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مقدمه :شير مادر به تنهايي بهترين ماده غذايي در شش ماه اول زندگي بوده و سبب رشد و نمو طبيعي و ايده آل در شيرخوار خواهد شد،
تغذيه با شير مادر مي تواند شيرخوار را در برابر عوامل بيماري زا حفاظت نمايد و ضمن تقويت سيستم ايمني در پيشگيري از بيماري ها ي
عفوني  ،آلرژي و مزمن نيز نقش بسيار موثر و کليدي داشته باشد.
روش کار :این مطالعه به صورت توصیفی از طریق مروری برتعداد کثیری از پژوهشهای منتشر شده و مقاالت موجود در اینترنت تهیه
شده است.

نتايج :تغذيه انحصاري با شير مادر به مدت  3تا  4ماه ضمن کاهش بروز خطر حمالت ويزينگ در طي  6سال اول عمر سبب کاهش
بروز آسم و آتوپيک درماتيت و اگزما در  27درصد از شيرخواران عادي و تا  42درصد در شيرخواران با داشتن سابقه فاميلي آلرژي خواهد شد.
هم چنين تغذيه طوالني مدت با شير مادر نيز سبب حفاظت از آتوپي  ،آلرژي غذايي و آسم در دوران کودکي و نوجواني مي شود.در صورت
عدم تغذيه با شير مادر و شروع شير گاو يا مصنوعي در بدو تولد تيترآنتي بادي در يک ماهگي باال رفته و در سه ماهگي به حداکثر مي رسد.
تغذيه با شير مادر سبب تاخير در توليد و يا آنتي بادي به مقدار ناچيزي از نوع  IgGنسبت به شير گاو مي شود و ارتباط معکوسي بين طول
مدت شير دهي و سطح آنتي بادي توليد شده نسبت به شير گاو وجود دارد.انسولين شير مادر در تکامل روده و کاهش قابليت نفوذپذيري
روده به ماکرومولکول هاي ديگر در پيشگيري از آلرژي نقش دارد و سبب تکامل سيستم ايمني شيرخوار مي شود .به تاخير انداختن شروع
غذاي کمکي کودک بعد از شش ماهگي در کاهش بيماري هاي آتوپيک و آلرژي غذايي اثري نداشته وليکن غذاهايي که مادر مصرف مي
کند ممکن است براي شير خوارش ايجاد آلرژي نمايد که مهمترين آن ها شير گاو  ،پروتئين هاي گاوي و سويا  ،تخم مرغ و ماهي است .
بحث و نتيجه گيري :تغذيه انحصاري با شير مادر باعث تقويت سيستم ايمني مي شود ،شير مادر مهم ترين و بهترين عامل حفاظتي
در پيشگيري و يا کاهش و يا تخفيف آلرژي غذايي در کودکان مي باشد ،انجمن کودکان امريکا بيان نموده که تغذيه انحصاري با شير مادر
تا حدود  6ماهگي ممکن است سبب کاهش درماتيت آتوپيک  ،آلرژي و ويزينگ شود.
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