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�ليه   äتا� ما  على كل  �أل�  �توi حليب 
G7سم  7بر7تينا@  ما�  من   xلنمو �لرضيع 
�Gئما  7هو   .;G7معا 7فيتامينا@  07مال§  7سكريا@ 
كما  �لسفر،  0ثنا�  ح°  مثلى  حر�!�  7بد!جة  متوفر 
على  تفضله   Q0خر ميز�@  7له   .iG�7قتصا عقيم  0نه 
i0 نو³ من 0نو�³ �حلليب �لصناعي: فهو يزG7 �لوليد 
باألضد�G 77سائل �لدفا³ �ملناعية �لª طو!ها جسم �أل� 
0مر مهم  �ملمرضة، g7لك  �لعو�مل  لتحمي 7ليدها من 
جد� بالنسبة للوليد أل; جها|x �ملناعي يكو; � َطو! 
�لتطو!. 07خص بالذكر هنا �للبأ 7هو �70 ما يفر| من 
�حلليب بعد �لوالG� 7يكو; غنيا بالعديد من �لغلوبولينا@ 

�ا 7G! � �حلماية من �إلنتا;. ªملناعية �ل�
كما حلليب �أل� 7G! مهم � �لوقاية من �ألمر�£ 
�لتحُسسية، فالعديد من حديثي �لوالG� ال �تملو; 
بر7تينا@ حليب �لبقر �لª توجد � �حلليب �لصناعي. 
7بذلك فإ; �إل!ضا³ �لو�لدi �حلصرi خال� مد� 

ستة 0شهر يشكل 0فضل X�7 من هذ� �لتحسس 70 
عد� �الحتما�.

�جلميع يقر بفو�ئد �إل!ضا³ �لو�لدi للمولوG، لكن 
�لفو�ئد �لª تصيب �أل� �ملرضع ال تقل عنها؛ فعندما 
يدعى  هرمونا  جسمها  ُيفر|  7ليدها  �أل�  ترضع 
 x!�7نطما �لرحم  تقلص  على  يعمل  �أل7سيتوسني 
 �7عوGته �9 حجمه، 0ضف �g 9لك 0; �لنـز7

�لتالية للوالG� تكو; عند �ملرضعا@ 0قل.
�ملهمة  �7ألمو!  �لنصائح  بعض  يلي سأعر£  فيما   
كل  على  Èب   ª�7ل  iلو�لد� باإل!ضا³  �ملتعلقة 
0سر� 0; تعلمها جتنبا من �لوقو³ � �ألخطا� �لشائعة 

�ملتعلقة مبوضو³ �إل!ضا³.
* ال بد 70ال من �|�لة خطأ شائع 7هو 0نه ليس حلجم 
 lته عالقة بقد!ته على �فر�| كمية 0ك�g د´ iلثد�

70 0قل من �حلليب.
* فالثدi يتكو; من:

Â|–W·–W6øXè�˜W6µ

بقلم الدكتور: وسام البراقي 

(فرنسا)
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 â7حتا �حلليب  تفر|   R١-عنبا
 xهذ 7تتصل  صغ��  بعضال@ 

�لعنبا@ بـ
 xهذ تصب   ، حليبية  ٢--قنية 

�ألقنية بد7!ها �:
٣-جيو{ حليبية تنفتح � حلمة 
�لثدi، �7يط ֲדذx �لبنية �ملفر|�.

٤ - نسيج شحمي.
�; هذx �لبنية �ملذكو!� من عنبا@ 
تكو;  حليبية  7جيو�  07قنية 
�ألسبو³  منذ  �لتكو;  مكتملة 

�لساrG من �حلمل.
من   Rلثا� �لنصف  7خال� 
يدعى  هرمونا  �أل�  تفر|  �حلمل 
على  �لعنبا@  �ض  �ل�%الكتني 

�فر�| �حلليب.
�لرضيع  فم   9� �حلليب  ليصل   -
�خر  هرمو;  ُيفر|   ;0 من  بد  ال 
يقلص   iلذ� �أل%سيتوسني  هو 
بالعنبا@  �ملحيطة  �لعضال@ 
فتدفع �حلليب �9 �ألقنية فاجليو� 
هذ�  �حلليب  7سيال;  فاحللمة. 
يدعى ”منعكس قذ� �حلليب“، 
�ألمها@  بعض  به  تشعر   iلذ�
 rحسا�  70  ��بالد  rكإحسا
Dيل بالدغدغة. 7من �ملمكن 0; 
بفضل   iلثد� من  �حلليب  يتدفق 

يبد0   ;0 قبل  ح°  �ملنعكس  هذ� 
هذ�   ;0 7مبا  برضاعته،  �لرضيع 
بآ;  �لثديني   �  Ùد� �ملنعكس 
 i�7حد فقد يسيل �حلليب من �لثد

�ملقابل 0ثنا� !ضاعة �لوليد.
ما   �g� يتأثر  قد  �حلليب  �فر�|   ;�
�حلليب   �قذ منعكس  �ضطر� 
لكثر�  �أل�  قلق   70 �لشد�  بسبب 
�لز�7! بعد �لوالG� مثال 70 لظنها 
بعد� كفا�ִדا إلشبا³ !ضيعها 70 
بد  ألi شد� 0خرQ. 7لذلك ال 
بعد �لوالG� 0; حتاâ �أل� بالدعم 
�لعاطفي من قبل �لزä7 �7ألقا!�. 
جو   � �إل!ضا³  يتم   ;0 È7ب 
�فر�|  يكو;  كي  7مريح   ¹Gها

�حلليب مناسبا.
على  تأث�  للتدخني  هل   *
 ªل� �حلليب  �; كمية  �إل!ضا³؟ 
تفر|ها �ألمها@ �ملدخنا@ لعشر 
لفافا@ تبغ على �ألقل يوميا بعد 
0!بع 0سابيع من �لوالG� هي نصف 
�لكمية �لª تفر|ها �ألمها@ غ� 

�ملدخنا@!!
حديثا   Gملولو� يوضع   ;0 Èب   
فرصة  بأقر�  0مه   iثد على 
ممكنة بعد �لوالG�. 7بقد! �لتبك� 
�لرضعا@  تكو;  ما  بقد!  بذلك 

 ä0كثر تو�تر� 7بقد! ما يكو; �نتا
كما   ،l0ك �لعنبا@  من  �حلليب 
0سر³  بشكل  يتحو�  �للبأ   ;0
تغذية.  0كثر  �نتقا¬  حليب   9�
 �70  �Gعا  Ùد� �لتحو�  7هذ� 
åسة  بعد  7يكتمل  ساعة   ٢٤
 ١٥  9�  ١٠ 7بعد  تقريبا.  0يا� 
�حلليب  يكو;   �Gلوال� من  يوما 
7متوفر�  ”ناضجا“   iلو�لد�
 l0ك كمية  على  57تويا  للرضيع 
من �لدسم �7لسكريا@ 07قل من 

�ل7lتني باملقا!نة مع �للبأ.
قـد تستـغر� بعـض   -
هذ�  قو��  !�ية  عند  �ألمها@ 
�حلليب ”�لناضج“ عند بد� تدفقه 
�7لذi يبد7 مائيا مياال للز!قة بدال 
من كونه 0بيض ِقشديا، 7يتسا�لن 
سيشبع  �حلليب  هذ�  كا;  ما   �g�
 Gفبمجر نعم،  بالطبع  7ليدهن. 
تبد0  بالرضاعة  �لوليد  يبد0   ;0
�لعنبا@ بإفر�| ما يدعى ”حليب 
}اية �لرضعة“ �7لذi يكو; غنيا 
7لذلك  جد�.  7مغذيا  بالطاقة 
Èب 0; يوضع �لرضيع فتر� كافية 
على �لثدi كي �صل على هذ� 
�لنو³ من �حلليب �7ال فلن يشعر 

بالشبع.   (يتبع)




