
 

 

 ها است و برای تداوم نسل و بقاء انسان فطری تمایل این. است انسانی هر تجربیات ترین بدون تردید فرزند آوری و پدر و مادر شدن یکی از پر احساس

در  در متون علمی منع مطلق سنی برای بارداری وجود ندارد اما هر چه سن مادر در بارداری کمتر باشد بهتر است، الزم است بدانید .باشد می ضروری

در آمریکا و کشننورهای زنان باردار  %70تا  50در سننااهای اریر . اسننت میسننر الزم های سنننین باالتر نیا احتماب بارداری و فرزندآوری سنناا  با مرا  ت

 ساب سن دارند. 35درصد کسانیکه برای اواین بار مادر می شوند باالی  11در کانادا ه   بوده است.ساب  40باالی  در سناروپایی، 

شانه نوزاد، تواد شق معجاه از دیگری ن ست زوجینی میان و زندگی ع شان که ا ستحک  پیوند ستین. اندکرده تررا م زبان  به کودک که ایکلمه نخ

 به زناشویی عطف زندگی نقاط از ... و شودمی گرفته برایش توادی که جشن اواین آورد،می در که نخستین دندانی دارد،میبر که  دمی اواین آورد،می

. باید بدانید که بارداری و است فرزند تواد کنند، را مستحک  پیوندشان و بدهند یکدیگر به توانندزوجین می که هدایایی بهترین از یکی .آیندمی شمار

 می شود: اشارهآنها  برری از فوائد بیشماری دارد که در ادامه به شیردهی

 :و شیردهی بارداریفوائد 

  برآورد شده است. یعنی حاملگی  1.7تا  1.2و بیشتر بچه دارند )مواتی پار(  2نس ت سرطان سینه در زنانی که بچه ندارند )نوای پار( به  زنانی که

 دارد.اثر پیشگیری کننده بر سرطان پستان 

  هفته(  پایین تر باشد، این اثر محافظتی بیش تر است. 37هرچه سن اواین بارداری ای که به انتها رسیده باشد )ترم شده باشد یعنی باالی 

  ور کلی ساب است. پس منطقا هرچه اواین بارداری زودتر و آررین بارداری دیرتر باشد، به ط 10این اثر محافظتی بارداری بر روی سرطان پستان تا

 ضریب محافظتی باالتر می رود.

 اواین علت ذکر شده برای سرطان تخمدان در کتاب های مرجع پاشکی، زایمان ک  یا نازایی است. 

 نوای پاریتی یا تجربه نکردن حتی یک زایمان، از عوامل رطر  طعی سرطان تخمدان است. 

  ی نس ت به ایجاد فی روم در رح  زنان است. )فی روم ها شایع ترین علت هفته، اثر محافظت 20مطااعات اث ات می کند یک بارداری بیش از

 هیسترکتومی یا درآوردن رح  هستند(

 د، مطااعات نشان می دهد هرچه سن اواین بارداری کمتر باشد، ریسک ابتال به فی روم کاهش می یابد و هرچه فواصل بین بارداری ها بیش تر باش

 .ریسک ابتال به فی روم بیشتر است

  :برابر گاارش شده است. 5زایمان( 5در مطااعه ای نس ت ابتالبه فی روم در یک ران  نوای پار )بدون زایمان( به ران  مواتی پار )دراین پژوهش 

 ی حاملگی باعث تحلیل و به ود اندومتریوز می شود. حاملگی در بعضی افراد باعث به ود کامل و در برری باعث سرکوب عالی  در طی حاملگی م

 (شود.  )اندومتریوز ، وجود بافت رح  در جایی غیر از رح  است که مشکالت زیادی به وجود می آورد

 .مطااعات متعدد نشان می دهد که شیردهی باعث کاهش سرطان های پستان و توایدمثلی می شود 

  کمتر به بیماری های  ل ی عرو ی  %23آینده پژوهش ها نشان می دهد ران  هایی که حدا ل به مدت دو ساب تجمعی شیردهی داشته اند، در

 م تال می شوند.

  کاهش می     دهد. هر بارداری و زایمان ه  این ریسک  %4.3ماه شیردهی، ریسک ابتال به سرطان پستان را  12در مطااعه ای نشان داده شد هر

 کاهش می دهد. %7را حدود 

  تا بهترین اثر بخشی شیردهی را در محافظت از بروز سرطان پستان   ماه باید باشد 24آن  ماه و حداکثر 18حدا ل میاان شیردهی به ازای هر کودک

 در مادر داشته باشی .

 ساب تمام می باشد 2شیردهی به مدت  بیشترین اثر محافظتی برای مادران شیرده به ازای هر کودک               

 مزایای فرزندآوری


