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 بررسی ارتباط تغذیه انحصاري با شیر مادر و پیشگیري از چاقی کودکان
  

 2 یقاسم الله ،* 1 زادهیعل بایفر نویسندگان:
 رانیا ز،مازندران،تنکابن،یتبر یپزشک علوم ز،دانشگاهیتبر ییماما يپرستار ،دانشکدهییماما ارشد یکارشناس يدانشجو 1آدرس: 

 راندوآب،ای¬انی،میغرب جانیز،آذربایتبر یپزشک علوم ز،دانشگاهیتبر ییماما يپرستار ،دانشکدهییماما ارشد یکارشناس يدانشجو 2
  

هاي اخیر در بین کودکان گسترش قابل باشند در سالهاي بسیاري از عوارض مستقیم و غیر مستقیم آن میچاقی که بیماري مقدمه:
اجتماعی از  -صرفی و طول مدت تغذیه با شیر مادر، چاقی والدین، وضعیت اقتصادي توجهی یافته است. وزن هنگام تولد، نوع شیر م

  باشند.عوامل خطر چاقی و اضافه وزن در کودکی می ینتر مهم
چاقی  کننده جلوگیريتواند از عوامل می گاهیآ افزایشماهگی و پیشگیري از چاقی  6تغذیه انحصاري با شیر مادر تا  با توجه به ارتباط

  باشد. ن کودکی و بزرگسالیدورا
 6تغذیه انحصاري با شیر مادر تا  یرتأثاین مقاله مروري بوده که جهت انجام آن از تعداد کثیري مقاالت جدید پیرامون  مواد و روش:

 google scholar،cochrane library ،pubmedمعتبري از جمله   هاي یتساصورت گرفته که با استفاده از  ماهگی بر چاقی

،alternative medicin،iran medex جمع بندي گردیده است.  
تواند محرك عواملی از جمله عامل نکروز دهنده تومور و عامل رشد اپیتلیال : شیر مادر به دلیل دارا بودن ترکیباتی خاص میهایافته

چرب دراز زنجیره با چند پیوند دوگانه  باشند. وجود اسیدهايها) میهاي چربی (آدیپوسیتي تقسیم و تمایز سلولباشد که مهارکننده
 مؤثرو کم بودن نسبت پروتئین به سایر مواد مغذي در شیر مادر نیز از عواملی هستند که در جلوگیري از چاقی در ادامه زندگی 

  هستند.

همراه دارد، از چاقی دوران  ماهگی عالوه بر فواید جسمی و روانی که براي مادر و شیرخوار به 6: تغذیه انحصاري با شیر مادر تا نتایج
کند. با توجه به هاي غیر واگیر است پیشگیري میبینی کننده قوي براي چاقی دوران بزرگسالی و بروز بیماريکودکی که خود پیش

ها به خانواده ها آموزشاینکه در ایران ارتباط تغذیه انحصاري با شیر مادر و چاقی کمتر مورد توجه قرار گرفته، یکی از بهترین استراتژي
هاي ناشی از بخصوص مادران است تا عالوه بر کمک به سالمتی دوران شیرخوارگی گامی بزرگ جهت پیشگیري اولیه از بروز بیماري

  آن در دوران بزرگسالی برداشته شود.

 


