المحاضرة الرابعة

الحمل Pregnancy
ٌبدأ الحمل عند إناث الحٌوانات االقتصادٌة مباشرة عقب إخصاب البوٌضة بواسطة الحٌوان
المنوي وإنؽراس البوٌضة المخصبة  Zygoteفً الرحم ,وٌنتهً هذا الحمل بحدوث عملٌة
الوالدة وخروج الجنٌن.

اإلخصاب:
تعد عملٌة اتحاد الخالٌا التناسلٌة الذكرٌة واألنثوٌة واختالط مادتٌهما الوراثٌة من أهم الظواهر
الفٌزٌولوجٌة التً تحدث فً أثتاء عملٌة اإلخصاب ,وهذه العملٌة فً الواقع هً بمنزلة نقطة
البداٌة التً تنشؤ أو تنبثق منها فرصة أو إمكانٌة حٌاة جدٌدة .وتشمل عملٌة اإلخصاب على
سلسلة من الخطوات تبدأ بعملٌة تنشٌط البوٌضة وتنتهً باختراق أؼشٌة البوٌضة من قبل أحد
الحٌوانات المنوٌة ثم اندماج النواة الذكرٌة مع النواة األنثوٌة وتشكٌل البٌضة الملقحة .Zygote
بعد عملٌة اإلباضة تسقط البوٌضة وما حولها من خالٌا التاج الشعاعً فً قمع القناة الناقلة
للبٌوض ,ثم تمر عابرة هذه القناة إلى الثلث األول منها ,حٌث تحاط بالحٌوانات المنوٌة
المتواجدة هناك والتً تقوم بتحرٌر بعض اإلنزٌمات حول هذه البوٌضة ,هذه اإلنزٌمات
المحررة تنتج عن تحطم قلنسوة بعض الحٌوانات المنوٌة .وعموما ً تسبب هذه العملٌة فً حدوث
عملٌة تنشٌط للبوٌضة والتً تشمل على حدوث تؽٌرات بٌوكٌمٌائٌة عدٌدة فٌها فمثالً ٌزداد
تركٌز أٌونات الـ  Mg - P – Caوجزٌئات  ATPفً األؼشٌة المحٌطة بالبٌضة األمر الذي
ٌإمن الحساسٌة العالٌة فٌها استعداداً الستقبال الحٌوان المنوي.
إن أهم اإلنزٌمات التً تحررها الحٌوانات المنوٌة بجوار البوٌضة هً إنزٌم
الهٌالرونٌداز  Hyaluronidaseالذي ٌمٌع وٌحل حمض الهٌالرونٌلت الداخل فً تركٌب المادة
الهالمٌة الرابطة لخالٌا التاج الشعاعً ,وإنزٌم األكروسٌن الهاضم للبروتٌنات والذي ٌمكن
الحٌوان المنوي من اختراق أؼشٌة البوٌضة الخارجٌة وبالتالً اإللتحام مع الؽشاء المحً لها
بعد ذلك ٌلتهم سٌتوبالزما البوٌضة رأس الحٌوان المنوي وذلك بمساعدة خمائر دقٌقة توجد على
سطح الؽشاء المحً .وقبل اتحاد النوٌات األولٌة الذكرٌة واألنثوٌة ٌكبر حجم كل منهما مع
مالحظة أن النوٌة االولٌة للحٌوان المنوي تكون أكبر من النواة األولٌة للبوٌضة الشكل التالً:
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مرحلة اختراق الحٌوان المنوي لخالٌا التاج الشعاعً واإللتصاق بؤؼشٌة البوٌضة.
مرحلة اختراق الحٌوان المنوي ألؼشٌة البوٌضة وااللتصاق بالؽشاء المحً لها.
مرحلة التهام سٌتوبالزما البوٌضة لرأس الحٌون المنوي.
مرحلة قذؾ الجسم القطبً الثانً خارج الؽشاء المحً للبوٌضة.
مرحلة اندفاع النوٌات األولٌة الذكرٌة واألنثوٌة.
مرحلة تكون البوٌضة الملقحة.
تقترب بعد ذلك النوٌات األولٌة من بعضها بعضا ً وتتحد مع بعضها فً مركز البوٌضة
المخصبة التً تحتوي على ضعؾ عدد الصبؽٌات (3ن) كما هو علٌه الحال فً خالٌا الجسم
ؼٌر الجنسٌة.
وب ذلك ٌتم تحدٌد الصفات العامة الممٌزة للنوع وبإتمام عملٌة تلقٌح البوٌضة تصبح هذه البوٌضة
الملقحة ؼٌر قابلة ألن تخترق بؤي حٌوان منوي آخر نتٌجة لحدوث ماٌعرؾ بتفاعل األؼشٌة
المحٌطة بالبوٌضة.
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الحمل : Pregnancy
هو الفترة من الدورة التناسلٌة التً تبدأ بتلقٌح البوٌضة وإخصابها ،وانؽراس الجنٌن فً رحم
األم ،وتنتهً فً األحوال الطبٌعٌة بعملٌة الوالدة ،وخروج الجنٌن والمشٌمة خارج جهاز األنثى
التناسلً.
وعموما ً إن مراحل نمو و تطور الجنٌن بداٌة من اتحاد البوٌضة والحٌوان المنوي ،وحتى مٌالد
الحٌوان الكامل ،تحتاج إلى كثٌر من التفاعالت الكٌمٌائٌة والعدٌد من االنقسامات الخلوٌة
والتحورات فً اشكال وتراكٌب ووظائؾ هذه الخالٌا .وحدوث كل هذه العملٌات المعقدة
وتتابعها الزمنً بالصورة الطبٌعٌة وضمان استمرار الحمل ،وحدوث عملٌة الوالدة البد من أن
ٌكون هناك تفاعل بٌن العملٌات الحٌوٌة فً جسم األم والجنٌن النامً فً رحمها ،وتتمثل هذه
التفاعالت باآلتً:
تنظٌم النشاط اإلفرازي للطبقة الطالئٌة المبطنة للرحم.
ضمان عدم ضمور وتحلل نسٌج الجسم األصفر ومثابرته طوال فترة الحمل على إفراز هرمون
البروجسترون المهدى لإلنقباضات الرحمٌة.
التحكم فً نشاط عضالت الرحم وقدرته على التمدد والنمو.
نمو وتطور الجنٌن وتكون أؼشٌة المشٌمة وتنظٌمها لعملٌات تبادل المواد الؽذائٌة والؽازات بٌن
دم األم ودم الجنٌن.

وتختلؾ طول فترة الحمل من نوع آلخر من الحٌوانات بل وحتى من ساللة ألخرى فً نفس
النوع ،وٌرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها نمو الجنٌن بالصورة الطبٌعٌة وكذلك تركٌبه الوراثً
الذي ٌحدد طول هذه الفترة ،هذا باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل عمر األم ،وعدد
الوالدات السابقة ،وٌنتج عن الزٌادة فً كل من هذٌن العاملٌن زٌادة فً طول فترة الحمل
بٌومٌن أو ثالثة ،مقارنة باألمهات الالتً ٌلدن للمرة األولى ،كذلك عادة ماٌتؤخر مٌالد األجنة
الذكور ٌومٌن عن مٌالد اإلناث ،أما التوائم فٌتقدم موعد مٌالدها بحوالً  7-5أٌام عن موعد
مٌالد الجنٌن الواحد .كما أن عوامل البٌئة واختالؾ فصول السنة ومستوى التؽذٌة قد ٌكون لهم
بعض التؤثٌر على تحدٌد فترة الحمل
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بٌبن الجدول التالً فترة الحمل فً بعض األنواع الحٌوانٌة:
مدة الحمل )باأليام(

نوع الحيوان

مدة الحمل )باألشهر  +اليوم(

األبقار

392

:±:

النعاج

261

±6

الماعز

261

±6

الجاموس

421

21±21

الفرس

447

±22

الخنازير

223

31±4

النوق

481

6±23

الكالب

74

3±3

القطط

75

3±3

المرأة

384

3±:

مرحلة التويتة : Morula
بعد عملٌة إخصاب البوٌضة فً الثلث العلوي من القناة الناقلة للبٌوض وتشكل البوٌضة الملقحة
 ،Zygoteوالتً تسٌر ببطء ضمن قناة المبٌض (قناة فالوب) حتى تصل إلى جوؾ الرحم.
وخالل وجود هذه البٌضة الملقحة ضمن قناة المبٌض تحدث فٌها عدة انقسامات تإدي إلى زٌادة
عدد خالٌاها إلى  27وثم  43خلٌة وهكذا تتشكل التوٌتة (.)Morula
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الشكل ٌوضح عملٌة إخصاب البوٌضة وتطورها فً قناة المبٌض
 -2خلٌة بٌضٌة ضمن القمع -3 ،حٌوانات منوٌة تحٌط بالبوٌضة -4 ،عملٌة إخصاب البوٌضة،
 -5جنٌن خلٌتٌن -6 ،جنٌن  5خالٌا -7 ،التوٌتة -8 ،أصل الجنٌن (الجنٌن األولً).

و هذه التوٌتة عبارة عن كتلة من الخالٌا ؼٌر المتماٌزة .وتقوم الخالٌا المتوضعة على السطح
الخارجً للتوتٌة بالوظٌفة الؽذائٌة لذلك سمٌت بالطبقة المؽذٌة (األورمة الؽازٌة)
 . Trophoblastأما الخالٌا المتوضعة داخل الطبقة المؽذٌة فتشكل الورٌقة أو الصفٌحة
الجنٌنٌة  Embryobastوتبقى التوٌتة فً األؼنام واألبقار من أربعة إلى سبعة أٌام فً قناة
المبٌض قبل أن تصل إلى داخل الرحم.

انغراس أو تعشيش الجنين:
فً أثناء مرور التوتٌة  Morulaعبر قناة المبٌضٌ ،زداد عدد خالٌا حتى تصل إلى كمٌة كبٌرة
من الخالٌا مائة خلٌة أو أكثر .وٌتشكل نتٌجة لالنقسام السرٌع وؼٌر المنتظم لخالٌا التوٌتة
جوؾ ٌمتلئ بالسوائل وذلك مابٌن الطبقة المؽذٌة والورٌقة الجنٌنٌة ،وهنا ٌدخل الجنٌن فً دور
البالستوال أو الفقاعة الجنٌنٌة  Blastulaبعد ذلك تبدا خالٌا الورٌقة الجنٌنٌة المتكاثرة بالتكاثؾ
ثانٌة على جدار جوؾ الفقاعة الجنٌنٌة وهنا ٌتشكل ماٌسمى بجدار الفقاعة الصفراوٌة أو األدٌم
الباطن ( )Endodermبعد ذلك تتجمع الكتلة األساسٌة لخالٌا الفقاعة الجنٌنٌة فً أحد األقطاب
لتشكل أصل الجنٌن أو الجنٌن األولً.

5

المحاضرة الرابعة
وٌسقط الجنٌن األولً عند إناث الحٌوانات االقتصادٌة فً أحد قرنً الرحم حٌث ٌستقر فٌه،
وٌسبب وصول الجنٌن واحتكاكه مع األؼشٌة المخاطٌة الرحمٌة رد فعل وتهٌج ٌتمثل من
الناحٌة الشكلٌة بحدوث انقسام سرٌع للخالٌا االبٌتلٌة الرحمٌة حتى تؽطً جزءاً من الجنٌن ،كما
ٌتزاٌد المدد الدموي وإفراز الؽدد الرحمٌة وهكذا ٌتم انؽراس الجنٌن فً الطبقة المخاطٌة
للرحم.
تإدي بعض الهرمونات الجنسٌة األنثوٌة(األستروجٌن،البروجسترون) دوراً كبٌراً فً عملٌة
انؽراس وتعشٌش الجنٌن فً الرحم ،فاألستروجٌنات التً تكون نسبتها منخفضة فً دم األم
خالل الفترة األولى من الحمل ،ثم تبدأ معدالتها بالزٌادة خالل منتصؾ ونهاٌة الحمل وأهم
مصادرها المشٌمة.
تإدي هذه االستروجٌنات دوراً مهما ً بالمشاركة مع هرمون البروجسترون فً عملٌات تحفٌز
نمو وتطور الؽدد اللبنٌة عند األم ،كما تعمل على تحفٌز اإلنقسام المباشر وزٌادة عدد خالٌا
النسٌج الطالئً المبطن للرحم وتسبب االستروجٌنات أٌضا ً نمو وتضخم االلٌاؾ العضلٌة
الملساء للرحم وزٌادة تصنٌع البروتٌنات وتخزٌن الؽلٌكوجٌن فٌها.
أما فٌما ٌتعلق بهرمون البروجسترون الذي ٌفرز بكمٌات كبٌرة من الجسم األصفر وكذلك من
المشٌمة بعد تكوٌنها ،فهو ٌعمل على زٌادة نمو ؼدد الرحم وتؽلؽلها فً الطبقة العمٌقة لجدار
الرحم .وٌعمل هرمون البروجسترون على تثبٌط إفراز الهرمونات المنبهة للمنسل L.H-F.S.H
من الؽدة النخامٌة وبالتالً فهو ٌمنع حدوث الدورات الشبقٌة كما ٌمنع تقلص عضالت الرحم
وبالتالً ٌوفر البٌئة المناسبة إلنؽراس الجنٌن فً خالٌا الطبقة الظهارٌة المبطنة للرحم تحت
تاثٌر الهرموناتٌ ،حدث فً الرحم أٌضا ً قبل عملٌة االنؽراس الجنٌنً أو التشٌم زٌادة فً أعداد
كرٌات الدم البٌضاء داخله والتً تعمل على التهام الخالٌا البكترٌة ،أو أي كائنات حٌة ؼرٌبة قد
تهاجم الجنٌن حٌن وصوله للرحم ،كما تقوم هذه الخالٌا بتنظٌؾ الرحم حٌث إنها تلتهم أٌضا ً
خالٌا الحٌوانات المنوٌة المٌتة ،أو بقاٌا من مكونات السائل المنوي التً قد تكون موجودة داخل
الرحم نتٌجة لعملٌة الجماع.

األغشية الجنينية :تكوينها ووظائفها:
تعد األؼشٌة الجنٌنٌة على درجة عالٌة من األهمٌة للجنٌن ،حٌث تعد المصدر الرئٌسً الذي
ٌحصل من خالله على الحماٌة والتؽذٌة ،علما ً أن الجنٌن ٌحصل على الؽذاء الالزم من إفرازات
الرحم أول أٌام نموه وتطوره إال أن هذه المفرزات الرحمٌة التستطٌع أن توفر مستلزمات نمو
الجنٌن فً المراحل المتقدمة.
وتنشؤ األؼشٌة الجنٌنٌة من طبقة الخالٌا الؽذائٌة المحٌطة بالفقاعة الصفراوٌة أو الكٌس
الصفراوي والتً تتكاثر لتشكل عدة طبقات من الخالٌا لتشكل الحقا ً ماٌسمى باألدمة الداخلٌة
والوسطى والخارجٌة .والتً منها تتشكل األؼشٌة الجنٌنٌة وأهمها الكورٌون واألمٌنون
واأللنتوٌز.
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الكوريون:
هو الؽشاء الذي ٌؽطً الجنٌن وأؼشٌته من الخارج وٌتكون جداره من طبقتٌن من الخالٌا هما
األدمة الخارجٌة من الخارج و األدمة الوسطى من الداخل وٌكون هذا الؽشاء فً تماس تام مع
الطبقة المبطنة للرحم طوال فترة الحمل.

األمنيون:
وٌتكون هذا الؽشاء عندما تحٌط الطبقة الخارجٌة المكونة من اتحاد األدمة الخارجٌة و األدمة
الوسطى بالجنٌن حٌث تكون طبقة األدمة الخارجٌة هً التً تحٌط مباشر ًة بالجنٌن.
وٌبدو هذا الؽشاء على شكل كٌس مائً ٌحتوي داخله الجنٌن المحاط بالتجوٌؾ األمنٌوي،
الملًء بسائل شفاؾ ٌحٌط بالجنٌن وٌوفر له الحماٌة من الصدمات وضؽط أعضاء الجسم
المجاور علٌه .وكذلك ٌكون الجنٌن عائما ً حراً بداخله فٌوفر له بذلك حرٌة الحركة و الزٌادة فً
الحجم ،إضافة إلى ذلك فإن السائل األمنٌوي ٌمنع التصاق الجنٌن باألؼشٌة المحٌطة به وجفافه.
وٌبقى الجنٌن على هذا الحال طوال فترة الحمل وعند إقتراب حدوث الوالدة ٌضؽط ؼشاء
7

المحاضرة الرابعة
األمنٌون على عنق الرحم لٌساعد فً عملٌة توسعه ثم ٌنفجر فً المراحل االولى من عملٌة
الوالدة.

األلنتويز:
ٌتكون األلنتوٌز من طبقتٌن من الخالٌا هما األدمة الوسطى من الخارج واألدمة الداخلٌة من
الداخل وٌنحصر بٌن ؼشاءي األمنٌون والكورٌون .وٌتصل هذا الؽشاء بالمثانة البولٌة للجنٌن
عن طرٌق الحبل السري ،وبالتالً فهو بمثابة الؽشاء الذي ٌستقبل المواد البولٌة التً ٌخرجها
الجنٌن .ومع نمو الجنٌن ٌزداد هذا الؽشاء ومحتوٌاته من السوائل فً الحجم وٌصبح فً وقت
من األوقات فً تالمس تام مع جدار ؼشاء الكورٌون.
وٌلتحم ؼشاء األلنتوٌز مع ؼشاء الكورٌون وٌكونان ماٌعرؾ بالؽشاء الكورٌونً األلنتوٌزي،
وهو ؼشاء مكون من أربع طبقات من الخالٌا ،ؼنً باألوعٌة الدموٌة .وحٌث إن هذا الؽشاء
ملتصق بالطبقة المبطنة للرحم والؽنٌة بالدم ،لذلك فإن الدورة الدموٌة للجنٌن واألم (أي دم
الجنٌن ودم األم) ٌكونان فً تماس تام ولكنهما الٌختلطان ونتٌجة لهذا التماس بٌن الدورتٌن
الدموٌتٌن فإن عملٌة تبادل الؽازات والمواد الؽذائٌة تتم بسهولة عن طرٌق االنتشار.

المشيمة:
تتكون المشٌمة نتٌجة اللتحام الؽشاء الكورٌونً األلنتوزي ،مع الطبقة المبطنة للرحم ولذلك فإن
المشٌمة فً أصل تكوٌنها ،تعد خلٌطا ً من أؼشٌة جنٌنٌة وأنسجة من رحم األم.
وتستؽرق عملٌة االتصال بٌن األؼشٌة الجنٌنٌة وأنسجة رحم األم فترة من الزمن ،وذلك لكً
ٌكون قوٌاً ،والٌسمح بانفصال الجنٌن بسهولة عن رحم األم.
فف ً األبقار واألؼنام والماعز تكون المشٌمة من النوع الفلقً وهً تتكون عندما تؽزو الخمائل
الكورونٌة (بروزات تنمو من الكورٌون) مناطق محددة من الجدار المبطن للرحم تعرؾ
بالنتوءات اللحمٌة أو الفلقات الرحمٌة ،والتً ٌتراوح عددها عند األبقار من  231-:1فلقة،
وٌتم االتصال بٌن الجنٌن واألم عن طرٌق هذه الفلقات المشٌمٌة.
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وٌتمٌز هذا النوع من التشٌم (التشٌم الفلقً) بعدم وجود أي نوع من التعرٌة أو التآكل سواء فً
أؼشٌة الجنٌن أو أؼشٌة رحم األم ،ولذلك فإن المواد الؽذائٌة التً تنقل من األم إلى الجنٌن ،
وكذلك المواد اإلطراحٌة التً ٌجب أن ٌتخلص منها الجنٌن البد لها وأن تعبر طبقات األؼشٌة
الجنٌنٌة وكذلك طبقات جدار الرحم لتصل من دم األم إلى دم الجنٌن أو بالعكس.
أما عند النساء واألفراس فإن عملٌة التشٌم تصنؾ من نوع هٌموكولاير (أي أن ؼشاء الكورٌون
ٌنؽرس فً دم األم ،والذي ٌتم عن طرٌق حدوث تآكل بدرجة كبٌرة فً طبقات بطانة الرحم،
لذلك فإن المواد الؽذائٌة فً هذه الحالة تعبر من دم األم مباشر ًة إلى دم الجنٌن عبر طبقات
أنسجة االؼشٌة الجنٌنٌة فقط.
ومن الجدٌر بالذكر أنه مهما كانت درجات تآكل واختفاء الطبقة المبطنة للرحم فإن دم األم ودم
الجنٌن ال ٌمكن أن ٌختلطا على اإلطالق وذلك لوجود أؼشٌة رقٌقة جداً تفصل هاتٌن الدورتٌن
وتعرؾ هذه األؼشٌة بالحاجز المشٌمً.
وقد ٌكون هناك تفسٌر علمً لذلك ،فعالوة على أن أنسجة الجنٌن المرهفة الٌمكن أن تتحمل
ضؽط الدم المرتفع الموجود فً شراٌٌن األم .كذلك إن المشٌمة تعد ؼشا ًء نفوذاً من النوع
االختٌاري أي أنها تسمح بمرور مواد ؼذائٌة معٌنة وال تسمح بمرور مواد أخرى ،فإذ اختلطت
الدورتان الدموٌتان فإن الجنٌن قد تصله مواد من دم أمه تعد مإذٌة بالنسبة له وقد تقضً علٌه.
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والبد من فصل هرمونات األم عن هرمونات الجنٌن وذلك ضمان لتطور الصفات الجنسٌة
الثانوٌة خاصىة فً الذكور .وفً حال التوائم ٌكون هناك فصل بٌن أؼشٌة ومشٌمة كل جنٌن
عن اآلخر ،وذلك ضمان لعدم تؤثر أحد الجنسٌن باآلخر ،أي أن كل جنٌن تتاح له فرصة النمو
وتطور صفاته الجنسٌة الثانوٌة ،دون خلط مع جنٌن آخر قد ٌكون من جنس مختلؾ.
ففً حالة األبقار عندما تحدث حاالت التوائم وٌكون ذكر وأنثى فإن األنثى تكون عقٌما ً وتسمى
خنثى ،وفً هذه الحالة فإن دم الجنٌن الذكر ٌختلط بدم الجنٌن األنثى عن طرٌق األوعٌة الدموٌة
الموجودة بؽشاء الكورٌون ،وٌفسر هذا بؤن هرمونات الجنٌن الذكر تصل إلى الجنٌن األنثى
وتسبب عدم نمو الجهاز األنثوي فً صورته الطبٌعٌة مما ٌإدي إلى عقم الجنٌن األنثوي ،أما
إذا كانت االجنة من نفس الجنس ،فإن ذلك لن ٌإثر على طبٌعة نموها وٌحدث ذلك بصفة
خاصة فً حاالت التوائم المتطابقة والتً تنتج عن انقسام بوٌضة واحدة بعد تلقٌحها.
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وظائف المشيمة:
تإدي المشٌمة خالل مراحل التطور الجنٌنً وظائؾ مهمة نذكر منها:
تعد المشٌمة الوسٌلة الوحٌدة والسرٌعة لتبادل المواد الؽذائٌة واالوكسجٌن وثانً أوكسٌد
الكربون وؼٌرها من المواد بٌن دم الجنٌن ودم أمه .فهً بذلك تؽطً جمٌع احتٌاجات الجنٌن
الؽذائٌة والتنفسٌة واإلطراحٌة.
تقوم المشٌمة بتوصٌل السكرٌات والفٌتامٌنات واألمالح واألحماض األمٌنٌة وؼٌرها من المواد
التً تعد جمٌعها مواد أساسٌة لضمان استمرارٌة نمو وتطور الجنٌن .وخالل المراحل األولى
لنمو الجنٌن ٌتم توصٌل هذه المواد عن طرٌق كل جزء من سطح األؼشٌة الجنٌنٌة ولكن فً
المراحل المتقدمة من عمر الجنٌن ٌتكون ماٌعرؾ بالحبل السري الذي ٌتم عن طرٌقه تبادل
جمٌع المواد بٌن الجنٌن وأمه.
وٌحتوي الحبل السري الجنٌنً المتصل بقناة الجنٌن الهضمٌة على ورٌد سري وشرٌان سري،
حٌث ٌحمل الشرٌان السري جمٌع المواد التً ٌتخلص منها الجنٌن مثل ثانً أوكسٌد الكربون
والفضالت األخرى إلى دم األم ،بٌنما ٌحمل ورٌد الحبل السري األوكسجٌنً والمواد الؽذائٌة
من دم األم إلى دم الجنٌن وعموما ً ٌصل الحبل السري الجنٌن بالمشٌمة وٌبلػ طوله عند األؼنام
حوالً ( 51-41سم) وخالل عملٌة الوالدة ٌنقطع الحبل السري تلقائٌا ً على بعد حوالً  3.6سم
من منطقة السرة وتنقبض األوردة والشراٌٌن وتتقلص ثم تتوقؾ عن العمل.
ٌحتوي نسٌج المشٌمة عل العدٌد من اإلنزٌمات المهمة التً تساعد فً تصنٌع العدٌد من
البروتٌنات ابتداءاً من األحماض األمٌنٌة القادمة عن طرٌق دم األم .كذلك تصنع المشٌمة العدٌد
من الدهنٌات ،وذلك عن طرٌق الخالت واألحماض الدهنٌة والكربوهٌدات الموجودة فً دم
األم ،ومن أهم هذه الدهنٌات اإلستروئٌدات مثل اإلستروجٌنات ،والبروجستٌنات كما تقوم
المشٌمة بتصنٌع العدٌد من الهرمونات األخرى.

التغيرات التي تطرأ على أجسام األمهات وجهازها التناسلي خالل فترة الحمل:
تحصل تؽٌرات فٌزٌولوجٌة كثٌرة فً جسم األم الحامل من جراء نمو الجنٌن داخل رحمها.
حٌث ٌإثر الحمل على جهاز الدوران والتنفس والهضم وعلى جهاز االفراغ وعلى التبادل
الؽذائً وعلى تركٌب الدم والبول عند اإلناث الحوامل .ففً بداٌة الحمل تتحسن شهٌة إناث
الحٌوانات للطعام ،وٌكون الهضم عندها أحسن حاالً بالمقارنة مع اإلناث ؼٌر الحامل والتً
تتناول الؽذاء نفسه وفً الشروط نفسها ،لهذا تتحسن صحة اإلناث الحوامل فً األشهر األولى
للحمل .وفً بعض البلدان تذبح اإلناث فً الفترة األولى من الحمل (حمل  4-2شهر) لالستفادة
من لحمها فً األؼراض الؽذائٌة.
وٌحصل بدءاً من النصؾ الثانً للحمل تراجع فً نمو أجسام اإلناث الحوامل إذ لم تعط أؼذٌة
مناسبة وتحت شروط معٌنة وعملٌة التراجع فً النمو هذه ناتجة عن تضخم الرحم الذي ٌضؽط
على الجهاز الهضمً مإدٌا ً إلى صعوبة الهضم.
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وٌإدي كذلك النمو المطرد للجنٌن داخل الرحم إلى ارتفاع الضؽط داخل التجوٌؾ البطنً
الصدري لدى الحوامل ،األمر الذي ٌإدي إلى زٌادة عملٌات التؽوط والتبول والتنفس لدٌها
وٌزداد كذلك النشاط الكلوي.
من جهة ثانٌة ٌزداد عمل وإجهاد جهاز الدوران فً أثناء الحمل ،وهذا ٌإدي إلى تضخم عضلة
القلب .وخاصة البطٌن األٌسر (التضخم الحملً) كما ٌزداد العمل الوظٌفً لعضلة القلب األمر
الذي ٌزٌد من نبض األوعٌة الدموٌة.
أما فٌما ٌتعلق بالتؽٌرات التً تطرأ عل الجهاز التناسلً لألنثى فهً :خالل مراحل الحمل
األولى ،تزداد اإلفرازات المخاطٌة فً المهبل وعنق الرحم ،وتصبح كثٌفة ،وتتجمع هذه
المفرزات داخل عنق الرحم وتؽلقه بإحكام مكونة ماٌسمى العنق المخاطٌة .وتعمل هذه السدادة
المخاطٌة طوال فترة الحمل على منع دخول أي بكترٌا أو مواد أخرى من المهبل إلى الرحم ،قد
تسبب تعفن وموت الجنٌن ،وباقتراب موعد الوالدة تنحل السدادة وتذوب لتسمح بمرور الجنٌن
خارج القناة التناسلٌة.
وٌبدي الرحم العدٌد من التؽٌرات والتطورات المهمة ،استعداداً الستقبال البوٌضة المخصبة
واستضافتها طوال فترة الحمل  ،وأهم هذه التؽٌرات هً زٌادة وعائٌة الطبقة الطالئٌة للرحم،
وتكاثر خالٌاها وزٌادة نشاط الؽدد الموجودة بها وذلك من أجل توفٌر كمٌات كافٌة من الؽذاء
لتؽطٌة احتٌاجات الجنٌن كذلك ٌنمو الرحم وٌتسع حجمه لتمكٌن الجنٌن من النمو الطبٌعً دون
أي ضؽوط علٌه.
وتخضع معظم هذه التؽٌرات لتؤثٌر هرمون البروجسترون ،وزٌادة معدالت إفرازه وانخفاض
معدالت إفراز هرمون األستروجٌن.
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