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٢٩ 

  اثر تغذیه با شیر مادر  بر چاقی  
  

  سما عبدالحسین زاده ،دکتر زکیه رستم زاده  نویسندگان:
  دانشگاه :علوم پزشکی ارومیه آدرس:

rostamzadehzakieh@yahoo.com  
  

قلبی عروقی ، فشار خون باال ،  هاي یماريبن کودکی عاملی مؤثر بر اضافه وزن در سنین بزرگسالی و بروز :اضافه وزن در  دورامقدمه 
  و باید از آن پیشگري نمود شود یمبنابراین افزایش چاقی در دوران کودکی یک نگرانی جدي محسوب  باشد یمدیابت و ... 

 يها پژوهشارتباط آن با شیوع اضافه وزن و چاقی در دوران کودکی تا بحال در رابطه با تغذیه با شیر مادر در  دوران شیرخوارگی و 
اضافه وزن و چاقی در شیر مادرخواران کاهش چشم گیري داشته و در بعضی  ها پژوهشمتعددي انجام شده است که در  بعضی از این 

  مطالعات دیگر این اثر محافظتی بر کاهش وزن و چاقی نشان داده نشده است
 این مرور نظام مند کشف ارتباط میان تغذیه با شیر مادر و پیشگیري از چاقی و اضافه وزن در  دوران کودکی است .هدف از 

 google علمی معتبر  همچون  يها دادهمناسب ،مقاالت مرتبط از پایگاه  يها واژه: در این مقاله مروري با استفاده از کلید روش 

scholar  ،pubmed  ،web of science   جمع آوري شده است  
میالدي منتشر  2015تا    1999دیگر که در بازه زمانی  يکشورهابا توجه به تجزیه و تحلیل مقاالت منتشر شده در ایران و  نتیجه :

کودك شیرخوار از شیر مادر بیش از شش  ي استفادهکه مدت زمان  آید یمحداکثر مزایاي تغذیه با شیر مادر زمانی به دست  اند شده
اه ( تا دو سالگی به همراه غذاي مکمل ) باشد . تغذیه با شیر مادر در پیشگیري از چاقی مؤثر است حتی زمانی که مدت زمان آن م

  محدود است .
علت و معلولی وجود دارد اما این رابطه مستقل  ي رابطهبین تغذیه با شیر مادر و جلوگیري از چاقی در دوران کودکی یک  بحث :
  نیست .


