
  

ساس   شدن یکی از پر اح سانی  هر تجربیات ترین بدون تردید فرزند آوري و پدر و مادر  ست  ان ست و براي تداوم    فطري تمایل این. ا ا

سان    سل و بقاء ان شد  می ضروري  ها ن ست بدانید  .با سن     الزم ا سنی براي بارداري وجود ندارد اما هر چه  در متون علمی منع مطلق 

ست،    شد بهتر ا سالم با مراقبت    مادر در بارداري کمتر با سنین باالتر نیز احتمال بارداري و فرزندآوري  سر  الزم هاي در  ست  می در . ا

درصــد  11در کانادا هم  بوده اســت.ســال  40باالي  در ســندر آمریکا و کشــورهاي اروپایی، زنان باردار  %70تا  50ســالهاي اخیر 

 سال سن دارند. 35کسانیکه براي اولین بار مادر می شوند باالي 

شانه  نوزاد، تولد ست  زوجینی میان و زندگی عشق  معجزه از دیگري ن  که ايکلمه نخستین . اندکرده تررا مستحکم  پیوندشان  که ا

 و شود می گرفته برایش تولدي که جشن  اولین آورد،می در که نخستین دندانی  دارد،میبر که قدمی اولین آورد،زبان می به کودك

شویی  عطف زندگی نقاط از ... شان  و بدهند یکدیگر به توانندزوجین می که هدایایی بهترین از یکی .آیندمی شمار  به زنا را   پیوند

  می شود: اشارهآنها  برخی از فوائد بیشماري دارد که در ادامه به . باید بدانید که بارداري و شیردهیاست فرزند تولد کنند، مستحکم

  :و شیردهی بارداريفوائد 

  برآورد شده  1,7تا  1,2و بیشتر بچه دارند (مولتی پار)  2نسبت سرطان سینه در زنانی که بچه ندارند (نولی پار) به  زنانی که

 دارد.است. یعنی حاملگی اثر پیشگیري کننده بر سرطان پستان 

  هفته)  پایین تر باشد، این اثر محافظتی  37هرچه سن اولین بارداري اي که به انتها رسیده باشد (ترم شده باشد یعنی باالي

 بیش تر است.

  سال است. پس منطقا هرچه اولین بارداري زودتر و آخرین بارداري دیرتر  10این اثر محافظتی بارداري بر روي سرطان پستان تا

 ور کلی ضریب محافظتی باالتر می رود.باشد، به ط

 اولین علت ذکر شده براي سرطان تخمدان در کتاب هاي مرجع پزشکی، زایمان کم یا نازایی است. 

 نولی پاریتی یا تجربه نکردن حتی یک زایمان، از عوامل خطر قطعی سرطان تخمدان است. 

  ی نسبت به ایجاد فیبروم در رحم زنان است. (فیبروم ها شایع هفته، اثر محافظت 20مطالعات اثبات می کند یک بارداري بیش از

 ترین علت هیسترکتومی یا درآوردن رحم هستند)

  مطالعات نشان می دهد هرچه سن اولین بارداري کمتر باشد، ریسک ابتال به فیبروم کاهش می یابد و هرچه فواصل بین بارداري

 .ها بیش تر باشد، ریسک ابتال به فیبروم بیشتر است

  :برابر  5زایمان) 5در مطالعه اي نسبت ابتالبه فیبروم در یک خانم نولی پار (بدون زایمان) به خانم مولتی پار (دراین پژوهش

 گزارش شده است.

  حاملگی باعث تحلیل و بهبود اندومتریوز می شود. حاملگی در بعضی افراد باعث بهبود کامل و در برخی باعث سرکوب عالیم در

 )ی شود.  (اندومتریوز ، وجود بافت رحم در جایی غیر از رحم است که مشکالت زیادي به وجود می آوردطی حاملگی م

 .مطالعات متعدد نشان می دهد که شیردهی باعث کاهش سرطان هاي پستان و تولیدمثلی می شود 

  کمتر به بیماري  %23آینده پژوهش ها نشان می دهد خانم هایی که حداقل به مدت دو سال تجمعی شیردهی داشته اند، در

 هاي قلبی عروقی مبتال می شوند.

 مزایاي فرزندآوري



  کاهش می     دهد. هر بارداري و  %4,3ماه شیردهی، ریسک ابتال به سرطان پستان را  12در مطالعه اي نشان داده شد هر

  کاهش می دهد. %7زایمان هم این ریسک را حدود 

  تا بهترین اثر بخشی شیردهی را در محافظت  ماه باید باشد 24آن  ماه و حداکثر 18حداقل میزان شیردهی به ازاي هر کودك

 از بروز سرطان پستان  در مادر داشته باشیم.

 سال تمام می باشد 2شیردهی به مدت  بیشترین اثر محافظتی براي مادران شیرده به ازاي هر کودك               

 


