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  بررسی تغذیه با شیر مادر و ارتباط آن  با چاقی در کودکی
  

  هاله اعجاز ، *سمیه قاسم زاده نویسندگان:
  ت دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایراندانشجوي پزشکی، کمیته تحقیقا * آدرس:

  
  

است بطوریکه توانسته در عصر حاضر  توجه اقتصادي و اجتماعی قابل شایع جهانی با عوارض مشکل یک چاقی :هدف و زمینه پیش  
ودکان یک مشکل بزرگ بهداشتی اخیر افزایش شیوع چاقی ک يها سالسالمت در دنیا باشد .در  يها چالش ینتر بزرگبه عنوان یکی از 

دوران بلوغ و بزرگسالی شود. برخی عوامل در   ،که توانسته  است  باعث بروز عوارض و مشکالت پزشکی در کودکی شود یممحسوب 
در بروز چاقی دوران کودکی نقش داشته باشند، بهترین راه براي پیشگیري از چاقی نیز شناخت این  توانند یمدوران شیرخوارگی 

آن  یرتأثتغذیه باشیر مادر و  یرتأثمتعددي را در این زمینه  همچون  هاي یبررس،ازهمین رو محققین  هاست آنامل و محدود کردن عو
بر چاقی کودکان انجام دادند. این مطالعه مروري با هدف برسی تغذیه نوزادان با شیر مادر و ارتباط آن با چاقی در دوران کودکی انجام 

  گرفته است.
 شد استفاده  مدکس و ایرانPubMed مدالین، اطالعاتی هاي یگاهپا از، اي کتابخانه مطالعه بر عالوه اطالعات گردآوري براي :کارروش 

 کودکان جهت مادر و چاقی شیر با تغذیه يها واژه کلید از. گرفت قرار بررسی مورد 2010- 1994  يها سال از موجود مقاالت و
  .گرفت قرار بررسی مورد و حاضرشد مطالعه وارد مرتبط  مقاله 31 نهایت در .شد استفاده مقاالت جستجوي

 مؤثردر پیشگیري از بروز چاقی  توانند یمانجام شده نشان داده است که ترکیبات موجود در شیر مادر  يها پژوهش هاي یافته :ها یافته
ه عامل نکروز توده و عامل رشد اپیدرمال باشد که خود مهار محرك عواملی از جمل توانند یمباشند . شیر مادر حاوي ترکیباتی است که 

 تواند یمچربی (آدیپوسیت) است. بعالوه نسبت پروتئین به سایر مواد مغذي موجود در شیر مادر نیز  يها سلولکننده تقسیم  و تمایز 
اسیدي و پروتئولیز مقاوم  PHها نسبت به شیر مادر از جمله ایمونوگلبولین  هاي ینپروتئباشد.همچنین برخی از  مؤثردر این رابطه 

باشند.برخی مطالعات  مؤثر توانند یمو از این بابت در پیشگیري از بروز چاقی   شوند ینمهستند و در نتیجه بطور کامل هضم و جذب 
ز سایرین بوده است که در کودکان چاق سابقه مصرف شیر مادر کمتر ا اند دادهمصرف و عدم مصرف شیر مادر را مقایسه کرده و نشان 

، حتی یک مطالعه  نشان دهنده ارتباط مستقیم  اند نکرده ییدتأنیز ارتباط مصرف شیر مادر با چاقی سنین بعدي را  ها مطالعه.برخی 
که در این زمینه در ایران صورت گرفته بود حاکی از  هایی یبررسبین طول مدت مصرف شیر مادر با احتمال بروز چاقی بود. نتایج 

تباط مثبت مصرف شیر مادر و کاهش احتمال بروز چاقی در سالهاي آینده زندگی بود با اینکه در پاره اي از مطالعات نیز  ارتباط ار
  معنی داري بین این دو عامل وجود نداشت.

 مطالعه شاید دباش یمزیادي نشان دهنده نقش پیش گیري کننده شیر مادر از چاقی در سنین بعدي  يها پژوهشنتایج   :گیري نتیجه
بدهد .بهتر است مطالعات بعدي در سطح وسیع تري  نشان جامعه در را ارتباطی چنین وجود بتواند تري گسترده سطح در نگر آینده

باشد و همچنین  مدت زمان شیر دهی و زمان شروع تغذیه کمکی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین از آنجا که مصرف شیر مادر 
  داده بشود . ها خانوادهبیشتري در این رابطه به  يها آموزشاطفی  بسیاري براي مادر و شیرخوار دارد الزم است فواید جسمی و ع

  چاقی کودك ،شیر مادر ، تغذیه با شیر مادر  کلیدي: کلمات


