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اإليدز واألمراض الخمجية األخرى

باً تمثل األخماج في أثناء الحمل سب

. يدمتوائماً للمراضة عند األم والول

HIVمثل )في بعض الحاالت 
عالج الخمج الوالدي ( واإلفرنجي

.ديينقص من الخمج الجنيني والولي



يفيروس العوز المناعي المكتسب البشر
VirusImmunodeficiency Human  (HIV)

شري يشاهد الخمج بفيروس العوز المناعي المكتسب الب

.  مليون سيدة في جميع أنحاء العالم16.4في 

يشكل االنتقال من األم إلى الطفل السبب األساسي

لدى األطفال HIVالرتفاع معدل اإلصابة السنوية بـ 

.  600000إلى 



خصائص الفيروس

التي ( retrovirus)القهقريةمن الفيروسات HIVيعتبر فيروس •
.الرناتحتوي على 

في أنماط معينة من الخاليا، وخاصة في اللمفاوياتHIVيتضاعف •
في الجهاز المكون للدم وفي خاليا الجهاز العصبي T4المساعدة 
.المركزي

، gp120بالخلية بعد التماس معها من خالل البروتين HIVيلتصق •
خه إلى دنا من لبه ليتم نسالرنابعد ذلك يدخل الفيروس الخلية، ويتحرر 

الخاص الجينومبوساطة الناسخ العكسي، ويدخل هذا الدنا ضمن 
جوع أو بالمضيف، بعد ذلك يمكن لمورثة الفيروس أن تدخل في حالة ه

إنتاج للفيروس والبروتينات، وهكذا يتمالرناأن تبدأ بصنع نسخ 
.فيروسات جديدة





 HIVالتشخيص المخبري لإلنتان ب 

.المقايسة المناعية األنزيمية•

.لطاخة وسترن•

.المقايسة المناعية الومضانية•

.العزل بالزرع النسيجي المباشر•

.HIVتفاعل سلسلة بوليميراز الدنا الخاص بـ •



HIVالسير السريري بعد الخمج بـ 

.في البالغين( سنوات10المتوسط )عرضية فترة ال -
.HIVمن قبل T4تدمير الخاليا -
.1ألقل من T8إلىT4انقالب نسبة -
.، حمى، نقص وزن، غثيانقمهتوعك، : أعراض بنيوية-
.ال هودجكنلمفوما، ساركوماكابوزي: ثانويةخباثات-
.العصبيةواالعتالالتالخرف -
:االنتهازيةاألخماج-
الكارينيبالمتكيسذات الرئة ❑
التدرن❑
بالمستخفياتالسحاياالتهاب ❑
الخلويةالعرطلةالتهاب الشبكية بفيروس ❑
المتفطراتالالنموذجيةأمراض ❑
بالحألاإلصابات الشديدة ❑
الخفيةالبوغيات❑
الدماغيةالتوكسوبالزما❑



اإليدز في يبلغ متوسط الفترة الفاصلة بين الخمج وبين بدء•

سنوات في المرضى الذين لم يتلقوا 10البالغين حوالي 

.المعالجة المضادة للفيروس

، HIVال يبدو أن الحمل يسرع من تطور الخمج بـ •

ولكن النساء الحوامل قد يتعرضن لزيادة خطورة •

ات االختالطات الخمجية أثناء الحمل، تتضمن هذه االختالط

ات كالً من األخماج االنتهازية، اإلنتانات النفاسية، إنتان

. سالسبيل البولي أثناء الحمل، واألمراض المنتقلة بالجن

HIVالسير السريري بعد الخمج بـ 









دة، ولم لم يذكر وجود تأثير مباشر على النتائج ما حول الوال•

دة تظهر الدراسات زيادة نسبة تحدد النمو داخل الرحم، الوال

.  المبكرة، أو تمزق األغشية الباكر

في يتطور المرض بسرعة أكبر في األطفال، يحدث اإليدز•

ـ السنة األولى من العمر في نصف الرضع المخموجين ب

HIV منهم خالل السنوات الثالث % 85، ويتطور في

يث إن اإلنذار لدى األطفال سيئ للغاية، ح. األولى من العمر

.سنوات3تبلغ فترة البقيا بدءاً من وضع التشخيص 

تأثير المرض على الحمل





االنتقال العمودي

 vertical)تبلغ نسبة االنتقال العمودي •
transmission ) لـHIV من األم المخموجة إلى

% 99ويؤدي هذا االنتقال إلى %.30-20طفلها حوالي 

.عند األطفالHIVمن حاالت الخمج بـ 

:يمكن لإلنتقال العمودي أن يحدث•

(.عبر المشيمة)داخل الرحم ( 1)•

.أثناء الوالدة( 2)•

.في فترة النفاس( 3)•



من حاالت االنتقال تحدث قرب المخاض % 50يفترض أن أكثر من -•

.  والوالدة أو في أثنائها

زل نتيجة لإلجراءات الغازية مثل البيمكن نظرياً أن يحدث االنتقال •

أو األمنيوسي، خزعة الزغابات المشيمية، سحب الدم من الحبل السري،

.دقةولكن النسبة غير محددة بوضع المساري الكهربائية على الفروة، 

، %20-10يمكن لإلرضاع الوالدي أن يزيد من نسبة االنتقال بمقدار -•

يمكن أن يؤدي إلى HIVوال يوجد دليل قاطع على أن خمج الجنين بـ 

ديث ويبدو أن األم التي تعاني من مرض متقدم، خمج حتشوهات بنيوية، 

أو والدة باكرة تمتلك خطورة أعلى لالنتقال العمودي /، وHIVالعهد بـ 

.للمرض إلى أطفالها

االنتقال العمودي



المعالجة

عند AIDSأظهرت التجارب السريرية 1994ِعام •

نكليوزيد مثبطات الناسخة العكسية للاألطفال أن تطبيق 

لدى الحوامل وأثناء المخاض وللوليد( زيدوفودين)

.أسابيع تنقص االنتقال من األم للوليد 6حتى 



بزل تحمل اإلجراءات الجنينية التشخيصية الغازية، مثل ال•

األمنيوسي وأخذ عينات من الزغابات المشيمية، خطورة 

هذه لذلك نبغي تجنب مثلنظرية إلحداث الخمج عند الجنين،

.اإلجراءات أو عدم اللجوء إليها

يد تعطى النساء الحوامل النصائح الالزمة حول إصابة الول•

.بالخمج وخيارات الوالدة الممكنة



طريقة الوالدة

ن أكثر متقترح الوالدة القيصرية إذا بلغ الحمل الفيروسي لدى األم •

رية في ، حيث يمكن للقيصنسخة من رنا الفيروس لكل ميللي ليتر1000

. هذه الحالة أن تنقص من احتمال االنتقال العمودي تحت هذه الظروف

من الحمل لتخفيض 38يمكن التخطيط للوالدة القيصرية في األسبوع 

.  فرصة المخاض أو انبثاق األغشية العفوي

لكل ميللي لتر HIVنسخة رنا  1000يقل عن إذا كان الحمل الفيروسي •

إن خطورة في الحامل التي تتناول المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية ف

%. 2-1عبور الفيروس إلى الجنين أو الوليد منخفضة للغاية حيث تبلغ

. تجرى الوالدة المهبلية في هذه الحاالت



يجب تجنب جميع اإلجراءات التي يمكن أن تزيد من•

ة مثل بثق األغشية، مراقبHIVخطورة انتقال الخمج بـ 

دموية نظم القلب الجنيني بالوسائل الغازية، أخذ عينات

، (حجمبالملقط الجنيني أو الم)جنينية، الوالدة المساعدة 

أو خزع الفرج،

وسين بمجرد بثق األغشية يحرض المخاض باألوكسيت•

.الوالدةلتخفيف الفترة الفاصلة بين بثق األغشية و



تطبيق وبغض النظر عن طريقة الوالدة ينبغي االستمرار ب•

لنساء المعالجة المضادة للفيروسات القهقرية في جميع ا

.حسب الوصفة المحددة

كغ على مدى ساعة واحدة، /ملغ2)يعطى الزيدوفودين •

للحامل بعد( ساعة حتى الوالدة/كغ/ملغ1ويتلوه جرعة 

بدء المخاض أو بثق األغشية أو قبل إجراء الوالدة 

.  ساعات على األقل3القيصرية بـ 

في الواليات المتحدة اإلرضاع غير منصوح به ويجب•

.عدم التشجيع عليه



خالل الحملHIVاستقصاء الخمج بـ 

في جميع النساء الحوامل ما لم ترفض  HIVتجرى اختبارات •
ا مالخمجالمريضة، مع تقديم النصح المناسب حول خطورة انتقال 

.HIVحول الوالدة مع السيدة التي يكتشف أنها إيجابية 

إن تقديم النصائح الالزمة حول الوقاية من المرض، بما في ذلك•
الـ مناقشة االتصال الجنسي اآلمن، إعطاء المعلومات حول المعالجة ب

AZT ضرورية، وتجنب اإلرضاع الوالدي، تعتبر كلها.

الي ينبغي كذلك التعامل مع خيارات اإلخصاب بالنظر إلى الحمل الح•
.ومخطط العائلة في المستقبل

بارات  السيدة التي تراجع في أثناء المخاض يقترح عليها اجراء اخت•
HIV  ع ، مبالزيدوفودينالسريعة، وفي حال ايجابيتها الوقاية

.االختبارات المؤكدةالجراءارسال عينات 





rubellaالحصبة األلمانية 

حيد تنتج الحصبة األلمانية عن الخمج بفيروس رنا و•

وينتقل togavitusالسلسلة ينتمي إلى مجموعة 

.بالطريق التنفسي

ن يؤدي يعتبر هذا الفيروس شديد السراية، حيث يمكن أ•

من المخموجين، % 75إلى مرض سريري في 

ً 21–14و تبلغ فترة الحضانة • .يوما



التشخيص

.ليةالمصإن أفضل طريقة لتشخيص الحصبة األلمانية هي االختبارات •

راجع سريعاً حيث تبدأ مع بدء ظهور الطفح ثم تتIgMبـتحدث االستجابة 

.أسابيع8–4وتختفي خالل 

.الحياةمع ظهور الطفح وتبقى مرتفعة مدى IgGكذلك تبدأ استجابة •

ياراتعيمكن وضع التشخيص بوجود ارتفاع بمقدار أربعة أضعاف في •

في العينات المصلية بفاصل ( HIA)للهيماغلوتينيناألضداد المثبطة 

.IgMأسبوعين، أو بوجود 

يروس يمكن أيضاً تشخيص الحصبة األلمانية من خالل الزرع وعزل الف•

.بطيئة، رغم أن هذه الطريقة لإلنتانفي الطور الحاد 

في الرضيع بعد الشهر IgGفي دم الحبل السري أو IgMإن وجود •

.الدةبالحصبة األلمانية حول الوالخمجالسادس من العمر يدعم تشخيص 



تأثير المرض على الحمل

من النساء الحوامل إلى % 15-10تتعرض حوالي •

مل، الحصبة األلمانية، ال يتبدل سير المرض مع الح

.ويمكن لألم أن تعاني من مرض سريري كامل أو ال

ال تؤثر شدة المرض الذي تعاني منه األم على •

.  احتمال حدوث الخمج عند الجنين

ية وإن أهم العوامل المؤثرة على درجة اإلصابة الجنين•

.هي الفترة من الحمل التي تحدث اإلصابة بها



%  80الخمج في الثلث الحملي األول يحمل خطر حتى •

، CRSلتطوير متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية 

الحقاً في % 50-30في حين يتناقص الخطر بنسبة •

. 20بعد األسبوع الحملي CRSالحمل ونادراً ما تشاهد 



قيةمتالزمة الحصبة األلمانية الخل

.تأخر النمو المتناظر داخل الرحم•
(.يكتشف بعد السنة األولى)الخلقي الصمم •
:التشوهات القلبية•
.بقاء القناة الشريانية مفتوحة•
.نقص تصنع الشريان الرئوي•
:اآلفات العينية•
.الساد•
.اعتالل الشبكية•
.صغر حجم العين•
.ضخامة الكبد والطحال•
:إصابة الجهاز العصبي المركزي•
.صغر حجم الرأس•
.التهاب الدماغ الشامل•
.الدماغيةالتكلسات•
.تأخر التطور الروحي الحركي•
.الكبدالتهاب •
.الصفيحاتنقص فرفرية•



لحوامل، تجرى اختبارات الحصبة األلمانية بشكل روتيني في جميع النساء ا•

.  IgGوذلك بمعايرة مستويات 

.  إذا لم تكن المريضة ممنعة فإنها تعطى اللقاح في بداية فترة النفاس•

.  ال تعتبر الحصبة األلمانية مضاد استطباب لإلرضاع الوالدي•

ال توجد معالجة نوعية للحصبة األلمانية، •

.غلوبولين كوقاية روتينية بعد التعرض -وال يوصى بإعطاء •

.أشهر من أخذه على األقل 3يقترح بعد إعطاء اللقاح أال يحدث حمل خالل •

يخفقن بتطوير % 20تتابع السيدة بعد التمنيع بالعيارات المصلية ألن •

. استجابة ضدية

.شىيجرى المسح لألهبة للحصبة األلمانية في كل حمل ألن المناعة قد تتال•





فيروس العرطلة الخلوية
(CMV  )cytomegalovirus

لدنا يعتبر فيروس العرطلة الخلوية أحد فيروسات ا•

ما التي تشكل عضواً من عائلة فيروسات الحأل، م

.  يمنحه القدرة على الكمون داخل الجسم

ك ينتقل الفيروس بعدد من الطرق، بما في ذل•
نقل الدم، زرع األعضاء، االتصال الجنسي، 
، حليب اإلرضاع، البول، اللعاب، عبر المشيمة

.  أو بالتماس المباشر عند الوالدة



% 60-30إيجابية في CMVتكون االختبارات المصلية لـ •

من السيدات % 85-50من األطفال في سن المدرسة، وفي 

.الحوامل 

رغم يتظاهر المرض بأعراض شبيهة بداء وحيدات النوى، بال•

 ً .  من أن المرض الخفي أشيع حدوثا

، قد يستمر طرح الفيروس في مفرزات الجسم لعدة أشهر•

للعابية، ويمكن أن يكمن الفيروس في الخاليا اللمفاوية، الغدد ا

.  النبيبات الكلوية، وبطانة الرحم

من قد تحدث عودة التفعيل بعد سنوات من الخمج البدئي، و•

.وسالممكن كذلك أن يحدث الخمج بسالالت مختلفة من الفير



a mononucleosis-like illness



التشخيص

دي يمكن عزل الفيروس من البول أو من مفرزات أو أنسجة الجسم األخرى، تب•

، حيث تصل هذه األخيرة إلى IgMاالختبارات المصلية ارتفاعاً في مستويات 

. سنة2-1أشهر من الخمج لتعود إلى قيمتها الطبيعية خالل 6–3ذروتها بعد 

. سريعاً لتبقى إيجابية مدى الحياةIgGترتفع مستويات •

: تتضمن مشاكل االختبارات المصلية كالً من•

ً IgMاالرتفاع المديد في ( 1)❖ ، مما جعل تحديد توقيت الخمج صعبا

%. 20الذي يبلغ IgMمعدل السلبية الكاذبة في تحري ( 2)❖

.ال ينفي وجود مرض مزمنIgGباإلضافة إلى ذلك فإن وجود ❖



تأثير المرض على الحمل

يث أشيع األخماج الفيروسية الخلقية في الواليات المتحدة، حCMVيمثل •

.  من جميع الرضع األحياء في العام الواحد% 2.5-0.5يصيب 

.  يةكما يمكن للخمج الجنيني أن يحدث دون أن تبدي األم أي أعراض سرير•

معدل إن احتمال انتقال المرض ثابت في جميع فترات الحمل، حيث يبلغ•

، %50–40الجنيني –االنتقال الوالدي 

من الرضع المصابين عرضيين عند % 15–10يكون حوالي •

ر الوالدة، حيث يعانون من الخزب الالمناعي، تحدد النمو المتناظ

داخل الرحم، التهاب الشبكية والمشيمة، صغر حجم الرأس، 

.  اغيالتكلسات الدماغية، ضخامة الكبد والطحال، واالستسقاء الدم



Impact on Pregnancy



المشاكل المترافقة مع الخمج 
يةالخلقي بفيروس العرطلة الخلو

.الالمناعيالخزب-

.تحدد النمو المتناظر-

.والمشيميةالتهاب الشبكية -

.صغر حجم الرأس-

.الدماغيةالتكلسات-

.والطحالضخامة الكبد -

.استسقاء الرأس-

.مشاكل متأخرة-

.تأثر الرؤية-

.فقد السمع-

.تأخر التطور النفسي الحركي-



المفصل للمرضى المثبت اصابتهنالصدوييجرى المسح •
.البدئيبالخمج

، ، تحدد النمو، استسقاء الرأسالصدويةتتضمن الموجودات •
خامة ، صغر الرأس، أمعاء عالية الصدى، ضالقحفيةالتكلسات

.غير مناعيخزبكبدية طحالية، 

وسياألمينطبيعي يجرى بزل السائل الصدويفي حال المسح •
.PCRالبوليميرازبتفاعل سلسلة  CMVلتحري 

PCRبالصدى أو اختبار جنبيةفي حال تبين عالمات عيوب •
.كان ايجابيا تُنصح السيدة وتعطى كل الخيارات

أبدت فعاليتها التمنيعمفرطة CMVمؤخراً مضادات الـ •
ول الجنيني بتناالخمجويمكن اقتراحها، وكذلك لوحظ تراجع 

Ganciclovirوكذلك تعطى السيدة خيار االجهاض.



النطاقي والحألالحماق
Herpes Zoster and  Chickenpox

، وهو varicella-zostarينتج الحماق الحاد عن فيروس •

طريق أحد فيروسات الدنا التي تنتقل بالتماس المباشر أو عبر ال

.  التنفسي

%. 90يبلغ معدل اإلصابة في األشخاص المعرضين أكثر من •

ً 21إلى 10تمتد فترة الحضانة من • .  يوما

من ويعتقد أن الخمج يكون أكثر شدة في البالغين، حيث تتض•

و. االختالطات المحتملة التهاب الدماغ وذات الرئة

يمتلك نظراً ألنه واحد من الفيروسات الحلئية، فإن فيروس الحماق•

.  القدرة على الهجوع في العقد العصبية

.يؤدي تفعيل الفيروس إلى حدوث الحأل النطاقي•



varicella-zoster virus



chickenpox





التشخيص

من خالل ( chickenpox)عادة ما يشخص الحماق •

التي يعاني منها المريض، التظاهرات السريرية 

ت من الحويصاليزرعبالرغم من أن الفيروس يمكن أن •

خالل األيام األربعة األولى لظهور الطفح الجلدي، 

وع وبالفحوص المصلية يرتفع مستوى األضداد من ن•

IgM عند تحريه بواسطة خالل أسبوعينELISA
أو تثبيت المتممة، 

مرتين IgGيمكن أيضاً تحري الخمج من خالل معايرة •

.بفاصل أسبوعين



تأثير المرض على الحمل

من النساء معرضات لإلصابة % 10-5تعتبر •

ق بفيروس الحماق، ويحدث الخمج الحاد بالحما

.حمل7500من كل 1في 

تتضمن االختالطات الوالدية المحتملة المخاض•

.  الباكر، التهاب الدماغ، وذات الرئة الحماقية



.  الرئةتدبر األم عرضياً، وتجرى صورة الصدر لنفي ذات•

من الحاالت حيث % 18تحدث ذات الرئة الحماقية في •

، إذا تم تأكيد %40يصل معدل الوفيات الناتجة عنها إلى 

القبول ذات الرئة أو االشتباه بها فإن المريضة ستحتاج إلى

الفوري في المستشفى مع بدء المعالجة المضادة 

ريع ال للفيروسات، وذلك ألن انكسارا لمعاوضة الرئوية الس

.يعتبر أمراً نادراً في هذه الحاالت



لى وصفت متالزمة الحماق الخلقية حيث يعتمد تشخيص هذه المتالزمة ع•

في دم الحبل السري والموجودات السريرية في الوليد، IgMإيجابية 

كية التي تتضمن نقص تصنع األطراف، الندبات الجلدية، التهاب الشب•

والمشيمية، الساد العيني، الضمور القشري، صغر حجم الرأس، و 

IUGRالمتناظر .

من األجنة إذا كانت األم قد أصيبت بالخمج % 2تحدث هذه المتالزمة في •

من 13إذا حدثت اإلصابة قبل األسبوع % 0.4و 20-13في األسبوع 

.  الحمل

.  من الحمل20نادراً تحدد حاالت ناتجة عن الخمج الوالدي بعد األسبوع •

وبوجود الخمج الجنيني فمن الممكن لألمواج فوق الصوتية أن تكشف•

وجود الخزب الجنيني، التكلسات المتعددة في األعضاء، تشوهات 

. األطراف، صغر حجم الرأس، أو تحدد النمو

.الدةولكن ال تتوفر طرق موثوقة لتشخيص المرض بشكل مؤكد قبل الو•



Diagnosis of the syndrome is based on 
• IgM-positive cord blood and

• clinical findings in the newborn, which 
include

➢ limb hypoplasia,

➢ cutaneous scars,

➢ chorioretinitis,

➢ cataracts,

➢ cortical atrophy,

➢microcephaly,

➢ symmetric IUGR.



يوماً من 21–5أما إذا حدث الخمج الوالدي قبل •

فاً الوالدة وحدث الخمج لدى الطفل فإنه عادة ما يكون خفي

.  ومحدداً لذاته

ولكن، إذا حدث الخمج الوالدي بين اليوم الخامس قبل •

الوالدة واليوم الثاني بعد الوالدة فإن الرضيع معرض

%. 30للخمج الصاعق مع نسبة وفيات تبلغ 

ينبغي أن يعطى هؤالء الرضع الغلوبولين المناعي •

ساعة من الوالدة، 72خالل ( VZIG)لفيروس الحماق 

.  كما ينبغي عزل هؤالء األطفال

.  وتعتبر المشيمة واألغشية الجنينية ناقلة للمرض•



بعد التعرض للحأل VZIGيوصى كذلك بإعطاء •

.النطاقي بشكل بديل

لي يتألف لقاح الحماق من فيروس حي مضعف، وبالتا•

.  فهو يعتبر مضاد استطباب خالل الحمل

، ال تزداد نسبة حدوث الحأل النطاقي في أثناء الحمل•

.وحتى إن حدث فهو ال يحمل أية خطورة على الجنين

إذا حدث الحأل النطاقي قرب موعد الوالدة فمن الممكن •

بغي أن ينتقل الفيروس بالتماس مع اآلفة، وبذلك ين

.تجنب تماس كهذا



The hepatitis B virus



Cو  Bالتهاب الكبد 

هو أحد فيروسات الدنا Bإن فيروس التهاب الكبد •
، المهبليةالمفرزاتالتي تنتقل عبر الدم، اللعاب، 

.المشيمةالسائل المنوي، حليب اإلرضاع، وعبر 
مخدرات تتضمن الفئة األكثر تعرضاً لإلصابة مدمني ال•

ي مجال ، اآلسيويين، والعاملين فالجنوسيينالوريدية، 
.الصحيةالرعاية 

هاب ال عرضياً أو أن يتظاهر بالتالخمجيمكن أن يكون •
.حادكبدي 

يتطور التهاب الكبد المزمن الفعال أو المستمر في•
.من المصابين% 10











hepatitis vaccine



تأثير المرض على الحمل

.  الحملال يتعلق السير السريري اللتهاب الكبد الحاد ب•

ا قد يصاب الجنين بالخمج، وغالباً ما يحدث ذلك إذ•

.أصيبت األم في الثلث األخير من الحمل

سبة يترافق التهاب الكبد المزمن الفعال مع زيادة في ن•

.الخداج، نقص وزن الوالدة، وموت الوليد

ي من يكون اإلنذار الوالدي سيئاً جداً إذا كانت األم تعان•

.تشمع الكبد، دوالي المري، أو قصور الكبد



ب الكبد تبلغ نسبة إيجابية المستضد السطحي اللتها•

B(HBsAg( )حالة الحملة المزمنين ) في

1000لكل 10-6الحوامل في الواليات المتحدة 

حمل 

النساء ال تعتبر نسبة االختالطات في أثناء الحمل في•

أعلى منها في األشخاص HBsAgاللواتي لديهن 

.  الطبيعيين

يتعرضون HBsAgولكن ولدان النساء إيجابيات •

%. 10للخمج الحاد عند الوالدة بنسبة 



وعلى النقيض من ذلك فإن خطورة اإلصابة في ولدان •

و HBsAgاألمهات اللواتي لديهن إيجابية لكل من 

HBeAg( المستضدe ) 90-70ترتفع إلى  .%

.قد يكون الخمج عند الوليد صاعقاً وقاتالً •

ض إذا نجا الوليد فإن احتمال أن يصبح حامالً مزمناً للمر•

كما أن احتمال أن يعاني من التشمع % 90-85يبلغ 

، %25الكبدي، كارسينوما الخلية الكبدية، أو كليهما يبلغ 

وبذلك يوصى بمسح جميع النساء الحوامل بحثاً عن 

HBeAgخالل الحمل.



HBsAgالمجموعات عالية الخطورة لحمل 

.المولودون في هايتي أو إفريقيا-•

المهاجرون أو المولودون )األطلسي اآلسيويون أو اإلسكيمو أو من جزر -•
(.في الواليات المتحدة

.الدمويالتحالالعمل أو المعالجة في وحدة -•

•- ً .العمل أو السكن في مراكز الرعاية بالمتخلفين عقليا

.قصة نقل دم متكرر-•

.تعرض مهني للدم-•

.هجمات متكررة من األمراض المنتقلة بالجنس-•

.مدمنو المخدرات الوريدية-•

.الدعارة-•

.التماس المنزلي مع أحد حملة التهاب الكبد-•

.الدمويالتحالالتماس المنزلي مع مريض موضوع على -•



إذا وجد لدى إجراء االختبار أن السيدة إيجابية المستضد •

HBsAg تجرى اختبارات وظائف الكبد مع الدراسة الكبدية

.  الكاملة

جنسيين، يجرى االختبار لدى القاطنين في نفس المنزل والشركاء ال•

.حيث يعطى اللقاح لجميع المتعرضين للمرض

ر خالل يعتقد أن انتقال المرض إلى الجنين يحدث بالتماس المباش•

. الوالدة

اب الكبد وبذلك فإن الوليد يجب أن يعطى الغلوبولين المناعي اللته•

قص مع لقاح التهاب الكبد بعد الوالدة مباشرة، والذي يؤدي إلى ن

%.10نسبة الخمج ألقل من 

اب يعطى اللقاح للحوامل المعرضات لخطورة عالية للخمج بالته•

ً HBeAgواللواتي يكون اختبار  Bالكبد  .  لديهن سلبيا



C(HCV )فيروس التهاب الكبد 

.حدة أشيع خمج فيروسي مزمن ينتقل عن طريق الدم في الواليات المت•

يزيد من احتمال االنتقال العمودي لـ HIVو تشارك الخمج مع •

HCVال، و يعتبر بزل السائل األمينوسي عامل خطر كبير لالنتق.

ال يؤثر نموذج الوالدة على االنتقال العمودي، والHCVلدى سلبيات •

HCVيوجد دليل واضح على أن االرضاع الوالدي يزيد خطر انتقال 
.HCVلدى سلبيات 

وبسبب الضعف في مقاربات HCVال عالج آمن في الحمل حالياً لـ •

ً العالج أو الوقاية من االنتقال فال يوصى بالمسح الشامل للحوامل .حاليا

مريضات : في أثناء الحمل لدى عاليات الخطورة HCVيعرض تحري •

، HIVأو HBV، إيجابية 1992نقل الدم، التبرع باألعضاء قبل 

.مستخدمات العقاقير الوريدية، السلوك الجنسي عالي الخطورة



herpesالحأل البسيط  simplex

عة يعتبر فيروس الحأل البسيط أحد أعضاء مجمو•

نتقل فيروسات الحأل التي تحتوي على الدنا، وهو ي

.من خالل التماس الصميمي للجلد والمخاطيات



HERPES SIMPLEX



HERPES SIMPLEX



تأثير المرض على الحمل

يدية ترتفع خطورة االختالطات التول: الحأل التناسلي البدئي•

خالل والمتعلقة بالوليد في الحامل التي تصاب بالحأل البدئي

.الحمل

لقد ترافق الخمج الوالدي مع زيادة نسبة اإلسقاط العفوي •

IUGRوالمخاض المبكر ،  .

من األطفال المولودين بالطريق المهبلي% 50ويصاب باإلنتان •

.ألمهات يعانين من الخمج البدئي بفيروس الحأل البسيط

اكس نادراً ما يؤدي الحأل التناسلي الن:الحأل التناسلي الناكس•

من % 4خالل الحمل إلى اختالطات، ولكن اإلنتان يحدث في 

.دةاألطفال المولودين ألمهات يعانين من الحأل الناكس عند الوال



Neonatal herpes



الحأل عند الوليد

لكل ألف 31.2-4يبلغ معدل حدوث الحأل لدى حديث الوالدة •

.والدة حية

، %5ضمن الرحم : يكتسب الخمج لدى حديثي الوالدة بثالثة طرق •

%.10، ما بعد الوالدة %85ما حول الوالدة 

:يصنف خمج الوليد إلى•

.المرض المنتشر مع اكتناف عدة أعضاء كبيرة❑

.مرض الجملة العصبية المركزية مع التهاب الدماغ❑

.خمج في الجلد، العين، الفم❑



ير يعالج المواليد المشتبه بالخمج لديهم باألسيكلوف•

.الوريدي والذي أنقص الوفيات بشكل هام 

، يعتبر الخدج معرضين بشكل خاص الكتساب الخمج•

.  حيث يشكلون أكثر من ثلثي الحاالت المبلغ عنها

اني يموت نحو ثلث حتى نصف الرضع المصابين، ويع•

س، ثلثا الناجين من عقابيل شديدة مثل صغر حجم الرأ

.التخلف العقلي، االختالجات، وصغر حجم العين



التدبير خالل الحمل

ير و بالغاالسيكلوف)المعالجة الوقائية المضادة للفيروسات •

.إلى الوالدة آمنة 16من األسبوع ( األسيكلوفير

سوابق ينبغي أن تكون الوالدة مهبلية في النساء اللواتي لديهن•

.  إصابة بالحأل مع غياب اآلفات التناسلية عند المخاض

نت أما المريضة التي تبدي آفات فعالة عند المخاض، سواء كا•

. بدئية أو ناكسة، فإنها يجب أن تولد بالقيصرية

ر يمكن لألم كذلك أن ترضع طفلها ما دامت اآلفات الحلئية غي•

.موجودة على الثدي





السبيل البوليإنتانات
Tract Infections Urinary

ل يزيد تواتر إنتانات السبيل البولي خالل فترة الحم•

.ملوالنفاس، وهي تمثل أحد أشيع االختالطات الطبية للح

ة ويبدو أن زيادة نسبة التوارد تنتج عن عوامل هرموني•

وعوامل ميكانيكية تؤدي إلى زيادة ( البروجسترون)

.الركودة البولية

و تكون إنتانات السبيل البولي خالل الحمل ال عرضية أ•

(.يةمثل التهاب المثانة أو التهاب الحويضة والكل)عرضية 



البيلة الجرثومية الالعرضية

هي وجود الالعرضيةالجرثومية البيلةبالتعريف فإن •
100000مل في عينة بول نظيفة من مريضة ال /عضوية

.بوليةتشكو من أية أعراض 
اثلة لها في الحمل هي ممالالعرضيةالجرثومية البيلةإن نسبة توارد •

اوح في المجموعات الناشطة جنسياً خارج أوقات الحمل، حيث تتر
%.10إلى 2من 

ي وتشاهد المعدالت األعلى في سكان األجزاء الداخلية من المدن وف•
.المنجليمرضى فقر الدم المنجلي أو خلة الدم 



إن أشيع العضويات المعزولة هي اإلشريشيا الكولونية، حيث•

وتتضمن العوامل الممرضة األخرى .من الحاالت% 60تشاهد في 

لرئوية، كالً من المتقلبات الرائعة، المكورات المعوية، الكلبسيال ا

، Bوالعنقوديات من المجموعة 

من النساء الحوامل سوف يعانين % 20وإذا لم تعالج الحالة فإن •

إما من التهاب المثانة الحاد أو من التهاب الحويضة والكلية في

. فترة الحقة من الحمل

بات تتألف المعالجة من شوط عالجي من األمبيسيللين أو أحد مرك•

كذلك استخدام . أيام10-7السيفالوسبورين، ويستمر العالج لـ 

بإجراء من الحكمة المتابعة. تتروفورانتوئين في الحمل بشكل آمن

من النساء يعانين % 25زرع للبول بعد إتمام المعالجة، ذلك ألن 

.من النكس في فترة الحقة من الحمل



التهاب المثانة الحاد

، ويتميز الحمولمن % 2-1يحدث التهاب المثانة الحاد في •
.لدمويةاوالبيلةالبولي، الزحير، البيالتبعسرة التبول، تعدد 

و غائبة، مثل ألم الخاصرة أالجهازيةتكون األعراض والعالمات 
.الحمى

بيلةعادة ، وقيحيةبيلةجرثومية، بيلةويبدي فحص البول وجود •
.دموية

ية فإن جرثومية ال عرضبيلةوكما في حالة المريضة التي تبدي •
المعالجة تتم في العيادة الخارجية مع انتظار نتائج الزرع

.والتحسس
.ويستطب إجراء الزرع للمتابعة بعد المعالجة•







التهاب الحويضة والكلية الحاد

، وتشاهد الحمولمن % 2والكلية الحاد في حوالي الحويضةيحدث التهاب •
.معظم الحاالت خالل الثلث الثاني من الحمل

، مع أعراض بولية عرواءاتتتظاهر هذه الحالة بألم في الخاصرة، حمى، •
.المثانةسفلية تتوافق مع التهاب 

.الغينالبومتالزمة الكرب التنفسي عند اإلنتانيةوهي السبب المؤدي للصدمة •

.يدشدتجفاف، ويمكن أن تعاني المريضة من واإلقياءعادة ما يشاهد الغثيان •

.الفقريةيبدي الفحص السريري الحمى واإليالم في الزاوية الضلعية •

.اإلنتانتشيع التقلصات الرحمية الباكرة بسبب وجود •

الحاد،يبدي فحص البول نفس الموجودات المشاهدة في التهاب المثانة •

.الحاالتمن % 10ويكون زرع الدم إيجابياً في •

لجرثومية االبيلةفهي أيضاً مماثلة لها في حالة المسؤولةالممرضة العضوياتأما •
.والتهاب المثانة الحادالالعرضية



Acute pyelonephritis





Acute pyelonephritis



ول والكلية الحاد فيستطب قبالحويضةحين يوضع تشخيص التهاب •
المريضة في المستشفى، إعطاء الصادات بالطريق الوريدي، مراقبة 

.السوائلعالمات المخاض المبكر، والمراقبة الحثيثة لتوازن 

، مع العلم أن نالسيفازوليأو األمبيسيللينعادة ما يتم البدء بالمعالجة بوساطة •
ع بسبب انتشار تحظى حالياً بقبول واسوالجنتاميسينبالسيفازولينالمعالجة 

.األمبيسيللينالمقاومة على 

ساعة من بدء المعالجة في معظم 48تزول األعراض والحمى خالل •
، ويمكن في هذه المرحلة تخريج المريضة من (>80%)المريضات 

.أيام10المستشفى على أن تتابع المعالجة بالصادات الفموية لمدة 

نكس يستطب إجراء زرع البول المتكرر بعد ذلك، ذلك أن الحالة يمكن أن ت•
.من الحاالت% 25–10الحقاً خالل الحمل في نسبة تصل إلى 

ن تتلقى فينبغي أناكسوكلية حويضةأما المريضة التي تشكو من التهاب •
ة المعالجة المديدة بالصادات مع إجراء التصوير الظليل للطرق البولي

.السبيل البوليشذوذاتأسابيع من الوالدة لنفي 6المفرغة بعد 





B(GBS)العقديات من المجموعة 

جزءاً من الفلورا B(GBS )تعتبر العقديات من المجموعة •

.  الطبيعية في البشر

، و يعتبر السبيل الهضمي المستودع األساسي لهذه الجراثيم•

بالرغم من أن هذا الجرثوم قد عزل من المهبل، عنق الرحم، 

.  البلعوم، الجلد، اإلحليل، والبول في أشخاص طبيعيين

إلى السبيل البولي عن طريق التلوث GBSيمكن أن تنتقل •

. ميةالبرازي أو االنتقال الجنسي من شريك لديه مستعمرات جرثو

، ولكن %40و 15في المهبل بين GBSتتراوح معدالت حمل •

ات هذا المعدل ثابت في النساء الحوامل وفي غير الحوامل الناشط

 ً .جنسيا





التشخيص

بسهولة على األوساط Bتنمو العقديات من المجموعة •

ات الجرثومية العادية، ويمكن عزلها بسهولة من العين

.  السريرية



التأثير على الحمل

ات أن تنتقل من األم التي لديها المستعمرGBSيمكن لـ •

.  إلى وليدها من خالل االنتقال العمودي عند الوالدة

وحدثت % 70-35لقد ذكرت معدالت انتقال تصل إلى •

ن أعلى معدالت االنتقال في النساء اللواتي يعانين م

.  استعمار كبير في المهبل



عوامل الخطورة

أما عوامل الخطورة األخرى النتقال الجراثيم إلى الوليد فهي

المخاض أو الوالدة المبكرة •

تمزق األغشية الباكر، •

نقص وزن الوالدة، •

، (ساعة قبل الوالدة18-12أكثر من )انبثاق األغشية المديد •

الحمى خالل الوالدة، •

.وقصة والدة طفل مصاب•



:GBSهناك نمطان سريريان مميزان لإلنتان الوليدي بـ •

.  اإلنتان ذو البدء المبكر، واإلنتان ذو البدء المتأخر•
ذو البدء المتأخر بالمصدر المشفوي، حيث يحدثGBSلقد ربط اإلنتان بـ •

، وعادة ما يتظاهر بالتهاب (أسابيع4وسطياً )بعد األسبوع األول من الحياة 

.  أو بأي شكل آخر لإلنتانات الموضعة عند الوليد%( 80)السحايا 

ق، ذو البدء الباكر فهو يتمثل ببدء سريع وسير صاعGBSأما اإلنتان بـ •

.  ساعة األولى من الحياة48ويتطور في الحاالت النموذجية خالل الـ 

النتقال إن أفضل طريقة لتفسير اآللية اإلمراضية لهذا الشكل من اإلنتان هو ا•

.  الوالدي الجنيني المباشر خالل الوالدة

%  30يتظاهر الوليد بكرب تنفسي وذات رئة، ويحدث التهاب السحايا في •

.  من الحاالت

ء ويمكن أن تتطور الحالة إلى إنتان الدم، الصدمة، والوفاة حتى بعد البد•

.بالمعالجة بالصادات



في ثاني أشيع أسباب البيلة الجرثوميةGBSتمثل •

.لنفاسيأثناء الحمل، وهي تمثل سبباً كبيراً لإلنتان ا

من حاالت التهاب % GBS20يشكل اإلنتان بـ •

الل خ)بطانة الرحم، ويتميز بسيره السريري المميز 

والسير الصاعق في ( ساعة بعد الوالدة48أول 

.الحاالت النموذجية



.يعتؤدي معالجة الحملة خالل المخاض إلى نقص معدل االنتقال إلى الرض•

برنامجاً لمسح النساء الحوامل، وذلك عن طريق أخذ عينات من المهبل•

بالزرع بين Bوالمستقيم في جميع الحوامل لتحري العقديات من المجموعة 

.من الحمل37و 35األسبوعين 

:ي لديهنتستطب الوقاية بالصادات خالل المخاض في النساء الحوامل اللوات•

.غازيGBSسوابق إنجاب طفل مع إصابته بـ ( 1)•

.خالل الحمل الحاليGBSبيلة جرثومية بـ ( 2)•

.خالل الحمل الحاليGBSإيجابية الزرع بالنسبة لـ ( 3)•

في المريضة مع وجود أحد عوامل الخطورة GBSعدم معرفة حالة ( 4)•

أسبوع، انبثاق األغشية الباكر أكتر 37التي تتضمن الوالدة الباكرة قبل 

.درجة38ساعة، أو الحمى خالل المخاض أكتر من 18من 

الوالدة ال تستطب الوقاية بالصادات في المرضى الذين سيخضعون إلى-•

ة، القيصرية االنتخابية في غياب المخاض أو تمزق األغشية الجنيني





Tuberculosisالتدرن 

جداً بالرغم من أن توارد التدرن الفعال في الواليات المتحدة منخفض•

من جميع النساء في سن النشاط % 10حوالي ، إال أن %(1–0.6)

.  PPDالتناسلي يكن إيجابيات لدى إجراء اختبار 

. لإلى أن المريضة قد أصيبت بالتدرن من قبPPDتشير إيجابية اختبار •

ل الوالدة،وال يمثل اختبار السلين الجلدي عنصراً روتينياً للمسح قب•

ة ولكنه يجرى في المجموعات عالية الخطورة، ويتضمن هؤالء األقلي•

اء اللواتي من النساء في المجموعات االقتصادية االجتماعية المتدنية والنس

يسكن مناطق تحتوي على عدد كبير من المهاجرين من جنوب شرق 

.  آسيا، أمريكا الوسطى، أو أمريكا الجنوبية

.HIVفي النساء إيجابيات PPDينبغي كذلك إجراء اختبار •





رافق ال يبدل الحمل من السير السريري للتدرن الفعال، كما أنه ال يت•

.  PPDمع زيادة خطورة تفعيل المرض في النساء إيجابيات اختبار 

مشيمة ولكن يمكن للتدرن أن يعبر إلى الجنين بالطريق الدموي عبر ال•

.أو نتيجة البتالع الجنين للسائل األمنيوسي المصاب بالخمج

تزداد خطورة ضياع محصول الحمل، •

.  ويمكن أن يكون التدرن الخلقي ظاهراً عند الوالدة•

ب يبدي الوليد المصاب نقص وزن الوالدة، فشل النمو، الحمى، الكر•

ون التنفسي، اعتالل العقد اللمفاوية، وضخامة الكبد والطحال، ويك

معرضاً للوفاة بنسبة عالية في غياب المعالجة المناسبة، 

عدام لكن تؤدي معالجة األم التي تعاني من داء فعال خالل الحمل إلى ان•

.نسبة المخاطر عند الجنين



للمريضة ( مع وضع درع على البطن)تجرى صورة صدر •

لمرض الحامل التي تكون اختبارات التدرن إيجابية لديها لنفي ا

.الحاد

ال، إذا كانت صورة الصدر البسيطة مشتبهة بوجود مرض فع•

.  فيجب أن تؤخذ ثالث عينات من القشع للزرع

.  إذا كانت عينات الزرع إيجابية يطبق العالج دون تأخير•

.جةإذا كانت صورة الصدر طبيعية فال حاجة للمزيد من المعال•

.  نويولكن يجب متابعة المريضة بإجراء صورة صدر بشكل س•



المعالجة 

ند يوصى بتطبيق المعالجة الوقائية بوساطة دواء واحد ع•

مؤخراً من سلبي إلى إيجابي، حين تسكنPPDانقالب 

المريضة مع شخص يعاني من تدرن فعال، وحين تكون 

(.كما في اإليدز)PPDالمريضة مثبطة مناعياً مع إيجابية 

تتوفر أدوية متعددة للمعالجة، ولكن جميع هذه األدوية •

تمتلك تأثيرات محتملة على األم والجنين، 

لى ولكن يعتقد أن التدرن غيرالمعالج هو ذو خطورة أكبر ع•

.  كل من األم والجنين



. يعتبر اإليزونيازيد أكثر األدوية أماناً خالل الحمل•

تملة تتضمن المخاطر التي يتعرض لها الجنين السمية المح•

تؤدي B6، ولكن معالجة األم بوساطة فيتامين CNSعلى 

.إلى انعدام هذه الخطورة

إن الخطورة األساسية التي تتعرض لها األم هي التهاب •

.الكبد، وبذلك تعاير الوظائف الكبدية بشكل شهري



الجنين لقد ربط الريفامبين مع العيوب الباضعة لألطراف في•

.والتهاب الكبد في األم

وإن اإليتامبتول هو أكثر سالمة من الريفامبين،•

رة يجب تجنب الستربتومايسين في الحمل بسبب خطو•

في VIIIالسمية الكلوية واألذية الدائمة في العصب 

.  الجنين

ية إذا كانت األم تعاني من مرض فعال فإن التوصيات الحال•

أشهر بوساطة اإليزونيازيد مع 9تتضمن المعالجة لمدة 

.  الريفامبين



ال وبعد الوالدة يعزل الولدان عن األم التي تعاني من مرض فع•

.إلى أن تصبح الزروع لدى األم سلبية

%  50يوصى بإعطاء الوقاية للوليد باإليزونيازيد، وذلك ألن •

ن من الرضع سيعانون من التدرن الفعال مع حلول العام األول م

العمر دون تطبيق الوقاية،

ية، يمكن لألم أن ترضع وليدها بمجرد أن تصبح الزروع سلب•

.وذلك ألن األدوية ال تمر ضمن الحليب إال بتراكيز ضئيلة





SYPHILIS



SYPHILIS





Syphilisاإلفرنجي 

نجي ينبغي مسح جميع النساء الحوامل بحثاً عن اإلفر•

في الزيارة األولى خالل الحمل، 

ويعتمد المسح على اختبار تحري األمراض الزهرية •

(VDRL ) أو اختبار الكاشف المصلي السريع

(RPR)  .

فرنجي، ولتأكيد التشخيص تجرى االختبارات النوعية لإل•

مثل اختبار امتصاص أضداد اللولبيات الومضاني 

(FTA-ABS.)





تأثير المرض على الحمل

الوالدي إلى انتقال المرض إلى الخمجيمكن أن يؤدي •
.حمليالجنين عبر المشيمة في أي عمر 

الباكرالوالديالخمجتتضمن مكونات •

، ضخامة الكبد والطحال، فقرالالمناعيالخزب
دية، ، اآلفات الجلالصفيحاتالدم الشديد ونقص 

، ذات والسمحاقالطفح الجلدي، التهاب العظم 
.الكبدالرئة، والتهاب 

وتقارب نسبة الوفيات ما حول الوالدة الناجمة عن •
%.50اإلفرنجي الخلقي 



SYPHILIS



SYPHILIS



د العام والذي يشخص بع)يمثل اإلفرنجي الخلقي المتأخر 

مرضاً متعدد األجهزة يتميز( الثاني من العمر

، (يةأسنان متشنسون، الطواحن التوت)بشذوذات سنية •

ظنبوب حاد الحواف،•

،تخرب الحاجز األنفي الذي يؤدي إلى األنف السرجي•

التهاب القرنية الخاللي،•

الصمم الحسي العصبي بإصابة العصب الثامن،•

.وفشل النمو•



المعالجة

. إن معالجة الحالة في الحمل هي مماثلة لها في خارج أوقات الحمل•

.  المعالجة المختارةGيمثل البنيسيللين •

الحمل تحتاج النساء اللواتي يخضعن لمعالجة اإلفرنجي خالل فترة•

بشكل شهري RPRأو VDRLلمتابعة دقيقة من خالل معايرة 

. للتأكد من نجاح المعالجة

إيجابية مدى الحياة في المريضة التيFTA-ABSوتبقى اختبارات •

.  أصيبت باإلفرنجي

.ينبغي كذلك معالجة الشركاء الجنسيين للمريضة المصابة•

.يقيم الولدان ويعالجون حسب الضرورة•







القنديةداء المقوسات  toxoplasmosis

يمثل داء المقوسات مرضاً جهازياً ينتج عن الخمج بالمقوسات القندية •

(toxophasmagondil )التي تنتمي إلى زمرة األوالي  .

من % 40-15في حوالي IgGتشاهد أضداد المقوسات من نمط •

.خمجاإلناث في سن النشاط التناسلي ويحملن بالتالي مناعة ضد أي

دات أحياناً تتظاهر اإلصابة بالمقوسات بمتالزمة شبيهة بداء وحي•

.  النوى، ولكن معظم اإلنتانات تكون تحت سريرية

ر يكتسب المرض عند تناول اللحم غير الناضج أو حليب الماعز غي•

لوث، المبستر، أو بالتعرض لبراز القطط المصابة، أو بشرب الماء الم

.أو نادراً بنقل الدم المخموج



a mononucleosis-like illness



TOXOPLASMOSIS



Impact on Pregnancy



Impact on Pregnancy



تأثير المرض على الحمل

.حمل1000لكل 1تبلغ نسبة حدوث الخمج البدئي خالل الحمل •

وال يوصى بإجراء اختبارات المسح الروتينية لهذا المرض خالل •

.  الحمل

لث ولكن شدة الخمج عند الجنين تكون أشد حين يحدث الخمج في الث•

.  األول

:  يشاهد الثالثي الكالسيكي•

االستسقاء الدماغي، ❑

التكلسات داخل القحف،❑

.  والتهاب الشبكية والمشيمية❑



يالتظاهرات السريرية لداء المقوسات الخلق

االستسقاء الدماغي                                  الطفح•

ذات رئةوالمشيميةالتهاب الشبكية •

صغر حجم الرأس                                   فقر دم•

صغر حجم العين                                   تخلف عقلي •

ضخامة الكبد والطحال                              حرارة•

ةاللمفيالدماغية                                   اعتالل العقد التكسات•

االختالجات                                         تأخر التطور العقلي •

:مشكالت الحقة
اضطرابات بصرية                                  فقدان السمع•

تأخر التطور الروحي الحركي                       اضطرابات صدغية•

شلل، تشنجات     •







التشخيص

IgMيشتبه عادةً بالخمج الوالدي في حال تقصي أضداد •
.  في المسح الروتيني

النوى أحياناً تعاني السيدة من أعراض شبيهة بداء وحيدات•

يعرض على السيدات PCRالبزل األمينوسي إلجراء •

.يالمثبت لديهن الخمج البدئي للتحقق من الخمج الجنين



diagnose fetal infection



المعالجة

.  يعتبر داء المقوسات من األخماج المحددة لذاتها•

ونظراً للخطورة التي يتعرض لها الجنين •

مج تطبيق السبيرامايسين في المعالجة في غياب الخ•

.  الجنيني

إذا شخص الخمج عند الجنين تعطى األم المعالجة •

لى حمض بوساطة البيريمتامين والسلفاديازين باإلضافة إ

خفيف الفولينيك، حيث تبين أن هذه المعالجة تؤدي إلى ت

.شدة األذية عند الجنين



د معظم الولدان المخموجين ال يبدون عيوباً واضحة عن•

الوالدة، لكن دون عالج معظمهم يطور امراضيات 

رأس أو مرتبطة بالتهاب المشيمية والشبكية، استسقاء ال

.أذية عصبية بنهاية فترة المراهقة

لذلك يقترح عالج الولدان المخموجين خالل السنة •

.األولى من العمر



للوقاية من الخمج تنصح الحامل بتجنب التماس مع روث

القطط، ارتداء القفازات عند العمل في الحدائق، وتجنب

اول تناول اللحم النيء أو حليب الماعز غير المبستر، وتن

.الماء المفلتر



prevent infection





.يؤدي الحمل إلى تفاقم المشاكل الجراحية بشكل كبير•

المميزان تؤدي التبدالت الفيزيولوجية وتبدل االستجابة المناعية•

للحمل إلى تغيم المعايير التشخيصية لألمراض الجراحية،

وإن الجراحة وخاصةً البطنية منها تساهم في زيادة معدل •

خسارة الجنين،

ترة ويساهم عدم الميل للتداخل الجراحي على الحامل في زيادة ف•

.التأخير والمراضة المتعلقة بكل من األم والجنين

ب تتضمن الحاالت الجراحية الشائعة خالل الحمل كالً من التها•

د، الزائدة الدودية، التهاب المرارة الحاد، التهاب البنكرياس الحا

. وأورام المبيض 

، في بعض األحيان يشخص سرطان الثدي، عنق الرحم، األمعاء•

ً والجلد خالل الحمل، حيث يمكن أن تحتاج إلى عالج عاجل نسب .يا



الحاالت الجراحية خالل الحمل



GENERAL PRINCIPLESمبادئ عامة 

حة وإذا كانت الجرا. يجب تجنب الجراحة االنتقائية في الحمل•

الثلث فإن( مثالً تنشؤ مبيضي)ضرورية لكنها غير اسعافية 

 ً . الحملي الثاني هو الوقت األكثر أمانا

ها خالل الثلث الثاني تكون خطورة التشوه أو االسقاط أقل من•

في الثلث الحملي األول ، كما أن خطورة المخاض الباكر أقل 

.  منها في الثلث الحملي الثالث

تخدير يجرى التسكين الناحي ألنه أقل مراضة وأقل وفيات من ال•

ر العام، وهناك دليل ضعيف على القدرة الماسخة لمواد التخدي

شائعة االستخدام، 



من الشائع حدوث االستنشاق الرئوي، ويتم افتراض كل •

الحوامل أنهن ذوات معدة ممتلئة ويتم تحضيرهن دوائياً 

.H2بالسيترات وحاصرات مستقبالت 

يجب الحذر من هبوط ضغط األم أو نقص أكسجتها التي تملك•

.تأثيرات شديدة على الجريان الدموي الرحمي المشيمي

.نتوضع المريضة بوضعية االضجاع الجانبي األيسر إن أمك•

لث مراقبة الرحم والجنين قبل وبعد الجراحة مستطبة في الث•

. الحملي الثالث

قر إذا كانت هناك خسارة هامة في الدم متوقعة لدى سيدة لديها ف•

.دم ينصح بنقل الدم للمريضة قبل الجراحة



شكرًا  إلصغائكم 

THANK  YOU


