
الملف الثاني: 

 
 مقدمة:

اإلرضاع ھو العملیة التي یقدم بھا الغذاء للرضیع ولھ ثالث طرائق: اإلرضاع الطبیعي واإلرضاع 
االصطناعي. 

كان اإلرضاع الطبیعي وال یزال أھم طریقة لتغذیة الطفل، وقد حاول األطباء المختصون بالتغذیة منذ 
عشرات السنین إیجاد بدائل لحلیب األم فكان اإلرضاع االصطناعي بحلیب البقر أو الماعز أو الغنم بنسب 

 وتمدیدات مختلفة. ثم عرفت أصناف من األلبان التجاریة المعلبة وجرى تطویرھا وتنویع تركیبھا مع الزمن.
 

           
 
 

            
 

   
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرضاعة الطبیعیة
  

 فوائد الرضاعة الطبیعیة للولید :
لبن األم معقم جاھز ـ لیس بھ میكروبات ـ وتقل بذلك اإلصابة بالنزالت المعویة التي  تصیب عادة  •

األطفال الذین یرضعون الزجاجة . 
في األیام الثالثة األولى یفرز الثدي "اللبأ" وھو سائل خفیف أصفر ویحتوي على كمیات مركزة من  •

البروتینات المھضومة، وعلى المواد المحتویة على مضادات الجراثیم والمیكروبات. وینقل بذلك 
مناعة أخرى تضاف إلى الولید ضد األمراض حتى تتعاون مع ما سبق أن أخذه من المشیمة أثناء 

الحمل من مواد مانعة ضد األمراض، كما أنھ یساعد على منع الحساسیات. 
نمو األطفال الذین یرضعون من أمھاتھم أسرع وأكمل من نمو أولئك الذین یعطون األلبان المحضرة  •

وقد ثبت بأن ھؤالء األطفال أشد ذكاًء وأكثر إدراكا واستجابة لمحیطھم. 
النمو النفسي : لألطفال الذین یرضعون من أمھاتھم نمو سلیم وسریع بینما أولئك الذین یتلقون  •

الرضاعة االصطناعیة تكثر بینھم العلل النفسیة. 
إن حلیب األم متوفر بكل سھولة وكلما دعت الحاجة إلیھ وقد ثبت من تقاریر ھیئة الصحة العالمیة أن  •

 أكثر من عشرة مالین طفل قد القوا حتفھم نتیجة عدم إرضاعھم من أمھاتھم ..
 

 رضیع یرضع ثدي أمھ 
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 ویمكن لألم المریضة أو الضعیفة أن تستعین بالحلیب المصنع باإلضافة إلى حلیبھا إذا لم تستطع إیفاء حاجة 
الرضیع ویوجد خطر على حیاتھ ... ولكن یجب أن ال تعتمد كلیا علیھ وأن تبدأ بإرضاع طفلھا من ثدیھا ثم 

تكمل بالرضاعة وذلك لكي ال یتعود الطفل علیھا وحتى ال یجف حلیبھا. 
 

فوائد الرضاعة الطبیعیة لألم 
االرتباط النفسي والعاطفي بین األم وطفلھا أثناء الرضاعة من أھم العوامل الستقرار األم والطفل  •

نفسیا ویعطي شعورا لألم بالرضا عن نفسھا ألنھا تحافظ على صحة الطفل ونموه. 
یعود الرحم إلى وضعھ وحجمھ الطبیعي بسرعة أثناء الرضاعة، ذلك ألن امتصاص الثدي یؤدي إلى  •

إفراز ھرمون من الغدة النخامیة یدعى االوسیتوسین الذي یؤدي بدوره إلى انقباض الرحم وعودتھ 
إلى حالتھ الطبیعیة. 

تقلل الرضاعة من احتمال اإلصابة بسرطان الثدي. فقد وجد أن المرضعات ھن أقل النساء تعرضا  •
لإلصابة بھذا المرض الخبیث ... وتقول اإلحصائیات إن غیر المتزوجات أكثر تعرضا من 

 المتزوجات . والمرضعات ھن أقل الجمیع تعرضا لھذا المرض. 
 

اإلرضاع االصطناعي 
 

 حلیب األم  الحلیب البقري  تعلیق
العناصر 

  الغذائیة
احتواء حلیب األم على 
عناصر الدھون بنوعیة 

 وكمیات تناسب عمر الطفل
  وحاجتھ

من الصعب تصنیع حلیب 
 بھذه الدقة

الدھون الغیر ممتصة تؤدي 
  إلى زیادة الدھن في البراز

أھمیة الدھون الغیر مشبعة 
األساسیة لنمو وتطور الدماغ 

 للطفل في السنوات األولى

ال یحتوي غالبا على بعض 
األحماض الدھنیة الغیر األساسیة 

 مشبعة الغیر

احتواء الدھون ال یتوافق مع 
 احتیاجات الطفل كما في حلیب

 األم

 غالبا ال یحتوي الكولیسترول

ال یتم امتصاص الدھون بشكل 
 كامل

ال یحتوي انزیمات ھضمیة دھنیة 
 مثل اللیباز

غني بالدھون الغیر مشبعة االساسیة مثل 
 3اومیغا 

كمیة الدھون تفرز حسب احتیاجات 
الطفل وعمره حیث تخف نسبة إفرازه 

 التقدم في العمر مع

 غني بالكولیسترول

 یتم امتصاص كامل للدھون المفرزة

 یحتوي على انزیمات ھضمیة مثل
 اللیباز

 .الدھون

ال توجد حساسیة على حلیب 
 األم

یصعب ھضم وامتصاص 
الكازیین ونسبتھ في الحلیب 

 البقري عالیة

 ال یتم امتصاصھ بالكامل

ال یحتوي على االنزیمات المكورة 
 في حلیب األم

 ال یحتوي على ھرمون النمو

تظھر عالمات التحسس عند 

حلیب األم یحتوي بروتین بنسبة اقل من 
المحتوى سھل  الكازیین وھذا

 االمتصاص بالكامل

كمیة البروتین أعلى في حلیب اللبا 
 وفترة ما بعد الوالدة

یحتوي انزیمات مثل الالكتوفرین 
  واالنزیمات المحللة للجراثیم

 یحتوي على ھرمون النمو

 البروتین

. 

 :10الوثیقة 
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 األطفال بعض

تفید الدراسات بأھمیة سكر 
 الالكتور لنمو وتطور الدماغ

یحتوي حلیب البقر والحلیب 
الصناعي على الالكتوز ولكن 

 األم أفضل امتصاصھ من حلیب

بعض أنواع الحلیب الصناعي ال 
 تحتوي على سكر اللالكتوز

حلیب البقر وغالبیة أصناف 
الحلیب الصناعي ال تحتوي على 

 المعقدة السكریات

 حلیب األم غني بسكر الالكتوز

غني بالسكریات المعقدة التركیب ولھا 
 دور في صحة األمعاء وتخفف من

 اإلمساك

 الكربوھیدرات

السكریات 
 والنشویات

تعطي األم أجسام مناعیة 
 وعناصر مناعة لطفلھا

ال یحتوي الحلیب الصناعي 
 المناعیة والبقري على األجسام

 حلیب األم غني بخالیا الدم البیضاء ،

 غني بالجلوبین المناعي واألجسام
 المناعیة

عناصر 
 المناعة

احتواء حلیب األم على 
متطلبات الطفل وبالكمیات 

لعمره وخاصة لعمر  المناسبة
 ستة أشھر واقل

یحتوي حلیب البقر والحلیب 
الصناعي على فیتامینات لكن 

والفاعلیة اقل وصعبة  امتصاص
  الھضم

یحتوي حلیب األم على كمیات متواضعة 
 من فیتامین د وعنصر الحدید لكن

امتصاص ھذه العناصر والفیتامینات 
 األخرى عالي جدا وكذلك فاعلیتھن

 

 الفیتامینات 

حلیب األم معد لحمایة الطفل 
خاصة في أیامھ وأشھره 

  عمره األولى من

یفتقر الحلیب البقري والحلیب 
 الصناعي لھذه العناصر الحیویة

 والبیولوجیة

یحتوي حلیب األم على انزیمات قاتلة 
 للجراثیم

یحتوي على ھرمونات وخاصة ھرمون 
 النمو

 یحتوي على انزیمات ھاضمة

الھرمونات 
 واالنزیمات

 الحلیب الصناعي مكلف یصعب المقارنة

یحتاج جھد في التحضیر والعنایة 
 والسالمة من العدوى

 
 حلیب األم غیر مكلف مادیا

 وال یحتاج لجھد تحضیر وعنایة ومعقم
 التكلفة
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