
 العالج الدوائي أثناء الرضاعة
 

العالج  المرأة التي تتناول دواء خالل فترة الرضاعة عليها التوقف عن الرضاعة حتى انتهاء - معتقد
 الدوائي.

 
اف قتقريبا ال يوجد حالة يفضل فيها اإيم مهمان جدا لصحة الرضيع والرضاعة وحليب األ - حقيقة

ن يتلقى الرضيع الدواء في على الوضع االحتمالي) خشية( أ )وإعطاء تركيبات الغذاء لألطفال( ألرضاعة
 الحليب.

 
على  النقاشومجموعات  واألبوةمومة تُثار في منتديات األالمرضعة  ألملسئلة تتعلق بالعالج الدوائي أ

للبرد. وأدوية )انتبيوتكا( حيوية مضادات اآلالم. عادة تسأل االمهات عن أدوية لتسكين االجتماعية كاتالشب  
يتسم بقلة  عالج الدوائي عند االم المرضعة يظهر ان موضوع  سالمة الجمهور المجيبين  من تحليل إجابات

 المعرفة ووفرة المعلومات الغير دقيقة.
 

اول تن انحيان في النشرة الدوائية شركات األدوية ال تشجع الرضاعة أثناء تناول الدواء ويظهر في أغلب األ
ذا كنت مرضعة. هذه الطبيب إو في الحاالت االقل تهاونا انه يجب استشارة أ الدواء ممنوع أثناء ألرضاعة 

على معلومات  تغطية نفسها من ناحية قضائية وليست بالضرورة تعتمدالتعليمات تنبع من كون الشركة تريد 
 من علم العقاقير.

 
لدوائي خالل فترة الرضاعة وهناك أطباء يميلون الكثير عن العالج ا النساء ال يعرفون وأطباءطباء العائلة أ
ثناء فترة العالج.الى التوقف عن الرضاعة أ مهاتاأللى عدم المخاطرة ويوجهون إ  
 

ثناء الرضاعة هي :ا تدعو الحاجة الى استعمال دواء أسأل عندماالسئلة التي يجب ان تُ   
 
هل سيؤثر الدواء على المولود؟ -  
يؤثر الدواء على الرضاعة؟هل س -  
ما هي المخاطر عند الفطام من الرضاعة؟ -  
  ما هي الخيارات االضافية؟ -
 

تدخل الحليب يمكنها  التي واألدويةالحليب , الثدي ليس خزان مثل كيس البول , دوية ال تتراكم في اال
يضا.الخروج منه أ  

م والعامل الذي يؤثر على انتقال الدواء بدم األب يتعين حسب تركيز الحليكيف ذلك؟ تركيز الدواء في  
ن الدواء ينتقل من المكان الذي يحتوي أي أמפל הריכוזים( الدواء من الدم الى الحليب هو مجال التركيز )

دواء من الدم عى التركيز العالي)الدم( الى المكان الذي يحتوي على تركيز منخفض)الحليب(.عندما يزول ال
الدواء من الحليب ويعود الى الدم. يخرجوتركيزه ينخفض   

دوية التي يعتبر هناك الكثير من األ في األنسجة.م وتنتشر ل الى الدورة الدموية التابعة لألالتي تدخ األدوية
الحليب صغيرة جدا  يبقى منخفض والكمية التي تتواجد في حجم انتشارها كبير ولذلك تركيزها بدم االم 

م الى الحليب .ذلك هناك أدوية تنجح في االنتقال من دم األجة ال يمكن قياسها. مع لدر  
 



 
االسباب االخرى التي تؤثر على انتقال الدواء من الدم الى الحليب:   
 
في يتحرك بشكل حر الذي مرتبط بالبروتين والغير فقط الدواء  -م ة الدواء المرتبطة ببروتين دم األنسب -

دوية مرتبطة بالبروتين كليا مثل ايبوبروفين)ادفيل ونوروفين( هناك أ االنتقال الى الحليب. مثالالدم يمكنه 
م.من الدم الى حليب األنتقال % من الدواء متاح لال1%ببروتين الدم , لذلك هناك فقط 99مرتبط   

في قسم كبير من األدوية صغيرة بشكل كاٍف كي تنتقل إلى الحليب، لكن هناك قسم  لدواءاحجم جزيئات  -
ينتقل.يضا ال أ  
 ألنهلى الحليب إ النتقالالشحوم يمكنها فقط األدوية القابلة للذوبان في ا -درجة ذوبان الدواء في الشحوم  -

 دهني .
عن طريق  يمتصهادوية التي ال النظر عن هذه االسباب , يجب األخذ بالحسبان أنه يوجد قسم من األ بغض
الجهاز عن طريق  ه الجسمق  الفم منخفض لن يمتصن الدواء الذي توافره البيولوجي عن طريأي أ ،الفم

رة نسبيا و بجرعة كبيوجي الفمي منخفض تؤخذ بشكل حقنة أدوية التي توافرها البيولالهضمي للرضيع. األ
 (.Enteric Coatedيسمى ) اصخ ) غالف(م عن طريق طالءأو تالء  

 
 فرازات الحموضة )حرقة بالمعدة (إعطى لعالج , الذي يُ   Omeprazole مثال مشهور على ذلك هو الدواء

 متص باألمعاء ألنه يفقد مفعوليته ويتفكك بسبب حموضة المعدة , ولذلك يوجد عليه طالءالدواء بالكاد يُ هذا 
المفكك من الدواء  الجزءالرضيع يتلقى فإن ولذلك  خاص يحافظ على الدواء من التفكك في المعدة،  )غالف(

يكون االمتصاص ممتاز .فم أّما عند األ اتا،بدون الطالء ولذلك ال يمتص بت  
يضا االخذ بعين االعتبار جيل الطفل ار دواء معين اثناء الرضاعة يجب أعند ترجيح العوامل المؤثرة الختي

اليوم.لود وكمية الحليب التي يستهلكها في وزن المولد في الوقت المحدد، م وُ أّ  خديجةوهل هو   
كبر من الدواء( من طفل حصري يتبقى أكثر حليب )وكذلك كمية أ لطفل الذي يرضع بشكلبشكل عام ا

يستطيع جسمه التعامل بشكل أفضل الطفل الذي يزن اكثر   ألرضاعةخرى غير أ مأكوالت ويأكلسنة  عمره
نفس الجيل .الحليب من طفل اقل سمنة في مع دواء في   

 نصف كمية الدواء للخروج من الجسم.العمر النصف حيوي لدواء معين هو المدة الزمنية التي تحتاجها 
دقائق الى من  تتراوح عليه تبقى في الجسم لمدة قصيرة،عمر نصف حيوي قصير و ذاتدوية هناك أ

 لتختفي كليا من الجسم. وأسابيعخرى تحتاج الى ايام ساعات , في حين ادوية أ
نصف حيوي قصير دواء له عمر ن نختار ا أثناء فترة الرضاعة , نفضل أعندما نريد ان نختار دواء مناسب

متشابه من ناحية تسكين االالم ,  تأثير لديها  NSAID's -غلبية االدوية من عائلة ال قدر االمكان مثال أ

الن له عمر نصف حيوي   Ibuprofen نختار الدواءالعوارض واالرتباط ببروتين الدم مع ذلك نحبذ ان 

ساعة ,  15-12العمر النصف حيوي التابع له هو  وكسي()ناكسين,نابر  Naproxenساعتين بينما الدواء 

الحليب بقدر كبير , في  ظهرين بالرضاعة ومن غير المحتمل ان تين امنحسب ذلك مع ان الدواء
Ibuprofen   هو الدواء الذي نفضله وهو اختيار افضل بسبب العمر النصف حيوي خاصته. 

 يكون :يجب أن ثناء الرضاعة كون لدينا خيار , الدواء المفضل أعندما ي
 
 عن طريق االستنشاق او قطرة للعينين. ,كريم ,. لعالج موضعي وليس للدورة الدموية مثال مرهم 1

 .واألوالد. ان يكون الدواء امن للعالج ايضا عند االطفال 2

 مرتين في اليوم . -. ادوية تؤخذ مرة3

 مع عمر نصف حيوي قصير.. دواء 4



 
 

 الطفل للدواء :طرق لتقليص تعرض 
 

الدواء مع الرضعات ,ولكن يمكن ان يكون محددة ,يمكن جدولة ساعات اخذ  بأوقاتاذا كان الطفل يرضع 
حدد خالل اليوم , بشكل عام يمكن هذا تحديا صعبا عندما يكون الطفل مولود حديثا ويرضع بدون نظام م

حتى الرضعة القادمة او قد  اكون منخفضالحليب يالرضاعة , بحيث ان تركيز الدواء في خذ الدواء بعد أ
ء يؤخذ مرة واحدة في اليوم يمكن أخذه قبل الفترة الزمنية األطول عندما استفرغ من الحليب, اذا كان الدوا

 الليل .ينام الطفل مثال في 
 

ء او حتى انتها لألبدوقف الرضاعة ن تُ جال الطبي( أالم)أو أي شخص يعمل في توجيه االم من قبل الطبيب 
 العالج الدوائي يضع االم امام مشاكل مثل:

 
. ايقاف الرضاعة بشكل فوري يمكن ان يؤدي الى احتقان الحليب السريري يتبعه اوجاع وذلك يمكن ان 1

 .אנטיביוטיקה( ) يؤدي التهاب موضعي في الثدي ولعالج عن طريق مضادات حيوية
عن طريق القنينة , ايقاف الرضاعة بشكل مفاجئ يمكن بدون حل متاح  شربكان الطفل ال يأكل أو ي. اذا 2

 لكيفية اطعام الطفل.
ن تكون االم قد يؤدي الى فطام في وقت مبكر دون أ واحد يمكن ان ألسبوع. ايقاف الرضاعة ولو حتى 3

 ذلك. قصدت
) الحصاني التأثيرواسعة )على نطاق واسع ( اكثر كنتيجة لذلك ان الطفل ال يتلقى ثار طبية . يوجد هناك آ4

هذه  مواجهةاكثر ل اضعرّ الحصانة من االمراض مثل السكري والسمنة) ويكون مُ  المناعة( للرضاعة،
 .(لألطفالاالمراض اذا تلقى بدائل مثل تركيبات الغذاء 

 
ثل : لماذا يعتبر هذا الدواء غير آمن اثناء الرضاعة , هل ب من الطبيب المعالج معلومات ميمكن ان نطل

على ابحاث تثبت ضرر ممكن للطفل ام بسبب عدم وجود ابحاث كافية تثبت سالمة االستعمال اثناء  بناء
االم  تأخذهل يوجد هناك دواء بديل يمكن استعماله اثناء الرضاعة ؟ ماذا يمكن ان يحدث اذا لم  ,الرضاعة 

 ...الدواء وهكذا
التوجيهات لسالمة دواء معين اثناء الرضاعة يمكن ان تتغير بشكل دومي بسبب ابحاث واكتشافات جديدة 

عة هي المراكز المتعلقة بتشوه معلومات تتعلق بالحمل والرضا إلعطاءولذلك الجهات المختصة في اسرائيل 
 . لألمهات وأيضا. المعلومات تعطى للطواقم الطبية מרכזים טרטולוגיים( ة )جنّ األ
 
 14:00-8:00في الساعات   9376911-03مستشفى بيلينسون خط مفتوح في  -

) في حاالت الطوارئ ,بكل  15:00-8:00في الساعات  048541900فى رمبام , مركز التسمم : مستش -

 ساعات اليوم(
 089779309 -مستشفى اساف هروفي , "هريوفون" خط مفتوح في  -
 

ذو خبرة  פרמקולוג קליני( صيدلة سريرية ) به هو الطبيب توماس هيل مختص مصدر اخر موثوق 
هذا المجال,الطبيب هيل نشر كتاب بعنوان ويعتبر من الرائدين في  ج الدوائي اثناء الرضاعةبمجال العال



Medication and Mother's Milk  مصدر مؤهل كأكثريتم تحديثه بانتظام مرة بالسنة ويستخدم 

 ومات عن االدوية اثناء الرضاعة.معل إلعطاء
 

 وفي الختام,
 تأخذتتلقى االمهات المرضعات توجيهات بالتوقف عن ارضاع الطفل كي تستطيع ان في كثير من االحيان 

دواء معين . في اغلبية الحاالت, هذا التوجيه خاطئ ويعطى بسبب عدم وجود معلومات كافية عن 
 الموضوع.

, مع انها تنتقل )في اغلب الحاالت( الى الحليب وية تعتبر امنة اثناء الرضاعة بالنسبة للجزء االكبر , االد
بدون وضع الطفل بحالة خطرة  זניחה?(ان الكميات الموجودة فيه تكون صغيرة جدا لدرجة ال تذكر) إال

حقيقية. التعرف على طريقة عمل الدواء وخصائصه العقاقيرية تمكن الطبيب من اختيار الدواء االفضل 
بحيث يكون امن اثناء الرضاعة. االغلبية العظمى من االدوية تدخل الحليب ولكن ايضا تخرج منه الى الدم 

, حسب هذه الحقيقة توجيه االم لشفط الحليب والتخلص منه حسب مجال التركيز الموجود بين الدم والحليب 
االم  تأخذهيجب فحص موعد اخذ الدواء وكم مرة  ألنه,  اثناء عالج دوائي معين هي ليست صحيحة دائما
 في اليوم ومدى قرب التناول من موعد الرضاعة.

 
 منة اثناء الرضاعة اذا:أغلبية االدوية تعتبر آ

 . لألطفالا الدواء يعطى ايضكان . 1

 الدواء ال يمتص عن طريق الفم.كان . 2

 الدواء الى يصل الحليب بسبب كبره.كان . 3

,مراهم  واألنفن امتصاصه  ووصوله الى الدوران العام , مثل قطرة العين مكّ طريقة التناول ال تُ كانت . 4

 وكريمات لعالج موضعي على الجلد, عن طريق االستنشاق.
 

معا اختيار العالج االفضل الذي يمكن االم من الشفاء  اعلى الطبيب واألم ان يقرر في نهاية كل عالج يجب
 التام مع االستمرار بالرضاعة ,وذلك كي يتلقى الطفل الغذاء االفضل .

 
 
 
 


