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ماذا يجب اأن تعرف  كل امراأة قبل احلمل؟

يولد 3 اأطفال بهم عيوب خلقية لكل 100 حالة والدة، وُيعتقد اأن هذا	  
الرقم يت�ضاعف يف املجتمعات التي يكرث فيها زواج االأقارب.

هناك نوع �ضائع من العيوب اخللقية ُي�ضمى بعيوب االأنبوب الع�ضبي	  
واأ�ضهر  والدماغ  ال�ضوكي  احلبل  تكون  يف  م�ضاكل  الذي ي�ضبب 

اأنواعه ال�ضلب امل�ضقوق اأو ال�ضلب املفلوق وغياب الدماغ.
م�ضاب بال�ضلب	   يولد طفل  ال�ضعودية  يف 
يوؤكد  وهذا  حالة والدة   1000 لكل  امل�ضقوق 
�ضائع  اخللقية  العيوب  من  النوع  هذا  اأن 
دول  بقية  احلال يف  هو  كما  يف جمتمعنا 
العامل، وما يجعلنا نناق�ض هذا املر�ض 
تفادي  معرفتنا باإمكانية  هو 
حدوث مثل هذه العيوب اخللقية 
%70 لذلك فاإن  اإلى  بن�ضبة ت�ضل 
ال�ضالح  هي  واملعرفة  التوعية 

االأول لتفادي هذه امل�ضكلة.
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ما هي عيوب الأنبوب الع�شبي؟

هي عبارة عن جمموعة من الت�ضوهات والتي قد تكون �ضديدة	  
والنخاع  )الدماغ  املركزي  الع�ضبي  اجلهاز  وت�ضيب  االإعاقة 
بعد  االأولى  االأربع  االأ�ضابيع  يف  تكونه  اأثناء  للجنني  ال�ضوكي( 

االإخ�ضاب ويحدث هذا قبل اأن تعرف االأم باأنها حامل.
اإلى ق�ضمني هما: تق�ضم عيوب االأنبوب الع�ضبي 	 

	 غياب الدماغ.
	 ال�ضلب امل�ضقوق.
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غياب الدماغ:
خالل احلمل  هو عدم اكتمال خلق الدماغ ويوؤدي اإلى الوفاة احلتمية 	 

اأو يف االأيام االأولى من عمر الطفل.

ال�شلب امل�شقوق:

هو �ضق يحدث يف اأ�ضفل ال�ضلب نتيجة لعدم	  التحام جانبي العمود 
الفقري ويوؤدي اإلى �ضلل اأو �ضعف �ضديد يف االأطراف ال�ضفلية، كما 

قد يوؤدي اإلى �ضعوبة يف التحكم يف خروج البول والغائط.
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�ضورة مكربة للعمود الفقري داخل الدائرة املر�ضومة	 
 

�ضورة	  مكربة تبني العمود الفقري وبداخله احلبل ال�ضوكي. الحظ 
احلبل  من  يخرج  ال�ضكل  بي�ضاوي  بكي�ض  ال�ضوكي  احلبل  ات�ضال 
قد ميتالأ هذا   الغري مغلق،  الفقري  العمود  فتحة يف  ال�ضوكي عرب 
الكي�ض باأ�ضكال ت�صبه �خليوط، وهذه �خليوط هي عبارة عن �أع�صاب 

من احلبل ال�ضوكي خرجت خالل الفتحة التي يف العمود الفقري.
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املعرفة والوعي ال�شحي:

هل بالإمكان معرفة هذا اخللل قبل الولدة؟
معظم احلاالت ميكن اكت�ضافها خالل احلمل عن طريق اخل�ضوع لبع�ض   
للجنني،  ال�ضوتية  االأ�ضعة  طريق  عن  اأدق  وب�ضكل  احلمل  حتاليل 

وا�ضاأيل طبيبتك املخت�ضة اإذا كان لديك اأيه ا�ضتف�ضارات.

   هل هناك فوائد �شحية اأخرى حلم�ض الفوليك؟
للجنني  اخللقية  بالت�ضوهات  االإ�ضابة  يقلل  قد  الفوليك  حم�ض  نعم،   
القلب والكلى وال�ضفاه  ت�ضوهات  اأخرى من اجل�ضم مثل  اأع�ضاء  يف 

واحللق امل�ضقوق باإذن الله .
كما اأن حم�ض الفوليك ي�ضاعد يف اإنتاج كريات الدم احلمراء وتوزيع   
احلديد ب�ضكل �ضحيح وبذلك يوؤدي اإلى رفع الهيموجلوبني وامل�ضاعدة 

يف عالج فقر الدم

 بعد اإجراء العملية                      قبل اإجراء العملية
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ما هو حم�ض الفوليك؟

هو اأحد اأنواع فيتامني “ب” العديدة وي�ضمى “ب 9” وهو فيتامني   
تكون  عند  اجلنني  خاليا  وتكاثر  النق�ضام  و�رضوري  جدًا  مهم 
االأع�ضاء يف االأ�ضابيع االأولى من احلمل، ومن اأهمها تكون خاليا 

اجلهاز الع�ضبي املركزي.
ومنتجات  الفواكه  اخل�رضاوات  خا�ضة  االأطعمة  معظم  يف  يوجد   
فئة  اأنه من  احلبوب واللحوم والعد�ض والفول والبندق، وحيث 
البول  مع  يخرج  منه  الفائ�ض  فاإن  املاء  يف  الذائبة  الفيتامينات 

ولذلك فهو فيتامني اآمن.
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متى يوؤخذ حم�ض الفوليك؟

قبل احلمل مبا  الفوليك  يوؤخذ حم�ض  اأن  يف�ضل   
ال يقل عن 3 اأ�ضهر اإلى نهاية ال�ضهر الثالث من 

احلمل.
مبا اأن هناك حاالت حمل بدون تخطيط م�ضبق قد   
ت�ضل اإلى 50% فاإنه ُين�ضح باأخذ حم�ض الفوليك 
مبجرد وقف طرق منع احلمل االأكرث فعالية مثل 

اللولب وحبوب منع احلمل.
عمومًا جميع الن�ضاء يف �ضن االإجناب واللواتي   
حم�ض  باأخذ  عليهن  يحملن  اأن  املمكن  من 

الفوليك ب�ضورة منتظمة.

ما مقدار اجلرعة اليومية حلم�ض الفوليك؟

لجميع النساء في سن اإلنجاب    للنساء اللواتي لهن طفل مصاب
                                             بتشوهات في األنبوب العصبي

  على األقل 0.4 ملغم يومياً              5 ملغم يوميًا
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ما هي فوائد حم�ض الفوليك؟
 

ت�ضوهات  احتماليه  من  يقلل  الفوليك  حلم�ض  ال�ضيدات  تناول    
االأع�ضاب والعمود الفقري بن�ضبة 50% باإذن الله.

كما اأثبتت الدرا�ضات احلديثة اأن تناول جرعة اأكرب )5 ملغم يوميًا( 
جلميع ال�ضيدات قد يقلل هذه الت�ضوهات بن�ضبة 70 – %80.

بدون تناول الن�شاء حم�ض الفوليكبعد تناول الن�شاء حم�ض الفوليك

عدد الأطفال امل�شابون بالظهر امل�شقوق فى ال�شنة
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ما هي م�شادر حم�ض الفوليك؟
النسبة المئويةحمض الفوليك )ميكروغرام(الكميةنوعية الطعام

الفواكه
27%1109 فنجانعصير البرتقال
16%65  1 فنجانالّتوت المجّمد

14%58 1 فنجانعصير األناناس المعّلب
14%149 فنجانبرتقال مقطع

12%149 فنجانالبابايا
الخضروات والبقوليات

45%2179 فنجانالعدس المطبوخ
33%2131 فنجانالّسبانخ المطبوخة
32%2128 فنجانفول اسود مطبوخ
31%2123 فنجانفول أبيض مطبوخ

30%2121 فنجاناالسبراجس المطبوخ
27%108 1 فنجانقّطع الّسبانخ غير مطهّو  

16%264 فنجانالكرنب المطبوخ
الحبوب

100%1402 فنجانزبيب
75%1301 فنجاننخالة صافية

27%108⅓ فنجانالقمح
المكسرات

29%117⅓ فنجانالفول الّسوداني
27%109 ⅓ فنجانبذور زهرة الّشمس

اللحوم والدواجن
67%269¼ فنجانكبد الدجاج 

40%162  4 أونصكبد الّلحم المطبوخ
	 هذه النسب المئوّية هي على أساس  احتياجات الفرد اليومية.

يفضل تناول 5	  ملغم يوميًا لجميع السيدات.
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    مالحظات هامة:

المصادر   هذه  كل  مع  حتى 
تحصلي  لن  فإنك  الغذائية 
من  المحددة  حاجتك  على 
حمض الفوليك لذا ُينصح دائمًا 
بشكل  الفوليك  حمض  أخ��ذ 

منفصل على هيئة حبوب.
يمكنها  ال  الفيتامينات  أقراص 
تحتوى  ألنها  اليومي  احتياجك  تغطية 

على نسبة ضئيلة من حمض الفوليك.

حمض
أخ��ذ

منفصل
أقراص
احتياجك تغطية
ضئيلة نسبة على




