صحة

السخد أو المشيمة:
الصديق األول لإلنسان!!
بقلم :د .حسن يوسف حطيط(*)

مقدمة:
ي�صاح ��ب الإن�س ��ان ف ��ي رحلته الجنينية ,من �أولها �إلى �آخرها ,ع�ض ٌو �صدي� � ٌق ٌ
مليئ بالأ�سرار ,يحميه ويغ ّذيه وي�ساعده عل ��ى ت�سريع نم ّوه وتقوية �أن�سجته
وخالياه ,ويبقى معه �إلى �أن يغادر ب�صحبته ظلمات الرحم �إلى عالم النور .يكتنز هذا الع�ضو الكثير من الأ�سرار التي مازالت ت َ
ُكت�شف �شيئ ًا ف�شيئ ًا كما يقوم
بالكثير من الوظائف الها ّمة وال�ضرورية لحياة الجنين وتكامل نموه وخروجه �سالم ًا معافى �إلى الحياة الإن�سانية من غير �أذى �أو �ضرر �أو ت�شوهات .وي�ستطيع
المخت�صون (خا�صة العاملون في مجال الأن�سجة والخاليا) عبر فح�صهم لهذا الع�ضو ,بعد خروجه �إلى النور ,معرفة الكثير من التفا�صيل المحيطة بحياة
الجنين و�صحته الم�ستقبل ّية و�إمكانية تع ُّر�ضه للأمرا�ض واال�ضطرابات في �أجهزته المختلفة (وبالأخ�ص الجهاز الع�صبي).

�أل�سخد في الموروثات ال�شعبية والثقافية:

ل ��م يع ��رف الإن�سان ع�ضو ًا كال�سخ ��د �أو الم�شيمة �أحاطته الح�ض ��ارات المختلفة عبر التاريخ به ��االت من االهتمام واال�ستغ ��راب والتعجب وبادرت
الثقافات المتنوعة عبر الع�صور �إلى التركيز عليه ب�شدة وغرابة بالغتين .وقد �أُلحق بهذا الع�ضو العجيب الذي ي�شترك فيه الإن�سان مع �أغلب الثدييات
م ��ن عال ��م الحي ��وان بالكثير من القدرات الأ�سطورية والمفاعيل الخيالي ��ة و�أُحيط بالكثير من الموروثات ال�شعبية التي ن�سب ��ت �إليه �آثار ًا �سحرية وغير
منطقية تتناول الوليد نف�سه و�أمه و�أبيه وعائلته ومحيطه وم�ستقبله!!.
تع ��ددت نظ ��رة ال�شعوب والح�ضارات والثقافات تج ��اه ال�سخد �أو الم�شيمة وتراوحت ما بي ��ن التقدي�س والإجالل والتبجي ��ل والإقدام على �أكل قطع
م ��ن ه ��ذا الع�ض ��و للت ّبرك �أو لأغرا� ��ض �أخرى فمن الح�ضارات من كان ��ت تعتقد �أن هذا الع�ضو ه ��و الأخ الأكبر للمولود �أو تو�أمه المي ��ت �أو �أحد �أطرافه
�أو �أقربائ ��ه! .وم ��ن ال�شعوب م ��ن كان يعتقد بوجود �آثار �سحري ��ة لل�سخد �أو بالقدرة على التن ّب� ��ؤ ب�أحداث الم�ستقبل عبره كما قام ��ت ال�شعوب في بع�ض
ح�ض رجالها على دفن الم�شيمة لجلب �سلطانٍ ما على الزوج ��ة �أو الذرية �أو م�ستقبل العائلة� .أما في بع�ض الثقافات فقد
الح�ض ��ارات والثقاف ��ات على ّ
كان ال�سخ ��د وم ��ازال م�صدر ًا لبثّ الوئام والحب والخ�صوبة الدائمة في العائلة كما ا�ستندت بع�ض المدار�س العقائدية والدينية الحديثة على ما عرف
عن ��د الحيوان ��ات الثديية من �أكل قطع من الم�شيمة من ِق َبل الأنثى المو ِّلدة حديث ��ا ل�سنّ عادات غريبة منها �أكل الوالد لقطعة من الم�شيمة النازلة من
الرح ��م لجع ��ل العالقة قوية بين الأب والمولود الجديد ,وهذا ما تفاج�أت به الأو�ساط العالمية عندما قر�أت و�سمعت ما �سجلته و�أوردته و�سائل الإعالم
المرئي والم�سموع حول قيام الممثل الأمريكي توم كروز المنتمي �إلى ما يعرف بالكني�سة العلمية �أو المذهب العلمي بفعل ذلك والت�صريح به واالعتراف
به على الملأ!.

ال�سخد في العلم والطب:

ال�سخ ��د ه ��و ع�ض ��و قر�صي ال�شكل ي�صل وزنه عند ال ��والدة �إلى حوالي الن�صف كيلوغرام كم ��ا ي�صل حجمه �إلى حوالي � 22سنتمت ��ر طو ًال و� 5-2سنتمتر
�سماك� � ًة ويتم َّي ��ز بلونه الأحمر الداكن المائل �إلى الزرقة الداكنة .لل�سخد �أو الم�شيمة وظائ ��ف عديدة ومعقدة �أهمها ت�سهيل تبادل المواد بين �أجهزة دوران

الأم والجني ��ن خ�ل�ال الحمل وهو ينمو ب�شكل متوا�صل وتدريجي ويت�أ َّلف ب�شكل �أ�سا�سي من االن�سجة الجنينية ومن بع�ض الأن�سجة الم�شت ّقة من الرحم (وهي
ما ُيع َرف في علم الأن�سجة الجنينية بال�ساقط القاعدي) .يت�صل ال�سخد بالجنين عبر الحبل ال�س ّري الذي يحتوي على �شريانين ووريد واحد وبطول يتراوح
م ��ا بي ��ن � 55إلى � 60سنتمتر ًا .تتك� � ّون مادة ال�سخد ب�شكل رئي�سي من زغابات م�شيمية مختلفة الأحجام وتنغم� ��س �إحدى جهات ال�سخد في الجدار الرحمي,
بينما تقابل الجهة الأخرى تجويف ال�سلى الذي يحوي الجنين .ينف�صل ال�سخد ,بعد الوالدة ,من جدار الرحم ل ُيطرح مع الأغ�شية المجاورة لتجويف ال�سلى.
يق ��وم ال�سخ ��د �أو الم�شيمة ,بالإ�ضافة �إلى نقل المواد الغذائي ��ة للجنين ,ب�إفراز الكثير من الهرمونات والمواد الهام ��ة والحيوية ال�ستكمال عملية ت�ش ّكل
الجني ��ن وت�سهي ��ل والدته الطبيعية من دون �أ�ض ��رار �أو ا�ضطراب ��ات كالبروج�سترون والالكتوجين الم�شيم ��ي والإ�سترجين والرالك�سي ��ن والبيتا ــ هـ�.س .ج.
وغيره ��ا من الهرمون ��ات والمواد الأ�سا�سية في ا�ستكمال عملية الحمل ونمو الجنين الطبيعي .ويقوم ال�سخد �أي�ض ًا ب�إفراز مادة النيروكينين ــ ب ــ الم�س�ؤولة
عن تفادي ومنع «رف�ض» الجهاز المناعي لج�سم الأم للم�شيمة و�أن�سجتها.
تكم ��ن �أهمي ��ة ال�سخد العلمية في �أنه يمك ��ن �أن يكون� ,إذا ما �أجريت عليه الفحو�صات الن�سيجية المتخ�ص�صة ,م ��ر�آ ًة نا�صعة ووا�ضحة للكثير مما يكون
ق ��د اعتر� ��ض �أو يعتر�ض الجنين �أو المولود الجديد من ا�ضطرابات �أو ت�شوهات �أو �أمرا�ض .يمكن الت�أكد من ذلك عبر �إجراء فح�ص �أولي بالعين المجردة
لمعايير مختلفة في �شكل وحجم ووزن وهيئة ال�سخد وت�شكيالته الخارجية كالأغ�شية والحبل ال�سري و�إجراء فح�ص دقيق عن طريق المجهر لأن�سجة ال�سخد
و�أغ�شيت ��ه وخالي ��اه الكت�ش ��اف �أو ا�ستك�شاف وجود �أمرا�ض وراثية �أو التهاب ��ات �أو تغيرات خلوية حميدة �أو خبيثة �أو ا�ضطراب ��ات في �أجهزته وخا�صة جهازه
الع�صبي.
تط ��ورت الدرا�س ��ات الت�شخي�صي ��ة الن�سيجية في ع�صرنا الحالي وبلغت حدود ًا لم تكن في الح�سبان من قب ��ل ,ك�أخذ ع ِّينة من ن�سيج ال�سخد قبل الوالدة
ب ��ل حتى في المراحل الأولى لت�شكل الجني ��ن وبرزت �أبحاث متخ�ص�صة في هذا ال�ش�أن تناولت �إمكانية الوقاية من الأمرا�ض الوراثية الم�ستع�صية و�إمكانية
عالجه ��ا قب ��ل والدة الجنين و�إمكاني ��ة ا�ست�شراف الم�ستقبل ال�صح ��ي للمولود والتخطيط لحمايته م ��ن الأمرا�ض المتوقعة عبر ر�ص ��د التغي ّرات الوراثية-
الجيني ��ة .تكاث ��رت الدرا�س ��ات �أي�ض ًا حول �إمكانية اللج ��وء لفحو�صات ال�سخد الن�سيجي ��ة ال�ستعمالها من ِق َبل المحامين والق�ض ��اة والأطباء ال�شرعيين في
الحاالت القانونية خا�صة عند ادّعاء �أهل المولود (الم�صاب بعاهة �أو ت�ش ُّوه �أو بمر�ض وراثي ما) على طبيب التوليد بالتق�صير �أو الأهمال وذلك للدفاع عنه
من ِق َبل محاميه والتح ُّقق من نتائج فحو�صات ال�سخد من ِق َبل الأطباء ال�شرعيين والق�ضاة.

(✽) �إ�ست�شاري �أمرا�ض الأن�سجة والخاليا ورئي�س �شعبة �أمرا�ض الخاليــا في م�ست�شفى دبي ,هيئة ال�صحــة ,حكومة دبــي.

