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, نتائجة غيرت بروتوكوالت في BREASTFEEDING MEDICINE 2015هذا ملخص لمقال نشر سنة 

 المستشفيات. 

  :طريقتهمجموعة البحث و

 ) ذو الوزن المنخفض (. صنفت هذه االمهات بحسب لحظة بداية تفريغ الحليب بعد الوالدة. VLBWامهات الطفال   40

 ساعات من الوالده. 6بدأت بتفريغ الحليب خالل  – 1مجموعه 

 ساعات من الوالده. 6بدأت بتفريغ الحليب بعد مرور  – 2مجموعه 

 بعد الوالده. 42, 21والده, في اليوم ايام متتالية من لحظة ال 7تم قياس كمية الحليب بشكل يومي لمدة 

 .(, هي اللحظه التي تشعر بها االم بأمتالء في الثدي L2)  2بداية مرحلة لكتوجنيسيس 

 .  42, 7, 6وفي االيام  كميه حليب اكبر في التفريغ األول 1مجموعه : انتجت النتائج

. حين تم ابعاد االمهات اللواتي بدأن بتفريغ الحليب خالل ساعه من الوالده L2دخول مرحلة  لم يكن هنالك فرق في لحظة

 ساعات من الوالده, لم تكن ذات التأثير الملحوظ. 6من البحث, اشارت النتائج الى ان تفريغ الحليب خالل 

الرضاعه لدى امهات  ساعات من الوالده, ليس له بالضروره تأثيرا ايجابيا على نجاح 6تفريغ الحليب خالل  استنتاجات:

 خالل الساعه االولى من الوالده. اال في حال ان تم التفريغ, VLBWالطفال 

 (:6_2تفريغ الحليب خالل الساعه االولى) مقابل التفريغ في الساعات 

 (267.2مقابل  613.0% بانتاج الحليب في االسبوع السادس ) L2 ,↑ 130في لحظه بداية  ↓
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. والتي تبدأ فورا عند انتاج L2احد اسباب عدم وجود كميه كافيه من الحليب لدى االمهات, هو التاخر في دخول مرحلة 

 حليب بكميات كبيره منذ لحظة الوالدهظ

خر في ارضاعهم بعد الوالده. مما قد , شائع لدى االطفال الذين ولدوا في موعد والدتهمط خاصه ان تم التأL2التأخر في 

 الى عدم نجاح الرضاعه الحقا. يؤدي

. هذا التأخير نابع من كميات قليله من الحليب لدى المرضعه, مما قد L2هنالك عالقه بين والده الخدج والتأخر في مرحلة 

ي{دي الى تأجيل ارضاع الطفل واالسراع الى ادخال بدائل الحليب االصطناعيه. الحل االنسب لهذه المعيقات هو المبادره 

. L2الحليب باقرب وقت من الوالده, والذي سيؤدي ال زيادة و ادرار الحليب المنتج وهذا سيسهل دخول مرحلة ريغ بتف

لوحظ ان هناك عالقه بين االطفال الذين ولدوا في موعد والدتهم وتم ارضاعهم بوقت قريب من الوالده, وبين استمرارية 

 مبكرا. L2في اليوم الخامس ودخول مرحلة  ارضاعهم لفتره طويله, وايضا بين كميه اكبر من الحليب

, تفريغ الحليب باقرب وقت يؤدي الى انتاج VLBWذات الشيئ ينطبق على امهات اللواتي انجبن اطفال بوزن منخفض 

 باكرا. L2وادرار الحليب بكميه اكبر في المراحل الالحقه والى دخول مرحله 

ساعات على الوالده, اال ان هناك  6تفريغ االول للحليب قبل مرور ء في الرغم ان النصائح والتعليمات تشدد على البد

 ساعه بعد الوالده. 24يتأخرن في تفريغ الحليب لمدة اكثر من  VLBW امهات الطفال

 تم تقسيم االمهات لمجموعتين, حيث اعتمد هذا التقسيم على الساعه التي بدأ فيها التفريغ االول منذ لحظه الوالده.

ساعات من ساعة الوالده, كانت هذه المجموعه  6( بدأوا في تفريغ الحليب خالل n=20)بداية التفريغ باكرا( ) 1مجموعه 

 بعد الوالده. 6-1في بحث سابق لنا والذي قارن بين تأثير بداية التفريغ خالل الساعه االولى وبين بدايته في الساعات 

ساعات على الوالده بحسب بروتوكول  6, بدأوا بالتفريغ بعد مرور (n=20بداية التفريغ بمرحله متقدمه ( ))  2مجموعه 

 روتيني التابع للمشفى والذي يتغير بناءا على رغبة االهل وتواجد الطاقم الطبي.
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 تجميع الحليب وقياس كميته

تعليمات اعطيت تعليمات مكتوبه وشفهيه متطابقه لالمهات في كال المجموعتين عن عملية شفط الحليب. والتي تشمل 

 دقيقع في كل مره. في حال استمرار ادرار الحليب. 15مرات باليوم لمدة  8حول شفط الحليب على االقل 

خالل المكوث في المستشفى او  Symphony (Medela, McHenry, IL)استعملت جميع االمهات شفاطه كهربائيه 

 عياده الطفل في المستشفى. شفاطه اخرى تم استعمالها في البيت.

. تم القياس بواسطه توزين الوعاء 42وال  21بعد الوالده, في اليوم  7-1ساعه في االيام  24تم قياس كمية الحليب لمدة 

( Scout Balance, Florham Park, NJالذي يحوي الحليب الذي احضرته االم لقسم الرضع في ميزان ديجيتالي )

ساعه. من الجدير بالذكر ان وزن حليب االم بالغرامات مساو  24غرام وجمع الكميه التي تم تفريغها لمدة  0.1بتقريب 

 لكمية الحلييب بالميليلتر. وهذا مقياس دقيق لتحديد كمية الحليب التي تم تفريغها.

 

 كمية الحليب باالسبوع االول

احصائيه واضحه في انتجت االمهات كميه اكبر من الحليب باستمراريه خالل كل يوم من االيام السبعه بعد الوالده بفروق 

(ط وذلك حين بدأت 2( ) جدول p=0.006( وفي اليوم السابع )p=0.002( , اليوم السادس )p=0.001التفريغ االول )

ساعات من الوالده. كمية الحليب الكامله التي فرغتها االمهات في مجموعه االمهات اللواتي  6بتفريغ الحليب خالل 

ده. خالل االسبوع االول كانت تقريبا ضعف الكميه التي انتجتها االمهات اللواتي حليب في اقرب وقت من الواليفرغن ال

( على التوالي. بالرغم من هذا الفرق اال ان النتائج االحصائيه لم تكن شديدة  394.4و  803.8تأخرن في تفريغ الحليب ) 

 الوضوح.

 

 6-3كمية الحليب في االسابيع 

ساعات من الوالده كمية حليب اكبر في االسبرع السادس بعد الوالده  6انتجت االمهات اللواتي بدأن بتفريغ الحليب خالل 

(p=0.005 2(, مقارنة بالمجموعه التي بدأت بالتفريغ بساعه متأخره أكثر )جدول.) 



 

 عات من الوالدهسا 6ساعات من الوالده, مقابل البدء بالتفريغ بعد مرور  6-1تفريغ الحليب 

امهات واللواتي بدأن بتفريغ الحليب خالل الساعه االولى من  10الفرق بكمية الحليب في كال المجموعتين تأثرت جدا من 

ساعات  6<ساعات,  6-1ساعه,  >بالتفريغلدى امهات اللواتي بدأن  L2الوالده. تمت المقارنه بين كمية الحليب وبداية 

. الكميه االكبر . كان هناك فارق احصائيا ملحوظ جدا في كمية الحليب المتكونه ببين الثالث مجموعاتمن ساعة الوالده

 كانت لدى المجموعه التي فرغت الحليب خالل الساعه االولى.

حين تم ابعاد االمهات اللواتي بدأن بتفريغ الحليب خالل الساعة االولى من البحث, لم يعد هناك فرق ملحوظ بين 

, باستثناء كمية الحليب االوليه. حين بدأت االمهات بالتفريغ خالل الساعه االولى, انتجت حليب بكميه اكبر ) وعاتالمجم

p=0.36 ) 
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 مناقشه

ساعات من والدة  6بحسب المعلومات المتوفره لدينا, هذا هو البحث االول الذي فحص العالقه بين تفريق حليب خالل 

. بالرغم من ان البحث كان عن طريق المشاهده والعينه كانت صغيره, اال L2وبين ادرار الحليب وبداية  VLBWخدج 

ساعات من الوالده, ال يساهم بالضروره بادرار الحليب وانتاج كميه  6ان النتائج تشير الى ان البدء بتفريغ الحليب خالل 

 L2السبوع الثالث بعد الوالده واالسبوع السادس" او في بداية كبيره منه لدى المرضعه خالل االيام السبعه االولى, ا

. اال اذا تم التفريغ خالل الساعه االولى من ساعات على الوالده 6خالل فتره زمنيه اقل, مقارنة بتفريغ حليب بعد مرور 

 الوالده.

 

 كمية الحليب

 24ر من الحليب في التفريغ االول للحليب ولمدة انتجت االمهات في المجموعه التي بدأت بتفريغ الحليب مبكرا, كميه اكب

 ساعه باليوم في االيام السبعه االولى بعد الوالده.

امهات اللواتي  10. مع هذا وحين تم في البحث ابعاد ال 6,7الفروق بين كميات الحليب كانت واضحه احصائيا في اليام 

 تم فحص النتائج مجددا لم تالحظ فروق بين كميات الحليب. قاموا بتفريغ الحليب خالل الساعه االولى من الوالده, وحين

بعد  41-6حيث ان التفريغ تم في الساعات  كان هناك اختالف كبير في ساعة التفريغ االول للحليب في المجموعه الثانيه

النتائج. ان االمهات ساعه على الوالده ولكن هذا لم يغير  24الوالده. تم ابعاد االمهات اللواتي بدأن بالتفريغ بعد مرور 
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االرضاع  قررواو اتخذوا قرار الرضاعه منذ فترة الحمل قد اساعات من الوالده كانو 6اللواتي بدأن بالتفريغ بعد مرور 

لفتره طويله. ان الفروق بين المجموعات لم تقدر جيدا بسبب صغر العينه في البحث والتي من المحتمل ان تؤثر على 

 كمية الحليب.

 

 ابعاد

, لهذا السبب فانه من VLBWكمية الحليب في االسبوع االول لها تأثير على كمية الحليب فيما بعد لدى امهات الطفال 

ت من ساعة المهم جدا البدء في اتخاذ طرق ووسائل التي من شأنها ان تساهم في ادرار وزيادة الحليب في اقصر وق

. باالضافه كانت هناك عوامل والتي اثرت سلبا على انتاج الحليب لكي ينعكس ذلك على كميات الحليب فيما بعد الوالده,

 ولم تكن هنالك سيطره عليها.

قبل مرور الساعه االولى بعد الوالده قد يؤدي الى زياده في كميات الحليب عند امهات بالرغم من ان البدء بالتفريغ 

تى ايام بعد الوالده, مما يؤدي الى انخفاض , اال ان االمهات يؤجلن تفريغ الحليب لمدة ساعات او حVLBWالطفال 

بكميات الحليب المنتجه. من الضروري ان تشمل بروتوكوالت الرضاعه توجيهات وتعليمات حول اهمية تفريغ الحليب 

 في اقرب فتره زمنيه على الوالده.

 

 استنتاجات

من ساعة  ساعات 6بين تفريغ الحليب خالل  هذا البحث هو االول حسب المعلومات المتوفره لدينا والذي يفحص العالقه

 <لدى امهات الطفال  L2الوالده وبين كمية الحليب المنتجه وبداي 

اال في حال ان تم ساعات من الوالده قد ال يؤدي الى زيادة كمية الحليب,  6تشير النتائج الى ان تفريغ الحليب خالل 

 في الساعه االولى من الوالده.التفريغ 

   

  

 

 

 


