيمة، وهو أسهل من 
124



يصبح التداخل الجراحي ضرورياً إذا كان نزف الخالص

.  ناجماً عن رضوض القناة التناسلية

يتطلب إصالح التمزقات المهبلية إضاءة جيدة وساحة جراحية

.واضحة، مع تقريب األنسجة دون ترك فراغات ميتة

ناسلية تحتاج األورام الدموية الكبيرة المتسعة في القناة الت

ة لتفجير الخثرات جراحياً والبحث عن األوعية النازف

. وربطها ثم إجراء الدك لتحقيق اإلرقاء
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فإن إذا لم تمكن المقاربة المهبلية من السيطرة على النزف

ً فتح البطن مع ربط الشريانين الخثليين قد يكون .ضروريا

تام عن يتطلب تمزق الرحم استئصال الرحم التام أو تحت ال

ت طريق البطن، بالرغم من أنه من الممكن إصالح التمزقا

.الصغيرة
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 قد يكون تخليص المشيمة اليدوي(manual remobal  )

ادة ضرورياً حين نعجز عن توليد المشيمة بالطريقة المعت

 ًوإال يمكن . يجرى ذلك بشكل عاجل إذا كان النزف منتشرا

قد يكون . دقيقة بانتظار االنفصال العفوي30االنتظار لـ 

يرة التخدير العام ضرورياً، وتجرف الرحم بوساطة مجرفة كب

 ً .بعد تخليص المشيمة أو الفلق المشيمية يدويا
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يد تضغط ال. تخليص المشيمة اليدوي 

الموضوعة على جدار البطن على قعر 

الرحم لمعاكسة قوة األصابع الموجودة

.بداخل جوف الرحم
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لمريضة تدخل ا. يحتاج تدبير انقالب الرحم إلى تفكير سريع

عائي سريعاً في حالة صدمة، ولذلك ال بد من تمديد الحجم الو

.  بشكل فوري بوساطة السوائل الوريدية البلورانية

اليد وتجرى تحت التخدير محاولة إلعادة الرحم إلى مكانها بلف

.  حول عنق الرحم ودفعه وفق المحور الطولي للمهبل

في حاالت نادرة يكون من غير الممكن رد الرحم من األسفل ،

.  وقد نحتاج للتداخل الجراحي في هذه الحالة
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الجهاز تتمثل األهداف األساسية لمعالجة الصمة األمنيوسية بدعم

.  رالتنفسي، تصحيح حالة الصدمة، وتعويض عوامل التخث

خدام قد يتطلب األمر اإلنعاش القلبي الرئوي الفوري مع است

حاليل التهوية االصطناعية، تمديد الحجم السريع باستخدام الم

طرة بولية الشاردية، الدعم اإليجابي للقلوصية القلبية، وضع قث

دات لمراقبة النتاج البولي، تصحيح فقر الدم بتسريب وح

خدام الكريات الحمر المفصولة، ومعاكسة اعتالل التخثر باست

.الصفيحات، الفيبروينوجين، ومشتقات الدم األخرى
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فإن حين يترافق نزف الخالص مع اعتالالت التخثر

الدمالعوز النوعي يجب أن يصحح بتسريب منتجات

فيحات تحتاج المريضات اللواتي يعانين من نقص الص

إلى تسريب الصفيحات المركزة، 

ي ويسرب العامل الثامن المركز أو الرسابة القرية ف

.داء فون وليبراند
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ى تعطى الكريات الحمر المركزة إذا كان النزف قد أدى إل

يد انخفاض في تعداد كريات الدم الحمراء مع نقص تزو

.  األنسجة باألوكسجين

 م خالل استبدال كامل حجم الد)قد يترافق نقل الدم الكتلي

مبين، بنقص الصفيحات، تطاول زمن البروترو( ساعة24

.ونقص فيبرينوجين الدم

ليس يمثل نقص الصفيحات أشيع االضطرابات، وبذلك

ً من النادر حدوث نقص الصفيحات إذا وجد تعدادها ناقص .ا

 تنقل البالزما المجمدة الطازجة في حال تطاولPT أو

.نقص فيبرينوجين الدم
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 ة من عن نسبة مرتفعمسؤوالً النفاسي اإلنتانال يزال
.الوالدةبعد الوالديةوالوفيات المراضة

 فاسي الناإلنتانتتعرض المريضات اللواتي يعانين من
في السبيل التناسلي 

 اإلنتانية،للصدمة

 الخثري،التهاب األوردة الحوضية

الحوضوخراجات.
138



 تحدث الحمى المرضية(gebrile morbidity  )

، من النساء بعد الوالدة المهبلية% 7–6في 

100.4تعرف بأنها ارتفاع في درجة الحرارة يبلغ وo ف

(38oس )ن أو أكثر ويستمر ألكثر من يومين متتاليي

خالل األيام العشر( باستثناء اليوم األول بعد الوالدة)

.  األولى بعد الوالدة

يمته بعد يبلغ معدل الحمى المرضية بعد الوالدة القيصرية ضعف ق

. الوالدة المهبلية

وتنتج معظم هذه الحاالت عن التهاب البطانة الرحمية.
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لقة بشكل إن الفيزيولوجيا اإلمراضية لإلنتان النفاسي متع

لمهبل كبير بالعوامل الجرثومية المختلفة التي تسكن ا

.  وعنق الرحم

ارج إن الفلورا المهبلية في أثناء الحمل مشابهة لها في خ

أوقات الحمل، 

لجراثيم يكون جوف الرحم في الحاالت الطبيعية خالياً من ا

.  في أثناء الحمل
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 وبعد الوالدة يتبدلPH المهبل من حمضي إلى قلوي بسبب

ة، إضافة التأثيرات المعدلة للسائل األمنيوسي القلوي، الدم، والهالب

.إلى نقص عدد العصيات اللبنية

 يساعد تبدل الـPHـ وبعد الوالدة ب. على نمو الجراثيم الالهوائية

لرحمية ساعة تقريباً يحدث نخر تدريجي في بقايا البطانة ا48

هوائية داخل والمشيمية، وتتشكل بيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم الال

.الرحم
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،ية المكورات العقدوتتضمن هذه العوامل المكورات المعوية

الحالة وغير الحالة للدم، المكورات العقدية الالهوائية،

العصيات المعوية، جراثيم الخناق الكاذب، وأنواع أخرى

.  من النيسيريا غير البنية

موضة يتثبط النمو الزائد لهذه العوامل في أثناء الحمل بح

، وينتج ذلك بشكل رئيسي عن(PH =4–5الـ )المهبل 

.إنتاج حمض اللبن من قبل العصيات اللبنية

 من حاالت اإلنتان النفاسي عن جراثيم ال % 70حوالي

هوائية، وتتشكل معظمها من مكورات الهوائية
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ائل شبيه تتخثر األوعية في مكان المشيمة بعد الوالدة، ويحدث نز لس

باللمف يحتوي على أعداد هائلة من المعتدالت وكريات الدم 

.  البيضاء األخرى التي تشكل الهالبة

كن أن تدخل العضويات الدقيقة المهبلية إلى جوف الرحم حيث يم➢

تصبح ممرضة في مكان المشيمة، 

الموضعي، PHويتعلق ذلك بعوامل متعددة مثل كمية الجراثم ، الـ ➢

.  ووجود األنسجة الميتة أو غيابها

د يمكن أن تتضمن هذه األخيرة األنسجة التي تمت خياطتها عن➢

.إغالق جرح العملية القيصرية
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ن عادة ما تقي اآلليات الدفاعية الطبيعية في الجسم م

حدوث أي إنتان مترقي، ولكن تراجع هذه القدرات 

.  الدفاعية يسمح للجراثيم بغزو العضلة الرحمية

يج ما وإذا تقدمت هذه العوامل باتجاه الجملة اللمفاوية للنس

حول الرحم فإنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب األوعية 

، التهاب ما حول الرحم (lymphangitis)اللمفاوية 

(perimetritis) التهاب النسيج الخلوي الحوض ،

(pelvic cellulitis) وإمكانية حدوث اإلنتان المنتشر ،

.بسب الصمات الجرثومية
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 يمثل التهاب البطانة والعضلية وما حول الرحم

(endomyoparametritis )حالة مهددة للحياة  .

 المشيمة والغشاء)وهي عادة ما تبدأ باحتباس الخالص

البة،وإعاقة الجريان الطبيعي لله( األمنيوسي الكوريوني

ره مما يسمح بتراكم الهالبة بداخل جوف الرحم، الذي يؤدي بدو

.  الموضعي ويعمل كوسط زرع لنمو الجراثيمPHإلى تبدل الـ 

البةويحدث الغزو الجرثومي إذا لم يتأمن التصريف المالئم لله.
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يتظاهر اإلنتان النفاسي بحمى متزايدة مع إيالم رحمي

. مترقي في اليوم الثاني أو الثالث بعد الوالدة

ي ومع تطور التهاب ما حول الرحم والتهاب النسيج الخلو

الحوضي تبقى درجة الحرارة مرتفعة وتتطور عالمات

.  التهاب البريتوان الحوضي

 تشير التموجات الشاذة في درجة الحرارة والعرواءات

مع الشديدة إلى تجرثم الدم وانتشار الصمات اإلنتانية،

.احتمال انتقال اإلنتان إلى الرئتين بشكل خاص
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ثناء الحمل حين تترافق الركودة الوريدية النسبية المعتادة في أ

ي بوجود كمية مرتفعة من الجراثيم الالهوائية الممرضة ف

الحوض، فمن الشائع تطور التهاب األوردة الحوضية 

، وعادة (pelvic vein thrombophlebitis)الخثري 

. ما يحدث ذلك في الجهة اليمنى من الحوض

ثري تتميز الصورة السريرية اللتهاب األوردة الحوضية الخ

بعد الوالدة بالرغم 10–7بحمى ذروية مستمرة في اليوم 

.من المعالجة بالصادات
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أخذ قصة يتضمن تقييم المريضة المصابة بحمى النفاس

.  سريرية كاملة مع إجراء الفحص السريري

ى، مثل ينبغي نفي جميع األسباب خارج الحوضية للحم

اقية، احتقان الثدي، التهاب الثدي، ذات الرئة االستنش

هاب االنخماص الرئوي، التهاب الحويضة والكلية، الت

.الوريد الخثري، وإنتانات الجروح
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 ًعادة وبالرغم من أن الفحص الحوضي ال يعتبر مفيدا

 أنه في تشخيص التهاب األوردة الحوضية الخثري، إال

مية، يمكن أن يسمح بجس األوردة المبيضية، حول الرح

.أو الحرقفية، التي تكون مؤلمة، متخثرة، ومتوذمة

وض أو قد يفيد التصوير الطبقي المحوري للبطن والح

.  التصوير باألمواج فوق الصوتية

خرى، ولكن التشخيص يوضع عادة بنفي االحتماالت األ

ساطة وبتراجع الحمى مباشرة بعد البدء بالتمييع بو

.الهيبارين
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حم قبل بدء المعالجة بالصادات في التهاب بطانة الر

النفاسي تؤخذ عينات من الدم، باطن العنق، وجوف 

ومي الرحم، إضافة إلى عينة بولية إلجراء الزرع الجرث

. الهوائي والالهوائي

الج يتم تحديد األدوية المناسبة في الخط الثاني للع

. لباالعتماد على الزروع في حال فشل أدوية الخط األو

يص تبدأ المعالجة بالصادات مباشرة بعد وضع التشخ

ية وأخذ العينات، حيث تحتاج نتائج الزروع الجرثوم

.الالهوائية إلى عدة أيام
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وهة يجرى الفحص الحوضي إلزالة الخالص المحتبس الذي يمكن أن يسد ف

عنق الرحم في كل مريضة تعاني من حمى النفاس مع توقف خروج 

.  الهالبة

:وتخضع معالجة اإلنتان النفاسي بالصادات إلى مبدئين رئيسيين

 ًحاصرة ينبغي البدء بتطبيق المعالجة بالصادات في وقت باكر لم: أوال

.  سيرورة اإلنتان ومن ثم القضاء عليها

 ًسبب تواجد ينبغي أن تؤمن الصادات المستعملة تغطية الالهوائيات ب: ثانيا

.  من حاالت اإلنتان النفاسي% 70هذه العضويات في 

 يحتاج . ساعة على األقل بعد شفاء الحمى48تستمر المعالجة بالصادات لـ

.القضاء على العضويات الالهوائية إلى معالجة مديدة
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 تمثل الصادات واسعة الطيف، مثل األمبيسيللين

ول أدوية فعالة تستخدم في الخط األوالسيفالوسبورينات، 

.فاسيللمعالجة في الحاالت الخفيفة والمتوسطة من اإلنتان الن

 حين يكون اإلنتان معتدالً أو شديداً تطبق مشاركة من

. البنيسيللين واألمينوغليكوزيدات في الخط األول

 ولكن العامل الممرض الحوضي الهام المعند على هذه

المشاركة، وهو العصيات الهشة، يكون حساساً عادة 

.  للكليندامايسين أو الكلورامفنيكول

يدات أو وبذلك يؤمن استعمال الكليندامايسين مع األمينوغليكوز

.األمبيسيللين تغطية مبدئية أفضل
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ي أو حين يشتبه بوجود التهاب األوردة الحوضية الخثر

يادة زمن يتم بدء المعالجة بالهيبارين لزالصمات الخثرية 

أضعاف 3–2التخثر أو زمن البروترومبين المفعل إلى 

. الطبيعي

 وال تحتاج حاالت التهاب األوردة الحوضية الخثري

.  أسابيع من المعالجة3–2ألكثر من 

 أسابيع في حاالت 6–4تطبق المعالجة بالهيبارين لمدة

االلتهاب الخثري في الوريد الفخذي، 

عدة وبعد ذلك توضع المريضة على المميعات الفموية ل

. أشهر
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تعاني إذا لم تستجب المريضة للمعالجة بالهيبارين وكانت

ندئذ سريرياً من حمى مخاتلة مع إيالم حوضي، فينبغي ع

(.  pelvic qabcess)الخراج الحوضي التفكير بوجود 

 يوضع التشخيص بوساطة الفحص الحوضي ويؤكد

.  يباألمواج فوق الصوتية أو التصوير الطبقي المحور

 يشير وجود كتلة حوضية مؤلمة حول الرحم إلى وجود

. الخراج الحوضي

ةتؤكد األمواج فوق الصوتية المحتوى السائل للكتل  .

يعالج الخراج الحوضي بالتفجير الجراحي.
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