
:مقدمه

، به جاي استفادهزنپستانهايبه طور مستقيم توسط شير مادرتوسط خردسالو يا طفل نوزادشيردهي يا تغذيه با شير مادر عمل تغذيه
آنميرفلكس مكيدننوزادان قادر به انجام عملي غير ارادي با نام.و يا ظروف ديگر است شيشه شيراز ها را قادر به مكيدن باشند كه

آن6ديگر قادر به شيردهي براي مدت مواد غذايييا شير جانشينبيشتر مادران بدون افزودن. كندو بلعيدن شير مي ماه يا بيشتر از
.هستند

و سينه مادر را به خطر استثناهاييالبته. ترين نوع شير براي نوزادهاي انسان است انسان مقوي شير نيز وجود دارند كه سالمت طفل
مي داروهايياندازند، همانند وقتي كه مادر مي و يا به بيماري خاص را مصرف تيهايي نظير كند ، لنفوتروپيك انساني-ويروس
سلنشده فعالشناسايئ◌و يا نمونهويآي اچ به. مبتال است مرض شيردهي باعث بهتر شدن سالمتي مادر، مانع از مبتال شدن

و هزينه هاي هاي مختلف، كاهش هزينه مراقبت بيماري مي پزشكي هاي مصنوعي با مرگ نوزادان توسط شيردهي. شود هاي شيردهي
. همراه است در حال توسعهو يافته كشورهاي توسعهدر اسهال
ازت كهطولمدتشيردهيمي كارشناسانمعتقدندكهشيردهيبسيارمفيداست،امادرمورداين◌ٔ همه و يا خطرهاي استفاده واند بسيار مفيدتر باشد

و شيرهاي مصنوعي موافق نيستند جانشين .ها

و سالمت طفل از نگاه اديان نيز موضوعي مورد توجه بوده و در كتاب، شيردهي به نوزادان توصيهدين اسالمدر. است شيردهي شده
ش«: گويدمي 233آيه2سوره. است در چندين جاي از آن ياد شده قرآن ] اين حكم[ير دهند، مادران، فرزندان خود را دو سال تمام

براي طفل شير«: گفته بود اسالمپيامبرمحمد بن عبداللههمچنين».براي كسي است كه بخواهد دوران شيرخوارگي را تكميل كند
».تر از شير مادرش نيست خوار، هيچ شيري مبارك

ميآكادمي پزشكي اطفال آمريكاو سازمان بهداشت جهاني و كودك تأكيد هر دو سازمان. كنند روي ارزش باالي شيردهي براي مادر
يك انحصاريكودكباشيرمادر◌ٔ تغذيه و بعد از آن شيردهي به همراه غذاهاي ديگر را براي حداقل و تا شش ماهگي و سال تا دو سال

و تأكيد روي آن،. كنند بيشتر پيشنهاد مي به مراجع منظمهمگام با تشخيص برتري شيردهي روي كاهش ميزان شيردهي مصنوعي
.دكنن خاطر خطرهاي آن كار مي

و غيردولتي ديگر اتحاد جهاني اقدام براي شيردهيآمريكا، پزشكي اطفالسازمان بهداشت جهاني، آكادمي و بسياري از مراجع دولتي
ميرساني براي فوايد بسيار شير روي اطالع و مادر كار از. كنند دهي براي نوزاد

هاي دستگاه عفونت، عفونت دستگاه تنفسي فوقاني، اسهالتوانبهمقاومتبيشتردربرابرامراضگوناگونشاملبيماري اينفوايدبراينوزادمي◌ٔ جمله
در چاقيكمتر، ديابت، هوش باالتر،سندرم مرگ ناگهاني نوزاد، محافظت در برابر عفونت دستگاه تنفسي، كاهش شديد ادراري كمتر

و تاثيرات بهداشتي هاي كمتر روده هاي آلرژيك، عفونت دوران كودكي، گرايش كمتر براي توسعه بيماري اي در نوزادان نارس
كه. اشاره كرد هاي قلبي عروقي بيماريو سرطان پستان، بيماري سلياكدرازمدت ديگري همانند كاهش  از سوي ديگر، فوايدي

مي شده براي مادر مشخص و پايدار به كاهش وزنباشدشامل است و سرطان تخمدان، سرطان پستانبعد از زايمان، خطر ابتالي كمتر
به سازي استخوان معدني-، دوبارهآندومتر سرطان مي روماتيسم مفصليها، خطر كمتر ابتال .باشدو غيره



 شير مادر

دستگاه شيرمادرازموادمغذيموجوددر. مغذيĤنمشخصوپايداراست◌ٔ است، اما ظرفيت مادهص شير مادر شناخته نشدهاگرچه تمامي خوا
از. است تشكيل شده مادرو ذخاير بدني گردش خون و دقيقي كهمي پروتئينوآب، شكر، چربيهمچنين داراي مقادير مشخص باشد

و تكامل  مي كالري 500كه شيردهي باعث از دست دادن با توجه به اين. نوزاد كامالً ضروري استبراي رشد شود، به كاهش روزانه
مي زايمانوزن مادر بعد از  مي. كند كمك شاياني هر تركيب شير مادر در هر مورد فرق و وابسته به اينكه طفل در كند

هاي، نوشيدنيمشروبات الكلي، سيگاركيفيتشيرمادرممكناستبامصرف. كند قدرسندارد،تفاوتمي مكدوچه شيردهيچهمقدارشيرمي◌ٔ دوره
.به خطر بيفتد متادونو هروئين، متامفتامين، جوانا ماري، كافئيندار

 فوايد براي نوزاد

 مقاومت بيشتر در برابر امراض

مي باديهايي آنتينوزادها در طول تغذيه با شير مادر آن را دريافت مي كنند كه از هاي اين يكي از مهمترين ويژگي. نمايد ها محافظت
باشد كه نوزاد را در آيندهمي عفونتها-عواملمتعدديازضد◌ٔ شيرمادردربرگيرنده. باشدمي—است شيريكهبراينوازادانايجادشده—آغوز

ضد. كند مقاوم مي كه( الكتوفرين،)آميبيهاي حفاظت در برابر عفونت( صفراشده نمك تحريك ليپازشامل نتهاعفو-برخي از اين
و باعث محافظت ميكروارگانيسمهاكه در برابرAنوع ايمنوگلوبولينو) شودمي رودهايباكتريهايمهار رشدمتصل به آهن است

مي مي .باشد كند،

 SIDSمحافظت در برابر

سندرم مرگ اين مصادف با اوج بروز. انگيختگي بهتري در خواب دارند3تا2هاي اند تا ماه نوزاداني كه با شير مادر تغذيه كرده
در مطالعه. باشدمي) SIDS( ناگهاني نوزاد مي دانشگاه مونستراي در نشان دهد كه تغذيه با شير مادر خطر سندرم مرگ ناگهاني نوزاد

مي1كودكان را تا سن  .دهد سالگي، به نيم برابر كاهش

 ديابت كمتر

فرد از آن تغذيه كرده باشند را تا حد قابل توجهي در نوزاداني كه به طور منحصربه نموكنندهديابت نوع اول شير مادر، خطر ابتال به
و زودتر به شيرهاي ديگري همانند دهد؛ اين در مقايسه با نوزادني است كه استفاده كمتري از شير مادر داشته كاهش مي ، شير گاواند
—بهعلتتأثيرشبروزننوزاد—شده كه تغذيه با شير مادر همچنين اين مسئله ثابت. اند يا غذاهاي جامد روي آورده شير خشك

بهگ باعثكاهشچشم .شودمي ديابت نوع دومير ابتال

 تر در كودكيچاقي كم



اثر محافظتي شيردهي، هر چند. شودمي42تا39هاي مفرط در كودكان بين ماه چاقيتغذيه نوزادان با شير مادر، باعث كاهش خطر
مي كوچك، در بسياري از مطالعات بسيار پايدار به مي نظر و با افزايش مدت زمان تغذيه با شير مادر افزايش .يابد رسد

)آتوپي(هاي آلرژيك گرايش كمتر براي توسعه بيماري

مي(هاي آلرژيك رشدكننده هستند در كودكاني كه در معرض خطر بيشتري در مقابل بيماري يا وقتي مشخص شود كه والدين، برادر
مي)باشند آتوپيخواهر داراي  تا تواند توسط شيردهي منحصربه، سندروم آتوپي و يا به تأخير انداخته4فرد شود، اگرچه اين ماه متوقف

مي با اين. فوايد بعد از ماه چهارم ممكن است موجود نباشد تواند سني باشد كه در آن شيري غير از شيرمادر معرفي حال عامل كليدي
به خطر. شود نه طول مدت شيردهي مي از صربهباشد، با شيردهي منحمي اگزماترين انواع كه يكي از شايع درماتيتابتال 12فرد فراتر

تا هفته، حتي با وجود سابقه آلرژي در خانواده، مي و با ديگر هفته شيردهي منحصربه12تواند كاهش داده شود، اما اگر فرد نباشد
مي صرفنظر اگزماغذاها همراه باشد،  .كند از سابقه خانوادگي در كودك رشد

 اي در نوزادان نارس هاي كمتر روده عفونت

ان NECبه اختصار(عفونت انتروكاليتز ح)سياي يا اد روده در نوزادان است كه ممكن است نكروز يا مرگ، نوعي بيماري التهابي
در. هاي روده را به دنبال داشته باشد بافت مي تولد زودرساين عارضه عمدتاً  NECنوزاد نارس، 926در يك مطالعه بين. شود ديده

. بود٪26نيزسياي انميزانمرگوميراز. توسعهيافتهبود)٪5،5(نوزاد51در
ه فرد،اينعارضهدركودكانيكهازچيزيغيرازشيرمادرتغذيهكردهباشند،بهميزانششتادهباربيشترديد درمقايسهباتغذيهباشيرمادربهصورتمنحصربه

و ديگر غذاها استفاده كرده باشند شايع مي و سه بار بيشتر در نوزاداني كه از تغذيه تركيبي از شير در. تر است شود، در نوزاداني كه
مي بيست بار شايعسياي اناند، هفته متولد شده30بيش از   كنند تر از نوزاداني است كه به طور انحصاري از جانشين شير مادر تغذيه

حال، با اين. اي، تغذيه با شير مادر محافظتي را در برابر آلرژي نشان ندادعهدر مطال
و حفاظت در برابر، محافظت در برابر آلرژيĤسمديگرينشاندادكهتغذيهباشيرمادربهكاهشخطرابتالبه◌ٔ مطالعه و هاي تنفسي عفونتها

مياي روده .وردآ را براي نوزادان به ارمغان

و نشان داد كه تغذيه با شير مادر در حالي كه همراه با افزودن)CDبه اختصار( بيماري سلياكبررسي ارتباط بين تغذيه با شير مادر
به رژيم غذاييدر وتنگل .همراه استدي سيهمراه باشد، با كاهش خطر ابتال

در مطالعه اوليه مي دانشگاه ويسكانسيناي به به طور واضح نشان در سرطان پستانداد كه خطر ابتال در ميان زناني كه
.شانباشيرمادرنبود هاييبودكهتغذيه نوزاديباشيرمادرتغذيهشدهبودندبهمراتبكمترازآن◌ٔ دوره

به تغذيه با شير مادر مي در زندگي آينده را كاهش دهد، كه در زناني كه در كودكي با شير هاي قلبي عروقي بيماريتواند خطر ابتال
ميسي آرپيو كلسترولمادر تغذيه شده بودند به عنوان  تغ.شد كمتر نشان داده ذيه شده بودند همچنين بزرگساالني كه با شير مادر

. قابليت انبساط شرياني كمتري نسبت به بزرگساالني داشتند كه در دوران نوزادي با شير مادر تغذيه نشده بودند



مي نوزاداني كه با شير مادر تغذيه شده :آوردند اند، به طور كلي با توجه به رهنمودهاي زير وزن به دست

]1معادل به گرم[†اونسدرهفته6: ماه4–0•

]2معادل به گرم[اونسدرهفته5–4: ماه6–4•

]3معادل به گرم[اونسدرهفته4–2:اهم12–6•

.ن هنگام تولداينمتوسطازكمترينوزنگرفتهشده،نهوز. اونسدرهرهفتهقابلقبوالست5–4براي برخي از كودكان به دست آوردن†

در اند، به طور متوسط وزن شير مادر تغذيه شده نوزادهايي كه با . شود ماهاولزندگيدوبرابرمي6–5شان
با همچنيندريكسالنوزادانتغذيه. است،دريكساالولعمرشدرحدوددوونيمبرابروزنزمانتولدشرادارد يكنوزادمعموليكهباشيرمادرتغذيهشده شده

مي شير مادر الغرتر از نوزاداني كه به غير از شير مادر تغذيه شده و رشد بين نوزادهايي كه از شير مادر تغذيه. باشند اند، تفاوت در وزن
آن شده و .اند در دو سال ديگر مشهود نيست هايي كه نشده اند

 معادل به گرم

 گرم در هر هفته170↑پرش به باال.1
هگرم در هر هفت141–113↑پرش به باال.2
 گرم در هرهفته113–56↑پرش به باال.3

 اوايل شيردهي

و نوزاد بيشتر آگاه كودك شيرخوار در قوي رفلكس مكيدندر نيم ساعت پس از تولد، است، پس اين بهترين ترين حالت ممكن است،
.كمتريدرارتباطاست◌ٔ اي شبانه الت تغذيهشيردهي زودتر با مشك. زمان براي شروع شيردهي است

و مكان براي شيردهي  زمان

در. كند تغذيه با شير مادر براي حداقل هر دوتاسه ساعت كمك براي حفظ توليد شير مي براي اكثر زنان، هشت بار شيردهي يا پمپاژ
آن24هر  اس زاده نوزادان تازه. داردمي ها را باال نگه ساعت توليد شير تا10:ت بيشتر از اين نياز به شيردهي داشته باشندشده ممكن
و برخي ممكن است حتي روزي24بار شيردهي در هر ساعت 12 با«تغذيه كودك. بار تقاضاي شير كنند18حد معمول آن است

مي» با نشانه«كه گاهي به عنوان(» درخواست در، به معني زماني است كه نشانه)شود ناميده ميهايي از گرسنگي شود؛ كودك پديدار



مي اين و رفع نيازهاي كودك در زمان معين . كند چنين شيردهي به جاي شيردهي با استناد بر ساعت، كمك به برقراركردن توليد شير
كه است بسيار مهم است، زيرا شيردهي بيش با اين حال، فهميدن اين موضوع كه آيا كودك واقعاً گرسنه ازحد ممكن است باعث شود

و مقدار كمتري از ديگر محتواي شير دريافت كند كودك و نامتناسبي از آغوز .مقدار باال

و رفع احتياجات در مكيدن پستان از سوي نوزادان، ساختار اصلي طبيعت است« ها جايگزيني براي زماني كه مادر پستانك. آرامش
تو. باشند حاضر نيست، مي و صورت، مدت طوالني آمنوره شيردهي، داليل ديگر براي دادن پستانك به نوزاد شامل سعه دهان
مي سردرگمي نوك و تحريك از يك منبع شير كافي براي اطمينان از ميزان باالتري از شيردهي موفق، ».باشند پستان

 نگهداري شير مادر توليد شده

مي شير مادر مي توليد شده و عايق هوا هاي نگهداري شود در ظرف تواند براي استفاده بعدي ذخيره شود كه پيشنهاد كننده سخت
مي مدت. نگهداري شود و براي موارد بعدي استفاده شود در جدول زماني كه شير به طور امن تواند براي هر بار استفاده نوزاد نگهداري

.استر آمدهزي

بيشترين زمان نگهداري دما محل نگهداري

 شش تا هشت ساعتC77°F°25 در يك اتاق

يخ عايقهايحرارتي كيسه  ساعت24تاشده هاي فشرده شده با

 روز5تاC39°F°4 يخچالدر

يكفريزدر  دو هفتهC5°F°15- يخچالداخل

 ماه6تاC0°F3°18- هايمجزا شده با درب تركيبفريزرويخچال

و قويفريزرهاي  تمام يخ
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يك6  سال ماه تا

و تنظيم  فيروزه نقدي: تهيه

 كارشناس شير مادر




