
 

 

 
     Parturition     الوالدة
  Parturition and Postpartum period الوالدة بعد ما ومرحلة الوالدة
 ح���ي مول���ود بوالدتھ���ا المزرعی���ة الحیوان���ات ل���دى التك���اثر نج���اح عملی���ة تق���اس

 بتوس��ع تب��دا مول��ود اعط��اء عملی��ة بانھ��ا ال��والدة تعری��ف ویمك��ن جی��دة وبص��حة
) ق����ذف( بخ����روج وتنتھ����ي ال����رحم تقلص����ات وح����دوث ال����رحم عن����ق ولیون����ة

expulsion اف�راز ال�والدة عملی�ة یراف�ق ب�ھ المحیطة الجنینیة واالغشیة الجنین 
 ال�والدة بع�د غذائی�ة م�واد م�ن یحت�اج بم�ا الجدی�د المول�ود تجھیز لغرض الحلیب
 الص�میة باأللی�ات علیھم�ا الس�یطرة ی�تم عملیت�ین الحلی�ب وافراز فالوالدة مباشرة
 نھایة في الھرمونیة التغیرات مع متوافقة تكون ما لحد والتي) الھرمونیة( نفسھا
 . hormonal changes at the end of gestation الحمل
 الكظری�ة – النخامیة – المھاد تحت محور تنشیط على صمیھ عملیة ھي الوالدة
)  fetal- adrenal axis – pituitary- hypothalamus  (HPA للجن�ین

 في المثال سبیل فعلى، االغنام في كما االبقار لدى تحدث نفسھا الوالدة الیة وان
 بالزم�ا ف�ي corticosteroids القش�ریة الس�تیرویدات تركیز فان الحامل البقرة

 یب�دو وھذا الحمل من االخیرة یوما ۲۰ ال خالل اضعاف ۱۰ بحدود ترتفع الدم
 الكظری�ة للغ�دة المنش�ط الھرمون اعطاء وان خاصة الوالدة عملیة لبدا ضروریا

  ACTH) synthetic adrenocorticotrophic hormone( الص���ناعي
 كیفی�ة تفس�یر في یساعد ربما وھذا ایام ۷ خالل الوالدة احداث في تسبب لألجنة

 الغ�دة اف�راز اتح�اد بس�بب) ابك�ر( اسرع بصورة للوالدة تمیل التوائم العجول ان
 الح�د ال�ى ووص�ولھ cortisol ال�ـ مس�توى ارتف�اع ال�ى مؤدیا لكلیھما األدرینالین

 ) .۹-۱( شكل الوالدة احداث في المؤثر
 البروجس�ترون انت�اج في تسھم جمیعھا الكظریة والغدة والمشیمة االصفر الجسم
 ف�ان الحم�ل م�ن االخی�ر الثل�ث خ�الل االص�فر الجس�م ازی�ل واذا.  الحام�ل للبقرة



 

 وج��ود ب��ان یب��دو ول��ذلك. طبیعی��ة غی��ر تك��ون ق��د ال��والدة ولك��ن سیس��تمر الحم��ل
 بالزم�ا في البروجسترون تركیز.  طبیعیة بوالدة للبدء ضروریا االصفر الجسم

 یھ�بط ث�م ومن الحمل من االخیرة یوما ۲۰الـ خالل تدریجیا باالنخفاض یبدا الدم
 .  الوالدة قبل االخیرة الثالثة او الیومین خالل بسرعة

 م�ن س�یزید ال�دم بالزما في cortisol الـ ارتفاع فان المجترات وبقیة االغنام في
 زی����ادة مس����ببا،  المش����یمة ف����ي layase ۱۷۲۰  و hydroxylase-۱۷ فعالی����ة

 وھ�ذه البروجس�ترون ال�ى نس�بة لالس�تروجین biosynthesis الحی�وي التصنیع
 myometrium لل��رحم العض��لیة الطبق��ة تقل��ص م��ن س��تزید النس��بة ف��ي الزی��ادة
 الھرم�ون relaxin الریالكس�ین.  وال�والدة المخ�اض عملی�ة حصول من وتعجل

 عن��ق عض�لة ارتخ�اء ف�ي یش�ترك المب�یض م�ن من�ھ ج�زء یف�رز ال�ذي البروتین�ي
 اثن��اء وف��ي قب��ل لل��رحم العض��لیة الطبق��ة عل��ى الفعالی��ة والس��یطرة cervix ال��رحم
 . الوالدة

 
 



 

  Adaptation     of  the  fetus  to ال�والدة لعملی�ة الجنین تكیف
birth  process 

 الفض�الت وط�رح والتغذی�ة التنفس في المشیمة على كلیا یعتمد كان الذي الجنین
 للحی�اة للتكی�ف الفس�یولوجیة التركیبی�ة التع�دیالت م�ن معق�دة سلس�لة باجراء یقوم

 تغی�رات تح�دث ان یج�ب لذلك.  الخارجي العالم وھوه لالم االمن المحیط خارج
 حی�ا بقائ�ھ لض�مان ال�رحم من الجنین طرد بعد االولى القلیلة الساعات في فوریة
 : تشمل والتي

 umbilical السري الشریان كان فقد والتنفس الدوران جھاز في تغیرات -۱
 ثم باالوكسجین لیبادلھا المشیمة الى الكاربون اوكسید بثاني المشبع الدم یاخذ

 ضخھ لیتم السري الورید طریق عن الجنین قلب الى اخرى مرة الدم یعود
 الدم معظم. تنفس كعضو نشیطھ غیر كانتا الجنین رئتي وان.  الجنین خالل

 موازي جھاز الى وینحرف الرئتین bypass یتجنب الجنین قلب الى الواصل
 السري حبلھ یتمزق) الحیا( الفرج من الجنین مرور وعند.  الجنین في یعمل

 وقف على الحیاة قید على المولود بقاء ویعتمد االم اجھزه عن المولود وینفصل
 بدال الرئتین الى الدم توجیة بجانب السریة الدمویة االوعیة عن الدموي التمویل

 ذلك على فضال الجنین في نشطا كان الذي الموازي الجھاز حالل توجیة من
 زیادة.  الرئتین خالل مروره عند باالوكسجین الدم لتزوید التنفس یبدا ان یجب

 عملیة تبدا وبذلك المخ في التنفس مركز تنشط الكاربون اوكسید ثنائي مستویات
 نقص سبب  التوتر زیادة على للتغلب الرئتین الى نضج یحدث كما التنفس

 .  alveoll الرئة حویصلة في السطحي التوتر

 ام��ین والك��اتیكول ) T3) Triiodothyronine ھرم��ون انت��اج ف��ي زی��اده -۲
Catecholamines الح�راري والتنظ�یم التمثیل معدل في الحاده الزیادة لمقابلة 

 االغن���ام موالی���د.  الجس���م خ���ارج البیئ���ة ف���ي الح���رارة  النخف���اض المص���احب
 ت��نخفض اذ البیئ��ة ح��راره النخف��اض حساس��ة تك��ون خاص��ھ بص��وره والخن��ازیر

 الخن��ازیر ف��ي ت��نخفض ح��ین ف��ي م۳ ۲- بمق��دار الحم��الن ف��ي المس��تقیم ح��رارة
 المول�ود حی�اة ف�رص وتق�ل ال�والدة م�ن االولى الساعة في ۲-٥ بمقدار الصغیرة

 . الحرارة الشدیدة او البرودة الشدیدة البیئات من كل في



 

 م��ن الغذائی��ة العناص��ر المتص��اص للتكی��ف الوق��ت ل��بعض حاج��ھ ھن��اك ان كم��ا
 ف��ي تكی��ف یح��دث كم��ا.  منھ��ا واالس��تفادة تمثیلھ��ا عل��ى فض��ال الھض��مي الجھ��از
 من وكذلك وعضالتھ كبده في الكالیكوجین مخازن من الكلوكوز النتاج المولود
 Gluconeogenesis بعملی��ة كربوھیدراتی��ة غی��ر مص��ادر م��ن تكوین��ھ عملی��ة
 عل��ى والق��درة االض��افة عملی��ة ب��دء لح��ین للمول��ود االزم��ة الطاق��ة لت��وفیر وذل��ك

 .  االمعاء من االمتصاص
 الجن�ین یق�وم ل�ذلك بعد تحفیزه تم قد الیكون الحدیث للمولود المناعي الجھاز -۳

 الیخلقھ�ا او   mAntibodiesmالمض�اد االجس�ام من القلیل بتخلیق الوالدة قبل
 الجنین یحصل قد)  الفأر،  االرنب،  االنسان(اللبائن بعض وفي.  االطالق على
  موج��ب تحص��ین( ال��رحم ف��ي وج��وده اثن��اء ف��ي االم م��ن المض��ادة الجس��ام عل��ى

)Passive immunity  .االغن���ام،  الماش���یة( المزرع���ة حیوان���ات ف���ي ام���ا ،
 الح�اجز خ�الل التم�ر االم م�ن المضادة االجسام فان) الخنازیر، الخیول، الماعز

 المض���ادة االجس���ام وتف���رز.  الجن���ین دم ال���ى  Placental barrier المش��یمي
 وتنق���ل الرض���اعة طری���ق ع���ن علیھ���ا الحص���ول وی���تم اللبنی���ة الغ���ده بواس���طھ

 طری����ق ع����ن المول����ود ال����ى  Immunoglobulinsn المناعی����ة الكلوبیولین����ات
 لھ�����اذه نف�����اذة الدقیق�����ة االمع�����اء تك�����ون اذ  Colostrum) اللب�����أ( السرس�����وب

 .الوالدة بعد ساعھ  ۲٤-۳٦ لمدة الكلوبیولینات
  Beginning of birth process الوالدة عملیة بدأ

 لعوام��ل معق��ده تف��اعالت نتیج��ة وتكتم��ل الجن��ین بواس��طھ ال��والدة عملی��ة تحف��ز
 یمك��ن المحتمل��ة عملھ��ا والی��ات االلی��ات وھ��ذه)  ومیكانیكی��ھ وعص��بیھ ھرمونی��ھ(

 باالتي تلخیصھا
  Fetal mechanisms  الجنین الیات:  اوال

 ف�ي النخامیة الغده ازالة ان الماضي القرن ستینیات في االكتشافات احد اظھرت
 م�ن االھتم�ام بتحوی�ل االكتش�اف ھ�ذا وادا ال�والدة عملی�ة ب�دأ یمن�ع االغنام جنین
 دراس��ات واظھ��رت. ال��والدة عملی��ة بب��دأ ال��تحكم ف��ي الجن��ین دور ال��ى االم دور

 لیض�من االلی�ات م�ن ع�ددا الجن�ین ویمتل�ك االن�واع ب�ین اختالف�ات وج�ود اخرى
 كم�ا  ال�رحم ف�ي الجن�ین لتط�ور اعاق�ھ التح�دث لك�ي ساكنھ الرحم عضالت بقاء

 وان.  ال�رحم عض�الت تقلص�ات اعاقھ المشیمة  من الناتج البروجسترون یسبب



 

 نش���اط وزی���اده ال���رحم عن���ق الرتخ���اء ش���رط االم روجس���ترونب تركی���ز نق���ص
 .  Labour للمخاض المصاحبة الرحم عضالت

 
 بین�ت وق�د.  الف�رس ل�یس ولك�ن.  والخن�ازیر والم�اعز واالغن�ام الماش�یة من كل

 النم��و مرل��ھ ف��ي المش��یمة ف��ي  االیض��یة الحاج��ات زی��اده ان الدراس��ات اح��دى
 البروس��تاكالندین انت��اج ینش��ط)  المحم��ل م��ن األخی��ر الثل��ث ف��ي( للجن��ین الس��ریع

E2)   PGE2  (مح��ور ینش��ط  ب��دوره  وال��ذي المش��یمة م��ن )الھیبوث��االمس 
 .الجنین كورتیزول تركیز زیادة الى یؤدي مما الجنین في االدرینال النخامیة
 لمص�در وتبع�ا االن�واع باختالف تختلف الكورتیزول بافراز تتأثر التي وااللیات

 : االلیات ھذه ومن الحمل اثناء  البروجسترون
  ۱۷a- hydroxylaseانزیم تنشیط على الجنین كورتیزول یعمل االغنام في -۱

 ال�����ىPregnenolone  او البورجس�����ترون تحوی�����ل لتحفی�����ز المش�����یمة ف�����ي
 اف��������راز تنش��������ط لالس��������تروجین المرتفع��������ة والمس��������تویات.  االس��������تروجین

 .  االوكسیتوسین مستقبالت وتكوین البروستاكالندینات
 الك�ورتیزل یعم�ل الحم�ل البق�اء  االصفر الجسم على تعتمد التي  االنواع في۲-
 بطان�ھ م�ن البروس�تاكالندینات اف�راز  تنشیط على)  االستروجین تخلیق بجانب(

 التطرق تم التي االنواع كل ففي لذا. الصفراء االجسام تحلل تسبب يوالت الرحم
 ف�ي ح�اد نق�ص تش�مل التي التغیرات من بسلسلھ یبدا الجنین  كورتیزول فأن لھا

 ف�ي PGF2a وال االس�تروجین تركی�زات ف�ي والزی�اد س�ترون البروج المستوى
  الوالدة عملیھ بدء قبل األم دم
 

    mechanismsDam  االم آلیات:  ثانیاً 
 فم�ثالً  ، ال�والدة وق�ت تحدید في الجنین من تاثیراً  اقل كانت وان االم مساھمة   

 لح��ین ال��والدة ت��اخیر عل��ى وق��درتھا الظ��الم س��اعات ف��ي لل��والدة الف��رس تمی��ل
 انواع عدة في الوالدة عملیة یطیل والخوف القلق ان كما.  االزعاج عن االبتعاد

 االبنف���رین اف���راز نتیج���ة ال���رحم عض���الت انقباض���ات ف���ي ال���نقص طری���ق ع���ن
Epinephrine    )تركی�ز زی�ادة عن�د ال�رحم عض�الت انبس�اط االنفرین یسبب 
 وق��د) .  االس��تروجین تركی��ز زی��ادة عن��د ال��رحم انقب��اض ویس��بب البروجس��ترون

 بع��د بس��رعة ی��نخفض ث��م ال��والدة قب��ل ی��زداد الخنزی��رة ف��ي الریالكس��ین ان وج��د



 

 ف��ي الریالكس��ین م��ن اع��ال تراكی��ز توج��د االبق��ار وف��ي.  واح��دة بس��اعة ال��والدة
.  الحم��ل م��دة منتص��ف او المبك��رة بالمرحل�ة قیاس��اً  الحم��ل م��ن االخی��رة المرحل�ة

 االعص�اب تنش�ط والت�ي ال�والدة عن�د الجن�ین حركة نتیجة االوكسیتوسین ویفرز
 كم�ا الجن�ین ط�رد اثن�اء التراكی�ز اعلى وتوجد ، والمھبل الرحم عنق في الحسیة
 ھ�ذه ف�ي PGF2a لل�ـ العالي االفراز.  المشیمة طرد اثناء اقل بدرجة تدفق یوجد
 م�ن الك�ورتیزول اف�راز وزی�ادة االوكسیتوس�ین ھرم�ون وج�ود سببھ ربما الفترة
 مش�تركاً  ول�یس االم عل�ى ال�والدة اجھاد سببھ ربما الوالدة بدایة قرب الدم ادنیال

 بعملی�ة ول�یس الحلی�ب بتك�وین عالق�ة ل�ھ الب�روالكتین وت�دفق.  الوالدة تنظیم في
 .  الوالدة

 ف�ي ال�تحكم لزام�اً  اص�بح ل�ذلك االبق�ار تس�فید ف�ي الحج�م كبی�رة ثی�ران استخدموا
 .  الجنین حجم كبر بسبب الوالدة عسر مشاكل تقلیل لغرض الوالدة موعد

 :  منھا الوالدة تعجیل لغرض عدة طرائق اتباع یتم
 كافی��ة معلوم��ات حالی��اً  تت��وفر:   Corticosteroids القش��ریة الس��تیرویدات -۱

 عل��ى الحص��ول امك��ن اذ.  االبق��ار ف��ي ال��والدة لتبكی��ر الم��ادة ھ��ذه اس��تعمال ع��ن
 الس�تیرویدات م�ن مف�ردة حقن�ة باس�تخدام اق�ل او یوم�اً  ۲٥٥ حم�ل بفت�رة والدات

 مث��������ل  glucocorticoids  Synthetic  المص��������نعة القش��������ریة
Dexamethasone  و Betamethasone  او Flumethasone  .

 القش�رة من المفرزة االدرینالین تاثیر من تحفز المعالجات ھذه مثل ان ویفترض
 )  Poole و Peter دراس�ة ف�ي  Fetal adrenal cortex للجن�ین الكظری�ة

 Dexamethasone undecanoate م���ن غ���م ۷.٥ اس���تخدام ت���م) 1992
 ۱٤ بمعدل الوالدة تبكیر من تمكنوا اذ الحلیب ابقار في الوالدة تعجیل او لتحفیز
 بال���ـ المعامل���ة.  معامل���ة ب���دون ترك���ت الت���ي الت���ي االبق���ار م���ن اس���رع یوم���اً 

Dexamethasone  یوم����اً  ٤.۳ و ۱۰.۸ ب����ـ الحم����ل فت����رة ط����ول یخت����زل  )
 ال���والدة قب���ل ۱٤ او ٥ االی���ام خ���الل اعطی���ت عن���دما)  معنوی���اً  ك���ان االخت���زال
 الحیوان��ات م��ابین ال��والدة ص��عوبة ف��ي معنوی��ة ف��روق ھن��اك تك��ن ل��م المتوقع��ة
 كان��ت المع��امالت لكاف��ة حی��ة الموالی��د بق��اء نس��بة وان.  المعامل��ة وغی��ر المعامل��ة

 تلق�یح اول من المتحققة االخصاب نسبة في معنویة فروق أي تالحظ ولم% ۹٥
 الحاض�ر الوق�ت وف�ي.  الس�یطرة ومجموع�ة المعامل�ة االبق�ار بین ما الوالدة بعد



 

 ش��ائعة نیوزلن��دا ف��ي Corticosteroids باس��تخدام ال��والدة تعجی��ل عملی��ة تع��د
 .  الحلیب قطعان ادارة في ناجحة وعملیة

 PGF2a البروس������تاكالنیدینات:   Prostaglandins البروس������تاكالنیدینات -۲
 لتعجی��ل اس��تخدامھا باالمك��ان Synthetic analogue المص��نعة والمش��ابھات

 ال�والدة.  الحم�ل م�ن ۲۷۰ الی�وم قب�ل باس�تخدامھا ینص�ح وال االبق�ار في الوالدة
 ، اتی��ام ۳ والمع��دل االول��ى الحقن��ة اعط��اء بع��د ۱-۸ االی��ام خ��الل ع��ادة تحص��ل
 وك�ذلك المش�یمة واحتب�اس الوالدة صعوبة حاالت المعاملة ھذه استعمال ویرافق
 عن�د االعتب�ار بنظ�ر تؤخ�ذ ان یج�ب الت�ي االمور ومن.  المولود حیاة في التاثیر

 ال�والدة وق�ت في للبقرة الستروجین مستوى ھو المشیمة احتباس حاالت حصول
 م�ن االخی�رة المرحل�ة خ�الل مس�تواه یرف�ع االس�تروجین ف�ان ذك�ره س�بق وكما. 

 الدراسات احد في لوحظ وقد.  المتوقعة الوالدة لموعد مؤشراً  یعد والذي الحمل
 االس�تروجین مس�توى یرتف�ع عن�دما یحص�ل عندما یحصل الوالدة تعجیل ان الى

 ف��ي م��ؤثران PGF2a وال��ـ  Glucocorticoids م��ن ك��ل س��یكون عن��ده وال��ذي
 ف��ي االمث��ل المعامل��ة كان��ت Glucocorticoids ال��ـ ان ویب��دو.  ال��والدة تعجی��ل
 بص��ورة اس��تخدامھا حال��ة وف��ي مناس��ب بوق��ت اس��تخدامھا ت��م اذ ال��والدة تعجی��ل
 المش�یمة واحتب�اس الجن�ین ھ�الك منھ�ا ومش�اكل عواقب الى ستؤدي فانھا مبكرة

 .  وغیرھا
 

   The stage of cervical dilation  الرحم عنق توسع طور -۱
 تب��دا الوق��ت ھ��ذا خ��الل.  حقیقی��ة والدة لعملی��ة والجن��ین االم تحض��یر تتض��من

 ۱۲-۱٤ بمع���دل Myometrium لل���رحم العض���لیة للطبق���ة منتظم���ة تقلص���ات
 Choriocotyledonary  المش����یمة الفلق����ي االتص����ال.  س����اعة/  تقل����ص

attachment  ویع��زا.  والتوس��ع بالقص��ر ال��رحم عن��ق ویب��دأ بالض��عف یب��دأ 
 للك�والجین الطبیعی�ة الخ�واص ف�ي التغیرات الى اكبر بدرجة الرحم عنق ارخاء

 ویكون الرحم داخل الضغط زیادة من بدالً )  الرحم عنق لیونة(  الرحم عنق في
(  مث�ل Rigid cervix ص�لب رح�م عن�ق لھا التي االنواع من وضوحاً  اكثر ھذا

 مث�ل الھرمون�ات عل�ى ال�رحم عن�ق لیون�ة وتعتم�د) .  والم�اعز واالغن�ام الماشیة
 ویل��ین.  والبروس��تاكالندین الریالكس��ین واف��راز االس��تروجین مس��تویات ارتف��اع



 

 مطاوع�ة اكث�ر ویص�بح قلیل�ة بس�اعات Labour المخاض بدایة قبل الرحم عنق
 یح��ین وعن��دما ، الطالئی��ة خ��الل م��ن المخ��اط اف��راز وی��زداد ت��دریجیاً  ویرتخ��ي

 وتتحرك تسیر فتبدأ لالم استقرار عدم تسبب وھذه الرحم تقلصات تزداد الوضع
 وتض�رب نفس�ھا حول تدور ما وغالباً  االبقار بقیة عن االنعزال وتحاول بسرعة
 موقع��ة یغی��ر والجن��ین.  ذیلھ��ا وترف��ع ب��التقوس ظھرھ��ا ویب��دأ خاص��رتھا باتج��اه
 حرك��ة رؤی��ة ویمك��ن ال��رحم عن��ق باتج��اه ممت��دة االمامی��ة اطراف��ھ تص��بح بحی��ث

 ٦-۲٤ بح��دود الفت��رة ھ��ذه ط��ول.  البطن��ي الج��دار تحس��س خ��الل م��ن الجن��ین
 .  الوالدة لھا سبق والتي العمر كبیرة االبقار لدى اقصر تكون ان وتمیل ساعات

    expultion periodFetal   الجنین لفظ مرحلة -۲
 Abdominal muscles البطنی�ة العض�الت تقلص�ات ببدأ المرحلة ھذه تتمیز  

 لل������رحم العض������لیة ال������بطن تقلص������ات.  للخ������ارج ال������بطن محتوی������ات ل������دفع
Myometrium تقلص����ات ۸-۱۰ م����ع ، س����اعة/  م����رة ٤۸ بح����دود تتك����رر 

 یك�ون الجن�ین ض�غط.  لل�رحم العض�لیة الطبق�ة م�ن تقل�ص لك�ل ال�بطن لعضالت
 اف����راز عل����ى یحف����ز وال����ذي للمھب����ل االم����امي والج����زء ال����رحم عن����ق باتج����اه

 ی�ؤدي ب�دورة والذي النخامیة للغدة الخلفي الفص من Oxytocin االوكسیتوسین
 النعك��اس انم��وذج ھ��ي اآللی��ة ھ��ذه.  لل��رحم العض��لیة للطبق��ة اكث��ر تقلص��ات ال��ى

 مىیس�� وال��ذي  Neuroendocrine reflex arc العص��بي الص��مي الق��وس
Fergusons reflex   )ف��ي)  م��رة الول الی��ھ اش��ار ال��ذي الباح��ث ال��ى نس��بة 

 الوش�یقي الك�یس فیدفع الجینیة االغشیة تتمزق المرحلة ھذه من المبكرة المرحلة
 الوش�یقي الس�ائل ل�بعض سامحاً  ویتمزق)  االول الماء كیس(  اوالً  الكوریوني -

 وان یتم��زق ال او یتم��زق ق��د)  الث��اني الم��اء ك��یس(  الس��لي الك��یس.  ب��الخروج
 قن��اة م��ن الجن��ین م��رور لتس��ھیل  Lubricant مزی��ت س��یكون فان��ھ ذل��ك حص��ل
 .   Birth canal الوالدة
 والص���در ال���راس خ���روج ذل���ك یتب���ع الحی���ا م���ن االمامی���ة الق���وائم خ���روج وبع���د

 خ�الل المرور تؤھلھ بوضعیة الجنین خروج لیكتمل الخلفیة القوائم ثم والحوض
 عض�الت تقلص�ات تتوقف االثناء ھذه في.  ممكنة مقاومة باقل الحوضي الحزام
 لف�ظ مرحل�ة خ�الل ینقط�ع ع�ادة السري الحبل.  الجھد من الراحة لغرض البطن
 .  ساعات ۲/۱-٤ غضون في تكتمل المرحلة ھذه.  الجنین



 

 الش�كل یب�ین كم�ا ، الوالدة قبل للجنین الطبیعیة الوضعیة) ۹-۲(  الشكل ویظھر
 .  االبقار في والدتھ قبل للجنین الطبیعیة غیر الوضعیات) ۳-۹( 

 

 
 



 

 الطبق��ة تقلص��ات ولك��ن تتوق��ف س��وف ال��بطن تقلص��ات ف��ان الجن��ین ط��رح بع��د
 قد العملیة ھذه.  الجینیة االغشیة وطرح فصل عنھا لینتج تستمر للرحم العضلیة
 حص�ول ال�ى ی�ؤدي ق�د ذل�ك ف�ان س�اعة ۲٤ ع�ن طال�ت واذا ساعات ٦ تستغرق

 لل�رحم العض�لیة الطبق�ة تقلصات تستمر الجینیة االغشیة لفظ بعد.  مرضیة حالة
 ف��ي تس��اعد العوام��ل ھ��ذه ، والبروس��تاكالندینات االوكسیتوس��ین اف��راز وك��ذلك
 نك�وص او بارتداد تعرف بعملیة الطبیعي وضعة الى الرحم حجم رجوع سرعة
 النص�ف ال�ى سیختزل الحامل الرحم قرن قطر.  Uterine involution الرحم
 ارت�داد عملی�ة تكتم�ل ان المتوق�ع وم�ن.  ال�والدة بع�د عشر الخامس الیوم بحدود
 العواس���ي االغن���ام وف���ي.  ال���والدة بع���د ۳۰ الی���وم بح���دود االبق���ار ل���دى ال���رحم

 یكتم��ل ال��رحم ارت��داد ب��ان)  ۲۰۱۰( خم��یس وج��د الع��راق وس��ط ف��ي المض��ربة
 .  الوالدة بعد یوماً  ۳٥ خالل

 

 



 

 
 
 
 

 Placental retention المشیمة احتباس
 من لالنفصال الجنینیة األغشیة فشل بأنھ یوصف الماشیة في المشیمة احتباس

 لدى شائعة حالة بأنھا الباحثون اشار وقد. الوالدة بعد Maternal crypts االم
 مع مقارنة الحلیب ابقار في حدوثھا نسبة ارتفاع یالحظ و الوالدة بعد األبقار

 ۸-۳ بحدود المشیمة تحرر یتم الفسلجیة الناحیة من. األخرى األنواع بقیة
 ھذه فان ساعة ۱۲-۸ من اطول لمدة المشیمة بقت اذا أما. الوالدة بعد ساعات
 الدم ازالة فان والماعز والنعاج األبقار في. مرضیة أو طبیعیة غیر تعد الحالة

 الى تؤدي للرحم المستمرة واالنقباضات Cotyledons المشیمیة الفلقات من
 Caruncles اللحمیة الزوائد من Chorionic villi الكوریونیة الحلمات تفكك

 في ، النعاج في نادر المشیمة احتباس قصیرة بمدة ذلك بعد الطرد حدوث مع
 وترتبط الوالدات من% ۱٥-٥ من المشیمة احتباس نسبة تتراوح األبقار قطعان

 حاالت وفي اقل او بھ و ۲۷۰ قصیرة حمل بفترات الحاالت ھذه من كثیر
 األبقار لدى تحدث كما الحمل، فترات في قصر عنھا ینتج والتي توائم والدة

 حاالت حدوث یزداد كما. االنتاج بمنخفضة مقارن عالیة االنتاج  الحلوب
 المزادات حاالت في عنھ Dystocia العسرة الوالدات بعد المشیمة احتباس
 الطبیعیة

 على مؤشر ذاھف% ۲۰-۱٥ من المشیمة أحتباس فیھا یزداد التي األبقار في
 وفي الغذاء، في A وفیتامین السیلینیوم نقص مقدمتھا في تيیأ مشاكل وجود

 ثبت قد شھور لعدة خضراء أعالف علی الحصول من تتمكن ال التي المجترات
 بالحقن ینیوملوالس D امینیتوف A فیتامین أو ینیوملوالس A فیتامین اعطاء ان

 بمجموعة مقارنة الحلیب ابقار لدى معنویة النسبة ھذه انخفاض الى أدى
 السیطرة

 من یكون الوالدة من ساعة ۲٤ بعد البقرة في المشیمة طرد عدم حالة في
 انسجة تكون وبھذا. اخرى ایام ٥٦ الى تصل أیام لعدة تحتجز ان المتوقع



 

 قد رحمیة التھابات وحصول المیكروبات، لنمو مناسبا وسطا المتحللة المشیمة
ھاد األج وان،  الخصوبة انخفاض حاالت عنھا ینتج اسابیع لعدة تستمر

 الحلیب انتاج خفض الى يدیؤ الحاالت ھذه لمثل المصاحب
 ھو الخیارات ھذه افضل و المشیمة احتباس مشكلة لمعالجة خیارات عدة ھناك
 بدون تشفی األبقار بعض أن من الرغم وعلى حدوتھا، لمنع خطوات اتخاذ
 آخر خیار وھناك المناسب، الطریق ھو لیس ھذا فان اخرى مرة وتحمل عالج

 من الرحم عالج ثم الوالدة، من ساعة ۷۲-٤۸ بعد یدویا المشیمة ازالة ھو و
 التناسلیة الكفاءة خفض سیبت انھا علیھا المأخذ ومن الحیویة بالمضادات الداخل

 من ایدوی Cotyledons القلقات لصف أن وجد فقد باستعمالھا األن ینصح وال
 الى مؤدیة الرحم تمزقات في تسبب ما كثیرا Caruncles اللحمیة الزوائد
 :باستعمالھما ینصح أن خیار االن ویوجد تناسلیة، مشاكل
 داخل Antibiotics tubules حیویة مضادات أقراص وضع یتضمن :األول
 المشیمة طرد یتم حتى یومیا الرحم
 في واحدة مرة حیوي مضاد محلول من لتر ٤( کبیر حجم ضخ یتضمن :الثاني
 المعاملة العتماده الثاني الخیار ویفضل. الوالدة بعد ساعة ۳٦-۲٤ عند الرحم

 اال الحیویة بالمضادات العضل في أو الورید في بالحقن ینصح وال واحدة، مرة
 Diethyl( سترولتلبس اثیل بالداني المدمة. الحیوان حرارة درجة ارتفاع عند

stilbesterol DES) (امفید یكون قد األوكسیتوسین او مخلق استروجین وھو 
 بسبب طردھا یتم لم ولكن الرحم بطانة من المشیمة اغشیة انفصال حالة في

 الرحم انقباضات توقف
 ۲PGF& إعطاء على یعتمد المشیمة احتباس لحاالت الحدیث العالج أن

 وزیادة الرحمیة العضالت تقلص على یساعد مما ملغم ۲٥-۲۰ بمقدار بالعضل
 والنتیجة الرحم في البیضاء و البلعمیة الخالیا یزید مما الرحم الى الوارد مدال

 )(Uterine defence mechanism UDM( الرحمي الدفاع آلیة زیادة
 الحال ھو كما للجراثیم مقاومة یسبب ال بحیث للجراثیم مضادة آلیة لھ أن كما. 

 UDM ال طثبت التي الموضعیة وخاصة الحیویة المضادات استخدام في
 

 postpartum period الوالدة بعد ما مرحلة



 

 السكون و Ovarian inactivity المبیضي النشاط عدم من فترة الوالدة بقتع
 طول نشاطھا التناسلیة الدورات تعاود أن قبل Sexual quiescence يسالجن
 حالة الرضاعة، الحلیب، انتاج: منھا عوامل بمجموعة ویتاثر یختلف الفقرة ھذه

 زیادة وھناك الموسم، و الوراثیة العوامل الوالدة، وبعد قبل لألم التغذیة
 النمو نشاط اعادة مع الوالدة بعد ۳-۲ األیام عند FSH مستوى في ملحوظة

 ویمكن Dominant سائدة تكون واحدة حویصلة اواعتیادی الحویصلي
 الوالدة بعد العاشر الیوم بحدود مالحظتھا

 بیئة عودة و الطبیعي الشیاع العودة على الوالدة یتبع الذي الحمل نجاح یعتمد
 الخنزیرة على یظھر ما وكثیرا. آخر حمل لحدوث تمھد حالة الى الرحم

) Farrowing estrus الوالدة شیاع( الوالدة من قلیلة أیام بعد الشیاع اعراض
 بسبب منخفض سیكون األخصاب معدل فان الشیاع ھذا عند تلقیحھا تم واذا
 بعد) Foaling estrus( األفراس على الوالدة شیاع یظھر كما. التبویض عدم

 الدقیق الفحص بعد ثبت اذا ذلك عند تلقیحھا ویمكن الوالدة من یوما ۸-۱٥
 .الوالدة بعد للرحم الطبیعیة للدلة التامة العودة

 Puerperium النفاس
 الحمل قبل الطبیعیة حالتھا الى االم تعود حتى الوالدة من تتمكن التي المدة ھي

Non pregnant state الفرس و البقرة في للنفاس مناسبة األكثر التعریف و 
 | Open المفتوحة الفترة( شیاع اول حدوث الى الوالدة من المدة بأنھ

period (ھما بنقطتین النفاس بمدة وتتمیز الحمل، حدوث فیھا یمكن التي 
 رجوع بھا ویقصد Involution of uterus الطبیعي للحجم الرحم عودة. ۱

 الوالدة بعد الرحم اعادة تتضمن والتي الطبیعیة دلتھ الى الوالدة بعد الرحم
 عضالت انقباضات على ذلك ویعتمد. الحمل قبل الطبیعیة ووظائفھ لحجمھ
 .الرحم بطانة تجدید و البكتیریة األصابة وازالة الرحم

 الوالدة عند التلوث مقار على یعتمد الرحم من البكتریا إلخالء الالزم الوقت -۲
 ثالث على الرحم ویعتمد األستروجین، وانتاج المتبقیة الجنینیة األغشیة مقدار و

  وھي تقدم ما لتحقیق الوالدة بعد الیات



 

 تجویف الى اللمفاویة الخالیا من كثیف تسرب تشمل دفاعیة الیة حدوث . أ
 بعد المبكرة المراحل في الموجودة الممرضة الكائنات معظم اللتھام الرحم
  الوالدة

 للوالدة التالیین األسبوعین خالل البروستاگالندینات من غزیر افراز حدوث . ب
 األغشیة وبقایا السوائل وتفریغ الرحمیة العضالت انقباض یحفز وھذا

 ذات االنواع في البروستاگالندینات افراز فترة وتطول. الرحم من الجنینیة
 في عنھ) والمعزة الجاموسة و البقرة( مثل Cotyledonary الفلقیة المشیمة
 ) والخنزیرة الفرس(  مثل Diffuse المنتشرة المشیمة ذوات االنواع

 راكث الرحم یجعل األول التبویض قبل المبایض من المفرز االستروجین -ت
 .بالعدوى لالصابة مقاومة

 
 Estrus and ovulation after الوالدة بعد والتبویض الشیاع
birth 
 الرضاعة اثناء موقت یتوققان ما عادة Ovulation التبویض و Estrus الشیاع

 التأثیرات لكن الثدیات، من أنواع عدة في Lactational anestrus بلالح او
 لدي كلیا او جزئیا علیھا التغلب امكن الحلیب أدرار عن الناتجة المثبطة

. الصغار فطام و التقنیة تحسین و االنتخاب طریق عن المزرعة حیوانات
 كل من مولود انتاج بھدف األبقار في الشیاع دورات بعودة كبیر اھتمام وھناك

 عام كل بقرة
 المبیضیة الدورات الحلیب أبقار من% ۹٥ تستأنف الوالدة بعد ٥۰ الیوم عقد

 األول التبویض یسبق ال غالبا و. اللحم ابقار من% ٤۰ بحوالي بالمقارنة
 ھذه وتطول Quiet ovulation صامت تبویض( واضحة شیاع أعراض

 في حلیتین من أكثر الحب مرات عدد وزیادة Suckling الرضاعة خالل الفترة
 التغذیة مستوى انخفاض وان. الفترة ھذه یقصر امھ عن العجل ابعاد وان الیوم
 في الصامتة التبویضات وجود من ویزید الشیاع عودة یبطىء الوالدة بعد

 األبقار
 ع��ادة المتب��ع وم��ن. ال��والدة بع��د یوم�ا ۱٥-۸ عن��د الش��یاع األف��راس معظ��م ھ�رتظ

 وزی�ادة الحم�ل مع�دالت انخف�اض م�ن الرغم على الفترة ھذه عند األفراس تلقیح



 

 ش�یاعا الخن�ازیر انس�اك بع�ض تظھ�ر م�ا كثی�را االجھاض و الجنة ھالك حدوث
 توق��ف.  ةدال��وال بع��د أی��ام ٥-۳ یع��د Anovulatory estrus تب��ویض ب��دون

 عند التثبیط الى تعزى قد للوالدة التالیة الفترة خالل Acyclicity الشیاع دورات
 نش�اط یتوق�ف وق�د) المب�یض - النخامی�ة - االمسالھایبوث( لمحرر مستویات عدة

 حویص�����الت فش�����ل او. LH وال FSH وال GnRH ال اف����راز بمن�����ع المب����یض
 بع��د ش��یاع اول یس��بق كم��ا.  GnRH بواس��طة للتنش��یط االس��تجابة م��ن المب��یض
.  البروجس��ترون اف��راز ف��ي قلیل��ة زی��ادة ح��دوث واألغن��ام الماش��یة ف��ي ال��والدة

 لھرم�ون التبض�ي اف�راز الع�ادة ال�الزم GnRH افراز تشبط أنھا یبدو الرضاعة
LH ال غیاب وفي LH مس�تویات تف�رز أو النم�و، في المبیض حویصالت تفشل 

 الرض�اعة أن النعاج في وجد وقد، FSH تاثیر تحت االستیرویدات من منخفضة
 ھ�ذا أن ویب�دو االمسلھایبوث�ا منافی�وني) مرک�ب( endorphin-3 افراز تسبب

 وتض���ج نم���و تث���بط ب���ذلك و GnRH لھرم���ون النبض���ي األف���راز یمن���ع األف���راز
 م�ن اكث�ر نبض�ات تح�دث الرض�اعة تقلی�ل أو ایق�اف وعن�د. المبیض حویصالت

GnRH و FSH و LH ۔الشیاع عودة الى یؤدي مما 
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