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 غيض األرحام

 قال هللا تعالى 

ِع ِدهزَ  ُ ) ٍْ َُ   َوُكزلُّ َيز ا ََ ْْ ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَٰى َوَما تَِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما تَز هللاه

 ]8:سورة الرد  [(بِِمْقَ اِر 

 وقال هللا تعالى 

ٍَ اأْلَْمززُر  َوقِيززَل يَززا أَْرُب اْبلَِعززٍ َمززاَعِ  َويَززا َسززَماُع أَْقلِِعززٍ َوِغززيضَ ) اْلَمززاُع َوقُِيزز

َِيِّ   َوقِيَل بُْعً ا لِّْلقَْوِم الظهالِِمينَ   ]44: هوَسورة [ (َواْستََوْت َدلَى اْلُجو

وقققجلءقق  للققةلغي  قق ء ل.لوغيصضقق  ,لوغيققاب  ,لوغيضقق  ,لغيققص  :ليطلققالغيضققي للققةلغيلضقق ل لقق 

أولققل للقةل.ل لوقضق أولقق.لأولغق  للقاب .لقق لوق ق (:لغ ضلغي   لغيض لومض ض :ل)غيلض ي 

غي  جق ل)ق صقهلوحبهقه:لوغي لدم ه.لغحتبسليبصه لوق  :لوغ ضتلغيج ة.لغأل ضلوغ  لليه 

ولةلحقجيثل.لأيلغ  لم ؤب لوذب :لوغ ضتلبحيرةلس وة:لول لحجيثلسطيح,ل(2/666غي سيطل

يهق  ل)وغق ضلقبقالغيقردةلأيلأذبق لمق لقبقالمصهق لو هقر:ل ضقةل ل صه ق ل-  ئش لتصفلأب ب ل

ل(.7/202غي ر ل

لالومقق لتضققي لغأل حقق  :ل)ولقق لغي دققردغ للققةلغريقق لغي ققر   أيلتدهققجالغأل حقق  ل(لوغققي لغي قق  

غي دقردغ للقةل)وغيضيض لغي ك  لغيقايلي قفلليقهلغي ق  لليبتل قه,للتج لهلك ي   لغيايلتبتل هلغأل ض

ل(.866غري لغي ر  لصل

لق لوغيث قيق ل,ل6غآليق للغير قجغألوي للقةلسق  ةل:لوقجلو دلذكرلغيضي للةل يتينلمنلغي ر  لغيكري 

ل(.44ي لغآلس  ةلب دل

وولالق غ جلغيتدهقيرلغي  ضقي لبتدهقيرلغي قر  لبق ي ر   للقى لم صق لغيضقي للقةل يق لسق  ةلغير قجل

قق  ل,لوغيقاب  لوغيصضق  ,لغيضي  :لوم ص لغيضي لليه .ليدهرلب يضي لغي غ دللةل ي لس  ةلب د

  .غققققققق  للققققققققةلغأل ضلإذغ:لغققققققق ضلغي قققققققق  ليضقققققققي :لققققققققق  لغيلءققققققق  :لغبقققققققنلغيجققققققق  ي



3 
 

,لغيققج لغيققايليصققل ل لقق لغي ققرأةلغيح مقق :لوقققجلدغ لتدهققيرلغي ل قق  ليضققي لغأل حقق  لحقق  لم صيققين

ل.غيه طلأولغيه طلغيص ق  لأولم لتدهجالغأل ح  للتج لهلك ي   لغيايلتبتل هلغأل ض:لوغيث قة

 فى هذا األمر  عبد الجواد الصاويالدكتوريقول 
 

ومق ل,لغق  لغألءصق لوإسق   ه :لغإلسق   لغيتل ق ئةلغي بكقرلبصق  تيهإ لدالي لغي لغأل حق  ل لق ل

يهقق لإ جقق  ل ل ققةل,ليصقق حبهلمققنلق صقق  لوقضقق  ليبققرولغيهقق غئ لوغيققجم  لغي حيطقق لب ألءصقق 

ل ي ر ل غ لأقه لي رلق  لم صق ليدقللغيضقي ل,لسبالبهلغي ر  لغيكري ل ل لغألءص لب رو ,لوغضح

لاللقةل.لأبجغلقب لقلو لغي ر  لغيكري ليض لإاللأقه لي ليصط  غلبج ل لغي لغأل ح   وي جلغتضحلبي قين

وداليتقهلغيشق مل ليكق ل,لبقاغلغيلمق  لالب قجلت قج ل لق لغألءصق لغي لقدةلوغيتجريبقةلدقق ليدقللغيضقي 

وي كقنلأ ل,لغألحجغثلغيتةلت رلبهق لغألءصق لغيه يكق للقةلمرحلق لغيت ليقا للب ضقه لتهق طهلغأل حق  

ىشقق لوي تدققةلواللتققج ول  قق  ا لويصققج ل ليهقق لأ لوغيققب  لغآل ققرليتا,ليشقق بجلوتققج ول  قق  ا

ب قجلت قج ل,لوباالغيح ي  لي لت رفلإالللةلباغلغي ر .لغأل ح  لقجلغبتل ته لك  لغبتل تلغأل ضلغي   

ويق لتحقجدلبجقق لإاللب قجلغسقت جغ لأءهقلةلغي  ءق  للق  ل,لأءهلةلغيبحثلوغيرلجلوغيتح يي لغيجقي  

غي ل لبي ينلدق لباغلغيت بيرلوىش  ييته لوبهاغليتح قالغيهقبالوبكاغلأ بتل.لغي كتشد لحجيث للغيص تي 

يق ليكتشقفلم ه هق لإالللقةلغيصصقفلغيثق قةلمقنلبقاغل,لغي ر قةللةلغإلىش  ةلإي لح  ئال ل ي لدقي ق 

(ل66ال67:لص()إ لب لإاللذكقرليل ق ي ينلويقت ل نلقبقعالب قجلحقين:ل)لتح ي  لي   ل لت  ي ل.غي ر 

سق   لغيتل ق ئةلغي بكقر ليقايللقط يق ليجصق لوضقالمصطلحلغيضي لأد لوأىشق  لمقنلو مصقطلحلغإلس

غي صطلح  لغيطبي لغي  ي ي لأ لت ت جلباغلغي صطلحلغي ر ققةلي لقفلأحق غ لغألءصق لغيه يكق للقةل

وأ لي  مق غلبتج يهقهللقةلغي   بقجل,لوأ ليتبص ل ل   لغألءص لغي هل   لباغلغي طل ,ل منلغيت ليا

 .غي ل ي 

جلا  الببلى ععبلد الجلواد الصلواا وابةافل  فلى األ. د.أستاذنا الفاضل  أنا الكبير بأراء مهتماوأل

نتفل  الللالا ملس أسلتاذنا فى القرآن الكريم قمنا بعم  هلذا البةلف فلى موضلوض اليح ا ر لا  

من  اوي  مختلف  لعلنا نصيب معنى االر من معانى اليح األر لا  وهلى ننظر إلى الموضوض و
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المبرمج  يف أن ذكر تفسير األي  األولى فلى األيل  النانيل   التةل  التا  بأسباب مناعي  والموت

ٍَ اأْلَْمززُر ) َوقِيززَل يَززا أَْرُب اْبلَِعززٍ َمززاَعِ  َويَززا َسززَماُع أَْقلِِعززٍ َوِغززيَض اْلَمززاُع َوقُِيزز

َِيِّ   َوقِيَل بُْعً ا لِّْلقَْوِم الظهالِِمينَ   ]44: هوَسورة [ (َواْستََوْت َدلَى اْلُجو

األرض الماء ولم تعد هناك ماء لكن قامت السماء بتنفيذ أمر أالر أُمرت بله ايلر بللس انه تم بلس 

 .ونعرض تفسرينا لاذا األمر . الماء

 

 Immunological aspect of foetal Autolysis :اولا 

مرغضلغي ص   ,لل نلم جلغ لغي ق يالغأللغيتحل لقب لتك  لغيصطد منلغألسب  لغيتةلقجلتؤديلإي ل

لةلغيح  لغيطبي ةلت تبقرلغسقتج ب لغيهقيجةلغيح مق ليلجصقينل   ءق ل قنلقق ق  لغيطبي ق للغي هي لأقه

غي  دي ,لل نلغي  روفلأ لغيجه لغيبشريليرل لويلدللأيلقهيجلغري ليج  للةلءهق ه,لل قثا ل

إذغلت لق  لكلي لإي لمري للالبجلأ لتت غلالأقهج لباالغيكلي لمالأقهقج لغيشق  لغي ص  يق لإييقه,ل

 لغيجه ,لوم ليحجثلأ ص  لغيح  لله ل كسلذيللت  مق  ,للق ي دروضلأ لأقهقج لغيح ق لوإالل لضه

ت تبرلأقهج لغريب ل ل لءه لغأل لغيح مق ,لحيقثلإقهق لتح ق لقصقفللقد  ل(لغيجصينل-غي شي  ل)

,لوغي   قجةلغي ل يق لت ق  لإققهلاللبقجلمقنل(Allograft)غأل لوغيصصفلغيث قةلمنلغأل ,لوبهاغلت تبقرل

مققنلغيجهقق ,لوبققاغلمقق لالليحققجثللققةلغيح قق لغيطبي ققة,لويكققنللققةلغيح ي قق ليت بلققهل لضققه لو ردبقق ل

ل.غيرح لويضايهلحت ليك  لءصيص  لك ما لحت لغي الدة

وألسققب  لمقق للققى لءهقق  لغي ص  قق للققةلغيهققيجغ لقققجلالليهققتطيالأ لي قق  لبهققاالغي  يدقق ,للتصققبحل

لدق لءهق   لغريبق  ل لق لغيجهق لغيحي غق  لغي ص يق لوغيب يضق لغي لح ق لأولغيجصقينللقةلمرغحلقهلغي  ت

ويرلضهلويطردالمنلغيجه لويصتجل نلذيقللإمق ل  ق لو قج لحقجوثلغيح ق ,لأول قج لغي قج ةل لق ل

ل.إت   لق  لغيجصينلويت لإءه ضهلأولول تهلدغ  لغيرح 

ل

ل
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ل:منلغألسب  لغي غضح لغيتةلتح  لدو لقج ةلءه  لغي ص   ل ل لأدغ لو يدتهللةلت ب لغيح  

تتفاعلل ( ABO)ينقل دم لألم تحتوى على اجسام مضادة نظام  نمناعية حيدخول اجسام  -1

 مع الطفل لعدم توافقه مع فصيلة دم األم ينتج عنه

  (Antigen – antibody Reaction) يسلل ت تحلللل الجنللين تمامللا وذللل   امملل

 . (Antigen)على هذا جسم الجنين كله  الحتواء

 

وغألءهققققق  لغي ضققققق دةللAntiphospholipid antibodies:لغيدهقققققد يبيجلمضلللللادا ل -2

ءهقق   لمضقق دغ لتهقق ء لغيبروتيصقق  لغيتققةلتح قق لل20غيدهققد يبيجلت ث قق لمج   قق لت ققر لمققنل

ىشحص  لس يب لمنلغيدهد يبيجلويكنلمنلغيص حي لغي  لي للىقهليت لغيكشفل نلق  ينلل طلمقنل

وغألءهقق  للLupus anticoagulant  مقق لتجلققطليبقق  ل:لبققاالغألءهقق  لغي ضقق دةلوب قق 

 .G and Mبص  يه للanticaudiolipin antibodiesغي ض دةليلك  دوييبينل

ومقنلغي ؤكقجلوءقق دل اقق لبققينلبقاالغي ضق دغ لوبققينلغإلءهق ضلغي تكققر ,لحيقثلإ لبققاال

غألءه  لغي ض دةلت صالغيتص  لغيب يض لغي ص ه  لبجقجغ لغيقرح لوكقايللتقؤ ر ل لتكق ينل

تكقق  لتجلطقق  للققةلغألو يقق لغي شققي ي للققةلغألقهققج لغي شققي ي للققةلبجغيقق لغيح قق لك قق لأقهقق ل

مرغح لالح  لمنلغيح  لوقجلوءجلتحهنلكبيرللقةل قا لبقاالغيحق ال لبعسقبرينلغأل دق  ل

وغيهيبرينلوأمكنل ا لكثيرلمنلغيحق ال لوتق لغكت ق  لغيح ق لم هق لوأ طقتلم غييقجلحي ق ل

(لثلغيح قق  ققج لحققجو)وك ملقق لغيص قق ,لأمقق للي قق ليت لققالب اققق لمضقق دغ لغيدهققد ييجلوغي  قق ل

ألا ,للى لم ه لغيج غس  لت قر لوءق دلبقاالغألءهق  لغي ضق دةللقةلب ق لحق ال لغي  ق ل

ل.غيتةلتجريل  لي  لأ د  لغألق بي لغيتةلتدش للةلإقت  لح  

ل

ب  لغيج غس  لتته لباالغألءه  لغي ضق دةل:لضجلبرم  لغيضجةلغيج قي لالمضادةغألءه  ل -8

وبقايللتقؤ رللقةلغيتصق  للT- Cellغي ص  يق لبقع ليهق ل اقق لب ي لق للقةلو ق ئفلغي ايق ل
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غيجصينلب يرح لوقجلتهب لتكرغ لغإلءه ضليكنلمق ل غ لبقاغلغيصق نلمقنلغألءهق  لغي ضق دةل

 .يحت  لإي لغي ليجلمنلغيج غس  لوغألبح ث

ل

بصقق ولمج   قق لمققنلغألءهقق  لغيتققةليدر بقق لءهقق ل:لغألءهقق  لغي ضقق دةلألقهققج لغي بققي  -4

 لأقهققج لغي بققي لوغيتققةلقققجلتهققب لتققجميرلغي بققي لغي ريضقق لويققجيه لغي ققج ةل لقق لمه ء قق

ود   لغي ريض للةلمرحل لسنلغييع لمبكرغ لوقبق لأوغققهلوبقايلليقؤديلإيق لحقجوثل  ق ل

 .ول جلغي ج ةل ل لغإلقج  ليكنلباالغألءه  لينلتتهب للةلحجوثلإءه ضلإذغلحجثلح  

ل

ي ضق دةلتهق ء لقق غةلوبقاالغألءهق  لغ:لغألءه  لغي ض دةلغيتقةلتهق ء لقق غةلغي ليق لغيبشقري ل -5

غي لي لوقجلتتهب لبقاالغألءهق  لغي ضق دةللقةلتكقرغ لغإلءهق ضليكقنلدو بق للقةلغي  ق ليق ل

 .يثبتلحت لغآل 

ل

وي كنلوء دلباالغألءه  لغي ضق دةللقةلد لكق لمقنل:لغألءه  لغي ض دةليلحي غق  لغي ص ي ل -6

غألقث لوغياكرلأوللقةلإلقرغ غ لغيجهق لمثق لإلقرغ غ ل صقالغيقرح لوإلقرغ غ لغي هبق ليقج ل

غألقثقق لأوللققةلإلققرغ غ لغيضققجةلغي ص يقق لغياكريقق لومقق ل غ لبصقق ولءققج للققةلدو لغألءهقق  ل

ل ليققهللقق  رلغي ضقق دةليلحي غققق  لغي ص يقق ل و اقتهقق لبقق ي   لوغإلءهقق ضلغي تكققر لوبصقق   

غيت قق  يرلغيطبيقق لأ بتققتلأ لغسققت جغ لغي قق   لغيققاكريلأ صقق  لغي اققق لغيلوءيقق لأول  ليقق  ل

غيتل يحلغيصص  ةلي لتهتطالأ لتحهنلمنلم جال لحجوثلغيح  للقةلغيحق ال لغيتقةلت ق قةل

 ل غ لبصقق ولغ ققتافلبققينلمققنلغي  قق لبهققب لوءقق دلأءهقق  لمضقق دةليلحي غققق  لغي ص يقق لومقق

غأل بقق  لل ققصه لمققنليؤيققجلغسققت    لغيكقق  تيلو لومققصه لمققنليرلضققهللققةل ققا لمثقق لبققاال

ل.غيح ال 

ل

ويققج  لضقق نلأسققب  ل ققج لحققجوثلغيح قق لأول ققج لغكت  يققهلأيضقق  لتشقق بهل  غمقق لغي  غ قق ل -7

,ل(Shared paternal human Leucocytic antigens:ل)يألقهقج لبققينلغيققلوءين

تققؤ رل لقق لغي  قق ل(لHLA)غي هققل ي ل ققنلغيصققد  لغي  غ يقق ليألقهققج للحيققثلإ لغيجيصقق  
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وغإلءهقق ضلغي تكققر ,للكل قق لقققر لغيتشقق بهلبققينلغيققلوءينللققةلق  يقق لءيصقق  لغألقهققج ل

(Increased HLA Sharingل)غدلغحت   لغإلءه ضلذيللي ج لتد   لغيجه  لغي ص  ةل 

 نل ريالتصشقيطلغيجهق  لب يشك لغيصحيحلمالأقهج لغيح  لومنلبص لقشع للكرةلغي ا ل

(لLymphocytic Immune therapy)غي صق  ةلبح ققنل ايقق لد لغيققلو للققةلغيلوءق ل

 .يكنلم ل غيتلقت ئجلباالغي سيل للةلغي ا لغيرلمرضي لومكلد لويه ل    لء قبي لكبيرة

 

 فلى  علأ أملراأ األم( Maternal antibodies)اجسام مناعية فى األم هنا  كذل   -8

ممللا يللإدى تلللى اضللمحاله تمامللا ( Antigen)الجنللين  المناعيللة فيللإدى تلللى تفاعل للا مللع

ملراأ المناعيلة التلى األوملن هلذ  ( غليأ)دون ما أثر لتواجلد  وهلو ملا نسلميه  كلملة 

تكلون  تللىوالذى يإدى  (lupus erythematosis) مرأ الزئ ة الحمراءتصيت األم 

جسلم غريلت  تقلوم  تفتيتله حتلى يضلمحل  عت لار إاجسام مضادة  تقوم  م اجمة الجنين  

 .تماما

 

 Programmed cell death (Apoptosis)ثانيا 

واللدليل عللى هلذا علدم وجلود أعضلاء خرى من الغيأ هو المو  الم لرمج الطريقة األ

تلنكم  الخايلا المسلتميتة ويلتم  لع لا ملن الخايلا أو أجزاء من جسلم الجنلين وذلل   ل ن 

، ويلنظم ذلل  ترلارا   DNAالمجاورة ل ا وت دأ عملية االستماتة  تحطم المادة الوراثيلة 

هلذ  . عديدة لم يتم التعرف علي ا واإلحاطة   ا كل ا حتلى انن فلى جميلع أنلواخ الخايلا 

 ا الل عأ ضلمن سلسللة طويللة اإلرارا  يتم استق ال ا  مجموعا   روتينية تحفلز  عضل

صول تلى تحطيم المادة الوراثية وتترافق عملية اإلسلتماتة ملع ت لدال  رلكلية وومعقدة لل

فلى تست دف الخايا الخاضلعة للملو  الم لرمج وفلى الل عأ فحلء اجلزاء ملن الجنلين 
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علللى المللو  الم للرمج و التللالى اسللتماتة  حللاال  االج للاأ  اثولوجيللا يت كللد هللذا الللدليل

 . اثولوجيا أو  الفحء المج رىةوالتى يمكن تجمال ا  الت دال  التالية الخلي

  حيث يصغر حجم الخلية وحجم العضيا  ، وتتكثف ال يولى  :أنكماش الخلية 

   وهلللى اكثلللر ملللا يميلللز اسلللتماتو الخايلللا،  حيلللث يتجملللع  :تكااااثل الكرومااااتي

ة كثيفللة الكرومللاتين علللى مسللاحة واسللعة تحلل  الغرللاء النللوود  رللكل كتللل محللدد

 . وقد تنقسم النواة تلى جزئين أو أكثر. مختلفة األركال واألحجام 

  تظ ر خلية األستماتة فل  ال دايلة  لراعم : براعم هيولية وأجسام استماتية تشكل

Blebs  علللى السللطك  رللكل واضللك ثللم تتجللزأ تلللى عللدد مللن أجسللام اإلسللتماتة

Apoptotic bodies  والتى تت لف من ال يلولى والعضليا  صلغيرة الحجلم وقلد

 . تحود أجزاء من النواة

 وذل  علن طريلق الخايلا السلليمة المجلاورة : لعمة الخاليا أو أجسام اإلستماتة ب

تتحلللل أجسللام اإلسللتماتة  سللرعة داخللل الجسلليما   macrophagesواللل اعم 

لفراغ النلاتج علن تزاللة الخايلا الحالة، وت اجر الخايا المجاورة أو تتكاثر لتسد ا

اإلستماتية يعتقد أن الغراء ال يول  ي قى سليما خال العملية حتلى أخلر مرحللة ، 

 .حيث يص ك نفوذ  للذوائت المت قية عروائيا


