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Abstract 

 

Background and purpose: Despite studying the relationship between breast cancer and dietary 

factors in previous studies, ignoring the cancer phenotype can affect the association between diet and 

breast cancer. The aim of this study was to determine the association between dietary patterns and HER2 

among Iranian women.   

Materials and methods: In a case-control study, 150 new cases with ductal or lobular in situ or 

invasive breast cancer and without a previous history of the disease were selected. Also, 150 age-matched 

controls were included in the study. Data including demographic characteristics, food frequency, and 

physical activity were recorded using relevant questionnaires. Also, the information regarding HER-2 

factor was obtained from patients records. Factor analysis was used to identify major dietary patterns. The 

association between these patterns and breast cancer was examined by logistic regression analysis. 

Results: Two major dietary patterns were identified. After adjusting for potential confounders, 

participants who had higher scores for unhealthy dietary patterns (mayonnaise, French fries, soft drinks, 

pickles, red or processed meat, potatoes, sweets and desserts) and healthy dietary patterns (fruits and fruit 

juices, vegetables, low-fat dairy products, spices, nuts, fish, egg, legumes and low intake of  hydrogenated 

fats) were more (OR: 4.12, 95%CI: 2.31-7.3) and less (OR: 0.17, 95% CI: 0.30-0.95)  prone to develop 

breast cancer, respectively. A healthy dietary pattern reduced the risk of HER-2 positive breast cancer 

(OR: 0.11, 95% CI: 0.04-0.25). 

Conclusion: Healthy dietary pattern reduced the overall risk of breast cancer and was inversely 

associated with HER-2 positive tumors, indicating a poor prognosis of the disease. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلـــشـــگاه عــه دانــــلــمج
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 پژوهشی

 HER-2 پاتوبیولوژیر ارتباط الگوهای غذایی با سرطان پستان و فاکتو
  

   1محیا صادقی
     2محمد اسماعیل اکبری    

     3بهرام رشید خانی  
 4مرجان عجمی  

   5یاسمن جمشیدی نائینی
 7و6سید حسین داودی   

 چكیده
 نگررفا  نظرر در گذشرا،  مطالعرا  در یرژیمر فاکاورهرا  برا پسراا  سرراا  ارتباط بررسی وجود با و هدف: سابقه
 ارتبراط تعیری  حاضرر مطالعر، هرد . دهرد قررار تاثیر تحت را پساا  سراا  و غذایی رژیم ارتباط تواندمی سراا  فنوتیپ
 .بود ایرانی زنا  در HER-2 با غذایی الگوها 

درجرا یرا تجراجم  lobularیرا  ductalمباال ب، سراا  پسراا   مورد 051  شاهد  -در ای  مطالع، مورد ها:مواد و روش
 بر، مربروط نام،پرسش .شدند همسا  د بر اساس س شاه 051 با سراا  کنارل مرکز در بیمار  ای  قبلیو بدو  سابق، یافا، 
 ازHER-2  فراکاور بر، مربروط ااالعرا  گردیرد و مصراحب، تممیر  راه از بردنی فعالیت و خوراک بسامد فرد   ها داده

 سرراا  بر، ابراال شران  نسربت آمرد و دسرت ب، غذایی الگوها  عاملی  تحلی  روش توسط .گردید کسب بیمارا  پرونده
 شد. سنجیده لجسایک رگرسیو  راه از غذایی الگوها  با پساا 

 غذایی الگو  از باالتر  نمره ک، افراد  ها رمخدوشگ اثر تعدی  با د.گردی شناسایی غالب غذایی الگو  دو ها:یافته
 شریرینی زمینری  سریب شرده  فررآور  یرا قرمز گوشت جا   ترشی نوشاب،  کرده  سرخ زمینی سیب )شام  مایونز  ناسالم
 تخرم مراهی  مغزهرا  هرا چاشنی چرب  کم لبنیا  سبزیجا   ها میوه آب و هامیوه مصر  )شام  سالم یادسرها(  و جا 
  ترربریش شران  از ترتیرب بر، ترر پرایی  نمرره دارا  ادافرر بر، نسبتجامد( داشاند   ها چربی کم مصر  و حبوبا  مرغ 
(3/7- 30/2 :CI 55   02/4درصد :OR) تر و کم (31/1 -55/1 :CI 55   07/1درصد :OR) برا  اباال ب، سراا  پساا  برخروردار 

 (.OR: 00/1د  درص CI 55: 14/1 -25/1) مثبت همراه بود HER-2بودند. الگو  غذایی سالم با کاهش در خطر سراا  پساا  
 پیش از حاکی ک، مثبت HER-2  تومورها  با پساا   سراا  کلی خطر کاهش بر عالوه سالم غذایی الگو  استنتاج:

 .داشت معموس ارتباط است  بیمار  ای  بد آگجی
 

   فعالیت بدنیHER-2الگو  غذایی  تحلی  عاملی  ، سراا  پساا واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 عوامرر  کرر، اسررت چنرردعاملی بیمررار  یررک سررراا 

 المر   فیزیمی  فعالیت تغذی،  قبی  از) محیطی یا وراثای
 هرا آالینده خورشید  نور معرض در گرفا  قرار چاقی 
 .(0)دردارن شرنق آ  روزرب در( ونترعف ی رمحیط سترزی

 
 :hdavoodi1345@gmail.com  E-mail                             غذایی صنایع و تغذی، دانشمده حافظی  خیابا  فرحزاد   رتجرا   بلوا -سید حسین داوودی مولف مسئول:

 ایرا  تجرا   بجشای  شجید پزشمی علوم دانشگاه غذایی  صنایع و تغذی، علوم دانشمده دانشجویا   تحقیقا  کمیا، تغذی،  علوم ارشد کارشناس.0

 ایرا  تجرا   بجشای  شجید پزشمی علوم دانشگاه سراا   تحقیقا  زمرک  اسااد. 2

 علوم پزشمی شجید بجشای  تجرا   ایرا  دانشگاه غذایی  صنایع و تغذی، علوم دانشمده کشور  غذایی صنایع و تغذی، تحقیقا  انسایاو جامع،  تغذی، گروه  . دانشیار3

 علوم پزشمی دانشگاه غذایی  صنایع و تغذی، علوم دانشمده کشور  غذایی صنایع و ا تغذی، تحقیقا  انسایاو تغذی،  و غذا ریز ،برنام و گذار سیاست تحقیقا  گروه  اساادیار. 4

 ایرا  تجرا   بجشای  شجید
 ایرا  تجرا   بجشای  شجید علوم پزشمی دانشگاه غذایی  صنایع و تغذی، علوم دانشمده تغذی، علوم  ارشد . کارشناس5

 ایرا  تجرا   بجشای  شجید پزشمی علوم دانشگاه سراا   تحقیقا  مرکزیار  . دانش6
 علوم پزشمی شجید بجشای  تجرا   ایرا  دانشگاه غذایی  صنایع و تغذی، علوم دانشمده انسایاو تحقیقا  تغذی، و صنایع غذایی کشور . گروه تحقیقا  تغذی،  7

 : 22/4/0325تاریخ تصویب :            25/0/0355 رجاع ججت اصالحا  :تاریخ ا           07/0/0355 تاریخ دریافت 
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میا  جمعیت زنا  در سراا  پساا  ماداول تری  سراا  

  ب، گرزارش وزار  بجداشرت .(2)در سراسر ججا  است

 41111در حال حاضر بریش از  درما  و آموزش پزشمی 

ریسرک  .(3)برنردنفر در ایررا  از ایر  بیمرار  رنر  مری

 انررد از فاکاورهررا  ایجادکننررده سررراا  پسرراا  عبررار 

 سر   سررابق، فرامیلی و بررارور   چراقی بعررد از یا سررگی  

قررد در سرر  بزرگسررالی و مواججرر، بررا دوزهررا  برراال  

هرا دشروار اصرال  کررد  آ پرتوها  یونیزه ک، اغلرب 

است. در میا  ریسرک فاکاورهرا  ایجادکننرده سرراا  

   غررذایی برر، عنرروا  فرراکاور قابرر  تغییررر الگررو پسرراا   

  بر، فراکاور زیراد  توجر، اخیرراً .(4)بسریار اهمیرت دارد

 HER-2(Human Epidermal growth factor Receptor) 

شرده  پسراا  سرراا  در آگجریپیش معیار یک عنوا  ب،

 عنروا  بر، اسرت کر، پروتوآنمروژ  یک HER-2است. 

. شرودمری محسروب پساا  کارسینوم در مجم بیومارکر یک

 عامر  هرا گیرنرده خانواده ب، ماعلق پروتوآنموژ   ای 

 هرا سراا  از درصد 25-31 ک، در است اپیدرمی رشد

 )مثبرررت اسرررت(. بیرررا  بررراال   شرررودمررری  بیرررا پسررراا 

HER-2/neu )و تومرور بردخیمی درجر، و نوع با )مثبت 

 برروز چنری مساقیم دارد و هم ارتباط بیمار بقا  افزایش

 بیمرارا  در اولیر، تومرور بافرت در HER-2حرد  از بیش

 .(5-7)استه همرا بد آگجیپیش با نشده  درما 

ارتبرراط اتیولوژیررک میررا  رژیررم غررذایی و سررراا  

 تواند توسط عدم در نظر گرفا  فنوتیپ سراا  پساا  می

پوشانده بشود. مطالعا  اندکی ارتباط میا  عوام  خطرر 

هرا را بررسی کردند ک، اکثر آ  و فنوتیپ سراا  پساا 

ها  اساروژ  و پروژسارو  را مورد ارزیرابی بیا  گیرنده

رژیرم ااالعا  محدود  در زمینر، ارتبراط ادند و قرار د

در دسررارس  HER-2بررا فرراکاور پرراتوبیولوژ   غررذایی

مصر  باالتری  الیا  ادر ای هشد مانجا مطالع،در  .(2)است

نسربت بر،  "سربزیجا  سراالد "سجک الگو  غرذایی 

خطرر ابراال بر،   درصد 75تری  سجک آ  ب، میزا  پایی 

 توجر، بنابرای  با. (2)مثبت را کاهش داد HER-2سراا  

زمین، ارتبراط الگوهرا  غرذایی برا  در اندک مطالعا  ب،

 و ججا  پساا  در سراا  باال  شیوع و HER-2فنوتیپ 

 الگوهرا  بری  کر، رابطر، شردیم آ  برر ایررا   جمل، از

را  HER-2 فاکاور پاتوبیولوژ  و پساا  سراا  با غذایی

 شتجرری شرجدا  بیمارسراا  بر، کننرده مراجعر، زنا  در

 .بررسی کنیم
 

 مواد و روش ها
برا در نظرر گررفا    شراهد  -در ای  مطالع، مرورد

ناسالم برا  زنا  دارا  الگو  غذایی  (5) 4نسبت شان  

 درصررد 55بررا میررزا  اامینررا   در ابرراال برر، سررراا  پسرراا 

(15/1α= )   درصد 55توا  آزمو (%0β=)   و بر مبنرا

د درصر 51ک، شیوع الگو  غذایی ناسالم در جامع،  ای 

 در الزم نمونر، تعرداد  0با اسافاده از فرمول شماره باشد  می

 گردید. تعیی  نفر 051 شاهد گروه در و 051 مورد گروه
 

  =P2                                      :(0فرمول شماره 

n=  

 

د  مراه  ترا 0353اردیبجشرت  از کر، مطالعر، ای در 

 بر، کنندهمراجع، بیمارا  از نفر 051  انجام گردید 0354

کنارل سراا  بیمارساا  شجدا  تجریش ک،  جامع مرکز

درجا یا تجراجم  lobularیا  ductalمباال ب، سراا  پساا  

ها یا در یمی از پساا یافا، تایید شده از نظر پاتولوژیمی 

و  نداشراند را بیمار  ای  قبلی سابق، و بودههر دو پساا  

 گذشا، هاآ  در پساا  سراا  تشخیص از ماه 3 حداکثر

 در غرذایی عرادا  تغییرر احامال)با توج، ب، ای  ک،  بود

 گرروه افرراد عنروا  ب، ( 5)ندارد( وجود مد  زمانی ای 

 فعلری  پسراا  جز سراا  ب، ک، . افراد شدند اناخاب مورد

 یرا درمرانی سرابق، شریمی یا سراا  نوع هر ب، اباال سابق،

 دوره در کر، افراد  و داشاند را دلیلی هر ب، رادیوتراپی

 بری  شیردهی بودند  ب، مطالع، وارد نشدند. از یا باردار 

ر نف 051 مرکز  تعداد ای  ب، کنندهمراجع، ها خانم سایر

 و کیست یا سراا  هرگون، سابق، عدم  معیارها باشاهد 

 قررار و خراص غرذایی رژیرم داشا  عدم خاص  بیمار 
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 محیا صادقی و همکاران     
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 یپژوهش

 بر، .شدند اناخاب شیردهی یا باردار  دورا  نداشا  در

پسراا  بر،  سرراا  بر، مبراال بیمرار 051 تعداد ترتیب ای 

 برا شاهد عنوا  ب، مباال غیر فرد 051 و عنوا  گروه مورد

 بنرد تقسریم برا دند.ش اناخاب ماوالی گیر روش نمون،

 از هراآ  سراز همسرا  سال،  01 سنی ها گروه ب، افراد

 افرراد کلیر، از تحقیرق ایر  در .پذیرفت س  صور  نظر

 ااالعا  مطالع،  ب، ورود از بعد شاهد و مورد ها گروه

 اساعمال تحصیال   تاه   س   وضعیت زمین، در نیاز مورد

 ا هررقرررص مصررر  قاعرردگی  شررروع سرر  دخانیررا  

 تاریخچر، یا سرگی  وضعیت ضدباردار   تعداد زایما  

 یک اول در هاممم  مصر  پساا   سراا  خانوادگی

 از هورمرونی جرایگزی  درمرا  از اسرافاده گذشرا،  سال

 (دموگرافیرک) عمومی پرسشنام، تممی  و مصاحب، اریق

 گردید. کسب

 گذشرا، سرال ای افراد معمول غذایی ها یافت در

 نیمر، کمری معابررپرسشنام، بسامد خوراک  با اسافاده از

(valid )قاب  اامینرا  و (reliable) (01)   062کر، شرام 

تممیر   رو در ماده غذایی اسرت  از اریرق مصراحب، رو

یرک از  دازه ماوسرط هررانر  در هنگام مصراحب،گردید. 

اقالم غذایی موجود در پرسش نام، بسامد خوراک برا  

و سپ  از  شدها  مورد و شاهد توضیح داده افراد گروه

یرک از اقرالم غرذایی  ر مصرر  هرراها در مورد تمرآ 

نام، در اول یک سرال گذشرا، سروال موجود در پرسش

مقدار گرم مصرفی هر یک از مرواد غرذایی در روز شد. 

مقردار انررژ  اقرالم غرذایی موجرود در و  را  هر فرردب

FFQ ها  مربوط بر، جردول ترکیبرا  با اسافاده از داده

ا  افررزار تغذیرر،موجررود در نرررم USDA مررواد غررذایی

Nutritionist 4  ،تعیی  شد. سپ  میزا  انرژ  دریافای ب

 ازا  هر یک از موادغذایی مصرفی برا  هر فررد و ماوسرط

افرراد  کر، بریش از  د.فرد محاسب، شانرژ  مصرفی هر 

 خروراک بسامد قلم ماده غذایی( پرسشنام، 71)درصد  41

و یرا کر  انررژ  دریرافای  (=0n) بودنرد نرداده پاسخ را

 میرانگی  از معیرار انحررا  3 از تربیش یا ترکم هاآ  روزان،

ترر از و بریش 0235ترر از )کرم برود شرده گزارش انرژ 

حرذ   دهریگزارش خطا  میزا  کاهش برا ، (5323

 رو  برر آمرار  تحلیر  تجزیر، نجایت در .(=6n) شدند

برا  هر یرک  .شد انجام شاهد نفر 045 و مورد نفر 045

 از افررراد گررروه مررورد و شرراهد  وز  بررا لبرراس سرربک و 

و قرد  secaا  گررم توسرط تررازو  عقربر، 511با دقت 

مارر سرانای 5/1با دقرت  secaبدو  کفش توسط قدسن  

نیرز از تقسریم  (BMI)گیر  شد. نمای، تروده برد  ازهاند

 وز  )کیلوگرم( بر مجذور قد )مارمربع( محاسب، شد.

 از مطالعر، در کنندهشرکت افراد بدنی فعالیت میزا 

. آمرد دسرت بر، فیزیمری فعالیت پرسشنام، تممی  اریق

 و بردنی فعالیرت روزانر، پرسشنام، با پرسشنام، ای  اعابار

 ”Accelerometer Ambulatory Monitor“ دسرراگاه

 ایر  پایایی و . روایی(00)است رسیده تایید ب، 7064 مدل

 هممرارا  و کلیشراد  مطالعر، در ما جامع، در پرسشنام،

 .(02)اسرت شرده تاییرد مرکرز  و اصفجا  ها اساا  در

گرروه  HER-2ااالعا  مربوط ب، فراکاور پراتوبیولوژ  

را  موجرود در بیمارسراا  شرجدا  مورد از پرونرده بیمرا

 از کابری آگاهانر، نامر،رضرایت تجریش کسب گردیرد.

 مسرا   و شرد گرفار، مطالع، در کنندهشرکت افراد کلی،

 انیسایاو پژوهشی اخالق معاونت کمیا، توسط ار  اخالقی

 .شد تصویب غذایی کشور صنایع و تغذی، تحقیقا 

 تحلیر  از غالرب  غرذایی الگوهرا  شناسایی ججت

 اسرافاده خروراک بسرامد پرسشنام، ها داده رو  بر عاملی

 قلم غرذایی در 062غذایی   الگوها  شناسایی شد. برا 

 و ترکیب غذایی از پیش تعریف شده بر مبنا  گروه 24

بنرد  هرا گرروهآ  دهندهتشمی  اجزاء و مغذ  محاوا 

 254الگوها  غرذایی در جمعیرت  (.0شدند )جدول شماره 

ورد مطالع، با روش تحلی  عاملی تعیری  شردند  م نفر  زنا 

 ب، ای  ترتیب ک، بررا  شناسرایی الگوهرا  غرذایی  تحلیر 

 (PCA: Principal Component Analysis) ها  اصلیمولف،

گروه غذایی انجام شرد.  24با چرخش واریماک  رو  

ها )الگوهرا  غرذایی(  از نقطر، ججت تعیی  تعداد عام 

برا توجر، بر،  .اسرافاده شرد Screeار تغییر در کردار نمود

ها  مقادیر بار عراملی بریش از همبساگی موجود بی  داده
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 گرفار، نظرر در الگو  غرذایی اقالم هر تعیی  برا  31/1

 هرر بری  همبسراگی ضرریب دهنردهنشرا  عاملی شد )بار

 مطلرق مقادیر و است غذایی الگو  یک با غذایی گروه

 یرا مثبت عالمت و رتبیش همبساگی از حاکی تر بزرگ

 گروه آ  بی  معموس مساقیم یا رابط، دهنده نشا  منفی

 ها بر اسراس تفسریرگذار  عام است(. نام غذایی الگو  و

 (. سپ 2اقالم غذایی در هر عام  انجام شد )جدول شماره 

 دسرا، )میانر،( دو ب، غذایی الگوها  امایازا  بر حسب افراد

تر یا مسراو  میانر، کمب، اور  ک، مقادیر  شدند  تقسیم

در دسا، اول )رفران ( و مقادیر بیش تر از میان، در دسا، 

 رگرسریو  آنرالیز از آزمرو  دوم قرار گرفاند. با اسافاده

لجسایک  ارتباط الگوهرا  غرذایی برا سرراا  پسراا  و 

HER-2 .سنجیده شد 
 

 یافته ها
 شیوه و بیمار  سابق، سنجی  ت  ها ویژگی مقایس،

جدول شرماره شرماره  در شاهد و مورد روهگ در زندگی

انرژ  دریافای و فعالیرت  میانگی  .شده است ارا ، 2و  0

 سرراا  بر، مبراال غیرر افراد با مقایس، در مباال بدنی افراد

 در مقابر  . (>15/1p)بود  دار  باالترمعنی اورب، پساا 

 و وز  قرد  سنجی )نظیر ت  ها ویژگی تفاو  میانگی 

 س  اولری  قاعردگی  تعداد زایما  و بدنی(  س   توده نمای،

 مقایسر، (.0 )جدول شرماره نبودند دارمعنی آمار  لحاظ از

 از اسافاده تحصیال  و ک، دهدمی کیفی نشا  ماغیرها 

 تفاو  شاهد و مورد گروه دو بی  در ضدباردار  قرص

 گرروه درارور  کر، . ب،(>15/1p)نشا  داد  دار معنی

از ترر  بریشافرراد   تعرداد شاهد  وهنسبت ب، گر مورد

 چنری هم .(>15/1p)بودند  کردهاسافاده  ضدباردار  قرص

افراد دارا  تحصریال  اباردایی و دانشرگاهی در گرروه 

 سرایر مقایس، (.>15/1p)تر از گروه شاهد بود مورد بیش

 تاه   وضعیت یا سگی  وضعیت نظیر کیفی ها ویژگی

 سرراا  فرامیلی سرابق، اساعمال سیگار و شغلی  وضعیت

 گرروه بی  دو در را دار معنی اخاال  گون،هیچ پساا  

 (.2نداد )جدول شماره  نشا  شاهد و مورد

 ها  مورد و شاهد درگروه کمی ماغیرها  پراکندگی :1 شماره جدول
 

 سطح  (=045n(  شاهد (=045n(  مورد ماغیرها  کمی

   معیار(میانگی )انحرا )انحرا  معیار(میانگی   *معنی دار  

 31/1 01/02±32/42 26/00±23/45 س )سال(

 56/65±26/00 57/62±35/00 51/1 (kg) **وز 

 72/055±30/6 35/055±37/5 55/1 (cm) **قد

 65/1 55/4±15/27 45/4±26/27 نمای، توده بدنی)کیلوگرم/مارمربع(

 >1110/1 22/467±46/0755 72/720±02/2017 )کیلوکالر /روز( **انرژ  دریافای

 >05/35±55/3 65/33±57/5 1110/1 (MET-h/dفعالیت بدنی)

 05/1 25/0±1/03 43/0±23/03 )سال( **س  اولی  قاعدگی

 25/1 67/0±22/2 62/0±05/2 )تعداد( **تعداد زایما 
 

 توزیع بود  نرمال صور  در شاهد و مورد گروه دو بی  میانگی  مقایس،: *

بود  توزیع ماغیرها توسط  غیرنرمال صور  در و تی آزمو  توسط ماغیرها

 ویانی انجام شد. -آزمو  م 

 غیرنرمال توزیع با کمی ماغیرها  :**

 
 گروه ها  مورد و شاهد در کیفی ماغیرها  پراکندگی :2 شماره دولج

 

 (=045n(مورد  ماغیرها  کیفی

 )درصد( تعداد

 (=045n( شاهد

 تعداد )درصد(

 سطح 

 *معنی دار  

 03/1 22(1/55) 53 (0/64)  خان، دار شغلیوضعیت 

 54(2/36) 37 (5/25)  کارمند

 بازنشسا،
 

 (3/01) 05 (7/2)03 

 >1110/1 02(0/2) 30 (4/20)  ابادایی-بی سواد تحصیال 

 22(2/04) 03 (1/5)  سیم -راهنمایی

 63(3/42) 44 (3/31)  دیپلم-دبیرساا 

 باالتر
 

 (3/35) 57 (5/34)52 

 12/1 22(2/04) 01 (5/6)  مجرد وضعیت تاه 

 006(5/77) 020 (4/23)  مااه 

 بیوه-مطلق،
 

 (7/5) 04 (4/7)00 

 56/1 62(6/5) 70 (1/45)  یا س، وضعیت یا سگی

 غیر یا س،
 

 (1/50) 74 (4/54)20 

 25/1 03(7/2) 02 (3/2)  بل، سابق، فامیلی سراا  پساا  

 خیر
 

 (7/50) 033 (3/50)036 

 53/1 4(7/2) 6 (0/4)  بل، اساعمال سیگارفعلی وضعیت 

 043(1/56) 035 (0/53)  خیر

 قبال
 

 (2/2) 4 (3/0)2 

 >1110/1 44(5/25) 72 (2/53)  بل، اسافاده از قرص ضد باردار 

 015(5/71) 67 (2/46)  خیر

 

 شد. انجام مجذورکا  زمو آ از اسافاده با شاهد و مورد گروه دو بی  مقایس،: *

 

 غرذایی الگرو  دو عراملی  تحلیر  روش از افادهاسر با

ناسرالم  غذایی الگو  و سالم غذایی الگو  ها نام ب، غالب

 شناسرایی و نفرر  مرورد مطالعر، اسراخرا  254جمعیت  در

 الگوها  غذایی ب، تفمیک ها گروه عاملی بار شد. مقادیر

ترر از عراملی بریش برار برا مقرادیر ک، است شده ذکر غذایی

 (.3)جدول شماره  در نظر گرفا، شده است 31/1

 در گرفار، قررار غرذایی هرا گرروه مثبت عاملی بار

 گرروه آ  مثبت ارتباط معنی ب، معی  غذایی الگو  یک
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 یپژوهش

 آ  معمروس ارتبراط معنری بر، منفری عاملی بار غذایی و

 الگرو  2 .است معی  غذایی الگو  آ  در غذایی گروه

 کرد توجی، را واریان  درصد ک  54/05الب  غذایی غ

 در موجرود غذایی ها گروه براساس هاآ  گذار نام و

الگو  غذایی ناسرالم برا  گرفت. انجام از الگوها یک هر

مایونز  سیب زمینی سررخ درصد شام :  20/00واریان  

 فررآور  یرا قرمرز جرا   گوشرتکرده  نوشاب،  ترشری

نی جا  و دسررها اسرت. زمینی آب پز  شیریشده  سیب

شام : میروه  درصد 73/2الگو  غذایی سالم با واریان  

هرا  میوه  سبزیجا   لبنیرا  کرم چررب  چاشرنیو آب

 ها مغزها  ماهی  تخم مرغ  حبوبا  و مصر  کم چربی

 .(4)جدول شماره  جامد است
 

 در تحلیر  اسرافاده ججرت غذایی اقالم گروه بند  :3 جدول شماره

 غذایی الگوها  شناسایی برا  عاملی
 

 گروه هر دهنده تشمی  غذایی اقالم گروه ها  غذایی

 پرچرب لبنیا 

 

 احشاء گوشت

 شده فرآور  یا قرمز گوشت

 

 کام  غال 

 کرده سرخ زمینی سیب

 مایونز

 دسرها و جا  شیرینی

 

 مایع ها  روغ 

 جامد ها  چربی

 جا  ترشی

 مرغ تخم

 نوشاب،

 سبزیجا 

 

 

 چرب کم لبنیا 

 آبمیوه و همیو

 

 

 

 حبوبا 

  ماهی

  ها چاشنی

  آبپز زمینی سیب

 شده تصفی، غال 

  ها وعده میا 

  قجوه و چا 

 ماکیا  و ایور

  مغزها

 ا  و خام، )پرچرب  ماست شیر کاکا و و شمالتی  پرچرب  شیر

 بسانی  سرشیر  و خام، ا   خام، چمیده(  پنیر

 شیردا  و یسیراب پاچ،  و کل، مغز  زبا   قلوه  جگر  دل 

 کرده  چرخ گوشت گوسفند  گوشت گوسال،  و گاو گوشت

 همبرگر کالباس  سوسی  

 دار سبوس نا  تافاو   نا  سنگک  نا  بربر   نا 

 کرده سرخ زمینی سیب

 مایونز س 

 شمر  قند  مربا  عس   کیک  انواع شمال   تر  شیرینی خشک  شیرینی

    کرم کارام   سوها   گزشمر   حلوا خانگی  نق حلوا آبنبا   نبا  

 مایع روغ  انواع

 مارگاری   پی، حیوانی  کره حیوانی  روغ  جامد  نباتی روغ 

 شور خیار شور  ترشی 

 مرغ تخم

 نوشاب،

 کاهو  اسفنا   آ   ها  فرآورده و فرنگی گوج، هوی   انواع کلم 

ی خورشا فرنگی کدو نخود سبز  لوبیا سبز   انواع پیاز  بادمجا   خیار 

 سیر  کرف   ذر   شلغم  ا   دلم، و سبز فلف  قارچ  و کدو حلوایی 

 دوغ پنیرسفید کشک  معمولی  چربی  ماست بدو  شیر چرب  شیرکم

 قرمز  و رد آلو زردآلو  سیب  سبز  گوج، خربزه  هندوان،  االبی 

 انار  انگور  کیو   خرما  انجیر  گالبی  هلو  شلی   آلبالو  گیالس 

مرکبا    فرو  آناناس ریپ تو   رمالو گرمک  موز   فرنگیتو 

 صنعای  کمپو  میوه و ابیعی آبمیوه خشمبار انواع ذغال اخا، 

 سویا ماش  باقال  نخود  لوبیا  لپ،  عدس 

 ماهی کنسرو ماهی  نوع هر

 آبلیمو

 سیب زمینی آبپز

 سایر ماکارونی  برن   باگت  نا  لواش  نا 

 چیپ  پفک  بیسمویت 

  قجوه و چا 

  جوج، مرغ 

 تخم، انواع فندق  پسا،  گردو  زمینی  بادام بادام 

 غذایی الگوها  در غذایی ها  گروه عاملی بار :4 شماره جدول

 *خوراک بسامد پرسشنام، از آمده دست، ب
 

 گروه ها  غذایی
 الگو  غذایی

 ناسالم

 الگو  غذایی

 سالم

 مایونز
 سیب زمینی سرخ کرده

 نوشاب،
 ترشی جا 

 گوشت قرمز یا فرآور  شده

 سیب زمینی آب پز
 شیرینی جا  و دسرها

 میوه و آب میوه

 سبزیجا 

 لبنیا  کم چرب
 چاشنی ها
 مغزها

 چربی ها  جامد
 ماهی

 تخم مرغ

 حبوبا 

233/1 
233/1 

527/1 
355/1 
325/1 

325/1 
302/1 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

636/1 
623/1 

511/1 
420/1 
353/1 

335/1 
334/1 

301/1 

312/1 

 73/2 20/00 )درصد( شده توجی، واریان 

 

ججت ساده تر شد  جدول نشا  داده  31/1 از مقادیر با بار عاملی کم تر *

  نشده است.

 

 امایرازا  ها درمیان، پساا  سراا  برا   شان نسبت

ب، صور  بدو  تعدی  اثر ماغیرها و برا  غذایی الگوها 

ه از قرررص ضرردباردار   تعرردی  اثررر وضررعیت اسررافاد

 تحصیال   فعالیت بدنی و میزا  انرژ  دریرافای در جردول

 الگوهرا  امایاز بند تقسیم با نشا  داده شده است. 5 شماره

 در اثر ماغیرها  افرراد تعدی  میان،  بدو  اساس بر غذایی

 غرذایی ناسرالم الگرو  میانر،( )براال  دوم مصر  دسا،

ابراال بر، سرراا   ،( خطررمیانر )پرایی  اول دسا، ب، نسبت

 55  فاصل، اامینرا  03/5برابر )نسبت شان :  0/5پساا  

 ماغیرهرا  اثرر تعردی  با ک،داشاند ( 02/3-43/2: درصد

مخالف نظیر وضرعیت اسرافاده از قررص ضرد براردار   

 تحصیال   فعالیت بدنی و میزا  انرژ  دریافای  خطرر

  02/4: )نسربت شران  برابرر 02/4 پساا  سراا  ب، اباال

 تعدی  بدو  شد. (30/2-35/7: درصد55فاصل، اامینا  

 میانر،( )براال  دوم مصرر  دسرا، در افرراد ماغیرهرا  اثر

 70میانر،(  )پرایی  اول دسا، ب، نسبت سالم غذایی الگو 

بت شران : شدند )نس مباال پساا  سراا  ب، تردرصد کم

کرر، بررا  (07/1-46/1: درصررد 55  فاصررل، اامینررا  25/1

  اثر ماغیرها  مخدوش کننرده  افرراد در براال  میانر، تعدی
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ترر کرم درصرد 23الگو  غذایی سالم نسبت ب، پایی  میانر،  

  فاصرل، 07/1ب، سراا  پساا  مبراال شردند )نسربت شران : 

 (.31/1-55/1: درصد 55اامینا  

مثبت  HER-2ها   سراا تعدی  شده شان  نسبت

الگو  غذایی میان، مصر  هر بر اساس منفی  HER-2و 

الگو  غرذایی . ته شده اسداد  شان 6 شماره جدولدر 

مثبررت  HER-2  هررا اسرررا ،ای علیررحررافظماثررر  م سررال

 :درصرد 55  فاصل، اامینرا  00/1)نسبت شان : داشت 

25/1-14/1  1110/1< p-)    ک، ای  اثر محرافظای بررا

)نسربت شران : ترر بودمنفری ضرعیف HER-2  هراسراا 

. (p >1110/1  01/1-40/1: درصد55ینا    فاصل، اام21/1

 مسرراقیمی بررا ارتبرراط ناسررالم  غررذایی چنرری  الگررو هررم

داشت  منفی HER-2 و مثبت HER-2 پساا  ها سراا 

 : درصرررد 55  فاصرررل، اامینرررا  33/4)نسررربت شررران : 

25/5-13/2  1110/1< p  فاصرل، 30/4 نسبت شران :و  

 (.ترتیبب،  p >1110/1  12/2-54/2 :درصد 55اامینا  
 

 بحث
هررا  ایرر  مطالعرر،  پرر  از تعرردی  اثررر ابررق یافارر،

ماغیرهررا  مخالررف نظیررر وضررعیت اسررافاده از قرررص 

ضدباردار   تحصیال   فعالیرت بردنی و میرزا  انررژ  

پساا   سراا  ب، دریافای  الگو  غذایی ناسالم خطر اباال

 23برابررر افررزایش داد و الگررو  غررذایی سررالم   02/4 را

 محرافظای اثرر چنی همال را کاهش داد. درصد شان  ابا

 مثبرت  HER-2 پسراا  سرراا  علی، سالم غذایی الگو 

 قرو  مساقیم ارتباط ناسالم  غذایی الگو  و بود ترقو 

 منفرری HER-2 و مثبررت HER-2 پسرراا  هررا سررراا  بررا

تواند فاکاور قاب  قبولی بررا  تعیری  می HER-2داشت. 

 .(6)ا  باشدآگجی  مقاومت و پاسخ ب، درمپیش

تشاب، بسیار  بی  الگوها  غذایی ب، دست آمده در 

ها  انجام گرفا، در مرورد مطالع، حاضر و سایر پژوهش

داشرت  ارتباط الگوها  غذایی با سرراا  پسراا  وجرود

ها  یافا، الگوها  غذایی ب، دست آمده در ای  مطالع، با

 غرذایی الگوهرا  کر، قبلی انجام شده در ایرا  مطالعا 

 بودنررد  کرررده تعیرری  عرراملی تحلیرر  روش بررا عمررده را

در تمرامی . (04 03 5)دهدمی نشا  را ها  زیاد مشابجت

مطالعا  ذکر شده  انواع شیرینی جا   نوشاب،  گوشت 

 قرمررز و فرررآور  شررده و سرریب زمینرری سرررخ کرررده

سجم الگو  غذایی ناسالم و سربزیجا   میروه تری  بیش

 تری  سجم الگو چرب و حبوبا  بیشجا   لبنیا  کم

 
  *خطر اباال ب، سراا  پساا  مرتبط با الگوها  غذایی :5 شماره جدول

 

 **تعدی  شده OR (CI %95) خام OR (CI %95) )تعداد( مورد )تعداد( شاهد  

 )رفرن ( 11/0 ))رفرن  11/0 45 014 ن،پایی  تر از میا الگو  غذایی ناسالم

 02/4( 30/2-35/7) 03/5( 02/3-43/2) 011 45 باالتر از میان،

 )رفرن ( 11/0 )رفرن ( 11/0 42 54 پایی  تر از میان، الگو  غذایی سالم

 07/1( 31/1-55/1) 25/1( 07/1-46/1) 57 55 باالتر از میان،

 آزمو  رگرسیو  لجسایک *

 شد تعدی  ماغیرها  وضعیت اسافاده از قرص ضدباردار   تحصیال   فعالیت بدنی و میزا  انرژ  دریافای اثر دل م ای  در **

 

 HER- 2وضعیتبر اساس ارتباط الگوها  غذایی با خطر سراا  پساا   :6 شماره جدول
* 

  HER-2 + HER-2 – 
** )درصد( تعداد موردها OR (95%CI) B R Square** )درصد( تعداد موردها OR (95%CI) B R Square 

 )رفرن (11/0 04(1/23) پایی  تر از میان، الگو  غذایی ناسالم
46/0 04/1 

 )رفرن ( 11/0 24(2/33)
46/0 21/1 

 (12/2-54/2) 30/4 47(2/66) (13/2-25/5) 33/4 47(1/77) باالتر از میان،

   >1110/1    >1110/1  سطح معنی دار 

 )رفرن (11/0 41(6/65) پایی  تر از میان، سالم الگو  غذایی
05/2- 20/1 

 )رفرن ( 11/0 52(2/73)
57/0- 22/1 

 (01/1-40/1) 21/1 05(2/26) (14/1-25/1) 00/1 20(4/34) باالتر از میان،

   >1110/1    >1110/1  سطح معنی دار 
 

ضدباردار   تحصیال   فعالیت بدنی و میزا  انرژ  دریافای  قرص از اسافاده ماغیرها  وضعیت ک بعد از تعدی  اثرایلجسسبت شان  سراا  پساا  با اسافاده از آزمو  رگرسیو  ن  *

  انجام گرفت. SPSS توسط نرم افزار
 .شد تعدی  ماغیرها  وضعیت اسافاده از قرص ضدباردار   تحصیال   فعالیت بدنی و میزا  انرژ  دریافای اثر مدل  ای  در **
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 ذایی سالم را ب، خود اخاصاص دادند ک، با ناای  مطالعر،غ

زمینری چنی  در مطالع، حاضر  سیبما شباهت دارند. هم

پز در الگو  غذایی ناسرالم قررار گرفرت کر، مشراب، آب

 (06 05 2)مطالعا  انجام شده در فرانس،  ایاالیا و آمریما برود

و قرار گرفا  ترشی در الگو  غذایی ناسرالم برا مطالعر، 

قررار گررفا   .(07)انجام شرده در چری  مشرابجت داشرت

 دلیر  ب، پز و ترشی در الگو  غذایی ناسالمزمینی آبسیب

 از و یمری حاضرر مطالعر، در عاملی تحلی  روش اسافاده از

 باشد. امید است در مطالعرا می ای  مطالع، ها محدودیت

ها  جدید برا  تعیی  الگوها  غذایی تبیی  آینده روش

غذایی  لگو ا با سراا  پساا  ب، اباال خطر کاهش شود.

با عناوی  مافاو  در مطالعرا  گونراگو  نشرا   "سالم"

)شرام   "سراالد سربزیجا ". الگو  غذایی اندداده شده

سبزیجا  خرام و روغر  زیارو ( در مطالعر، کوهرور  

ORDET سربز   میروه  "  الگرو  غرذایی (02)در ایاالیا

و  (05)در چری  (OR=0.26) "شیر  سویا  ایرور و مراهی

در زنا  آسریایی مقریم  "سبزیجا /سویا"الگو  غذایی 

با کاهش خطر سراا  پساا  همراه بود. ایر   (21)اآمریم

کرراهش شرران  ابرراال در ارتبرراط بررا الگررو  غررذایی 

هرا  سربزیجا   )شام  مصر  باال  میوه "ا مدیاران،"

روغرر  زیاررو  و روغرر   حبوبررا   سرریب زمینرری پخارر، 

  (20)ها( در زنا  اسپانیاییگیاهی و مصر  کم آب میوه

)شرام  مصرر   "مدیارانر، ا  سرالمت/"الگو  غذایی 

یایی  روغ  زیاو  و روغ  سبزیجا   میوه  غذاها  در

چنری  و هرم (05)آفااب گردا ( در زنا  یا سر، فرانسرو 

نشرا   (22)در مطالعر، معلمرا  کالیفرنیرا "گیاهی"الگو  

در  "سرویا-میروه-سبز "ه است. الگو  غذایی داده شد

در زنرا   "میروه و سراالد"  الگو  غذایی (23)زنا  یا س،

 "جا  ساالد سبزی"و الگو  غذایی  (24)ساک  اسارالیا

)شام  مصر  باال  سبزیجا  خام و روغ  زیارو ( در 

رابط، معموسی را با خطرر سرراا  پسراا  نشرا   (2)ایاالیا

 دادند. کاهش خطر اباال ب، سراا  پساا  با مصرر  الگرو 

در آرژانای  )شام  میروه و  (Prudent) "ماعادل"غذایی 

  در اروگو رر، )شررام  (25)ا (سرربزیجا  غیررر نشاسررا،

 (26)هرا(مصر  باال  ترشی  ماهی  سبزیجا  تازه و میوه

و در زنا  ژاپنی )شام  سبز   میوه  دان، سویا  کشرک  

مشاهده شده اسرت. ویژگری همر، ایر   (27)ماهی و شیر(

الگوها  غذایی مصر  باال  سبزیجا  و میوه جا  و 

 ها  جامرد برود کر، مشراب، برا نارای مصر  پایی  چربی

مطالع، ما اسرت. بررخال  ارتباارا  معمروس مشراهده 

و خطرر سرراا  پسراا   "سالم"شده میا  الگو  غذایی 

ها هریچ ارتبراای در اکثر مطالعا   در برخی از پژوهش

بر اساس دانش ما  ای  اولی   .(22-31)گزارش نشده است

، ارتباط الگوها  غرذایی را مطالع، در خاورمیان، است ک

بررسری کررده اسرت. در  HER-2با فاکاور پاتوبیولوژ  

 ،ای علیرحرافظماثرر  م مطالع، حاضر  الگو  غذایی سرال

مطالع، انجام  مثبت داشت ک، مشاب، HER-2  هاسراا 

سبزیجا  "شده در ایاالیا است ک، در آ  الگو  غذایی 

 مثبت HER-2اثر محافظای علی، سراا  پساا   "ساالد 

الگو  غرذایی   ORDETدر مطالع، چنی  . هم(2)داشت

 HER-2مرتبط با کاهش خطر سرراا   "ساالد و روغ "

 علیر، سرالم غرذایی الگرو  محرافظای اثر .(02)بود مثبت

 توا می را حاضر مطالع، مثبت در HER-2 پساا  سراا 

 اکسیدا   فیبر کاروتنو یردها مصر  غذاها  حاو  آنایب،

  و دیگر ترکیبا  زیست فعال ها  باا کاروتفیاو اسارول

ها( نسربت داد کر، از اریرق توقرف )از قبی  فیاوکمیمال

چندی  مسیر زیسای مرتبط با سراا   خطر ایر  بیمرار  

عالوه فوال  موجود ب، .(22 27 20 5 5)دهندرا کاهش می

ابیعری  در ای  مرواد غرذایی  موجرب حفری مایالسریو 

DNA عاد  نمو و رشد در کنندهتعیی  نقشک، شود می 

 هاسلول در را هاژ  بیا  الگو  و دارد سلولی تمایز نیز و

دهد ک، از ای  اریق از سراا  زایی جلروگیر  می تغییر

   .(24)کندمی

افررزایش شرران  ابرراال برر، سررراا  پسرراا  بررا الگررو  

 در مطالعا  مخالف در ججا  "غربی"یا  "ناسالم"غذایی 

و  Zhangمطالعر، نشا  داده شده است. ب، اور  کر، در 

در زنا  با  مخصوصاً "غنی از گوشت"هممارا   الگو  

 Edefonti   در مطالع،(05)سابق، خانوادگی سراا  پساا 
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و در  (30) "غنری از نشاسرا،"و هممارا   الگو  غذایی 

و هممارا   الگو  غذایی  Cuiمطالع، انجام شده توسط 

هرا  خروک  مررغ  )شام  گوشت "شیرینی -گوشت"

 گوشت احشاء  گاو  بره و میگو  مراهی آب شرور  حلرزو 

برا افرزایش  (31)صد  دار  دسر  آب نبا   نا  و شریر(

چنری  الگرو  غرذایی خطر سراا  پساا  همراه بود. هم

  (05)در زنرا  چینری "غال  تصفی، شده  گوشت و ترشی"

شام  محصوال  لبنی پرچررب   "غربی"الگو  غذایی 

غذاها  آماده  گوشت قرمز فرآور  شده  سیب زمینی  

ها  غیر اشباع  دسرها  پر چرب و پر مارگاری   چربی

شمر در زنا  اسپانیایی و غیر اسپانیایی سفید پوست مقیم 

  الگرو  (23 30)و در زنرا  سراک  اروگو ر، (06)آمریما

   محصوال  گوشرای )شام  مصر "غربی-الم "غذایی 

کرده  پیش غرذاها  بررن  و ماکرارونی  زمینی سرخسیب

ا   مراهی کنسررو شرده  زمینی  پیازا  کلوچ، میروهسیب

 ها  الملی  کیک  مایونز  کره و خامر،(مرغ  نوشیدنیتخم

 ارتبراط (05)در فرانسر، E3N-EPICدر مطالع، کوهور  

 ایر ب، عالوه  دادند.  نشا  پساا  سراا  خطر با را مثبای

و  CSDLHمطالعررا  در زنررا  یا سرر، در مثبررت  رابطرر،

NBSS  و  (32) "زمینریگوشت و سیب"با الگو  غذایی

در مطالعا  کوهور  اروپایی و کوهور  انجام گرفا، 

 (33 34)پرچررب"و هممارا  با الگو  غذایی  Fungتوسط 

 ایر  در ارتبراای هرم مطالعا  از برخیگزارش شد. در 

 مطالعر، در کر،حالی در .(36 26 25 00 2 6)زمین، مشاهده نشد

NLCS غرذایی الگو  معموس ارتباط هلند  در "ppp" 

 و شررده فرررآور  گوشررت خرروک  شررام  گوشررت)

علت  .(32)شد مشاهده ساا پ سراا  خطر با زمینی(سیب

 بر، غرذایی ای  است ک، الگوها مطالعا   ناای  تناقض

 بر، توجر، مممر  اسرت برا مطالعرا  ای  در آمده دست

 و تعریرف ژنایرک جمعیاری  اقاصاد   اجاماعی  عوام 

 باشند. مافاو  غذایی ها گروه

 هرا سرراا  برا ناسرالم غذایی الگو  مثبت ارتباط

 حاضرر مطالعر، درمنفی  HER-2 و مثبت HER-2 پساا 

ب، گوشت قرمز و فرآور  شده نسبت داد ک،  توا می را

هرررا  زا از جملررر، آمررری حررراو  ترکیبرررا  سرررراا 

هرا  نیارروز و هیردروکرب -Nوسیملیک  ترکیبا  هار

چنری  دریافرت   هم(33)آروماتیک پلی سیملیک هساند

ژیمی در ایر  الگرو  غرذایی از اریرق چنردی  چربی ر

ممانیسم باعر  افرزایش تمثیرر سرلولی و خطرر سرراا  

. ب، عالوه ای  الگو  غذایی  محارو  (34)شودپساا  می

مغذ    مواد پایی  تراکم دارا  و انرژ  از غنی غذاها 

ر مقرادی ترران  و شرمر  و اشباع ها چربی باال  مقادیر

بر،  منجرر ابیعری اسرت کر، ها اکسیدا آنای و فیبر کم

الاجرابی  فاکاورهرا  افرزایش و ایمنری سیسام شد  فعال

ها  مبانی اور کلی  اگرچ، ای  ممانیسمب، .(26)شوندمی

بر رژیم غذایی برا  اباال ب، هم، یرا اکثرر انرواع سرراا  

هرا روند  ای  نامشخص است ک، چرا آ پساا  اناظار می

 مثبرت HER-2ا  پسراا  باید ب، اور خاص  علیر، سررا

 .(2)محافظت کنند

 از نقاط قو  مطالع، حاضر  بررسری ارتبراط الگوهرا 

کرر، در  اسررتHER-2  غررذایی بررا فرراکاور پرراتوبیولوژ 

کناررل اثرر تر ب، آ  پرداخا، شده بود. مطالعا  قبلی کم

یر  ماغیرهرا  کننرده از قببسیار  از ماغیرها  مخردوش

مربوط ب، سابق، پزشمی  ت  سنجی و شیوه زندگی افراد 

 مورد مطالع، انجام گرفت. بیمرارانی وارد مطالعر، شردند کر،

 گذشت ها میسراا  پساا  آ  تشخیصماه از  3حداکثر 

بنابرای  احامال تغییر عادا  غذایی در ای  گروه وجرود 

رگونر، نداشت. حذ  افراد مباال ب، سراا  پسراا  کر، ه

از دیگر نقراط قرو  ایر    کیست یا سراا  قبلی داشاند

زیراد  در  تراثیرامرر  ای رود  هرچند مطالع، ب، شمار می

ولرریم  در افررزایش   محردود شررد  تعرداد افررراد داشرت

آور  جمعسزایی داشت. ب، عالوه ،قدر  مطالع، نقش ب

ااالعا  توسط پرسشنام، بسامد خروراک معابرر توسرط 

 نارای  تفسریر در .دیرده انجرام گرفرت پرسشگر آموزش

 گیررد. توجر، قررار مورد نیز هاییمحدودیت باید مطالع،

 روش برا غالب غذایی الگوها  اول ای  ک، در شناسایی

 کر، اخایرار  یرا نظرر  تصمیما  علت تحلی  عاملی ب،

 هراییعامر  تعرداد غذاها  بند گروه با ارتباط در محقق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9245-fa.html


   
 محیا صادقی و همکاران     

 81       5931 دی،  544دوره بيست و ششم، شماره         مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                    

 یپژوهش

  کنردمری اتخراذ هراآ  گذار نام و شوند حفی باید ک،

 توانردمی نیز تصمیما  ای  و است هاییمحدودیت دارا 

. بگرذارد اثرر هراآ  تفسریر یرا هایافا، رو  بر حدود  تا

 نامر،ها  غذایی با پرسشدریافت ارزیابیک،  در  دوم ای 

گیر  شام  بسامد خوراک  خطاهایی نظیر خطا  اندازه

مرورد تعرداد   دهری دردهی یا بیش گزارشگزارشکم

 هرا در ایر  روش وجرود دارد.از اقالم غذایی یا کر  آ 

 کننرده مخردوش ماغیرها  کنارل وجود با سوم ای  ک، 

 سرراا  پسراا  برر تاثیر گذار عوام  نقش ممم   حد تا

چجرارم  .گرفرت نادیرده تروا نمی را ژنایمی عوام  نظیر

 احامال  مطالع، نوع بود  شاهد  -مورد علت ک،  ب،ای 

 کاهش با ک، دارد وجود (recall biasخطا  یادآور  )

 خطا ای میزا    مصاحب، تا بیمار  تشخیص زمانی فاصل،

 تجریش شجدا  بیمارساا   دیگر ار  از کاهش یافت.

 کر، مرکرز  عنروا  بر، مطالع، مورد افراد اناخاب ججت

 هرا اسراا  از سرراانی کنندهمراجع، ا مالحظ، قاب  تعداد

 نظرر در دارد  تجررا  مخالرف از منااق و کشور مخالف

 مطالعر،  در افرراد شررکت براال  میرزا  برا ترا شد گرفا،

اناخراب  جامع، هد  باشند و سروگیر  نماینده هانمون،

(selection biasکاهش یابد ). 

 غالرب غرذایی ارتباط الگوها  ک، شودمی پیشنجاد

 اتر شرود نگرر ارزیرابیآینده مطالعا  در پساا  سراا  با

 برا چنری شرود. هرم اثبا  تر قو  معلولی و علت رابط،

 را مخالف عوام  اثر توا می تربیش نمون، تعداد اناخاب

 سرراا  خطرر افرزایش یا کاهش در تر بیش جز یا  با

 .کرد پساا  مشاهده
 

 سپاسگزاری
 انسررایاو توسررط شررده تررامی  بودجرر، بررا مطالعرر، ایرر 

 مرکررز و ورکشرر غررذایی صررنایع و ا تحقیقررا  تغذیرر،

 بجشرای شرجید پزشرمی علروم سراا  دانشرگاه تحقیقا 

 ارشرد کارشناسری نامر،پایا  بخشی از و است شده انجام

 افررراد همرر، از هممررار  .باشرردمرری مقالرر، اول نویسررنده

  .نماییمسپاسگزار  می مطالع، در کنندهشرکت
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