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  چکیده 
از جمله بر روي کاهش وزن و  CLAحیوانی بر روي اثرات سالمتی بخش  يها نمونهتا کنون مطالعات متعددي در انسان و  هدف:

بر آن انجام گرفته ولی نتایج یکسانی به دست نیامده است. هدف این مطالعه بررسی و جمع بندي و  مؤثرتغییر ترکیب بدن و عوامل 
    .باشد یمدر پیدایش چاقی کودکان  CLAموجود در بارة اثر پیشگیرندة مکمل  هاي یافتهیجه گیري از نت

 Conjugated linoleic acid, Supplementation, Obesity, Breast  يها واژهمقالۀ پژوهشی با کلید  18شمار   :ها روش

feeding  اینترنتی  هاي یگاهپاو با سود جستن ازpubmed  وCochran  ي بررسی شدند.  2015تا  2000و از سالهاي  
کشت  هاي یطمححیوانی و  يها مدلدر  CLA، مطالعات بسیاري بر روي اثرات CLAاز زمان کشف  افته ها و نتیجه گیري:ی

 اند عبارته اثرات سودمندي بر سالمت داشته باشد ک تواند یم CLAسلولی ( انسان و حیوان) انجام گرفته و نشان داده شده است که 
آپوپتیک و تنظیم  هاي یسممکانتحریک  و هم چنین ، ضد التهابیاز اثرات آنتی آدیپوژنیک ، ضد سرطانی، آنتی آتروژنیک، ضد دیابتی

چربی و تغییر تکامل  يها سلولاز طریق کاهش اندازه  CLAمتابولیسم چربی هاهستند. در برخی مطالعات پیشنهاد شده است که 
وارد بدن مادر شیرده شود و هم در بدن  تواند یم ها خوراك. این اسید چرب هم از راه گردد یممنجر به کاهش وزن  چربی ، يها سلول

. پرسش اینجاست که آیا کودکانی که از شیر مادر تغذیه باشد یمشیر مادر بسیار غنی  CLA. از این رو میزان شود یماو ساخته 
تکمیلی جلوي این روند را تا  CLAبا  توان یم، آیا »آري«دکان دارند و در صورت پاسخ ، زمینۀ چاقی را بیش از دیگر کوشوند ینم

نیاز به  ،ولی براي یافتن یک پاسخ قاطع اند کردههموار  ها پرسشبه این » آري«را براي گفتن  ها راهنوین  يها پژوهشاندازه اي گرفت؟ 
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