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 ١/٣/٩١ :       پذيرش٢/٩/٩٠: دريافت

  
  ده يچک
 شـناخت   در ارتباط بـا يقات محدوديران شناخته شده که تحق يز ا ي زنان در جهان و ن     يها ن سرطان يتر عي از شا  يکيسرطان پستان    :نه و هدف  يزم

ـ  و لبنيوانيـ  حيها نين ارتباط مصرف پروتئييق با هدف تعين تحقيا. جاد آن در کشور انجام شده استي در ا يا هيعوامل مؤثر تغذ   ات بـا سـرطان   ي
  .گرديد انجام ۱۳۹۰پستان در زنان استان اصفهان در سال 

، ي بدني ر مبتال که از لحاظ سن، شاخص تودهي زن غ۱۰۰ و  زن مبتال به سرطان پستان۱۰۰ ي برو ي مورد - مطالعه به روش شاهد      :يروش بررس 
 سـال  ۱۸ها از حـداقل سـن     نمونهي هيکل. رفتي صورت پذ ، با گروه مورد همسان شده بودند      ي و سن شروع قاعدگ    يکيزيت ف ي، فعال يت بدن يفعال

ـ ي دو، مـن و ي مستقل، کاي و توسط آزمون تي گردآورييق پرسشنامه تکرر مصرف مورد غذاي اطالعات از طر . بودند يراني ا ،برخوردار بوده   و يتن
  .ديل گرديه تحليتجز ،يک شرطيون لوجستيرگرس

ر و يات مـورد اسـتفاده شـ   يـ ن لبنيشتريـ ن در دو گروه بيهمچن .دي گزارش گردين آن ماهي گوشت قرمز و کمتر  ين مصرف ين پروتئ يشتري ب :ها افتهي
کـره را در   ر پرچرب، ماست پرچرب ويس و کالباس، گوشت قرمز، شي مصرف سوس يک شرط يون لوجست يرگرس. دين آن کره گزارش گرد    يکمتر

  .ابتال سرطان پستان مؤثر نشان داد
ات پرچرب و گوشـت  يدهد و مصرف لبن ي احتمال ابتال به سرطان پستان را کاهش ميرانيات کم چرب در زنان ا    ي و لبن  ي مصرف ماه  :يريگ جهينت

  .گردد يشنهاد مي پيقات آتيوص نقش مصرف مرغ و ابتال به سرطان پستان تحقدر خص. ش آن مؤثر استيقرمز در افزا
  ات ين، لبنيه، پروتئيسرطان پستان، تغذ :يديواژگان کل

  

  
  مقدمه

  در زنـان جهـان اسـت       يترين بدخيم   سرطان پستان شايع       
  شـود کـه از    ين زده مي در حال توسعه تخم    ي در کشورها  .)۱(

  ک نفـر دچـار سـرطان پـستان       يرطان   نفر زن مبتال به س     ۴هر  
  
  
  
  
  

  
 از متوسط سن يمارين بيان به ايز مبتاليران نيو در ا) ۲( گشته

 از .)۳(باشـند   ي برخـوردار مـ  ينيدتر بال يکمتر و تظاهرات شد   
ـ  در صورت تشخيص زودهنگـام ا     يطرف   ، از قابـل يمـار ين بي
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ع وي با توجـه بـه شـ   .)٤( رود يها به شمار م   ترين سرطان  عالج
 و ي، روانــي جــسمي ســرطان پــستان و عـوارض بــاال يبـاال 

 يطـ يد آمده به همراه آن، با شـناخت عوامـل مح     ي پد ياجتماع
ـ مساعد کننده ابتال به آن مانند تغذ       ـ ه  ي  يت بهداشـت  يـ ک اولو ي

ـ  مطالعات پ  ي برخ .)۵(گردد   ي م يتلق ـ  ي کننـد کـه بـا      يشنهاد م
ـ رهـا در رژ   ي متغ يل کردن برخ  يتعد  ماننـد کـاهش     ييم غـذا  ي
ها  نيها و پروتئ   دراتيها، کربوه  يق چرب ي از طر  يافتي در يانرژ

نکـه  ياما ا . )۵( کاهش داد    يك سوم توان بروز سرطان را تا       يم
ـ ابـد و  ي روزانه کـاهش    ييم غذا يبات در رژ  يقاً کدام ترک  يدق ا ي
ب باعث کاهش خطر ابتال به سـرطان        يش کدام ترک  ينکه افزا يا

 گوشت، ).۶و۷(باشد  يمقاً مشخص ن  ي هنوز دق  ،گردد يپستان م 
ـ ه شـده رژ   ي توص يمرغ از اجزا   ات و تخم  يلبن  بـوده   ييم غـذا  ي
، بـا   يکيولوژيدمي مطالعات اپ  يها در برخ   که مصرف آن  ) ۸و۹(

ـ ا مـرگ و م    يو  ) ۱۰و۱۱(ش خطر بروز سرطان پستان      يافزا ر ي
 ي ه مطالعــيطــ کــه پــاال يدر حــال. همــراه بــوده اســت) ۱۲(

 ي  نـه ي در زم  يش خطـر  ياچ افـز  ي هـ  ۲۰۰۹ در سال    يا گسترده
ات يـ سرطان پستان مرتبط با مصرف گوشت، تخـم مـرغ و لبن      

ـ  مطالعات اپ  ي برخ .)۱۳( گزارش نکرد  د از  يـ ک جد يولوژيدمي
 در مقابل بـروز سـرطان پـستان بـا مـصرف         يک اثر محافظت  ي

 ۲۰۰۸ در سـال   يوفنتي اد .)۱۴(اند   ن روزانه گزارش داده   يپروتئ
دار بـروز   يش معنيک افزاي از    شاهدي  مورد ي  ک مطالعه ي يط

ن ي پـروتئ  ير قابـل تـوجه    ي کـه مقـاد    يسرطان پستان در کسان   
 از  .)۱۵(کنند خبرداد    ي خود مصرف م   ييم غذا ي در رژ  يوانيح

 يهـا  مياند که رژ   ن مطلب بوده  يا انگري مطالعات ب  ي برخ يطرف
توانـد باعـث     ين بـاال مـ    ين و پروتئ  ييدرات پا ي با کربوه  ييغذا
جه منجر  ي از عضالت گشته که در نت      ين خروج يش انسول يافزا
ن که امروزه ي با توجه به ا .)۱۶و۱۷( گردد ي م ينميپرانسوليبه ه 

ن يرپروتئپ يها مي از موارد از رژ    ياريجهت کاهش وزن در بس    
ـ و ن ) ۱۸( گردد ياستفاده م  ـ ز لبن ي ـ  رژي اصـل  يات از اجـزا   ي م ي

، ي فرهنگ يها باشد و با توجه به تفاوت       ي روزانه زنان م   ييغذا
قات فوق  ي که تحق  ي زنان جامعه ما با جوامع     يکي و ژنت  يطيمح

ز با توجه به آمـار روزافـزون   يها صورت گرفته است و ن در آن 
لـزوم انجـام   ) ۳(ان به سرطان پستان در زنان کـشورمان      يمبتال

ـ  ح يهـا   نين پـروتئ  ين ارتباط ب  يي با هدف تع   يا مطالعه  و  يواني
ه يـ رطان پستان توج روزانه و سييم غذاي در رژ يات مصرف يلبن

  .پذير است
  

  يروش بررس
 نفر زن مبتال به  ۱۰۰ يور بر ي شاهد - مورد   ي  ن مطالعه يا     

هـا   ص سـرطان آن ي مـاه از تـشخ  ۲سرطان پستان که کمتـر از   
 و مرکـز درمـان   يد بهـشت ي شـه يگذشته بود و در مراکز درمان 

انـد و   شهر اصفهان تحت درمـان بـوده       )ع( دالشهدايسرطان س 
 شهر ي درماني زن سالم مراجعه کننده به مراکز بهداشت نفر۱۰۰

 يکيزيت في، فعالياصفهان که از لحاظ سن، سن شروع قاعدگ
، با گروه شاهد همسان شـده بودنـد از   ي بدني و شاخص توده 

 يينجاآاز  . ديانجام گرد  ۱۳۹۰ سال   ماهمردادت  ي لغا ارديبهشت
 باشند يمان به سرطان پستان چاق      يدرصد مبتال  ۵۰ش از   يکه ب 

 باال منجـر بـه     ي بدن ي   با شاخص توده   يها و حذف نمونه   )۳(
 لذا جهت کنترل اثـرات      ؛گشت يها م  ش از حد نمونه   يزش ب ير

 در ي بـدن ي ها از لحاظ شاخص توده   ر، نمونه ين متغ ي ا ياحتمال
 يت بدني ابزار سنجش فعال  .گر همسان گشتند  يکديدو گروه با    

 يلفاآ با يکيزيت في فعاليتمي آ١٥ ي ن پژوهش پرسشنامهيدر ا
ن توسط گـروه    آ يياي و پا  ييبوده است که روا   ٧٧٥/٠کرونباخ  

  .)١٩( د شده استييزد تاي دانشگاه يعلوم اجتماع
تنها .  و در دسترس انجام شدير تصادفيق غي به طريريگ نمونه

 ابـتال بـه سـرطان پـستان وارد       يه بافت شناس  يدييماران با تأ  يب
ط ورود به مطالعه حداقل سن      ير شرا گيد. دنديگروه مورد گرد  

 در گـروه    يمارسـتان ي ب ي   و داشتن پرونده   يراني سال، نژاد ا   ۱۸
 پستان از لحاظ ابتال به هرگونه       ي غربالگر يمورد و جواب منف   

 خـروج از    يارهايمع.  پستان در گروه شاهد بوده است      يماريب
 پـس  ي هورمون درماني گار و الکل، سابقه يپژوهش مصرف س  

ـ  ،پي پرتـو درمـان  ي  ، سـابقه  يائسگياز   ـ  از رژيروي  ييم غـذا ي



 ميترا ريحاني و همكاران 
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گـر بـوده   ي ديهـا   و ابتال بـه سـرطان   ياهخواريخاص مانند گ  
ـ ها با هر     ه نمونه يپس از ثبت نام اول    . است  يک قـرار مالقـات    ي

ــترت ــرکت در  ي ــق جهــت ش ــده و در صــورت تواف ب داده ش
ابتـدا پرسـشنامه اطالعـات     . ديل گرد يپژوهش، پرسشنامه تکم  

ـ ر فرد که شامل سن، م     ک ه يدموگراف الت، شـغل،   يزان تحـص  ي
ت يزان فعالي، مي بدن ي  ، وزن و شاخص توده    يت اقتصاد يوضع

سپس .  بود کامل شد   ي و قاعدگ  ي بارور ي  خچهي و تار  يکيزيف
ـ  و يي تکرر مصرف مواد غذا    ي  پرسشنامه توسـط   يژه کـشور  ي

 را  يي عنـوان غـذا    ۲۶۰ن پرسـشنامه    يا. ديل گرد يها تکم  نمونه
 از کشورها ماننـد  ياريدهد و قبالً در بس   ير م تحت پرسش قرا  

ـ    يتاليا د قـرار   ييـ کـا مـورد تأ    يس و آمر  يا، سوئد، دانمارک، انگل
 يهـا انعکاسـ   نان از آنکه پاسخ نمونهيجهت اطم و گرفته است 

ها باشـد مـصرف متوسـط مـواد           روزمره نمونه  ييم غذا ياز رژ 
  .دهـد  ي مذکور را در سه ماه گذشته مورد سوال قرار مـ           ييغذا

ــاو).۲۰و۲۱( ــذاي عن ــ ايين غ ــن پرســشنامه باي  توســط يستي
ـ د  يي تأ ييه هر کشور مطابق فرهنگ غذا     يکارشناسان تغذ  ا رد  ي

ـ ا. ن گـردد يگزي جـا يين مناسـب غـذا    يا با عنـاو   يگردد و    ن ي
ـ پرسشنامه توسـط کارشناسـان تغذ       يه معاونـت غـذا و دارو      ي

 عنـوان   ۷۸ واقـع شـد و سـپس         ياستان اصفهان مورد بازنگر   
ات روزانـه را شـامل      ي و لبن  يوانين ح يافت پروتئ ي که در  ييغذا

ـ اشدند مـورد ت    يم  اعتبـار آن در دو مطالعـه        ،د قـرار گرفتـه    يي
 مـصرف روزانـه گوشـت       ي  پرسـشنامه . ديد گرد ييا ت يشيآزما

ر، ماست،  ير، پن يش س و کالباس، تخم مرع،    يد، سوس يقرمز، سف 
ز مصرف گوشت قرمـ   . داد  يدوغ و کره را مورد پرسش قرار م       

مـورد   ...) و يکباب، خورشت  (ي گوشت يصورت انواع غذاها   هب
ـ  يپرسش قرار گرفت، گوشت سـف      ، يمـاه  صـورت مـرغ،    هد ب

ـ      يم صـورت شـمارش در مـصرف        هگوو بوقلمون، تخم مـرغ ب
ها تخم    که در دستور آن    يي از غذاها  يافتيا سهم در  يخالص و   

صورت پرچرب،   هر و ماست ب   ير و ش  يپن. گردد يمرغ مصرف م  
 و کـم چـرب   يعيمتوسط و کم چرب، کره بصورت طب  يچرب

 يي مواد غـذا   ي  دفعات مصرف همه  . ديمورد پرسش واقع گرد   

 بـار در  ۱بـار در مـاه،    ۳تـا   ۲ بار در مـاه،  ۱صورت هرگز،    هب
ـ   ۶تـا   ۴بـار در دو هفتـه،     ۳تا   ۲هفته،   ش از يبـار در روز و ب

ـ افت اطالعات دق يجهت در . کبار پاسخ داده شد   ي يروز تـر   قي
شـامل انـواع    (يينـا يار بيک معي مصرف هر غذا از ي ر اندازه د

مانـه  يوان، پي متنوع شامل کاسه، بشقاب، ليها ظروف در اندازه 
استفاده شـد و پـس از   ) ف شده بود يبا حجم مشخص تعر   كه  

 هر سـوال افـراد در خـصوص مـصرف هـر مـاده        يگذار نمره
م ي سـاعت تقـس  ۲۴ ياد طـ ي به مصرف کم، متوسط و ز  ييغذا

رگذار ي عوامل تاث ينان از کنترل برخ   يبه لحاظ اطم   . شدند يدبن
ـ  و م  يها مصرف متوسـط سـبز      ريبر متغ  ـ وه ن ي ز در دو گـروه     ي

 يياز آنجـا  . مورد پرسش قرار گرفت  يلي سوال تکم  ۱۲توسط  
 ي  که افراد دو گروه شاهد و مورد از لحاظ سن، شاخص توده           

صوص  قبالً همسان شده بودنـد در خـ   يکيزيت ف ي و فعال  يبدن
ـ  کامالً قابل مقا   ييمصرف روزانه مواد غذا    ـ کل. سه بودنـد ي  ي هي

ــرم  ــا ن ــات ب ــزار  اطالع ــالSASاف ــز گردي آن ــصات . دي مشخ
ـ  مورد مقاي و مجذورکا  يک دو گروه با آزمون ت     يدموگراف سه ي

 ي جورسازيرهايگر به لحاظ متغيکبار ديواقع شد و دو گروه   
 در  ييغـذا م  ي اثر رژ  ي بررس يسه گشتند و سپس برا    يشده مقا 

 يک شـرط  يون لوجـست  يابتال به سرطان پستان از مـدل رگرسـ        
ن مـدل وارد    ي مختلف را در ا    يي غذا يرهاياستفاده کرده و متغ   

ن مـدل  يکرده و با استفاده از روش انتخاب گام به گام به بهتر           
ـ ي مشاهدات موجود دسـت      يبرا ـ   . ه شـد  افت  يدار يسـطح معن

  .فته شددر نظر گر >۰۵/۰Pها  ه آزموني در کليآمار
  
  ها افتهي

ـ  مبـتال و غ    يها  نفر از خانم   ۲۰۰ن پژوهش جمعاً    يا در      ر ي
 ۸۷ تـا  ۳۱ سن يمبتال به سرطان پستان شرکت داشتند که دارا 

الت هـر دو گـروه از   يبودنـد و تحـص    )  سال ۵۱ ±۲/۱۱(سال  
ـ  متغ ينوشتن تا دانـشگاه    خواندن و   درصـد از افـراد      ۲۶ر و   ي

ـ رد شـاغل و بق     درصد گروه مـو    ۱۸و   گروه شاهد  دار   خانـه  هي
، سـن  ي بـدن  ي   دو گروه از لحاظ سـن، شـاخص تـوده          .بودند
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 که در جـدول  ند همسان شديکيزيت في و فعال  يشروع قاعدگ 
ـ ي آمـار  يهـا  آزمـون  . مشخص است  ۱ ن دو گـروه از نظـر   ي ب

ـ م( را نشان نـداد   يدار ي فوق اختالف معن   يرهايمتغ   درPزان ي
رصد افـراد گـروه شـاهد و     د۲۱ .) بود۱/۰ش از  يه موارد ب  يکل

 کمتـر از حـد متوسـط    يکـ يزيت في درصد گروه مورد فعال   ۲۸
ـ  درصد گروه مورد فعال۸ درصد گروه شاهد و ۱۳داشته و   ت ي

ـ (ش از حد متوسط را گزارش کردنـد        ي ب يکيزيف   کـه  يطـور  هب
 ساعت  ۳درصد گروه مورد کمتر از       ۵درصد گروه شاهد و      ۸

درصـد   ۳روه شـاهد و  درصد گ ۴ و کردند يدر هفته ورزش م 
  کردنـد و تنهـا   ي ساعت در هفتـه ورزش مـ      ۵ تا   ۳گروه مورد   

ـ       ۱ سـاعت در هفتـه ورزش را        ۵ش از   يدرصد گـروه مـورد ب
 دار نبـود   ي معن ين اختالف به لحاظ آمار    يکه ا . )گزارش دادند 

)۱/۰=P(.    ـ      ۲در جدول ، ين بـاردار ي تعداد فرزنـدان، سـن اول
ش داده شده که    يگروه نما  در هر ) اهبه م  (يردهيطول مدت ش  

 و کنتـرل  يرها مورد بررسـ ي متغي آماريها با استفاده از آزمون 
  .اند قرار گرفته

  
  ان به سرطان پستان و گروه شاهدي همسان شده در مبتاليها ع شاخصيتوز: ۱جدول 

 
  شاهد

 انحراف معيار/ ميانگين
  مورد

 P-value انحراف معيار/ ميانگين

 0/33 )۳۰/۱۱ (۱۳/۵۱ )۳۳/۱۱ (۵۶/۵۱ سن

 0/12 )۱۷/۵ (۳۸/۲۶ )۴۳/۳ (۷۶/۲۵ ي بدني شاخص توده

 0/40 )۱۷/۳ (۸۲/۱۲ )۴۷/۱ (۸۲/۱۲ يسن شروع قاعدگ

  
  ان به سرطان پستان و گروه شاهدي شده در مبتالي بررسيها ع شاخصيتوز: ۲جدول 

 گروه
  شاهد

 انحراف معيار/ ميانگين

  مورد
  P-value انحراف معيار/ ميانگين

 ۰۱۴/۰ )۱/۲ (۲/۴ )۱/۱ (۳ تعداد فرزندان

 ۲۳/۰ )۸/۱ (۱/۲۰ )۲/۱ (۸/۱۹ ين بارداريسن اول

 ۱۲/۰ )۸/۲ (۲۰ )۱/۳ (۲۱ )به ماه (يردهيطول مدت ش

  
 ي  و سـابقه  )  ندارد -دارد (ي مصرف قرص ضد باردار    ي  سابقه

ـ در دو گروه مورد مقا   )  ندارد -دارد( سرطان پستان    يليفام سه ي
 ي   دو فقـط در خـصوص سـابقه        يت که آزمـون کـا     قرار گرف 

 را نـشان   يدار ي تفاوت معن  )P=0/004 ( سرطان پستان  يليفام
 ۲/۳طـور متوسـط در گـروه شـاهد      هوه بيگرچه مصرف م  .داد

ــورد  ــزارش  ۷/۲ســهم در روز و در گــروه م ســهم در روز گ

ـ   ي زوج ي آزمون ت  يد ول يگرد  را از لحـاظ   يدار ي اختالف معن
 يمصرف سـبز   .)P=۲/۰ (گروه نشان نداد  وه در دو    يمصرف م 

 سهم در روز و در گروه ۲/۲طور متوسط در گروه شاهد      هز ب ين
ـ  يـ سهم در روز گـزارش گرد      ۹/۱مورد    ي زوجـ يد، آزمـون ت

 در دو گـروه     ي را از لحـاظ مـصرف سـبز        يدار ياختالف معن 
ـ ب).P=۱۳/۰ (نشان نـداد    در گـروه    ي مـصرف  نين پـروتئ  يشتري
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ات مـورد   ين لبن يشتري بود و ب   ين آن ماه  يگوشت قرمز و کمتر   
. ديـ ن آن کـره گـزارش گرد      ير و کمتر  ياستفاده در دو گروه ش    

ـ   يني مصرف مواد مختلف پروتئ    ۳جدول    را در هـر دو      ي و لبن
  .دهد يش ميگروه نما

  
  اهد و مورد در دوگروه شي و لبنينيع استفاده از موارد مختلف پروتئيتوز: ۳جدول 

  

  گروه شاهد گروه مورد

اديمصرف ز جمع  
مصرف 
 متوسط

اديمصرف ز جمع مصرف کم  
مصرف 
 متوسط

 مصرف کم
ينت 

 کا
ون

ازم
جه 

ي
 دو

 

صد
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

صد 
در

 

داد
تع

 

 

۰۱/۰ 

۲۳/۰  
۰۴/۰  
۰۰۱/۰  
١/٠  
١/٠  
٢٤/٠  
٠١٦/٠  
١/٠  

٠٠١/٠ 

١٠٠ 

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
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١٠٠  
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٨١  
٦٨  
٦٤  
٧٩  
٩٧  
٧٩  
٧٤  
٨٢  
٣٣ 

٨٢ 

٨١  
٦٨  
٦٤  
٧٩  
٩٧  
٧٩  
٧٤  
٨٢  
٣٣ 

١٠ 

١٥  
٢١  
١٩  
١٤  
٢  
١٥  
١٦  
١١  
٢٨ 

١٠ 

١٥  
٢١  
١٩  
١٤  
٢  
١٥  
١٦  
١١  
٢٨ 

٨ 

٤  
١١  
١٧  
٧  
١  
٦  
١٠  
٧  
٣٩ 

٨ 
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٣٩ 
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١٠٠  
١٠٠  
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١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠ 

١٠٠ 

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠ 

٩١ 

٧٣  
٥١  
٨٣  
٧٨  
٩٤  
٨٢  
٦٩  
٧٣  
٤٦ 

٩١ 

٧٣  
٥١  
٨٣  
٧٨  
٩٤  
٨٢  
٦٩  
٧٣  
٤٦ 

٧ 

١٩  
٣٨  
١٤  
١٨  
٣  
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١٨  
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٣٣ 

٧ 

١٩  
٣٨  
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 گوشت مرغ

   يماه
  سيسوس

  کالباس
  تخم مرغ

  ريش
  ر يپن

  دوغ
  ماست

 کره 
  

ــون تــ  ــتالف معنــ ي زوجــيآزم    را در مــصرف يدار ي اخ
س کالباس، دوغ و ماسـت و       ي، سوس يگوشت قرمز، مرغ، ماه   

ــ ــشان داديکــره ب ــروه ن ــ). >۰۵/۰P( ن دو گ ــدل رگرس ون يم
ــا روش انتخــاب عقــب گــرد متغيک شــرطيلوجــست    رهــاي ب

ـ  ارتباط نوع و م    ين و بررس  يي تع يبرا ات يـ ن و لبن  يزان پـروتئ  ي
 ۳ جـدول    يرهـا يغت با بروز سرطان پستان با حضور م       يمصرف

 کمتر، ِ ج نشان داد که مصرف گوشت قرمز   يافت و نتا  يبرازش  
س کالباس کمتر، دوغ و ماست کم چـرب         يشتر، سوس ي ب يماه

ــب ــر، ي ــره کمت ــستان را     شتر و ک ــرطان پ ــه س ــتال ب ــر اب   خط
ـ    يکاهش مـ   ر پرچـرب و ماسـت      ين مـصرف شـ    يدهـد همچن

  دهـد کـه نـسبت    يش مـ يپرچرب خطر سرطان پستان را افـزا    

  . مـشخص شـده اسـت   ۵ و ۴شانس موارد مذکور در جـدول   
  

  

ن شانس ابتال به سرطان پستان بر حسب يي تع:۴جدول 
  يه ايک از عوامل خطر تغذيمصرف هر 

  

 P Odds Ratio عوامل خطر ابتال

 ۲/۲ ۰۰۱/۰ گوشت قرمز

 ۰۸/۴ ۰۰۰۰۱/۰ س کالباسيسوس

 ۴۳/۰ ۰۱/۰  ر پرچربيش

 ۲۷/۰ ۰۰۱/۰ ماست پرچرب

 ۳۲/۲ ۰۰۱/۰ کره
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ن شانس عدم ابتال به سرطان پستان بر حسب ييتع: ۵جدول 
  يه ايک از عوامل خطر تغذيمصرف هر 

 P  Odds Ratio عامل عدم ابتال
 ۶/۳ ۰۰۰۱/۰ يماه

 ۸/۱ ۰۱/۰ دوغ

 ۲/۱ ۰۰۱/۰ ماست کم چرب

  
  بحث
 ۱۰۰مار مبتال به سرطان پـستان بـا         ي ب ۱۰۰ن مطالعه   يا در     

 مورد  يوانين ح يات و انواع پروتئ   ينفر شاهد از نظر مصرف لبن     
 سـال بـود کـه    ۵۱متوسط سن زنان مبـتال  . سه قرارگرفتند يمقا
 ي ک سن زنان مبتال بـه سـرطان پـستان در مطالعـه    يباً نزد يتقر

 در  يني حـس  يو حـاج  ) ۳) ( سال ۶/۴۹( ۸۷روزپناه در سال    يپ
 المـسفرد در  ي ن با مطالعـه   يو همچن ) ۲۲( بوده است    ۸۷سال  
 سال اعالم کـرده   ۵/۵۰ان را   ين مبتال ين ب يانگي که م  ۲۰۰۹سال  

 فوق کاهش سن    ي  ن در مطالعه  ي بنابرا .)۲۳(  مطابقت دارد  ،بود
ـ  کـشورها د سـاير ران به نسبت يابتال به سرطان پستان در ا  ده ي

ان به سرطان ي در مبتالي بدني ن شاخص توده يهمچن .شود ينم
ـ  گزارش گرد  ۳۸/۲۶طور متوسط    هپستان ب  ق يـ ده کـه بـا تحق     ي

 ي  ش شـاخص تـوده    ي که اعالم کرد افزا    ۲۰۱۱برانون در سال    
ش خطر سرطان پستان همـراه اسـت        ي با افزا  ۲۴ش از   ي ب يبدن

ق نوندجاک در سال ين مطابق تحقيو همچن) ۲۴(مطابقت دارد  
ش شـاخص  ي که منجـر بـه افـزا   يافتي دريش انرژ ي افزا ۲۰۰۵

ش خطر سرطان پستان همراه اسـت     ي گردد با افزا   ي بدن ي  توده
ن پژوهش مصرف گوشت قرمز در يدر ا . داردي همخوان،)۲۵(

ج حاصـل از مرکـز      يدار داشته و بـا نتـا       يدو گروه تفاوت معن   
طور  احتمال دارد همـان .)۲۶( ندارد  يکا همخوان يقات آمر يتحق

که لوبر اعالم نموده اسـت ارتبـاط مـصرف گوشـت قرمـز و               
 مختلـف بـسته بـه نـژاد مـردم و            يسرطان پستان در کشورها   

بــه اعتقــاد ژنــگ در . )۲۷(  طــبخ آن متفــاوت باشــدي نحــوه
ـ  ي که گوشت قرمز را ب     ييکشورها صـورت کبـاب شـده     هشتر ب

کننـد احتمـال بـروز       يم مصرف م  ي حرارت مستق  يپخته و رو  
ـ  .)۲۸(شتر است   يان ب سرطان پست  طـور   هاگر چه مصرف مرغ ب

ـ  >۰۵/۰P  در گروه شاهد کمتر از مورد بود      يدار يمعن  در يول
پـاال و همکـاران کـه در        . مدل عامل خطر ابتال شـناخته نـشد       

 اعـالم نمودنـد   ،افتنـد ي دسـت  يج مشابهي خود به نتا   ي  مطالعه
صرف مـرغ از   مـ يريگ ن باشد که اندازه  يد علت امر فوق ا    يشا
 ، خطا باشدي دارايي تکرر مصرف مواد غذا    ي  ق پرسشنامه يطر

 مصرف مرغ بـه  ي  در گزارش اندازهيادي زيها چرا که تفاوت 
ق يـ علت فرم خاص خرد کردن آن وجود دارد که گـزارش دق          

 ).۱۳( سـازد  ي ساعت مشکل مـ    ۲۴ يمصرف متوسط آن را ط    
رف ن نسبت شـانس ابـتال بـه سـرطان پـستان در مـص              يشتريب

 مطالعـات پـاال   ي جـه يده شـد کـه بـا نت      يـ س کالبـاس د   يسوس
ز عالوه بر سرطان پستان مصرف آن را   ي ن ي دارد و ک   يهمخوان

 چـون خـون و روده مـرتبط دانـسته اسـت             ييها بروز سرطان 
ان به سـرطان پـستان     يز در مبتال  ي ن ي کاهش مصرف ماه   .)۳۰(
از و ) ۲۴(ق برنـون مطابقـت دارد   يـ ج تحقيده شد که با نتـا     يد

 خـود اعـالم نمـوده اسـت         ي   در مطالعه  يخاصي که عل  ييآنجا
ران در حـداقل  ي در ايواني حيها نين پروتئي در ب يمصرف ماه 

 يش مصرف ماه  يج فرهنگ افزا  يتوجه به ترو  . )۳۱( قرار دارد 
ر پرچرب از عوامل    يمصرف کره و ماست و ش     .  باشد يالزم م 

 حـضور   ابيـ خطر ابتال به سرطان پستان شناخته شد که در غ         
 ؛باشـد  ير آن مشکل مـ    ي تفس ،زان پاسخ يم م ي مستق ي  ک رابطه ي
ش ي پرچـرب بـا افـزا      ييتوان گفت مصرف مواد غذا     يکن م يل

باشد  ي همراه م  يافتي در يش انرژ ي و افزا  ي بدن ي  شاخص توده 
مـصرف  . باشـد  ي سرطان پستان مـ    ي  که از عوامل مستعدکننده   

ان شناخته شـد  دوغ از عوامل مؤثر در عدم ابتال به سرطان پست 
ـ  که دوغ به عنوان      ييکه از آنجا   ـ ي ا ي سـنت  يدنيک نوشـ  ي  يران

ازمند يدر کاهش سرطان پستان نر آن ير تأث يباشد تفس  يمطرح م 
  .باشد ينه مين زمي در ايشتريقات بيتحق
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 يريجه گينت
 گوشت قرمز، از آن است که مصرف   يج پژوهش حاک  ينتا     
احتمـال ابـتال بـه      ر و ماست پر چرب    يش کالباس، س و يسوس

ـ  و دوغ ايش داده و مـصرف مـاه     يسرطان پـستان را افـزا      ن ي
ـ  البته از نقاط ضعف ا      دهد، يکاهش م  احتمال را  ن پـژوهش،   ي

ــأث  ــال ت ــان ياحتم ــد درم ــورد،   ير رون ــروه م ــرطان در گ  س
ـ  به پرسشنامه بوده است کـه پژوهـشگر پ       ييبرپاسخگو شنهاد ي

 يا  مطالعـه   تر، قيج دق ين امر و کسب نتا    يکند جهت کنترل ا    يم
  .نگر انجام گردد ندهيصورت کهورت آ هب

  ر و تشکريتقد
   کـه  يداننـد از بزرگـواران    يپژوهشگران برخود واجـب مـ          

ـ مارا در انجام ا    ر و تـشکر    ي فرمودنـد تقـد    ياريـ ن پـژوهش    ي
ن ي آنان انجام ا   ي پژوهش که بدون همراه    يها از نمونه . ندينما

ـ  يينما ي م يدردانمانه ق ير نبود صم  يمطالعه امکان پذ   ن يم، همچن
 يد بهـشت يو شـه ) ع(د الـشهدا يمارستان سـ ي پرسنل ب ي  هياز کل 

ن نخکـوب کـه در   يخـصوص سـرکار خـانم نگـ     هاصفهان و ب 
 ، داشـتند ي بـا پژوهـشگران همکـار   يريگ  مراحل نمونه ي  هيکل

  .ميينما ير ميتقد
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Background and Objective: Breast cancer is one of the most common cancers affecting women around the 

world and in Iran.  A limited number of studies have been conducted on the relationship between dietary 

factors and breast cancer development in Iran.  The aim of this study was to investigate the impact of dairy 

products and animal proteins consumption and breast cancer among women in the province of Isfahan in the 

year 1390.  

Materials and Methods: This case-control study was carried out on 100 women diagnosed with breast 

cancer and 100 healthy women as the control group.  All participants were Iranian and over 18 years old.  

The case and control groups were matched regarding age, body mass index, physical activity, and age of 

menarche.  Data were collected by Frequency Food Questionnaire (FFQ) and analyzed by T-test, Chi-square, Man 

Whitney and Logistic Regression. 

Results: Our findings show that while red meat and milk were consumed the most among animal proteins 

and dairy products, respectively, fish and butter were consumed the least.  Logistic Regression analysis 

indicates that consumption of sausage and salami, red meat, and high-fat milk and yogurt show a significant 

correlation with breast cancer risk (P< 0.0001). 

Conclusion: Consumption of fish and low-fat dairy products might decrease the risk of breast cancer in the 

Iranian women.  Further researches are recommended to investigate the role of chicken consumption in 

breast cancer risk. 
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