الص َّحة

الحصرية
تحسن َ
رصد ال ِّرضاعة الطبيعية ْ
ُ
جنوب أفريقيا ِّ
مستخ ِدم ًة التقنيات النووية
بقلم ساشا إينريكيز

“برنامج التوجيه واإلرشاد حقَّق
تأثيراً كبيراً على تحسين معدَّالت
الرضاعة الطبيعية الحصرية”.
طب
— آنا كوتسوديس ،أستاذة في قسم ّ
األطفال وصحة الطفل ،في جامعة كوازولو–
ناتال ،جنوب أفريقيا

إن

املوالي ُد ال ُّرضَّ ع يف جنوب أفريقيا الذين كانوا من
قبل عرض ًة ملخاطر شديدة من احتامل اإلصابة بسوء
ُ
التغذية واألمراض ،بل حتى الوفاة ،لديهم اآلن مستقبل مرشِق،
حيث تساعد التقنيات النووية األمهات ِ
املرضعات عىل أن
يصبحن أكرث عناي ًة باملثابرة عىل الرضاعة الطبيعية الحرصية
للمواليد يف الستة أشهر األوىل.

واألطفال الذين يُغذَّون بالرضاعة الطبيعية من الثدي هم
أكرث مقاوم ًة لإلصابة باألمراض والعدوى مقارن ًة باألطفال
الذين يُغذَّون بحليب تركيبة معادلة لحليب األم ،حسبام تشري
إليه منظمة الصحة العاملية ،التي ت ُويص بأنه ينبغي االقتصار
يف تغذية األطفال منذ الوالدة ولغاية ستة أشهر من العمر
وتبي األبحاث أنَّ املواليد الذين يُغذّون
عىل حليب الثدي .نّ
ً
أقل عرضة لتك ّون داء السكّري وأمراض
بالرضاعة الطبيعية ّ
القلب واألوعية الدموية والرسطان لديهم يف مرحلة الحقة
من عمرهم.

وقد أخذ مامرسو الرعاية الصحية ،وبخاص ٍة العاملون يف البلدان
النامية ،يُع َنون بالرتويج لهذا املفهوم يف العيادات الرسيرية
واملراكز الصحية وأقسام التوليد يف املستشفيات ،بغية الوقاية
من سوء التغذية واألمراض والوفيات التي قد تقع يف النهاية
لدى املواليد الرضع.
وكان املسؤولون عن الصحة يف جنوب أفريقيا يظنون أنَّ
جهودهم أحرزت النجاح يف هذا الصدد ،أل َّن البحوث – التي
ع َّولت عىل أسلوب اإلبالغ الذايت من ِقبل األمهات عن تواتر
لديهن – أظهرت حدوث زيادة ملحوظة
الرضاعة الطبيعية
َّ
الداللة يف األعداد .غري أ َّن مع َّدل وفيات املواليد ال ُّرضع مل يظهِر
أي انخفاض متكافئ مع تلك الزيادة.
ّ
ويف عام ُ ،2013ولد زهاء  1.1مليون طفل يف جنوب أفريقيا،
ولك َّن حياة ما نسبته  33طفالً من كل ألف طفل من املواليد
األحياء انتهت بوفاتهم يف غضون سنة واحدة ،وذلك وفقاً
إلحصاءات البلد الرسمية.
إذن هناك يشء ما غري صحيح.

املِكشاف النووي للكذب
يف عام  ،2010بارش باحثون يف جنوب أفريقيا ،بفضل متويل
ودعم من الوكالة الدولية للطاقة الذ ّرية ،باستخدام طريق ٍة
نووية بال موا ّد مش َّعة  ،تس َّمى تقنية تخفيف الديوتريوم (أنظر
اإلطار) ،من أجل استنباط أرقام دقيقة عن عدد املواليد الذين
يُغذّون بالرضاعة الطبيعية حرصا ً ،ومعرفة متى ت ُدخَل األغذية
التكميلية يف النظام الغذايئ للمواليد.

أمهات في عيادة
كاتومانور في ديربان
(الصورة :هـيلين مولول)

طب األطفال وصحة
وتقول آنّا كوتسوديس ،األستاذة يف قسم ِّ
الطفل يف جامعة كوازولو-ناتال يف جنوب أفريقيا“ ،إ َّن مع َّدالت
الرضاعة الطبيعية الحرصية ضعيفة جدا ً يف جنوب أفريقيا،
ومن ث َ َّم فإنَّ تحسني مامرسات الرضاعة الطبيعية سعياً إىل
عكس هذه الصورة القامتة ملع َّدالت وفيات املواليد ال ُّرضع يف
بلدنا أصبح اآلن أولوية عاجلة”.
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نتائج البحوث كانت مثري ًة لألىس،
وتقول كوتسوديس :إنَّ
َ
إ ْذ أظهرت أ َّن بالغات األمهات عن الرضاعة الطبيعية الحرصية
تنطوي عىل قد ٍر كبريٍ من املغاالة يف التقدير مقارن ًة باملعلومات
التي ات َّسمت بدقّة أكرث املستم َّدة باستخدام تقنية تخفيف
الديوتريوم.
وتلقِّي التدريب والدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
اقتناء املع َّدات الالزمة الستخدام هذه التقنية أتاح اإلمكانية
لألستاذة كوتسوديس وفريقها من الباحثني يف مجال الصحة
املخصصة
ليك يق ِّدروا مبزيد من الدقَّة مدى تأثري الربامج
َّ
لتحسني املع َّدالت الضعيفة للرضاعة الطبيعية الحرصية ،التي

قُ ِّدرت مبا نسبته  6يف املائة يف األشهر الثالثة من العمر ومبا ال
يتجاوز  1يف املائة عند بلوغ ستة أشهر من العمر ،وذلك وفقاً
لدراسة أُجريت يف عام  2008يف جامعة كوازولو-ناتال.
كام تقول كوتسوديس“ :يف عام َّ ،2012أسسنا برنامجاً توجيهياً
طويل األجل بالتعاون مع األمهات الوالدات حديثاً اللوايت تلقّني
تدريباً بالتزامن مع الربنامج بوصفهن ُم ِ
رشدات بشأن الرضاعة
الطبيعية .وقد استُخدمت تقنية تخفيف الديوتريوم للتأكُّد
من صحة مامرسات الرضاعة الطبيعية املبلَّغ عنها .واستطعنا
أنْ نظهِر أنَّ برنامج التوجيه واإلرشاد حقَّق تأثريا ً كبريا ً عىل
تحسني مع َّدالت الرضاعة الطبيعية الحرصية ”.وبحلول نهاية
هذا الربنامج ،كانت مع َّدالت الرضاعة الطبيعية الحرصية قد
تحسنت بدرجة ملحوظة الداللة ،إذ بلغت ما نسبته  33.3يف
َّ
املائة يف األشهر الثالثة و 13.7يف املائة يف األشهر الستة من
عمر املواليد.
وال يزال برنامج التوجيه واإلرشاد الجديد يحقّق ف ّعالية كبرية
جدا ً ،كام تقول كوتسوديس ،حتى إنَّ هناك أ ّمهات يقاومن
الضغط الخارجي القوي الرامي إىل إدخال األغذية التكميلية
يف وقت مبكّر أكرث مام ينبغي.
ويرد فيام ييل ما روته السيدة كاف والسيدة يس ،بحسب ما
ذكرته كوتسوديس:
“تقول السيدة كاف‘ :جاءت صديقايت لزياريت يف بيتي وسألنني:
‘ما هي عصيدة الحبوب التي تغذّين بها طفلتك الوليدة ليك
فأجبتهن:
تكون سمينة هكذا وتبدو يف صحة جيدة جدا ً؟ ’.
ّ
أي عصيدة ،بل حليب الثدي فقط’.
‘إنني ال أطعمها ّ
ُمن وألقني نظر ًة يف ِصوانها ليك
“مل تص ّدقها صديقاتها ،فق َ
ٍ
نهن ما إذا كانت لديها أي عصيدة ،فلم يجدن
يرين بأ ِّم أعيُ َ
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تحسن معدَّالت الرضاعة الطبيعية في جنوب أفريقيا
قبل وبعد تنفيذ برنامج التوجيه واإلرشاد.
المصدر :هيلين مولول ،جامعة كوازولو-ناتال ،جنوب أفريقيا

ُخربهن بطريق ٍة عادي ٍة جدا ً كيف أنَّ كل
شيئاً منها .فأخذت ت
َّ
األمهات يستطعن د َّر كثري من الحليب لتغذية مواليدهن
فحسب يف األشهر الستة األوىل بإرضاع الطفل
بحليب الثدي
ُ
كل ساعتني إىل ثالث ساعات حينام
الرضيع يف أكرث األحيان – َّ
يكون صغريا ً جدا ً”.
“تقول السيدة يس إنها ذهبت إىل العيادة الرسيرية يف موعد
زيارة مح َّددة لتلقِّي التحصني ،فأخربتها األخت [املمرضة/
موظفة الرعاية الصحية] بأنَّ طفلها الرضيع سمني أكرث مام
األخت بأنها
ينبغي ،وعليها أن ت ُوقف إرضاعه بالثدي ،فأخربت
َ
ال ت ُطعم طفلها سوى حليب الثدي ،وأنه ال ميكن إرضاع الطفل
الرضيع الذي يتغذّى عىل حليب الثدي فوق حاجته ،ولذلك
فإنها لن تقلِّل من إرضاع طفلها”.

العلوم

تخفيف الديوتريوم
ترشب األُم ما ًء موسوماً بالديوتريوم ،وهو نظري للهيدروجني
مستق ّر غري مش ّع (أوكسيد الديوترييوم  .)D2Oفيمتزج
الديوتريوم باملاء يف جسم األم ،مبا يف ذلك حليبها ،ويدخل إىل
جسم الطفل الرضيع حينام يرضع .فيصبح إذ ذاك لُعاب األم
والرضيع محتويني عىل ديوتريوم .وطيلة األسبوعني التاليني،
يجمع االختصاصيون العلميون بانتظام عيِّنات من اللعاب
ويقيسون درجة تركّز محتوى الديوتريوم فيها .ويتناسب
مقدار ما يجدونه من الديوتريوم عىل نحو مبارش مع مقدار
ما رضعه الطفل من الحليب.

وتبي هذه التقنية أيضاً ما إذا كان الطفل ابتلع أي يشء آخر
نِّ
غري الحليب البرشي طيلة فرتة االختبار.
وتقول كريستني سالتر ،الرئيسة باإلنابة لقسم التغذية يف
منوذج يستند إىل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية“ :يُستخ َدم
ٌ
الرياضيات لتحديد ما هي النسبة من الديوتريوم املعطاة
لألم التي تظهر يف لعاب الطفل الرضيع .وهذه النسبة ت ُعزى
إىل مقدار الحليب البرشي الذي استهلكه الطفل الرضيع.
ويق ِّدم هذا النموذج الريايض أيضاً تقديرا ً ملقدار املاء املتنا َول
يبي ما إذا كان
من مصادر أخرى غري حليب األم ،ومن ث َّم نّ
الطفل يتغذَّى أم ال بالرضاعة الطبيعية حرصا ً”.

طفلة تُوخذ منها ع ِّينة لُعابية في
عيادة كاتومانور في ديربان
(الصورة :هيلين مولول)
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