
 جلمهورية العربية السوريةا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

  كليـة الصيدلة املنارة ــ جامعة
   

 
  

 األمراض المحدثة أثناء الحمل
 

 

 الصيدلية والكيمياء الصيدلة يف اإلجازة درجة دراسة أعدت لنيل
 

 :إعـداد

 يوالند حممد العثمان      

             بيان عمار مشوط                                           حال فود عيسى

 

 :إشـراف

 الدكتور حممد هارون 

 

 2021 – 2020العام الدراسي 



 لتغيرات الفيزيولوجية أثناء الحمل ا

 .................................................................................................................  المقدمة

 ...................................................................................................  نسب سوائل الجسم

 .............................................................................................. ... الجهاز القلبي الوعائي

 ........................................................................................................  الجهاز التنفسي

 ....................................................................  الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية والتغذية

 .................................................................................................  الجهاز البولي التناسلي

 ...................................................... ........................................... الجهاز الدموي والتخثر

 ............................................................ ......................................... الغدد الصماءجهاز 

 ............................................. ............................................................. الجهاز المناعي

1 

1 

2 

6 

9 

15 

17 

22 

25 

  املتعلقة بالحمل  األمراض

 ..................................................................................................................  وبائيات

 ................................................................................... ....... أثناء الحمل  الغثيان والقياء

 ................................................................................................... ......... عوز الفوالت

 ................................................................................................  فقر الدم بعوز الحديد 

 ............................................................................... .............  االنصمام الخثاري الوريدي

 ...................................................................................................................  الصداع

 .............................................................. ..................  األمراض الجهازية والمناعية الذاتية

27 

30 

30 

30 

30 

31 

33 



 ....................................................................................................................  الصرع

 ............................................ .......................................... الراجع القلس المعدي المريئي

 .................................................................................................................  اإلسقاط

 ............................................................................................................  الحمل الهاجر

 ................................................................................................... .. المشيمة المنزاحة

 .........................................................................................................  الرحى العدارية

 إنتانات الطرق البولية عند النساء

 ..........................................................................................................  التهاب المهبل

 .............................................................................................................  داء اللستريا

 .............. .............................................................................................  داء المقوسات

 ............. . ...................................................................................  ارتفاع الضغط الحملي

 .....................................................................................................  HELLPمتالزمة 

 ................................................................................................... الداء السكري الحملي 

 . ..............................................  اسة مقطعية في الالذقية در-  معدل انتشار داء السكري الحملي

 الخالصة ................................................................................................................. 

34 

35 

38 

38 

39 

40 

 

40 

41 

41 

41 

44 

44 

52 

59 

 61 ..................................................................................................................  المراجع



1 

 

تتكّون التغيرات الفيزيولوجية للحمل من تكّيفات مصّممة لتمكين توصيل كمية كافية من األكسجين 

ا من  لكل  بين والمغذيات  للتمييز  ضرورًيا  التغييرات  لهذه  الشامل  الفهم  ُيعّد  النامي.  والجنين  ألم 

التغييرات   من  للعديد  يمكن  المرضّية.  والتشّوهات  للحمل  الطبيعية  الفيزيولوجية  التغيرات 

الفيزيولوجية والكيميائية الحيوية للحمل تعديل النطاقات المرجعية للنتائج المخبرية الشائعة خالل 

ثلث الحمل   كل  فترة  الحوامل  من  غير  النساء  من  المشتّقة  المرجعية  النطاقات  استخدام  يؤّدي  قد   .

هذا   يستعرض  لذلك،  خاطئة.  سريرّية  آثار  إلى  الحوامل  النساء  لدى  المخبرية  القيم  وتفسير  لتقييم 

النطاقات   الفصل التعديالت الفيزيولوجية الرئيسية أثناء الحمل ويسّلط الضوء أيًضا على التغييرات في

 المرجعية للقيم المخبرية الشائعة التي تّمت أثناء الحمل.

كّلي أحد أهّم التغيرات خالل فترة الحمل، وتتوزع هذه الزيادة في ُيعّد التوّسع في حجم سوائل الجسم ال

الجسم بما يتراوح بين   الزيادة اإلجمالية في حجم سوائل  ُبنى األم والجنين. تقّدر   8.5إلى    6.5جميع 

لتر، يزداد حجم   3.5لترات. في حين أّن حجم السائل للجنين والمشيمة والتجويف األمنيوسي يمثل حوالي  

لتر حجم خاليا الدم الحمراء. ويعزى   0.4  -0.3لتر حجم البالزما و    1.3-1.2لتر، منها    1.6-1.5م  دم األ

 الباقي إلى زيادة حجم السائل خارج الخلوي لألم، والثدي وكذلك األنسجة الدهنية. 

من   12مباشرة بعد الحمل، تبدأ زيادة حجم البالزما؛ وهذا بدوره يقّلل األسمولية في الدم. في األسبوع  

ملي أسمول / كغ عن الحالة غير الحامل. باإلضافة    10إلى    8عمر الحمل، تقّل األسمولية في الدم بمقدار  

بمقدار   البول  إلدرار  المضاد  والهرمون  العطش  إلفراز  التناضحي  الحد  تخفيض  يتّم  ذلك،  ملي   10إلى 

ف مدار  على  به.  واالحتفاظ  الماء  تناول  زيادة  إلى  يؤّدي  مما  يتّم أوسمول،  ما  عادًة  بأكملها  الحمل  ترة 

بـ   و  900-500االحتفاظ  صوديوم  مول  من   350ملي  الرغم  على  ذلك،  ومع  بوتاسيوم.  مول  ملي 

ملي مكافئ / لتر )مليمول /   4-3تراكيز الصوديوم والبوتاسيوم يكون أقل ) االحتفاظ، فإّن متوسط  

أسبوًعا من عمر الحمل مقارنة مع غير   12بعد    ملي مكافئ / لتر )مليمول / لتر( على التوالي(  0.2لتر( و

الحوامل. ويعزى هذا النقص في تركيز الصوديوم والبوتاسيوم في الدم إلى احتباس الماء، والذي يتجاوز 
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آثار زيادة حجم بالزما األمهات على القيم المرجعية   ( 1الجدول )احتباس الصوديوم والبوتاسيوم. يلّخص 

 اء الحمل. لشوارد المصل الشائعة أثن 

لتغيرات  يسّبب الحمل عدًدا ال يحصى من التغييرات في نظام القلب واألوعية الدموية، والتي تشمل ا

في النتاج القلبي، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم، والتوافق مع األوعية الدموية، والسعة، ومقاومة  

الهرمونية   البيئة  التغييرات ناتجة عن  العديد من هذه  أّن  البطين. ُيعتقد  وأبعاد  الدموية،  األوعية 

  10عّدل ضربات قلب األم من  أسابيع من عمر الحمل. يزيد م   5-4للحمل، وقد تحدث مبكًرا في غضون  

نبضة / دقيقة على مدار فترة الحمل، ويبلغ ذروته في أوائل الثلث الثالث من الحمل، والذي   20إلى  

٪ في إجمالي النتاج القلبي )أي معّدل 50٪ إلى زيادة بنسبة  25يؤّدي إلى جانب زيادة حجم الضربة بنسبة  

(. يتّم توجيه معظم هذا النتاج القلبي المتزايد نحو  1ضربات القلب مضروًبا في حجم الضربة( )الشكل  

 ٪ من النتاج القلبي على التوالي.2٪ و 17الرحم والمشيمة والثديين. يتلّقى الرحم والثدي 

٪ في المرحلة  12يرتبط المخاض والنفاس الفوري بزيادات إضافية في النتاج القلبي، والذي يزيد بنسبة  

لمقام األول زيادة حجم الضربة. ُيعتقد أّن هذه الزيادة تحدث نتيجة األولى من المخاض ويتوسطه في ا

زيادة التحميل المسبق من الدم اإلضافي الذي يخرج من الرحم خالل كل انقباض، وهي ظاهرة تسمى 

القلبي  النتاج  أن يزيد  المخاض، يمكن  الثانية من  المرحلة  الرحم". خالل  الذاتي في  الدم  "نقل  أحياًنا 

٪، مع زيادة أولية من الزيادة في حجم الضربة التي تليها الزيادة اإلضافية في النتاج  34إلى  بنسبة تصل  

)أي من   مباشرة  الوالدة  القلب. بعد  زيادة معدل ضربات  الذي يعكس بشكل أساسي   30إلى    10القلبي 

ا إلى الرحم، مل من الدم، الذي تّم تحويله سابقً   500-300دقيقة بعد الوالدة(، يتّم نقل ما يقارب من  

إلى الدورة الدموية لألم. تؤّدي هذه الزيادة في حجم التحميل المسبق والضربة إلى زيادة أخرى في النتاج  

٪. يمّثل هذا وقًتا دقيًقا بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب 20-10القلبي بنسبة  

لقلب االحتقاني. ثم تعود قيم النتاج القلبي واألوعية الدموية الكامنة لتطّور الوذمة الرئوية أو قصور ا

أسابيع   6إلى مستويات ما قبل الحمل بحلول أسبوعين بعد الوالدة وإلى مستويات غير الحوامل بحلول  

 بعد الوالدة. 

الصدر أو وضعية    -بوضعية األم، مع مالحظة أكبر نتاج في وضعّية الركبة    ًايتأّثر النتاج القلبي أيض

الجانب  يسد  االستلقاء  وقد  االستلقاء  وضع  في  السفلي  األجوف  الوريد  على  الحملي  الرحم  يضغط  ي. 
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أّن   بالذكر  الجدير  من  السفلية.  األطراف  من  الوريدي  العائد  قد 10-5بالكامل  الحوامل  النساء  من   ٪

يعانين من الغثيان، والتعرق، والدوار، أو حتى اإلغماء بسبب وضعية االستلقاء، والتي يمكن تخفيفها 

 ن طريق إمالة خفيفة إلى اليسار. ع

يتسّبب استرخاء العضالت الملساء بوساطة هرمون البروجسترون في توسع األوعية وانخفاض مقاومة 

٪. يبدأ هذا التأثير في األسبوع الخامس وسيصل إلى الحضيض بين 20األوعية الدموية الجهازية بحوالي  

اومة األوعية الدموية الجهازية تدريجًيا حتى نهاية  من الحمل، وبعد ذلك سترتفع مق  32و  20األسبوعين  

الحمل. يتجًلى االنخفاض في مقاومة األوعية الدموية الجهازية في انخفاض ضغط الدم، حتى في ضوء 

القلبي. ينخفض   النتاج  الدم االنبساطي بمقدار  زيادة  الحمل، تليها    12ضغط  ملم زئبقي في منتصف 

ملم زئبقي حسب المدة. يظهر ضغط الدم االنقباضي تغيًرا طفيًفا حتى ارتفاع    10زيادة تدريجية بمقدار  

عند   متوسط    36طفيف  فإّن  لذلك،  الحمل.  عمر  من  بحلول أسبوًعا  ينخفض  الشرياني  الدم  ضغط 

 إلى مستويات ما قبل الحمل مع الوقت.  منتصف الحمل، ويعود

على الرغم من أّن حجرات القلب األربع سيزيد حجمها من الثلث األول من الحمل إلى نهاية الثلث الثالث، 

إّلا أّن تضّخم البطين األيسر والتوّسع لهما أهمية خاصة. يمكن مالحظة زيادة حجم البطين األيسر في 

بمقدار   االنبساط  )الشكل  أسابي  10نهاية  الثالث  الثلث  في  ذروتها  تبلغ  التي  الحمل  من  تتوافق 1ع   )

والت منتبذ،  تضّخم  مع  األيسر  للبطين  الهيكلية  التمرينالتغييرات  في  التغيرات  تشبه  على ي  هذا   .

النقيض من فرط تصّنع عضلة القلب، والذي عادة ما ُينظر إليه على أنه تكّيف طويل األمد مع ارتفاع 

ن. يعزز التضخم المنتبذ كفاءة القلب وقدرته على الضخ في سياق زيادة أحجام الضغط ضغط الدم المزم

 االنبساطي في الطرف األيسر.

ين بأمراض قد يصبح القياس الديناميكي المركزي ضرورًيا في بعض األحيان للمرضى الحوامل المصاب

الحصول عليها عن طريق خطوط  قياسات الدورة الدموية المركزية التي تّم  (  2خطيرة. يلّخص )الجدول  

في حاالت تمام الحمل. قد تحدث الوذمة الرئوية عندما يتجاوز ضغط   Swan-Ganzالشرايين وقثاطر  

مم زئبق.   4مم زئبق، وأيًضا عندما يتجاوز الضغط الغرواني بأكثر من    24اإلسفين الشعري الرئوي عتبة  

، فقد تصاب المريضات الحوامل بالوذمة الرئوية  ومع ذلك، نظًرا النخفاض الضغط الغرواني أثناء الحمل

 عند انخفاض ضغط اإلسفين الشعري الرئوي. 
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االختالفات في معدل ضربات القلب )أ(، النتاج القلبي )ب(، حجم السكتة الدماغية، وحجم    . 1الشكل  

 نهاية االنبساط )ج( قبل وأثناء وبعد الحمل. 

 المصلّية خالل الحمل القيم المرجعية للشوارد  .  ١الجدول  

النساء غير   

 الحوامل 

الثلث األول من  

 الحمل 

الثلث الثاني من  

 الحمل 

الثلث الثالث من  

 الحمل 

البيكربونات  

(mEq/L or 

mmol/L) 

21-30 20 -24 20-24 20 -24 

شوارد الكالسيوم  

(mmol/L [mg/dL]) 
1.1 -1.4 

(4.5 – 5.6 ) 

1.1 -1.3 

(4.5 -5.1)  

1.1 -1.2 

(4.4 -5.0)  

1.1 -1.3 

(4.4 -5.3)  

الكالسيوم الكلي  

(mmol/L [mg/dL]) 
2.2 -2.6 

(9.0 -10.5)  

2.2 -2.6 

(8.8 -10.6)  

2.0 -2.2 

(8.2 -9.0)  

2.0 -2.4 

(8.2 -9.7)  
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الطبيعية. خالل فترة الحمل  المركزية  القيم الهيموديناميكية    . 2الجدول    

أسبوع    38 -36فترة الحمل ) التغير عن حالة ما قبل الحمل

 من الحمل( 

 القيمة الهيموديناميكية 

 83 ± 10  )عدد ضربات القلب )ضربة/دقيقة 

 6.2 ±  1  
 النتاج القلبي  

 )لتر/دفيقة( 

 1210 ±662  
المقاومة الوعائية الجهازية 

 ( 5داين.ثا/سم)

 18 ± 1.5  
الجرمي الضغط    

)مم زئبقي(    

2.5 ± 3.6 ال تغيير  الضغط الرئوي الشعري )مم زئبقي(  

2.5 ± 3.6 ال تغيير  الضغط الوريدي المركزي )مم زئبقي(  

Source: Clapp and Capeless, 1997. 

 mEq/L or) الكلور

mmol/L) 
98-106 101 -105 97 -109 97 -109 

المغنيزيوم  

(mmol/L [mg/dL]) 
0.8 -1.2 

(1.8 -3.0)  

0.7 -0.9 

(1.6 -2.2)  

0.6 -0.9 

(1.5 -2.2)  

0.4 -0.9 

(1.1 -2.2)  

األوزمولية   

(mOsm/kg or 

mmol/kg serum 

water) 

285 -295 275-280 276-289 278 -280 

الفوسفات  

(mmol/L [mg/dL]) 
1.0 -1.4 

(3.0 -4.5)  

1.0 -1.5 

(3.1 -4.6)  

0.8 -1.5 

(2.5 -4.6)  

0.9 -1.5 

(2.8 -4.6)  

البوتاسيوم  

(mEq/L or 

mmol/L) 

3.5 -5.0 3.6 -5.0 3.3-5.0 3.3 -5.1 

الصوديوم  

(mEq/L or 

mmol/L) 

136 -145 133 -148 129 -148 130 -148 

Sources: Kratz, et al., 2004; Abbassi-Ghanavati, et al., 2009. 
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تحدث تغّيرات ملحوظة في بنية ووظيفة الجهاز التنفسي أثناء الحمل. بصرف النظر عن تغيرات النسيج 

 جرى الهواء العلوي والصدر، يؤثر الحمل على أحجام الرئة الثابتة وتبادل الغازات والتهوية. الضام في م

يصبح الجهاز التنفسي العلوي متوذًما ومفرًطا ومحتقًنا وقابل للتفتت في بداية الثلث األول من الحمل.  

طوال فترة الحمل، وتبلغ   -التي ُيعتقد أّن هرمون االستروجين يتوسط فيها    -تستمر هذه التغييرات  

ذروتها في الثلث الثالث. قد ُتفّسر آثار هرمون االستروجين على الغشاء المخاطي لألنف سبب تعّرض 

٪ من النساء الحوامل ألعراض تشبه التهاب األنف أثناء الحمل، باإلضافة إلى نزيف في األنف في بعض  30

 األحيان.

التجويف الصدري أثناء الحمل. مع الزيادات التدريجية في   يغّير الرحم المتضخم باستمرار تكوين وحجم

حجم الرحم، يزداد محيط البطن والجدار السفلي للصدر، وتتسع الزوايا المحيطّية، ويرتفع الحجاب الحاجز 

الخلفي والعرضي لجدار الصدر، مما يؤدي إلى زيادة   -في حالة الراحة. أثناء الحمل، يزداد القطر األمامي  

  68٪، من  50سم لمحيط جدار الصدر السفلي. كما اتسعت الزوايا الساحلية بنسبة    7-5قدرها  إجمالية  

سم. على الرغم    5-4درجات. عالوة على ذلك، يرتفع وضع الراحة للحجاب الحاجز بمقدار  103درجة إلى  

ء األربطة  من أّن معظم هذه التغييرات هي في األساس تأثيرات ميكانيكية لتضخم الرحم، إال أّن ارتخا

المرتبطة باألضالع قد يساهم في تغييرات سابقة في شكل التجويف الصدري. يبدو أّن التغييرات في 

أسبوًعا من الحمل، وتعود إلى األبعاد الطبيعية في   37تكوين التجويف الصدري تبلغ ذروتها في حوالي  

 أسبوًعا بعد الوالدة.  24غضون 

ي التجويف الصدري إلى تغييرات وظيفية في الجهاز التنفسي، يمكن أن ُتترجم التغييرات الهيكلية ف

الوظيفية ) المتبقية  الثابتة. تقّل السعة  الرئة  )أي    500إلى    300من  (  FRCوخاصة أحجام  -17مل 

٪(، وهذا النقص هو تأثير مباشر لوضعية للحجاب الحاجز المرتفعة في حالة الراحة. يمكن تقسيم 20

FRC    200٪( و  20-15مل )   300- 100االحتياطي وااحجم المتبقي، والذي ينقص  أيًضا إلى حجم الزفير -

إلى زيادة مصاحبة في حجم سعة الشهيق  FRC٪(، على التوالي. يؤدي االنخفاض في 25-20مل )  300

مهم سريرًيا ألنه يزيد من امتصاص وتصفية   FRC٪(. هذا االنخفاض في 10-5مل ) 300-100بمقدار  

 .قةعوامل التخدير المستنش 
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أّن  إال  الصدري،  التجويف  بالحمل في  المرتبطة  بالتغيرات  الرئة تتأّثر  أحجام  أّن بعض  الرغم من  على 

وبالمثل، تكشف قياسات  الحمل.  تبقى دون تغيير نسبًيا بسبب  الحيوية  والسعة  الكلية  الرئة  سعة 

ظّل مستقرة أثناء  التنفس عدم تغير تدفق الشعب الهوائية، مما يشير إلى أن وظيفة مجرى الهواء ت

 التغييرات في أحجام الرئة الثابتة التي لوحظت أثناء الحمل.   3الحمل. يلّخص الجدول 

٪ لتلبية متطلبات االستقالب المتزايدة لألم  20يزداد استهالك األكسجين أثناء الحمل بنسبة تصل إلى  

أكبر. باإلضافة إلى ذلك، قد والجنين. منطقيًا، يزيد الحمل متعدد األجنة من استهالك األكسجين بشكل  

٪. تؤدي زيادة مستويات البروجسترون إلى 60يزيد استهالك األكسجين أثناء المخاض بنسبة تصل إلى  

أسابيع من الحمل، تزداد التهوية    8تحفيز مركز الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى زيادة التنفس. بحلول  

٪ )التهوية = الحجم الجاري × 40حجم الجاري بنسبة  ٪، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة ال 50إلى    30بنسبة  

 (. 3معدل التنفس( )الجدول  

 . يبين تغيرات الحجوم الرئوية خالل فترة الحمل 3الجدول  

التغيرات الحاصلة  

 خالل الحمل
 الحجوم الرئوية  التعريف 

  (30 -40)% 
التنفس   الداخل والخارج من الرئتين خالل هواءالحجم 

 العادي
 الحجم المدي 

 ال تغيير 
الحجم األعظمي من الهواء الذي يمكن أن يتم استنشاقه  

 بعد نهاية شهيق عادي 

حجم الشهيق  

 االحتياطي 

  (15-20)% الحجم األعظمي من الهواء الذي يمكن زفره بعد زفير عادي 
حجم الزفير  

 االحتياطي 

 (5 -10 )% السعة الشهيقية  كمية الهواء التي يمكن استنشاقها بعد نهاية زفير قسري 

 ال تغيير 
كمية الهواء القصوى التي يمكن إخراجها من الرئتين بعد  

 شهيق قسري 
 السعة الحيوية 

  (17 -20 )% حجم الهواء المتبقي في الرئتين بعد نهاية شهيق عادي 
السعة الوظيفية  

 المتبقية 

  (20-25)% الحجم المتبقي  حجم الهواء المتبقي في الرئتين بعد نهاية زفير قسري 

  ال تغيير إلى 

5 % 
 حجم الهواء الكلي في الرئتين بعد نهاية شهيق قسري

السعة الرئوية  

 الكلية 

Sources: Gabbe, et al., 2012; Crapo, 1996; Bobrowski, 2010. 
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-50إلى زيادة بنسبة  ،  FRCالتهوية، جنًبا إلى جنب مع االنخفاض الفيزيولوجي في  تؤدي الزيادة في  

70( السنخي  لألكسجين  الجزئي  الضغط  زيادة  وبالتالي  السنخية،  التهوية  في   ٪Pao2 وانخفاض  ،)

الدم بشكل طفيف. يعّد انخفاض   PH(، وزيادة  Paco2الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون الشرياني )

Paco2   ًا بالغ األهمية في الحفاظ على تدّرج ثاني أكسيد الكربون الذي يسّهل انتقاله من الجنين أمر

انخفاض   إلى ذلك، يؤدي  باإلضافة  األم.  التنفسي، مع حدوث    Paco2إلى  الجهاز  إلى قالء خفيف في 

شرياني تعويض كلوي عن طريق زيادة إفراز البيكربونات. تّم تلخيص االختالفات في قيم غازات الدم ال

يتّم تقليل احتياطي ،  FRC. بسبب زيادة استهالك األكسجين وانخفاض  4في فترة الحمل في الجدول  

األكسجين لألم؛ ولذلك، فإّن النساء الحوامل أكثر عرضة لتأثيرات انقطاع النفس، وخاصة أثناء التنبيب.  

 الحاد والحماض التنفسي. األكسجة    ومن ثّم، تصبح األكسجة المسبقة قبل التنبيب ضرورية لمنع نقص

يرتبط الحمل أيًضا بالتغّيرات في أنماط النوم واضطرابات النوم التي قد تستمر بعد الوالدة. على الرغم  

من أن المناقشة التفصيلية ألنماط واضطرابات النوم المرتبطة بالحمل تتجاوز نطاق هذا الفصل، إال أن 

( REMأواًل، يرتبط الحمل بانخفاض عام في نوم )هناك عدة نقاط رئيسية تستحق التركيز عليها.  

ثانًيا، مع زيادة عمر الحمل، تنخفض كفاءة النوم واستمراريته، (.  non - REMمن نوم )  4و    3والمرحلة  

من  يشتكين  اللواتي  النساء  تقييم  يجب  ثالًثا،  الليلي.  واالستيقاظ  النهار  أثناء  النعاس  تزداد  بينما 

النه أثناء  المفرط  انقطاع  النعاس  اإلبالغ عن نوبات  أو  الشخير بصوت عاٍل،  أو  لياًل،  االستيقاظ  أو  ار، 

 النفس االنسدادي النومي.   النفس أو اإلبالغ عنها ذاتًيا باستخدام تخطيط النوم من أجل انقطاع

نظًرا ألّن انقطاع النفس االنسدادي النومي يؤّدي إلى نقص تأكسج الدم المزمن، فإّن النساء المصابات 

انقطاع النفس هذا معرضات بشكل متزايد لخطر اإلصابة بتقييد النمو داخل الرحم وارتفاع ضغط ب 

الدم الحملي. أخيًرا، قد يسبب الحمل متالزمة تململ الساق، وهو اضطراب عصبي يمكن أن يمنع النساء 

ّن ما يصل إلى من النوم. على الرغم من أّن انتشار متالزمة تململ الساق أثناء الحمل غير معروف، فإ

 ٪ من النساء الحوامل قد يصبن ببعض مكونات هذا االضطراب في الثلث الثالث من الحمل.23
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 يبين التغيرات في قيم غازات الدم الشرياني خالل فترة الحمل   . 4الجدول  

 قياسات الغازات الشريانية النساء غير الحوامل الثلث الثالث من الحمل 

7.39 -7.45  7.38 -7.44  PH 

92 -107 (12.3 -14.3 )  80 -100 (11-13)  
الضغط الشرياني الجزئي  

 (mmHg [kPa])لألوكسيجين 

25 -33 (3.3 -4.4)  35 -45 (4.7 -5.9)  

الضغط الشرياني الجزئي  

لثنائي أوكسيد الكربون 

(mmHg [kPa]) 

16 -22  21 -30  
 البيكربونات 

(mmol/L or mEq/L) 

 

 

تؤّثر الهرمونات المرتبطة بالحمل بشكل كبير على الحركة والوظيفة التركيبية للجهاز الهضمي والكبد  

رية أثناء الحمل أو قد تسبب واألقنية الصفراوية. قد تظهر التعديالت على هذه الوظائف كأعراض سري

أكثر األعراض شيوًعا، وقد   الغثيان والقيء  الشائعة. ربما يكون  المخبرية  القيم  اختالفات في نتائج 

  9٪ من حاالت الحمل. تبلغ هذه األعراض ذروتها عادًة في األسبوع  70يؤديان إلى مضاعفات تصل إلى  

أسبوًعا من الحمل. على الرغم   20٪ بحلول  90و  ولى،٪ بنهاية األشهر الثالثة األ 60من الحمل، مع شفاء  
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من أّن اآلليات الفيزيولوجية الدقيقة الكامنة وراء الغثيان والقيء ال تزال غير واضحة، ُيعتقد أّن ارتفاع 

النساء،   HCGمستويات   احتماًلا. في معظم  األكثر  اآللية  االستروجين هي  إنتاج هرمون  التي تسبب 

قل قدر من الدعم؛ ومع ذلك، قد تعاني أقلّية صغيرة من التقيؤ الحملي، وهي تختفي هذه األعراض بأ

مما يستلزم   الوزن،  الشوارد، وفقدان  توازن  العميق، وعدم  والجفاف  المستمر،  بالتقيؤ  مرتبطة  حالة 

 دخول المستشفى.

لمعصرة مع تقّدم الحمّل، تعاني العديد من النساء من قلس معدي مريئي ناجم عن انخفاض انقباض ا

المعدية المريئية المتواسط بتأثير البروجسترون وانضغاط المعدة عن طريق الرحم المتضخم. يقلل  

إلى  المرارة، مما يؤدي  الجهاز الهضمي، وتقّلصاته، وإفراغ  أيًضا من حركية  البروجسترون واإلستروجين 

الحد األدنى من التغيير في   م الصفراء والحصيات. على الرغم منكاديل عادات األمعاء والميل إلى ترتع 

تدفق الدم المطلق إلى الكبد أثناء الحمل، فإّن قدرته التركيبية ونشاطه يزدادان عّدة مرات. باإلضافة  

إلى زيادة إنتاج األلبومين في الدم، واأللبومين، والبروتين الكلي، فإن التصنيع الكبدي للفيبرينوجين، 

وال والسيرولوبالزمين،  والستيرويدات والترانسفيرين،  الجنسية،  للستيرويدات  الرابطة  بروتينات 

تزداد  األلبومين  كتلة  أّن  إلى  التقديرات  تشير  الحمل.  أثناء  تزداد  الدرقية  الغدة  وهرمونات  القشرية، 

إلى  15بنسبة   األسبوع    ٪123  بـ    28جم عند  مقارنة  الحمل  تزداد   107من  الحمل.  جم في حالة عدم 

أسبوًعا من الحمل، على الرغم من أّن هذا ُيعزى   24وية أيًضا بشكل كبير بعد  مستويات الفوسفاتاز القل

إلى نظير أنزيمي ينتج من المشيمة. ومع ذلك، تظّل المستويات المقاسة من إنزيمات الكبد األخرى دون 

إلى   تغيير أثناء الحمل. يمكن أن يؤثر اإلستروجين المنتشر على إنتاج حمض الصفراء وإفرازه، مما يؤّدي

تتأثر  ال  الصفراوية  األحماض  مستويات  أّن  من  الرغم  على  سريريًا،  ظاهر  غير  خفيف  صفراوي  ركود 

اإلبالغ عنها بشكل   يتّم  التي  المخبرية  النتائج  في  االختالفات  الضوء على هذه  يتّم تسليط  بالحمل. 

 .5شائع في الجدول 

ا، على الرغم من كونها ضمن المعايير قد ُتظهر بعض النساء نتائج سريرية ومخبرية فريدة من نوعه

الوعائية   األورام  هذه  وتشمل  الكبد.  ألمراض  عالمات  اعتبارها  يمكن  أّنه  إال  للحمل،  الفيزيولوجية 

العنكبوتية المرتبطة باإلستروجين والحمامي الراحية، والتي تختفي بعد الوالدة بفترة وجيزة، باإلضافة  

وتركيزات البروتين الكلية. قد ينعكس انخفاض تركيز األلبومين إلى انخفاض نسبة األلبومين في الدم  
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في الدم في قياس المواد المرتبطة باأللبومين مثل البيليروبين غير المقترن والكالسيوم والزنك، على 

 (. أدناه 5 الجدولالدوران قد تكون أعلى )الرغم من أّن مستوياتها اإلجمالية في جهاز 

 يبين التغيرات في تركيز المؤشرات الدالة على وظيفة الكبد االصطناعية   . 5الجدول  

 االختبار المصلي 
النساء غير  

 الحوامل 

الثلث األول من  

 الحمل 

الثلث الثاني من  

 الحمل 

الثلث الثالث من  

 الحمل 

 أالنين ترانس أميناز 

(U/L [μkat/L]) 

0 -35 

(0 -0.58 ) 

3 -30 

(0.05 -0.5 ) 

2 -33 

(0.03 -0.55 ) 

2-25 

(0.03 -0.42 ) 

 األلبومين 

(g\L) 
35 -55 31 -51 26 -45 23 -42 

 ألكالين فوسفاتاز

(U/L[nkat/L]) 

30 -120 

(0.5 -2 ) 

17 -88 

(0.28 -1.47 ) 

25-126 

(0.42 -2.1 ) 

38 -229 

(0.63 -3.82 ) 

 0.8 -2.1 2.2 -3.2 2.7 -3.9 3.3 -4.9 (g/L) أنتي تريبسين  1ألفا 

 أسبارتات ترانس أميناز 

(U/L [μkat/L]) 

0-35 

(0 -0.58 ) 

3 -23 

(0.05 -0.38 ) 

3 -33 

(0.03 -0.55 ) 

4 -32 

(0.07 -0.53 ) 

 البيلروبين الكلي 

(mmol/L [mg/dL]) 

5.1 -17 

(0.3 -1 ) 

1.7 -6.8 

(0.1 -0.4 ) 

1.7 -13.7 

(0.1 -0.8 ) 

1.7 -18.8 

(0.1 -1.1 ) 

 البيلربون غير المقترن 
1.7 -5.1 

(0.1 -0.3 ) 

1.7 -8.5 

(0.1 -0.5 ) 

1.7 -6.8 

(0.1 -0.4 ) 

1.7 -8.5 

(0.1 -0.5 ) 

 البيلروبين المقترن 
3.4 -12 

(0.2 -0.7 ) 

0 -1.7 

(0 -0.1 ) 

0 -1.7 

(0 -0.1 ) 

0 -1.7 

(0 -0.1 ) 

 سيرولوبالزمين 

(mg/L) 
270 -370 300 -490 400 -530 430 -780 

GGT  (U/L) 1- 94 2 -23 4 -22 3 -26 

LDH 

(U/L [μkat/L]) 

100 -190 

(1.7 -3.2 ) 

78 -433 

(1.3 -7.2 ) 

80 -447 

(1.3 -7.5 ) 

82 -524 

(1.4 -8.7 ) 

 األلبومين  ما قبل

(mg/L) 
195 -358 150 -270 200 -270 140 -230 

 البروتين الكلي 

(g\L) 
55 -80 62 -76 57 -69 56 -67 

Sources: Kratz, et al., 2004; Abbassi-Ghanavati, et al., 2009. 
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في حالة عدم وجود غثيان وقيء مهمين سريرًيا، فإّن معظم النساء يعانين من زيادة الشهية، مع زيادة  

وهي اشتهاء غريب ،  picaسعرة حرارية في اليوم. قد تحدث أيًضا ظاهرة    300السعرات الحرارية بحوالي  

الطين أو المنظفات أو الثلج. باإلضافة إلى ذلك، قد تشتكي العديد من لألطعمة الغريبة مثل الحديد أو  

 2-1إلى فقدان  ،  ptyalismالنساء من زيادة إفراز اللعاب. قد تؤدي هذه الحالة، المعروفة أيًضا باسم  

لتر من اللعاب يومًيا وتمّثل في الواقع عدم قدرة النساء المصابات بالغثيان على ابتالع كميات طبيعية  

 ن اللعاب بداًل من اإلفراط في إنتاج اللعاب. م

من الحمل، زادت   12تتغّير تراكيز الكوليسترول والدهون الثالثية أيًضا طوال فترة الحمل. بحلول األسبوع  

الكثافة والكوليسترول بنسبة   البروتين الدهني عالي  الحوامل 20مستويات  ٪ مقارنة بمستويات غير 

ية الحمل. وبالمثل، تبدأ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة في واستمّرت في الزيادة حتى نها

الزيادة في األسبوع الثامن عشر من الحمل، وتستمّر إلى تمام الحمل. تزداد مستويات الدهون الثالثية  

٪ تقريًبا عن المستويات غير الحوامل.  250من عمر الحمل، وتزيد بنسبة    18٪ عند األسبوع  40بنسبة  

 التغّيرات في مستويات الدهون والكوليسترول والدهون الثالثية أثناء الحمل.  6لجدول يلّخص ا

للجنين   السليم  النمو  لضمان  ضرورية  النادرة  المعادن  وبعض  الفيتامينات  من  الكافية  الكميات  إّن 

توكوفيرول  ألفا  مستويات  فإّن  الحمل،  أثناء  أقل  يكون  أ(  )فيتامين  الريتينول  أّن  حين  في  وتطّوره. 

من  (  E)فيتامين   اإلجمالية  المستويات  تزيد  الكوليسترول.  في  الزيادة  ديهيدروكسي -1،25توازي 

يتغير   ال  ولكن  الحمل،  أثناء  د  المعادن -25فيتامين  تراكيز  تتأثر  عموًما.  د  فيتامين  هيدروكسي 

تراكيز  السياق، تزداد  الدم. في هذا  األلبومين في  لكل منها ومستويات  الحاملة  بالبروتينات  المتداولة 

للسيرولوبالزمين.   الكبدي  التصنيع  زيادة  بسبب  الحمل  أثناء  ترتبط النحاس  ذلك،  من  النقيض  على 

تركيزات  في  االتجاهات  هذه  الدم.  في  األلبومين  مستويات  انخفاض  مع  المنخفضة  الزنك  تراكيز 

 . (أدناه 6الجدول )الفيتامينات والمعادن أثناء الحمل مدرجة أيًضا في  
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 يبين نتائج تحاليل الشحوم والفيتامينات والمعادن خالل فترة الحمل .  6الجدول  

 االختبار المصلي 
النساء غير  

 الحوامل 

الثلث األول من  

 الحمل 

الثلث الثاني من  

 الحمل 

الثلث الثالث من  

 الحمل 

 الكوليسترول الكلي

(mmol/L [mg/dL]) 

 <5.17 

 <(200 ) 

3.65 -5.44 

(141 -210 ) 

4.65 -7.74 

(176-299 ) 

5.67 -9.04 

(219 -349 ) 

HDL 

(mmol/L [mg/dL]) 

1.03 -1.55 

(40 -60 ) 

1.03 -2.02 

(40 -78 ) 

1.35 -2.25 

(52 -87 ) 

1.24 -2.25 

(48 -87 ) 

LDL 

(mmol/L [mg/dL]) 

<2.59 

<(100 ) 

1.55 -3.96 

(60 -153 ) 

1.99 -4.77 

(77 -184 ) 

2.62 -5.80 

(101 -224 ) 

VLDL 

(mmol/L [mg/dL]) 

0.16 -1.04 

(6 -40 ) 

0.26 -0.47 

(10 -18 ) 

0.34 -0.60 

(13 -23 ) 

0.54 -0.93 

(21 -36 ) 

 الشحوم الثالثية 

(mmol/L [mg/dL]) 

<1.8 

<(160 ) 

1 -4.1 

(40 -159 ) 

1.9 -9.9 

(75 -382 ) 

3.4 -11.7 

(131 -453 ) 

 A1أبو ليبوبروتين  

(g\L) 
1.2 -2.4 1.1 -1.5 1.4 -2.5 1.4 -2.6 

 Bأبو ليبوبروتين  

(g\L) 
0.52 -1.63 0.58 -0.81 0.66 -1.88 0.85 -2.38 

 ( Aالريتينول )ف.

(μmol/L [μg/dL]) 

0.7 -3.5 

(20 -100 ) 

1.1 -1.6 

(32 -47 ) 

1.2 -1.7 

(35 -44 ) 

1-1.5 

(29 -42 ) 

 12فيتامين ب

(pmol/L [ng/dL]) 

205 -712 

(27.9 -96.6 ) 

87 -323 

(11.8 -43.8 ) 

96 -484 

(13 -65.5 ) 

73 -388 

(9.9 -52.6 ) 

  )فسكوربيك حمض األ

C ) 

(μmol/L [mg/dL]) 

23 -57 

(0.4 -1 ) 
 غير مقاس  غير مقاس 

51 -74 

(0.9 -1.3 ) 

 Dهيدروكسي ف.  1-25

(pmol/L [ng/dL]) 

60 -108 

(2.5 -4.5 ) 

52 -169 

(2 -6.5 ) 

187 -416 

(7.2 -16 ) 

156- 309 

(6 -11.9 ) 

  Dهيدروكسي ف.  25

(nmol/L [μg/dL]) 

25 -169 

(1 -6.8 ) 

45 -67 

(1.8 -2.7 ) 

25 -55 

(1 -2.2 ) 

25 -45 

(1 -1.8 ) 

(  Eألفا توكوفيرول )ف.

(μmol/L [mg/dL]) 

116 -279 

(0.5 -1.8 ) 

162 -302 

(0.7 -1.3 ) 

232 -371 

(1 -1.6 ) 

302 -534 

(1.3 -2.3 ) 
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 يبين نتائج تحاليل الشحوم والفيتامينات والمعادن خالل فترة الحمل .  6الجدول  

 النحاس 

μmol/L [mg/dL]) ) 

11 -22 

(70 -140 ) 

18 -31 

(112 -199 ) 

26 -35 

(165 -221 ) 

20 -38 

(130 -240 ) 

 الزنك 

(μmol/L [mg/dL]) 

11 -18 

(75 -120 ) 

9 -13 

(57 -88 ) 

8 -12 

(51 -80 ) 

8 -12 

(50 -77 ) 

Sources: Kratz, et al., 2004; Abbassi-Ghanavati, et al., 2009 
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للعديد من  التناسلي  البولي  الجهاز  التنفسي، يخضع  والجهاز  الدموية  واألوعية  القلب  على غرار نظام 

لتغييرات التشريحية والوظيفية أثناء الحمل. يزداد حجم ووزن الكلى أثناء الحمل من خالل زيادة الحجم ا

والحويضة والحالب الكلوي. يبدأ توسع   الكؤيسالخاللي، واألوعية الدموية الكلوية. يحدث توّسع كبير في  

الحالب والحويضة الكلوية في األسبوع الثامن من الحمل ويبلغ ذروته خالل الثلث الثاني من الحمل، عندما 

سم. في كثير من األحيان، يزيد توسع الحالب األيمن عن توسع الحالب األيسر.   2يصل قطر الحالب إلى  

ئج الفيزيولوجية لتوسع الحالب والحويضة مع التقييم اإلشعاعي في بعض األحيان، قد تتداخل النتا

ارتفاع   والتي تشمل  المثانة،  في  التشريحية  بالتغيرات  أيًضا  الحمل  يّتسم  البولية.  المسالك  النسداد 

المثلث المثاني وزيادة التعرج الوعائي في جميع أنحاء المثانة. تؤدي هذه التغييرات في المقام األول 

حدوث بيلة دموية مجهرية. عالوة على ذلك، تقل سعة المثانة بسبب تضخم الرحم، مما يؤدي إلى زيادة  

 إلى زيادة تواتر التبول، واإللحاح، وربما السلس الجهدي. 

٪ 80-60يزداد تدفق البالزما الكلوية تدريجًيا خالل النصف األول من الحمل، لتصل إلى قيم تزيد بنسبة  

٪ من مستويات غير 50م الحمل يكون تدفق البالزما الكلوية أكبر بحوالي  بحلول منتصف الحمل. عند تما 

أسبوًعا من الحمل،  11-9٪ بحلول 50-40الحوامل. وبالمثل فإّن معدل الترشيح الكبيبي يرتفع بنسبة 

من الحمل. يتمّثل التأثير الصافي لهذه التغييرات في   36وتستمر هذه القيمة بشكل عام حتى األسبوع 

تركيزات البالزما من الكرياتينين وحمض البوليك ونتروجين اليوريا في الدم. مع زيادة تصفية  انخفاض  

إلى   بـ    200-150الكرياتينين  مقارنة  الحمل،  أثناء  دقيقة   / غير   120مل  الحالة  في  دقيقة   / مل 

ز حمض  الحوامل، تنخفض تراكيز الكرياتينين في الدم واليوريا في الدم بشكل متزامن. تنخفض تراكي

عند   الحضيض  إلى  لتصل  الكبيبي،  الترشيح  معدل  لزيادة  نتيجة  الحمل  بداية  في  الدم  في  اليوريك 

من الحمل. بعد فترة وجيزة، تبدأ تركيزات حمض اليوريك في االرتفاع وتصل إلى مستويات   24األسبوع 

 ( 7)الجدول  فيزيولوجيا الكلى في  ما قبل الحمل بنهاية الحمل. يتّم سرد هذه التغييرات في

الجلوكوز  من  البول  إفراز  من  أيًضا  يزيدان  الكبيبي  الترشيح  ومعدل  الكلوية  البالزما  تدّفق  زيادة  إّن 

واألحماض األمينية والبروتين. نتيجة لذلك، فإّن البيلة السكرية شائعة في معظم النساء الحوامل، على 

نبوبي. قد تفقد النساء الحوامل أيًضا ما الرغم من أّن اآللية تتضمن تعديل قدرة إعادة االمتصاص األ

جم في حالة عدم الحمل. وبالمثل فإّن   0.5جم من األحماض األمينية يومًيا، مقارنة بـ >  2يصل إلى  
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أقصى   بحد  تقريًبا،  يتضاعف  المجهري  واأللبومين  البولية  البروتينات  إفراز  للبيلة    300إجمالي  مجم 

يعتبر القاعدة أثناء الحمل. يزداد إفراز الكالسيوم في البول أيًضا   مجم للبيلة الزاللية  30البروتينية و  

 6.25  -  2.5مليمول / يوم، مقارنة مع    15.5  -  8.75بشكل طردي حتى نهاية الحمل، حيث يصل إلى  

ولوجية في إفراز البول في مليمول / يوم في النساء غير الحوامل. تّم أيًضا تلخيص التغّيرات الفيزي 

األهّم من ذلك، أّن التغييرات في إفراز البول بالتزامن مع زيادة حجم التوزيع يغير توزيع .  ( 7)الجدول  

 الدواء أثناء الحمل، مما يستلزم جرعات دوائية أعلى للتعويض عن إفراز البول. 

 التغيرات في التراكيز المقاسة في تحليل الدم والبول تعكس التكيف الفزيولوجي للكلية .  7الجدول  

 لمصل/ البول تحليل ا
النساء غير  

 الحوامل 

الثلث األول من  

 الحمل 

الثلث الثاني من  

 الحمل 

الثلث األخير من  

 الحمل 

 كرياتينين 

 ممول/ل )مغ/دل( 

38-69 

(0.5-0.9) 

30-53 

(0.4-0.7) 

30-61 

(0.4-0.8) 

30-69 

(0.4-0.9) 

نتروجين اليوريا )البولة(  

 ممول/ل )مغ/دل( 

3.6-7.1 

(10-20 ) 

2.5-4.3 

(7-12 ) 

1.1-4.6 

(3-13 ) 

1.1-3.9 

(3-11 ) 

 حمض البول 

 ممول/ل )مغ/دل( 

90-360  

(1.5-6.0) 

119-250 

(2.0-4.2) 

143-291 

(2.4-4.9) 

184-375 

(3.1-6.3) 

إفراز الكالسيوم في بول  

 ساعة )ممول(  24
<7.5 1.6-5.2 0.3-6.9 0.8-4.2 

إفراز الكرياتينين في  

 ساعة )ممول(   24بول 
8.8-1.4 10.6-11.6 10.3-11.5 10.2-11.4 

إفراز البوتاسيوم في  

 ساعة )ممول(   24بول 
25-100 17-33 10-38 11-35 

إفراز البروتين في بول  

 ساعة )مغ(  24
<150 19-141 47-186 46-185 

إفراز الصوديوم في بول  

 ساعة )ممول(  24
100-260 53-215 34-213 37-149 

Sources: Kratz, et al., 2004; Abbassi-Ghanavati, et al., 2009. 
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لي تحدث أثناء الحمل العديد من التغّيرات في الجهاز الدموي لدى األمهات لدعم األم والجنين. يزيد إجما

مل حجم   400إلى    300مل حجم بالزما و    1300إلى    1200مل، منها    1600إلى    1500حجم دم األم بمقدار  

بمقدار   الزيادة  األم في  الحمراء. يبدأ حجم دم  الدم  بين   6خاليا  إلى ذروته  الحمل، ويصل  أسابيع من 

حجم اإلجمالي لزيادة حجم دم  من الحمل، وبعد ذلك يصل إلى الثبات حتى الوالدة. إّن ال  34و    30األسبوع  

األم يكون أكبر في الحمل متعدد األجنة والنساء متعدد األجنة. في المقابل، من المعروف أّن تمدد حجم 

 البالزما بشكل أقّل من المعتاد مرتبط بتقييد النمو داخل الرحم وكذلك االنسمام الحملي.

بالنظ واضحة  الحمراء  الدم  خاليا  كتلة  زيادة  ضرورة  لألم  إّن  المتزايدة  الفيزيولوجية  المتطّلبات  إلى  ر 

اإلريثروبويتين  مثل  هرمونّية  وساطة  وتتضمن  معقدة  الحمراء  الدم  خاليا  إنتاج  آلّية  إّن  والجنين. 

الدم   خاليا  حجم  زيادة  من  الرغم  على  والبروجسترون.  واإلستروجين  البشري  المشيمي  والالكتوجين 

زيادة هذا يختلف عن معدل الزيادة في حجم بالزما األم. نتيجة للزيادة الحمراء أثناء الحمل، فإّن معدل ال

السريعة في حجم بالزما األمهات في بداية الحمل واالرتفاع الالحق في حجم خاليا الدم الحمراء، ينخفض 

إلى   تصل  بنسبة  الثاني10الهيماتوكريت  الثلث  خالل  االتجاه  هذا  يستمّر  األولى؛  الثالثة  األشهر  في   ٪ 

للحمل، واستقر أخيًرا عند تمام الحمل. غالًبا ما يسّمى هذا االنخفاض الواضح في تراكيز الهيماتوكريت 

 والهيموجلوبين أثناء الحمل "فقر الدم الفيزيولوجي للحمل". 

بعد الوالدة وفقدان الدم، ال يتم إعادة زيادة حجم دم األم أو إعادة توزيعه إلى مستويات ما قبل الوالدة.  

د في فترة ما بعد الوالدة. ينتج عن هذا زيادة  البول الكلي لحجم البالزما المزدا من ذلك، يحدث إدرار  بدالً 

الهيماتوكريت  تراكيز  بقيت  إذا  األم.  دم  لحجم  طبيعية  وعودة  الهيماتوكريت  في  تدريجية 

إّما أّن حجم فقدان أيام بعد الوالدة أقّل بكثير من مستويات ما قبل الوالدة، ف  7-5والهيموغلوبين عند  

 أو ربما كالهما.  -الدم قد تّم التقليل منه أو أّن درجة زيادة حجم الدم الناجم عن الحمل كانت منخفضة  

في الحمل الطبيعي، يبدأ عدد خاليا الدم البيضاء المحيطية في الزيادة بحلول منتصف الثلث األول من 

. يزيد عدد خاليا الدم البيضاء مع بداية المخاض، من الحمل  30الحمل، ويصل إلى ذروته بحلول األسبوع 

إلى   إلى مستويات تصل  يصل  إلى    109×    25وربما  لتر  )الجدول    109×    30/  لتر  الزيادة  8/  هذه   .)

الفيزيولوجية في عدد خاليا الدم البيضاء ناتجة في المقام األول عن زيادة في عدد العدالت المحببة  

توخّ  يجب  الدوران.  في  إنتان، والمفصصة  وجود  لتحديد  البيضاء  الدم  تفسير عدد خاليا  الحذر عند  ي 
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إلى أسبوعين بعد   أسبوع  الحوامل في غضون  إلى مستويات غير  األعداد  المخاض. تعود  أثناء  خاصة 

 الوالدة.

نتائج  عن  الحمل  أثناء  الدموية  الصفائح  تعداد  دراسات  كشفت  اآللي،  التحليل  أجهزة  إدخال  قبل 

لك، حتى بعد إدخال آالت العد اآللي، بقيت الدراسات غير مؤّكدة، ويرجع ذلك أساًسا إلى متضاربة. ومع ذ

التناقضات في المنهجية واالختالفات في مجموعات الدراسة. على الرغم من هذه القيود، يتفق العديد  

لى الرغم من / لتر. ع  109×    150من الخبراء على أّن عدد الصفائح الدموية في الحمل نادًرا ما يقل عن 

/ لتر( في النساء   109×    150/ لتر إلى    109×    70حدوث انخفاض طفيف في عدد الصفائح الدموية )

الدموية في  الصفائح  الكبير في عدد  االنخفاض  الحملي، يمكن مالحظة  الصفيحات  المصابات بنقص 

متالزمة   أو  المشيمة،  وانفكاك  الحملي،  االنسمام  مثل  تلخيص  .  HELLPحاالت  التي تّم  التغييرات 

لوحظت في تعداد كرّيات الدم الحمراء، وكرّيات الدم البيضاء، والمعلمات الدموية األخرى أثناء الحمل في 

 . ( 8الجدول )

 التغيرات في الكريات الحمراء والبيضاء والفصيحات وبقية عناصر الدم خالل فترة الحمل .  8الجدول  

 عناصر الدم 
النساء غير  

 الحوامل 

األول من  الثلث 

 الحمل 

الثلث الثاني  

 من الحمل 

الثلث الثالث  

 من الحمل 

 اإلريثروبويتين 

 )وحدة دولية/ل( 
4–27 12–25 8–67 14–222 

 116–0 230–2 130–6 200–10 فيرتين )مكغ/ل( 

كريات الدم   الفوالت،

 ( ]مكغ/دل[انومول/ل الحمراء)ن

340–1020 

(15.0–45.0 ) 

310–1335 

(13.7–58.9 ) 

213–1876 

(9.4–82.8 ) 

247–1502 

(10.9–66.3 ) 

 فوالت المصل 

 ( ]مكغ/دل[)نانومول/ل 

7.0–39.7  

(0.31–1.75 ) 

5.9–34.0  

(0.26–1.50 ) 

1.8–54.4  

(0.08–2.40 ) 

3.2–46.9  

(0.14–2.07 ) 

 150–95 148–97 139–116 160–120 هيموغلوبين )غ/ل( 

 40.0–28.0 39.0–30.0 41.0–31.0 46.0–36.0 هيماتوكريت )%( 

 حديد المصل 

 ( ]مكغ/دل[)نانومول/ل 

5.4–28.7 

(30–160 ) 

12.9–25.6 

(72–143 ) 

7.9–31.9 

(44–178 ) 

5.4–34.6 

(30–193 ) 

هيموغلوبين الكرية الحمراء 

  الوسطي 

 ( ]مكغ/دل[انومول/ل )ن

26–34 30–32 30–33 
 

29–32 

 99–81 97–82 96–81 100–80 حجم الكرية الوسطي 
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 التغيرات في الكريات الحمراء والبيضاء والفصيحات وبقية عناصر الدم خالل فترة الحمل .  8الجدول  

 أو فيمتولتر(  مكعب)ميكرو متر 

 429–146 409–155 391–174 415–165 ( 109/ل × )تعداد الصفيحات  

 تعداد الكريات الحمراء 

 ( 109/ل × )
4.00–5.20 3.42–4.55 2.81–4. 2.71–4.43 

قياس توزيع كريات الدم  

 الحمراء )%( 
11.5–14.5 12.5–14.1 13.4–13.6 12.7–15.3 

 الكريات البيض تعداد 

 ( 109/ل × )
4.5–11.0 5.7–13.6 5.6–14.8 5.9–16.9 

 13.1–3.9 12.3–3.8 10.1–3.6 4.6–1.4 ( 109/ل × )العدالت  

 3.6–1.0 3.9–0.9 3.6–1.1 4.6–0.7 ( 109/ل × )اللمفاويات  

 1.4–0.1 1.1–0.1 1.1–0.1 0.7–0.1 (109/ل × ) وحيدات النوى 

 0.6–0 0.6–0 0.6–0 0.6–0 (109/ل × ) الحمضات 

 0.1–0 0.1–0 0.1–0 0.2–0 ( 109/ل × )األسسات  

Sources: Kratz, et al., 2004; Abbassi-Ghanavati, et al., 2009 

الخثاري   االنصمام  حدوث  خطر  من  الحمل  أثناء  تحدث  التي  والفيزيولوجية  التشريحية  التغّيرات  ُتزيد 

ثالوث   مع  التغييرات  هذه  تتوافق  الحوامل؛  غير  بالنساء  مقارنة  أضعاف  خمسة  إلى  أربعة  بمقدار 

Virchow  :.للتخثر األهبة  وزيادة  الوريدي،  الركود  وزيادة  الدموي،  الوعاء  جدار  الحالة    إصابة  تنتج 

الوريدية المتزايدة في األطراف السفلية بشكل أساسي عن ضغط الوريد األجوف السفلي وأوردة الحوض 

عن طريق الرحم المتضخم. يغير الحمل أيًضا التوازن الدقيق للنشاط المحفز للتخثر ومضاد التخثر ومزيل  

أّن ا الدم بشكل عام؛ في حين  إلى فرط تخثر  البالزمي(،   1لعوامل  الفبرين، مما يؤدي  )الفيبرينوجين 

دون تغيير. باإلضافة إلى   IXو    Vو    IIوالسابع، والثامن، والعاشر تزداد بشكل ملحوظ، وتبقى العوامل  

.  2و    1ذلك، يسبب الحمل انخفاًضا في نشاط تحّلل الفبرين من خالل زيادة مثبط منشط البالزمينوجين  

أثناء الحمل دون تغيير البروتين   Sات البروتين الكلي والحر  وبالمثل، لوحظ انخفاض تدريجي في مستوي

C  ومضاد الثرومبينIII . (10و  9الجدولين )تّم تلخيص هذه التغييرات في نشاط نظام التخثر في . 
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 التغيرات في عوامل التخثر خالل فترة الحمل .  9الجدول  

 التغير عن حالة ما قبل الحمل عوامل التخثر 

 ال يتغير  IIIأنتي ثرومبين 

  ( 1الفيبروجين البالزمي )العامل 

 ال يتغير  العامل الثاني 

 ال يتغير  العامل الخامس

  العامل السابع 

  العامل الثامن 

 ال يتغير  العامل التاسع 

  العامل العاشر 

  الحر  Sالبروتين 

  1مثبط تفعيل البالسمينوجين 

  2البالسمينوجين مثبط تفعيل 

 ال يتغير  Cالبروتين 

  عامل فون ويلبراند

Source: American College of Obstetricians and Gynecologists, 2011. 
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 التغير في مستويات عوامل التخثر خالل الحمل .  10الجدول  

 عامل التخثر 
النساء غير 

 الحوامل 

الثلث األول من  

 الحمل 

الثاني من  الثلث 

 الحمل 

الثلث األخير من  

 الحمل 

  IIIأنتي ترومبين 

 الوظيفي % 

 )وحدة/ل( 

80-130 

(0.8-1.3 ) 

89-114 

(0.89-1.14 ) 

88-112 

(0.88-1.12 ) 

82-116 

(0,82-1.16 ) 

 1.17-0.13 1.29-0.32 0.95-0.05 0.5> ديمر )مغ/ل( -د

الفيبرينوجين  

(  Iالبالزمي )العامل 

 غ/ل

1.5-4.0 2.44-5.1 2.91-5.38 3.37-6.19 

 VII  )%( 60-140 100-146 95-153 149-211العامل 

 VIII )%( 50-200 90-210 97-312 143-253العامل 

INR 0.9-1.04 0.89-1.05 0.85-0.97 0.80-0.94 

زمن  

الترومبوبالستين  

،  PTTالجزئي 

 المفعل )ثانية( 

22.1-35.1 24.3-38.9 24.2-38.1 24.7-35.0 

زمن البروترومبين  

PT 

 )ثانية(

11.1-13.1 9.7-13.5 9.5-13.4 9.6-12.9 

الوظيفي   Cبروتين 

)%( 
70-140 78-121 83-133 67-135 

 101-33 101-27 105-39 140-70 الكلي )%(  Sبروتين 

 65-20 113-19 133-34 140-70 الحر )%(  Sبروتين 

مفعل  

البالسمينوجين  

 النسيجي 

 )مكرو غ/ل( 

1.6-13 1.8-6.0 2.4-6.6 3.3-9.2 

مثبط مفعل 

البالسمينوجين  

 1النسيجي 

 مكرو غ/ل( )

4-43 16-33 36-55 67-92 

عامل فون ويلبراند  

)%( 
 260-121 غير مقاسة  غير مقاسة  75-125

Sources: Kratz, et al., 2004; Abbassi-Ghanavati, et al., 2009. 
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من   العديد  في  التوسط  البروتينات يتم  تفاعل  طريق  عن  واالستقالبّية  البيوكيميائية  التغيرات 

الجنيني   للنمو  ضرورية فقط  ليست  التغييرات  هذه  الحمل.  أثناء  الستيرويدية  والهرمونات  المختلفة 

المبكر والحًقا، ولكنها مهمة أيًضا في تعبئة مخازن الطاقة ونقل العناصر الغذائية أثناء الحمل. ومن ثّم 

الجدول  يمكن ال الحمل أن تؤثر سلًبا على نتائج األم والجنين. يلخص  أثناء  الغدد الصماء    11ضطرابات 

 التغيرات الفيزيولوجية لمستويات الهرمون خالل األثالث المختلفة من الحمل. 

 الغدد الكظرية 

ا األلدوستيرون،  الحر،  الكورتيزول  الكلي،  الكورتيزول  تراكيز  في  عامة  بزيادة  الحمل   لديوكسييرتبط 

الدم.   الكظر في  لقشر  الموجه  والهرمون  بالكورتيكوستيرويد،  المرتبط  الجلوبيولين  كورتيكوستيرون، 

على الرغم من أّن وزن الغدد الكظرية ال يتغير بشكل ملحوظ أثناء الحمل، إال أّنه لوحظ توسع المنطقة  

الزيادة خالل الثلث الثاني من الحمل    الحزامية. تبدأ تراكيز الجلوبيولين المرتبطة بالكورتيكوستيرويد في

وترتفع إلى ضعف المستويات غير الحوامل في تمام الحمل؛ تظهر تراكيز الكورتيزول الكلية والحرة زيادة 

)الجدول   الحمل  من  الثاني  الثلث  بداية  في  إنتاج  11موازية  من  النهاري  النمط  على  الحفاظ  يتّم   .)

أعلى بكثير في الصباح منها في فترة ما بعد الظهر. تكون الغدة    الكورتيزول أثناء الحمل، مع وجود قيم

الكظرية أكثر استجابة للهرمون الموجه لقشر الكظر أثناء الحمل، مما يتسبب في ارتفاع أكبر في تركيز  

الكورتيزول لجرعة معينة من هرمون قشر الكظر. على الرغم من هذه التغييرات، ال يتغير إفراز البول 

 (. 11مانديليك والميتانيفرين أثناء الحمل )الجدول   والمينات وحمض الفانيليلمن الكاتيك

 البنكرياس 

ينتج عن الحمل نقص سكر الدم أثناء الصيام وفرط سكر الدم بعد األكل وفرط أنسولين الدم. في وقت 

الجزيرية، وتضخم خاليا بيتا، الخاليا  وإفراز   مبكر من الحمل، يحفز اإلستروجين والبروجسترون تضخم 

البنائية   حالة  هي  اإلجمالية  النتيجة  لألنسولين.  المحيطية  األنسجة  حساسية  وزيادة  األنسولين، 

المرتبطة بزيادة استخدام الجلوكوز، وانخفاض تكوين السكر، وزيادة تخزين الجليكوجين. ومع ذلك، في 

والكور البروجسترون  هرمون  مستويات  ارتفاع  يساهم  الحمل،  من  األخير  والجلوكاجون النصف  تيزول 

والالكتوجين المشيمي البشري والبروالكتين، جنًبا إلى جنب مع انخفاض ارتباط مستقبالت األنسولين، 

في مقاومة األنسولين. بعد الرضاعة، تحافظ مقاومة األنسولين على مستويات عالية من الجلوكوز في 
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التغيرات المسببة لمرض السكر لدى بعض    الدم، وبالتالي تعزز نقل الجلوكوز إلى الجنين. قد تؤدي هذه

 النساء الحوامل إلى اإلصابة بالسكري الحملي.

 التغيرات الفيزيولوجية في مختلف الهرمونات خالل فترة الحمل .  11الجدول  

 المعامل الهرموني
النساء غير  

 الحوامل

الثلث األول من  

 الحمل

الثلث الثاني من  

 الحمل

الثلث الثالث من  

 الحمل

 األلدوستيرون 

(pmol/L  g/dL]) 

55 -250 

(2 -9 ) 

166 -1885 

(6 -104 ) 

250 -1885 

(9 -104 ) 

416 -2802 

(15 -101 ) 

 األنزيم المحول لألنجيوتنسين 

(U/L [nkat/L]) 

 <670 

 <(40) 

1 -38 

(16 -633 ) 

1 -36 

(16 -60 ) 

1 -39 

(16 -650 ) 

 الكورتيزول

(nmol/L[μg/dL]) 

0 -690 

(0 -25 ) 

193 -524 

(7 -19 ) 

276 -1159 

(10 -42 ) 

331 -1379 

(12 -50 ) 

 اإلستراديول 

(nmol/L  [ng/dL]) 

0.07  -1.63 

(2 –44.3 ) 

0.69  -9.17 

(18.8-249.7 ) 

4.69  -26.40 

(127.8-719.2 ) 

22.53  -127 

(613.7 -346 ) 

 A1c (%) 3.8 -6.4 4 -6 4 -6 4 -7هيموغلوبين 

 هرمون جارات الدرق

(ng/L) 
10 -60 10 -15 18 -25 9 -26 

البروتين المرتبط بهرمون جارات 

 الدرق

(pmol/L) 

 <1.3 0.7 -0.9 1.8 -2.2 2.5 -2.8 

 البروجستيرون 

(nmol/L[μg/dL]) 

0.64  -64 

(0.02  -2 ) 

25.4  –153 

(0.8 -4.8 ) 
 غير مقاس

315 -1088 

(9.9 -34.2 ) 

 البروالكتين 

(μg/L) 
0 -20 36 -213 110 -330 137 -372 

الغلوبيولين الرابط للهرمونات 

 الجنسية 

(nmol/L) 

18 -114 39 -131 214 -717 216 -724 

 الهرمون المنبه للدرقية 

(mU/L 
0.5 -4.7 0.60  -3.4 0.37  -3.6 0.37  -4.04 

 الثيروكسين الحر 

(pmol/L[ng/dL]) 

10.3  -35 

(0.8 -2.7 ) 

10.3  -15.5 

(0.8 -1.2 ) 

7.7 -12.9 

(0.6 -1 ) 

6.4 -10.3 

(0.5 -0.8 ) 

Sources: Kratz, et al., 2004; Abbassi-Ghanavati, et al., 2009 
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 الغدة النخامية 

المنتجة   للخاليا  االستروجين  هرمون  انتشار  طريق  عن  الحمل  أثناء  النخامية  الغدة  تضخم  يحدث 

للتغييرات في إمداد الدم، وعلى وجه للبروالكتين. قد يجعل هذا التوسيع الغدة النخامية أكثر عرضة  

التحديد زيادة خطر االحتشاء في سياق نزيف ما بعد الوالدة المفرط. تبدأ مستويات البروالكتين في الدم  

مرات عند تمام الحمل. في   10في الزيادة في وقت مبكر من الثلث األول من الحمل وتكون أعلى بمقدار  

أشهر من الوالدة. ومع   3البروالكتين إلى القيم األساسية بعد  النساء غير المرضعات، تعود مستويات  

ذلك، في النساء المرضعات، قد تستغرق هذه العودة عدة أشهر وتتأثر بطول وتكرار الرضاعة. تزداد 

نانوغرام    30نانوغرام / لتر في األشهر الثالثة األولى، و    10مستويات األوكسيتوسين طوال فترة الحمل:  

نانوغرام / لتر عند تمام الحمل. تزيد هذه المستويات بشكل كبير وتبلغ   75ث الثالث، و لتر في الثل  /

 ذروتها أثناء المخاض. 

 الغدة الدرقية 

إّن الحمل هو حالة من السواء الدرقية، على الرغم من حدوث تغيرات في مورفولوجيا وأنسجة الغدة  

ة الدرقية دون تغيير أو يزيد قلياًل. باإلضافة  الدرقية. مع تناول كمية كافية من اليود، يظل حجم الغد

إلى ذلك، تزداد األوعية الدموية في الغدة الدرقية ويالحظ الدليل النسيجي لتضّخم الجريبات. ومع ذلك، 

 فإّن تطور تضخم الغدة الدرقية في أي وقت أثناء الحمل يعتبر غير طبيعي ويجب تقييمه. 

الحمل من  األولى  الثالثة  األشهر  ثالثي خالل  وإجمالي  الدرقية  الغدة  هرمون  إجمالي  تركيزات  تبدأ   ،

إنتاج   لزيادة  نتيجة  األول  المقام  في  وذلك  الحمل،  منتصف  في  والذروة  الزيادة  في  يودوثيرونين 

الجلوبيولين المرتبط بالغدة الدرقية. ومع ذلك، تظل تركيزات هرمون الغدة الدرقية دون تغيير خالل 

الثالثة األولى انخفاض بنسبة  األشهر  الثلث ٪ في متوسط    25، وبعد ذلك يكون هناك  التراكيز خالل 

هرمون الغدة الدرقية بشكل عابر في األشهر الثالثة األولى. بعد هذا الثاني والثالث من الحمل. ينخفض  

تظ  ثم  الحمل  من  األول  الثلث  بنهاية  الحوامل  غير  مستويات  إلى  التراكيز  ترتفع  األولي،  ل  االنخفاض 

مستقرة طوال الفترة المتبقية من الحمل. ُيعتقد أّن االنخفاض العابر في هرمون تحفيز الغدة الدرقية  

الغدة   هرمون  زيادة  مع  ويتزامن  البشرية  المشيمية  التناسلية  للغدد  المثبطة  التأثيرات  إلى  يرجع 

 الدرقية في الثلث األول من الحمل. 
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األم من رفض   النمو مع منع  الجنين من  آليات معقدة تمّكن  للحمل على  المناعية  التكّيفات  تشتمل 

الجنين كجسم غريب. تتضمن هذه اآلليات عوامل جنينية مثل تعبير معقد التوافق النسيجي الرئيسي 

من الفئة األولى باإلضافة إلى عوامل خاصة باألم مثل الخاليا القاتلة الطبيعية للرحم وتحّول المتغير  

. قد يفّسر هذا التحول في المناعة الخلوية من 2إلى النوع    1السيتوكينات الخلوية المساعدة من النوع  

أكثر عرضة لإلصابة  ، بسبب كون النساء الحوامل  2إلى المناعة الخلطية من النوع    T-helper  1النوع  

 بالعدوى الفيروسية. 
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ازداد في اآلونة األخيرة ُمعدل انتشار المشاكل الطبية المرتبطة بالحمل وهذا يعود إلى التفاعل الُمعّقد  

حاصل في الطب الحديث. ُتأجيل النساء بين العوامل السكانية وتلك المتعلقة بنمط الحياة، والتطور ال

للعمر  نظرًا  المكتسبة  لألمراض  عرضة  أكثر  يجعلُهّن  حياتهن،  من  متأخر  وقت  إلى  األطفال  إنجاب 

المتقدم، مثل الضغط المرتفع والبدانة، وبالتالي يتواجد خطر أكبر لحدوث السكري الحملي، واالنصمام  

ي للنساء بالحمل على الرغم من وجود مشاكل صحّية مزمنة  الخثاري الوريدي. سمح التطور الطبي والجراح

والتي كانت سابقًا سببًا الستبعاد الحمل. ومع ذلك، لم يخلو األمر من بعض الخطورة حيُث أظهر تقرير 

MBRRACE  سرية حول الوفيات واإلمراضيات عند األمهات( أّن ثلثي وفيات األمهات في   ت)استقصائيا

و   2011-13 مرافقة  إمراضيات  لديهن  نساء  )الشكل  30كانت  بدينات  كّن  المتوفيات  األمهات  من   %1  .)

باإلضافة لذلك، مقابل كل وفاة وّلادية هنالك العديد من النساء عانين من إمراضيات شديدة خالل أو 

أن معدل القبول   (ICNARC)مل. أظهر المركز القومي للبحوث والتدقيق في العناية المشددة  بعد الح

أم، بالمقارنة مع معدل  100,000لكل    290حوالي    12-2009في العناية المشددة قد بلغ خالل الفترة  

 أم خالل نفس الفترة.  100,000لكل   11الوفيات الوالدية التي قد بلغت أقل من  

 

 . MBRRACE 2015ُمقتبسة من تقرير    13- 2011سمات محددة لألمهات المتوفيات في  .  1الشكل  

(. كما يظهر 1  يمكن تصنيف الوفيات الوّلادية إلى مباشرة )أثناء الوالدة( أو غير مباشرة )دوائية( )اإلطار

، توجد زيادة مثيرة للقلق في معدل الوفيات غير المباشرة على مدى الخمس والعشرين (2  الشكل )في  

الحاالت  هيمنت  باالنخفاض.  المباشرة  الوفيات  استمرت  المعدل،  هذا  استقر  وبينما  الماضية،  سنة 

)الشكل   الوالدية  للوفيات  الرئيسية  األسباب  قائمة  على  كل  3الطبية  يكتسب  ان  المهم  من  لذلك،   .)
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مراقبة  األ الحمل  أثناء  الرعاية  يتضمن  الحمل.  في  الطبية  المشاكل  وفهم حول  أساسية  معرفة  طباء 

إّن االكتشاف والعالج السريع لألمراض  متعددة االختصاصات على طول الحمل وفترة ما بعد الوالدة. 

شعاعية  الحادة والمزمنة له فائدة واضحة، حيث يمكن استخدام معظم األدوية ووسائل االستقصاء ال

 أثناء الحمل. 

 

- 1985أم في المملكة الُمّتحدة، في فترة    100.000مباشرة لكل  ال معدل الوفيات المباشرة وال   . 2الشكل 

األولية    2013 ارتفعت  13- 2011)البيانات  المباشرة  غير  األسباب  عن  الناجمة  الوفيات  في  (.  واستقرت 

تقرير   ُمقتبس من  غير مباشرة.  أسباب  الوفيات من  تنخفض  ذلك،  من  العكس  على  األخيرة.  السنوات 

2015 MBRRACE . 

 ( 2010تعريفات الوفيات الوّلادية )حسب منظمة الصحة العالمية   . 1اإلطار  

يوم من نهاية الحمل )النفاس( نتيجة أي سبب  42الوفيات الوّلادية: هي وفاة امرأة أثناء الحمل أو خالل 

 مرتبط بالحمل أو تفاقم بسبب الحمل أو تدبيره، ولم ينجم عن حادث أو أسباب عرضية.  

المباشرة: هي وفيات ناجمة عن مضاعفات الوالدة )الحمل، المخاض، والنفاس(، والناتجة من المداخالت، 

األخطاء، والمعالجة الخاطئة أو نتيجة سلسلة من األحداث ناتجة من األسباب المذكورة سابقًا. تتضمن 

 .  األمثلة خمج الطرق التناسلية، اضطرابات ارتفاع الضغط أثناء الحمل والخثار

غير المباشرة: هي الوفيات الناجمة عن أمراض موجود سابقًا، أو أمراض تطورت خالل الحمل والتي لم 

تكن ناتجة عن أسباب والدية مباشرة، ولكنها تفاقمت بسبب التأثيرات الفيزيولوجية للحمل. تتضمن 

 واألسباب النفسية. األمثلة األمراض القلبية الوعائية، اضطرابات العصبية، االنتانات ال تناسلية  
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والدة في المملكة المتحدة،    100.000األسباب المباشرة وغير المباشرة لوفيات األمهات لكل    . 3الشكل  

* على الرغم من تصنيف الخثار وتسمم الحمل    1.   2015لعام    MBRRACE. مقتبس من تقرير  13- 2011

 امل الخطر الطبية و / أو األمراض المرافقة.  على أنهما "مباشر"، إال أنهما غالًبا ما يكونان مرتبطين بعو 

. يجب أن تبدأ المعالجة قبل الحمل، ويجب على (4الشكل  ) ُلِخصت أساليب تدبير المشاكل الصحية في  

كل األطباء النظر في تقديم المشورة الطبية حول الحمل كجزء من استشاراتهم الروتينية للمريضات في 

" والتأكد من تلقي األطباء التدريب المناسب التخاذ اإلجراءات    MBRRACEسن اإلنجاب. يدعو تقرير  

متضمنة   صحية،  مشاكل  لديهن  اللواتي  للنساء  ُمصممة  الخدمات  هذه  وأن  الحامل،  المرأة  عناية  في 

 األمراض قبل الحمل، خالل الحمل، الوالدة، والنفاس".  

 
 . مل . النواحي الثالث في تدبير النساء اللواتي لديهن مشاكل طبية أثناء الح 4الشكل  

العناية متعددة
ل االختصاصات خال

الحمل وفترة ما 
بعد الوالدة

ج تحسين العال
الطبي

االستشارة 
الطبية في 

الفرص 
السانحة
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َيمكن أن تنتج المضاعفات أثناء الحمل عن حاالت صحية يتعلق حدوثها بالحمل تحديدًا، أو حاالت تظهر 

بشكل شائع أثناء الحمل، وهذه المضاعفات قد تؤثر على األم والجنين خالل أي فترة من الحمل، خالل 

 :نذكر المضاعفات اآلتيةالمخاض، أو بعض الحمل، 

ُيشار للغثيان والقياء أثناء الحمل بالغثيان الصباحي، يبدأ عادًة بين األسبوع الرابع والسابع بعد آخر  

الحمل.   الثاني من  الثلث  أكبر ويتحسن عادًة في  الغثيان والقياء بشكٍل  بتواتر  دورة طمثية. ويتصف 

الق   NVPيؤثر   هو  له  األشد  الشكل  وإّن  الحوامل،  معظم  بالتقيُّؤ  على  ويتصف  الحملي  المفرط  يء 

 المستمر، نقص الحجم، الحماض، اضطراب الشوارد، وخسارة الوزن.  

إّن النساء الحوامل أكثر ُعرضة لعوز الفوالت وذلك بسبب زيادة الحاجة له. مضاعفات هذا العوز تتضمن 

 عيوب األنبوب العصبي، إجهاض عفوي، وانفصال المشيمة. 

من   أقل  إلى  الخضاب  بانخفاض  الحامل  المرأة  عند  الحديد  بعوز  الدم  فقر  تشمل    g/dL.  11ُيعرف 

األعراض الوهن، مستويات طاقة منخفضة، وزلة تنفسية بالجهد. تزداد الحاجة للحديد أثناء الحمل مع 

كل يوم تقريبًا. يترافق عوز الحديد    mg  2.5  في التسعة أشهر أو  mg  680خسارة صافية للحديد بمقدار  

 أثناء ثلثي الحمل األوليين مع زيادة في الوالدة الُمبكرة ووزن والدة منخفض عند األطفال.  

الوريدي   االخثاري  الُمتحدة    (VTE)ُيعدُّ االنصمام  الممكلة  المؤدي لوفيات األمهات في  الرئيسي  السبب 

 . 2008- 2002وقد انعكس في السنوات األخيرة انخفاض معدل الوفيات بين عامي  

الخطر   VTE ازداد خطر اإلصابة ب السكان. يزداد هذا  بالمقارنة مع عامة  مرات  إلى ست  أربع  النسبي 

بازدياد العمر الحملي ويصل إلى ذروته مباشرًة بعد الوالدة. تزيد الوالدة القيصرية خطر اإلصابة بشكل  

ادية  إّن بعض النساء معرضات بشكل أكبر نتيجة عوامل طبّية أو ولّ . كبر خاصًة إذا ُأجريت بشكٍل طارئأ

وبالتالي يجب الوقاية من التخثر قبل وبعد الوالدة من خالل استعمال هيبارين منخفض الوزن الجزيئي 
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(LMWH ال إن   .) LMWH    الكلية من  الحديثة  التوجيهية  القواعد  وتؤمن  الحمل  في  وفّعال  آمن 

دابير الوقائية، إلى جانب الت  ( نهج ُمفّصل حول تصنيف الخطر. RCOG)الملكية ألطباء النساء والتوليد  

الحاد شكل سريع أثناء الحمل. ُتالحظ الركودة الدموية في الساق   VTEفمن المهم تشخيص ومعالجة ال

والشريان  األيمن  الحرقفي  الوريد  األيسر من قبل  الحرقفي  الوريد  أكبر بسبب انضغاط  اليسرى بشكل 

% في الوريد الحرقفي 70هة الُيسرى و% من خثار الوريد العميق أثناء الحمل تكون في الج85المبيضي. إن  

 الفخذي )والتي تميل إلى التسبب بالصمة الرئوية(.  

( بسبب PEإّن الحصول على تاريخ مرضي شامل وفحص دقيق ُمهم عند تقييم االنصمام الرئوي الحاد )

أ الشعاعية  الصدر  إجراء صورة  األبهر. يجب  القلبية وتسلخ  التفريقية لإلصابة  التشاخيص  واًل شمول 

بشكل دائم )خطر اإلشعاع ضئيل( كون الريح الصدرية وذات الرئة قد تظهر بنفس األعراض. إذا ما زال 

ب  )PE ُيشتبه  الُمشعة  بالنظائر  الومضاني  التصوير  إجراء  يجب  عندها   ،VHQ الطبقي التصوير  أو   )

ل، حيث يعتقد . ال يجب حجب الوسائل االستقصائية فقط ألّن مريضة حام(CTPA)لألوعية الرئوية  

أكبر من الخطر المترافق مع استخدام   VTE أّن الخطر أثناء الحمل وما بعد الوالدة عند إهمال تشخيص ال

، CTPAإن المخاطر على الجنين ُمنخفضة بكال وسيلتي التصوير. بالمقارنة مع    ؛ الوسائل االستقصائية

 1/280,000زيادة مرتفعة خفيفة في خطورة التسبب بسرطان الطفولة )   VQمن الممكن أن يحمل ال  

مع نسبة خطر أكبر ُمهّمة بحدوث سرطان     CTPA(. ومع ذلك، يترافق ال1/1,000,000ُمقابل أقل من  

بنسبة   الحياة  مدى  على  الخطر  )يرتفع  وقوع  13.6الثدي  ونسبة  بالجرعة   (%1/200،  الشروع  يجب 

رَة وُتستمر في حال تم تأكيد التشخيص. إّن الجرعة المطلوبة أكبر من تلك مباش  LMWHالعالجية من  

ل  التوجيهية  القواعد  في  إدراجها  وتّم  الحامالت  غير  المريضات  لعالج  ينبغي   . RCOGالمستخدمة 

. على أّية حال، rivaroxabanتجنب الوارفارين في الحمل، كذلك بالنسبة لمانعات التخثر الفموية مثل  

  الحمل مضاد استطباب لحل الخثرة، والذي يمكن النظر في تطبيقه إذا وِجدت صّمة رئوية كبيرة. ال ُيعدُّ

السكان، عند دراسة المرضى المترددين إلى قسم اإلسعاف بشكوى   ُيعّد الصداع شكوى شائعة بين عامة

اإل الصدا نسبة  متناسب  غير  وبشكل  كانت  ) ع  بين  71ناث  تتراوح  وأعمارُهّن  )   49و  %18(  .  %( 71سنة 

وبالتالي ليس مستغربًا أن يكون عرضُا متكررًا نسبيًا عن النساء الحوامل. إّن الغالبية الُعظمى من حاالت 

دة لذاتها وذات آلية مرضية حميدة لكن هنالك بعض األسباب المحتملة الخطرة والتي يجب الصداع محدّ 
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النظر بها. تستدعي بعض أسباب الصداع درجة عالية من الشك بشكل خاص عند المريضات الحوامل.  

من المهم الحصول على تاريخ مرضي شامل لكل مرضى الصداع. غالبًا ما يكون الفحص السريري طبيعي 

 مكن الستجواب سريري جيد في أغلب الحاالت أن يؤمن المعلومات المطلوبة لتشكيل تشخيص.  وُي

ُيشِكل الصداع البدئي مثل الشقيقة والصداع التوتري غالبية حاالت الصداع في الحمل. الحظت غالبية  

فاض في في تواتر وشّدة الهجمات، ربما بسبب االنخ  النساء المصابات بالشقيقة قبل الحمل انخفاضاً 

% من المريضات زيادة سوء األعراض 10تقلب الهرمونات التناسلية. على الرغم من ذلك، شهدت حوالي  

 وقد تظهر الشقيقة حديثًا أثناء الحمل.  

بالمزيد من  للقيام  التوتري، فال يوجد حاجة  أو الصداع  السريري تشخيص الشقيقة  التقييم  إذا دعم 

ياة واستخدام المسكنات البسيطة هي عالجات الخط األول. ينبغي االستقصاءات. إّن تعديل أساليب الح

ُيقبل   والتجفاف.  المحفزة  األغذية  واالبتعاد عن  النوم  من  كافي  قدِر  بالحصول على  المرضى  توصية 

الثلث األول والثاني. استخدام   أثناء  الباراسيتامول وُيمكن وصف اإليبوبروفين لفترة قصيرة  استعمال 

ر على الجنين ولكن يجب استخدامها باعتدال بسبب آثارها الجانبية وميلها للتسبب األفيونات غير ضا

 بالصداع المرتد. يمكن إضافة ميتوكلوبراميد، سيكليزين، أو بروكلوربيرازين لعالج الغثيان والقياء.  

تتوافر بيانات متزايدة حول أمان استعمال أدوية التريبتان لعالج الشقيقة أثناء الحمل. ُيمكن استعمال 

سوماتريبتان لعالج هجمات الشقيقة الحادة في حال فشل العالجات األخرى، حيُث لم يترافق استعماله 

الممكن اعتبار استعمال   مع تشوهات األجنة أو نتائج خطيرة. في حال كانت الهجمات متكررة، حينها من

إضافة حاصرات   يمكن  األول.  العالج  خط  هي  األسبرين  من  منخفضة  جرعات  التأقية،  الصدمة  أدوية 

)مثل بروبرانولول( في حالة عدم فعالية السابقة، ثّم يمكن استعمال   β-blockers مستقبالت بيتا  

 جي ثالث.  مضادات االكتئاب ثالثية الحلقة )مثل إيميتريبتيلين( كخيار عال

من المهم أخذ األسباب الثانوية كاحتمال تشخيصي تفريقي للصداع بالحسبان، والتي تطلب استقصاءات 

النقرة.   التهاب السحايا بصداع مع حّمى وصالبة  عاجلة. قد يظهر ما قبل االرتجاع بصداع وقد يظهر 

بشكٍل هام. أعلى ما يكون   يرفع الحمل من احتمالية حدوث النزف تحت العنكبوتي وخثار الوريد المخي

 الخطر في فترة النفاس )الستة أسابيع األولى بعد الوالدة(. 

يجب إجراء التصوير العاجل للمرضى الذين يعانون من صداع كقصفة الرعد، مالمح ارتفاع الضغط داخل  

إجراء   اآلمن  من  نوبات.  أو  العصبي  العجز  ومت  CTالقحف،  بسهولة  متوفر  الحمل،  أثناء  فوق للدماغ 

في استقصاء النزف الحاد. الجرعة الشعاعية قليلة والتعرض القاتل ضئيل. ومع   MRIبالفعل على ال  
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ذلك، فإّن الرنين المغناطيسي مفضل من أجل الخثار الوريدي المخي. متالزمة تضيق األوعية المخية  

ي قد تسبب نزيفًا القابلة للعكس هي اضطراب حديث االكتشاف له عالقة بتوتر األوعية المخية، والت

الوالدة. بعد  ما  فترة  األوعية   في  رنين  باستعمال  ُيشخص  مرتفع.  ضغط  مع  مترافقة  تكون  قد 

 يزول عادَة خالل ثالثة أشهر. خرز الوعائي( ويعالج ب نيموديبين والمغناطيسي )مظهر مميز لل

ا الذئبة  مثل  الجهازية  االلتهابية  األمراض  وأمرض ُتعُد  الرثياني  المفاصل  التهاب  الحمامية،  لجهازية 

في   الموضح  النهج  اإلنجاب.  سن  في  النساء  عند  نسبيًا  شائعة  االلتهابية  مناسب   (4الشكل  )األمعاء 

ن السيطرة الجيدة على المرض تعود بفائدة واضحة على بشكل خاص للنساء المصابات بهذه األمراض. إ

 أظهر  .النتائج السلبية للجنين وحديثي الوالدة باإلضافة إلى تحسين الخصوبةاألم ولكنها تقلل أيًضا من  

ُأجري في عام   التهابي فّعال معرضون   2013تحليل بعدي  أثناء مرض أمعاء  اللواتي يحملن  النساء  أّن 

 .(%29–23) من تلك اللواتي يحملن أثناء هجوع المرض (%55–46)لنشاط المرض أثناء الحمل بشكٍل أكبر  

بشكٍل مشابه، فإّن نوبات الذئبة الحمامية الجهازية أثناء الحمل أكثر شيوعًا عند اللواتي لديهن مرض 

الحمل. أثناء  بأمان   إن  فّعال  يتعلق  الصحّية  الرعاية  ومقدمي  المرضى  عند  للشك  الرئيسي  السبب 

ًا ما ُتستخلص معلومات استخدام األدوية أثناء الحمل. ُرخص ألدوية قليلة فقط أثناء الحمل، ألّنه غالب 

النساء غير  وذلك من  واالستقراء  التسجيل  بيانات  الحاالت،  الحيوان، سلسلة  الدراسات على  األمان من 

ألّنه غالبًا    وذلك  X، وA، B، Cالحوامل. أوقفت إدارة الغذاء والدواء األميركية تصنيفات الحمل التقليدية  

في األدلة حول أمان األدوية في الحمل والذي يعّد مهمًا   ما يساء فهمها واستعمالها. هنالك نمو متزايد

لتجنب إيقاف األدوية المهمة بسبب المخاوف النظرية أو غير المبررة. من المهم أيضًا مالحظة أن هناك  

 %(.0.5%( واإلمالص )20-10%(، اإلجهاض )3-2حاالت من تشوهات خلقية كبرى )

لستيروئيدات السكرية، واألدوية الكابحة والمعدلة للمناعة.  ُيستعمل لضبط األمراض المناعية الذاتية ا

% إلى 10يتم استقالب البريدنزلون والميتيلبريدنزلون من قبل المشيمة بشكٍل واسع ويصل أقل من  

الجنين. لم تجد العديد من الدراسات الكبيرة أي تأثيرات ضارة مهمة مرتبطة بتلك األدوية )تشوهات 

رغم من وجود خطر متزايد لإلصابة األمهات بالسكري أو ارتفاع   على .منخفضالدة  كبيرة، الخداجة، وزن و

الضغط الحملي. ُيفضل استعمال البريدنزلون على الستيروئيدات المفلورة، مثل ديكساميتازون، نظرًا  

 لعبور األخير المشيمة بدرجة أكبر.  



34 

 

ناعية الذاتية والروماتيزينية، والداء يمكن استعمال العديد من األدوية المستخدمة لعالج األمراض الم

الحمل. يوضح   ملخص األدوية المستعملة بشكل شائع، ويجب أن   (12  الجدول)االلتهابي المعوي أثناء 

 يتم تقديم المشورة الطبية حول الحمل عند الشروع بهذه األدوية. 

 مثبطات المناعة أثناء الحمل   . 12الجدول  

مسموحة خالل كل  

 مراحل الحمل

مسموحة في المراحل المبكرة من الحمل  

)لكن يمكن االستمرار بها في حال الحاجة لها  

 للسيطرة على المرض( 

يتم تجنبها في كل  

 مراحل الحمل

Prednisolone Infliximab – كان  إذا  20 األسبوع في  ُتَوقف  

 ممكنًا  ذلك
Methotrexate 

Ciclosporin 

Tacrolimus Adalimumab- إذا 28 األسبوع في  ُتَوقف  

 ممكناً  ذلك  كان
Mycophenolate 

Hydroxychloroquine 

Sulfasalazine 
Etanercept  – إذا  28 األسبوع  في ُتَوقف  

 ممكناً  ذلك  كان

Cyclophosphamide 

Mesalazine 
Leflunomide 

Azathioprine 

على   الصرع  المملكة1يؤثر  من سكان  و  %  هناك  23المتحدة  اإلنجاب.  نساء في سن  كن  المرضى  من   %

الحمل. أثناء  الصرع  بإدارة  يتعلق  فيما  رئيسان  الحمل    جانبان  نتائج  على  الصرع  تأثير  هناك  أواًل، 

(.  سلط تقرير AEDرع ))والعكس صحيح(؛ ثانًيا، هناك تداعيات تعرض الجنين لألدوية المضادة للص

MBRRACE 2014   الضوء على أّن غالبية النساء المتوفيات نتيجة أسباب متعلقة بالصرع لديهن صرع

سيء الضبط قبل الحمل وتلقى عدد قليل منُهن المشورة قبل الحمل. هذا يؤكد على الحاجة إلى البدء 

بالعالج قبل الحمل. ونظرًا لوجود نسبة مهمة من الحمول غير المخططة، لذلك يجب اعتبار كل النساء 

بأّي لحظة من حياتهن. يجب أن يستدعي ذلك  بالصرع قد يصبحن حامالت  اإلنجاب والمصابات  بسن 

بالعالج الدوائي وعند اللقاءات   البدءتقديم المشورة للحامل في الفرص السانحة وذلك عند التشخيص أو  

اء الحمل والنساء التالية مع مقدمي الرعاية الصحية. لن تشهد معظم النساء تغيرًا في تواتر النوب أثن 

الحمل. أثناء  المحتمل حدوث نوبات  لنوبة لسنوات عديدة من غير  لم تتعرض  اللواتي   اللواتي  النساء 

)موت مفاجئ غير   SUDEPلديهن صرع سيء الضبط هم األكثر عرضة للتدهور، األذى والموت نتيجة  
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فقد يحدث التدهور نتيجة  متوقع في الصرع(. ومع ذلك، حتى عند المريضات ذوات الصرع جيد الضبط،  

قد يحدث  التوقف عن تناول األدوية المضادة للصرع، أو في حال انخفضت مستويات األدوية بشكٍل مهم.  

هذا نتيجة ضعف االلتزام، الغثيان والقياء، وتغير الحرائك الدوائية. يتسبب الحمل بزيادة تجم توزيع 

ن األدوية. قد يتطلب دواء الالموتريغين بشكٍل خاص الدواء وارتفاع التصفية الكلوية والكبدية للعديد م

  دور    (EMPiRE)زيادة الجرعة بشكل معتبر أثناء الحمل. توضح نتائج الدراسة متعددة المراكز الكبيرة  

 مراقبة األدوية العالجية. 

تتسبب جميع األدوية المضادة للصرع بأثر ماسخ لألجنة، لكن خطر الصرع غير المضبوط بفوق خطر 

هذه األدوية على الجنين. تحمل فالبراوات الصوديوم الخطر األكبر ومرتبطة أيضًا بضعف النمو الحركي 

ساء في سن اإلنجاب  النفسي في مرحلة الطفولة. ُيغير عادَة إلى دواء بديل قبل الحمل. يجب أن تبدأ الن 

باستعمال فالبروات الصوديوم فقط في حال عدم توافر حل بديل مناسب. ُيستمر باستعمال األدوية  

المضادة للصرع األخرى خالل الحمل على الرغم من ضرورة الحصول على استشارة دقيقة للتأكد من أّن 

 المريضة تفهم الفوائد والمخاطر. 

الراجع بقلس غير طبيعي لمحتويات المعدة إلى المري، وظهور أعراضه   يتصف القلس المريئي المعدي

في نقطٍة ما من حملهن.    GERD% من النساء ستختبر أعراض  80-45شائع أثناء الحمل. تقريبًا، حوالي  

. تتشابه السمات السريرية GERD يمكن أن تزداد األعراض سوًء عند النساء اللواتي ُشخصن مسبقًا بال

الحوامل. تشمل األعراض طعم حمضي   GERD لل الموجودة عند غير  الحوامل مع تلك  النساء  عند 

حارق، قلس، وتحرض األعراض بعد الوجبات وعند االستلقاء. تحدث األعراض عند الحوامل بشكل أكثر 

وثه خالل مسار الحمل إّن اآللية المرضية لحد GERD شيوعًا من غير الحوامل، ويظهر زيادة انتشار ال

العوامل   والوظيفية. من  البنيوية  التغيرات  العوامل وترتبط بسلسلة من  الحمل غالبًا متعددة  أثناء 

أثناء الحمل تتضمن انخفاض مقوية المصرة المريئية   GERDالمحتملة والمساهمة في ظهور أعراض 

الحركات    (LES)السفلية   في  التبدالت  إن  الدوائية.  للمنبهات  استجابة  تقلصها  المريئية من وضعف 

ن فهو الممكن أن تكون سبب ُمحتمل آخر، بينما ارتفاع الضغط داخل البطن نتيجة تضخم الرحم الحاض

يجب تقييم فوائد ومخاطر التدبير الطبي للمرض عند النساء الحوامل.    .أقل احتمااًل كسبب لألعراض

لحمل، ويجب أن تتضمن توصيات ( لتدبير ارتجاع المريء المتعلق با5عادًة ُيعتمد نهج تصاعدي )الشكل.
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الخط األول لكل المرضى تعديل نمط الحياة. يشمل تعديل نمط الحياة تناول وجبات أصغر وتجنب تناول 

الطعام في وقت متأخر. على الرغم من كون البيانات التي تدعم تجنب الكافيين و/أو األطعمة الحارة  

تحفّ  التي  األطعمة  تجنب  المريضات  على  يجب  المصرة  محدودة،  يرخي  ان  للنعناع  يمكن  األعراض.  ز 

المريئية السفلية عند المرضى غير الحوامل ولذلك يجب تجنبه، على ال رغم من ذلك ال توجد أدلة فيما 

 يتعلق بالحوامل. للمرضى ذوي األعراض الليلية فمن الممكن لرفع رأس السرير أن ينقص األعراض.

 

 GERDالنهج التصاعدي لتدبير    . 5الشكل  

(.  13)الجدول  يجب مناقشة فوائد ومخاطر األدوية في حال عدم استجابة األعراض لتعديل نمط الحياة  

. 2Hيجب البدء عند المريضات الحوامل مع أعراض خفيفة بمضادات الحموضة أو حاصرات مستقبالت  

ينها البدء  في حال األعراض األكثر شدًة أو المريضات غير المستجيبات للعالج المنصوص فوق، يمكن ح

البروتون   البروتون فيما عدا  (PPI)بمثبطات مضخة  والدواء كل مثبطات مضخة  الغذاء  إدارة  . ُتصنف 

 .  Cيرازول ضمن الفئةبينما ُيصنف األومب   Bأومبيرازول ضمن أدوية الصنف ال  

 

 

 

 

 

 

تونمثبطات مضخة البرو

H2حاصرات مستقبالت 

مضادات الحموضة

تعديل نمط الحياة
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 أمان األدوية أثناء الحمل   . 13الجدول  

 تعليق  FDAـ تصنيف ال األدوية 

 الحموضة مضادات 

 ال يوجد  قائم على الكالسيوم 
خطر منخفض، مفضلة كخط أول بعد تعديل 

 نمط الحياة 

 ال يوجد  قائم على المغنزيوم 

خطر منخفض، مفضلة كخط أول بعد تعديل 

نمط الحياة. له خصائص موقفة للمخاض لذلك  

 يجب تجنبها في األسابيع األخيرة من الحمل

 ال يوجد  قائم على األلمنيوم 

خطر منخفض بالجرعات المنخفضة، مضادات  

الحموضة القائمة على الكالسيوم والمغنزيوم  

 مفضلة

 2حاصرات مستقبالت الهيستامين  
Cimetidine B  خطر منخفض 

Ranitidine B  خطر منخفض 

Famotidine B  بيانات محدودة حول أمانه 

Nizatidine B  بيانات محدودة حول أمانه 

 البروتونمثبطات مضخة 

Omeprazole C 

تشير الدراسات على الحيوانات سمية جنينية،  

الدراسات الوبائية في اإلنسان تقترح خطر  

 منخفض

Lansoprazole B 

الدراسات الوبائية في اإلنسان تقترح خطر  

قبل الحمل   4-1منخفض. ُتتجنب في األسابيع 

 نظرًا للخطورة المحتملة بحدوث العيوب الوالدية 

Pantoprazole B 
الدراسات الوبائية في اإلنسان تقترح خطر  

 منخفض.

Esomeprazole B 
الدراسات الوبائية في اإلنسان تقترح خطر  

 منخفض.

Sucralfate B ُيمتص بشكل سيء، خطر منخفض محتمل 

Metoclopramide B 
خطر منخفض محتمل، يجب تجنب االستخدام 

 الجانبية العصبية طويل األمد بسبب األعراض 
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أسبوع مكتمل. ويترافق مع نزيف مهبلي   22ُيعرف بخسارة المحصول الحملة العفوية واال إرادية قبل  

ا يصل إلى ثلث حاالت الحمل. يمكن لمعايرة  لم فوق العانة. يحدث اإلسقاط فيمغير مبرر مع أو بدون أ

beta HCG المصل المتسلسلة وتصوير الصدوي عبر المهبل أن يساعد في التشخيص . 

فالوب،   قناة  )مثل  الرحم  جوف  بطانة  خارج  الملقحة  البيضة  ونضج  بانغراس  الهاجر  الحمل  ُيعرف 

ا األلم  هي  الكالسيكية  األعراض  البطن(.  أو  مهبلالمبيض،  ونزف  الطمث،  انقطاع  تشمل   .يلبطني، 

األعراض اإلنذارية عالمات حيوية غير مستقرة أو عالمات نزف داخل البريتوان )مثل ألم بطني حاد، ألم 

قد يكون التدخل الجراحي العاجل مطلوبًا لتجنب وفية األمهات.    ؛ الكتف، مضض عند تحريك عنق الرحم(

ال للبروجسترون، جراحة  الُمطلقة  الحمل  موانع  الخطورة  البوقي، وحمل هاجر تتضمن عوامل  تعقيم 

 سابق أو انتانات الطرق التناسلية. 
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ُيعرف بتغطية المشيمة لفوهة عنق الرحم الباطنية. قد يكون كامل، جزئي، أو هامشي، ومن الممكن 

المنزاحة العرضية عادًة بنزف مهبلي غير مؤلم في أن تزول المشكلة مع تقدم الحمل. تظهر المشيمة  

الثلث الثاني أو الثالث من الحمل. تشمل عوامل الخطر الُمحتملة عّدة حمول سابقة، تندب الرحم )كنتيجة  

لعملية قيصرية سابقة(، إسقاطات متعددة، إجهاض محرض سابق، شذوذات المشيمة، فترات قصيرة 

مضاعفات المشيمة المنزاحة تشمل كل من النمو داخل    .المشروعة  بين الحمول، وتعاطي المخدرات غير

 الرحم المقّيد والوالدة المبكرة.
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أن  القدرة على  لديها  والتي  الرحوية هي عبارة عن حمول ذات كروموزومات غير طبيعية مع  الحمول 

الغاذية   اآلرومة  أمراض  تشمل  الحملية(.  الغاذية  اآلرومة  )ورم  خبيثة  أنسجة    (GTD)تصبح  أورام 

ال الرحى  فيها  بما  األكثر الجنين،  السريري  العرض  للمشيمة.  الغاذية  اآلرومة  من  تنشأ  والتي  عدارية، 

شيوعًا هو النزف المهبلي وعادَة يكون في الثلث األول من الحمل. توجد احتمالية أكبر بكثير لإلصابة  

بمرض اآلرومة الغاذية بين النساء فوق سن الخامسة والثالثين، وهذا االحتمال يزداد بشكل كبير مع 

 م عمر األم.  تقد

 

ُتعد عدوى المسالك البولية أثناء الحمل ُمعقدة. يجب فحص النساء الحوامل للبحث عن بيلة جرثومية  

الحويضة والكلية والمخاض المبكر. تتضمن ال عرضية نظرًا لترافقها مع معدالت مرتفعة من التهاب  

 المضاعفات والدة مبكرة. 

 Vaginitisالتهاب المهبل 

 ارتبط التهاب المهبل الجرثومي وداء المشعرات بالوالدة المبكرة، وزن والدة منخفض، وتمزق أغشية باكر.
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 Listeriosisداء اللستريا  

المستوحدة. ُتنصح النساء الحوامل بتجنب اللحوم والخضار النيئة، عدوى عبر الطعام تسببها الليستريا  

غير المطبوخة جيدًا، أو المعالجة، األجبان الطرية، وبقايا الطعام. مضاعفات العدوى أثناء الحمل هي 

 اإلمالص، اإلجهاض، والوالدة المبكرة. 

  Toxoplasmosisداء المقوسات  

تناول اللحوم النيئة أو غير   :شمل عوامل الخطر للتعرض مرض ُطفيلي تسببه المقوسات الغوندية. ت

المطبوخة جيدًا، أو الماء أو األطعمة الملوثة بفضالت القطط. ينتج انتقال العدوى عبر المشيمة فقط 

ال   الحادة  العدوى  تكون  ما  غالبًا  الحمل.  أثناء  بالمقوسات  المصل  سلبية  حامل  امرأة  إصابة  حال  في 

التخلف العقلي والعمى(. إن عرضية، لكن قد تتسبب ف الجنين وشذوذات خلقية عديد )مثل  ي موت 

عدوى الجنين في الثلث الثالث من الحمل كثيرًا ما تكون ال عرضية عند الوالدة، لكن قد تقود إلى مشاكل  

 عديدة بعد شهور إلى سنوات.  

%من الحمول.    15-10إّن ارتفاع ضغط الدم هو المضاعفة األكثر شيوعًا أثناء الحمل، حيث تؤثر على  

مرتفع قبل الحمل أو ضغط مرتفع حملي )يتطور بعد األسبوع العشرين فتكون االمرأة مصابة بضغط 

بحوالي   الدم  ضغط  ينخفض  الطبيعي،  الحمل  في  يعود   mmHg  10الحملي(.  ثم  األول،  الثلث  أثناء 

، تفع من خطورة حدوث ما قبل اإلرجاجتدريجيًا بعدها إلى مستويات ما قبل الحمل. يزيد الضغط المر

هو مرض خاص   اإلرجاجو الجنين، تمزق المشيمة، ووفيات ما حول الوالدة. ما قبل  والدة مبكرة، تقييد نم 

بالحمل ويمكن تعريفه على أنه ارتفاع ضغط الدم الجديد/المتفاقم مع بيلة بروتينية هامة أو قصور  

  على نحو جديد، لكن النساء المصابات بارتفاع  اإلرجاج (. غالبًا ما يحدث ما قبل  6أعضاء متعدد )الشكل 

متراكب، وقد يتطور ضغط الدم المرتفع الحملي   اإلرجاجضغط الدم الموجود سابقًا قد يصبن بما قبل  

. يتطلب تدبير الحالة قبول في المشفى من أجل المراقبة الحثيثة والعالج الوحيد هو  ل إرجاجإلى ما قب 

بمضاعفة خطر   اإلرجاجل  الوالدة، والتي قد يتطلب إجراءها بشكل سريع في الحاالت الشديدة. يترافق قب 

اإلصابة بالضغط المرتفع، أمراض الشرايين اإلكليلية، أمراض األوعية المخية، وأمراض الكلية المزمنة.  

(. لذلك، 34مبكرًا )قبل األسبوع    اإلرجاجيزداد الخطر ثمانية أضعاف عند النساء اللواتي ظهر لديهن قبل  

 خطر القلبي الوعائي عند النساء.  يجب الحصول على التاريخ الحملي عند تقييم ال
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الشديد هو ارتفاع ضغط الدم الخطير و/أو مع   اإلرجاجخفيف أو شديد. قبل    اإلرجاجقد يكون ما قبل  

 أعراض كيميائية حيوية و/أو أذية دموية، وتتضمن األعراض السريرية: 

 صداع شديد  •

 فقدان البصر، رؤية مزدوجة، وذمة حليمة العصب البصري •

 شرسوفيألم  •

 قياء •

 رمع •

 مضض كبدي   •

 % من الحاالت(.10ببيلة بروتينية بدون ارتفاع هام في ضغط الدم )   اإلرجاجقد يظهر قبل 

 تقييم ارتفاع ضغط الدم 

 .mmHg 149–140، ضغط الدم االنقباضي mmHg 99–90ضغط الدم االنبساطي –خفيف  •

 .mmHg 159–150، ضغط الدم االنقباضي  mmHg 109–100ضغط الدم االنبساطي -متوسط  •

 . mmHg 160  ≤، ضغط الدم االنقباضي mmHg 110 ≤ضغط الدم االنبساطي  –شديد  •

 داللة البيلة البروتينية 

في عينة جمع البول   mg 300 < أو وجود بروتين  mg/mmol 30< بروتين البول: نسبة الكرياتنين 

 ساعة.   24

 
= انحالل الدم    HELLP= التخثر الوعائي المنتشر،  DICالُكبرى.    اإلرجاج مضاعفات ما قبل    . 6الشكل  

 وارتفاع أنزيمات الكبد وانخفاض تعداد الصفيحات. 
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أثناء الحمل وهذا يتوافق   mmHg  150/100من الشائع السعي نحو ضبط ضغط دم بهدف أدنى من   

مع القواعد التوجيهية الخاصة بالمركز الوطني للصحة والرعاية الفائقة. هنالك بعض المخاوف النظرية  

حول كون السعي نحو ضغط دم أدنى من ذلك قد يضر بالدوران الرحمي المشيمي. على الرغم من ذلك، 

تجربة   من  حديث  دليل  ال  CHIPSأظهر  في  اختالف  وجود  الدم  عدم  ضغط  في  الوليدية  نتائج 

البالغ   الُمستهدف  مع    mmHg  81-81االنبساطي  الردم    mmHg  104-100مقارنة  كان ضغط  وقد 

(. لذلك، عند معالجة  mmHg  104-100الوخيم عند األمهات أكثر تواترًا في المجموعة األقل ضبطًا ) 

ضغط دم انبساطي حوالي   ضغط الدم المرتفع يجب أن يكون الهدف هو الضبط الجيد، مع استهداف

81-85 mmHg . 

المعدل )حاصر   nifedipine)حاصر بيتا وألفا ال انتقائي( أو    labtalolإذا كان العالج الدوائي مطلوبًا،  

هما   amlodipineو  Methyldopa (.  14ط العالج األول في الحمل )الجدول  قنوات الكالسيوم( هما خ 

 خيارا الخط العالجي الثاني.

 األدوية الخافضة للضغط أثناء الحمل .  14الجدول  

 Labetalol الخيار األول 

 Nifedipine (MR) بديل الخط األول 

 Methyl-dopa /amlodipine الخط الثاني 

 حاصرات بيتا االنتقائية  / Doxazosin /Hydralazin الخط الثالث 

 ( )آمنة أثناء اإلرضاع*   ACEمثبطات  مضادات استطباب أثناء الحمل

 2حاصرات مستقبالت األنجيوتنسين 

 سبيرنوالكتون 

مفضالن، حيث أن بيانات السالمة محدودة بالنسبة   Captoprilو    Enalapril*يتم تجنبها في أذية الكلية الحادة:  

 لألدوية األخرى في هذه الفئة.

ذلك،   من  مستقبالت ُياألهم  وحاصرات  لألنجيوتنسين  المحول  اإلنزيم  مثبطات  استعمال  منع 

ها )بشكل مثالي قبل الحمل( إلى أدوية أخرى. وسبيرونوالكتون أثناء الحمل ويجب تبديل  2األنجيوتنسين  

 ذلك، يمكن استعمال مثبطات األنزيم القالب المحول بعد الوالدة حيُث أنها آمنة أثناء الحمل. ومع 
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تصيب  الحمل.  أثناء  الصفيحات  وتعداد  الكبد  أنزيمات  في  خفيفة  اضطرابات  وجود  الشائع  من  ُيعد 

من النساء %    20نحالل الدم، ارتفاع خمائر الكبد، وصفيحات منخفضة( ما يصل إلى  )ا  HELLPمتالزمة  

إرجاج  قبل  بما  المظهر   المصابات  عالية.  الوالدة  حول  وما  وّلادية  ووفيات  مراضة  مع  ويترافق  شديد 

 المتن الكبدي.  نخر متني محيطي أو بؤري فيالنسيجي الكالسيكي للكبد يتضمن 

   ن كبيرة من مادة شبيهة بالفيبرين في الجيوب.يمكن رؤية رواسب هيالي و

 قبل الوالدة أو بعد الوالدة، وتشمل المظاهر السريرية: HELLPقد تظهر متالزمة 

 %(65ألم شرسوفي أو في الربع األيمن العلوي ) •

 %( 35الغثيان والقياء ) •

 مضض في الربع العلوي األيمن  •

 ضغط دم مرتفع مع أو بدون بيلة بروتيني  •

 %(  16لمشيمة )انفصال ا •

 بيلة دموية   •

 اليرقان  •

، وقد ُتشخص بشكل خاطئ، خاصًة في المراحل  HELLPهذه األعراض والعالمات غير نوعية لمتالزمة  

 رة. قد يكون الضغط المرتفع والبيلة البروتينية غائبة.  كالمب 

 HDU/ITUالشديد. سوف تتطلب النساء رعاية   اإلرجاجيجب أن تتبع الرعاية مبادئ تدبير قبل 

مع المراقبة الدقيقة لوظائف الكبد والكلية، تعداد الصفيحات وحالة التخثر. في حال تطور المتالزمة   

قبل الوالدة، حينها تستطب الوالدة فور استقرار حالة األم. قد تكون األدوية الخافضة للضغط مطلوبة، 

الرئتين. تعتمد طريقة الوالدة في حال الخداجة يجب إعطاء الجنين ستيروئيدات سكرية لتسريع نضج  

لخطر  النساء معرضات  تكون  المستقبلية،  الحمول  في  الجنين.  وصحة  الرحم  توسع عنق  الحمل،  عل 

 %.5أقل من  HELLPلكن خطر تكرر متالزمة  اإلرجاج حدوق قبل 

ال السكري  الداء  مقاومة  يشكل  مع  الحمل  يترافق  الحمل.  أثناء  شيوعًا  األكثر  الطبية  المضاعفة  حملي 

 لألنسولين وارتفاع أنسولين الدم األمر الذي يجعل النساء عرضة لتطوير الداء السكري. 
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المنمية الجسدية  ( وTNF-α)  حيث تلعب المواد المنتجة من المشيمة مثل العامل المنخر للورم ألفا

البشرية   المشيميائية  دورًا مرضيًا في إحداث مقاومة تجاه األنسولين عند األمهات، ولوحظت الثديية 

ذروة مقاومة األنسولين في الثلث الثالث من الحمل. إّن النساء اللواتي أصبن بداء السكري الحملي لديهن 

ا مما يجعلهن عاجزات عن  بيتا  السكري خلل مرضي في وظيفة خاليا  الداء  ُيعرف  الحمل.  مع  لتأقلم 

ال يستثني   أو اكتشفت ألول مرة أثناء الحمل.  الحملي بكونه أي درجة من عدم تحمل الغلوكوز ظهرت،

التعريف كون عدم تحمل الغلوكوز غير المالحظ قد سبق الحمل. وهكذا، يبدو مصطلح ارتفاع سكر الدم 

 أكثر مالءمة كما اقترحت جمعية الغدد الصم. 

٪، وهو آخذ في االرتفاع في جميع أنحاء العالم، بالتوازي 20إلى    1معدل انتشار داء السكري من  يتراوح  

الن  من  السكري  ومرض  السمنة  انتشار  في  الزيادة  تطور  مع  احتمالية  اآلتية  العوامل  تزيد  الثاني.  مط 

GDM: 

 ر. العمر: بسبب انخفاض احتياطي خاليا بيتا في البنكرياس المرتبط بالعم •

 والتي تتفاقم بسبب الحمل. البدانة: تؤدي إلى زيادة مقاومة األنسولين،  •

 لتدخين: يزيد من مقاومة األنسولين ويقلل من إفرازه.ا •

 متالزمة تكيس المبايض: ترتبط بمقاومة األنسولين والسمنة.  •

 أصل غير أبيض.  •

 . 2التاريخ العائلي لإلصابة بداء السكري من النوع  •

 .وعالي الحريراتتناول نظام غذائي منخفض األلياف  •

 زيادة الوزن. •

 قلة النشاط البدني: ممارسة الرياضة تزيد من حساسية األنسولين.   •

• GD من حاالت الحمل الالحقة.80في ما يصل إلى  السابق:  يتكرر ٪ 
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 تشخيص ومسح داء السكري الحملي    استراتيجيات 

توصي القواعد التوجيهية األميركية والكندية بإجراء مسح شامل من خالل نهج مكون من خطوتين،  

 mg/dl  140)أكثر من    g  -50والذي يتضمن الفحص معايرة سكر الدم بعد ساعة من إعطاء غلوكوز  

واتي لديهن (، واللOGTTغلوكوز الفموي ) g 100ُيعتبر إيجابي(. ُتخضع النساء اإليجابيات الختبار تحمل  

أو أكثر قيم غلوكوز غير طبيعة ُتشخصن بداء السكري الحملي. بشكل مماثل، يوصي المركز الوطني   2

بإجراء فحص (، والقواعد التوجيهية في الممكلة المتحدة واألسترالية  NICEللصحة والرعاية الفائقة )

المخاطر.  بإعطاء  حيث توصي بإجراء اختبار تحمل غلوكو  مختلف قلياًل على أساس   mg-75ز فموي 

وسكر   mg/dl  126  ≤في حال سكر الدم الصيامي    GD ومعايرة غلوكوز الدم بعد ساعتين. ُيشخص ال

الوجبات   بعد  النشاء  mg/dl 140  ≤ الدم  ألمراض  الدولي  واالتحاد  العالمية  الصحة  منظمة  أقرت   .)

الحمل ب معايرة سكر الدم  من    28-24خالل األسابيع  GD ( على إجراء فحص شامل ل FIGOوالتوليد )

غلوكوز   إعطاء  من  ساعتين  الوجبات    mg/dl  126  ≤)الصيامي    g  -75بعد  بعد  الدم   140  ≤ وسكر 

mg/dl ). 

 منهجية التشخيص  

يتوافق البروتوكول المتسلسل اآلتي مع إرشادات منظمة الصحة العالمية للفحص داء السكري عند النساء 

 الحوامل:

من الماء، بغض النظر عما إذا   ml  300من الغلوكوز الفموي المذاب في    mg 75ُيجرى االختبار بتناول  

االبتالع  من  ساعتين  بعد  الدم  غلوكوز  مستويات  بمعايرة  بعدها  ُيتبع  ال،  أم  صائمة  المرأة  كانت 

 )غلوكوز الدم بعد الطعام(.  

خالل   • المريضة  تقيؤ  حال  الغلوك  30في  تناول  من  اليوم  دقيقة  في  االختبار  ُيعاد  الفموي،  وز 

 دقيقة، حينها ُيستمر باالختبار.  30التالي. في حال التقيؤ بعد 

 . GDMالعتبة لتشخيص  mg/dl 140 ≤ُيعتبر مستوى غلوكوز الدم  •

 الحملي   السكري   الداء   تدبير 

  العالج   GD  أجل  من  األول  الفحص  اختبار   في  إيجابيات  كانت   اللواتي  الحوامل  النساء   جميع   تخضع

 التمارين  أو  بالمشي  المرأة  ُتنَصح.  أسبوعين  لمدة  الرياضية   والتمارين(  MNT)  الطبية  بالتغذية 

 .  األقل على دقيقة  30  لمدة الرياضية
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 MNT  ال   تطبيق   من   أسبوعين  بعد   ولذلك  بساعتين   الطعام   تناول  بعد   الدم   سكر  معايرة   يجب

 بواسطة   له  األولي  الضبط  الحملي   السكري  الداء  تدبير  بروتوكوالت  جميع  تقترح.  الرياضية  والتمارين

 ُينصح  حينها  لوحده،  الحياة  نمط  تغير  بواسطة   المرض  ضبط  يتم  لم  إذا.  الدوائي  الغذائي  العالج

 mg/dl  120  من  أقل  ساعتين  لمدة  PPBS  كانت  إذا.  الميتفورمين   أو  باألنسولين  العالج  بتطبيق

 اختبارات   أربعة)  اختبارات   ثمانية   إلجراء  أي  الخطورة،  عالي  الحمل  لبروتوكول  وفًقا  االختبار  تكرار  فيجب

 الثاني   الثلث  خالل  شهر  كل  األقل   على  واحد  اختبار  بإجراء  يوصى(.  إضافية  اختبارات  وأربعة  منتظمة

 بالتدبير  البدء  حينها  يجب  ،mg/dl  120  من  ≤  ساعتين  لمدة  PPBS  حال  وفي.  الحمل  من  والثالث

 (. ميتفورمين أو أنسولين ) الدوائي
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 البروتوكول المعياري لتدبير النساء الحوامل المصابات بداء السكري الحملي.   . 7الشكل  

 أمرأه حامل ُمشخصة بداء السكري الحملي 

 ( والتمارين البدنيةMNTيوصى بالعالج بالتغذية الطبية )

 إجراء اختبار سكر الدم بعد الطعام بساعتين 

 بعد أسبوعين 

≥ 120mg/dl   

البدء بخافضات السكر الفموية  
 أو األنسولين

   120mg/dlأقل من  

االستمرار بالحمية العالجية  
 والتمارين الرياضية 

مراقبة سكر الدم الصيامي وسكر  
الدم بعد الطعام بساعتين كل  
ثالثة أيام أو أكثر تواترًا يف حال  

العالج باألنسولين ومرتين أسبوعيًا 
يف حال املعالجة بامليتفورمين، 

وذلك حسب بروتوكول الحمل عالي  
يوصي طبيب الخطورة أو كما 

النسائية )ىلع األقل مرة 
 أسبوعيًا(

 

مراقبة سكر الدم بعد الطعام  
بساعتين، حسب بروتوكول  

كما  الحمل عالي الخطورة أو 
يوصي طبيب النسائية )ىلع  

 األقل مرة أسبوعيًا(
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 : مستوى سكر الدم المستهدف

 ≥هي الحفاظ على سكر الدم الصيامي  GDMإن مستوى سكر الدم المستهدف عن النساء المصابات ب  

5-5.3 mmol/l (90-95 mg/dl)   الطعام تناول  من  ساعة  بعد  الدم  سكر  مستوى  وإما   ،≤  7.8  

mmol/l (140 mg/dl)  6.7 ≥، أو بعد ساعتين من الطعامmmol/l (120 mg/dl) هذه القيم .

 أكثر صرامة عند النساء الحوامل مقارنة بالنساء غير الحوامل المصابات بالسكري.

 (MNTالعالج بالتغذية الطبية )

في   الزاوية  عند    GDMمعالجة  ُتعد حجر  المرغوبة  الدم  ُيحافظ على نسبة سكر  من 90-80ألنه   %

الوصفة الغذائية المثلى هي اتباع نظام غذائي يوفر تغذية كافية لدعم صحة  . إّن  GDM المصابات ب

، وتحقيق زيادة يةالكيتونغياب األجسام  مع  سوي  الجنين واألم، مع الحفاظ على مستوى السكر في الدم  

. يمكن حساب كمية الحريرات المسموحة باالستناد على وزن الجسد المثالي: سبة أثناء الحملالوزن المنا

30  kcal/kg  ؛  25-22ع مؤشر كتلة الجسم  للنساء مkcal/kg  24    26للنساء مع مؤشر كتلة الجسم -

-35. يجب تقليل وارد الكربوهيدرات إلى  30  للنساء مع مؤشر كتلة الجسم فوق   kcal/kg  15-12و ؛  29

على    45% وتوزيعها  الحرارية،  السعرات  مجمل  و3من  خفيفة    4-2وجبات،  وجبة  وجبة  ذلك  في  بما 

قبل   وهذاخفيفة  الجلوكوز    النوم  ذروة  تقليل  في  لألم  PPيساعد  الكافية  التغذية  يضمن  لكنه   ،

في سن   عرطل ألنها تزيد من خطر والدة طفل  يجب عدم تشجيع الزيادة المفرطة في الوزن  ن.  والجني

وصى بها أثناء الحمل المفرد تعتمد  زيادة الوزن الُم.  لحمل السلبية، والسمنة لدى األطفا ونتائج ال  ،الحمل

الحمل:   الجسم قبل  الوزن )مؤشر كتلة    كغ  18-12.5على مؤشر كتلة  للنساء ناقصات  الوزن  زيادة  من 

م    / كغ 24.9-18.5)مؤشر كتلة الجسم   للوزن الطبيعي  كغ 16-11.5(؛  2م  /  كغ 18.5الجسم أقل من 

للسمنة )مؤشر كتلة    كغ  9-5و(  2م    /  كغ  29.9-25للوزن الزائد )مؤشر كتلة الجسم    كغ  11.5-7(؛  2

 (. 2م/ كغ  30.0≤الجسم 

 التمارين الرياضية  

في   الدم  سكر  ضبط  تحسين  في  دورًا  الرياضية  التمارين  بGDMأظهرت  المصابات  النساء  توصى   . 

GDM  هنالك يكن  لم  إن  أكثر،  أو  دقيقة  ثالثين  لمدة  المعتدلة  اليومية  الرياضية  التمارين  بإجراء 

رع أثناء مضادات استطباب مرضية أو والدية. ُتنصح المريضات بالمشي السريع، أو القيام بتمارين األذ
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دقائق بعد كل وجبة غذائية والذي يساعد في تخفيض ذروة ارتفاع سكر   10الجلوس على الكرشي لمدة 

 . الدم بعد الطعام، ويساعد في تحقيق هدف نسبة سكر الدم

 العالج باألنسولين المداخالت الدوائية:

السكر في الدم للمرأة   إذا فشل العالج بالتغذية الطبية والتمارين الرياضية في تحقيق أهداف نسبة 

   البدء في العالج باألنسولين. حينها ، فيجبGDMالمصابة بـ 

يجب اختيار نوع األنسولين وتوقيته باالستناد على ارتفاع سكر الدم المحدد. في حال ارتفاع سكر الدم  

فوق   أو   mg/dl 95-90الصيامي  األمد،  طويلة  األنسولين  مضاهئات  القاعدي،  األنسولين  ُيعطى 

. في حال وحدات على سبيل المثال، ويجب البدء فيها قبل النوم  4؛  (NPH)بروتامين محايد هجدورن  

المريض،   وزن  حسب  األنسولين  جرعة  حساب  يمكن  حينها  كثيرًا  مرتفع  الصيامي  الدم  سكر    0.2كان 

units/kg/day أو السريع  األنسولين  وصف  يجب  الطعام،  بعد  الغلوكوز  مستويات  ارتفعت  إذا   .

ب   البدء  الوجبة،  تلك  قبل  لكل    4-2النظامي  وحدة  من  مكون  جرعة  أو  من   g  15- 10وحدات، 

لكربوهيدرات. في حال ارتفاع كاًل من سكر الدم الصيامي وسكر الدم بعد الطعام، عندها يجب وصف ا

ُيفضل نظام األنسولين القاعدي   .حقنات كل يوم " النظام القاعدي ووقت الطعام"  4نظام مؤلف من  

ف في ألنه من المرجح أن يحقق مستوى الجلوكوز المستهدووقت الطعام على نظام مضاعفة الجرعة  

 . الدم ويحافظ عليه ويسمح بمزيد من المرونة

هناك طريقة أخرى لتحديد جرعات األنسولين تعتمد على وزن جسم المرأة وأسبوع الحمل. في الثلث 

/ يوم، وفي الثلث الثاني   كغوحدة /    0.7األول من الحمل، يبلغ إجمالي متطلبات األنسولين اليومية  

في حالة    .يوم  /  كغوحدة /    1.0-0.9وفي الثلث الثالث من الحمل يكون    يوم،   /  كغوحدة /    0.8

إلى   األنسولين  الجرعات األولية من  زيادة  البدينة بشكل مرضي، قد يلزم   كغوحدة /    2.0-1.5المرأة 

بعد ذلك، يجب تقسيم الجرعة اليومية  مقاومة األنسولين الناجمة عن البدانة والحمل.  للتغلب على  

ال ُيعطى  اإلجمالية  نصفين؛  إلى  األنسولين  من  كأنسولين  نمحسوبة  النوم،   قاعدي صف  وقت  في 

نظًرا    (.8)الشكل    قبل الوجبات  سريع أو نظاميوجبات، وُيعطى كأنسولين    3والنصف اآلخر ُيقسم على  

المهم معايرة سكر الدم لدى المريضة بانتظام، ألن متطلبات األنسولين قد تزداد مع تقدم الحمل، فمن  

 حسين جرعة األنسولين.وت
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 إجمالي جرعة األنسولين اليومية 

 % عند الطعام50

 )مقسم إلى ثالث وجبات(

 % قاعدي  50

 )ُيعطى وقت النوم(

 ( FBGمراقبة سكر الدم الصيامي )  مراقبة سكر الدم بعد ساعة أو اثنتين من تناول الطعام

 120متوسط سكر الدم بعد ساعتين من الطعام أكثر من  

   140متوسط سكر الدم بعد ساعة من الطعام أكثر من 

متوسط سكر الدم الصيامي أكثر من  

90 mg/dl 

 ↑وحدات 4-2األنسولين القاعدي ب   ↑ وحدات  4-2جرعة األنسولين المناسبة ب

 اع السكر في الدم أثناء الحمل. بدء وتحسين العالج باألنسولين في حالة ارتف   . 8الشكل  

 األدوية الخافضة لسكر الدم غير األنسولين 

، إّلا أنه باهظ، باضع، يتضمن حقن يومي، GDM في حين ُيعتبر األنسولين المعيار الذهبي لتدبير ال

وغالبًا ما يكون امتثال المريض دون المستوى. من ناحية أخرى، فإّن خافضات السكر الفموية أقل تكلفًة، 

وأقل بضعًا وأكثر قبواًل، ويمكن أن تعزز التزام المريض، كما قد تحقق نتائج ما حول الوالدة مشابهة  

 لألنسولين.  

داء السكري الحملي بمقاومة لألنسولين وانخفاض نسبي في إفراز األنسولين، قد يكون نظرًا التسام ال

العالج بخافضات السكر ذا فائدة محتملة. تتضمن المخاوف األساسية من استعمال خافضات سكر الدم  

استخدام   تم  الجنين.  دم  وانخفاض سكر  الجنين  من تشوهات  كل  الحمل  أثناء  ، glyburideالفموية 

في جنوب أفريقيا وأوروبا دون اإلبالغ عن آثار ضارة شديدة على الجنين. تعبر معظم   metforminو

 . glyburideخافضات سكر الدم الفموية المشيمة وتحفز نقص سكر الدم عن الجنين عدا 

 

 

 

 



52 

 

لي، وفحص ارتباطه بالعوامل االجتماعية الهدف من الدراسة هو دراسة معدل انتشار داء السكري الحم 

 وارتفاع الضغط. ، مشعر كتلة جسد األم، والسلوكية، عمر األم

 Methodالمنهج  

امرأة حامل من إحدى العيادات   70: تم إجراء تحليل مقطعي على البيانات التي تم جمعها من  العينة

 الخاصة في محافظة الالذقية.  

 اإليميل، ووسائل التواصل االجتماعي من أجل سهولة الوصول. ُنشر االستبيان عن طريق  اآللية:

ُأعد االستبيان عن طريق ترجمة وتعديل االستبيان السويدي للحصول على التاريخ المرضي   االستبيان:

 لمريضات الداء السكري الحملي. 

المصابات بالداء السكري (، عدد النساء الحوامل  1الجدول  على النحو التالي )  GDMكان انتشار    النتيجة: 

أثناء الحمل األول   GDM(، ظهر  1الشكل  %( )7.14مريضات بداء السكري )  5الحملي من العينة المدروسة  

(. مقارنًة بالنساء في المراحل المبكرة من الحمل، 2الشكل %)40( 2%، الحمل الثاني ) 20( 1للمرأة الحامل )

 (. 3الشكل  ( )OR=1.6) GDMلإلصابة ب كانت النساء في المرحلة المتأخرة أكثر عرضة 

 

 . نسبة النساء المصابات بداء السكري الحملي من كامل العينة 1الشكل  

 

 

العينة

نساء معافات GDMمريضات 
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 سمات النساء الحوامل المشموالت بالعينة وتصنيفهن حسب اإلصابة بالسكري الحملي. .  1الجدول 

 اإلصابة بالسكري الحملي  

 ال نعم  

 45 1 الحمل األول

 25 2 الثانيالحمل 

   المرحلة الحملية 

 15 1 الثلث األول 

 27 1 الثلث الثاني

 28 3 الثلث الثالث

   العمر

18-25 1 35 

26-35 1 23 

36-45 3 12 

   األمراض السابقة  

   ارتفاع الضغط  

 15 4 نعم 

 50 1 ال

 5 0 أمراض القلب 

 10 1 الداء السكري

   التدخين 

 27 2 نعم 

 43 3 ال

   ممارسة الرياضة

 29 1 نعم 

 41 4 ال

 2 4 إصابة سابقة بسكري حملي 

   قصة عائلية لإلصابة بداء السكري 

 15 3 نعم 

 55 2 ال
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 سمات النساء الحوامل المشموالت بالعينة وتصنيفهن حسب اإلصابة بالسكري الحملي. .  1الجدول 

 اإلصابة بالسكري الحملي  

 ال نعم  

 0 5 اتباع حمية غذائية بعد تشخيص السكري الحملي 

ممارسة التمارين الرياضية بعد تشخيص السكري 

 الحملي 

4 0 

 0 2 العالج باألنسولين 

عاًما، كانت النساء الالتي تتراوح أعمارهن   25و  18مقارنة بالنساء الحوامل الالتي تتراوح أعمارهن بين  

 GDM  (OR=7.25  .)عاًما أكثر عرضة لإلصابة بـ  45و 36بين  

 
 اإلصابة بالسكري الحملي بالنسبة لعدد الحمول. . 2الشكل  

 
 للمرحلة الحملية. اإلصابة بالسكري الحملي بالنسبة  . 3الشكل  

أكثر عرضة   المرتفع  الضغط  ذوات  المريضات  كانت  الطبيعي،  الضغط  ذوات  المريضات  مع  بالمقارنة 

 (.  4( )الشكلOR=13.3) GDMلإلصابة بـ 

0%

50%

100%

الحمل األول الحمل الثاني

2الشكل 

مصابات بالسكري الحملي غير مصابات بالسكري الحملي

0%

20%

40%

60%

80%

100%

مرحلة حملية باكرة مرحلة حملية متأخرة 

3الشكل 

مصابات بالسكري الحملي غير مصابات بالسكري الحملي
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 ارتباط ضغط الدم المرتفع مع السكري الحملي.  . 4الشكل 

السكري لدى النساء المصابات  مقارنة بالنساء السليمات، فقد وجدت قصة عائلية لإلصابة بداء 

 (. OR= 5.5بالسكري الحملي بشكل أكبر )

%( لحمية غذائية صارمة وممارسة  80)مريضات  4فيما يتعلق بتدبير السكري الحملي، فقد خضعت  

   %( إلى استخدام األنسولين.20التمارين الرياضية بينما احتاجت مريضة )

 ينتنا المدروسة نظرًا لصغر العينة.  من ناحية المضاعفات، فلم نشهد مضاعفات ضمن ع

النساء في أواخر الحمل، والتي تتراوح   GDMشملت المجموعات عالية الخطورة لإلصابة ب    االستنتاج:

 سنة، وارتفاع ضغط الدم باإلضافة لوجود قصة عائلية لإلصابة بداء السكري. 45-36أعمارهم بين  

 

 

 

 

 

 

ارتفاع ضغط الدم

مصابات بالسكري الحملي  غير مصابات بالسكري الحملي
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 نشره: 
ّ

 أنموذج االستبيان الذي تم

 االسم:                                  تاريخ الوالدة:                                            العمر: 

 يرجى اإلجابة عن االستبيان اآلتي،

 التاريخ المرضي: 

 ُلطفًا حددي األمراض التي تعانين منها 

 ال نعم  

   ال يوجد 

   ارتفاع ضغط الدم  

   أمراض قلبية

   الداء السكري

 التاريخ العائلي: 

 ُلطفًا حددي الحاالت المرضية التي يعاني أو عانى منها أحد أفراد العائلة: 

كوليسترول  ضغط دم مرتفع أمراض قلبية  سكري صلة القرابة

 مرتفع 

     األم 

     األخت 

 .          تدخين سلبي        أقلعت عن الدخان  -         ال -        نعم  خنة؟أنِت مد هل
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 التاريخ الشخصي: 

 الرياضية؟  هل يوجد موانع ملمارستك التمارين

 .             كم مرة؟       ا نوع التمارين؟_____م              ال  -          نعم    هل تمارسين التمارين الرياضية بانتظام؟

 .        شديد -         متوسط الشدة  -        سهل  الروتين الرياضي الخاص بك:

 .          ال -        نعم   هل هذا الحمل األول لك؟

 _________ يف حال اإلجابة بال، ما رقم هذا الحمل؟

   _________تاريخ الوالدة املرتقبة 

 ______ __  ما عددها؟                        ________  سقاطات؟هل يوجد إ

 _____ _ لديك؟كم طفل 

 .        ال             نعم   هل أصبت بالسكري الحملي خالل الحمول السابقة؟

 .         الثلث الثالث -         الثلث الثاني-        الثلث األول  متى ُشخصت بالسكري الحملي؟

 .             ال-       نعم  ؟هتي مضاعفات صحية خالل تلك الحمولهل واج 

 _________  ماهي هذه املضاعفات؟في حال اإلجابة بنعم،  

 .           ال-           نعم ؟خالل الحمل الحالي  ُشخصت بالسكري الحملي هل

 خالل إصابتك الحالية:

 .         الثلث الثالث -         الثلث الثاني-        الثلث األول  متى ُشخصت بالسكري الحملي؟

 .           ال-            نعم الدم لديك؟هل فحصتي مستوى سكر 

 _____________مستوى سكر الدم املقاس؟ ما متوسط 
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 .          ال-          نعم  هل استعملي األنسولين؟

 .          ال-          نعم هل تلقيت مشورة غذائية؟

 .           ال-          نعمتمارسين التمارين الرياضية بانتظام؟ هل 

 ؟ هتي مضاعفات صحية خالل الحمول التي عانيت من السكري الحملي خاللهاواج هل 

   .          ال-       نعم   

 _________  ماهي هذه املضاعفات؟في حال اإلجابة بنعم،  
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ومن   -ســم  تبـعًا للتغّيرات الفيزيولوجـية في الج  -هـناك الكثير من األمراض التي تـحدث أثـناء الحـمل  

ّبب   ه ألول مرة أثناء الحمل. يتـس خيـص كري الذي يتّم تـش ّكري الحملي، وهو مرض الـس األمراض المهمة السـّ

 السكري الحملي في ارتفاع نسبة السكر في الدم مما قد يؤثر على الحمل وصحة الطفل.

كر الدم إلى طبيعته بعد الوالدة كري الحمل، عادة ما يعود ـس ابات بـس اء المـص بفترة وجيزة.   عند النـس

كري من  ابة بمرض الـس ة لإلـص كري الحملي، فإنها تكون أكثر عرـض ابة بالـس ولكن إذا كانت المرأة مـص

 .2النوع  

ا ملحوظة، ومن األعراض المحتملة  كري الحمل عالمات أو أعراضـً بب ـس اء، ال يـس بة لمعظم النـس بالنـس

 زيادة العطش وكثرة التبول.

ابة بال ة لإلـص اء أكثر عرـض كري الحملي ما بعض النـس ابة بالـس مل عوامل خطر اإلـص كري الحملي، وتـش ـس

يلي: زيادة الوزن والســمنة، قلة النشــاط البدني، الســكري الحمل الســابق، متالزمة المبيض المتعدد  

 كجم(.  4.1أرطال ) 9الكيسات، مرض السكري في أحد أفراد األسرة، والدة سابقة لطفٍل يزيد وزنه عن 

الحملي الذي لم يتم تدبيره بعناية إلى ارتفاع مـستويات الـسكر في الدم، ويمكن يمكن أن يؤّدي الـسكري 

اكل للمرأة والطفل، بما في ذلك زيادة احتمالية   كر في الدم في حدوث مـش بة الـس ّبب ارتفاع نـس أن يتـس

عوبات رية، وزيادة الوزن عند الوالدة، والوالدة المبكرة )قبل األوان(، ـص خطيرة    الحاجة إلى الوالدة القيـص

كري من النوع   منة ومرض الـس كر في الدم، الـس بة الـس في وقت الحق من   2في التنفس، انخفاض نـس

 الحياة، والدة جنين ميت، وارتفاع ضغط الدم واالنسمام الحملي ومرض السكري في المستقبل.

كري الحمل، ولكن كّلما زادت العادات ال مانات عندما يتعلق األمر بالوقاية من ـس حية التي ال توجد ـض ـص

يمكنك اتباعها قبل الحمل، كان ذلك أفضـل. إذا كانت المرأة مصـابة بسـكري الحمل، فقد تقّلل هذه  

ابة بمرض  تقبلية أو اإلـص ابة به مرة أخرى في حاالت الحمل المـس ا من خطر اإلـص حّية أيضـً الخيارات الصـّ

كري من النوع   ابة بـس  2الـس تقبل. قد تقّلل هذه العادات من اإلـص كري الحمل: تناول أطعمة  في المـس

 صحية، والحفاظ على الرياضة، وبدء الحمل بوزن صّحي، وعدم اكتساب وزنًا أكثر مما هو موصى به.
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