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  قبل از بارداري بر  عمل شیردهی BMI  یرتأثمطالعه با هدف تعیین  هدف: 
اساس تقسیم بندي سازمان بهداشت جهانی توده زن وارد مطالعه شدند. بر  89از طریق مطالعه گذشته نگر انجام گرفت. روش کار:  

  بدنی به جهار گروه تقسیم گردید.
% شکم اول بودند. بروز تمایل به شیردهی و شروع  شیر دهی در زنان 53و   25 ±7نتایج بیانگر آن بود که میانگین سن    نتایج: 

%) گزارش گردید. شروع شیردهی با 79%)  و اضافه وزن (95(%) بود. در حالیکه در زنان با وزن طبیعی 72%)  و چاق پایین تر(68الغر(
اما با با وزن گیري دوران حاملگی، نوع زایمان و ابتال به فشار   (OR= 0.601; 95% CI 0.400, 0.901)تعداد زایمان در ارتباط بود. 

ز زنان در گروه اضافه وزن شیر دهی انحصاري % ا61% از زنان با وزن طبیعی و 75% از زنان الغر، 55خون در بارداري در ارتباط نبود. 
فقط .  p= 0.029, 32%)با شیر مادر در ماه اول داشتند. در زنان چاق شیر دهی انحصاري به طور معنی دار کمتر گزارش گردید (

طول مدت   p=0.002).(% نوزادان شیردهی انحصاري تا سه ماه داشتند که میزان آن در زنان چاق به طور معنی دار پایین تر بود 39
ماه)  بود. دالیل قطع شیر مادر در زنان چاق  3ماه ) کوتاه تر از زنان الغر، وزن طبیعی و اضافه وزن (  1,8شیردهی در زنان چاق( 
  %) گزارش شد. 25%) و بازگشت به کار (29%)، ذخایر ناکافی شیر (35مشکالت دوران بارداري(

جهت تشویق زنان چاق  ها یتحماچاق کمتر از میزان انتظار سازمان بهداشت جهانی است. شیر دهی انحصاري در زنان  نتیجه گیري:
  . باشد یمدر باره شیردهی و کنترل وزن ضروري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


