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Abstract 

Background: Nutrition assessment is a routine method for determining the nutritional needs of 
individuals, especially for vulnerable groups (women, infants, and children). One of the important 
criteria for assessment of nutritional status is determining the concentration of a nutrient after its 
intake.  

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 80 lactating mothers were selected from 
private and public hospitals in Tabriz. Data gathered through the questionnaire included general 
information concerning lactating mothers and also their nutritional diet. 
Since vitamin A and beta-carotene were measured through Karr-Price method, vitamin A and beta-
carotene concentrations were measured at 620 nm wavelength. 

Results:  There was a significant positive correlation between retinol intake and colostrum 
retinol of lactating mothers (p≤0.01) (r = 0.28). Also, retinol intake showed a positive and significant 
correlation with total vitamin A (retinol equivalent) in colostrum (p≤0.002) (r= 0.33).  

Conclusion: Daily retinol and beta-carotene intake affect retinol of colostrum which its proper 
concentration in mother’s milk can play an important role in better function of this vitamin for both 
mother and child. 
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  126-132، 1389، زمستان )53شماره پیاپی  (4، شماره 13                                                                                                                       سال 
  

 تی با میزان رتینول موجود در شیر آغوز مادران شیرده رتینول دریافرابطه معادل
  مراجعه کننده به زایشگاه هاي شهر تبریز

  
  3 ناهید موریس2محمد رضا پالیزواندکتر ، *1محمود رضا نخعیدکتر 

  
  دانشگاه علوم پزشکی، اراك ، ایران ،ي تخصصی تغذیه، گروه بیوشیمی، تغذیه و ژنتیکااستادیار، دکتر -1

 ي تخصصی فیزیولوژي، گروه فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی، اراك، ایران ا، دکتردانشیار -2

  اراك، ایران بخش مامایی بیمارستان قدرس اراك،کاردان مامایی، -3

  
 29/2/89 ، تاریخ پذیرش 24/10/88تاریخ دریافت 

   چکیده
اي افـراد بـه خـصوص     ن نیازهـاي تغذیـه  هاي معمول براي تعیـی  اي یکی از روش  ارزیابی وضعیت تغذیه:زمینه و هدف  

 میزان دریافتی اي، وضعیت تغذیهیکی از معیارهاي مهم براي ارزیابی . است) ها مادران، اطفال و بچه(هاي آسیب پذیر  گروه
  ..می باشدیک ماده مغذي و میزان آن در شیر 

انتخـاب شـد   شهر تبریز صوصی و دولتی هاي خ مادر شیرده از بین زایشگاه 80در این مطالعه مقطعی،      :ها روشمواد و   
 ان اطالعات مربوط به رژیم غذایی مادرو از دو قسمت اطالعات کلی در مورد زنان شیرده      نامه پرسشاطالعات مربوط به    

غلظت ویتامین  بنابر این روش  روش کار پرایس بوداساسکاروتن بر-بتا و Aگیري ویتامین  روش اندازه. بودتشکیل شده 
A گیري شد  اندازهنانومتر 620در طول موج  اروتن ک– بتا و.   

همچنـین   ).p≥01/0(و  ) r= 28/0( رتینول دریافتی با میزان رتینول شیرمادر همبـستگی مثبتـی را نـشان داد                :ها یافته
و ) r=33/0(در شیر آغوز همبستگی مثبتی را نـشان داد     ) معادل رتینول  (Aرتینول دریافتی با میزان کل فعالیت ویتامین        

)002/0≤p(.   
مناسب آن در شیر  میزان گذارد و  کاروتن بر روي میزان رتینول آغوز اثر می- بتا دریافت روزانه رتینول و    :نتیجه گیري 

  .تواند در عملکرد بهتر این ویتامین در مادر و نوزاد نقش مهمی داشته باشد مادر می
   یردهشیر آغوز، مادران ش، معادل رتینول، رتینول: واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  

  اراك سایت سردشت ، دانشکده پزشکی ، گروه بیوشیمی ، تغذیه و ژنتیک :نویسنده مسئول  *
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  مقدمه 
کـه کمبـود ویتـامین آ در سـطح          با توجـه بـه ایـن      

جـزو  جهانی مطرح اسـت و عـالوه بـر آن طـرح ایـن مـساله          
ــوم پزشــکی اراك   اولویــت ــشگاه عل ــاتی در دان ــاي تحقیق ه

راه  باشد، و ازطرف دیگر این ماده مغذي اثرات مهمی در    می
اندازي سیستم ایمنی و همچنـین بـراي عمـل بینـایی و رشـد              

کنـد کـه مقـدار منتقلـه ایـن       نوزاد دارد، ضرورت ایجاب می   
ررسـی  شود، مـورد ب  ماده مغذي که از مادر به نوزاد منتقل می     

اهداف کاربردي این تحقیق بـه ایـن شـرح اسـت     . قرار گیرد 
توان براي اطمینان  که هنگامی که این رابطه مشخص شود می

از دریافت مناسب ایـن مـاده مغـذي بـه نـوزاد، راه کارهـاي                
) رتینـول (ویتـامین آ    . اي براي مادران باردار، ارائـه داد       تغذیه

لولی طبیعی، رشد   هاي اساسی در بینایی، تمایز س      داراي نقش 
ــی و  ــستم ایمن ــو، سی ــل  و نم ــد مث ــت تولی ــزء  . اس ــال ج رتین

هـاي مخروطــی و   هــاي بینـایی در ســلول  سـاختمانی رنگدانـه  
اي شبکیه چشم است و بـراي دریافـت نـور ضـروري            استوانه

نقش اساسی ویتامین آ در عملکرد سیـستمیک، شـامل      . است
ا نقـش  هـ  گلیکـو پـروتئین  . باشد ها می  ساخت گلیکو پروتئین  

مهمی در عملکردهاي سطح سلولی دارند، که از ایـن گـروه            
هـم چنـین   . توان تجمع سلولی و شناسایی سلول را نام برد      می

ــل      ــرد و تکام ــی، عملک ــل طبیع ــد مث ــراي تولی ــامین آ ب ویت
. )1(استخوانی و کارکرد صحیح سیستم ایمنی ضروري است       

ش ها داشته و نقـ     ویتامین آ نقش مرکزي در تکامل لنفوسیت      
عالوه بر آن فعـال سـازي   . کند حیاتی در پاسخ ایمنی ایفا می  

هـاي   هاي تنظیمی سیستم ایمنی و لنفوسـیت       ترین سلول  عمده
– T                 به عهـده اسـید رتینوئیـک اسـت کـه یکـی از مـشقات 

ها گلبول قرمز در هر ثانیه    میلیون. شود ویتامین آ محسوب می   
اسـتم سـل    هها ک ل شود، پیش ماده این سلو  در بدن ساخته می   

باشند، براي تمایز سلولی طبیعی خـود        می (Stem-Cells) ها
 در به عـالوه ویتـامین آ نقـش مهمـی      . به ویتامین آ نیاز دارند    

ــسهیل ــل  ت ــراي تکام ــدن ذخــایر آهــن، ب ــه حرکــت در آم  ب
. )2(هاي قرمز و یکپارچگی آنها به عهده دارد   بخشیدن گلبول 

ــه    ــعیت تغذی ــابی وض ــاي ارزی ــی از معیاره ــراد اي یک  در اف
در گروهی  . گیري معیارهاي بیوشیمیایی در خون است      اندازه

برند،  سر میه ب) شیر دهی (که در شرایط فیزیولوژیک خاص      
گیـري ایـن     گیري میـزان رتینـول شـیر، هماننـد انـدازه           اندازه

ــراي     ــاري ب ــوان معی ــه عن ــت دارد و ب ــرم اهمی ــب در س ترکی
اسـتفاده قـرار   تشخیص کمبود ویتامین آ در اطفال آنها مورد         

بـر ایـن نکتـه      ) 1998(سازمان جهـانی بهداشـت      . )3(گیرد می
تاکید دارد که دریافت مناسب رتینول در مادران، بـا کـاهش       

تـرین   بیماري در دوران بچگـی همـراه بـوده و یکـی از مهـم          
گزارشـات مربـوط بـه      . )4(باشـد   مـادر مـی    هاي سالمتی معیار

بـه  ه مقـدار  غلظت رتینول شیر مادران حاکی از آن اسـت کـ         
 -45/2(اي   آمده در کشورهاي مختلف، طیف گسترده    دست

ــر 7/0 ــول در لیت ــی )  میکروم ــشان م ــد را ن ــضی از . ده در بع
کشورهاي در حال توسعه رتینول دریافتی از طریق شیر مـادر       

عالیم کمبود  به نوزاد مناسب بوده و رشد کامل را تامین و از  
یـافتی از طریـق     میزان در . این ویتامین جلوگیري کرده است    

 میکــرو گــرم درروز بــوده 120-170مـادر بــه نــوزاد در حـد   
ــامین آ در رشــد دارد،  . )5، 4(اســت ــه اهمیتــی کــه ویت نظــر ب

پیـشنهاد کـرد چنانچـه وزن    ) 1988(جهـانی  سازمان بهداشت  
ــه دســت   آمــده اطفــال حــداقل در حــد صــدك دهــم      ب

گر میزان دریافـت مناسـب        باشد، نشان  WHOاستانداردهاي  
 کـاروتن   -رتینول و بتا  . )6(ویتامین توسط آنها بوده است    این  

هاي موثري براي دفاع نوزاد در مقابـل اثـرات           آنتی اکسیدان 
شوند که   باشند و باعث می    می) تک الکترونی (اکسیژن نوزاد   

. )9-7(طفل میزان دریافتی اکسیژن از محیط را تعـدیل نمایـد          
نول دریافتی هدف از اجراي این تحقیق بررسی رابطه بین رتی    

با میزان رتینول موجود در شـیر آغـوز مـادران شـیر ده بـوده                
با توجه به اهمیت وجود میزان کـافی رتینـول در شـیر              . است

هـانی در کنتـرل وجـود      جمادر و نیز تاکید سازمان بهداشـت        
مقادیر کافی رتینول به جیره غذایی و شیر مادران ، اطـالع از     

 شـیرده و میـزان رتینـول        میزان دریافت رتینول توسط مادران    
ترشح شده در شـیر کـه در حقیقـت میـزان رتینـول دریـافتی          

توانـد در فـراهم نمـودن       دهـد، مـی    توسط نوزاد را نـشان مـی      
  .تغذیه مناسب براي داشتن نسلی بهتر در آینده موثر باشد
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  روش کار 
بر روي مادرانی که بـراي  1386این مطالعه در سال   

وصی و دولتـی شـهر تبریـز        هاي خـص   وضع حمل به زایشگاه   
اي و پس از     گیري طبقه  مراجعه کرده بودند، به صورت نمونه     

در بـین مـادران     . اخذ رضایت نامه کتبـی از آنهـا انجـام شـد           
آنهایی که در دوران بارداري از دارو اسـتفاده کـرده             شیرده،

. بودند یا سزارین شده بودند، از مطالعه کنـار گذاشـته شـدند            
زایمان نیز دارو مصرف کرده، هـم چنـین        مادرانی که بعد از     
هاي مزمن یا عفـونی داشـته یـا دخانیـات            مادرانی که بیماري  

زیرا ابتالي بـه   . کردند از این مطالعه حذف شدند      مصرف می 
 با بروز کم اشتهایی و کاهش جذب مواد مغـذي     هاي عفونت

. از جمله ویتامین آ در ایجاد کمبود این ویتامین نقـش دارنـد   
ــی داشــتند فقــط مــادرا . نی انتخــاب شــدند کــه زایمــان طبیع

مادرانی که عمل زایمان آنها در منزل صـورت گرفتـه اسـت             
ایـن  . اند شدهجزو خطاهاي تصادفی و سیستماتیک محسوب       

اطالعات مربوط بـه  . بررسی به روش مقطعی انجام شده است 
 از دو قـسمت مشخـصات دموگرافیـک در مـورد            نامه پرسش

 ي مربـوط بـه رژیـم غـذایی مـادران        هـا  داده ومادران شیر ده    
ي تــن ســنجی نظیــر قــد و وزن و هــا داده. تـشکیل شــده بــود 

ي بیوشیمیایی نظیر رتینول و بتا کاروتن در شیر آغـوز         ها داده
گیري طبق استانداردهاي سازمان    زمان نمونه . گیري شد  اندازه

بهداشت جهانی حدود چهار ساعت بعد از صرف صبحانه در     
. )10(دهـد   رقم تابتی از رتینول را نشان مـی       نظر گرفته شد که   

ي مربوط به مادر با استفاده از پرونده پزشکی و سئوال         ها داده
اطالعات مربوط بـه رژیـم غـذایی    . از نامبرده صورت گرفت  

گذشته مـادر   مادر نیز به شکل متوسط سه روز غذاي مصرفی   
 و پس از آنالیز آن، بـا اسـتفاده از کتـاب           )12،  11(پرسیده شد 

جدول ترکیبات مواد غذایی، میزان رتینول دریافتی محاسـبه         
  .)13(شد

اي که بـر روي      در مطالعه جهت تعیین حجم نمونه     
 نمونه از شیر مادران بـه عنـوان پـیش آزمـون انجـام شـد،             20

  : گیري و ارقام زیر به دست آمد میزان رتینول در شیر اندازه
  لیتر  میکروگرم در هر صد میلی 10= خطاي استاندارد 

  لیتر  میکروگرم در هر صد میلی2/45= انحراف معیار 

، حجم  درصد 95با در نظر گرفتن ضریب اطمینان       
 بـا اسـتفاده از نـرم        هـا  دادهآنـالیز   .  نفر شد  80نمونه مورد نیاز    

  .  انجام شدSPSSافزار 
  کاروتن -روش آزمایش براي رتینول و بتا

یدار گیري رنگ آبی ناپا    این روش بر مبناي اندازه    
ن قـرار گرفتـه     احاصله از رتینول بر روي تري کلرور آنتیمـو        

 620جـذب نـوري رنـگ ایجـاد شـده در طـول مـوج               . است
، 14(باشـد  ، تابعی از غلظت این ویتامین در محلول مـی         نانومتر

15(.   
سه میلی لیتر از    روش کار به این صورت است که        

 و  سـانتی متـري ریختـیم   15شیر آغوز را در لولـه سـانتریفوژ       
 درصد را به آن اضـافه  90 میلی پتاس نرمال در الکل     3سپس  
 دقیقـه محتـوي   20براي صابونی شـدن کامـل مـدت      . کردیم

گراد باقی ماند،     درجه سانتی  50-60لوله سانتریفوز، در حمام     
لیتـر اتـر دو پتـرول اضـافه           میلـی  6به مخلوط صابونی شـده      . 

 Shaker  دقیقـه آنهـا را در دسـتگاه   10کردیم و براي مـدت   
.  انجـام دهـد  اتر بتواند عمل استخراج را کـامالً   قرار دادیم تا    

 R.P.M500 دقیقـه در دور  2هاي حاصل را به مـدت        محلول
قرار دادیم، دو الیه بوجود آمد، الیه باالیی را که حاوي اتـر     

 2 منتقـل کــرده،  Cuvettهــاي  و بتـا کـاروتن اســت بـه لولـه    
 ایـن محلـول در    ودشـ افه اضـ  لیتر اتر دو پترول ، بـه آن     میلی

ــوج   ــول م ــرون  452ط ــی میک ــراي   ( میل ــوج الزم ب ــول م ط
ه ، به وسیله اسپکتروفوتومتر خوانـد   ) کاروتن -گیري بتا  اندازه

 در اسـپکتروفوتومتر،    Cuvettهـاي    ، بعـد از قرائـت لولـه       شد
گراد قرار داده و به طور       درجه سانتی  50-60آنها را در حمام     

را تبخیر کردیم، آنچه باقی      آنهمزمان توسط گاز ازت، اتر      
 میلی  1 بود که آنرا درکلروفرم حل کردیم،        Aماند، ویتامین   

ها  لیتر کلروفرم و یک قطره انیدرید استیک به هریک از لوله    
 6اضافه نمـوده، در دسـتگاه اسـپکتروفوتومتر قـرار دادیـم و              

میلی لیتر از محلول تري کلرور آنتیموآن به آن اضافه کرده،          
 620ه میزان جذب نور یا عبور نور را در طـول مـوج               بالفاصل

. یادداشـت کـردیم  ) با اسـتفاده از فیلتـر قرمـز      (میلی میکرون   
. نمونه شاهد را نیز در دسـتگاه اسـپکتروفوتومتر قـرار دادیـم            
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 و بتـا    Aمرحله آخر رسـم منحنـی اسـتاندارد بـراي ویتـامین             
  .کاروتن بود

تفاده اطالعات به دست آمده در این تحقیق بـا اسـ          
 و آمار توصیفی و نیـز اسـتفاده از    SPSSاز نرم افزار آماري

سـطح  . آزمون همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت        
  .  در نظر گرفته شده است05/0دار در این تحقیق  معنی

  
  یافته ها 

  مشخصات دموگرافیک  مادران 
. اطالعات تن سنجی مادران شیر ده بیان شده است  

 5/10وزن در دوران بارداري به طور متوسط   میانگین افزایش   
  ).1جدول(کیلو گرم بود

  
  

  مشخصات دموگرافیک مادران . 1جدول 
  )انحراف معیار (میانگین   تعداد   ویژگیهاي مادران 

  7/53)7/9(  80  ) کیلو گرم (وزن 
  2/154)4/7(  80  )سانتیمتر(قد 

ــزایش وزن در دوران  افـــــــ
  )کیلو گرم(بارداري

80  )97/0(5/10  

  2/27)6(  80  ) سال(سن 
  

  آنالیز رژیم غذایی و شیر مادران 
حداقل و حداکثر رتینول دریافتی بر حسب معادل        

 میکروگـرم در روز و میـانگین و   2264 و 42رتینول به ترتیب 
 ).2جـدول ( را نشان داد9/959)4/526 (انحراف معیار آن رقم   

 6/56 میکروگــرم بتــا کــاروتن 6/77میـانگین رتینــول آغــوز  
ــادل    م ــول مع ــت رتین ــل فعالی ــانگین ک ــرم و می  5/82یکروگ

  ). 3جدول(لیتر، به دست آمد میکروگرم در هر صد میلی
  
  

  در روزمیزان رتینول دریافتی . 2جدول 
 میانگین  

  )انحراف معیار( 
  حداکثر  حداقل

ــول   ــزان رتینــ میــ
میکرو گرم  (دریافتی  

  ) در روز 

)4/526(9/959  42  2264  

  
  
  

میزان رتینول ، بتا کاروتن و  کل فعالیت رتینول در  میانگین . 3جدول  
  شیر آغوز 

ــانگین   تعداد  پارامترهاي بیوشیمیایی شیر آغوز  ــراف (میـ انحـ
  )معیار

میکرو گرم در هر صـد      (رتینول  
  )میلی لیتر

80  )7/44(6/77  

میکرو گرم در هر صد (بتا کاروتن
  )میلی لیتر

80  )5/50(6/56  

م میکرو گـر (کل فعالیت رتینول  
  )در هر صد میلی لیتر

80  )8/46(5/82  

  
 منـابع    درصـد  70در مورد منابع دریـافتی رتینـول،        

ــاهی و    ــابع گی ــول، من ــافتی رتین ــد30دری ــابع  درص  آن از من
  ).4جدول (شد حیوانی تامین می

  
   منابع دریافتی رتینول مادران.4جدول 

  میانگین در صد تشکیل دهنده  منابع تامین کننده
  70  منابع گیاهی
  30  منابع حیوانی

  
رتینــول دریــافتی بــا میــزان رتینــول شــیرمادر،      

، عـالوه  )p≥01/0(و ) r=28/0(همبستگی مثبتـی را نـشان داد   
معادل ( Aبر آن رتینول دریافتی با میزان کل فعالیت ویتامین           

ــشان داد ) رتینــول ــز همبــستگی مثبتــی را ن . در شــیر آغــوز نی
)33/0=r ( و)002/0≤p)( 1نمودار(.  

  

  
   ارتباط بین رتینول شیر با رتینول دریافتی.1مودار ن

نمودار ارتباط مثبتی بین رتینول شیر و رتینول دریافتی توسط مادر را         
  )P ≥  002.0. (نشان می دهد 
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  بحث
ــه   ــن تحقیـــق نـــشان داد کـ ــایج حاصـــل از ایـ نتـ
بیــشترین منبــع تــامین کننــده رتینــول دریــافتی در مــادران از 

 و بـین رتینـول دریـافتی و رتینـول         منابع گیـاهی تـامین شـده      
ــود دارد     ــی وجـ ــستگی مثبتـ ــادر همبـ ــیر مـ ــود در شـ موجـ
همچنــین ایــن تحقیــق نــشان داد کــه میــزان رتینــول موجــود 
ــودن     ــر آورده نم ــت ب ــب جه ــد مناس ــادران در ح ــیر م در ش

ــه  ــاي تغذی ــود  نیازه ــوزاد ب ــشان داده  . اي ن ــه ن ــن مطالع در ای
 از منـابع    صـد در 70شد کـه از کـل میـزان رتینـول دریـافتی             

ــاهی و  ــامین مــی درصــد 30گی ــوانی ت ــابع حی  در. شــود  از من
ــه ــال     مطالعـ ــط نیـــومن در سـ ــه توسـ   انجـــام 1994اي کـ

، مـشخص شـده اسـت کـه اکثـر زنـان در کـشورهاي                )5(شد
در حــال توســعه بــه علــت ارزان و قابــل دســترس بــودن       

ــاز    ســبزي ــول هــستند، نی ــیش مــاده رتین هــاي پررنــگ کــه پ
ذي را از مـصرف ایـن گـروه غـذایی         خود بـه ایـن مـاده مغـ        

رسـد اگـر     بـه ایـن ترتیـب بـه نظـر مـی           . آورنـد  به دست مـی   
ــدارد   ــافتی مــشکلی وجــود ن چــه از نظــر میــزان رتینــول دری
ولـی جـاي منــابع حیـوانی بــراي دریافـت ایــن مـاده غــذایی      

ــامین آ یاز آنجــا. خــالی اســت ــوانی ویت ــابع حی  از ،ی کــه من
یــز حــذف چربــی دارنــد و ن قابلیــت جــذب بیــشتري برخــور

ــامین آ    ــذب ویت ــدم ج ــب ع ــه موج ــذایی روزان ــم غ  ،از رژی
ــی   ــاهی آن مـ ــابع گیـ ــژه از منـ ــه ویـ ــود بـ ــیه )16(شـ ، توصـ

گـردد کـه بـراي افـزایش دسترسـی بـه رتینـول، مـادران                 می
شـیرده از چربـی و نیـز منــابع حیـوانی تـامین کننـده رتینــول       

ــد  ــتفاده کنن ــشتري اس ــافتی    . بی ــول دری ــزان رتین ــز می ــه ج ب
ــل د ــی  عوام ــه م ــري ک ــول    یگ ــزان رتین ــر روي می ــد ب توانن

تــوان بــه ســن  موجـود در شــیر مــادر تــاثیر گــذار باشــند مــی 
ــان ــداد زایم ــا اشــاره کــرد  مــادر و تع اگــر چــه برخــی از  . ه

ــشان داده گــزارش ــا ن ــان  ه ــداد زایم ــین ســن و تع ــد ب ــا و  ان ه
میـزان رتینـول موجـود در شـیر آغـوز ارتبـاط مثبتـی وجــود        

ــن . )17-19(دارد  ــه در ای ــدهمطالع ــن و   دی ــین س ــه ب ــد ک  ش
ــاط     ــادر ارتبـ ــیر مـ ــول شـ ــزان رتینـ ــا میـ ــان بـ ــداد زایمـ تعـ

ــی ــدارد  معنـ ــود نـ ــاران  . داري وجـ ــاروآ و همکـ ، )1997(بـ
ــاط معنـــی  ــول  نـــشان دادنـــد ارتبـ ــین غلظـــت رتینـ داري بـ

ــدارد   ــود ن ــادر وج ــن م ــیر و س ــه . )20(موجــود در ش ــر چ اگ
ــا    ــشده اســت، ب ــان ن ــن اخــتالف بی ــراي ای دلیــل مشخــصی ب

معتقدنــد ایــن  ) 2003( حــال دیمنــستین و همکــاران   ایــن
هـا بـا میـزان رتینـول       عدم ارتبـاط بـین سـن و تعـداد زایمـان           

ــد ناشــی از وجــود مکانیــسم  مــی ــدن  توان ــی در ب ــاي جبران ه
ــیر نــوزادان       ــود در ش ــامین آ موج ــامین ویت ــت ت ــادر جه م

ــد ــایی . )21(باش ــت از آنج ــین   در نهای ــسیاري از محقق ــه ب ک
ــ  ــزان رتینـ ــد میـ ــه  معتقدنـ ــادر نمایـ ــیر مـ ــود در شـ ول موجـ

ــار( ــسبتاً) معی ــه  ن ــعیت تغذی ــابی وض ــراي ارزی ــساسی ب اي   ح
ــا محـــسوب مـــی  ،)22-24، 4(شـــود مـــادران و نـــوزادان آنهـ

ــیر مــادر       ــود در ش ــت ویتــامین آ موج ــودن غلظ ــب ب مناس
اي در  توانـد نـشان دهنـده مناسـب بـودن وضـعیت تغذیـه            می

ــا مــادران و نــوزادان شــرکت کننــده در ایــن تحقیــق  باشــد ب
ــم     ــی از رژی ــدم حــذف چرب ــدد در ع ــد مج ــال تاکی ــن ح ای
غذایی مـادر و نیـز اسـتفاده بیـشتر از منـابع حیـوانی ویتـامین          

اي مــادر و نــوزادان  توانــد ســبب بهبــود شــرایط تغذیــه آ مــی 
  .از نظر این ماده غذایی باشد

  
  نتیجه گیري 

نتـــایج مطالعـــه حاضـــر نـــشان داد کـــه بـــین      
ــافتی مـــادران بـــ ــاده مغـــذي رتینـــول دریـ ا میـــزان ایـــن مـ

ــی  ــه معنـــ ــا رابطـــ ــیر آنهـــ ــود دارد و  در شـــ داري وجـــ
بیــشترین منــابع تــامین کننــده ایــن ویتــامین در جامعـــه،       

ــت  ــاهی اسـ ــابع گیـ ــی .منـ ــشنهاد مـ ــات  پیـ ــود در مطالعـ شـ
ــدي عــالوه بــر میــزان رتینــول شــیر      ان پــروتئین ز میــ،بع

بانــد شــده بــه رتینــول و پــره آلبــومین ســرم کــه جــزو         
  .گیري شود باشند نیز اندازه ل میناقلین رتتینو

  
  تشکر و قدردانی 

بــدین وســیله از کلیـــه مــادران کـــه بــا میـــل و     
انـد و نیـز از ریاسـت         اشتیاق در ایـن تحقیـق شـرکت نمـوده         

کـه امکـان ایـن تحقیـق     شـهر تبریـز     يهـا  و پرسنل زایـشگاه   
جهـت انجـام ایـن طـرح      . کـنم  اند تـشکر مـی     را فراهم کرده  

  .ی دریافت نشداز هیچ ارگانی کمک مال
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