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 در مادر شیر. آید یم شمار به کودکان اساسی مشکالت از وزن اضافه و چاقی جهان ناطقم از بسیاري در هدف از مرور مقاالت: امروزه
 بزرگسالی و کودکی دوران هاي یچاق بروز از کننده پیشگیري عامل یک بعنوان دارد، کودك و مادر براي که شماري بی مزایاي کنار

  .شد انجام مذکور مطالعه کودکان چاقی ريپیشگی و کاهش در مؤثر عوامل برررسی اهمیت به لذا باتوجه.است مطرح
انتخابی براي مطالعه: مطالعه مذکور یک مطالعه مروري است وگردآوري اطالعات با استفاده از جستجوي کلمات کلیدي  يها روش
جام و ان  pubmed ,sid ,google scholarاطالعاتی  هاي یگاهپادر ,breast feeding childhood,obesity    مادر، شیر چاقی،
  مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفتند. 24 یتاًنهاجمع اوري و  2015تا2005ها سال طی مرتبط مقاالت
 دکوزاهگزانوئیک به توان یم شده، مطرح چاقی مقابل در حفاظتی فاکتور بعنوان که مادر شیر در موجود عوامل جمله و نتایج: از ها یافته
. کرد اشاره لپتین هورمون و)  PUFA(  زنجیر بلند اشباع غیر چرب یدهاياس و باشد یم 3- امگا بچر اسید یک که)  DHA(  اسید
 بیشتر مادر شیر با تغذیه مدت طول چه هر و است مرتبط آینده زندگی در کودکان وزن اضافه و چاقی کاهش با مادر شیر با تغذیه
  .شود چاقی کاهش باعث تواند یم ماهگی6 تا مادر شیر با انحصاري تغذیه همچنین. است کمتر کودکان چاقی احتمال باشد

 و جسمی اثرات بر عالوه عمر اول سال دو در آن تداوم و مادر شیر مصرف اینکه به توجه نتیجه گیري اولیه وکاربردهاي بالینی: با
 در چاقی از ناشی واگیر غیر هاي یماريب از بسیاري بروز نتیجه در و چاقی و وزن اضافه کاهش در تواند یم شیرخوار و مادر براي عاطفی
 و ماهگی6 تا مادر شیر با انحصاري تغذیه اهمیت خصوص در بیشتري مشاوره و آموزش است الزم لذا. شود واقع مفید بزرگسالی سنین
  .شود ارائه ها خانواده به زندگی اول سال2 در مادر شیر با تغذیه


