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شماره 1318 2 آبان 1397

نگاهی به اهمیت تغذیه دوران بارداری مادر و 2 سال اول زندگی کودک

1000روزسرنوشتساز
هزار روز اول زندگی از تاثیرگذارترین و ماندگارترین دورانی است 
که هر انسانی تجربه می کند. علت توجه به این 1000 روز این است 
که وقتی بشر با پیشرفت دانش و تکنولوژی توانست بیماری های 
عفونی را مهار و از مرگ های دسته جمعی ناشی از عفونت هایی مثل 
طاعون جلوگیری کند، امیدوار شد رفته رفته امید به زندگی افزایش خواهد یافت و مرگ ومیر کمتر خواهد شد ولی 
مساله ای دیگر بروز کرد که بسیار قابل توجه بود، به طوری که پیشگیری از ابتال به بیماری های غیرعفونی و افزایش 
آنها و هزینه هایی که به جامعه تحمیل می  کرد، به طرز وحشتناکی گسترش یافت. محققان در ریشه یابی ها برای یافتن 
علل این مساله به این نکته توجه کردند که چه زمانی بذر این بیماری ها افکنده می شود و چگونه دهه ها بعد می توانند 

عوارض خود را به صورت بیماری های مزمن عالج ناپذیر یا صعب العالج نشان دهند؟ 
آنها بررسی کردند که مثال چاقی که بیماری خزنده ای است، چقدر هزینه ایجاد می کند و چطور کنار این بیماری، صدها 

بیماری  دیگر مانند بیماری های متابولیکی، بیماری های قلبی - عروقی و... بروز می کند. محققان به این نتیجه رسیده اند 
اگر در بزنگاه های زندگی از بروز چاقی پیشگیری کنیم، می توانیم این بیماری جهانشمول را کامال کنترل کنیم. حتی به 
جز چاقی به بیماری های متعدد دیگری پی بردند که می توان با برنامه ریزی هایی برای تغییر شیوه زندگی و منش غذا 
خوردن در 1000 روز اول زندگی، ایمنی های زیادی در بدن نهادینه کرد. با این روش، نه تنها فرد در برابر چاقی و 
الغری، بلکه در پیشگیری از ابتال به بسیاری از بیماری های متابولیکی، بیماری های مزمن و بیماری هایی مثل سرطان ها 
واکسینه می شود. وقتی اندیشمندان جهان تحت لقای سازمان جهانی بهداشت به این نتیجه رسیدند که بهترین زمان 
1000 روز اول زندگی است، راهبردهایی تنظیم کرده و به تمام کشورها توصیه کردند اگر می خواهید سالمت جامعه تان 
حفظ شود، برنامه ریزی هایتان برمبنای پیشگیری در 1000 روز اول زندگی باشد. این 1000 روز زندگی شامل 270 روز 
دوران بارداری و 730 روز سال اول و دوم زندگی است. بنابراین اگر برای این 1000 روز اول، برمبنای اصول درست 

تغذیه برنامه ریزی شود، می توان از ابتال به بسیاری از بیماری های هزینه بر و فرسایشی  جلوگیری کرد. 

 دكتر سيدضياءالدين مظهري
متخصص تغذيه و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشكي ايران

270 روز بارداری 
محققان به این نتیجه رسیده اند برای پیشگیری از بروز کمبودهای 
احتمالی، خانم ها باید قبل از تصمیم به بارداری، به سالمت 
خودشان توجه کنند و با برنامه باردار شوند. قبال آزمایش هایی 
بدهند تا معلوم شود احتماال چه کمبودها یا چه بیماری های زمینه ای 
دارند. عالوه بر آزمایش های معمولی که باید برای بررسی سطح 
کلسیم و ویتامین های مختلف و کم خونی و... بدهند باید آزمایش 
TORCH بدهند تا معلوم شود احتماال به توکسوپالسما، سایتو 
مگال ویروس، هرپس یا سایر عفونت ها مبتال هستند یا نه، چرا که 
قبل از بارداری می توان این عفونت ها را با دارو درمان کرد ولی 
بعد از بارداری استفاده از این داروها امکان پذیر نیست و باعث 
بروز جهش های ژنتیکی می شود. توصیه این بود که خانم ها با 
برنامه ریزی و با توجه به وزنی که دارند و زمینه های بیماری که 

در آنها وجود دارد، تصمیم به بارداری بگیرند.
بعدها با توجه به نتایج بررسی ها دریافتند در جامعه  به علت 
کمبود اسید فولیک و ید ناهنجاری هایی در ستون مهره ها ایجاد 
می شود یا بچه ها با کم کاری تیروئید به دنیا می آیند بنابراین به 
خانم هایی که قصد داشتند با برنامه  باردار شوند، توصیه شد 4 
ماه قبل از اقدام به بارداری اسید فولیک مصرف کنند تا از بروز 
ناهنجاری های ستون مهره ها مثل بیرون زدن قسمتی از نخاع یا 
تشکیل مغز خارج از جمجمه، پیشگیری شود. البته در مملکت 
ما کمبود ید هم بسیار زیاد است و در چند سال گذشته وزارت 
بهداشت و آموزش پزشکی توصیه کرد خانم هایی که قصد بارداری 
دارند، حتما از 4 ماه قبل تا پایان بارداری یدوفولیک بخورند و 
مقدار اسید فولیک از 400 واحد به 600 واحد افزایش یابد. البته 
اگر تغذیه درست باشد، بر اساس هرم غذایی تغذیه و روزانه 
5 واحد منابع گیاهی اسید فولیک مانند اسفناج و سبزی های 

برگ پهن مصرف شود، نیازی به اینها نیست.
از سوی دیگر، درست است که زشتی و زیبایی، قدبلندی و 
قدکوتاهی و شخصیت و مقاومت در برابر بیماری ها بر اساس 
ژنتیک انتقال پیدا می کند، مساله تغذیه یا محیط زندگی در تقابل 
با ژن هاست. اگر تقابل باشد، فرمان های ژنتیکی یا اجرا نمی شود 
یا ناقص اجرا می شود. اینجاست که مساله تغذیه قبل از بارداری 
حتی تغذیه قبل از آغاز دوران بلوغ اهمیت خود را نشان می دهد 
چون روی ذخایر بدنی مادر در دوران بارداری تاثیر دارد. وقتی 
وزن ناشتای خانم بعد از تخلیه مثانه و روده به مجذور قد 
تقسیم می شود، باید شاخص توده بدن او در محدوده قابل قبولی 
بین 19/5 تا 25 باشد. در این صورت ذخایر کافی ریزمغذی 
و درشت مغذی ها را دارد تا اگر در 3 ماه اول بارداری به علت 
تغییرات هورمونی و ویار بدن نتوانست از طریق تغذیه، نیازهای 
الزم را برای زمانی که ارگان های جنین طبق فرمان ژنتیکی 
جوانه می زند و ساخته می شود، تامین کند، از ذخایر بدنی مادر 
دریافت کند. در کل، مادرانی که دچار سوءتغذیه اند، تغییراتی 
را در دوران رویانی و جنینی ایجاد می کنند که ریشه ای است 
و این تغییرات تا آخر عمر و بعد از تولد نوزاد هم می تواند او 
را در معرض چاقی و الغری، بیماری های قلبی- عروقی و 
سرطان ها قرار بدهد. در کل، بین 250 تا 300 ژن فرمان چاقی 
را صادر می کنند. بچه هایی که از پدر و مادر با تناسب اندام به 
دنیا می آیند، 6 تا 9 درصد احتمال دارد تحت تاثیر شرایط محیطی 
دچار چاقی یا الغری   شوند. اگر یکی متناسب و دیگری از 
نظر وزن و قد نامتناسب باشد، این احتمال به 50 درصد افزایش 
پیدا می کند و اگر هر دو از نظر وزن و قد نامتناسب باشند، از 
61 تا 80 درصد شرایط موروثی روی بچه تاثیر می گذارد. این 
اثر را هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت می توانیم ببینیم. در 
کوتاه مدت، بچه های مادران الغر و کم غذا، با قد کوتاه و وزن 
کم و بچه هایی که از مادر چاق به دنیا می آیند، با وزن زیاد و 
قد بلند به دنیا می آیند ولی در طول زمان هر 2 گروه احتمال 
دارد با توجه به تاثیر شرایط محیطی مانند شیوه زندگی و تغذیه 
به چاقی های مفرط، در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی- 
عروقی و دیگر بیماری ها باشند. حدود چند دهه است که به 
مساله کم خونی توجه و معلوم شده بچه های مادران مبتال به 
کم خونی شدید در بروز تکامل و رشد ذهنی از بچه هایی که 

مادرشان سالم است و خوب تغذیه شده، عقب   تر هستند.

365 روز اول
همان طور که گفته شد، تغذیه دوران بلوغ مادر می تواند در سرنوشت فرزندش 
حتی احتمال باروری و عدم باروری تاثیر داشته باشد. کم خوری و پرخوری 
هر دو می تواند تاثیر منفی داشته باشد. جنینی که 270 روز در بطن مادر است 
باید نیازهایش را از طریق بهبود تغذیه مادر دریافت کند و اگر نتواند، از آنجا که 
همیشه طبیعت می خواهد نسل را حفظ کرده و نسل جدید را جایگزین نسل 
قبل کند، با تحلیل ترکیبات بدن مادر، بچه با هر زحمتی شده، رشد می کند و به 
دنیا می آید. بعد از آن، تغذیه سال اول بسیار مهم است و مهم ترین نکته ای که 
باید در مورد تغذیه و شیوه زندگی 365 روز اول زندگی به آن توجه کرد، تغذیه 
متناسب، متعادل و متنوع کودک است که بتواند رشد فردی او را از نظر جسمی 
و ذهنی تضمین کند. البته فرهنگ سازی جامعه در این زمینه تاثیر زیادی دارد.

 در گذشته، در کشورهای جهان سوم شیر دادن را ضدارزش می دانستند و 
تبلیغات شرکت های تولید شیرخشک مزید بر علت می شد تا بچه  ها از شیر 
پربرکت مادر محروم بمانند اما امروزه بیشتر خانم ها می دانند شیر مادر چقدر 
در سالمت کودک اهمیت دارد. ترکیبات لحظه ای شیر مادر با نیازهای همان 
لحظه  که بچه گرسنه است و به غذا نیاز دارد، مطابق است. پس مادرانی که 
می خواهند کودک سالمی داشته باشند، باید بدانند نوزاد در 6 ماه اول زندگی غیر 
از مکمل های AD که به طور طبیعی در شیر مادر کم است و الزم است به او 
داده شود، حتی به آب هم نیاز ندارد و فقط باید با شیر مادر تغذیه شود. تفکراتی 
مانند اینکه شیر برخی مادران رقیق است و کافی نیست پس باعث می شود بچه 
رشد نکند، اشتباه است و ناآگاهی و ندانستن تکنیک شیردادن علت اصلی همه 
این باورهاست. در واقع، مادران نحوه شیر دادن را بلد نیستند، پستان را تخلیه 
نمی کنند و به عوامل بازدارنده تولید شیر مانند خستگی، استرس و... توجه ندارند 
و به باورهای غلطی مثل اینکه شیر من قوت ندارد یا رقیق است، می رسند. آنها 
نمی دانند وقتی شیر تولید می شود، 3 مرحله طی می کند؛ آغوز از ارزشمندترین 
ترکیبات است و چند سی سی آغوزی که در 3-4-5 روز اول زندگی ترشح 
می شود، یک نوع واکسیناسیون طبیعی و تجهیز بدن کودکی است که از محیط 
ایمن به محیط آلوده وارد شده است. اگر نوزاد این آغوز را دریافت کند، در 
قبال آلودگی ها مقاومت کند، مدفوعش دفع می شود و زردی خیلی کمتر اتفاق 
می افتد. خیلی جالب است که رنگ و قوام و ترکیبات شیر در دورانی که 3-4 
روز از به دنیا آمدن بچه می گذرد، فرق می کند و درست با نیازهای لحظه ای 

بچه منطبق است. کودک در تابستان، بهار یا زمستان هم که به دنیا آمده باشد، 
ترکیبات شیر مادر متاثر از شرایط اکولوژیکی و اقلیمی است و برای حفظ بچه 

در برابر عفونت های محیطی، ریوی و گوارشی الزم است. 
مادرانی که شیر آغوز، شیر بینابین و شیر دائمی به کودکشان می دهند، چنان 
نیازهایش را تامین می کنند که بین 6-5 ماه بعد از تولد، وزن زمان تولد بچه با 
همان شیر مادر 2 برابر می شود و آن شیری که در آغاز رقیق است آب و قند 
بیشتری دارد تا بچه را از  هایپوگالیسمی و تشنگی نجات  دهد. در طول 10-20 
دقیقه ای که شیر دادن ادامه پیدا می کند، درصد تولید چربی شیر مادر باال می رود 
و شیر مادر سفیدتر، غلیظ تر و پرانرژی تر می شود. مادران باید آموزش ببینند که 
پستانشان را کامال تخلیه کنند تا بتوانند کودک را از شیری که حاوی چربی 
حیات بخش از لحاظ انرژی و ترکیباتی است که تغییرات در بدن بچه ایجاد 
می کند، بهره مند کنند. با آغاز هفتمین ماه، باید غذای تکمیلی به صورت سیستماتیک 
به بچه داده شود که از حالت تغذیه یک تولید، به تنوع تغذیه برسد و تغذیه به 
صورت افقی کم کم به صورت مورب و نشسته تغییر پیدا کند. تغذیه کودک از 
مایعات شروع می شود و به لعابی، پوره ها، پوره های سفت تر می رسد تا بتواند 
جویدن، بلعیدن و تکامل الزم را در به کارگیری حرکات دودی زبان و هدایت 
غذا به طرف مری پیدا کند. در سال اول باید به تغذیه کودک توجه کنیم و بدانیم 
اول شیر مادر، بعد غذای تکمیلی. اگر در این یک سال اول که تقسیم سلولی 
بسیار سریع است، تغذیه درست باشد، تنوع الزم در نظر گرفته و نیازهای 
افزوده شده بچه تامین شود، قدش به 30-25 سانتی متر افزایش پیدا می کند و 
وزنش 3 برابر زمان تولدش می شود. در این دوران مخصوصا بعد از زایمان، 
گرفتن هرگونه رژیم الغری باعث کاهش سطح تولید شیر و تامین نشدن نیازهای 
کودک خواهد شد و از این رو، بهتر است خانم ها رژیم نگیرند و اگر تغذیه 
درستی داشته باشند و خوردن هله هوله را کنار بگذارند، خود شیر دادن یکی از 
روش های بسیار موثر در کاهش وزن مادران است. بعد از تولد با ورزش های 
متناسب و انقباض و انبساط عضالت شکم و ورزش های سبکی که خسته و 
گرسنه شان نکند، می توانند این تغییر بافت را اصالح کنند. یادمان باشد در این 
دوران تقریبا 80 درصد توسعه مغزی اتفاق می افتد و بهبود تغذیه، شیوه زندگی، 
خواب به موقع و عادت ندادن بچه به هله هوله بسیار مهم است. مادران اولین 
معلم تغذیه کودک هستند و متاسفانه گاهی به دلیل ناآگاهی بچه ها را از تغذیه 
سالم محروم می کنند و آنها را به سمت عادت های غذایی بد سوق می دهند. 

365 روز دوم 
با آغاز سال دوم زندگی، کنار وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام 
و میان وعده ها، شیر مادر اهمیت خودش را حفظ می کند و می تواند 
یک سوم انرژی مورد نیاز بچه را تامین کند. شیر مادر با توجه به ترکیبات 
و پادتن هایی که دارد تا پایان 2 سالگی برای کودک الزم است و او را از 
ابتال به خیلی از بیماری ها محفوظ نگه  می دارد، مخصوصا اینکه هنوز 
سیستم ایمنی کودک کامل نشده و سینه خیز می رود و هر چیزی که پیدا 
می کند در دهانش می گذارد، درنتیجه عفونت های مختلف تهدیدش 

می کند و در معرض ابتال به بیماری های فصلی است. 
بچه هایی که از شیر مادر بهره مند می شوند، به صورت سیستماتیک در 

مقابل عفونت ها مقاوم هستند و کمتر دچار حساسیت  می شوند، مگر 
در موارد نادری که زمینه حساسیت در خانواده یا حساسیت به کازئین 
شیر گاو در بچه وجود داشته باشد. بنابراین در سال دوم که 365 روز 
بعدی است و هزار روز تکمیل می شود، بچه باز رشد طبیعی و سریعی 
دارد، البته نه مثل سال اول. در این سال دوم، رشد قدی بچه مثل سال 
اول است و 12 تا 12/5 سانتی متر به قدش اضافه می شود. از سال سوم 
به بعد، سرعت رشد کاهش پیدا می کند تا دوره پیش از بلوغ و بلوغ.

 متاسفانه بعد از پایان دومین سال تغذیه بچه با شیر و غذاهای تکمیلی، 
تقابل مادر و فرزند آغاز می شود؛ مادر به زور و با ترفندهای حواس پرتی 
و تهدید و تحمیل کودک را وادار به خوردن می کند، در حالی که از 

سال سوم به بعد رشد و نیاز بچه به مواد غذایی کمتر است و انرژی 
به هر کیلوگرم وزن نسبت به سال اول و دوم دارد.  کمتری نسبت 
بنابراین، با بهبود شیوه زندگی و منش غذاخوردن هر فردی با توجه 
به سن و سال و قد و وزن باید تامین نیاز به ریزمغذی های مختلف 
در نظر گرفته شود زیرا هر گونه افزایش و کاهش بهترین و عالی ترین 
ریزمغذی ها اثر سازندگی و حفاظتی ندارد. به طور مثال، کم خوری، 
کودک را دچار گرسنگی سلولی می کند و پرخوری ممکن است باعث 
مسمومیت  او شود. در کل، نتایج مطالعات نشان داده اگر تغذیه کودک 
بیماری های متابولیکی مثل دیابت، چاقی،  درست باشد، کمتر دچار 

نقرس، کبد چرب و...  می شود.
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بزرگ کردن نسلي از کودکان سالم که در آینده ویژگي ها، ارزش ها 
و هویت کشور را نگه دارند و از توانمندي هاي فکري خود براي 
پیشرفت کشور خود در جامعه جهاني استفاده کنند، وظیفه و مسوولیت 
جمعیت بزرگسال کشور است بنابراین مشارکت جامعه در تضمین 
اینکه هر کودکي فرصت داشته باشد همه امکانات بالقوه خود را 
تحقق ببخشد، اهمیتي حیاتي دارد. شواهد حیطه هاي فیزیولوژي، 
تغذیه، سالمت، جامعه شناسي، روان شناسي و آموزشي داللت بر 
نقش حیاتي سال هاي ابتدایي زندگي در ایجاد شخصیت، قواي 
عقالني و رفتارهاي اجتماعي، سالمت جسمی و پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر در آینده دارند. نقطه شروع طالیی برای سالم 
زیستن، 1000 روز اول زندگی؛ یعنی از شروع بارداری تا پایان 
2سالگی)270 روز بارداری و 730 روز اول عمر( است؛ دوره ای 
که کودکان بیشترین تاثیرپذیری را از محرک های محیط اطراف 
خود دارند. در این 1000 روز تخمک لقاح یافته، به انسانی تبدیل 
می شود که بیش از 70 درصد رشد مغزی، 40 درصد رشد قدی 
و 25 درصد رشد وزنی خود را نسبت به یک انسان بالغ به دست 

آورده که نشاندهنده اهمیت این دوران طالیی است.
تغذیه درست در 1000 روز اول زندگی، مزایای بسیار زیادی 
برای کودک دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
*کاهش اختالف بین افراد از نظر سطح سالمت و تحصیالت 

*نجات جان ساالنه بیش از یک میلیون کودک
*سرمایه گذاری پربازده برای آینده کودکان، خانواده ها و جوامع

*رشد و تکامل مغز کودک و تامین انرژی برای رشد مناسب
*کاهش ابتال به بیماری های غیرواگیر مانند بیماری قلبی- عروقی 

و دیابت در طول زندگی
*آمادگی بیشتر کودک برای مدرسه و کسب موفقیت های تحصیلی

در این 1000 روز سالمت، رشد و تکامل، تغذیه، آموزش، ایمنی 
و مراقبت برای کودک و خانواده وی نقش حیاتی و کلیدی دارند. 
دولت باید برای تک تک این موارد برنامه داشته باشد و حمایت های 
الزم را از مادر، کودک و خانواده به عمل آورد. کنار عرضه این 
خدمات، حمایت و افزایش آگاهی و توانمندسازی خانواده در 
مراقبت از خود و فرزندان اصل اساسی در تامین شرایط بهینه 
زندگی برای کودکان است. به دلیل رشدونمو بسیار سریع در 1000 
روز اول زندگی، کودک نیازهای تغذیه ای ویژه ای در هر یک از 
مراحل جنینی، تغذیه با شیر مادر، شروع غذای کمکی و دوران 
نوپایی دارد. بنابراین اطمینان از دسترسی تمام مادران و کودکان به 
تغذیه مناسب در طول این دوران، دارای اهمیت زیادی است. نکته 
قابل توجه این است که تغذیه نادرست در این دوران، احتمال 
ابتالی کودک به بیماری های غیرواگیر )NCD( مانند چاقی، کوتاه قدی، 
دیابت، حساسیت و بیماری های قلبی را افزایش می دهد. تغذیه 
انحصاری با شیر مادر به عنوان اولین ایمن ساز کودکان، زمینه حفاظت 
در برابر عفونت های تنفسی، اسهال و سایر بیماری های بالقوه 
تهدیدکننده زندگی را فراهم می کند و همچنین دارای اثر محافظتی 
در برابر چاقی و برخی بیماری های غیرواگیر در مراحل بعدی 
زندگی است. با این حال، اقدامات بسیاری باید انجام شود تا تغذیه 
انحصاری با شیرمادر در 6 ماه اول زندگی به عنوان هنجار برای 
تغذیه شیرخواران شناخته شود. براي موفقیت تغذیه با شیر مادر، 
خانم باید با آمادگی وارد دوره بارداری شود و تغدیه مناسبی در 
این دوران داشته باشد. همچنین دانش کافی درباره مزایای تغذیه 
با شیر مادر به او آموزش داده شود که در حال حاضر در مراکز 
بهداشتی انجام می شود. تبدیل بیمارستان ها به بیمارستان های دوستدار 
کودک با اجراي 10 اقدام براي تغذیه موفق با شیر مادر ضامن 
شروع موفق شیردهي است که بر تداوم موفق آن نیز تاثیر بسزایی 
دارد. در تعدادی از بیمارستان ها اقداماتی از قبیل جدا کردن نوزاد 
از مادر برای انجام خدمات، استفاده از مواد غذایي کمکي بدون 
ضرورت پزشکی، منوط کردن آغاز اولین تغذیه با شیر مادر به 
دریافت مجوز از متخصص اطفال و محدود کردن دسترسی مادر 
با  که  می کنند  عمل  شیردهی  فیزیولوژی  برخالف  نوزاد  به 
دستورالعمل های وزارت بهداشت مغایر است. برای کودکان بعد 
از پایان 6 ماهگی )180 روزگی( باید غذای کمکی شروع شود و 
همزمان با شروع آن، تغذیه با شیر مادر همچنان مکرر و برحسب 
میل و تقاضای شیرخوار ادامه داشته باشد و پایش های رشدی الزم 
در این دوران توسط مراقبان سالمت و والدین طبق برنامه انجام 
بگیرد. میزان رشد کودکان بعد از سال اول زندگی به طور چشمگیری 
کاهش می یابد اما در مقابل، کودک با راه رفتن آشنا می شود و 
فعالیت بدنی و تحرک او افزایش می یابد. راه رفتن، صحبت کردن 
و بسیاری از جنبه های رشد روانی، شخصیتی و اجتماعی کودک 
در این سنین شکل می گیرد. به طور کلی باید گفت آینده کودک 
و خانواده و در مقیاس وسیع تر، جامعه به نحوه مراقبت و تغذیه 
درست کودکان بستگی دارد و والدین و متولیان نظام بهداشتی 

کشور باید به این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشند. 

بایدازهمحمایتکنیم
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