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األم  حليب  هل   : دائماً  يطرح  الذي  السؤال 
مماثل للحليب الصناعي أم أنه يتفوق عليه ؟ 
و هل الفروق بين حليب األم و الحليب الصناعي 

حقيقية أم أنها نظرية بحتة ؟ 

لإلجابة على هذا السؤال ال بد من التطرق إلى ما 
نوهت عنه األبحاث الحديثة في حليب األم. 

كل  للرضيع  يقدم  بأنه  األم  حليب  يتميز   .1
 ]2[ الغذائية،  العناصر  مختلف  من  حاجاته 
وهذه ميزة هامة خاصة لحليب األم، وهذا يعني 
أن جميع العناصر من بروتينات ودسم وسكريات 
وأجسام  ومعادن  زهيدة  وعناصر  وفيتامينات 
وبكميات كافية  األم  مناعية موجودة في حليب 
الطفل  تناول  فإذا  اليومية،  حاجته  حسب  له 
المقدار الالزم له من الحليب فإنه سيحصل على 
الغذائية  العناصر  جميع  من  له  الالزم  المقدار 
األم  أو نقصان، وتستمر كفاية حليب  زيادة  بدون 

من  السادس  الشهر  نهاية  حتى  اإلطار  هذا  في 
العمر، أما بعد الشهر السادس فتتجاوز حاجات 
الرضيع ما يمكن لحليب األم أن يقدمه، و هذا ما 
يعلل ضرورة إدخال عناصر غذائية أخرى بعد هذا 

العمر ]6،4،1[. 

2. يتميز حليب األم بأن العناصر التي يحتويها ال 
يؤثر بعضها على بعضها اآلخر، أي أن مكوناتها ال 
تتفاعل فيما بينها، والسبب في ذلك أنها مركبات 
كيميائية  مركبات  وليست  حيوية  عضوية 
الغذائية  الصناعة  تواجه  فمثالً  معدنية، 
السيلينيوم،  على   C الفيتامين  تأثير  مشكلة 
حيث يؤثر الفيتامين C على السيلينيوم ويتفاعل 
معه مؤدياً إلى نقص مقداره تدريجياً في الحليب 
الصناعي و كذلك األمر بالنسبة لليود، و خاصة 
مدة  تحديد  يعلل  مما  الحليب،  علبة  فتح  بعد 
الفتح  بعد  لالستهالك  الحليب  علبة  لصالحية 

.]18[

مثل هذه المشكلة ال توجد أساساً في حليب األم، 
بعضها  عن  عضوياً  معزولة  عضوية  فمكوناته 
البعض كما أن استهالكه مباشر، وهذا ما يجعل 
قابلة  غير  ثابتة  فيها  الغذائية  العناصر  مقادير 

للتأثر فيما بينها أو بالعوامل الخارجية.

العناصر  امتصاص  بأن  األم  حليب  يتميز   .3
،فإن  مثالً  المثلى،  حالته  في  هو  الغذائية 
عشرة  يعادل  األم  حليب  من  الحديد  امتصاص 
)و هو  الصناعي  الحليب  امتصاصه من  أضعاف 
ما يعلل ضرورة أن يكون الحد األدنى من الحديد 
في الحليب الصناعي يعادل 4 ملغ/لتر كما أقرته 
 2004 األميركية لطب األطفال عام  األكاديمية 
القانون  و   1996 عام  منذ  الفرنسي  القانون  و 
األوربي لصناعة الحليب أيضا و بّينه Ricour في 
 ،)traité de nutrition pédiatrique( كتاب
يعادل  األم  حليب  في  الزنك  امتصاص  أن  كما 
ستة أضعاف قدرة جهاز الهضم على امتصاصه 
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ميزات حليب األم التركيبية

مقدار  أن  يعلل  ما  هو  و  الصناعي،  الحليب  في 
الزنك في الحليب الصناعي يعادل ستة أضعاف 
هذا  وسبب  األم،  حليب  في  الموجود  المقدار 
االمتصاص الممتاز للعناصر الغذائية المختلفة 
في  الموجودة  العناصر  كون  هو  األم  حليب  في 
تساهم  بروتينية  بجزيئات  مرتبطة  األم  حليب 
في تحسين امتصاصها وهي عناصر غير موجودة 
في الحليب الصناعي، وهذا يعني وجوب إضافة 
الحليب  على  العناصر  بعض  من  زائدة  كميات 
الصناعي للوصول إلى مستوى امتصاص هضمي 

مماثل لما يصل إليها حليب األم ]1،18[.

4. ومن ميزات حليب األم كون عناصره ثابتة غير 
قابلة  وغير  المحيطية  بالعوامل  للتأثر  قابلة 
للتأكسد، فمثالً فإّن مقدار الفيتامين C الموجود 
فتح  بعد  بالتأكسد  يبدأ  الصناعي  الحليب  في 
إن  إغالقها،  إحكام  يتم  لم  إذا  خاصة  العلبة، 
ألن  األم  حليب  في  يحدث  ان  يمكن  ال  األمر  هذا 
مباشر  واستهالكها  جهة  من  عضوية  مركباته 

بدون حفظ من جهة أخرى ]18[.

على  احتوائه  عدم  األم  حليب  ميزات  ومن   .5
عناصر يمكن ان تنقلب إلى مركبات ضارة بوجود 
الغذائية  الصناعة  تواجه  فثمالً،  أخرى،  عناصر 
كبيرة،  بمقادير  النوكليوتيدات  إضافة  مشكلة 
يقلب  أن  يمكن  محدد  مقدار  تجاوز  أن  حيث 
بأن  )علماً  دموية،  بولة  إلى  األوروتيك  حمض 
أصالً  البقر  حليب  في  موجود  األورورتيك  حمض 
وال يمكن نزعه من الحليب عند تركيب و صناعة 
الحليب الصناعي(، هذا األمر ال يمكن أن يحدث 
في حليب األم لعدم وجود حمض األوروتيك أصالً 

في حليب األم ]3[.

اأ�ش�ص و �شعوبات �شناعة احلليب 
إذن ولما كان من غير الممكن االعتماد على حليب 
استطباب  مضاد  وجود  عند  التغذية  في  البقر 
هو  الوحيد  الحل  كان  فقد  الوالدي،  لإلرضاع 
إجراء التعديالت الالزمة على حليب البقر إلصالح 
 ،]1،3،18،24[ األم  حليب  لتركيب  مخالفته 
مالئماً  الصناعي  الحليب  تركيب  جعل  وبالتالي 
التعديالت  وهذه  الرضيع،  لحاجات  اإلمكان  قدر 

تشمل ما يلي :
من  المفقودة  أو  المعوزة  العناصر  إضافة   .1

حليب البقر .
2. خفض العناصر الزائدة من حليب البقر .

�شعوبات �شناعة احلليب
يُظّن  قد  و  سهالً،  األمر  يبدو  قد  األولى،  للوهلة 
أن خفض بعض العناصر أو إضافتها أمر بسيط 
الكيميائية  اإلجراءات  بعض  سوى  يتطلب  ال 

للواقع  مطابقاً  ليس  ذلك  أن  إال  البسيطة، 
جملة  الحليب  صناعة  تعترض  إذ  العملي، 
واسعة من الصعوبات، و على الرغم من التطور 
رغم  و  الحليب،  صناعة  على  طرأ  الذي  الكبير 
المشاكل  من  العديد  حل  إلى  الصناعة  توصل 
فقد بقيت بعض المشاكل عالقة بدون حل حتى 

اآلن، ومنها ما تم حله مؤخراً.

تعترض  التي  الصعوبات  بعض  نورد  يلي  فيما  و 
صناعة الحليب من حيث إضافة بعض العناصر 

أو خفضها:

خفض  إن  العناصر :  بعض  خفض  صعوبات 
أمر  البقر  حليب  في  العناصر  بعض  مستويات 
ضرورري في صناعة الحليب لكي توازي المقادير 
الموجودة في حليب األم، و لكن ذلك ليس سهالً 
بل يواجه مشكلتين رئيستين ونوعين أساسيين 
بعض  تركيب  تأثر  هو  األول   : الصعوبات  من 
الزائدة،  مقاديرها  خفض  محاولة  عند  العناصر 
عند  العناصر  بعض  امتصاص  تأثر  هو  والثاني 
خفض نسبهـا عن حد أدنى )حتى لو تجاوز هذا 
يؤدي  مما  األم(،  حليب  في  موجود  هو  ما  الحد 
إلى تأثر النسب المصلية لهذه العناصر بسبب 
نقص االمتصاص. حيث بقيت على سبيل المثال 
صناعة الحليب عاجزة عن خفض بروتين الحليب 
الصناعي طيلة عقود طويلة حتى العام 2000، 
إلى  الصناعي  الحليب  بروتين  مقادير  ألن خفض 
بعض  في  عوز  إلى  سيؤدي  األم  حليب  يوازي  ما 
يمكن  ال  التي  األساسية  األمينية  الحموض 
لجسم الرضيع أن يصنعها مثل التربتوفان، مما 
مرتفعاً  الصناعي  الحليب  بروتين  بقاء  إلى  أدى 
المشكلة منذ سنوات قليلة  حتى تم حل هذه 
مثالً صعوبة  ذلك  من  و  ذلك الحقاً،  كما سنورد 
خفض الزنك عن حد معين بسبب تأثر امتصاصه 
عن الحد األدنى الالزم لتأمين حاجات الرضيع إذا 

انخفض عن هذا الحد ]18[.

بالمقابل،  و  العناصر:  بعض  إضافة  صعوبات 
فإن المشكلة الثانية التي على صناعة الحليب 
العناصر  بعض  مقادير  رفع  هي  مواجهتها 
الناقصة أصالً في حليب البقر لجعلها مساوية 
العناصر  إضافة  أن  إال  األم،  لمقاديرها في حليب 
الناقصة في حليب البقر إلى الحليب الصناعي 
في صناعة  المهم  ليس  إذ  السهل،  باألمر  ليس 
الحليب إضافة العنصر الناقص في حليب البقر 

يوازي ما هو موجود  الصناعي حتى  الحليب  إلى 
امتصاصه  يكون  أن  المهم  بل  األم،  حليب  في 
الهضمي طبيعياً من جهة و أن يصبح المستوى 
للمستوى  مساوياً  المضاف  للعنصر  المصلي 
المصلي عند التغذية بحليب األم من جهة ثانية 
و أن تتساوى التأثيرات السريرية عند إضافته مع 
أطفال اإلرضاع الوالدي من جهة ثالثة وأن تغيب 

التأثيرات الجانبية من جهة رابعة.

مماثل  كيميائي  تركيب  هو  المطلوب  ليس  إذن 
لحليب األم، بل المطلوب أن يكون هذا التركيب 
.فحليب  األم  حليب  فعالية  من  قريباً  أو  مماثالً 
التركيب  في  عليه  يستند  الذي  المرجع  هو  األم 
و الفعالية ، و هو المقياس األساسي الذي يعتبر 
المضاف  العنصر  مقدار  في  المعتمد  المرجع 

وفعاليته و خلوه عن التأثيرات الجانبية.

إضافة  في  الخمسة  الشروط  هذه  ولتأمين 
الصناعة  فإن  الصناعي  الحليب  إلى  العناصر 
ما  منها  نورد  كبيرة،  صعوبات  تواجه  الغذائية 

يلي:

بعض  امتصاص  على  العناصر  بعض  تأثير   .1
العناصر األخرى فعند زيادة مقدار عنصر ما فقد 

يؤثر على عنصر آخر من حيث االمتصاص. 

الصناعة  تواجهها  التي  المشاكل  ومن   .2
مركبات  هي  اإلضافة  الممكنة  المركبات  أن 
أقل  أنها  أي  عضوية،  مركبات  وليست  معدنية 
العضوية  األم  حليب  مركبات  من  امتصاصاً 
إلى  المضاف  فالسيلينيوم  امتصاصاً،  األفضل 
معدني  سيلينيوم  هو  مثالً  الصناعي  الحليب 
من  امتصاصاً  أقل  وهو  سيلينات،  شكل  على 

السيلينيوم العضوي الموجود في حليب األم.

عدم  أيضا  الحليب  صناعة  صعوبات  ومن   .3
مثل  اآلن  حتى  العناصر  بعض  إضافة  إمكانية 
األجسام المناعية والخاليا البالعة وغيرها ألنها 

غير موجودة في الطبيعة بشكل كيميائي.

أن  أيضاً  الغذائية  الصناعة  صعوبات  ومن   .4
أخرى،  عناصر  بوجود  يتأثر  العناصر  بعض  إضافة 
فمثالً، يؤثر الفيتامين C على العديد من العناصر 
الحليب  في  تدريجياً  كميته  تناقص  إلى  يؤدي  و 

الصناعي باألكسدة كما سيرد الحقاً.

الشروط الخمسة في إضافة العناصر المعوزة إلى الحليب الصناعي

يكون مقداره أقرب ما يمكن لما هو موجود في حليب األم .

يكون امتصاصه الهضمي طبيعياً .

يصبح مستواه المصلي مساوياً للمستوى المصلي لرضع حليب األم .

أن تتساوى التأثيرات السريرية عند إضافته مع أطفال اإلرضاع الوالدي .

أن ال تسبب اإلضافة أية التأثيرات الجانبية .
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5. كما أن هنالك سقفاً لبعض العناصر الغذائية 
انقالب  إلى  سيؤدي  تجاوزه  ألن  تجاوزه  يمكن  ال 
حليب  من  نزعها  يمكن  ال  التي  المواد  بعض 
الصعوبة  ذلك  مثال  و  ضارة،  مركبات  إلى  البقر 
مقادير  رفع  في  الحليب  صناعة  تواجهها  التي 
األم  في حليب  مثل مقدارها  النوكليوتيدات عن 
دموية  بولة  إلى  األوروتيك  حمض  انقالب  بسبب 

عند إضافة كمية كبيرة من النوكليوتيدات.

6. ومن صعوبات صناعة الحليب الصناعي أيضاً 
إلضافة  المصلية  أو  السريرية  االستجابة  عدم 
الكولسترول  إضافة  فإّن  العناصر،فمثالً،  بعض 
ارتفاع نسبه  إلى  يؤدي  ال  الصناعي  الحليب  إلى 
المصلية عند أطفال اإلرضاع الصناعي لمستوى 
ذلك بسبب  و  الطبيعي،  اإلرضاع  مماثل ألطفال 
للحليب  المضاف  الكولسترول  قابلية  عدم 
عند  الهضم  جهاز  في  لالمتصاص  الصناعي 
الرضيع، و هذا ما يجعل من غير الممكن إضافته 

حتى اآلن.

7. إن تداخل بعض العناصر فيما بينها قد يؤدي 
تشكل  سريرية،مثل،  جانبية  تأثيرات  ظهور  إلى 
صوابين تسبب تصلباً في البرازعند إضافة المواد 
الدسمة، وهو أحد أسباب تكرر حدوث اإلمساك 

عند أطفال اإلرضاع الصناعي.

الحليب  صناعة  تعتري  التي  المشاكل  ومن   .8
بعض  إجراء  يتطلبه  قد  الذي  الباهظ  الثمن 
الصناعي  الحليب  صناعة  فمسألة  التعديالت، 
بل  ببساطة،  التصنيع  على  فقط  تعتمد  ال 
أية  أن  حيث  تعديل،  أي  يكلفه  ما  على  تعتمد 
إضافة أو تعديل يتطلب أثماناً متفاوتة قد يكون 
بعضها عاٍل جداً بالمقارنة مع الفائدة المحدودة 
إلى  )بالنظر  بعضها  من  ستحصل  المتوقعة 
االمتصاص  مثل  إليها  اإلشارة  تم  التي  القضايا 

واالستقالب و الفوائد السريرية(.

كبديل  الصناعي  الحليب  يحقق  أن  يجب  إذن، 
لحليب األم عند وجود االستطباب ما يلي:

العالمية  � التوصيات  لتعليمات  موافقته 
لصناعة الحليب.

الحلول  � من  ممكن  قدر  ألكبر  تحقيقه 
للمشاكل العالقة في صناعة الحليب.

مدى  فعالً  سيقدر  سبق  فيما  المتأمل  إن 
الصعوبات التي تجدها صناعة الحليب في تجاوز 
العقبات وفي تقريب المسافة بين تركيب الحليب 
الدارس  يعلم  و  األم،  حليب  تركيب  و  الصناعي 
ليست  الصناعة  مسألة  أن  إذن  النقاط  لهذه 
مسألة تعديالت بسيطة يمكن ممارستها بدون 
أي جهد، بل هي مسألة أبحاث طويلة تهدف إلى 
وجود  عند  بديل  غذاء  وتأمين  الصعوبات  تجاوز 
مضاد استطباب لإلرضاع الوالدي بشرط أن يكون 

البديل متالئماً مع حاجات الطفل. 

يف  التطورات  معلومات  الطبيب  يحلل  كيف 
�شناعة احلليب ال�شناعي 

لكّم  األخيرة  اآلونة  في  األطفال  طبيب  يتعرض 
أنها  على  إليه  تقدم  التي  المعلومات  من  هائل 
يقف  و  الحليب،  صناعات  في  كبيرة  إنجازات 
ال  و  أمامها  األحوال  من  كثير  في  حائراً  الطبيب 
تعتريها،  قد  التي  المبالغات  من  صحتها  يدري 
ولهذا، و لزرع ثقة الطبيب في قدرته على تحليل 
صناعة  في  له  تقديمها  يتم  التي  المعلومة 
الحليب ينبغي عليه أن يتبع المنهج التالي في 

تحليل المعلومة بطرح األسئلة التالية :

تقديمه  يتم  الذي  التطور  يتناول  هل   .1
عنصراً  يتناول  أم  الملزمة  العناصر  للطبيب 

غير ملزم ؟

الطبيب  تعرّف  بداية  في  جداً  هام  السؤال  هذا 
وتحليله للمعلومة التي يتم تقديمها له، فيعرف 
من خالل ذلك أهمية الموضوع الذي يتم شرحه 
العناصر  في  ما  تطور  إنجاز  يكون  ما  فعادة  له، 
في  األساسي  الصلب  ألنها  جداً  هاماً  الملزمة 

تركيب الحليب.

2. هل أصبح التطور الذي يتم شرحه للطبيب 
إجبارياً في صناعة الحليب ؟

أن  يستطيع  الطبيب  ألن  جداً،  هام  السؤال  هذا 
يقدم  الذي  الموضوع  أهمية  درجة  عبره  يحدد 
الذي يتم الحديث  التطور  إليه، ففي حين يكون 
عنه غير ملزم محدود النتائج، يكون العنصر الذي 
ورد ملزماً في التوصيات أكثر أهمية و له دور كبير 

في تركيب الحليب. 

أوردته  التي  المنظمات  و  المراجع  هي  ما   .3
عالمياً ؟

الذي  الموضوع  تقديم  أسلوب  يكون  ما  كثيراً 
يجري عنه الحديث أسلوباً جذاباً وشّيقاً و يشير 
للموضوع،  كبرى  أهمية  إلى  الخارجي  بمظهره 
وقد يترافق بإيضاحات ملونة و صور جاذبة لالنتباه، 
المميزة  العروض  من  كثيرة  بأساليب  مدعماً 
تصوير  إلى  الطريقة  هذه  تؤدي  ما  كثيراً  و  فنياً، 
الموضوع على أنه من أساسيات صناعة الحليب 
ذلك صراحة، فيقع  إلى  اإلشارة  تتم  لم  لو  حتى 
الموضوع  هذا  أن  مقتضاه  وهم  الطبيب  عند 
ملزم و أساسي في صناعة الحليب )بينما قد ال 

يكون كذلك(.

نوصي كل طبيب  فإننا   ، االلتباس  هذا  لتالفي  و 
أطفال أن يطلب المراجع التي وردت في الموضوع 
جوهر  إلى  ينظر  أن  و  بالتوصيات،  يقارنها  و 
عن  اإلمكان  قدر  تجريده  مع  العلمي  الموضوع 
تقديمها  يتم  التي  الجذابة  القوالب  و  المظاهر 
التي  الطبيب  ضالة  هو  العلمي  فالدليل  فيه، 

يجب أن يبحث عنها بدقة ووضوح. 

لكل أصناف  التطور ملزماً  4. إذا لم يكن هذا 
الحليب ، فما هو السبب في ذلك ؟

هذا السؤال هام جداً لمعرفة األسباب التي تمنع 
اإلجبارية  العناصر  ضمن  العنصر  هذا  إدراج  من 
في تركيب الحليب، و تختلف األسباب، مثل عدم 
تعدد الدراسات أو دقتها بما يكفي إلدراج العنصر 

ضمن العناصر اإلجبارية.

الذي  العنصر  بين  التركيبي  الفرق  هو  ما   .5
في  خفضه  )أو  الحليب  إلى  إضافته  تّمت 

الحليب( و بين نفس العنصر في حليب األم ؟

يغلب أن يكون التعديل الذي أجري على الحليب 
الصناعي تعديالً غير مطابق لحليب األم، و لنذكر 
إلى  توصلت  قد  الصناعة  أن  المثال  سبيل  على 
إلى  األوليغوساكارايد  من  ثالثة  أو  نوعين  إضافة 
موجوداً  نوعاً   150 بمقابل  الصناعي  الحليب 
في حليب األم ، فليس من المنطقي مثالً أن يتم 
أهمية  و  األوليغوساكارايد  أهمية  عن  الكالم 
إضافته بدون التطرق إلى هذه النقطة الجوهرية 
في  األوليغوساكارايد  بين  الكبير  الفرق  هي  و 
الحليب  في  األوليغوساكارايد  بين  و  األم  حليب 
الحليب  في  البروتين  جزئ  وزن  أن  و  الصناعي. 
قد بقي على حاله، أي أن يبقى قادراً على إحداث 
عدم تحمل بروتين حليب البقر حتى لو تم جعل 

مقداره مماثالً لمقداره في حليب األم.

إلى  ما  عنصر  إضافة  عن  الكالم  يتم  عندما  و 
التأثيرات  مقارنة  من  بد  فال  الصناعي  الحليب 
الحليب  إلى  إضافته  عن  تنتج  التي  السريرية 
الصناعي و تلك التي توجد في حليب األم، فليس 
إضافة  عن  الكالم  يتم  أن  مثالً  اإلنصاف  من 
المستوى  أن  شرح  بدون  أهميته  و  السلينيوم 
المصلي له بعد تناول الحليب الصناعي المدعم 
المصلي  المستوى  من  أدنى  يبقى  بالسيلينيوم 

ألطفال اإلرضاع الوالدي.

في  هام  و  حقيقي  مرتكز  هي  النقطة  هذه  إن 
الصناعي،  الحليب  أصناف  تقديم  في  اإلنصاف 
العالي  المستوى  على  التأكيد  يتم  فعبرها 
لحليب األم بالمقارنة مع الحليب الصناعي من 

ناحية تركيبية و من ناحية سريرية.

6. هل هنالك اختالف بين المعلومات المقدمة 
و بين التوصيات المعتمدة ؟ 

أعلى من  أو  أدنى  يقبل عنصر  أن  فال يمكن مثالً 
كانت  مهما  عالمياً  به  المسموح  األدنى  الحد 
التوصيات  إلى  اللجوء  ينبغي  هنا  و  المبررات، 
الدنيا،  و  العليا  الحدود  الذي يحدد  وطلب نصها 
معاكسة  دراسة  اعتماد  يُقبل  فال   ، وبالتالي 
لتحليل  نتيجة  هي  فالتوصية   ، توصية  لنص 



و ال يمكن ألي عدد من  الدراسات،  عدد كبير من 
ما  يعاكس  أن  أن  كبيراً  كان  مهما  الدراسات 

أثبتته التوصيات.

و باخلال�شة  

ذكرها،  أوردنا  التي  األسئلة  الطبيب  طرح  إذا 
العلمي  البحث  منهجية  يتبع  أن  أهمية  وراعى 
فإنه  له،  تقدم  التي  المعلومات  استقصاء  في 
وفقها  التي سيبني  النتيجة  إلى  سيصل حتماً 
قناعته في قبول أي تطور من التطورات و قناعته 
في ذلك، وهذه القناعة ستبنى بالتأكيد من خالل 
للتوصيات  له  المقدمة  المعلومات  مطابقة 
العلمي  البحث  و منهجية  المعتمدة من جهة، 
الموثّق و المدعم باألدلة و البراهين العلمية من 

جهة أخرى.
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