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 Yسـوd Yيقو
 x  � �هللا 
عن  )عجا�]  حديث 
ÿلق �إلنسا& x ظلما- 

dحم �مه:
”)& �حَدكم åَمُع َخْلُقه 
x بطن �مه �dبعني يوما. 
علقة  Gلك   x يكو&   �
 x يكو&   � Gلك.  مثل 
Gلك.  مثل  مضغة  Gلك 
فيُنفخ  �مللُك  ُيرسل   �
بأdبع  "ُيؤمر   .Æ"لر� فيه 
�dقه،  ِبَكْتِب  كلما-: 
"شقي  "عمله،  "�جله، 
ال  فو�لذ]  سعيد.   "�
�حدكم   &ّ(  !t�غ )له 
�جلنة  �هل  بعمل  ليعمل 
ح� ما يكو& بينه "بينها 
عليه  َفَيْسِبُق   .��dG )ال 
بعمل  فيعمل   .gلكتا�
�هل �لناd. فيدخلها. ")& 
�حدكم ليعمل بعمل �هل 
بينه  يكو&  ما  ح�   dلنا�
َفَيسِبُق   .��dG )ال  "بينها 
عليه �لكتاg. فيعمل بعمل 
فيدخلها“  �جلنة.  �هل 
 gكتا مسلم،  (صحيح 

�ل_ "�لصلة)

 x �حليا� �لر
ية يكو& �جلنني معتمد� على �مه x �لتغذية 
يستمد  فهو  فضالته؛   Æطر  x" باأل"كسجني  "�لتز"4 
�لغذ�c عن طريق �ملشيمة "يطرÆ جز�c من �ملو�4 �ملستقلبة 
�ألمينوسي  بالسائل  مباشر�  يطرحه  �خر   �cجز" ع_ها 
�لتبوY به. "�لسائل �ألمينوسي له  �ملحيط به عن طريق 
d"4 �يضا x حفظ �جلنني من �لصدما- "x �ملحافظة 

على حر��d جسمه ثابتة. 
تقو8  �جلنني  �جهز�   &(
 cثنا� �لوظائف  ببعض 
 cية لكن �لعب
�حليا� �لر
�أل8  على  يقع  �ألعظم 
"�ملشيمة، "مبجر4 خر"¢ 
"dبط  �لرحم  من  �جلنني 
سرtd تبد� تبدال- "ظيفية 
"عضوية باحلد"¥ هدفها 
 ¢dخا �حليا�  مع   8Åلتال�
 Yستقال� "تأمني  �لرحم 
�لوليد عن �مه ليكو& فر�4 
من  ليكو&   � منفصال 
�ألشقياc �" �لسعد�c كما 
"x 4d حديث dسوY �هللا 
�؛ "فيما يلي �Gكر بعض 
حسب  �لتحوال-   tهذ

�ألجهز� �ملختلفة:

جها� �لتنفس
بطن   x �جلنني  تأملنا   �G(
�لتصوير  طريق  عن  �مه 
�لصوتية   Kفو باألمو�¢ 
فسو�   (echography)

 x حركا-  نالحظ 
لكن   ،dلصد�  dجد�
ليست  �حلركا-   tهذ
تؤ4]  ال   [� "ظيفية 

تالؤم الوليد مع البيئة اخلارجية
”فتبارك اهللا أحسن اخلالقني“

بقلم: �لدكتوd "سا8 �ل_�قي (سوdيا)
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من  �لتنفسية  �لوظيفة   %(
"ثا<  لأل"كسجني   Y4تبا
ع_  �لكربو&  �كسيد 
هي  �ل�   Úألسنا�  dجد
�ل�  �لوظيفية  �لوحد�- 
 Y4لتبا� يتم على مستو�ها 
"�لد8،   cو�|� بني  �لغا�] 
�حلركا-   tֲדذ "يدخل 
�لسائل  من  �لقليل  �جلنينية 
�لقصبا-   %( �ألمينوسي 
.�� "�ألسناÚ فتجعلها مندَّ

�جلنني  "لكن عند خر"¢ 
شهيقا  يأخذ  �لرحم،  من 
فتح  على  يساعد  عميقا 
�ألسناÚ �ملند�� "�ملنخمص 
�لتنويه   dدå" بعضها. 
 Y"أل� �لتنفس   &�  %(
�لذ] يأخذt �لوليد يكو& 
بضغط شديد يعاY4 ثالثة 
)% �dبعة �ضعا� �لتنفس 
كما  Gلك.  بعد  �لطبيعي 
حد"¥  على  يساعد 
�نفتاÆ �ألسناÚ "�ملحافظة 
عليها مفتوحة ما4ٌ� تدعى 
�لعامل   "�  surfactant

"هي  بالسطح   Yلفعا�
ما�4 فوسوفوليبيدية تكو& 
مبستويا- "ظيفية d xئ� 

 ٣٥ �ألسبو�  بعد  �جلنني 
 tهذ "عو�  �حلمل،  من 
�ملا�4 يؤ4] إلصابة تنفسية 
عند �خلديج خاصة تدعى 
�ل�  �|المية  �ألغشية   c�4

تتظاهر بضائقة تنفسية.
�لتنفس   cبد مع   ،ÊG(
يندفع   Úألسنا�  Æنفتا�"
�لد8 )% �لرئتني بعد �& كا& 
ال مير ֲדا )ال مر"d �لكر�8، 
�لوظيفة  �لرئتا&  فتستلم 
�ملشيمة  عن  �لتنفسية 
�لغا�]   Y4لتبا� "يبد� 
 Æبأخذ �أل"كسجني "طر
�لكربو& عن  �كسيد  ثا< 
�لتنفس.  حركا-  طريق 
�لتنفس  حركا-  "تكو& 
منتظمة   �غ �لوليد  عند 
فقد  �لسرعة.  حيث  من 
"قد  �لتنفس   �dيتسا
�لعمق  حيث  "من  يتباطأ 
�لتنفس  يكو&  فقد  �يضا؛ 
يكو&  "قد  سطحيا 
عد4   Æ"يتر�" عميقا، 
عند  �لتنفسية  �حلركا- 
 ٣٠ بني  �لطبيعي  �لوليد 
بالدقيقة.  حركة   ٤٠  %(
 x �لتنفس  به  يتميز  "ما 

�لعمر  من  �ملرحلة   tهذ
بطنيا؛ فيالحظ  �نه يكو& 
تبا�d �لبطن مع كل شهيق 
حركا-  تكو&  بينما 

�ألضال� سطحية.
�لتأكيد  من  هنا  بد  ال 
عند  �لتنفس  تنبيه   &�
يكو&  �لوال�4  بعد  �لوليد 
يد  بتمرير  �جللد]  بالتنبيه 
 dملتكر� �لقابلة   "� �لطبيب 
nد¥  ح�  �لظهر  على 
�لصر�Ú �أل"Y "�لتنفس �" 
بتنبيه �لقد8 بنقر�- خفيفة 
�الثنني   "� �أل�ص  على 
åب  �لذ]  "�خلطأ  معا، 
 ��d جتنبه حتما �& يوضع
 &�" �ألسفل   %( �لوليد 
تضرg قدماt بقو� بكّف 
نزفا  يسبب  قد  مما  �ملولد 

4ماغيا.

C�
جها� �لد4
قسمني  من  �لقلب  يتألف 
"�لقلب  �ألمين  �لقلب  Õا 
 ¢dحليا� خا� x" .أليسر�
 �غ �لد8  يأ�  �لرحم، 
من   �4d"باأل �ملؤكسج 
Éتلف �±اc �جلسم ليصب 

(�Gينة  �ألمين  �لقلب   x
�لذ]  �مين)  بطني   � مي· 
حيث  �لرئتني   %( يدفعه 
 Æلغا�] فُيطر� Y4يتم �لتبا
 %( �لكربو&  �كسيد  ثا< 
"يتشبع  �لرئوية   Úألسنا�
يعو4  باألكسجني �  �لد8 
�لقلب   %( �ملؤكسج  �لد8 
 td"أليسر �لذ] يدفعه بد�
 cع_ �لشريا& �ألֲדر )% �±ا
لتز"يد  �ملختلفة  �جلسم 

�لنسج باأل"كسجني.
فتقو8  �جلنني  عند  �ما 
�ل�  �لرئة  مقا8  �ملشيمة 
 d"مر )ال  �لد8  ֲדا  مير  ال 
�لكر�8، "يأ� من �ملشيمة 
�لد8  �لسر]  �لوdيد  ع_ 
)ليها  "يعو4  �ملؤكسج 
باأل"كسجني   ��لفق �لد8 
�لشريانني  (�لوdيد]) ع_ 
�لد8  "يكو&  �لسريني. 
ال   [� Éتَلطا  �جلني³ 
معز"ال  شريانيا  يكو& 
""dيديا معز"ال، "nد¥ 
�لد"�dنني  بني  �الختال¹ 
 x "�لشريا<  �لوdيد] 
�ألGينني  (ع_  �لقلب 
�ل�  �لشريانية  �لقنا�  "ع_ 
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�لرئو]   &�d"لد� تصل 
تقدير  من  "لكن  باألֲדر) 
يكو&   &� "جل  عز  �هللا 
�لر��   %( �لو�صل  �لد8 
نسبيا  شريانيا   âلدما�"
�ك_   dمبقد� �مال   [�
بينما  �أل"كسجني  من 
تتغذh بقية �عضاc �جلنني 
بد8 مزيج من 84 شريا< 

""dيد].
�حلبل  dبط  "مبجر4 
�لوال�4  بعد  �لسر] 
تشرnية  تبدال-  nد¥ 
 &�d"لد�  x ""ظيفية 
 Y4لتبا� فيتوقف  �جلني³؛ 
ع_ �ملشيمة "�لد"�d& ع_ 
لتصبح  �لسرية  �أل"عية 
 Y4لتبا� مركز  هي  �لرئة 
"يتدفق   ،Yلفعا� �لغا�] 
�ألمين  �لقلب  من  �لد8 
 %( ليعو4  �لرئتني   %(
نقي  بد8  �أليسر  �لقلب 
"£ف  باأل"كسجني  غ³ 
"�المـتز�¢  �الختـال¹ 
 &(  - �لوdيد]  �لشريا< 
"Gلك  lائيا-  يتوقف   ¤
�لشريانية  �لقنا�   Kبانغال
�ألسبو�   Yخال "ظيفيا 

�لولد�&  �أل"Y عند معظم 
للثقبة  �لوظيفي   Kالنغال�"
�ألGينتني.  بني  �لبيضية 
تصبح   Yلتبد� "بذلك 
 hتتغذ �لوليد   cكل �عضا
 &( صر�.  شريا<  بد8 
يالِحظ  �لتبدال-   tهذ
من  �لظاهرية  �نعكاساִדا 
 h�ير�قب "ال�4 �ملولو4 ف
لو&  لو& جلدt من   Yحتو
 %( قليال  �4كن   Kdمز
�للو& �لو4d] �جلميل بعد 

.Úلصر��
ضربا-  عد4  يكو& 
ما  �لوليد  عند  �لقلب 
ضربة   ١٧٠"  ١٢٠ بني 
بالدقيقة "يتباطأ عن Gلك 
بينما  �لنو8  عند  قليال 
 cبالبكا Gلك  عن  يتسر� 
"�حلركة. "يكو& �لضغط 
ما  �النقباضي  �لشريا< 
ملمتر�   ٨٠"  ٧٠ بني 
�ئبقيا �ما �لضغط �لشريا< 
-٦٠  gdفيقا �لوسطي 

قيم  �ئبقيا "هي  ملم   ٦٥
تز4�4 قليال مع تقد8 �لوليد 
Gلك  عن  "تنقص  بالعمر 

عند �خلديج.

ال بد من Gكر �& �أل"عية 
�لسرية تبقى سالكة لبضعة 
 &� قبل  �لوال�4  بعد  �يا8 
"تنسد،  lائيا  تتليف 
طب   x مهم  �مر  "هذ� 
ميكن   G( �لوال�4  حديثي 
�أل"عية   tهذ �ستخد�8 
�لذ]  �لوليد  عند  بسهولة 
لسحب  �ملستشفى  �4خل 
�لد8 منها ")جر�c �لتحاليل 
�أل4"ية   cعطا(  "� �لدموية 
"بذلك  �ملغذية  "�ملحاليل 
ُيَتَجَنب "خز �لوليد ")يالمه 
Ëثا عن �"�4d �" شر�يني، 
"لكن ال تستخد8 �أل"عية 
 ٤ من  �كثر  عا�4  �لسرية 
�يا8 خشية حد"¥   ٥ "�
تكو&  قد  �ل�  �النتانا- 
 � �لعمر  هذ�   x  ��خط
)& �قتضت �لضر"�d ال بد 
مركزية  قثاطر  "ضع  من 

تد"8 �كثر.

جها� ��ضم
 يقو8 �جلنني Ëركا- بلع 
"يبتلع  �مه  dحم   x "هو 
�ألمينوسي  �لسائل  بذلك 
 Þمتصا� فيتم  فيه  "ما 

�ما  �معائه،   x �بتلعه  ما 
�ملبتلعة  �ملو�4  فضال- 
�جلنينية  �حليا�   Yخال
 cباإلضافة ملفر��- �ألمعا
"خالياها �ملتوسفة فتدعى 
 j"لعقي“. "من �ملفر�”
 cألمعا�  hتو�  âيفر �ال 
من �لعقي قبل "ال�4 �جلنني 
 x لكG ¥دn لكن قد"
"تعسر  �جلنني  تأ¤   Yحا
"ال4ته؛ "x حاY حد"¥ 
�لسائل  فيكو&  Gلك 
بلو&  مصطبغا  �ألمينوسي 
عندها   Yيقا" �خضر 
�ألمينوسي  �لسائل   &�
”ُمعقى“ "هذ� قد nد¥ 
"عسر�  تنفسية  مشكلة 
�ستنشقه   Yحا  x تنفسية 

�جلنني �ثناc "ال4ته.
�|ضمي  �جلها�  يكو& 
للعمل  جاهز�  �لوليد  عند 
بعيد �لوال�4 ليصبح �لوليد 
مستعد� |ضم �لسكريا- 
"�لدسـم  "�ل_"تينـا- 
له x حليب �أل8   �4dلو��
�لدسم   Þمتصا� "لكن 

يكو& ضعيفا.
�لدقيقة   cألمعا� متتلئ 
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�لساعا-   Yخال  cبا|و�
�لست �أل"% بعد �لوال�4 
للمستقيم   cو�|� "يصل 
من   cجز �خر  هو  �لذ] 
�ثن�  بعد  �|ضمي  �جلها� 
�لوال�4،  من  عشر� ساعة 
 %(  cو�|�  Yصو" "تأخر 
 �lاية �جلها� �|ضمي يش
تشرnي  خلل  "جو4   %(
تد�خل   %( nتا¢  قد 

جر�حي.
 Yخال Y"د¥ �لت_� �ألn 
�ليو8 �أل"Y من �لوال�4 "قد 
يتأخر )% �ليو8 �لثا< 4"& 
مرضيا،  Gلك  يكو&   &�
فغالبا  Gلك  عن  "�لتأخر 
 x �نسد�4  على   Yيد ما 
 tتشو  "� �|ضمي  �جلها� 
فيه "�جلر�حة هنا هي �حلل 
 Y"لت_� �أل� �يضا. يدعى 
�سو4  لز¢  "هو  بالعقي 
�للو&  "£ف  قامت،  Éضر 
�يا8   ٤-٥  Yخال �لقامت 
�لطبيعي  �ل_��  لو&  ليأخذ 
 Y"أل� �ألسبو�  lاية   x
�ل_��  "يدعى  �لعمر.  من 
بني �لعقي "�ل_�� �لطبيعي 
�لذ]   Ãالنتقا� بال_�� 

سائل  نصف  يكو&  قد 
"Éضر� £رجه �لطفل ٤-

٥ مر�- "هو ال يدY على 
حالة مرضية.

Dجها� �لبو
�حليا�   x �جلنني   Yيبو
�لسـائل   x �لر
يـة 
 Yبو "يشكل  �ألمينوسي، 
من  مهما   �cجز �جلنني 
هذ� �لسائل. "يبوY �لوليد 
ساعة   ٢٤ �لـ   Yخال
 �d4نا" �لوال�4  من  �أل"% 
�ليو8   %( Yلتبو� يتأخر  ما 
�لوالÿ .�4تلف  �لثا< من 
�ملطر"حة   Yلبو� كمية 
�حلليب  كمية  حسب 
�لبيئة   �dحر�" �ملتنا"لة 

�ملحيطة بالوليد.
 x �ألمها-  تالحظ  قد 
�ألسبو� �أل"Y من �لوال�4 
 Yألطفا� فو¹   âصطبا�
"Gلك  �جر]  
ر � بلو& 
�لبوY على كمية   cالحتو�

ض  -�dبلو من   ��كب
 x تترسب  �ل�   Yلبو�
�للو&  هذ�  معطية  �لفو¹ 
"�لذ] يز"Y بعد �ألسبو� 

�أل"Y من �لوال�4.
عند  �لتأكد  من  بد  ال 
تدفق  مكا&  من  �لوليد 
 cالكتفا� "عد8   Yلبو�
"Gلك  فوطه  يبلل  بأنه 
 [� عن  �ملبكر  للكشف 
فوهة  توضع   x  tتشو
عند   cسو� "Gلك   Yلتبو�
"من  "�إلنا¥.   dلذكو�
�ملهم جد� x حاY "جو4 
توضع  Òلل  شك   [�
 dلذكو� عند   Yلبو� فوهة 
مثال؛  �لتح�  (كاإلحليل 
 Yلبو� حيث تتوضع فوهة 
مكاlا  من  �خفض  مبكا& 
�لطبيعي على �لقضيب )% 
يتم  �ال  �لصفن)  منطقة 
عرضه  قبل  �لطفل  ختا& 
على طبيب �ألطفاG" Yلك 
 x �ملستأصل   cجلز� أل& 
 Æصال( x خلتا& قد يفيد�
 cملوجو4 عند )جر�� tلتشو�

�جلر�حة.

Endocrine لغد� �لصم�
تكو&  �لصم  �لغد4  معظم 
مكتملة �لنضج نسبيا عد� 
�لدdقية  فالغد�  �لكبد. 

تعمل خالY �حليا� �جلنينية 
 .tdتطو"  tمنو  x "تؤثر 
"جا�d- �لدKd (�ملسئولة 
 x �لكلس  تنظيم  عن 
ناضجة  تكو&  �جلسم) 
�ملؤقت  �لكسل  مع بعض 
بعد �لوال�4 مما قد يسبب 
نقصا x كلس �لد8 عند 
�ألنسولني  ")فر��  �لوليد. 
(�ملسئوY عن تنظيم سكر 
�لد8) من �لبنكريا� يكو& 
��ئد�  يكو&  "قد  جيد� 
سكرية  �أل8  كانت   &(
حينها  �لوليد   jفيتعر
�لكبد  �ما  �لسكر.  لنقص 
للسكريا-  Éز&  فهو 
غليكوجني  شكل  على 
"مصفا� إلتال� �لسمو8 
"مصنع لبعض �لفيتامينا- 
كا&  فإ&  k؛  كالفيتامني 
�لغليكوجني  من  �ملخز"& 
�حلمل  فتر�   cثنا� ضعيفا 
"ظيفة   x خلل  بسبب 
�لتغذية  "ضعف  �ملشيمة 
بعد  �لوليد   jيتعر فقد 
تعط   ¤  &(- �لوال�4 
بشكل  �لسكرية  �ملحاليل 
�لفم-  طريق  عن  مبكر 
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"تكو&  �لسكر،  لنقص 
تصفية  على  �لكبد   �dقد
عن   Yملسئو�) �لبيل�"بني 
�لوليد)   dصفر��" �ل�قا& 
�لوليد   jيعر مما  ضعيفة 
تكو&  "كذلك  لل�قا&، 
قدdته على )تال� �لسمو8 
 dحلذ� يوجب  مما  ضعيفة 
بعض  �ستخد�8   Yحا  x
 jيتعر "قد  �أل4"ية، 
بسبب  للنـز�  �لوليد 
نقص �لفيتامني k، "لذلك 
�ملو�ليد  لكل  يعطى  فإنه 

بعد �لوال�4.
 

�جلها� �ملناعي
�ملناعي  �جلها�  يكو&   
ضعيفا عند �لوليد، "تؤمن 
 IgG �ملناعية  �لغلوبولينا- 
�ملنتقلة من �أل8 �ثناc �حليا� 
�ملشيمة 
اية  �لر
ية ع_ 
�لشهر  lاية  ح�  فعالة 
تنخفض  حيث  �لثا< 

بشد�.

�جلملة �لعصبية
 ��يكو& حجم �لدماâ كب
�لوليد "هو  بالنسبة جلسم 

�لوليد  �لنمو. يأخذ  سريع 
�النعطا�  نصف  "ضعية 
"مييل  �ألطر��   x
لالضطجا� �جلان� بسبب 
فر¹ �ملقوية �ل� ÿف مع 
"يستطيع  �لعمر،  تقد8 
على  "ضع   &( �لوليد 
بطنه �& nافظ على d�سه 

.cمرفوعا بعض �لشي
يكو& �لوليد مز"�4 ببعض 
�ل�  �خلاصة  �ملنعكسا- 
�لذ�تية  �ملنعكسا-  تدعى 
��منة   x  Y"تز "هي 
ÿتلف من منعكس آلخر 
�لوليد،  عمر  تقد8  مع 
"عد8 "جو4ها عند �لوليد 
 x على حالة مرضية Yيد
 tجلملة �لعصبية. "من هذ�
سبيل  على  �ملنعكسا- 
 Kإلطبا� منعكس   Yملثا�
grasp reflex �لذ] يكو& 

بشد�  �لوليد  يطبق  بأ& 
 x يوضع   cشي  [� على 
�dحة يدn" tد¥ ما يشبه 
Gلك عند مالمسة ��ص 
�لقد8 "يز"Y هذ� �ملنعكس 
x �لشهر �لر�بع x �ليدين 
 x �لتاسع  �لشهر   x"

�ملص  "منعكس  �لقدمني، 
مالمسة  فعند  "�لبلع؛ 
لباطن  �حللمة   "� �إلصبع 
فم �لوليد فإنه يباشر �ملص 
"يغيب هذ�  �لبلع،   tيتلو"
�لسنة  lاية   x �ملنعكس 
 dأل"%، �ما منعكس �جلذ�
فيحد¥   Rooting Reflex

فم  ��"ية  مالمسة  عند 
�لوليد بأ& يدير "جهه لتلك 
 cا"ال �لتقا¹ �لشي��جلهة 
لفمه "£ف هذ�  �ملالمس 
�لشهر  بعد عمر  �ملنعكس 
ما  �ملنعكس  هذ�  "يشبه 
تفعله جذ"d �لنباتا- Ëثا 
 %( منوها  فتوجه   cملا� عن 
لتحافظ   t4جو" �ماكن 
"هنا\  "جو4ها.  على 
منعكس  يدعى  منعكس 
"هو   Parachute �ملظلة 
�لشهر   x يبد�  منعكس 
�لسابع �" �لثامن من �لعمر 
عند  �ملشي   cبد قبل   [�
�لطفل "يكو& بأ& يبسط 
�لعلويني  �لطرفني  "ميد 
 dلشعو�  "� �لسقو¹  عند 
نفسه،  حلماية  بالسقو¹ 
يبقى  �ملنعكس  "هذ� 

"نالحظه  �حليا�   Yطو�
 jلتعر� عند  �نفسنا  على 

.Kللسقو¹ �" �النزال

rحلس �4حلو��
�حلو��  �كثر  �للمس:   *
تطو�d "�لشفاt عند �لوليد 

�كثر �ملناطق حسا.
ضعيفا،  يكو&  �أل¤:   *
"�لوليد �قل تأثر� باأل¤ من 

بقية مر�حل حياته.
"لكنه  موجو4  �لشم:   *

ضعيف.
"لكنه  موجو4   :K"لذ�  *

ضعيف.
منذ  موجو4  �لسمع:   *
�حليا� �جلنينية "على Gلك 
�جريت �d4سا- عديد�.

منذ  موجو�4  �لبصر:   *
�لوليد  "يغلق  �لوال�4، 
 dللنو  jلتعر� جفنيه عند 
تكو&  ال  "لكن  �لشديد 
متو�فقة  �لعينني  حركة 
 tنظر �لوليد  يثبت  "ال 
"عند بلوغه �لشهر �لثالث 
 cألشيا� يالحق  �لعمر  من 
على  "ضعت   �G(  tبنظر

مسافة قريبة.




