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LIST OF ABBREVIATIONS
ADP
ARH
BEBQ
BF
BMI
CI
CV
CVD
DXA
EBF
EFF
FF
FFM
FFMI
FFM%
FM
FMI
FM%
HMA
IQR
LTL
PYY
SD
SE
SEM
SGA
SDS
SPSS
T/S ratio

air displacement plethysmography
appetite regulating hormones
baby eating behavior questionnaires
breastfeeding
body mass index
confidence interval
coefficient of variation
cardiovascular disease
dual-energy X-ray absorptiometry
exclusive breastfeeding
exclusive formula feeding
formula feeding
fat-free mass
fat-free mass index
fat-free mass percentage
fat mass
fat mass index
fat mass percentage
human milk analyzer
interquartile range
leukocyte telomere length
peptide YY
standard deviation
standard error
standard error of the mean
short for gestational age
standard deviation score
Statistical Package for Social Sciences
Telomere to single-gene copy ratio
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