
تغذیه در بارداری

دکتر مهشید البرزی

IVF  فلوشیپ فوق تخصصی نازایی و

استادیار دانشگاه علوم پرشکی جهرم

99دیماه 



توصیه های هنگام بارداری

اجزای کلیدی تغذیه سالم هنگام بارداری:

افزایش وزن حاملگی مناسب

مصرف طیف گسترده از غذای کامل(whole food )و فرآوری نشده

مصرف میزان مناسب از ویتامین و مکمل های معدنی

پرهیز از مصرف الکل، دخانیات و دیگر مواد مضر

Safe food handling( کلیه مراحل تولید و انتقال و توزیع غذا بصورت ایمن و
.(پاکیزه صورت گیرد



مکمل مناسب کدام است؟



(Micronutrients)ریزمغذی ها 

ته زنانی که خوب تغذیه شده باشند ممکن است نیازی به استفاده از ریز مغدی ها نداش
.باشند

.  نهاد شوددر صورت عدم حضور ارزیابی دقیق توسط کارشناس تغذیه، بصورت محتاطانه پیش



:شاملمیزان حداقلی روزانه مکمل بایستی 

(میلی گرم در سه ماهه دوم و سوم0.6)میلی گرم 0.4حداقل : فوالت 

میلی گرم27آهن 

(میلیگرم در روزelemental Calcium :1000)میلی گرم 250حداقل : کلسیم

میکروگرم150: ید 

واحد بین المللی 600تا D :200ویتامین 



CDC :ریز مغذی ها جهت خانم هایی که رژیم مناسبی ندارند، استفاده شود.

RCOG :فولیک اسید روزانه، از پیش از بارداری تا انتهای سه ماهه اول؛ همچنین مصرف
Dروزانه ویتامین 

FIGO : در هنگام تولد و بارداری مصرف ریزمغذی هامی دهد که سود نشان اخیر شواهد
.استآهن و اسید فولیک با بیش از موارد مشاهده شده 



بصورت طبیعی در غذاها شامل (: B9)است Bفوالت یک فرم محلول در آب ویتامین -
.ردجگر گاو، سبزیجات برگدار، نخود فرنگی و لوبیا، آووکادو تخم مرغ وشیر وجود دا

ریق تولید کنند، بنابراین بایستی از طB12نمیتوانند فوالت و ( و دیگر پستانداران)انسان -
.رژیم غذایی آنرا کسب کنند

.جذب شدن فوالت در ژژنوم رخ میدهد-

ز فوالت های طبیعی مستعد اکسید شدن هستند، و سریعا فعالیت خود را در غذاها ا-
.دست میدهند

.فراهمی زیستی فوالت در مواد غذایی متنوع است-



منابع فوالت

به تنهایی از طریق رژیم غذایی ممکن ( میکروگرم400)میزان توصیه شده دریافت فوالت 
.نیست

.نیاز بیش تر و اضافی در طول بارداری خود را نشان میدهد



(نسل اول)فوالت 

.فوالت یک ماده اساسی برای پروتئین و نوکلئیک اسید سازی است

.تمامی سلولها برای رشد نیاز به آن دارند

والت  تقاضا برای میزان مورد نیاز ف( مثال حاملگی و شیردهی)بدنبال رشد فعال سلولها 
.افزایش میابد

 neural tube: رژیم های حاوی میزان کم از فوالت میتواند منجر به نقایصی از قبیل 

defectsو یا رشد ناکافی جنین و جفت شود.



(نسل دوم؛ نسل پایدار)فولیک اسید 

:  فولیک اسید یک فرم سنتز شده است که تنها در-

ص مکمل های خال–ویتامین های پیش از بارداری –مولتی ویتامین ها –مکمل های غذایی 
.فولیک اسید و ساختگی توسط شرکت های دارویی یافت میشود

(و برنجcornmeal–غالت –نان –پاستا –شامل آرد )غذاهای غنی شده -

یک حداقل میزان مورد نیاز از فوالت را جهت موارد بارداری ocpتعدادی از قرص های -
.ناخواسته در خود دارند

"ایدارترینپ"و میتواند به عنوان ( ماه ها تا سال ها. )فولیک اسید تقریبا کامال پایدار است-
.در نظر گرفته شود



و یا  dihdrofolateفولیک اسید در صورتی که به یکی از دو فرم -
tetrahydrofolateدرنیاید کارایی ندارند.

تبدیل شوند تا در بدن L-methylfolate(5-MTHF )سپس این ها خود باید به -
.مصرف شود

.یک مرحله حیاتی از چرخه استmethylene-THF 5.10به THFتبدیل شدن -



مشکل فولیک اسید در چیست؟

.فولیک اسید و فوالت غذایی بصورت زیستی فعال نیستند-

توسط آنزیم )در یک سری مراحل MTHF-5نیاز به تبدیل شدن به فرم فعال -
MTHFR)

ده اند تعدادی از افراد به صورت ژنتیکی بیان ژن مربوط به این آنزیم را کمتر انجام دا-
.(بنابراین سطح سرمی فولیک اسید متابولزه نشده در آنها باال میرود

.افراد مختلف طیف گسترده از توانایی در کاهش و تبدیل فولیک اسید دارند-



(خصوصا اگر تصمیم به حاملگی دارند)تمامی زنان در سن تولیدمثل -

میلی گرم برای کاهش ریسک تولد نوزاد0.8تا 0.4روزانه مکمل فولیک اسید به میزان 
.مصرف کنندNTDبا 



NTDsمکمل فولیک اسید برای جلوگیری از 

تمامی زنان مستعد بارداری، نه تنها آنانی که قصد به بچه دار شدن دارند، -

.   روزانه بایستی مکمل فولیک اسید مصرف کنند

(درصد از بارداری ها در ایاالت متحده50)تعداد زیادی از بارداری های ناخواسته -

، حتی پیش از آنکه خیلی از بانوان متوجه بارداری خود gestationدر اوایل neural tubeبسته شدن -
gestationمثال ششمین هفته از ( conceptionروز بعد از 28تا 26. )شده باشند اتفاق می افتد



..با این وجود

.نفر از زنان به موقع استفاده از مکمل ها را شروع نمیکنند10نفر از هر 9-

، سه ماه قبل از بارداری مصرف فولیک اسید را آغاز نکرده NTDدرصد از مادران با نوزادی با نقایص 95-
.بودند

.تمامی زنان نمیتوانند سطح مناسب از فولیک اسید را متابولیزه کنند-

.عدد ناخواسته بوده4بارداری 10از هر -

.درصد تخمین زده میشود27.94در ایران این میزان -



:به همین دلیل، تمامی گایدالین ها پیشنهاد میکنند

400ه میزان تمامی زنان که قصد حاملگی دارند و یا حتی زنانی که در سنین باروری هستند، بایستی روزانه ب-
ماهه 3مصرف کنند و تا conceptionهقته پیش از 4میکروگرم از فولیک اسید حداقل به مدت 800تا 

.اول بارداری ادامه دهند

بتال به کنسر ازآنجایی که فوالت میتواند تومور سل ها را مستعد رشد کند، سطح باال از فوالت میتواند شانس ا-
.سینه را افزایش دهد



(سه ماهه اول. )این دوز بایستی نیاز سطح مناسب از فوالت در هنگام ارگان سازی را فراهم کند-

جنین، همچنین developmentalو همچنین پس از آن در حین بارداری، به هنگام رشد و نیاز های -
.نیازهای مادرزادی بایستی این سطوح تامین شود

، مصرف مکمل فولیک conceptionتعدادی از گایدالین ها توصیه میکنند که حداقل یک ماه پیش از -
.  را مناسب میدانندConceptionماه پیش از 3-2این درحالیست که دیگر گایدالین ها . اسید آغاز شود

.(بدنیا آورده شده باشدNTDخصوصا در صورتیکه پیش از این نوزادی با نقایص )



Neural Tube Defect



Neural Tube Defect



NTDدوز های باال بصورت پروفیالکسی برای خانم های با ریسک باال برای 

(4mg-1)دوز باالتر : NTDریسک باالتر رخداد -

مصرف شود gestationهفته اول 12و همینطور در طول conceptionماه پیش از 3تا 1بایستی -
.کاهش یابد0.4mgسپس به میزان 

.میلی گرم است1حداکثر میزان مجاز قابل تحمل برای فولیک اسید در جمعیت بزرگساالن بصورت کلی -

.نرسدtoxicityمیلی گرم به نظر میرسد که به حد 4در دوره کوتاه مدت دوز -

رفع شده و استفاده دراز NTDماهه اول کاهش یابد، چرا که دالیل ایجاد نقص 3اما این دوز بایستی بعد از -
.مدت با دوز باال خود میتواند عوارض بعدی را برای جنین بدنبال داشته باشد



NTDدوز های باال بصورت پروفیالکسی برای خانم های با ریسک باال برای 

برابر افزایش 10حداقل تا NTDریسک ) و یا فرزندان با نقص قبلیNTDهریک از والدین با داشتن سابقه •
(میابد

NTDسابقه شخصی از •

NTDبا نقص partnerسابقه داشتن یک •

.داشتهNTDقبلی خود یک فرزند با نقص partnerکه با partnerسابقه داشتن یک •

درصد شانس رخداد 70میتواند تا conceptionماهه اول و یا حتی پیش از 3استفاده از این دوز های باال در 
NTDرا کاهش دهد.



داروهای ضد صرع

:والپوریک اسید و کاربامازپین-

در فرزندانNTDریسک باال برای 

سه ماهه اول / Conceptionمیلی گرم فولیک اسید در روز پیش از 4

:دیگر داروهای ضد صرع-

-Levetiracetam،Lamotrigine : جز موارد ریسک باال برایNTDنیستند..

میلی گرم روزانه فولیک اسید0.4-



ستی در تمام کیس ها، مشاوره با نورولوژیست، از جهت اینکه فولیک اسید میتواند سطح سرمی داروهای ضر صرع را کاهش دهد،  بای-
.انجام شود

.هندگایدالین های بالینی دوزهای مورد استفاده متفاوتی از فولیک اسید در خانم های باردار که تحت درمان صرع هستند، ارائه مید-

-American academy of neurology and American epilepsy society:
.میلی گرم وجود ندارد0.4دیتاهای کافی جهت تایید مزایای دوز های بیشتر از 

-Society of Ob & Gyn of Canada  :
.صرف میکنندیک میلی گرم از فولیک اسید بصورت روزانه برای خانم هایی که داروهای با اثرات تراتوژنیک ثانویه مربوط به مهار فوالت م-

-ACOG  :4 میلی گرم از فولیک اسید به صورت روزانه برای خانم در معرض ریسک باال برای تولد فرزندان  باNTD که شامل زنانی که ،
.داروهای ضد صرع نیز مصرف میکنند میشود



شرایط پزشکی مادر، در ارتباط با کاهش فولیک اسید

:تعدادی ازین دسته شراییط گزارش شده-

کاهش جذب-

clearanceافزایش -

bypassروده بزرگ یا   IBS،resectionشرایط پزشکی یا جراحی مرتبط با سوء جدب، مانند سلیاک، -

(bariatric surgeryشامل تایپ هایی از )-

:شرایط با شیوع کمتر-

.که نیازمند دیالیز باشد، و اعتیاد به الکلrenal failureبیماری ییشرفته کبدی، -

-peri-conceptional/first: یک میلی گرم از اسید فولیک به صورت روزانه - trimester



درمان با داروهایی که منجر به کاهش فعالیت اسید فولیک میشوند

ان افزایش کاهش فولیک اسید در دسترس و امک: سولفاساالزین –تریمتورپریم –تریامترین -متفورمین  -
NTDشانس 

.این داروها ممکن است باعث مهار جذب فولیک اسید، کاهش فعالیت آن و یا سایر عوارض جانبی شوند-

یک میلی گرم در روز فولیک اسید



NTDsناهنجاری های مادرزادی دیگر جز 

ماهه اول در یک خانم با سابقه 3در دوره ی پیش از بارداری و یا ( یک میلی گرم در روز)دوزهای باالتر -
:ناهنجاری در 

اقوام درجه یک یا دو–فرزندان قبلی –همسر خود –خود -

لب/ شکاف کام -

ناهنجاری مادرزادی قلب-

-Limb reduction defects

-Urinary tract defects

هیدروسفالوس مادرزادی-



محدودیت رشدی، اوتیسم، اختالالت فشار خون در بارداری

:مطالعه سیستمیک-

SGA (Small gestational age  )کاهش ریسک -

کاهش ریسک اوتیسم-

.ندمطالعات کیفیت پایینی داشته و جهت ضمانت دادن برای تغییر در پیشنهادات کفایت نمیکرد-

.حتی در دوزهای باال نیز ریسک رخداد اختالالت فشار خون در بارداری کاهش نمیابد-

.میلی گرم در چنین بیماری هایی توصیه میشود0.4روزانه مصرف -



-RCOG : فولیک اسید در دورانperi-conception میتواند ریسکSGAرا کاهش دهد.

12میکروگرم تا هفته 400تمام زنان که تصمیم به حاملگی دارند بایستی روزانه : 2016RCOGدر سال -
.بارداری مصرف کنند

(دیابتی ها . )دوزهای باالتر تنها برای گروه های خاصی توصیه میشود-

.زنان بایستی دوز توصیه شده روزانه را با همان اندازه مصرف کنند و نه بیشتر



سقط

.رشد سریع سلول ها در جنین میتواند بدنبال نبود سطح کافی از فوالت، دچار اختالل شود-

میتواند منجر به DNAو همچنین تنظیم کردن عملکرد طبیعی DNAتوانایی در تولید میزان کافی از عدم -
.سقط خودبخودی شود

(بهتر از دوزهای باال)میلی گرم روزانه 0.4: پروفیالکسی روتین جهانی



Infertility

:ناباروری در مردان

.و سالمت جنسی رابطه داشتهsperm countسطح فوالت اندازه گیری شده در تعدای از افراد؛ با میزان -

.هایی با پایداری پایین در اسپرم مرتبط بوده استDNAبا semenسطح پایین فوالت در -

:ناباروری در زنان

idiopaticمانند )استرس اکسیداتیو یکی از فاکتورهای مرتبط با مشکالت باروری است  infertility ،
PCOو اندومتریوز)

ارتباط معکوس میان میزان مصرف مولتی ویتامین با فوالت و ناباروری ناشی از اختالل تخمک گذاری 

و هموسیستئین ارزیابی شده و با دوزهای  MTHFR-5زوجین با مدت باالی ناباروری بایستی از نظر 
.بجای دوز های باال از اسید فولیک درمان شوندMTHF-5فیزیولوژیک از 



IRON

کم خونی با زایمان . و احساس خستگی شدید در مادر می شودآهن منجر به کم خونیفقر 

و افزایش مرگ ومیر مادران نیز اختالل طیف اتیسم، وزن پایین نوزاد هنگام تولد، زودرس

. داده شده است، بنابراین دریافت آهن کافی در طول بارداری واقعاً ضروری استارتباط 

با این حال، . قرمز، عدس، اسفناج و نخود دارای میزان مناسبی از آهن هستندگوشت 

آهن از منابع گیاهی به اندازۀ کافی انجام نمی شود و بهتر است از برای جذب آهن جذب 

در بسیاری از موارد به دلیل فقر . از منابع حیوانی مانند گوشت قرمز استفاده کنیدبیشتر 

مادر، دریافت آهن مورد نیاز در دوران بارداری از طریق مواد غذایی امکان پذیر نیست و آهن 

.است مادر روزانه مقدار مشخصی از مکمل های ویتامین آهن مصرف کندبهتر 

https://madarsho.com/node/332
https://madarsho.com/baby/baby-growing-and-development/autism-in-children


.دارد( Additional)کیلوگرمی تقریبا نیاز به یک گرم از آهن اضافه 55یک خانم -

-IDA درصد30-7: در ایاالت متحده

آهن در تکامل مغز جنینی اهمیت بسزایی دارد و درمان کمبود آهن پیش از آنکه کم -
.کمک کندneurodevelopmentalخونی پیشرفته شود میتواند به بهبود 



CDC  :

میلی گرم مکمل آهن تا پیش از ویزیت اولیه ی پریناتال مصرف30تمام زنان حامله روزانه 
.کنند

.مصرف متناوب مکمل آهن به اندازه مصرف روزانه موثر است

میلی 120تا elemental iron (30میلی گرم 65: زنان با بیماری کم خونی ناشی از آهن

(گرم روزانه

بصورت همزمان با آهن یا پرهیز از مصرف Cجذب شوندگی میتواند با کمک مصرف ویتامین 

.قهوه، چای و شیر افزایش یابد



در هر میلی گرم از نمک معدنیelemental ironدرصد از 33حاوی : فروس فومارات

در هر میلی گرم از نمک معدنیelemental ironدرصد از 14تا 10حاوی : فروس گلوکونات

در هر میلی گرم از نمک elemental ironدرصد از30تا 20معموال حاوی : فروس سولفات

.معدنی اما میتواند متنوع نیز باشد

(PIC)آهن –کمپلکس پلی ساکارید 

.  ما از قرص های روکش دار روده ای و یا زمان دار استفاده نمیکنیم



استراتژی های افزایش تحمل

ها به یک روز در میان intervalافزایش 

.ودکه البته ممکن است باعث کاهش جذب ش( مصرف آهن با غذا یا شیر)ایجاد اصالحات لبنیات 

کمتری باشد iron elementتغییر به ترکیبی که حاوی 

تغییر از حالت قرص به مایع

.است ironراه دیگر تغییر به تزریق وریدی 



Dکلسیم و ویتامین 

میلیگرم برای 1300)سالگی 50تا 19میلی گرم در بارداری و زنان شیرده با سن 1000روزانه 
(سال18تا 14دختران میان 

.میلی گرم در روز دارند800درصد از زنان باردار ایاالت متحده مصرفی کمتر از 24

ش یک مطالعه ی سیستماتیک نشان داد که مکمل های کلسیم ارتباطی با کاه2015در سال 
.نداردLBWیا preterm birthشانس 

.استng/ml 20ایده ال در بارداری حداقل 25OHDسطح سرمی 



زنان با سطح پایین کلسیم دریافتی از لبنیات، دوز باالی مکمل ممکن است اختالالت 
hypertensiveبارداری را کاهش دهد.

WHO :

بارداری تا انتهای 20در جوامعی که میزان دریافت غذایی کلسیم کم است، زنان بایستی از هفته 
را دریافت کنند تا از پره elemental calciumمیلی گرم از 2تا 1.5بارداری روزانه بین 

.اکلمپشی جلوگیری کنند



calcium elementalدرصد 40حاوی : کلسیم کربنات

درصد20حاوی : کلسیم سیترات

میلی گرم از کلسیم و هر قرص 200میلی گرم از کلسیم کربنات حاوی 500بنابراین یک قرص 
.استelemental calciumمیلی گرم از 200حاوی 



و یا بلند مدت ( مانند پره اکالمپسی)میتواند عواقب کوتاه مدت Dسطح پایین از ویتامین -
.همچون تاثیر بر استخوان، یا سیستم ایمنی داشته باشد

.هنگام بارداری و شیردهی توصیه میشودDواحد بین المللی از ویتامین 600مصرف -

-D3 25موثرترین در افزایش سطح سرمیhydroxyvitamin Dمیباشد.

به خوبی تحت مطالعه قرار نگرفته است اما بصورت  Dماکزیمم حد مجاز مصرف ویتامین -
.یونیت در نظر گرفته شده5000محافظه کارانه 

به مدت واحد بین المللی50000، امن بودن مصرف هفتگی Dدر زنان باردار با کمبود ویتامین -
.نگرفته استقرار هفته، بطور مناسب مورد مطالعه 8تا 6



Choline

کولین یک ماده حیاتی است که به میزان باال از مادر به جنین منتقل میشود.

 این ماده جهت رشدcentral nervous systemنقش حیاتی دارد.

 میلی گرم روزانه از این ماده توصیه میشود450میزان مصرف.

 بطور معمول میزان آن در ویتامین های مصرفی دوره ی پیش از بارداری کم است و از
.تخم مرغ، گوشت، ماهی، لبنیات اشاره کرد: منابع غنی حاوی آن میتوان به 



zinc

کمبود روی شدید با محدودیت رشد رابطه دارد.

 از )میلی گرم در مجموع 22و ( به تنهایی)میلی گرم از غذا 9میزان دریافتی میانگین
.نیاز را به صورت امن و کامل رفع میکند( غذا و مکمل ها



Iodine

نوزادی /جنینی–هایپوتیروئیدی مادرزادی : کمبود ید(Fetal/neonatal)

 220میزان دریافتی روزانه یدmcg 290در هنگام بارداری وmcg به هنگام شیر دهی
.است

 درصد ید ، نشان دهنده ی میزان دریافت ناکافی از آن است56غلظت ادراری.

:خانم های باردار بایستی

 95حاوی )به استفاده از نمک های ید دارmcg ید در هر یک چهارم قاشق چای
(  خوری

یا به مصرف غذاهای دریایی تشویق شوند .



WHO : 250میزان دریافتیmcgبرای مادران باردار هم چنین مادران شیرده را پیشنهاد میکند.

:  انجمن غدد امریکا

150حاوی زنانی که تصمیم به بارداری دارند، حامله هستند و یا شیرده؛ مولتی ویتامین خوراکی که
mcg را مصرف کنند( به فرم پتاسیم یدید)از ید باشد.



Omega -3s
. اسیدهای چرب، نوعی چربی سالم و ضروری بوده و فواید بسیار زیادی برای سالمتی دارند

با خوردن غذاهای گیاهی از همچنین می توان . است3چرب، یکی از منابع غذایی عالی امگا ماهی 
.کردنیز میزان توصیه شده از این ماده را دریافت 3جمله سبزیجات، آجیل و دانه های غنی از امگا 

 3سه منبع اساسی  امگا:ALA,DHA,EPA

•DHAدوکوزا هگزانوییک اسید

•ALA آلفا لینولنیک اسید

•EPAایکوزا پنتانوییک اسید

: ماهی منبع  اصلی غذایی حاویDHA وEPAاست.

DHAبرای رشد طبیعی مغز و شبکیه نیاز است.

 توانایی بدن برای تولیدDHAتبرای میزان سالمتی و رشد مناسب، به اندازه کافی نیس.



کوسه ، اره ماهی،: از انواع ماهی حاوی جیوه پرهیز شود ، به عنوان مثال 
جیوه میتواند باعث   . kung mackerelو tilefishنیزه ماهی ، 

مغز جنین شود اما ماهی و به طور کل  developmentاختالل در
 developmentغذاهای دریای حاوی مقدار بسیار کمی جیوه برای

مغز جنین مفید میباشد

ماهی



میگو ،  : جیوه شامل بسیار کم دو تا سه وعده ماهی حاوی مقادیر -
.گربه ماهیسالمون ، 

 bluefishهامور : جیوه شاملمقادیر کم یک وعده ماهی حاوی یا -

-halibout , mahi mahi , .

ماهی تن هفته ای یکبار مجاز میباشدهمچنین -





ضمن این که مقادیر . است3میلی گرم امگا 240نصف فنجان از این برنج حاوی : برنج قهوه ای
ر، برنج قهوه ای منبع غنی از منگنز، ویتامین ب، فسف. کافی فیبر و پروتئین را نیز به بدن می رساند

پتاسیم و منیزیم نیز محسوب می شود و از آنجا که کم کالری است، در رژیم های غذایی کاهش 
.وزن طرفداران زیادی دارد

یک . تخم مرغ در حال حاضر به عنوان منبعی برای همه مواد مغذی شناخته می  شود:تخم مرغ
برخی از تخم مرغ  های . ویتامین و مواد معدنی و پروتئین با کیفیت باالست13عدد تخم مرغ حاوی 

.هستند3ویژه غنی شده دارای دو برابر معمول امگا 



نیز به 3باقال و لوبیا نه تنها منبعی عالی برای پروتئین هستند که از منابع خوب برای امگا :لوبیا
دارد که حدود نصف میزان مورد نیاز 3گرم امگا 1یک فنجان لوبیا قرمز نزدیک به . شمار می  روند

.لوبیا به راحتی در دسترس است به ویژه که با ماهی تازه مقایسه شده است. روزانه است

نیز 3کدو تنبل یا کدو حلوایی از بهترین منابع برای بتاکاروتن است، اما دارای امگا :کدو حلوایی
.است3میلی گرم امگا 50یک فنجان کدو حلوایی حاوی حدود . هست

گردو یکی از بهترین منابع . می افزاید3میلی گرم امگا 2600یک اونس گردو به بدن شما : گردو
.غذایی سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع است

دریافت 3میلی گرم اسید چرب امگا 300تنها با مصرف نصف فنجان سویای آب پز می توانید :سویا
سویای سبز . موجود در گیاهان برای گیاه خواران بسیار مفید هستند3اسیدهای چرب امگا . کنید

.سرشار از فیبر و پروتئین است و به عنوان یک میان وعده سالم می توان آن را مصرف کرد



و 3ا مصرف هفتگی دو تا سه مرتبه از طیف گسترده از ماهی های غنی از اسیدچرب امگ
حاوی حداقل میزان جیوه

 به منظور دستیابی به میزان 3یا مصرف یک مکمل یا غذای غنی شده با اسیدچرب امگا
DHAمیلی گرم در روز از 300تا 200ورودی حداقل 

میم مکمل بایستی از همان ابتدای بارداری یا حتی در مراحل تص/این سطح مصرف ماهی
.به بارداری مصرف شود



عوارض جانبی از مصرف بیش از اندازه مکمل ها و رژیم ها

  ویتامینA

 واحد بین المللی 5000در کمبود بیش از اندازه، زن باردار بایستی از مصرف بیش از
.پرهیز کند

 میتواند تراتوژنیک باشدواحد در روز 10000میزان بیش از مشاهده شده که.

 در کشورهای باhigh-income( که کمبود ویتامینAنادر است) معقول است که  ،
میزان دریافتی کبد و فعالیت کبدی محدود شود



تغذیه قبل از بارداریبه تغییر نیاز 

ندکاز بارداری باید تغییر نحوه تغذیه و عادات غذایی پیش 



 اوی شیر پنیر ح: به شیوه غلط میتواند آسیب زا باشد به عنوان مثال تغذیه
جر به غیرپاستوریزه یا گوشت خام و نیم پز میتواند باعث ایجاد عفونت من

.سقط جنین شود 

مصرف زیاد ویتامینA  منجر ،تراتوژن بوده و واحد هرروز 10000بیشتر از
.هنگام تولد میشودبه نقایص 



 ؟چه غذایی باید مصرف شود

م چرب  میوه تازه زیاد ، سبزیجات ، لبنیات ک: بهترین رژیم غذایی شامل 
.حبوبات و پروتئین شامل گوشت و مرغ و ماهی و تخم مرغ یا 

.میباشدپخت کامل انواع گوشت و مرغ و ماهی ضروری 



 فنجان  2.5تا 2: میوه ها

فنجان3.5تا 3: سبزیجات

انس10تا 6: غالت

انس7تا 6: پروتئین

فنجان3: لبنیات



از چه غذایی باید پرهیز شود؟

مشخصی از ماهی و تمام انواع الکل  انواع 

کردن مقدار کافئین در رژیم غذاییمحدود 



م طور کامل از الکل باید پرهیز کرد ، مقادیر اندک الکل هبه 
میتواند آسیب زا باشد

لکلا



کافئین

ان قهوه کافئین را باید محدود کرد و بیشتر از یک تا دو فنجمقدار -
چایی و نوشابه هم حاوی مقادیر کمتری . در روز مجاز نیست 

.کافئین هستند ک باید در نظر گرفت



از نوشیدنی های حاوی مقادیر زیاد شکر باید پرهیز کرد مثل
نوشابه  



چه مقدار وزن باید اضافه کرد ؟

ی به اینکه با چه وزنی بارداری مادر آغاز شده است اما به طور کلبسته -
پوند باید به وزنشان 35تا 25با وزن طبیعی به طور میانگین خانم هایی 

افزوده شود  



در سه . به طور کلی در سه ماهه ی اول نیازی به افرایش کالری دریافتی نمیباشد
رایش ماهه ی دوم و سوم باید کالری دریافتی افزایش یابد تا مقدار وزن مناسب اف

کیلو کالری روزانه در 450تا 340مقدار افزایشبه طور میانگین . بیاید 
.سه ماهه ی دوم  و سوم نیاز است



 کیلو کالری نیاز است 2900تا 2200در سه ماهه دوم و سوم به روزانه بین
واحد 10تا 6واحد سبزیجات ، 3/5تا 3واحد میوه ، 2/5تا 2: شامل که 

واحد لبنیات3واحد پروتئین ، 7تا 6غالت ، 



 ه باشد نظر میرسد گیاهخواری متعادل تاثیر نامطلبوبی بر بارداری نداشتبه

رژیم گیاهخواری



نوع ، کافی بودن تغذیه یک رژیم گیاهخواری باید به صورت جداگانه ، بر اساس-
مقدار و تنوع مواد مغذی ارزیابی شود



غ ، ممکن است شامل گوشت حیوانات ، تخم مرکمتر محدود رژیم غذایی گیاهی -
.  یا شیر و محصوالت لبنی باشد



Lacto-ovovegetrian مرغ، شیر، محصوالت شیری را شامل میشود  تخم
اما هیچ نوع گوشتی ندارد   

Lactovegetarian : و محصوالت شیری را شامل میشود اما تخم مرغ و شیر
گوشت را شامل نمیشود



Vegan :کلیه محصوالت حیوانی از جمله تخم مرغ ، شیر و فرآورده های شیر از
.برخی از گیاهخواران از عسل استفاده نمی کنند.  رژیم غذایی حذف می شوند



میباشدرژیم گیاهخواری متعادل مشابه رژیم همه چیز خواری متعادل -

 E، ویتامین Dآهن ، ویتامین: به جز در این موارد 



: مواد غذابی اضافی مورد نیاز به ویژه برای گیاهخواران

اسیدهای چرب اساسیn-3و B12شامل کلسیم، ویتامین 



رژیم بدون گلوتون

 ن رژیم مشهور و دارای مزایای منحصر است اما هیچ نشانه ای مبنی بر داشتاین
وجود مزایا در زنان حامله بدون بیماری سیلیاک یا بدون حساسیت به گلوتون

ندارد



تواندحذف غذاهای غنی از گلوتن در دوران بارداری می -
.دمنجر به مصرف ناکافی تیامین ، ریبوفالوین ، نیاسین ، فوالت و آهن شو



بق یک ط. زنان مبتال به بیماری سلیاک از رژیم بدون گلوتن بهره مند می شوند-
رض خطر  بررسی سیستماتیک ، زنان مبتال به بیماری سلیاک درمان نشده در مع

افزایش نارسایی تولید مثل قرار داشتند



Low carbohydrate diet :

 خابرا انت"کم کربوهیدرات"زنان غیر باردار به دالیل مختلف ممکن است رژیم
.کنند

زنان مصرف اسیدفولیک در زنان با مصرف محدود کربوهیدرات کمتر از نیمی از
وله  دیگر است و به نظر می رسد در معرض خطر کمی ابتال به نوزاد با نقص ل

عصبی هستند



0.4، یک مکمل ( گرم در روز95یا  5orصدک )کربوهیدرات محدود در مصرف -
میلی گرم اسید فولیک یک ماه قبل و برای دو تا سه ماه اول پس از 0.8تا 

.شودبارداری مصرف 



ود را خانم های با جذب ناقص الکتوز، توانسته در اواخر بارداری تحمل الکتوزی خ-
باال ببرند این اتفاق به کندی انتقال در روده در دوران بارداری و سازگاری

.استمصرف الکتوز نسبت داده شده باکتریایی با افزایش 



واد غذایی زنانی که قادر به مصرف مقادیر کافی کلسیم از طریق لبنیات و سایر م-
دنی های نیستند می توانند از مکمل های کلسیم استفاده کنند یا غذاها و نوشی

.غنی شده با کلسیم را مصرف کنند



مصرف فلوراید

از نظر تئوریک ، زنان بارداری که در مناطقی زندگی می کنند که آب حاوی-
ت به فلوئور نیست یا فقط آب بطری بدون فلوره مصرف می کنند ، ممکن اس

.میلی گرم در روز نرسند3مقدار کافی فلوراید یعنی 



اتی که تعیین میزان مصرف فلوراید دشوار است ، زیرا ممکن است فلوراید در مایع-
وپ به عنوان مثال س)برای نوشیدنی های بطری و غذاهای آماده استفاده می شود 

و در چای و غذاهای دریایی وجود داشته باشد(  ، سبزیجات کنسرو شده



مصرف مکمل های حاوی فلوراید در بارداری را توصیه نمیکند CDCسازمان -



روزه داری

ن  ساعته ، سطح گلوکز ، انسولین و آالنی18تا 12طی یک شبانه روز روزه داری -
کسی  در پالسما کاهش می یابد ، و سطح اسیدهای چرب فاقد پالسما و بتا هیدرو

.بوتیرات افزایش می یابد



ده و اسیدهای چرب آزاد و بتا هیدروکسی بوتیرات نیز از طریق جفت منتقل ش
.توسط جنین متابولیزه می شوند



ر روزه در مطالعات مربوط به گوسفند و انسان ، بیشترین تأثیر گزارش شده د-
.داری ، کاهش حرکات تنفسی جنین است 



در مطالعات نتیجه حاملگی کوتاه مدت در زنان سالم که در ماه رمضان روزه می
ی هیچ به طور کل( در طی آن روزه از طلوع تا غروب خورشید اتفاق می افتد)گرفتند 

.اثر سو بر جنین یا جریان خون رحم گزارش نکرده اند



اه با این حال ، یک مطالعه طوالنی مدت گزارش داد که قرار گرفتن در معرض م-
ته رمضان در اوایل بارداری ممکن است اثرات سوئی بر مرگ و میر کودکان داش

باشد



در مطالعه ای که  در ماه رمضان هنگام بارداری ، سه ماهه اول یا سه ماهه دوم -
سال از مادران مسلمان به 5اتفاق افتاده است ، میزان مرگ و میر کودکان زیر 

بیشتر از کودکان از مادران غیر مسلمان در همان زمان درصد 30-20ترتیب 
.متولد شده اند



در هنگام exposureمرگ و میر دوران کودکی در فرزندان مادران مسلمان، با -
.درون رحمی، افزایش پیدا نکرده بودexposureسه ماهه سوم و یا در غیاب 



پروبیتویک ها

ر مطالعات د.  مصرف مکمل های پروبیوتیک به طور فزاینده ای محبوب است
وب مورد استفاده از پروبیوتیک در دوران بارداری افزایش خطر پیامدهای نامطل

جنین را گزارش نکرده است ، اما داده ها محدود هستند



 . برخی از شواهد نشان می دهد که استفاده از پروبیوتیک در دوران بارداری
هابی  ممکن است اثرات مفیدی در مادر داشته باشد ، مانند کاهش خطر وقایع الت

.و پره اکالمپسی و بهبود متابولیسم گلوکز مادر



(foodborne)غذااجتناب از عفونت های منتقله از طریق 

بیماری های منتقل از طریق غذا می توانند باعث بیماری های مادرزادی ، سقط 
ز برای کاهش خطر بیماری های ناشی ا.  جنین ، زایمان زودرس و مرگ جنین شوند

:باردارغذا ، مهم است که زنان 



 مرغ فقط گوشت ، ماهی و. عمل کنید( شستن مکرر دست)به بهداشت  شخصی
از مصرف لبنیات غیر .کامالً پخته شده مصرف کنید ( از جمله تخم مرغ)

پاستوریزه خودداری کنید



از . قبل از خوردن میوه ها و سبزیجات تازه آنها را کامالً در زیر آب روان بشویید
.   خودداری کنید( از جمله یونجه ، شبدر ، تربچه و ماش)خوردن جوانه های خام 

کردن  پاک.  باکتری ها می توانند از طریق ترک پوسته به دانه های جوانه وارد شوند
.این باکتری ها تقریباً غیرممکن است



توکسوپالسما

ه شده ، توکسوپالسموز در اثر مصرف گوشت یا فرآورده های گوشتی نپخته یا پخت
ودمیوه ها یا سبزیجات آلوده به خاک آلوده و آب تصفیه نشده آلوده ایجاد می ش



بروسال

ه از بروسلوز در اثر مصرف مواد غذایی آلوده مانند شیر خام ، پنیرهای تهیه شد
. یا گوشت خام ایجاد می شود( خام)شیر غیر پاستوریزه 



لیستریا مونوسایتوژنز. 

وری لیستریا یکی از آلوده کننده های کم سطح مواد غذایی فرآوری شده و فرآ
غذاهای پخته شده گرم وسیله انتقال.  نشده از منشا گیاهی و حیوانی است

.لیستریا نیستند



(liver-based)مصرف غذاهای بر پایه ی کبد 

به دلیل مصرف بیش از حد( به عنوان مثال ، چربی های کبدی یا سوسیس
.ممکن است در بارداری مضر باشد Aویتامین 



محصوالت گیاهی

اجتناب از مصرف داروهای گیاهی و مکمل ها در دوران بارداری ، به جز زنجبیل



نظارت عملی بر تغذیه



Thank you


