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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 هيات علمي گروه تغذیه دانشگاه عضو  –متخصص تغذیه و رژیم درماني  – آزاده امينيان فردكتر  نام تهيه كننده مطلب: 03155473025 واحد: شماره تماس

 پدرتتیین هضد ترکیب درشت مغذی های شیر مادر بر اساس سن نوزاد تغییر می کند تا متناسب با نیاز های نوزاد باشدد  

Whey  پرتتیین نسبت  است تترراح کازئین پرتتیین به نسبت Whey از بیشدتر شدیردهی ابتددای در کدازئین پدرتتیین به 

 شدیر  Whey پرتتیین میزان شیردهی ادامه در  شود تر هض  قابل مادر شیر که شود می باعث نسبت این  است آن اتاخر

 کدازئین بده  Whey پرتتیین نسبت  کند می پیدا افزایش مادر شیر کازئین پرتتیین میزان عوض در ت یافته کاهش مادر

 در  رسدد می ۴0 به ۶0 به نسبت این شود،می بزرگتر کودک که همانطور  است10 به 90 به شیردهی ابتدای در شیرمادر

  است 82 به 18  گات شیر در نسبت این که حالی

 

شیر مادر یک منبع غذایی عالی ت متناسب برای رشد نوزاد است که با دارا بودن ترکیب مناسدبی از درشدت مغدذی هدا، 

 شیر با انحصاری تغذیهتیتامین ها، امالح، ت آنتی بادی ها منجر به رشد کافی نوزاد ت تقویت سیس  ایمنی تی می گردد  

 تشویق زندگی دتم سال تا نوزاد ت مادر تمایل اساس بر که است زندگی اتل ماه شش در نوزاد تغذیه ترجیح رتش مادر

 هدای بیمداری برخدی همچندین ت غدذایی های آلرژی ت آس  ها، عفونت برخی خطر تواندمی مادر شیر با تغذیه  شودمی

 کداهش ندوزادان در را هدا سدراان برخی ت چاقی ت تزن اضافه خون، چربی اختالالت ،2 ت 1 نوع دیابت جمله از مزمن

عالته بر این در آغوش کشیدن نوزاد ت حفظ ارتباط عاافی با نوزاد به تکامل عداافی، اجتمداعی ت رتاندی ندوزاد   دهد

 قاعددگی، در خدون دفدع کداهش جملده از مدادر برای مفیدی اثرات تواندمی همچنین شیردهیکمک بسزایی می کند  

 افدزایش بارداری، از قبل تزن به تر سریع بازگشت هورمونی، های سراان خطر کاهش زایمان، از بعد خونریزی کاهش

  گردد اتل حالت به رح  سریعتر برگشت ت فرزندان بین سنی فاصله

  اسدت کدودک بدرای تولدد از بعدد دسدترس در شدیر اتلدین کده است شیری ت زرد رنگبه  مایع یک یا آغوز کلسترتم

 مقابدل در ت بدوده پدرتتیین از سرشدار رسدیده شدیر بدا مقایسده در اسدت، زایمدان از بعدد ترشحی شیر اتلین که کلسترتم

 هدای تیتدامین هدا، اکسدیدان آنتدی هدا، بادی آنتی انواع از سرشار کلسترتم همچنین دارد کمتری چربی ت کربوهیدرات

 کمتدر الکتدوز دارای کلسدترتم  باشد می رسیده شیر به نسبت رتی ت کلر پتاسی ، ها، ایمونوگلوبولین چربی، در محلول

  کند می تر راحت نوزاد برای را مدفوع نخستین دفع امر همین که است رسیده شیر به نسبت
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