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7فصل اول     تغذیه برای سالمت بارداری و شیردهی

تغذیه برای سالمت 
1بارداری و شیردهی



مؤسسه علمی انتشاراتی 8 تغذیه در دوران های زندگی

دریافـت  شـامل  بـارداری  دوران  بـرای  مطلـوب  تغذیـه 
و درشـت  معدنـی  مـواد  ویتامین هـا،  تمـام  کافـی  مقادیـر 
 مغذی هـای تامیـن کننـده انـرژی  می باشـد و بایـد پیـش از 
لقـاح آغـاز  شـود. رشـد جنیـن  منحصـرًا وابسـته بـه انتقال 
مـواد غذایـی از مـادر می باشـد و راه دیگـری بـرای تامیـن 
نیازهـای تغذیـه ای جنیـن در رحـم وجـود نـدارد. مفهـوم 
عبـارت " جنیـن یـک انـگل کامـل اسـت " نشـان می دهـد 
کـه جنیـن  هـر آن چـه را کـه نیـاز دارد از میزبـان )مـادر( 
تغذیـه ای  از کمبودهـای  برخـی  اینکـه  دریافـت می کنـد. 
می توانـد منجـر بـه زایمـان زودرس شـود حاکـی از نقـش 
میزبـان بـه عنـوان تنهـا تامیـن کننـده نیازهـای تغذیـه ای 
جنیـن می باشـد. پـس از تولـد نیز با داشـتن تغذیه مناسـب 
در دوران شـیردهی رونـد تامیـن نیازهـای تغذیـه ای بـرای 
تکامـل هـر چـه بهتـر مغـز و رشـد مطلـوب تمـام اعضـای 

بـدن در نـوزاد ادامـه خواهـد یافـت.
ایـن دوره زمانـی )تشـکیل یـک انسـان جدیـد( زمینه سـاز 
می باشـد.  آینـده  نسـل های  در  کننـده سـالمت  تعییـن  و 
کیفیـت و کمیـت تغذیه برای رشـد سـلول تخـم )زیگوت(، 
سـپس جنیـن، سـپس نـوزاد و در نهایـت فرد بالـغ می تواند 
توجیـه کننـده بیماری هایـی باشـد کـه در بزرگسـالی بـروز 
می کننـد. ایـن موضوع به عنوان منشـاء جنینـی بیماری ها 
 )DOHaD۱( بیمـاری  و  سـالمت  تکاملـی  منشـاء  یـا  و 

می شـود. شـناخته 

پیش از لقاح و باروری

آمادگی جهت تولید مثل و باروری
تمرکـز بـر تغذیـه مناسـب و سـالمتی پیـش از لقـاح بـرای 
زن و مـرد اهمیـت دارد. نابـاروری %۱0 تا %۱۲ از زوج های 
امریکایـی در سـنین بـاروری را تحـت تاثیـر قـرار می دهد و 
بـاال بـودن بیـش از حد شـاخص تـوده بـدن )BMI( در هر 
یـک از زوجیـن می توانـد یکـی از دالیـل نابـاروری باشـد. از 
طرفـی زنـان بـا BMI کم تـر از ۲0 نیـز خطـر باالیـی بـرای 
عـدم تخمک گـذاری دارنـد. بـرای مـردان و زنـان چـاق و 
دارای اضافه وزن که شـیوع ناباروری در آنها بیشـتر اسـت 
کاهـش وزن و افزایـش فعالیـت فیزیکـی می توانـد مفیـد 
1. developmental origins of health and disease

باشـد. کادر ۱-۱ عوامـل خطـر بـرای بـروز نقایـص تولـد را 
نشـان می دهـد.

می توانـد  غذایـی  رژیـم  اصالحـات  کـه  شـده  مشـخص 
بهبـود  و  تخمک گـذاری  در  اختـالل  کاهـش  موجـب 
بـاروری  شـود. کمبـود ویتامیـن D هـم در مـردان و هـم در 
زنـان می توانـد بـا نابـاروری همـراه باشـد. کمبـود ویتامیـن 
پلی کیسـتیک  تخمـدان  سـندروم  بـه  مبتـال  زنـان  در   D
)pcos( ممکـن اسـت همـراه بـا مقاومـت بـه انسـولین و 
سـندروم متابولیـک و در مـردان همـراه بـا کاهـش سـطح 
تستوسـترون و کیفیـت اسـپرم  باشـد. اگرچـه هنـوز علـت 
نشـده  مشـخص  درسـتی  بـه  اختـالالت  ایـن  درمـان  و 
اسـت. کلسـیم برای اسـپرماتوژنز، تحرک اسـپرم، افزایش 
کروزوم )سـطحی از اسـپرم  فعالیت اسـپرم و واکنش های آ
خارجـی  الیه هـای  هضـم  بـرای  آنزیم هایـی  دارای  کـه 
تخمـک اسـت( در مـردان اهمیـت دارد. دریافـت مطلوب 
همچنیـن  و  آنتی اکسـیدان ها  فولیـک،  اسـید  روی، 
اجتنـاب از تنباکـو و الکل نیـز با افزایش تعداد اسـپرم های 
سـالم تر در ارتبـاط اسـت. توصیه هـا برای بهبود بـاروری در 
مـردان شـامل دریافـت فیبـر بیشـتر، مصـرف مـواد غذایی 
و  پرچـرب  لبنیـات  )شـامل  پائیـن  گلیسـمی  شـاخص  بـا 
و   )MUFA( بانـد دوگانـه  یـک  بـا  چربی هـای غیراشـباع 
پروتئیـن  دریافـت  کاهـش  ترانـس(  چربی هـای  کاهـش 
حیوانـی و دریافـت آهـن از منابـع گیاهـی، مصـرف روزانـه 
متوسـط  فیزیکـی  فعالیـت  داشـتن  و  ویتامیـن  مولتـی  
می باشـد. اسـترس اکسـید اتیو نیـز در ارتباط بـا اختالل در 
اسـپرماتوژنز می باشـد؛ امـا شـواهد در مـورد فواید اسـتفاده 
اسـترس  کاهـش  جهـت  آنتی اکسـیدان  مکمل هـای  از 
اکسـیداتیو ضعیـف و متناقـض اسـت. نـوع و دوز مطلـوب 
افـراد  و  اسـت  نشـده  مشـخص  هنـوز  آنتی اکسـیدان ها 
مختلـف پاسـخ های متفاوتـی نسـبت بـه مصـرف مکمل ها 
نشـان می دهنـد. البته به نظر نمی رسـد دریافـت مکمل در 
حـد RDA یـا کم تـر از آن مضـر باشـد. اینکـه آیـا مکمل ها 
نیـز بـه  اندازه یـک رژیم غذایی سرشـار از آنتی اکسـیدان ها 
در بهبود سـالمت موثر می باشـند هنوز مشـخص نیسـت.
رهنمودهای تغذیه ای پیش از لقاح بر اساس این واقعیت 
نامطلوب  شامل  تغذیه ای  با وضعیت  است که اغلب زنان 
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چند  زنجیر  بلند  چرب  اسید های  کم  دریافت  چاقی، 
غیراشباع زنجیره بلند )LCPUFA۱(، پروتئین، روی، آهن 
در  معمواًل  اگرچه  می شوند.  بارداری  دوران  وارد  کولین  و 
اما  می شود  توصیه  فولیک  اسید  مکمل  مصرف  اول  گام 
لقاح  از  پیش  دوران  در  نیز  دیگر  مغذی  مواد  از  بسیاری 
اهمیت دارند. دریافت های مطلوب مواد مغذی با کاهش 
 ]LBW[ خطر محدودیت رشد جنین )وزن کم هنگام تولد
یا نوزاد کوچک برای سن بارداری  ]SGA[( و یا تولد نوزاد 
کنید(؛  مشاهده  را   ۱-۱ )جدول  است.  همراه  پری ترم 
مخصوص  مینرال  ویتامین  مولتی  مکمل های  بنابراین 
پیش از بارداری ممکن است نسبت به مکمل هایی که فقط 
حاوی یک نوع ماده مغذی هستند۲ برای زنان باردار و یا 
زنانی که بارداری های پی در پی داشته اند مزایای بیشتری 

داشته باشد.
1. Long-chain polyunsaturated fatty acids
2. Individual supplements

برنامه هـای آموزشـی مختلفـی نیـز بـرای زوجیـن پیـش از 
لقـاح در نظـر گرفتـه شـده اسـت امـا شـواهد بـرای مفیـد 
بـودن آنهـا متناقـض اسـت. به نظر می رسـد کـه مداخالت 
تغذیـه ای نسـبت به برنامه هایـی که بر ترک سـیگار و الکل 
تمرکـز دارنـد تاثیر بیشـتری در ایجـاد تغییرات مفیـد دارند.

سموم )توکسین ها(
غربالگـری زنـان قبـل از بـارداری از نظـر مصـرف الـکل، 
تنباکـو )شـامل سـیگارهای الکترونیکـی(، مـواد مخـدر و 
داروهـای اعتیـادآور و همچنیـن مواجهـه شـغلی با سـموم 
اهمیـت دارد. مطالعات آزمایشـگاهی با انتقال سـلول های 
جفـت جنین هـای سـقط شـده در سـه ماهـه اول بـارداری 
بـه محیط کشـت سـلولی نشـان داده اند کـه مواجهه جنین 
در اوایـل بـارداری بـا مقادیـر زیـاد الـکل منجر به رشـد کم 
جفـت و عملکـرد ضعیـف آن از جملـه کاهـش توانایـی در 
انتقـال اسـیدآمینه توریـن به جنیـن خواهد شـد. یک خطر 

کادر 1-1 عوامل خطر احتمالی در ایجاد نقایص تولد
1)ART( تکنولوژی های تولید مثل کمکی

تغییرات ژنتیکی
اثرات متقابل ژن- محیط مانند استعمال دخانیات در مادر

کمبود اکسیژن )هایپوکسی( در حین بارداری
عفونت در طی بارداری )باکتریایی، انگلی، ویروسی(

هورمونی،  سیستم  کننده های  مختل  فرمالدئید،  آفت کش،  شیمیایی  )مواد  رحم  در  سنگین  فلزات  یا  سموم  با  مواجهه 
محصوالت کشاورزی، حشره کش ها، منواکسید کربن، اشعه، جیوه، سرب(

شرایط پزشکی مادر )دیابت، کم کاری تیروئید، فنیل کتونوری(
مواجهه مادر با داروها )ایزوترتینوئین، فنی توئین، کاربامازپین، تریامترن، تری متوپریم، وارفارین و ید رادیواکتیو(، مواد مخدر، 

الکل
روی،  مس،   ،K ویتامین   ،A ویتامین   ،D ویتامین   ،B12 ویتامین  ید،  کمبود  مانند  بارداری  اوایل  در  تغذیه ای  کمبودهای 

اسیدفولیک، کولین
چاقی

سن باالی مادر یا پدر
1. Assisted reproductive technologies

جدول 1-1 مثال هایی از مواد مغذی مهم در دوره پیش از لقاح تا ارگانوژنز
مواد مغذیسیستم یا عملکرد

آهن، روی، ید، LCPUFA، ویتامین های A، B6، B12، اسید فولیک، مس، پروتئین، سلنیوممغز و سیستم عصبی
آهن، LCPUFA، ویتامین های E، C، B12، روی، مس، سلنیوم، اسیدهای چرب امگا 3، فوالتساختمان و عملکرد جفت

ویتامین های A، D، روی، اسیدهای چربالتهاب و عملکرد ایمنی
ویتامین های C،E، B6، B12، اسید فولیکاسترس اکسیداتیو

ویتامین های A، B6، B12، اسید فولیک، رویامبریوژنز )تکامل رویان(
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احتمالـی بـرای زنـان، آغـاز بارداری با سـطوح سـمی جیوه 
می باشـد و الزم اسـت نوع ماهی های مصرف شـده از نظر 
محتـوای جیـوه مورد بررسـی قرارگیرد )بخش نـگاه دقیق: 
اسـیدهای چـرب امـگا ۳ در دوران بـارداری و شـیردهی را 
ببینیـد(. تاثیـر مصـرف کافئیـن بـر نابـاروری اغلـب مـورد 
بحـث اسـت. خطـر سـقط جنیـن بـا مصـرف کافئیـن در 
نشـده  مشـاهده  روز  در  میلی گـرم   ۲00 از  کم تـر  مقادیـر 

اسـت امـا در مقادیـر باالتـر نتایـج متناقـض می باشـند.
مواجهـه مـردان و زنان با مواد شـیمیایی موجـود در محیط 
از قبیـل آفت کش هـا، فلـزات سـنگین و حالل هـای آلـی 
بـا بـه تاخیـر انداختـن بـارداری )کاهـش شـانس بـارداری( 
بـا  شـده  انجـام  مطالعـات  اغلـب  البتـه  اسـت.  همـراه 
کشـیدن  سـن،  )ازجملـه  مهمـی  کننده هـای  مخـدوش 
اسـتفاده  بـارداری،  تعـداد  الـکل،  از  اسـتفاده  سـیگار، 
زمینـه ای(  بیماری هـای  ضدبـارداری،  داروهـای  از 
دقیـق  علیتـی  رابطـه  بیانگـر  بنابرایـن  و  هسـتند  همـراه 
نیسـتند. همچنیـن تفـاوت  مـردان و زنـان در آسـیب پذیر 
بـودن نسـبت بـه سـموم  محیطـی شـناخته نشـده اسـت. 
قوی تریـن شـواهد مربـوط بـه تأثیـرات نامطلـوب مواجهـه 
کیفیـت  آفت کش هـا  می باشـد.  سـرب  و  آفت کش هـا  بـا 
مایـع منـی را تحـت تاثیر قـرار داده و موجـب افزایش خطر 

.)۱-۲ )جـدول  می شـوند  عقیمـی 
لقـاح  از  پیـش  پـدر  توسـط  سـیگار  دائمـی  اسـتعمال 
می شـود.  اسـپرم   DNA بـه  آسـیب  آمـدن  وارد  موجـب 
همچنیـن سـیگار کشـیدن خطـر ابتـال کـودک بـه لوکمـی 
میـزان  البتـه  می دهـد  افزایـش  را  حـاد  لنفوبالسـتیک 
آن  شـیوع  بطوریکـه  بـوده  پاییـن  بسـیار  خطـر  افزایـش 
مـورد   ۳4 بـه  تولـد  میلیـون  یـک  در  مـورد   ۲7 هـر  از  را 
افزایـش می دهـد. مصـرف دائمـی الـکل نیز ممکن اسـت 
موجـب کاهـش کیفیـت مایـع منـی و تغییـرات در سـطوح 
تستوسـترون و گلوبولیـن متصـل شـونده بـه هورمون های 
جنسـی )پروتئیـن پالسـمایی ناقـل هورمون های جنسـی( 
شـود. اگـر چـه بیشـتر نگرانی ها مربـوط به مصـرف مقادیر 
زیـاد الـکل اسـت امـا حتـی مصـرف مقادیـر متوسـط )پنج 
کاهـش  بـا  می توانـد  نیـز  هفتـه(  در  الـکل  نوشـیدن  بـار 
درصـد  کاهـش  همچنیـن  و  اسـپرم  غلظـت  و  تعـداد 

باشـد. همـراه  طبیعـی  اسـپرماتوزوئیدهای 

چاقی و شرایط غدد درون ریز
چاقـی پیـش از لقـاح بـا افزایـش خطـر در مـردان و زنـان 
BMI بـاال بـا کاهـش شـانس  همـراه اسـت. در مـردان، 
موفقیـت در بـاروری مصنوعـی )IVF( همراه اسـت. چاقی 
بـاروری،  بـا کاهـش شـانس  نیـز  بـارداری  از  پیـش  مـادر 
شـیوع باالتـر ناهنجاری هـای مـادرزادی و کاهـش موالید 
زنـده ارتبـاط دارد. چاقـی بـر وضعیت تخمک گذاری، رشـد 
تخمـک، رشـد جنیـن، رشـد اندومتـر و جایگزینـی جنیـن 
در رحـم و سـقط جنیـن اثـر گـذار اسـت. افـراد مبتـال بـه 
دیابـت، هیپوتیروئیـدی و همچنیـن فشـار خـون باید پیش 
از بـارداری بـه خوبـی تحـت کنترل باشـند. اگرچـه کاهش 
وزن شـانس بـاروری را در زنـان بهبـود می بخشـد امـا تاثیر 
کمتـری در بـاروری مـردان دارد )نـگاه دقیـق: مورد خاص 

چاقـی در بـارداری(.
سـندروم تخمـدان پلی کیسـتیک )PCOS( ۱0% زنـان در 
سـنین بـاروری را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. کیسـت های 
تخمـدان تعادل تستوسـترون- اسـتروژن را مختـل کرده و 
موجـب مقاومـت بـه  انسـولین و نابـاروری می شـوند. طبـق 
توصیه هـای اخیـر، در بیمـاران PCOS کاهـش 5 تـا ۱0 
درصـدی وزن نسـبت به اسـتفاده از متفورمیـن جهت القاء 

تخمک گـذاری ترجیـح داده می شـود.
بـا هـدف  برنامـه ورزشـی  و  رژیـم غذایـی سـالم   داشـتن 
دسـتیابی بـه وزن نرمـال قبـل از بـاروری، به زوجیـن برای 
یـک بـارداری موفـق کمـک می کنـد. اگرچـه توصیه هـای 
بسـیاری بـرای اقدامـات و مداخـالت الزم قبـل از لقـاح 
وجـود دارد امـا بـه نـدرت مـورد توجـه واقـع می شـوند زیـرا 
صـورت  برنامـه  بـدون  آمریـکا  در  بارداری هـا  از  نیمـی 
می گیـرد. پیشـرفت هایی نیـز در فناوری تولیـد مثل کمکی 
)ART(۱ کـه در آن والدیـن ممکن اسـت دهنده تخمک یا 
اسـپرم باشـند صورت گرفته اسـت. سـالمت پیـش از لقاح 
ایـن والدیـن نیـز احتمـااًل مهـم اسـت ولـی تاثیـر آن بطـور 

دقیـق مشـخص نیسـت.

1. Assisted reproductive technology
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جدول 2-1 مثال هایی از اثرات مواجهه با آلودگی های محیطی در دوران پریناتال بر سالمت باروری

اثرات بر سالمت باروری یا تکاملمنابع و مسیرهای مواجههمواد شیمیایی

آفت کش ها

استفاده  و خانه  زیادی در کشاورزی، جامعه  به مقدار  آفت کش ها 
می شوند. در سال 2001، بیش از 1/2 میلیارد پوند مواد فعال در 
ایاالت متحده استفاده شده است. آفت کش ها می توانند از طریق 
دهان، تنفس و یا پوست جذب بدن شوند. مواجهه با آفت کش ها از 

راه غذا، آب، هوا و خاک می باشد.

اختالل در تکامل شناختی
اختالل در تکامل اعصاب

اختالل در رشد جنین
افزایش احتمال ابتال به سرطان بیضه

سرطان های دوران کودکی

حالل ها

1-بروموپروپان،  استیرن،  زایلن،  تولوئن،  بنزن،  جمله  از 
این مواد در ساخت  تری کلرواتیلن.  و  پرکلرواتیلن  2-بروموپروپان، 
ژل های  الستیک،  صنعتی،  فیبرهای  نایلون،  رزین،  پالستیک، 
چسب،  آفت کش ها،  داروها،  شوینده ها،  رنگ ها،  لوبریکانت ، 
عایق ها،  چرم،  چاپ  و  آماده سازی  فرآیندهای  ناخن،  الک  تینر، 
می روند.  کار  به  پاک کننده  محصوالت  و  غذا  ظروف  فایبرگالس، 
حالل ها در دود سیگار نیز وجود دارند. بیشترین مواجهه از طریق 

تنفس هوای آلوده صورت می گیرد.

مرگ جنین
سقط جنین

تولوئن
خودرو،  اگزوز  کار،  محل  در  آلوده  هوای  تنفس  طریق  از  مواجهه 
چسب ها  و  چوب  صنایع  در  الکل  الک  ناخن،  الک  تینر،  رنگ، 

صورت می گیرد.

کاهش وزن جنین و وزن هنگام تولد
ناهنجاری های مادرزادی

فتاالت

کاالهای  از  بسیاری  در  که  هستند  سنتتیکی  مشتقات  فتاالت ها 
مصرفی از جمله تجهیزات پزشکی، مواد شوینده، مواد ساختمانی، 
و  غذا  فراوری  دارویی،  و  آرایشی  شخصی،  مراقبت  محصوالت 
و  تنفسی  دهانی،  طریق  از  مواجهه  می روند.  بکار  بازی ها  اسباب 

پوستی صورت می گیرد.

کاهش بازی های پسرانه در پسرها
کاهش فاصله مقعد تا واژن

کوتاه شدن دوره بارداری
در  عصبی  نمو  و  رشد  در  اختالل 

دختران

سرب

مواجهه شغلی در صنعت باتری سازی، ذوب کردن، تعمیر خودرو، 
جوشکاری، لحیم کاری، تمیز کردن اسلحه و تیراندازی، رنگ آمیزی 
تزئینی شیشه ها و تولید جواهرات رخ می دهد. مواجهه غیرشغلی 
در خانه های قدیمی که رنگ های حاوی سرب دارند، لوله های آب، 
سفال و سرامیک، داروهای گیاهی، لوازم آرایشی سنتی، رنگ مو، 

خاک آلوده، اسباب بازی و جواهرات بدلی

تغییرات در متیالسیون ژنوم
اختالالت ذهنی

افزایش احتمال بروز آلرژی

جیوه

می کنند  تامین  زغال سنگ  از  را  خود  سوخت  که  نیروگاه هایی 
متحده  ایاالت  در  جیوه  آلودگی  غیرطبیعی  منبع  بزرگترین 
می باشند. اصلی ترین راه مواجهه انسان با جیوه مصرف غذاهای 

دریایی آلوده می باشد

کاهش عملکرد شناختی
اختالالت عصبی

بی فنیل های پلی 
کلرینه

این ترکیبات به عنوان روان کننده ها و عایق های صنعتی استفاده 
اعالم  ممنوع   1970 سال  از  ترکیبات  این  از  استفاده  می شوند. 
و  یافت می شوند  و خاکی  آبی  زنجیره غذایی  در  اما همچنان  شد 

مواجهه از طریق خوردن صورت می گیرد

فعالی  بیش  و  توجه  نقص  بروز 
)ADHD(

)BMI( افزایش شاخص توده بدنی
IQ کاهش

آالینده های هوا

شایع ترین آالینده های هوایی شامل منوکسید کربن، سرب، اوزون، 
می باشند.  گوگرد  دی اکسید  و  نیتروژن  دی اکسید  معلق،  ذرات 
منشاء آلودگی هوا منابع گوناگونی از جمله وسایل نقلیه، تولیدات 
و  چوب  سوختن  سنگ(،  )ذغال  فسیلی  سوخت های  صنعتی، 

منابع کوچکی مانند خشک شویی ها می باشد.

)LBW( وزن کم هنگام تولد
نقص های تولد
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 سیگار

با  یا مواجهه  به صورت سیگار کشیدن  با سیگار می تواند  مواجهه 
دود سیگار و یا هر دو باشد.

سقط جنین
محدودیت رشد داخل رحمی، وزن کم 

هنگام تولد )LBW(، زایمان زودرس
کاهش کیفیت مایع منی

پرکلرات

پرکلرات برای تولید سوخت موشک، مواد آتش بازی و مواد منفجره 
مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توانند در سفید کننده ها و 
برخی از کودها یافت شود. منابع مواجهه با آن شامل آب آشامیدنی، 
غذا و یا سایر نوشیدنی های آلوده می باشد. نوزادان نیز ممکن است 

از طریق شیر مادر آلوده به پرکلرات در معرض این ماده قرار گیرند.

اختالل عملکرد تیروئید

مواد شیمیایی 
پرفلورینه

فلورین  ارگانو  ترکیبات  در  گسترده  طور  به  شیمیایی  مواد  این 
استفاده می شوند و کاربردهای صنعتی و مصرفی متنوعی دارند. 
در  و  نچسب  ظروف  در  پرفلوئورواکتان  سولفونات  نمونه  عنوان  به 
بسته بندی جهت تهیه سطوح مقاوم به گریس، روغن، سطوح ضد 
طریق  از  مواجهه  می شود.  استفاده  محصوالت  سایر  و  کیف  آب، 

استنشاق، خوردن و تماس پوستی رخ می دهد.

کاهش وزن تولد

دی فنیل اترهای 
پلی برومینه

این ترکیبات در مواد مقاوم در برابر حریق وجود دارند و در محیط 
فرش،  منسوجات،  مبلمان،  در  آنها  می یابند.  تجمع  و  باقیمانده 

لوازم الکترونیکی و پالستیک یافت می شوند

زایمان  عصبی،  تکامل  اختالل 
تولد،  هنگام  کم  وزن  زودرس، 

مرده زایی

A بیس فنول

بیس فنول A یک ماده واسط شیمیایی در ساخت پالستیک های 
پلی کربناته و رزین می باشد. این ماده در غذا، محصوالت مصرفی 
طریق  از  آن  با  مواجهه  دارد.  وجود  بسته بندی ها  و  پالستیکی 

دهان، تنفس و جذب پوستی رخ می دهد.

سقط جنین
پرخاشگری و بیش فعالی در کودکان 

دختر

فرمالدئید

محصوالت  سایر  و  سنباده ها  چوب،  چسب  تولید  در  فرمالدئید 
همچنین  می شود.  استفاده  تشخیص  آزمایشگاهی  و  صنعتی 
و  حشره کش ها  قارچ کش ها،  میکروب کش ها،  برخی  در  ماده  این 
آن  با  مواجهه  راه های  یافت می شود.  مراقبت شخصی  محصوالت 

دهان، پوست و تنفس می باشد.

سقط خودبه خودی
)LBW( وزن کم هنگام تولد

داروهای
ضد نئوپالسم

در  شغلی  مواجهه  دلیل  به  بهداشتی  مراقبان  سایر  و  پرستاران 
معرض این دسته از داروهای شیمی درمانی قرار می گیرند.

سقط خودبه خودی
)LBW( وزن کم هنگام تولد

گازهای بیهوشی

مراقبت های  و  درمانی  بهداشتی  مراکز  در  بیهوشی  گازهای 
دامپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. مواجهه شغلی با این ماده 
مراقبان  سایر  و  دامپزشکان  دندانپزشکان،  پزشکان،  پرستاران، 
بهداشتی را که در مراکز استفاده کننده از این گازها کار می کنند 

در معرض خطر قرار می دهد

آنومالی های مادرزادی
سقط خودبه خودی

اتیلن اکساید

به  حساس  پزشکی  وسایل  کردن  استریل  جهت  اتیلن  اکسید 
حرارت، وسایل جراحی و تجهیزاتی که در تماس با بافت بیولوژیک 
می باشند استفاده می شود. در برخی مراکز بهداشتی به خصوص 
بخش استریلیزاسیون خطر مواجهه شغلی با این ماده وجود دارد. 

مواجهه با آن از طریق تنفسی رخ می دهد.

سقط خودبه خودی
تولدهای پیش از موعد )Preterm( و 

)postterm( پس از موعد
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لقاح
لقـاح شـامل یـک سـری از وقایـع هورمونـی پیچیده اسـت 
کـه طـی آن، ۲4 سـاعت پـس از تخمک گـذاری، تخمکی 
سـالم بوسـیله اسـپرمی سـالم بـارور می شـود. لقـاح الزامـًا 
موفقیـت در بـاردار شـدن را تضمیـن نمی کنـد و تخمیـن 
زده می شـود کـه بسـته بـه حساسـیت و زمـان انجام تسـت 
بـارداری در حـدود%4۱ تـا %70 مـوارد بـا شکسـت روبـه رو 

 می شـود.
مراحـل کارنگـی۱ بطـور سـیتمیک بـرای شـرح تغییـرات 
جنینـی و پیشـرفت تکامـل آن بـکار مـی رود. همانطـور که 
در جـداول ۳-۱ و ۱-۱ و کادر ۱-۱ مشـاهده می شـود، 
شـرایط مطلـوب شـامل عـدم وجـود عوامـل مخاطره آمیـز 
هنـگام  و  لقـاح  از  پیـش  تغذیـه ای  مطلـوب  وضعیـت  و 

می باشـد. حیاتـی  ارگانوژنـز 

1. Carnegie stage

نگاه دقیق
مورد خاص چاقی در بارداری

شیوع چاقی به طور چشمگیری در کشورهای صنعتی و تا حد کمتری در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. 
ناهنجاری های   ،]NTD[ عصبی  لوله  )نقص  مادرزادی  ناهنجاری های  شیوع  و  بوده  کمتر  چاق  زنان  در  باروری  شانس 
قلبی عروقی، شکاف کام، آترزی آنورکتال، هیدروسفالی و فقدان اندام ها( بیشتر است در حالیکه تشخیص این مشکالت در 
NTD با شدت چاقی افزایش می یابد به  دوره پری ناتال در زنان چاق اغلب نسبت به سایر زنان کمتر صورت می گیرد. نرخ 
طوری که شیوع آن در زنان با چاقی بسیار شدید سه برابر زنان با وزن نرمال است. مکمل یاری با اسید فولیک برای این زنان 

نقش پیشگیرانه ندارد البته مزایای مکمل یاری با مقادیر بیش از 400 میکروگرم در روز مورد بررسی قرار نگرفته است.
در طول بارداری، زنان چاق به تغییرات فیزیولوژیکی معمول که در بارداری رخ می دهد پاسخ های شدیدتری می دهند. ژنتیک، 
 BMI وضعیت هورمونی و فرایندهای بیوشیمیایی تغییر کرده و رشد و تکامل جنین را تحت تاثیر قرار می دهد. زنانی که با
باالتر از 30 باردار می شوند ریسک باالتری برای سقط خودبخودی، مرگ داخل رحمی جنین )IUFD(، مرده زایی، دیابت 
بارداری، فشارخون و پره ا کالمپسی دارند. الگوی رشد نرمال جنین مختل شده و خطر ماکروزومی، آسیب های هنگام تولد )در 
رفتگی کتف نوزاد در هنگام خروج از رحم، هایپوکسی، آسیب اعصاب شبکه بازویی( و چاقی در دوران کودکی افزایش می یابد. 
از طرفی میزان زایمان زودرس و محدودیت رشد جنین نیز افزایش می یابد. عوارض حین زایمان، حین جراحی )سزارین( و بعد 
از جراحی در زنان چاق بیشتر بوده و احتمال بستری شدن نوزاد متولد شده از زنان چاق در بخش NICU بیشتر می باشد. 

زنان چاق توانایی کمتری برای شروع شیردهی و حفظ آن دارند.
اگرچه افزایش بیش از اندازه وزن در طول بارداری در زنان چاق و دارای اضافه وزن شایع  بوده و این افزایش وزن با خطرات ذکر 
شده همراه است اما BMI قبل از بارداری )و نه افزایش وزن در طول بارداری( فاکتور مهم تری برای بروز این خطرات می باشد؛ 
بنابراین کاهش وزن قبل از بارداری جهت کاهش خطر توصیه می شود. زنانی که تحت جراحی های باریاتریک قرارگرفته اند 

احتمااًل کمتر دچار دیابت بارداری، فشار خون و پره ا کالمپسی می شوند و ریسک تولد نوزاد ماکروزومی کاهش می یابد.
دقیقًا مشخص نیست که چاقی چگونه منجر به بروز پیامدهای نامطلوب در مادر و جنین می گردد. احتمااًل برهم کنش های 
مادر مهمترین عامل   - با هایپرگلیسمی  آن نقش دارد. درگذشته تصور می شد که مواجهه جنین  مادر در  و جنین-  ژنتیک 
هایپرتری گلیسیریدمی،  جمله  از  دیگر  فاکتورهای  که  است  شده  مشخص  امروزه  اما  می باشد  بارداری  نامطلوب  پیامدهای 
انسولین و مقاومت به انسولین، آندروژن ها، لپتین و افزایش فشارخون نیز اهمیت دارند. چاقی که با کاهش سطوح آدیپونکتین 
همراه است با افزایش رشد جنین در ارتباط است. افزایش دو تا سه برابری کلسترول سرم و اسیدهای چرب آزاد خون که به 
طور طبیعی در بارداری رخ می دهد در زنان چاق بسیار بیشتر خواهدبود. تری گلیسیریدها به خوبی قابلیت عبور از جفت 
را ندارند اما انتقال متابولیت ها )ازجمله اسیدهای چرب( از جفت افزایش یافته و ذخایر چربی جنین با چاقی مادر افزایش 
می یابد. تغییر در عملکرد جفت منجر به افزایش انتقال اسیدهای آمینه می شود که با هایپرانسولینمی در جنین همراه است. 
عالوه بر این چاقی مادر با تغییر در عملکرد میتوکندری ها در برخی بافت ها و افزایش استرس اکسیداتیو همراه است. سطوح 
باالی چربی های خون نیز ممکن است منجر به تغییرات اپی ژنتیکی در ژن های درگیر درمتابولیسم چربی و گیرنده های چربی 

شود. همچنین چاقی ممکن است نحوه تنظیم اشتها و سیری و همچنین بلوغ آدیپوسیت ها را در جنین تغییر دهد.
در کودکان متولد شده از مادران چاق به طور مشخصی مکانیسم های تنظیم کننده وزن به دلیل تغییراتی که در هیپوتاالموس، 
و  به چاقی، فشارخون  ابتال  این کودکان احتمال  بافت چربی رخ می دهد، مختل می شود. در  و  پانکراس  سلول های جزایر 
دیابت در بزرگسالی بیشتر است. همچنین احتمال ابتال به اختالل در تکامل عصبی و اوتیسم در صورت مواجهه جنین با 

دیابت بارداری، فشارخون بارداری و چاقی بیشتر خواهد بود.



مؤسسه علمی انتشاراتی ۱۴ تغذیه در دوران های زندگی

جدول 3-1 مراحل Carengie بارداری انسان در طی 16 هفته پس از تخمک گذاری
مرحله Carnegie )زمان 

پس از تخمک گذاری(
وقایع تکاملی اصلی همراه با مواد مغذی دخیل در آن هااندازه ساختمانی

مرحله 1
بارور شدن

اووسیت )تخمک(
روز اول

 0/1-0/15 mm
تقریبًا به اندازه نوک 

مداد

که  اینست  مستلزم  امر  این  می شود.  آغاز  باروری  تخمک  به  اسپرم  نفوذ  با 
اسپرم که توانایی زنده ماندن به مدت 48 ساعت را دارد بیش از 10 ساعت 
در دستگاه تولید مثل زن حرکت کند و به تخمک برسد. سپس اسپرم باید با 
موفقیت پوشش محکم احاطه کننده تخمک )زوناپلوسیدا( را سوراخ نماید. 
این عمل تقریبًا 20 دقیقه زمان می برد. به محض انجام لقاح، زایگوت )تخم( 

تشکیل می شود. این پایان مرحله باروری تخمک است.
 DNA تشکیل  و  سلولی  تقسیم  برای  فولیک  اسید  کافی  مقادیر 

ضروری است.

مرحله 2
اولین تقسیمات سلولی

)روز 1/5-3(

mm
0/1-0/2 

تخم شروع به تقسیم سلولی می کند. تقسیم زایگوت تقریبًا هر 20 ساعت 
یک بار صورت می پذیرد. زمانیکه طی تقسیمات متوالی توده ای 16 سلولی 
تشکیل شود، به آن مروال )Moroula( می گویند که شکلی شبیه توت دارد. 

مروال لوله فالوپ را ترک کرده و 4-3 روز پس از باروری وارد رحم می شود.

مرحله 3
بالستوسیت اولیه

)روز 4(

mm
0/1-0/2 

بنام  حفره  یک  می یابد.  ادامه  سلولی  تقسیم  و  شده  رحم  وارد  مروال 
بالستوسل در وسط مروال تشکیل می شود. سلولها در سطح داخلی حفره 
پهن و فشرده می شوند و زونا پلوسیدا )ماده ای که توسط تخمک لقاح یافته 
پیرامون زیگوت تولید می شود و از ورود اسپرم های دیگر جلوگیری می کند( 
باقی  بود  باروری  زمان  در  که  اندازه ای  همان  به  خود  مرکز  در  حفره ای  با 
دو  بالستوسیت  در  می گویند.  بالستوسیت  جدید  ساختار  این  به  می ماند. 
نوع سلول در حال تقسیم است: امبریوبالست در بخش داخلی بالستوسل 

و تروفوبالست در بخش خارجی بالستوسل.

مرحله 4
شروع النه گزینی

)روز 5-6(

mm
0/1-0/2 

می کند  وارد  زوناپلوسیدا  دیواره  به  توسعه  حال  در  بالستوسل  که  فشاری 
جداسازی  و  می شود  زوناپلوسیدا  از  بالستوسیت  بیرون زدگی  موجب 
سلول های  خارجی  الیه  می شود.  کامل  تروفوبالست  از  امبریوبالست 
تروفوبالست آنزیمی را ترشح می کنند که اپی تلیال داخلی حفره رحمی را 
هضم نموده و بدین ترتیب بالستوسیت می تواند در حفره رحم النه گزینی 
را  زرد  جسم   HCG می کنند.  ترشح   HCG ترفوبالست  سلولهای  نماید. 
برای حفظ  پروژسترون  ادامه دهد.  پروژسترون  تولید  به  تا  تحریک می کند 
دیواره رحم اهمیت دارد. پروژسترون بعدًا توسط جفت نیز ترشح می شود. 

روز پنجم آخرین روزیست که می توان جنین IVF را به رحم منتقل کرد.
ویتامین D در نظر گرفته شود.

مرحله 5
تکمیل النه گزینی
)روزهای 7-12(

mm
0/1-0/2

ادامه  رحم  خارجی  الیه  سلول های  تخریب  به  تروفوبالستی  سلول های 
می دهند. بدین ترتیب حوضچه های خونی پدید می آید و رشد مویرگ های 
جدید آغاز می شود. این وقایع آغاز تشکیل جفت خواهدبود. توده سلولی 
داخل بالستوسیت به دو الیه تمایز می یابد: 1( اپی پالست: الیه فوقانی که 
به رویان و حفره آمنیوتیک بدل می گردد. 2( هیپوبالست: الیه پایینی که به 
کیسه زرد تبدیل می شود. حاملگی خارج رحمی زمانی است که النه گزینی 
انجام نمی شود و در نتیجه آن در هفته شانزدهم عارضه ای تهدید  در رحم 

کننده رخ خواهد داد.



۱5فصل اول     تغذیه برای سالمت بارداری و شیردهی

مرحله 6
نوار اولیه
mm 0/2)روز 13(

الیه  )بیرونی ترین  کوریون  پرده  از  مانند  انگشت  زائده های  جفت:  تشکیل 
احاطه کننده جنین( منشاء گرفته و مانند لنگری به داخل رحم فرو می روند 

و رگ های خونی پدیدار می گردد.
می شود.  متصل  رشد  حال  در  جفت  به  ساقه  بوسیله  رویان  ساقه:  تشکیل 

ساقه بعدًا بخشی از بندناف خواهد شد.
گاستروالسیون: نوار باریکی از سلولها که نوار اولیه نامیده می شود بر روی 
صفحه رویانی ظاهر می شود و سه الیه جنینی را تشکیل می دهد: اکتودرم 
پوشش  چشم،  عدسی  مو،  پوست،  بعدًا  و  بوده  رویانی  صفحه  باالیی  الیه 
دندان،  مینای  مقعد،  دهان،  سینوس ها،  بینی،  داخلی،  و  خارجی  گوش 
غده هیپوفیز، غدد پستانی و تمامی بخش های سیستم عصبی از آن بوجود 
بافت  استخوان ها،  که عضالت،  رویانی  میانی صفحه  الیه  مزودرم:  می آید. 
غدد  و  تناسلی  دستگاه  ریه ها،  قلب،  خونی،  سلول های  طحال،  لنفاوی، 
برون ریز بدن از آن پدید می آید. اندودرم: الیه داخلی صفحه رویانی که در 
نهایت سازنده پوشش درونی ریه ها، زبان، لوزه ها، مجاری دفع ادرار و غدد 

مربوط به آن، مثانه و لوله گوارش است.
ویتامین A، E، C، مس و DHA در نظر گرفته شود.

مرحله 7
نوروالسیون

)روز 16(
0/4 mm

می شود.  تشکیل  الیه   3 رویانی  دیسک  و  می یابد  ادامه  گاستروالسیون 
به  و  لوله عصبی منشاء می گیرند  فوقانی  از قسمت  تاج عصبی  سلول های 
گلیالی،  سلول های  عصبی،  سلول های  به  و  کرده  مهاجرت  رویان  سراسر 
سلول های رنگدانه ای اپیدرم، سلول های تولید کننده اپی نفرین در غدد فوق 
پیوندی و اسکلتی سر تمایز می یابند. سندرم  بافت های گوناگون  و  کلیوی 

جنین الکلی ناشی از اختالل در مهاجرت سلول های تاج عصبی می باشد.
و   DHA سلنیوم،  روی،  کولین،  فولیک،  اسید   ،A، E ویتامین 

آنتی اکسیدان ها در نظر گرفته شود.

مرحله 8
mm 1/5-1)روز 17-19(

در این مرحله، رویان به شکل گالبی است و قسمت سر از دم پهن تر است. 
صفحه  لبه های  می دهد.  تشکیل  را  عصبی  صفحه  و  ضخیم شده  اکتودرم 
باال آمده و شیار عصبی مقعر شکل را تشکیل می دهد. این شیار پیش ساز 
سیستم عصبی رویان است و از اولین ارگان هایی است که توسعه می یابد. 
در این مرحله، سلول های خونی که پیش از این توسعه یافته اند در امتداد 

سلول های پوششی، کانال هایی را شکل می دهند.
از  آن  پروتئین  که  است  ژنی   سه  از  یکی   Sonic Hedgehog )SHH(
نوتوکورد ترشح می شود. این ژنها مولکولهای پیام رسان )پروتئین ها( درگیر 
نورون های  تشکیل  جمله  از  امبریوژنز  طی  در  الگوسازی  فرایندهای  در 
مغزی، تفکیک میدان دید به دو حوزه مجزا، رشد و الگوی مو و تکامل اعضا را 
کدگذاری می کنند. سرکوب SHH توسط نوتوکورد با آغاز پیدایش پانکراس 

همراه است.
در  را  کولین  و  فولیک  اسید   ،3 امگا  چرب  اسیدهای   ،B12 ویتامین 

نظر گرفته شود.

مرحله 9
پیدایش ساختارهای 

بند بند
)روز 19-21

پس از تخمک گذاری(

1/5-2/1 mm

رویان ظاهری شبیه به لوبیا دارد که یک انتهای آن بزرگتر از انتهای دیگر است. 
یک تا سه جفت بند )به شکل دایره های برجسته( در طول بدن رویان دیده 
می شود. لبه ها، برجستگی ها و فرورفتگی ها نشاندهنده تمایز سلول ها است.

رگ های خونی ثانویه در جفت و کوریون ظاهر می شوند. سلول های اپی تلیال 
برای تشکیل عروق خونی و سلول های خونساز در کیسه زرده برای تشکیل 
سلول های خونی پدیدار می شوند. در طرفین نوار اولیه، برجستگی مربوط 
به سر شروع به رشد می کند. سلول های اندوکاردیال با پیوستن به یکدیگر، 

رگ های ابتدایی قلب را شکل می دهند.
اسیدفولیک، مس و آهن در نظر گرفته شود.


