
آشنایی با مهم ترین فواید تغذیه با شیر مادر به بهانه روز جهانی »تغذیه با شیر مادر«

»استاندارد طالیی« تغذیه را دریابید!»استاندارد طالیی« تغذیه را دریابید!

اول آگوست برابر با هشتم مرداد ماه هر سال 
در تقویم جهانی سالمت با نام روز جهانی 
تغذیه با شیر مادر نامگذاری شده است. بدون 
شک تغذیه با شیر مادر، »استاندارد طالیی« 
تغذیه در ماه های اول زندگی پس از تولد 
است. سازمان بهداشت جهانی حداقل 6 ماه 
شیردهی انحصاری را توصیه می کند که با 
شیر مادر به عنوان تنها منبع تغذیه تعریف 
می شود. شیر مادر به عنوان یک ترکیب ایده آل، 
حاوی آب، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، 
اشباع، اسیدهای چرب غیراشباع، چند اشباع 
و کلسترول، ویتامین ها و مواد معدنی برای 
تغذیه نوزاد است. تحقیقات نشان می دهند 
که تغذیه با شیر مادر اثرات قابل توجه و 
گسترده ای بر شناخت، رفتار و سالمت روانی 

در کودک و مادر دارد.
 

به طور کلی، از فواید تغذیه با شیرمادر برای نوزاد 
می توان به کاهش خطر بیماری های عفونی نظیر 
مننژیت، عفونت باکتریایی، بتولیسم، اسهال، 
سپتیسمی، عفونت های سیستم تنفسی و مجرای 
ادراری و یا کاهش خطر سایر بیماری ها مانند 
آسم، سلیاک، بیماری کرون، آلرژی های غذایی، 
کم خونی، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، دیابت، 

اضافه وزن و چاقی اشاره کرد.

از تغذیه با شیر مادر تا بهبود حافظه
پژوهش ها، ارتباط معناداری بین تغذیه با شیر 
مادر و تکامل شناختی در مراحل بعدی زندگی 
از جمله بهبود حفظ حافظه، مهارت های زبانی 
بیشتر و هوش را نشان داده اند. ضمن اینکه 
شروع تغذیه با شیر مادر بالفاصله پس از تولد 

با کاهش خطر اختالل شناختی در میان کودکان 
ارتباط دارد. این مکانیسم مطرح  شده به نقش 
مواد مغذی خاصی مانند اسیدهای چرب بلند 
 )LC-PUFAs( زنجیره با چند پیوند غیراشباع
مربوط می شود که در شیر انسان وجود دارد. دو 
نوع از اسیدهای چرب بلند زنجیره با چند پیوند 
غیراشباع اصلی با نام های دوکوزاهگزانوئیک 
اسید )DHA( و آراشیدونیک اسید )ARA( با 
کمک به رشد سالم نورونی، ترمیم و میلیناسیون 
در توسعه عصبی نقش دارند که همگی این 
یافته های علمی، ارتباط تغذیه با شیر مادر و 

بهبود حافظه را قدرت می بخشند.

تاثیر مثبت شیردهی بر سالمت 
روان مادر

بد نیست بدانید مادرانی که نوزاد را با شیر 
خود تغذیه می کنند، نیاز کمتری به مراقبت های 

پزشکی خواهند داشت و عملکرد گوارشی، 
تنفسی و قلبی عروقی آنها بهتر است. 

تغذیه با شیرمادر از طریق تحریک سیستم 
در  آن  شناخته شده  نقش  و  اکسی توسین 
ترویج رفتارهای مثبت، موجب کاهش قابل 
در  ذهنی  و  فیزیولوژیکی  استرس  توجهی 

مادران می شود. 
همچنین، تصور می شود تغذیه با شیر مادر، 
حساسیت مادرانه و دلبستگی امن بین مادر و 
کودک را تسهیل کند. تحقیقات نشان می دهند 
که  لمس بیشتر نوزاد و ارتباط چشمی  با او 
در طول شیردهی می تواند اثرات مفیدی بر 
خلق و خوی مادران بگذارد و اضطراب یا 
استرس آنها را کاهش بدهد. عالوه بر این، 
شواهد روزافزون نشان دهنده تاثیر تغذیه با 
شیر مادر بر کاهش افسردگی پس از زایمان 

هم هستند.

اصول تغذیه کدامند؟! 
اگرچه نیاز به انرژی و مواد مغذی در دوران 
شیردهی افزایش می باید اما شیر مادر از منابع 
ذخیره شده در دوران بارداری ساخته می شود. 
بنابراین، مادرانی که در دوران بارداری تغذیه 
مناسبی داشته اند، نگرانی خاصی از نظر کیفیت 
شیر خود نخواهند داشت. مادران شیرده به جز 
در مواردی که دارای کمبود ویتامین یا مواد 
معدنی باشند، مشکل سوءجذب داشته باشند 
و یا محدودیت در رژیم غذایی شان وجود داشته 
باشد، نیاز به مصرف مکمل ندارند. مادران باید 
در دوران شیردهی از تمامی  گروه های غذایی 
استفاده کنند. حفظ مقدار کافی شیر و حفظ سطح 
ترکیب شیر مادر مانند ترکیب اسیدهای چرب 
موجود در شیر، بسیار به رژیم غذایی مادر وابسته 
است. ضمن اینکه محتوای سلنیوم، ید و برخی 
ویتامین های گروه B موجود در شیر مادر هم به 

نوع تغذیه او در دوران بارداری بستگی دارد!
جالب است بدانید که برای تولید 100 میلی لیتر 
شیر مادر، 85 کالری انرژی نیاز است و باتوجه 
به میانگین تولید روزانه 750 میلی لیتر شیرمادر 
انرژی  به  نیاز  اول شیردهی،  ماه  در طول 6 
دریافتی مادران شیرده حدود 330 کیلوکالری 
در روز افزایش می یابد و این میزان به حدود 
400 کیلوکالری در روز، طی 6 ماه دوم شیردهی 

می رسد!  
پروتئین: نیاز به پروتئین در دوران شیردهی 25 
گرم افزایش یافته و به حدود 71 گرم در طول 
روز می رسد! البته نیاز پروتئین به نمایه  توده ی 
بدنی مادر هم بستگی دارد. پروتئین مورد نیاز بدن 
مادر شیرده را می توان از گوشت قرمز و سفید 
)مرغ و ماهی( و مغزهادانه های خام تامین کرد. 
البته منابع غذایی دیگری مانند تخم مرغ، حبوبات، 
شیر، ماست و سویا هم جزو منابع پروتئین باکیفیت 

و ارزان قیمت، محسوب می شوند.
کربوهیدرات: میزان نیاز به کربوهیدرات در 
مادران شیرده برای تامین کالری مورد نیاز به 
منظور تولید شیر، از اهمیت باالیی برخوردار 
است. دفعات تغذیه نوزاد با شیرمادر یا میزان 
فعالیت مادر می تواند بر مقدار کربوهیدرات مورد 
نیاز بدن او تاثیر بگذارد. معموال توصیه می شود 
که 45 تا 65 درصد از کل کالری دریافتی روزانه 
مادر شیرده، از گروه کربوهیدرات تامین شود. 
اگرچه مادران با سابقه دیابت بارداری ممکن 
است همچنان نیازمند رژیم غذایی با مقادیر 

تعدیل شده کربوهیدرات باشند.
چربی: انتخاب نوع چربی در رژیم غذایی مادر 
بر نوع و مقدار چربی شیر تأثیر می گذارد. نیاز به 
برخی از اسیدهای چرب )مانند امگا 3 و امگا 
6( برای رشد و نمو مغز و شبکیه  چشم کودک 
ضروری است. این اسیدهای چرب مورد نیاز 
را با مصرف یک تا 2 بار ماهی در هفته می توان 
تامین کرد. دانه  کتان، آفتاب گردان، سویا، بادام 
زمینی، گردو و بادام نیز از دیگر منابع مناسب 

و مقرون به صرفه برای تامین اسیدهای چرب 
مورد نیاز بدن هستند.

مایعات:نوشیدن آب یکی از موثرترین روش های 
تولید شیر مادر است. مادر شیرده باید قبل از 
احساس تشنگی و یا مشاهده  رنگ زرد تیره 
ادرار، آب بنوشد. نیاز مادر شیرده به مایعات به 
علت تولید شیر و همچنین تامین مایعات بدن 

خود و کودک، افزایش پیدا می کند. 

موارد احتیاطی در تغذیه این دوران 
 دریافت کافئین  در دوران شیردهی به میزان 
کمتر از 300 میلی گرم در روز مجاز است، اما 
مصرف بیشتر کافئین باعث بروز برخی عوارض 
در نوزاد مانند تحریک پذیری زیاد می شود. در 
صورت تمایل به مصرف منابع کافئین، بهتر است 
زمان مصرف با فاصله از زمان از شیردهی باشد. 
قهوه، چای غلیظ، نوشابه حاوی کوال و شکالت، 

از منابع کافئین در رژیم غذایی هستند.
 غذاهای ادویه دار می توانند سبب تغییر طعم 
شیر و بی قراری کودک شوند. توصیه  کلی به 
مادران شیرده، مصرف کمتر ادویه در هنگام 

طبخ غذا است.
 برخی از سبزیجات نفاخ مانند کلم بروکلی 
و گل کلم باعث دردهای کولیکی و بی قراری 
در کودک می شوند. مادر باید تا حد امکان از 
خوردن سبزیجات خام اجتناب کند و یا این 

سبزیجات را به صورت بخارپز میل کند.
 سیر و پیاز باعث تغییر طعم شیر می شوند، 
حتی اگر به صورت پودر و خشک شده مصرف 
شوند. ولی جالب است بدانید سیر تأثیر مثبتی 
بر تولید شیر دارد. توصیه می شود اگر کودک به 
دلیل تغییر طعم شیر از شیر خوردن امتناع کرد، 

مادر این مواد غذایی را مصرف نکند.
 مرکبات باعث بروز دانه های قرمزرنگ روی 
پوست کودک و بی قراری او می شوند، اما بهتر 
است که مادر برای تأمین ویتامین C، از انبه و 

سایر میوه ها استفاده کند.
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1 دانهشنبلیله: دانه شنبلیله در نسل های مختلف و در سراسر 
جهان به عنوان ماده ای مفید برای افزایش شیر مادر شناخته می شود. 
برای رشد  امگا-3 است که  از اسیدهای چرب  این ماده سرشار 
مغزی نوزاد ضروری است. برگ شنبلیله هم به دلیل داشتن مواد 
مغذی مانند بتاکاروتن، ویتامین B، کلسیم و آهن می تواند استفاده 
شود. از دانه شنبلیله می توان همراه با چای یا در پخت غذاهای 

دیگر استفاده کرد. 
2 رازیانه: رازیانه نه  تنها برای افزایش شیر کاربرد دارد، بلکه در 
تسکین کولیک و دردهای شکمی  نوزادان نیز مؤثر است. اگر مادر 
در دوران شیردهی از رازیانه استفاده کند، فواید آن از طریق شیر 
مادر به نوزاد منتقل می شود. یک قاشق چای خوری رازیانه را در 
یک لیوان آب از شب قبل خیس کنید. هنگام صبح آن را بنوشید 

یا همراه با چای دم کنید و بخورید.
اما بر  افزایش می دهد،  3 سیر: اگرچه این ماده تولید شیر را 
طعم و بوی شیر مادر نیز اثر می گذارد. بنابراین نباید در مصرف 
سیر زیاده روی شود و بهتر است از آن در حد اعتدال استفاده کرد.
4 سبزیجاتبرگسبز: سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج، کلم پیچ 
و برگ شنبلیله منبع خوبی برای دریافت مواد معدنی مانند آهن، 

کلسیم و فولیک اسید هستند. این سبزیجات، ویتامین های زیادی 
دارند و به افزایش شیر مادر کمک می کنند. 

5 زیره: زیره عالوه بر افزایش تولید شیر، به هضم غذا، رفع یبوست 
و پیشگیری از ترش کردن معده و نفخ شکم نیز کمک می کند. زیره 

دارای ویتامین های فراوان و کلسیم نیز است!
6 کنجد: دانه کنجد منبعی غنی برای تامین کلسیم غیرلبنی است 
که نقش بسیار مهمی  در رشد کودک ایفا می کند. مادر نیز بعد از 

زایمان برای بهبودی کامل نیاز به کلسیم دارد. 
7 بلغورجودوسر: بلغور جو دوسر سرشار از فیبر است که ماده ای 

مؤثر برای سیستم گوارشی مادر محسوب می شود. 
8 هویج: هویج موجب افزایش شیر می شود و سرشار از ویتامین 

A است که کیفیت شیر را بهبود می بخشد. 
9 جو: مصرف جو به افزایش شیر مادر کمک می کند و بدن را 
هیدراته نگه می دارد. برای استفاده از جو می توان آن را به همراه ساالد 

یا در سوپ، مصرف کرد. 
 A 10 مارچوبه: مارچوبه ماده غذایی سرشار از فیبر و ویتامین های
و K است. مارچوبه هورمون مؤثر در تولید شیر را تحریک می کند و 

موجب افزایش شیر مادر می شود. 
11 برنجقهوهای: برنج قهوه ای برای رژیم غذایی بعد از زایمان 
پیشنهاد می شود. برنج قهوه ای هورمون های شیردهی را تحریک می کند 

و ماده غذایی مفیدی برای افزایش شیر مادر است. 
12 زردآلو: زردآلو یکی از بهترین میوه ها برای زیاد شدن شیر 
مادر است و در تنظیم هورمون های بدن نقش مهمی  دارد. این میوه 
باید در رژیم غذایی مادر، قبل و بعد از زایمان وجود داشته باشد. 
این ماده غذایی به افزایش شیر مادر کمک می کند و سرشار از کلسیم 

و فیبر است. 
13 ماهیقزلآال: ماهی قزل آال سرشار از اسیدهای چرب امگا-3 
و اسیدهای چرب ضروری است و به افزایش شیر مادر کمک می کند. 
همچنین نقش مهمی در مغذی تر شدن شیر مادر دارد. ماهی قزل آال را 
می توانید به روش های مختلف مانند بخارپز، کبابی و فرپز استفاده کنید.
14 سیبزمینیشیرین: سیب زمینی شیرین حاوی ویتامین C، ب 
کمپلکس و منیزیم و سرشار از کربوهیدرات است که نقش مهمی در 

تولید انرژی برای مادر دارد. 
15 بادام: بادام که به عنوان »ابر غذا« شناخته می شود، سرشار از 
ویتامین E و اسیدهای چرب امگا-3 است. به علت داشتن چربی های 
پزشکان  به شمار می آید که  ماده غذایی فوق العاده ای  اشباع نشده، 

مصرف آن را برای مادران شیرده تجویز می کنند.
16 دانهشوید: دانه شوید سرشار از منیزیم، کلسیم و آهن است 
و توصیه می شود که به عنوان یک ماده غذایی ایده آل، در رژیم غذایی 

مادر شیرده گنجانده شود.

17 آب: هنگام بحث درباره راه های افزایش شیر مادر، اغلب مردم 
آب را نادیده می گیرند و به آن اشاره ای نمی کنند. درحالی  که هیدراته 
ماندن بدن برای تولید شیر بیشتر، کامال ضروری است. بنابراین در 
طول روز به اندازه کافی آب بنوشید. به جای نوشیدن مقدار زیادی از 
آب در یک وعده، در دفعات متعدد و هر بار یک لیوان آب بنوشید. 
18 شیر: شیر به طور طبیعی حاوی فولیک اسید، کلسیم و چربی های 
سالم است. شیر نه تنها به افزایش شیر مادر کمک می کند بلکه ازنظر 
ارزش های غذایی، شیر تولیدشده را برای کودک، متعادل تر می کند.

19 نخود: نخود به تنهایی ماده غذایی فوق العاده و سرشار از فیبر 
و پروتئین است. به علت داشتن ویتامین ب کمپلکس و کلسیم، نخود 
برای هر فردی می تواند مفید باشد. اما باید به خاطر داشت که در 

افزایش شیر مادر نیز نقش مهمی دارد. 
20 چغندر: چغندر، سبزی بسیار مغذی، تصفیه کننده خون و 
سرشار از فیبر و مواد معدنی مفید و سالم است. این نظریه وجود 
دارد که چغندر، عالوه بر افزایش شیر مادر، با خواص تصفیه خونی 

که دارد می تواند به تقویت شیر مادر، کمک کند!
21 عدس: عدس به  دلیل داشتن بسیاری از مواد معدنی، ویتامین ها، 
است.  جهان  سراسر  در  پرطرفداری  غذایی  ماده  پروتئین،  و  فیبر 
بنابراین، شما ماده غذایی سالم و مغذی در اختیار دارید که به افزایش 

شیر مادر هم کمک می کند.

پژوهش ها، ارتباط 
معناداری بین 

تغذیه با شیر مادر 
و تکامل شناختی 
در مراحل بعدی 
زندگی از جمله 

بهبود حفظ حافظه، 
مهارت های زبانی 

بیشتر و هوش 
را نشان داده اند. 

ضمن اینکه شروع 
تغذیه با شیر مادر 

بالفاصله پس از 
تولد با کاهش 

خطر اختالل 
شناختی در میان 

کودکان ارتباط 
دارد

77سفره سالم شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت خانواده مبلغ یکصدو بیست 
هزارتومان )قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود( به شماره حساب 9ـ۲۱۲۱ـ8۱۱ کد ۱۲۰۱
بانک پارسیان شعبه داودیه، شماره شبا: 

 IR46-۰۵4۰-۱۲۰۱-8۱۱۰-۰۰۰۲-۱۲۱۰-۰9
به نام موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ )نشریه سالمت( واریز نموده 

و تصویر آن را به شماره همراه  ۰9۱۲9۲4۳84۳ واتساپ کنید

۳4۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

شهریور 1401

دکترامینصالحپور
متخصص تغذیه


