
 یوگا و حاملگی

 :مزایای یوگا در دوران قبل از زایمان

حفظ ، های تنفس عمیقیادگیری تکنیک، های کف لگنتقویت ماهیچه، خوابیتسکین و بهبود درد، ورم و بی

 .سالمت عمومی

شان یوگا انجام در هند وزن نوزاد در هنگام تولد در مادرانی که در طی حاملگی براساس مطالعات انجام شده

 .بیشتر بود, زدنددادند نسبت به مادرانی که فقط قدم میمی

( کاهش رشد جنین در داخل رحم و زایمان زودرس -فشارخون ایجاد شده در حاملگی) وقوع مشکالت حاملگی 

هیچگونه عارضه جانبی در گروه یوگا مشاهده . کمتر بود, دادندا انجام میشان یوگدر مادرانی که در طی حاملگی

  .نشد

 :بطور کلی انجام این حرکات در دوران بارداری بی خطر هستند

 کشش پروانه ای

 گاو-حرکت گربه

 .(در سه ماه اول در صورتی که توانستید این حرکت را رو به پایین انجام دهید)حرکت کبری 

 .(به همراه ایجاد تغییراتی که توضیح داده شد)ر حالت نشسته خم شدن به جلو د

 جانبی ٔ  حالت زاویه

 خم شدن به سمت جلو در حالت ایستاده

 (به همراه استفاده از صندلی)حالت مثلثی 

 :ار انجام حرکات زیر خودداری کنید

 خم شدن به عقب

 (بگیریدمگر این که از یک صندلی یا از دیوار کمک )حالت تعادل روی یک پا 



 حرکت شتر

 ایستادن روی دست

 ایستادن روی سر

 باال و عقب سمت به شدن خم

 :تغذيه صحيح در دوران بارداري

بین وزن پیش از بارداری و افزایش وزن طی بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد و در نتیجه سالمتی او رابطه 

تنها نیازهای مادر و جنین هر دو باید برطرف شود، تغذیه مناسب به این معنی است که نه . مستقیمی وجود دارد

به علت طرز فکر اشتباهی که بین . بلکه زمینه یک دوران شیردهی موفقیت آمیز نیز نقش بسیار مهمی را دارد

عوام رایج است یک بانوی باردار برای اینکه کودک سالم و زیبائی به دنیا آورد، تا آنجا که می تواند و بدون هیچ 

در این حالت مادر زمانی به خودش می آید که از فرط چاقی حتی نمی تواند یک قدم راه . باید بخوردکنترلی 

تا  تنظیم شودسریع شده باید در اولین فرصت زیر نظر پزشک متخصص رژیم غذائی  اگر روند افزایش وزن. برود

 .متعادل شود انرژی دریافتیو جنین به بدن برسد و هم خود فرد  بدنهمزمان هم تمام ترکیبات مورد نیاز 

در بعضی از خانم های باردار آب در بدن جمع می شود که این ممکن است با افزایش وزن دوره بارداری اشتباه 

کیلوگرم  1,.0تا  01معموال در دوران بارداری اغلب خانم ها حدود. گرفته شود و سوء تغذیه مادر مخفی بماند

ماهه دوم  6کیلو گرم و در  .تا 0ماهه اول  3به طوریکه در . یکنواخت نیستاین افزایش وزن . افزایش وزن دارند

اگر افزایش وزن بیشتر از این حد باشد احتمال . به طور متوسط هفته ای نیم کیلوگرم به وزن اضافه می شود

بیاید و  فرد غدچار دیابت شود و حتی چاقی پس از زایمان به سرا فرد دارد کودک با وزن باال به دنیا بیاید، خود

 .به این آسانیها به زیبائی گذشته خود برگردد دنتوان



 اصول كلي تغذيه سالم

 پروتئين ها

از منابع سرشار از . از آنجا که پروتئین نقش ساختمانی دارد، اثر مصرف آن در رشد جنین ثابت شده است 

ماهی، دل، جگر، تخم مرغ، پروتئین میتوان به گوشت قرمز بدون چربی، گوشت مرغ بدون چربی، گوشت 

پروتئین برای رشد جنین، جفت، رحم و پستان ها و نیز رفع نیاز . حبوبات، لبنیات، مغزها، نان و غالت اشاره کرد

گرم  61هر سهم معادل . سهم در روز توصیه می شود 3از این گروه مواد غذایی . خود مادر، مورد نیاز است

عدد تخم مرغ یا نصف  .ن حبوبات خام یا یک لیوان حبوبات پخته شده، گوشت قرمز یا مرغ یا ماهی، نصف لیوا

 .لیوان از مغزها می باشد

 (قندها)كربو هيدرات ها 

در یک رژیم غذائی مناسب برای بهبود سوخت وساز مواد غذائی باید نیمی از انرژی مورد نیاز از کربوهیدرات ها 

از افزایش وزن، غالت غنی از نشاسته را از رژیم خود حذف گاهی خانم های باردار برای جلوگیری . تامین شود

کنند که این باعث رو آوردن به مصرف چربی ها و قند های ساده در رژیم غذایی و در نهایت چاقی  می

در حالی که قند های پیچیده مثل نشاسته موجود در غالت و حبوبات هضم و جذبشان طوالنیست و .شود می

پر کرده و احساس گرسنگی را کاهش می دهد و از افراط در خوردن جلوگیری  شکم را برای مدت طوالنی

 .نماید می

 



  چربي ها

ولی درست این است که بطور متوسط حدود . باشد در دوران بارداری عموما مصرف چربی بیش از نیاز واقعی می

استفاده از چربی های حیوانی به جز چربی ماهی . درصد انرژی مورد نیاز روزانه از طریق چربی ها تامین شود 31

 .شوددار کم جایگزین و در عوض چربی های گیاهی مایع آن هم به مق دبه حداقل برس باید

 ويتامين ها

فاکتور دیگری که باید همیشه به خصوص هنگام بارداری در غذای مصرفی باشد ویتامین ها هستند مصرف 

ایجاد مسمومیت کند که با عالئمی مثل تهوع، استفراغ، درد شکم،  فردمقدار زیاد ویتامین ها ممکن است در 

شدن کبد همراه است حتی امکان دارد باعث سقط خودبخودی و کاهش وزن، دردهای مفصلی، سردرد، و بزرگ 

یا نقص در تولد نوزاد شود؛ اسید فولیک یکی از انواع ویتامین هاست که حضورش باعث رشد مغزی کودک و 

باید از زمانی که تصمیم می گیرد که باردار شود فرد . کمبود آن موجب نقص در تشکیل لوله عصبی می شود

د فولیک را شروع کند و تا سه ماهه اول حاملگی ادامه دهد و یا همزمان با شروع مولتی مصرف قرص های اسی

مواد غذایی حاوی اسید فولیک شامل . ویتامین هایی که حاوی اسید فولیک است مصرف آن را قطع نماید

الزم . جگر است ، حبوبات و(مانند انواع سبزی خوردن)خربزه، هندوانه، پرتقال، سبزی های دارای برگ سبز تیره 

به ذکر است بخش عمده ای از اسید فولیک سبزیجات در اثر پخته شدن از بین می رود؛ بنابراین استفاده از 

 .گیرددر رژیم غذایی روزانه مد نظر قرار باید سبزیجات خام 

 : مواد معدني 

 :عبارتند ازمعدنی مهم ترین مواد . بیشتر از گذشته به مواد معدنی نیاز داردبدن در دوران بارداری 

عالوه بر این . مهم ترین ترکیب معدنی کلسیم است که در استخوان سازی و رشد جنین نقش دارد: مکلسی

اغلب با خوردن لبنیات و . مصرف کلسیم در پیشگیری از افزایش فشار خون حاملگی و زایمان زودرس موثر است

اگر کلسیم . باید مصرف شودن شیر و یک لیوان ماست لیوا .روزانه حداقل . دمیشودریافت بدن میوه جات نیاز 



کوچولوی  این عمل هرچند نیاز. دست درازی میکندمادر نرسد، جنین ناچار به کلسیم استخوانهای  بدن کافی به

اگر کمبود . میشود مادرخودخواه را برطرف می کند، ولی باعث پوکی استخوان و یا حتی خرابی دندان های 

 .ه پیدا کند رشد قد کودک کمتر از حد معمول خواهد شدکلسیم باز هم ادام

 موارد منع غذايي در دوران بارداري

 سوسيس و كالباس

این ماده نگه دارنده که ، بر فرآورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس به خاطر اینکه حاوی نیترات هستند

وجود باکتری لیستریا در . باعث پیشگیری از رشد باکتری ها می شود خطر ابتال به سرطان کولون را باال می برد

 . این فراورده های گوشتی بزرگ ترین تهدید برای خانم های باردار محسوب می شود

 تخم مرغ، گوشت و ماهي خام

. اکتری هایی به نام های سالمونال، توکسوپالسموز و کالیفرم ها هستنداین مواد غذایی به صورت خام حاوی ب

درست است که می شود به راحتی از مصرف . سالمونال می تواند باعث بروز عوارضی در سالمت نوزادان بشود

چون از این ماده غذایی به صورت . گوشت و ماهی خام پرهیز کرد اما در مورد تخم مرغ خام کمی دشوارتر است

خام در تهیه سس ها و بستنی های غیرپاستوریزه و برخی از شیرینیجات مانند شیرینی پفکی و غیره استفاده 

 . می شود

 چاي به اندازه

به خاطر اینکه چای مانع از جذب کامل آهن مواد غذایی . دچار کم خونی شودمادر چای امکان دارد با مصرف 

برای همین توصیه می . یک نوشیدنی تحریک کننده مغز استاز این گذشته چای نیز همانند قهوه . می شود

 . نشوددر نوشیدن آن زیاده روی  شود



 كافئين به ميزان كم

میلی گرم کافئین در روز می تواند باعث شود که نوزاد کم  611نتایج پژوهش ها نشان می دهند که مصرف 

 . میلی گرم در روز برسد خطر آسیب به جنین جدی می شود ۰11اگر این میزان به . وزنی به دنیا بیاورید

 شيرين كننده ها با احتياط

آسپارتام نوعی شیرین کننده . نتایج پژوهش ها نشان می دهند که خطر آسپارتام در طول بارداری جدی است

 101.سال  نتایج یک پژوهش دانمارکی که در اواخر. است که در تهیه نوشیدنی های گازدار استفاده می شود

شده است نشان می دهد که با مصرف روزانه نوشیدنی های گازدار که حاوی این شیرین کننده هستند  انجام

 . درصد افزایش می یابد ۸۰خطر زایمان زودتر از موعد به میزان 

 مغز و جگر

و باید از مصرف  مغز حیوانات نیز حاوی باکتری لستریا هستند که روی خانم های باردار تأثیر منفی می گذارند

. می باشد که حتی بیش از نیاز روزانه خانم های باردار است A جگر حاوی میزان زیادی ویتامین. دشو برهیز آن

می توان از سبزیجاتی  A برای جذب ویتامین. می تواند به رشد جنین آسیب بزند A جذب میزان زیاد ویتامین

 .ردیر، ماهی های چرب و تخم مرغ استفاده کمانند هویج یا میوه ها و سبزیجات رنگی دیگر، ش

 : الکل و سيگار

 .سیگاروزن کودک را در هنگام تولد کاهش می دهد .مصرف الکل منجر به سندرم جنین الکلی می شود

 


