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 هامزایای شیرمادر و مضرات شروع شیرمصنوعی در بیمارستان

 

 دکتر ناهید عزالدین زنجانی

 برگرفته از انتشارات انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر ایران

 

 اهمیت تغذیه با شیر مادر

روز( است که به عنوان ایامی  730) سال اول کودکی 2روز( و  270ماه زندگی داخل رحمی ) 9روز اول زندگی شامل  1000 ،در زندگی هر فرد

درصد رشد وزنی نسبت به یک  25درصد رشد قدی و  40درصد رشد مغزی،  70بیش از  روز، 1000شود. در این می حساس و طالیی شناخته

ا بلوغ و بزرگسالی شود و تگیرد. رشد و تکامل انسان دو پدیده توامان هستند که از ابتدای تشکیل سلول تخم شروع میانسان بالغ شکل می

ی مختلف آن تعریف شود، تکامل تغییر عملکرد کودک در طول زمان است و هاو یا بخش یابد. اگر رشد، افزایش در اندازه بدنمی ادامه

ی های تکاملی در سالهایابی به مهارتپردازد. سرعت دستمی فـرایندی است که طی آن کودک به کاوش در محیط پیرامون خود و یادگیری

های پس از آن است و چنانچه به نیازهای تکاملی او پاسخ مناسب داده شود، کودک از قدرت تفکر و تعقل بیشتر و نخست کودکی بیش از سال

های عاطفی و اجتماعی باالتر برخوردار خواهد شد. آنچه مسلم است روند تکامل به ویژه تکامل ذهنی و مغزی به تنهایی توسط عوامل مهارت

بلکه در این میان عوامل محیطی چون رفتار و سالمت روانی والدین و تحصیالت آنان، محیط زندگی، وضعیت  ،شودعیین نمیژنتیک ت

 نقش بسزایی دارد.  تغذیهاقتصادی خانواده و  -اجتماعی

 

 نقش حفاظتی شیر مادر

بالقوه را بر رشد و تکامل او دارد. شیر مادر، یک مایع  زیر بنای بقا و سالمت کودک در بزرگسالی بوده و بیشترین تاثیر تغذیه با شیر مادر

بیولوژیکی پیچیده، متغیر و غیر ثابت است که به لحاظ وجود طیف وسیعی از مواد مغذی و ترکیبات زیستی فعال، در بهبود تکامل ذهنی و 

به اثبات  و تکامل سیستم اعصاب مرکزی کامالار و شیرخو مزایای آن برای سالمت مادر و کندمی ای ایفامغزی نوزادان و کودکان نقش ویژه

( با مقدار و نسبت متعادل و Trace elementsو عناصرکمیاب ) هاچربی، آب، تمام امالح، ویتامین حاوی پروتئین، قند، مادر شیررسیده است. 

، ها، آنزیمهابادیی زنده، آنتیهالولمتناسب است که برای رشد و تکامل مطلوب شیرخوار ضروری است. به عالوه دارای مقادیر زیادی س

 بخش و فراتر از یک تغذیه،انگیز و حیاتای است شگفتاست، به عبارت دیگر مادها ، فاکتورهای متعدد، نوکلئوتیدها و اولیگوساکاریدههاهورمون

ی غیرواگیر دوران بزرگسالی هابیماریی عفونی و غیرعفونی دوران کودکی، همچنین هاکودک و پیشگیری از بیماری یلذا در سالمت و بقا

 اند. نامیده «خون سفید» دلیل نیست که شیرمادر راای داشته و بینقش ارزنده
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زیرا سیستم ایمنی شیرخوار ، دارد هامادر نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتالی شیرخوار به عفونت شیر فعال درعوامل حفاظتی زیست

بنابراین اگر تغذیه نوزاد طی ساعت اول بعد از تولد از پستان مادر آغاز و روزهای بعد نیز  ،تکامل پیدا کند کشد تامی حداقل دو سال طول

 رود. می به شمار سازی شیرخواربه عنوان اولین ایمن ،باشداستمرار داشته 

 :نمایدمی به دو طریق، حفظ هاشیرمادر، کودک را در مقابل عفونت

 .است( هابادی)آنتی هامربوط به ایمونوگلبولینکه  یا اختصاصی محافظت ایمنی -1

ترکیبات ضد ، ها، سایتوکائینهاالکتوفرین، لیزوزیم، کازئین، اینترفرون، اولیگوساکاریدها، چربی که از طریق محافظت غیر اختصاصی -2

 گیرد. می انجام مادر موجود در شیری زنده هاالتهابی و سلول

 هابر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت پروبیوتیک شوند.می سودمندی است که پروبیوتیک نامیدهی هاشیرمادر حاوی باکتری

شوند. می اثرات مفید در سالمتی میزبان سببزایی هستند که اگر به مقدار کافی مصرف شوند ی زنده غیر بیماریهامیکروارگانیسم

ی عفونی و هاجلوگیری از بروز بیماری ایمنی، ف سبب تقویت سیستمی مختلهامادر با مکانیسم ی موجود در شیرهاپروبیوتیک

نظیر  هاو نهایتا پیشگیری از آلرژی IgEو  IgAو ایجاد باالنس مناسب بین  A (IgA) اسهال، تحریک تولید ایمونوگلوبولین

 . شوندمی درماتیت آتوپیک و آلرژی غذایی

 

 مضرات شروع زود شیرهای مصنوعی

شاید برخی و امالح(. آن هم ها )پروتئین، قند، چربی، ویتامین هامغذیو ریز هامغذیی مصنوعی ترکیبی هستند از درشتشیرهادر حالی که 

 و فاکتورهای رشد. هاو آنزیم و بدون مواد ایمنی بخش و حفاظتی ی نامتعادلهااوقات با مقدار ناکافی و یا نسبت

کنند اسیدهای چرب بلند زنجیره می اند این است که ادعای اخیر داشتههاصنوعی در سالی تولید کننده شیر مهاتنها افتخاری که شرکت

را به برخی شیرهای مصنوعی  ها( همچنین نوکلئوتیدها و اولیگوساکاریدها و یا پروبیوتیکDHAکوزاهگزانوئیک )( و دیAAآراشیدونیک )

ولی هرگز  ،کندرا تأیید نمی DHAافزودن  FDAمفید باشند. از جمله  هاهمه آن گرچه هم ثابت نشده است که الزاما) انداضافه کرده

بخش و بسیاری عوامل ، فاکتورهای رشد، عوامل دفاعی و ایمنیها، آنزیمهای زنده، هورمونهامادر مانند سلول توانند سایر ترکیبات شیرمین

 به آن بیفزایند؟  را مادر شناخته شده و ناشناخته شیر

از  گیرندمی شماری قرارشوند در معرض خطرات بیمی مصنوعی تغذیه کودکانی که با شیرات گسترده نشان داده است نتایج تحقیق

 72ی تنفسی تحتانی هاعفونت -درصد  64ی قلبی هابیماری - درصد 50 )اوتیت( گوش میانیدستگاه ی هاآنان به عفونت یجمله احتمال ابتال

بیشتر  درصد 24و چاقی  درصد 30سرطان خون  - درصد 36خطر مرگ ناگهانی  - درصد 39بت نوع دو بروز دیا - درصد 25آسم  - درصد

مادر  هنوز در دنیا، آلرژی به شیردر حالی که گاو  کند مانند آلرژی به شیرمی تهدید خطرات و مشکالت دیگری نیز آنان رااست و 
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 لذا همه محققین و دانشمندان توصیه ،زا استفاده کرده باشدد آلرژیدهد خود از موامی مگر این که مادری که شیر ،گزارش نشده

 که سابقه آلرژی در خانواده وجود دارد فقط با شیر آیندمی به دنیا ییهاتمام کودکان، به ویژه کودکانی که در خانواده کنندمی

 . مادر تغذیه شوند

سالگی  دو تااحتمال آلرژی را دهد و می وبی شیرخوار را در دراز مدت تغییر، فلور میکرحتی اگر کوتاه مدت هم باشد ا شیر مصنوعیبتغذیه 

 مصنوعی منجر به تجویز نابجای شیرکم باشد  انجام نشود و یا مدت زمان آن ،تغذیه نوزاد با شیر مادر در بیمارستان اگر .دهدمی افزایش

 گذارد. می شود که در دراز مدت آثار نامطلوبی بر سالمتی مادر و شیرخوارمی

ی های جسمانی و فرهنگی مادر، سیاستهامتأسفانه تغذیه نوزاد با شیر مصنوعی در بیمارستان، تأثیرپذیر از مجموعه عواملی مانند ویژگی

مصنوعی است و در برخی موارد نیز به دلیل احتمال پایین افتادن  آموزش پرسنل و در دسترس بودن شیرناکافی بودن بیمارستان محل زایمان، 

شود که همه این موارد با مدیریت مناسب شیردهی و می مصنوعی اقدام به تجویز شیر ،خون یا افزایش زردی و یا کاهش وزن نوزاد قند

 سازی شیر دوشیده شده، قابل پیشگیری و درمان هستند. فراهم

 مصنوعی به دادن شیر دهد مبادرتمی درصد وزن خود را از دست 10تا  7دود حهنگامی که نوزاد ،  هااز بیمارستانبه عنوان مثال، بسیاری 

 کند. می نیست بلکه لزوم ارزیابی آن را یادآوری ،مصنوعی حال آنکه کاهش وزن نوزاد نشانه شروع شیرکنند. می

به چاپ رسید؛ نشان داد  آکادمی طب کودکان آمریکا Pediatrics در مجله مریکا کهی اهای انجام شده در یکی از بیمارستانهانتایج بررسی

سال  مادر دریافت کردند در شیر بودند نسبت به گروهی که انحصارا مصنوعی تغذیه شده شیرخوارانی که در بیمارستان با شیر

بنابراین چون شروع  ،مادر گرفته بودند ود را از شیرو در حقیقت، خ بیشتر، تغذیه از پستان مادر را رها کرده برابر 6تا  5/2اول 

باید برای  ،انجامدمی تغذیه نوزاد با شیر مصنوعی در طول مدت اقامت پس از تولد در بیمارستان، به کوتاه شدن مدت زمان تغذیه با شیر مادر

آموزش به والدین، دادن مشاوره به  لیی شامهاسیاست، نوزاد با شیر مصنوعی در بیمارستان حذف و یا کاستن از میزان تغذیه

زیرا تغذیه انحصاری با ، انجام گیرد و نوزاد همکاران، آموزش به پرسنل بیمارستان و پزشکان و اجرای تماس پوست با پوست مادر

با تجویز  سزایی دارد.ه ش بنقارتقای سالمت مادر و کودک ماهگی در  6و ادامه آن تا پایان  شیر مادر برای نوزاد تازه متولد شده در بیمارستان

یابد. کم شدن تغذیه مستقیم از پستان، خروجی شیر را می مکد و ترشح پروالکتین در مادر کاهشمی نوزاد کمتر پستان مادر راشیرمصنوعی 

به تداوم تغذیه  ان غالبابا شیر مصنوعی در بیمارستشود. شروع تغذیه نوزاد می کاهش داده و منجر به احتقان پستان مادر و کم شدن تولید شیر

مصنوعی نیاز دارد،  شود نوزادشان به شیرمی مادرانی که در بیمارستان به آنها گفتهانجامد. می مصنوعی پس از ترخیص، نیز با شیر

ن به مادر از سوی دیگر هنگامی که این توصیه توسط پزشکا دهند.می اعتماد به نفس و باور خود را در توانایی تولید شیر کافی از دست

این است که با  هم کند که شیر مصنوعی یک جایگزین سالم و مناسب برای شیر مادر است. احساس برخی مادرانمی شود، مادر تصورمی داده

وعی توانند به تغذیه انحصاری با شیر مادر دست یابند. حتی در باور آنان، شیر اهدایی نیز موقتی است و شیر مصنشروع شیر مصنوعی دیگر نمی
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که شامل  قبل از تولد آغاز شود دمیزان تغذیه انحصاری با شیر مادر بای یبنابراین مداخالت الزم جهت ارتقا ،برنامه ماندگارتری است

ی آمادگی برای تغذیه و نحوه هااطالعات الزم در زمینه شروع زود هنگام تماس پوست با پوست مادر و نوزاد، رفتار طبیعی شیرخوار و نشانه

 ی حامی شیردهیهاگروه د.نسهیم باش هاکننده نیز باید در آموزشحمایتی ها. عالوه بر مادر، سیستمو یا پمپ است دن شیر با دستدوشی

مادر، قادر است میزان زمان کل  ی پیش از تولد را استحکام بخشند. مهیا ساختن یک کلینیک دوستدار یا حامی شیرهااین آموزش توانندمی

شیر رایگان ی هانمونه گام ساده نخست در این راه ممنوعیت عرضهافزایش دهد. ن تغذیه انحصاری با شیر مادر را شیردهی و میزا

 به مادران باردار است.ی تبلیغاتی، هاو یا بروشورمصنوعی 

 

 راهکارهای مفید جهت تغذیه انحصاری با شیر مادر

صورت  در ومان در بیمارستان به ندرت ضرورت طبی داشته و جز موارد استثنائی مصنوعی در طول دوره اقامت پس از زای تغذیه نوزاد با شیر

 هنوز هم در بسیاریمتاسفانه مجوزی برای مصرف نخواهد داشت.  ،دوشیده شده مادر یا شیر اهدایی پاستوریزه دسترسی به شیرعدم 

توانند با می ی زنان و زایمانهابیمارستان دهند.می شیر مصنوعی ،کم به نیمی از نوزادان ترم سالمکماکان دست ،هابیمارستان

گانه ترویج تغذیه با شیر مادر میزان تغذیه  10ی های بیمارستانی و ارتقای اقدامات مراقبت از مادران و اجرای گامهاتغییر پروتکل

ی زایمان طبیعی و سزارین همانند ی روتین براهاعملالدستور کاهش دهند. ینوزاد با شیر مصنوعی در بیمارستان را به طور چشمگیر

مصنوعی در  تجویز شیرخون نوزاد و نحوه صحیح برخورد با کاهش وزن بیش از حد و ایکتر نوزاد بر عملکرد  ی سنجش قندهاپروتکل

ضه گول زنک و مشخص بندی استاندارد توزین روزانه نوزاد، تماس زود هنگام پوستی مادر و نوزاد، عدم عرتاثیر دارند. داشتن زمان بیمارستان

اثرگذارند. تماس  مصنوعی در بیمارستان کاهش مصرف شیر نیز بر کردن محل مناسب برای انجام فرایندهای معمول درمانی نوزاد در بیمارستان

ه از پستان در زود هنگام پوستی مادر و نوزاد، سبب تسهیل تغذیه با شیرمادر در ساعت اول پس از زایمان شده و به دلیل افزایش دفعات تغذی

توان در صورت امکان از می در صورت نیاز به تغذیه با شیر اضافه، یابد.می مصنوعی کاهش طول اقامت بیمارستانی، میزان تغذیه با شیر

قادر به حفاظت دستگاه گوارش  شده، ی پاستوریزهیخود مادر نوزاد استفاده کرد. چنانچه این شیوه عملی نبود، شیر اهدا شیر

بر موقتی بودن آن تا زمان برقراری شیر مادر تاکید خواهند نمود. دوشیدن و آماده نگاه  ،و در عین حال مراقبینیر نوزاد خواهد بود پذآسیب

 مادر قلمداد داشتن آغوز پیش از زایمان نیز در برخی موارد منطقی است. در همه موارد فوق، تغذیه نوزادان کماکان تغذیه انحصاری با شیر

 یابد. می مادر حین و پس از ترخیص از بیمارستان افزایش در آنان احتمال تداوم تغذیه انحصاری با شیر شود ومی

برای دستیابی به اهداف  هاشیردهی به مادران و خانواده مشاورینکار تیمی پزشکان، پرستاران و  ،کودکانین زنان و آگاهی و همراهی متخصص

کنکاش  هاشیر مصنوعی درخواست کنند، شایسته است در پس زمینه این قبیل درخواست هاچه خانوادهکند. چنانمی مادر کمک تغذیه با شیر

 مشاورپیگیری عاجل و مداوم مادر پس از ترخیص، توسط یک ی آنان را دریابند و پاسخ دهند. هاو با شیوه مناسب فرهنگی نگرانی شود
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و تداوم شیردهی مادر،  هاتار مناسب در جامعه. برای رفع نگرانیآموزش دیده و مجرب شیردهی و فراهم ساختن بستر و ساخ

  الزامی است.

فرایند مراقبت تیمی و دخیل شدن متخصصین و مشاورین شیردهی در ساز و کار مراقبت از مادران نه تنها میزان تغذیه نوزاد با 

ا در جهت نیل به اهداف آرمانی و افزایش مدت تغذیه ر هابلکه مادران و خانواده ،دهدمی را کاهش هامصنوعی در بیمارستان شیر

 نماید.می مادر یاری شیرخواران با شیر

 

 


