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cercetare ştiinţifică

The association of breastfeeding with 
postpartum weight loss

Asocierea alăptării la sân cu pierderea în greutate postpartum
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aBStRaCt
Breastfeeding has many benefits for both baby and mother and socio-economic point of view. From the 
per-spective of the benefits to the mother, an advantage is the faster weight loss compared to the non-
breast-feeding mothers. We will discuss the extent to which weight loss in breastfeeding mothers is 
relevant, based on the results of the latest research in the field.
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REZUMAT
Alăptarea la sân are numeroase beneficii atât pentru sugar şi pentru mamă, cât şi din punct de vedere 
socio-economic. Din perspectiva beneficiilor aduse mamei, un avantaj este reprezentat de pierderea mai 
rapidă în greutate faţă de mamele care nu alăptează. Vom discuta în continuare în ce măsură este 
relevantă pierderea în greutate la mamele care alăptează, în funcţie de rezultatele ultimelor cercetări în 
domeniu.
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IntRoduCERE

Obezitatea este o problemă majoră de sănătate 
publică în europa, cu o prevalenţă crescută la fe-
meile aflate la vârsta fertilă. Un studiu din anglia a 
raportat prevalenţa supraponderalităţii şi obezităţii 
la 44% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 25 şi 
34 de ani, şi de 58% în cazul femeilor cu vârsta 
cuprinsă între 35 şi 44 de ani (1).

Sarcina şi perioada postpartum reprezintă o pe-
rioadă de vulnerabilitate ce predispune la creşterea 
în greutate şi modificări corporale. Pierderea în 
greutate după naştere reprezintă o preocupare şi un 
stres emoţional major pentru femei. Deşi majorita-
tea femeilor doresc să ajungă la greutatea corporală 

pe care o aveau înainte de sarcină, foarte puţine 
ating acest obiectiv (2).

estimările medii ale retenţiei de greutate postpar-
tum variază între 0,5 kg şi 3,0 kg; cu toate acestea, 
14-20% dintre femei au cu 5 kg mai mult la 6-18 luni
postpartum decât înainte de a rămâne însărcinate (3).
creşterea excesivă de greutate postpartum este, de
asemenea, recunoscută ca un factor important care
contribuie la dezvoltarea ulterioară a suprapondera-
lităţii şi obezităţii, fiind asociată indirect cu obezita-
tea şi cu boli conexe, cum ar fi diabetul de tip 2 şi
bolile cardiovasculare. excesul de greutate rămas în
urma unei sarcini poate avea un efect cumulativ asu-
pra creşterii în greutate în sarcinile ulterioare, ampli-
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ficând astfel traiectoria creşterii în greutate şi a riscu-
lui de obezitate în viaţa unei femei.

alăptarea exclusivă la sân are numeroase bene-
ficii pentru copil, mamă, dar şi societate. Se susţine 
astfel ideea pierderii mai rapide în greutate la feme-
ile care alăptează la sân. Studiile care au cercetat 
pierderea în greutate a kilogramelor acumulate în 
timpul sarcinii la femeile care alăptează comparativ 
cu cele care nu alăptează, în general, sunt concepu-
te pentru a studia costul energetic al lactaţiei la oa-
meni sau relaţia dintre sarcină şi dezvoltarea obezi-
tăţii la mamă.

teoretic, alăptarea la sân ar trebui să promoveze 
pierderea în greutate datorită costului crescut de 
energie al lactaţiei. cu toate acestea, având în vede-
re numeroşii factori care influenţează modificarea 
greutăţii postpartum, cum ar fi statusul socio-eco-
nomic, etnia, greutatea înainte de sarcină, paritatea, 
creşterea în greutatea gestaţională şi stilul de viaţă, 
dovezile privind rolul specific al alăptării la sân ne-
cesită o revizuire atentă (4,5).

PERIoada în CaRE SE PRoduCE  
PIERdEREa în gREutatE PoStPaRtum în 

funcţie de lactaţie

contrar părerilor generale conform cărora alăpta-
rea ajută la pierderea mai rapidă în greutate, unele 
studii sugerează că, în primele 3 luni postpartum, 
rata pierderii în greutate este similară la femeile care 
alăptează şi cele care nu alăptează (6,7). alte studii 
au susţinut ideea pierderii mai rapide în greutate în 
următoarele condiţii: femeile care alăptează exclusiv 
la sân cel puţin 6 luni pierd mai rapid în greutate în 
primele 3-6 luni post-partum, iar la 12 luni postpar-
tum reţin mai puţine kilograme (din cele acumulate 
în timpul sarcinii), comparativ cu femeile care nu 
alăptează sau alăptează perioade scurte de timp (8,9). 
Unele studii sunt limitate, având eşantioane mici sau 
delimitate în ceea ce priveşte mediul socio-econo-
mic de provenienţă a mamelor. 

tratatele de specialitate susţin, în general, că re-
întoarcerea la greutatea din perioada de pregravidă 
se realizează între 6 săptămâni şi 6 luni după naşte-
re, influenţa alăptării asupra pierderii în greutate 
nefiind întotdeauna abordată.

chou şi colaboratorii au observat că, la 12 săp-
tămâni postpartum, mamele care nu alăptau au 
pierdut mai mult în greutate decât mamele care 
alăptau; acest studiu a inclus mame care nu alăptau, 
ce au avut aporturi calorice mai mici şi o greutate 
corporală mai mică înainte de sarcină în comparaţie 
cu mamele care alăptau (10).

Brewer şi colaboratorii au examinat pierderea în 
greutate la 3 luni şi la 6 luni, raportând cea mai 
mare pierdere în greutate în primele 3 luni postpar-
tum, indiferent dacă mamele alăptau sau nu (11). 
Bradshaw şi Pfeiffer au observat că femeile care 
alăptau au pierdut în greutate în mod constant între 
săptămânile 4 şi 28 postpartum, cu o pierdere în 
greutate totală mai mare decât cea a femeilor care 
nu alăptau (12). 

Luând în calcul indicele de masă corporală 
(iMc), scorul de lactaţie a fost invers corelat cu 
iMc la 1,5 luni după naştere (13).

Baker şi colaboratorii au asociat alăptarea în mod 
independent cu o reducere a greutăţii corporale la 18 
luni postpartum, această asociere fiind observată doar 
la femeile care au alăptat exclusiv la sân timp de 6 luni 
şi au continuat alăptarea până la 12 luni (14). 

durata alăptării la sân şi pierderea 
în gREutatE

Un studiu realizat pe 1.423 de femei suedeze a 
utilizat un sistem de notare pentru a estima scorul de 
lactaţie (fiecare lună completă de alăptare exclusivă 
4 puncte sau parţială 2 puncte); femeile cu un scor de 
lactaţie mai mare, adică o durată şi o intensitate mai 
mare a alăptării, au pierdut semnificativ mai mult în 
greutate între 2,5 luni şi 6 luni postpartum decât fe-
meile cu un scor de lactaţie mai mic (8). Un alt stu-
diu a raportat că femeile care au alăptat la sân până 
la 1 an postpartum au menţinut o greutate corporală 
mai mică decât femeile care nu au alăptat (15).

Baker şi colaboratorii au utilizat un alt sistem de 
notare, atribuind 1 punct pentru fiecare săptămână 
de alăptare exclusivă şi 0,5 puncte pe săptămână 
pentru alăptarea parţială, până la 12 luni postpar-
tum; ulterior, au acordat 0,5 puncte indiferent dacă 
alăptarea a fost exclusivă sau parţială. Pentru fieca-
re punct câştigat, femeile care au alăptat la sân au 
avut o scădere în greutate în primele 6 luni postpar-
tum de 0,01-0,04 kg (14). 

Martin şi colaboratorii au constatat că durata 
alăptării la sân a fost mai importantă decât tipul 
alăptării la sân, durata alăptării a fost invers asocia-
tă cu creşterea în greutate şi că fiecare săptămână 
suplimentară a oricărei forme de alăptare între 0 şi 
12 luni postpartum a fost asociată cu o scădere în 
greutate de 0,04 kg (16).

În ciuda neconcordanţelor, dovezile generale in-
dică faptul că durata alăptării la sân poate fi impor-
tantă pentru scăderea în greutate şi că alăptarea la 
sân poate fi necesară pentru mai mult de 6 luni pen-
tru a avea o influenţă apreciabilă asupra schimbării 
greutăţii corporale (17,18).
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amploarea totală a pierderii în  
greutate în funcţie de alăptare

atitudinea mamei joacă un rol esenţial asupra 
performanţei lactaţiei. Într-o societate modernă, fe-
meile, conştiente de greutatea lor, pot lua decizia să 
alăpteze în speranţa pierderii în greutate (19). La 
femeile care alăptează, dacă pierderea în greutate 
nu se produce rapid apare frustrarea, care duce la 
consecinţe adverse pe plan emoţional, ulterior pu-
tându-se ajunge la restricţia alimentelor consumate 
de către mamă (20).

Deşi lactaţia este compatibilă cu o dietă pentru o 
scădere în greutate moderată, Strode şi colaborato-
rii au arătat că restricţia energetică pe termen scurt 
la niveluri mai mici de 1.500 kcal/zi a condus la o 
reducere considerabilă a producţiei de lapte (21). O 
restricţie calorică prelungită poate duce la stoparea 
alăptării.

cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte scă-
derea în greutate sunt atunci când mama combină 
alăptarea la sân cu o dietă sănătoasă şi activitate 
fizică.

Mai mulţi factori sunt asociaţi cu scăderea în 
greutate a mamelor care alăptează, cum ar fi: vârsta 
mamei, paritatea, greutatea înainte de sarcină, fac-
tori demografici, stilul de viaţă, fumatul, starea ci-
vilă, chiar şi lipsa somnului (22-24). 

Dacă femeilor li s-ar putea oferi sfaturi adecvate 
cu privire la rata cea mai probabilă a pierderii în 
greutate şi efectele diferitelor grade şi durata alăp-
tării, consecinţele negative ale restricţiei excesive 
calorice ar putea fi evitate, iar durata alăptării – ast-
fel, prelungită.

concluzii

În urma analizării studiilor actuale, putem con-
cluziona că alăptarea la sân este doar un factor, din-
tr-un cumul de factori, care influenţează pierderea 
în greutate postpartum. Sunt diferenţe semnificati-
ve între studii, ceea ce arată necesitatea unor noi 
cercetări la scară largă, ce vor putea demonstra re-
laţia clară între alăptarea la sân şi pierderea în gre-
utate.
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