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الوالدة  يزيولوجياف  

 

الوالدة هً خروج الجنٌن وأغشٌته من رحم األم، بعد اكتمال نموه ووصوله إلى مرحلة النضج، 

وبذلك تنتهً فترة الحمل، وتحصل عملٌة الوالدة غالباً لٌالً، حٌث تكون المنبهات الخارجٌة الواصلة 

 إلى الجملة العصبٌة المركزٌة قلٌلة.

 

تعد عملٌة الوالدة من اكثر العملٌات التناسلٌة تعقٌداً، وٌصعب تفسٌر أحداثها بسهولة، فً ظل نتائج 

طبٌعة العملٌات األبحاث المتوفرة فً هذا المجال، وحتى اآلن لم ٌستطٌع العلماء تفسٌر 

طوال فترة  الفٌزٌولوجٌة، التً تجعل من الرحم مكاناً آمناً لنمو الجنٌن وتطوره وتوفٌر الغذاء له

الحمل، وفً لحظة من اللحظات تبدأ تقلصاته وتزداد قوة وٌلفظ الجنٌن وأغشٌته. فكٌف ٌمكن أن 

 تعرف نهاٌة فترة الحمل لتبدأ مرحة الوالدة....؟

 أم أن الجنٌن هو الذي ٌحفز ابتداء هذه العملٌات....؟ وكٌف؟

فهناك العدٌد من االبحاث  اإلجابة عنها بالتفصٌل، ومع ذلككل هذه األسئلة ٌصعب علٌنا 

 والفرضٌات التً تحاول إلقاء بعض الضوء على فٌزٌولوجٌا عملٌة الوالدة.

 

لقد دلت العدٌد من الدراسات أن معدالت هرمون الرٌالكسٌن تزداد فً دم إناث الحوامل عند 

ق الرحم إقتراب موعد الوالدة. إذ أن هذا الهرمون ٌإدي دوراً مهماً فً عملٌة ارتخاء وتوسع عن

رمون البروجسترون، هواتساع مجرى الحوض لذلك أشارت هذه الدراسات إلى هبوط تراكٌز 

الوالدة. ومن المعروف أن  قربجٌن فً دم اإلناث الحوامل عند ووارتفاع تراكٌز هرمون االستر

للبروستاغالندٌن الذي تزداد معدالته عند هرمون األستروجٌن ٌزٌد من حساسٌة عضالت الرحم 

ٌة فترة الحمل لٌحفز ضمور الجسم األصفر وبالتالً هبوط معدالت البروجسترون كما ٌشارك نها

تنشٌط تقلصات عضالت الرحم التً تإدي دٌن مع هرمون األوكسٌتوسٌن فً نهرمون البروستاغال

 إلى خروج الجنٌن منه.

الكثٌر من الدالئل على هناك اعتقاد سائد بؤن الجنٌن هو الذي ٌحفز حدوث عملٌة الوالدة، وتتوفر 

أن نوعاً من التكامل ٌحدث بٌن كل من غدة تحت المهاد البصري )الوطاء( والغدة النخامٌة والغدة 

 الشكل التالً ٌبٌن دور الجنٌن فً تحفٌز إحداث عملٌة الوالدة. الكظرٌة فً الجنٌن.
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فراز هرمون الكورتٌزول من الغدة هذا التنسٌق والتكامل فً عمل الغدد عند الجنٌن ٌإدي إلى إ

لى الدورة الدموٌة لألم وٌحفز التغٌرات التً تحدث فً إالكظرٌة للجنٌن. ٌنتقل الكورتٌزول بعد ذلك 

معدالت البروجسترون و االستروجٌن فً دم األم عند بداٌة مراحل الوالدة. والٌمكننا أن نغفل أن 

 المحفزة لحدوث الوالدة. درجة تمدد وتوسع الرحم تعد من العوامل العامة
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وعلى العموم فإننا الزلنا نحتاج إلى مزٌد من األبحاث العلمٌة فً هذا المجال، لمعرفة األسباب التً 

تإدي إلى انتهاء مرحلة الحمل وإعطاء اإلشارة األولى فً العملٌات الفٌزٌولوجٌة التً تنتهً 

 لوالدة.بخروج الجنٌن وأغشٌته من الرحم إلتمام عملٌة ا

 

/ 04-04الوالدة التً تستغرق من // ساعة من 21تبدأ عند األغنام انقباضات الرحم قبل حوالً /

/ ساعات من الوالدة. أما فً األبقار فإن مراحل المخاض 0دقٌقة ثم تخرج المشٌمة بعد حوالً /

 دقٌقة. 04-04ساعات تتم بعدها عملٌة الوضع فً غضون  0-1األولى تستمر من حوالً 

/ ساعات بعد خروج الجنٌن وعموماً إن خروج 0وتخرج المشٌمة فً األحوال العادٌة بعد حوالً /

نوق فإن انقباضات ال/ ساعة من نهاٌة الوالدة تعتبر أمراً طبٌعٌاً، أما عند 21المشٌمة فً غضون /

والنصف،  ةساعات من عملٌة الوالدة التً تستغرق حوالً الساع 8-0الرحم تبدأ قبل حوالً 

 وتخرج المشٌمة بعد حوالً نصف ساعة من انتهاء الوالدة.

 ومن عالمات اقتراب موعد الوالدة )الوضع( فً العدٌد من الحٌوانات نذكر منها ماٌلً:

 اتساع حجم المنطقة الٌمنى من البطن نتٌجة لكبر حجم الجنٌن.  -2

النفصال عن باقً ظهور عالمات عدم الراحة والقلق واالمتناع عن األكل ومحاولة ا -1

 الحٌوانات.

 ارتخاء روابط العظام حول منطقة الحوض وهبوط الذٌل عند طرفه األعلى. -0
الخارجً )الحٌا( من القناة التناسلٌة وخروج بعض اإلفرازات المخاطٌة لٌن وانتفاخ الجزء  -0

 منها.

 كبر حجم الغدد اللبنٌة وحدوث ماٌشبه التورم المائً فٌها. -5
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لوالدة هً من أخطر المراحل التً ٌمر بها الحٌوان فً أثناء حٌاته، وقد تكون وباعتبار أن عملٌة ا

معدالت النفوق فً أثناء هذه العملٌة مرتفعة، لذلك ٌنصح عند اقتراب موعد الوالدة بتقدٌم العناٌة 

دها، كما ٌجب تقدٌم علٌقة متزنة تحتوي على كمٌات والالزمة لألم وتوفٌر المكان الصحً لها ولمول

فٌة من البروتٌنات والدهون والفٌتامٌنات والكربوهٌدات. كما ٌجب معرفة كل عالمات الوالدة كا

 الطبٌعٌة ومراحلها لٌتسن لنا تقدٌم المساعدة الالزمة لألم فً وقت الحاجة.

 

 مراحل عملية الوالدة:

 ة أو التحضيرية:يالمراحل التمهيد -1

ٌحدث خالل هذه المرحلة تمدد واتساع عنق الرحم، وكذلك تزداد كمٌات المخاط الخارجة منه 

لتسهٌل عملٌة مرور الجنٌن من خالله. وتحدث هذه التغٌرات فً عنق الرحم نتٌجة لفعل بعض 

الهرمونات وخاصة هرمون الرٌالكسٌن المفرز من الجسم األصفر. وٌزداد فً هذه المرحلة إنتاج 

االستروجٌن والبروستاغالندٌن من المشٌمة. وخالل هذه المرحلة ٌؤخذ الجنٌن وضعاً  هرمونات

مقابالً للمنطقة الخلفٌة ٌمكنه الخروج من الرحم بؤقل عناء ومقاومة ممكنة. وعادة ماٌكون الجنٌن 

 للحٌوان، وتكون أرجله األمامٌة ممتدة على استقامتها فً إتجاه عنق الرحم وٌكون الرأس بٌنهما.

وٌسمى هذا الوضع بالوضع بالوضع األمامً، وإذا ما أخذ الجنٌن أي وضع آخر فإن ذلك ٌإدي إلى 

 عسر فً الوالدة.

الشكل التالً ٌبٌن وضع الجنٌن فً الرحم استعداداً لعملٌة الوالدة وٌعرف هذا الوضع بالوضع 

 األمامً للجنٌن.
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الطبٌعٌة التً من الممكن أن ٌؤخذها الجنٌن قبل عملٌة الوالدة مما والشكل التالً ٌبٌن األوضاع غٌر 

 .ٌإدي إلى حدوث عسر فً الوالدة

 

            

 

وتبدأ انقباضات الرحم خالل هذه المرحلة، حٌث تكون فً البداٌة غٌر منتظمة وقصٌرة، وعلى 

م والقوة، وعند اقتراب موعد طابع الدورٌة واالنتظافترات متباعدة، ثم تؤخذ هذه التقلصات الرحمٌة 

الوالدة تتسارع التقلصات الرحمٌة وٌزداد اتساع قطر عنق الرحم وتوسعه إلى أن ٌصبح متساوٌاً 

مع اتساع المهبل. وتحت تؤثٌر هذه التقلصات الرحمٌة ٌندفع الجنٌن وأغشٌته باتجاه عنق الرحم 

خارج المهبل، وقد ٌنفجر وٌتمزق  لغشاء الكورٌونً إلىالمتسع. وفً نهاٌة هذه المرحلة ٌخرج ا

/ ساعات فً 0-1نتٌجة للضغط علٌه من قبل عضالت الرحم وتستمر هذه المرحلة فً العادة من /

 األبقار واألغنام.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن انخفاض معدالت البروجسترون والذي ٌعتبر العامل المثبط لنشاط 

عضالت الرحم، إضافة إلى زٌادة معدالت االستروجٌن، الذي ٌزٌد من حساسٌة عضالت الرحم 
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دوراً فً تحفٌز وزٌادة ستاغالندٌن، كل هذا ٌإدي لمحفزات االنقباضات من أوكسٌتوسٌن و برو

 عضالت الرحمٌة.تقلصات ال

 مرحلة إخراج الجنين: -2

تزداد خالل هذه المرحلة تقلصات عضالت الرحم بقوة، وتحدث بمعدل مرة كل دقٌقتٌن، وتستمر 

مدة التقلصات دقٌقة تقرٌباً فً كل مرة، ونتٌجة لهذه التقلصات الرحمٌة القوٌة ٌعبر الجنٌن عنق 

قٌة على لألنثى الوالدة فً معظم الحاالت مستثم ٌخرج كامالً خارج المهبل، وتكون ا الرحم المتسع

لة لمدة حوالً نصف ساعة فً األحوال العادٌة. خالل هذه المرحلة وتستمر هذه المرحأحد الجانبٌن 

 وتنتهً بخروج الجنٌن وبقاء األغشٌة داخل رحم األنثى.

 

 مرحلة إخراج المشيمة: -3

االتصال بٌن فلقات رحم األم والفلقات خالل هذه المرحلة والتً تلً خروج الجنٌن، تنفصل مناطق 

الجنٌنٌة الموجودة على األغشٌة المشٌمٌة، ونتٌجة الستمرار تقلصات عضالت الرحم، ٌتم لفظ 

والتخلص منها. وٌحدث انفصال وخروج المشٌمة عند األبقار والجاموس المشٌمة خارج المهبل 

المدة. وعند األفراس تنزلق المشٌمة  / ساعات بعد الوالدة، وعند األغنام بؤقل من هذه8-0خالل /

للخارج بعد ساعتٌن إلى ثالث ساعات بعد الوالدة. وعند األبقار فً حال بقاء المشٌمة داخل الرحم 

/ ساعة فإن األمر ٌتطلب تدخل الطبٌب البٌطري للتخلص من المشٌمة وتقدٌم العناٌة 21أكثر من /

 الطبٌة الالزمة.

 

 بعد الوالدة:التئام الرحم )أوب الرحم( 

ٌقصد بؤوب الرحم رجوعه بعد الوالدة إلى حجمه ووزنه الطبٌعٌٌن الذي كان علٌهما قبل عملٌة 

الحمل، وكذلك شفاء طبقته المبطنة لتمكٌن الجنٌن من التعشٌش واالنغراس، وتستغرق هذه العملٌات 

 اللحم. ربقاٌوماً فً أ 50-08ٌوماً فً أبقار الحلٌب وحوالً  51-10حوالً 

وتتؤثر عملٌة التئام الرحم ورجوعه إلى وضعه الطبٌعً بنوع الوالدة حٌث تزداد الفترة الزمنٌة 

الالزمة لذلك فً حاالت تعسر الوالدة وكذلك فً حاالت التوائم واحتباس المشٌمة ووجود أي نوع 

دورة الشبق ٌوماً وقد تحدث  04من أنواع االلتهابات وقد ٌحدث التآم الرحم بعد الوالدة خالل فترة 

 ٌوماً. 05بعد الوالدة بعد حوالً 

تلقٌحها فً الدورة الشبقٌة / ٌوماً من الوالدة. أي ٌمكن 04إال أنه الٌنصح بتلقٌح األبقار قبل حوالً /

% أو 08الثانٌة بعد الوالدة. وذلك النخفاض معدالت الخصوبة قبل هذه المدة حٌث تكون حوالً 

 أقل.

نتاجٌة لقطٌع األبقار وعلى وجه ن أجل رفع الكفاءة التناسلٌة واإلوموتحت ظروف التربٌة الحدٌثة 

الخصوص أبقار الحلٌب، ٌجب دائماً تقٌٌم األبقار من حٌث نشاطها التناسلً وقدرتها على الحمل 
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وعالجً للمشاكل الثانً بعد كل والدة. ولتحقٌق هذه األهداف ٌجب وضع برنامج صحً وقائً 

ا األبقار وخاصة خالل فترة مابعد الوالدة. وٌعتمد هذا البرنامج المستعمل التناسلٌة التً تعانً منه

عند معظم وحدات أبقار الحلٌب على عملٌات الجس المستمرة لهذه الحٌوانات مرة كل شهر على 

 األقل من قبل شخص فنً متخصص فً هذا المجال.


