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Ο θηλασµός είναι αδιαµφισβήτητα ο πιο φυσικός και εύκολος τρόπος για να τραφεί ιδανικά 

ένα παιδί. Το µητρικό γάλα περιέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη σωστή 

ανάπτυξή του. Οι θετκές επιπτώσεις του θηλασµού, ιδίως τους πρώτους έξι µήνες της 

ζωής, είναι πολλές τόσο για τη µητέρα όσο και για το παιδί.  

Φαίνεται ότι ο θηλασµός µπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να προλάβει την 

ανάπτυξη αλλεργιών. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το µωρό πρέπει 

να θηλάζει αποκλειστικά για τους πρώτους τέσσερις έως έξι µήνες. Έρευνες δείχνουν ότι 

το κυριότερο διάστηµα που ο θηλασµός βοηθάει στην πρόληψη των αλλεργιών είναι οι 

πρώτοι 2-3 µήνες. 



Ωστόσο οι ενδείξεις ότι ο θηλασµός έχει άµεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη τροφικής 

αλλεργίας είναι ακόµα περιορισµένες και χρήζει περαιτέρω µελέτης. Ο θηλασµός αποτελεί 

πιθανό προστατευτικό παράγοντα ανάπτυξης τροφικών αλλεργιών µέσω των αντι-

αλλεργικών ιδιοτήτων του και της παρουσίας αντισωµάτων που περιέχονται στο µητρικό 

γάλα, τα οποία συνδυάζονται µε πρωτεΐνες τροφίµων όταν εισάγονται στη διατροφή 

ταυτόχρονα, µε αποτέλεσµα την προστασία από την ανάπτυξη τροφικών αλλεργιών. 

Πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν τα οφέλη και την προστατευτική δράση του 

θηλασµού παράλληλα µε την εισαγωγή τροφών (από την ηλικία των 4 µηνών). Αυτό 

αποτελεί µια σηµαντική στρατηγική για τη µείωση των κινδύνων ανάπτυξης τροφικής 

αλλεργίας.  
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