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Abstract 

 

Background and purpose: The relationship between obesity and the risk of breast cancer has 

been highlighted in some studies. This research aimed at studying the association between anthropometric 

indices and breast cancer based on enrolment phase (cross-sectional phase) data in Tabari cohort study. 

Materials and methods: In this cohort, 51 cases of breast cancer were recorded which were 

considered as the case group. Also, 153 individuals (without any type of cancer) from Tabari cohort 

population were randomly selected as control group. Data analysis was performed applying independent 

t-test, chi-square, and multivariate logistic regression.  

Results: The frequency of waist circumference ≥88 cm in case group was slightly lower than that 

of the control group (74.5% vs. 75.2%, P= 0.926). In case group, the frequency of waist to hip ratio (less 

than 0.85) was lower than that of the control group (70.6% vs. 80.4%, P= 0.144). The risk of breast 

cancer was found to be higher in rural population (OR: 8.28, P<0.001) and in women with higher 

education (OR: 0.06, P<0.001). 

Conclusion: This study did not confirm the association between anthropometric indices and breast 

cancer.  
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشــوم پــــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (41-74)   4318سال    تير    471بيست و نهم   شماره دوره 

 

 46      4318، تير  471، شماره نهممجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                 دوره بيست و               

 پژوهشی

 بر اساس   پستانسرطان با  کیانتروپومتر یارتباط شاخص ها
 ارتباط داده های فاز پذیرش )مقطعی( کوهورت طبری: 

 مواجهه بر پیامد ینقض تقدم زمان ای یتیعل
 

   1محمود موسی زاده
    2احسان زابلی    

    2رضا علیزاده نوایی   
    3حسین رنجبران   
 4ام البنین امجدی   

    4هیفق ژهیمن
    1مطهره خردمند   
   5زینب عسکری   
   6غالمعلی گدازنده   

 2هدایتی زاده عمراناکبر   

 چکیده
ارتباط بین چاقی و خطر ابتال به سرطان پستان در برخی مطالعاا  مادرد تادیار قارار هراتاه اسا   بار  و هدف: سابقه

بر اساس داده های ااز پاییر  ممططعای   پستانسرطان با  کیانتروپدمتر یط شاخص هاارتباهمین اساس در مطالعه حاضر 
 ارزیابی قرار هرا  ددهدر  طبری مدرد 

اس   در این ددهادر   استفاده شره یددهدر  طبر ممططعی ر یااز پی یهااز دادهدر این مطالعه  ها:مواد و روش
نفر به صادر   513چنین تعراد ندان هروه مدرد در نظر هراته شر  هممدرد سرطان پستان ثب  شره اس  ده به ع 15تعراد 

 انتخاا  شارنر ده سابطه سرطان پستان یا سرطان دیگار را نراشاتنرب باه عنادان هاروه دنتار   تصادای از جمعی  ددهدر  طبری
 انجام هرا   رهیمتغ چنر کیلجست دنیاسکدئر و رهرس یتس  مستطلب دا یت یهااز آزمدن یریهها با بهرهداده زیآنال

درصارب  2/41در برابار  1/47تر از هروه شااهر ممتر و باالتر در هروه مدرد انردی دمسانتی 88اراوانی دور دمر  ها:یافته
629/0=P 7/80در مطابال  9/40تر از هاروه شااهر مدر هروه مدردب دم 81/0  و اراوانی نسب  دور دمر به دور باسن باالی 

   :28/8ORب   :-P <005/0یی مروساتا  یاشاان  اباتال باه سارطان پساتان در جمعچنین دده اس   هم  بP=577/0درصرب 
 .باشریم    :P-: 09/0OR , > 005/0تر از ااراد با تحصیال  دانشگاهی مب دمسدادیبتر از شهری و در ااراد بیش

 را مدرد تاییر قرار نراده اس   ای دهر ده این مطالعه عدامل خطر قابل مالحظهنتایج نشان می استنتاج:
 

 یمدرد شاهر مطالعهیب روپدمترنتب آسرطان پستان واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 نفارب از بیمااری میلیادن 20 از جهان امروز بیش در
مهام  یاک مسااله پستانب سرطان   5مبرنرمی رنج سرطان

ایااران باادده و  دشاادر جملااه از و دنیااا زنااان سااالم در 
 میار و عامال مار  دوماین و  2مزناان سرطان ترینشایع

 
  akbar_hedayati@yahoo.commail: -E     میران معلمب معاون  تحطیطا  و ان آوریب دانشگاه علدم پزشکی مازنرران :ساری -عمران اکبر هدایتی زاده مولف مسئول:

 دانشگاه علدم پزشکی مازنررانب ساریب ایرانپژوهشکره اعتیادب علدم بهراشتیب مردز تحطیطا  استادیارب   5

 هدار ب دانشگاه علدم پزشکی مازنررانب ساریب ایراندستگاه مردز تحطیطا  سرطان استادیارب   2

 مردز تحطیطا  ایمدندژنتیکب دانشگاه علدم پزشکی مازنررانب ساریب ایران استادیارب   3

 مردز تحطیطا  سرطان دستگاه هدار ب دانشگاه علدم پزشکی مازنررانب ساریب ایرانبیدلدژی سلدلی و مدلکدلیب دارشناس ارشر   7

 رانیا بیمازنررانب سار یدانشگاه علدم پزشکب  سرطان هدار  طا یردز تحط  دانشجدی پزشکیب م1

 رانیا بیرانب ساررمازن یعلدم سزشک اهگدانش بیزشکپه ردانشک بیهروه جراح اربیدانش  9

 :  25/5/5368تاریخ تصدیب :              6/4/5364تاریخ ارجاع جه  اصالحا  :            3/4/5364 تاریخ دریاا 
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 با سرطان پستان کیانتروپومتر یارتباط شاخص ها
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ریاه مای باشار و  سارطان از پا  سارطانب عل  بهزنان 

هاا را در میاان زناان باه خادد درصار سارطان 23حرود 

  در آمریکا سرطان پستان پ  از  3-9مدهراختصاص می

ترین سارطان شاناخته شاره در باین رطان پدس ب شایعس

در ایران نیز براساس هزار  مردز ملی    7مباشرزنان می

ثب  سرطان شیدع سرطان پستان به طادر چشامگیری در 

شاره در  مطار  خطار عدامال   9مباشارحا  اازایش می

 ساایگار دشاایرنب شااامل: چاااقیب ماادرد ساارطان پسااتان

 ب تحصیال  و درآمارسطح م اجتماعی مدقعی  استرسب

تعاراد  قاعارهیب شاروع سان تأهالب وضعی  مهاجر ب

 جناینب ساط  شایردهیب بباارداری اولاین سان بارداریب

  مطالعا  زیادی  4مباشرمییائسگی  مدقعی  ناباروری و

انارب باه ارتباط سرطان پستان را با انرازه برن تاییر دارده

ز برابار خطار بارو 1/5نحدی ده ااازایش وزن باه میازان 

و درمطابال بعیای   8ب9مدهرسرطان پستان را اازایش می

و همکاارانش  Geoffreyاز مطالعا  دیگر نظیار مطالعاه 

 وزن برن و اضااه انرازه   6مانراین ارتباط را تاییر نکرده

پستان بدده  درسرطان مراخله قابل عدامل خطر معرود از

 مهام بسیار پستان از اادتدرهای سرطان از و درپیشگیری

 مطالعا  مختلفب نتایج متناقیی را در شدنر ومحسد  می

های انتروپدمتریک مدرد ارتباط سرطان پستان با شاخص

هااای لاایا بررساای ارتباااط شاااخص   50مدننااربیااان ماای

ای انتروپدمتریک با سرطان پستان اهمیا  قابال مالحظاه

چه ده در اثبا  رواب  علیتی اهمیا  داردب در دارد  آن

باشر ده یکای از ایان اصاد ب صد  هیل مینظر داشتن ا

رغام قابال پایش تطرم زمانی مداجهه بر پیامر اس   علی

بینی بددن احتما  نطض این اصل در مطالعا  با سااختار 

چنین مطاالتی منتشر می شدنر ده تفسایر و  مططعیب بعیاً

باا لایا    55ماحتیاط انجام هیردها بایستی با استفاده از آن

مطالعه   52ماا  ژنتیکی در جدامع مختلفتدجه به اختال

باا  کیانتروپدمترا ارتباط وضاعی حاضر با هرف تعیین 

اااز پاییر   هاایبار اسااس داده ابتال به سارطان پساتان

هاا در و ارایه محارودی   53مممططعی  ددهدر  طبری

 هیری از نتایج اس  قیاو  و بهره

 ها مواد و روش
ی جماع آوری در این مطالعاه از بخشای از داده هاا

طباری ددهادر    Enrolmentم پییر  در مرحلهشره 

ددهادر  طباری بخشای از یاک مگاا  شره اس  استفاده 

 Prospectiveعناااداندشااادری تحااا   ددهااادر 

Epidemiological Research Studies in Iran  
 

(PERSIAN)  م مرحله پاییر در   57ب51ماسEnrolment  

ساا   40تاا  31 یا نفار از جمع 50211 یطبرددهدر  

 3273م یو ددهستان نفر  4052م یسادن در مناطق شهر

 وارد مطالعااه  نمازنااررا ی اسااتانشهرسااتان سااار نفاار 

ددهاادر  ایاان در  اطالعااا  یآورجمااع رو  شاارنر 

هااای هیااری شاااخصب اناارازهپرسشاانامه یاالشااامل تکم

 هاایهراتن نمدنهچنین همو  انتروپدمتریک و اشارخدن

بدد  پرسشنامه مدرد اساتفاده در  نب ادرارب مد و ناخخدن

بااه باادد دااه  یامطالعااهب پرسشاانامه اسااتانرارد شااره یاانا

یال پرواا و ددهادر  یدر مطاال  متارولدژ یا  آنجزئ

PERSIAN به طادر خالصاه ایان    3ب5مشره اس  اشاره

های: اطالعا  عمدمیب وضاعی  پرسشنامه شامل قسم 

  اجتماااعیب تاریخ ااه شااغلیب ناادع ساادخ -اقتصااادی

های مزمنب تاریخ اه خااندادهی مصرایب سدابق بیماری

سابطه مصرف بهراش  دهانب اعالی  ایزیکیب  هاببیماری

بسامر مصارف  الکل و سیگارب مداجهه با سمدم و پرسشنامه

شاامل قارب  یاکنتروپدمترا یهااشااخصخدراک بادد  

دنناره همه ااراد مراجعاه یوزنب دور دمر دور باسن برا

 متاار هیااری قاار از جهاا  اناارازه  شاار یااریهاناارازه

SECA 226(SECA, Hamburg, Germany) اسااتفاده 

 دفش و جف شر پ  از درآوردنشر  از ااراد خداسته می

صااف ای ده سر دردن پاهاب به دیدار تکیه دهنر به هدنه

 هاا در دناار بارن قارارو در محدر بارن قرارهیارد و دسا 

 ایاز تارازوی عطرباههیری وزن هم باا اساتفاده هیرد  انرازه

 SECA 755 (SECA, Hamburg, Germany)ایساتاده 

هیااری دور دماار و باساان مطااابق بااا انجااام شاار  اناارازه

   59مانجام شر NIHپروتکل 

 دننرهان در مطالعه ددهدر  طبری از میان شرد 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12427-fa.html


   
 و همکاران محمود موسی زاده     
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 پژوهشی

نفر اظهار داشتنر ده ساابطه اباتال باه سارطان ساینه را  15

 دان هروه مادرد در نظار هراتاهها به عنداشتنر ده تمامی آن

نفر  به صادر   513م سه برابر مدرد هروه دنتر  شرنر 

داه ساابطه سارطان  تصادای از جمعی  ددهدر  طبری

 1تعراد انتخا  شرنر   پستان یا سرطان دیگر را نراشتنرب

مادرد  6 ساا ب 70تر از نفر از هروه مدرد در هروه سنی دم

 10-16ر هاروه سانی نفار د 25سا ب  70-76در هروه سنی 

سا  و باالتر بددنار داه  90نفر در هروه سنی  59سا  و 

ساا ب  70تر از نفر از هروه سنی دم 51شاهرها به تعراد 

نفر از هروه سانی  93سا ب  70-76نفر از هروه سنی  24

ساا  و بااالتر باه  90نفر ازهروه سانی  78سا  و  16-10

 نتخاا صدر  تصادای از جمعی  سالم ددهدر  طبری ا

شاهرها با مدردهاا براسااس هاروه سانی همساان شرنر  

پ  از تصدیب طار  در دمیتاه اخاالا دانشاگاه شرنر  

  IR.MAZUMS.REC.1397.3188معلدم پزشکی مازنرران 

هاای اساتانرارد با ابزارها و رو  کینتروپدمترا متغیرهای

قار با تدجه به مطالعاا  انجاام شاره هیری شرنر  انرازه

با دق   seca دفش تدس  قرسنجبرون  مطالعهااراد مدرد 

باا  زیان مااریب و وزن رییاهانارازه متربر حسب سانتی 5/0

ای عطرباه secaباا تارازوی  حراقل لباس و بارون دفاش

هاارم برحسااب دیلاادهرم  500بااا دقاا   411ایسااتاده 

   بااkg/m2برحساب م BMI  شااخص  6ب9مهیری شرانرازه

 بار مجایور میتطس لدهرمیوزن بر حسب د  استفاده از ارمد

محاسابه   طبیعای kg/m2 1/27تا  1/58م حسب متر بر قر

متار در یساانتنایم  دور دمار باا دقا  رییاههانراز   6مشر

در  کایلیا استخدان دنره و نیآخر نیه بیناح نیترکیبار

خادد  یعایطب ده ارد در انتهای باازدم ی شرابیارز یحالت

 صادر ناداری و باه  دور باسان باا متار ه باشارقرار داشت

آوری شار  جماع رییاهدور باسن انرازه  یمح نیترشیب

 اطالعا  بیماران و متغیرهای مربدطه از طریاق ثبا  داردن

هاای شااخصز اهیری ها با بهرهآنالیز دادهانجام هرا   

تدصیفی درصرب میانگینب میانهب انحراف معیارب حراقل و 

مجایور  بتس  مساتطلهای تحلیلی تیآزمدنحرادثر و 

 قیاآزمادن دقب و رهرسایدن لجساتیک چنارمتغیره یدا

انجام هرا   مالک قیاو    ORو نسب  شان  م شریا

 بدده اس   01/0تر از داری دمسطح معنی

 

 یافته ها
در این مطالعه میانگینب میانهب انحراف معیارب حراقل 

و حرادثر سن شروع سرطان در بین مبتالیان باه سارطان 

سا  بدده  99و  22ب 5/6ب 77ب 1/73برابر  پستان به ترتیب

اس   هم چنین میانگین و انحراف معیار سن هروه مدرد 

سا  بدده  8/13±2/6و هروه شاهر برابر  7/17±0/6برابر 

اساا  و ایاان تفاااو  از نظاار آماااری معناای دار نباادده 

داری مطایسااه چنااین سااطح معناای   هاامP=985/0اساا م

باشاار  ماای 000/5 هاروه ساانی باین ماادرد و شاااهر برابار

 تارو باالتر در هروه مدرد اناردی دام 88اراوانی دور دمر 

  P=629/0درصارب  2/41در برابار  1/47از هروه شاهر م

در  81/0باااالی  اراواناای نسااب  دور دماار بااه دور باساانو 

 7/80در مطابال  9/40تر ازهاروه شااهر ممدردها دمهروه 

نمایاه  چناین اراوانای  بدده اسا   هامP=577/0 درصرب

درصار  5/74و باالتر در هروه مدرد برابار  30تدده برنی 

 اسااا درصااار بااادده  7/77و در هاااروه شااااهر برابااار 

 5 سااایر متغیرهااا درجاارو  شااماره   وضااعی  P=976/0م

نتاایج آزمادن چنارمتغیره  هزار  شاره اسا   بار اسااس

رهرسیدن لجستیکب شاان  اباتال باه سارطان پساتان در 

تار از اااراد درصارب بایش 54الترب و با 88ااراد با دوردمر 

چنین شان  اباتال باه هم بدده اس   88تر از با دور دمر دم

برابر ااراد ساادن  28/8 سرطان پستان در جمعی  روستایی

در جمعیاا  شااهری اساا   نتااایج آزماادن چناارمتغیرهب 

اجتماعیب مندپادزب نساب  دور  -وضعی  سطح اقتصادی

ب سطح تحصیال  در دمر به دور باسنب نمایه تدده برنی

 ارایه شره اس   2جرو  شماره 

مبتال به سرطان پساتان داه  مارانیب نیدر ب نیچن هم

 هاا هیشاتهسا  از زمان بروز سرطان پستان آن 1از  شیب

و بااالتر و دور دمار  21 یتادده بارن هینما یبددهب اراوان

 نفار  33نفار از  26م درصر 6/84برابر بیو باالتر به ترت 502

هاا در شاخص نینفر  بدده و ا 33نفر از  29م درصر 8/48 و
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 شاانیماریساا  از زماان باروز ب 1 یصفر الا نیده ب یمارانیب

 58نفار از  53م درصار 2/42برابار  بیهیشته بددب به ترت

نفاار  باادده و سااطح  58نفاار از  52م درصاار 4/99نفاار  و 

 قیاآزمادن دق جیها بر اسااس نتااشاخص نیا یداریمعن

 بدده اس   =P 102/0و =P 276/0برابر بیبه ترت شریا
 

 بیشاناخت  یاجمع یهاای ژهیو سهیو مطا فیتدص: 1جدول شماره 

باه سارطان  انیمبتال  نیب یتن سنج یهاو شاخص  یائسگی  یوضع

 مهروه شاهر  پستان مهروه مدرد  و ااراد سالم
 

 هروه مدرد متغیر
  درصرم تعراد

 هروه شاهر
 مدرصر  تعراد

 سطح
 معنی داری*

 067/0 505 99م 24 6/12م شهر محل سکدن 
 12 37م 27 5/74م روستا

 043/0 69 4/92م 36 1/49م بلی مندپدز
 14 3/34م 52 1/23م خیر

 012/0 29 54م 4 4/53م دانشگاه سطح تحصیال 

 21 3/59م 58 3/31م سا  تحصیل 52-6
 52 8/4م 7 8/4م سا  تحصیل 8-9
 38 8/27م 52 1/23م سا  تحصیل 1-5

 12 37م 50 9/56م بیسداد
 629/0 38 8/27م 53 1/21م <cm 88دور دمر

 551 2/41م 38 1/47م >=88
 577/0 30 9/56م 51 7/26م <=81/0 نسب  دور دمر به دور باسن

 523 7/80م 39 9/40م >81/0
 976/0 25 4/53م 6 9/54م <2kg/m  21م نمایه تدده برنی

 97 8/75م 58 3/31م 6/26-21
 98 7/77م 27 5/74م >=30

 864/0 75 8/29م 52 1/23م مپایین ترین 5 سطح اقتصادی اجتماعی
 26 56م 55 9/25م 2
 37 2/22م 53 1/21م 3
 21 3/59م 9 8/55م 7
 27 4/51م 6 9/54م مباالترین 1

 یآزمدن مجیور دا *

 
 یبارا رهیاچنر متغ کیلجست دنیآزمدن رهرس جینتا: 2جدول شماره 

 عدامل مرتب  با سرطان پستان یبررس
 

 نسب  شان   متغیر
  ORم

 ااصله اطمینان 
 درصر 61

 سطح 
 معنی داری

 مرجع مرجع مرجع شهر محل سکدن 
 <005/0 16/2-71/29 28/8 روستا

 مرجع مرجع مرجع خیر مندپدز
 005/0 61/5-47/53 58/1 بلی

 مرجع رجعم مرجع دانشگاه سطح تحصیال 
 520/0 48/0-77/8 14/2 سا  تحصیل 52-6
 255/0 09/0-86/5 33/0 سا  تحصیل 8-9
 596/0 06/0-13/5 34/0 سا  تحصیل 1-5

 005/0 05/0-33/0 09/0 بیسداد
 مرجع مرجع مرجع <cm  88دور دمرم

88=< 54/5 97/3-38/0 489/0 

 جعمر مرجع مرجع <=81/0 نسب  دور دمر به دور باسن
81/0< 11/0 73/5-25/0 225/0 

 مرجع مرجع مرجع <2kg/m  21م نمایه تدده برنی
6/26-21 96/0 33/2-20/0 110/0 

30=< 64/0 41/3-21/0 697/0 
 مرجع مرجع مرجع مپایین ترین سطح 5 سطح اقتصادی اجتماعی

2 02/5 55/3-33/0 644/0 
3 10/5 97/1-70/0 179/0 
7 36/0 63/5-08/0 210/0 

 986/0 51/0-15/3 42/0 مباالترین سطح 1

 بحث
 هاای انتروپدمتریاکدر این مطالعه ارتباط بین شاخص

های ااز پییر  ممططعای  با سرطان پستان بر اساس داده

ددهدر  طبری با هرف تمرداز و لحاان نماددن اصال 

تطرم زمانی مداجهه بر پیامر انجام شاره اسا   براسااس 

ستیک چنار متغیارهب شاان  اباتال باه نتایج رهرسیدن لج

متر و بااالترب سانتی 88سرطان پستان در ااراد با دوردمر 

 88تار از تار از اااراد باا دور دمار پااییندرصر بیش 54

تر از مترب در ااراد با نسب  دوردمر به دور باسن دمسانی

 71و باالتر به ترتیاب  30و ااراد با نمایه تدده برنی  81/0

باشر  الزم به ذدر اس ب این تر میرصر دمد 3درصر و 

ها از نظار آمااری قابال مالحظاه نبادده اسا   در تفاو 

و همکارانش  Horn 2057راستای مطالعه حاضر در سا  

هااای در یااک مطالعااه ددهاادر  بااه ارتباااط شاااخص

انتروپدمتریک و ریسک اادتدرهاای مدلکادلی در زناان 

ین مطالعاه اثباا  ها در اپس  مندپدز نروژ پرداختنر  آن

   54مدردنر ده اضااه وزن با دانسار پساتان ارتبااط دارد

در یک مطالعه  2050چنین رهنما و همکاران در سا  هم

آینره نگر نشان دادنار داه باین چااقی و سارطان پساتان 

 Amadouاما در مطابل   58مداری وجدد داردارتباط معنی

ادنر ده نشان د یامطالعه در 2053و همکارانش در سا  

وجاادد  معکاادسو ساارطان پسااتان ارتباااط  یچاااق نیباا

 2053و همکاارانش در ساا   Rohanچنین هم   56مدارد

 BMIاه وزن و ضااای به این نتیجه رسیرنر ده در مطالعه

 شیرا اااازا یائسااگیبعاار از پسااتان  ساارطان سااکیباااال ر

 2054و همکاران در سا   در این راستا عامری  20مدهریم

ای نشان دادنر داه زناان دارای اضاااه وزن در در مطالعه

تری برای سرطان پساتان سنین قبل از یائسگی شان  دم

ی شاان  ائسگیاز بعر  نیاضااه وزن در سن یزنان داراو 

   9متری برای سرطان پستان دارنربیش

 Bellocco  نشااااان  2059و همکااااارانش در سااااا 

 ین دادنر داه باروز سارطان پساتان بعار از یائساگی در با

 تاار درصاار باایش 18 (BMI 30 kg/m2)زنااان چاااا 

(HR 1.58, CI 1.16–2.16)   از زنااان بااا وزن نرمااا 

(18.5 B BMI\25)  25ماس . 
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همکاران نشان دادنار داه  Pacholczak 2059در سا  

ب BMIدر مطایسه بین هروه زنان قبل و بعار از یائساگیب 

داه   22مارتباط معکدسی با ریسک ابتال باه سارطان دارد

 تدان باه تغییارا  هدرمادنیدالیل احتمالی این مدارد را می

بعر از سان یائساگی و چااقی در ایان سانین نساب  داد  

و همکاارانش در ساا   Benoite Meryچنین مطالعاه هم

های انتروپدمتریاک از جملاه نشان داد ده شاخص 2051

ضخام  چربی آهزیالری باا ااازایش ریساک اباتال باه 

 . 23مداری داردیاط معنسرطان پستان ارتب

ای نشااان پاادر و همکاااران در مطالعااهاعظاام عبااراه

دادنر ده اعالی  هدازی طدالنی مر  با شر  متدسا  

در زنان یائسه باا بهبادد در شااخص تادده بارنب درصار 

چربی برن و آمادهی قلبی تنفسی هماراه اسا  بناابراین 

اعالی  هدازی از طریق داهش در شاخص هاای چربای 

تدانر خطر سرطان پستان را در زنان یائسه داهش یبرن م

عدامل مرتب  چنین در مطالعه حاضر در بین هم   27مدهر

چنار  کیلجسات دنیبا سرطان پستان با اساتفاده از رهرسا

 داری بین محل سکدن  روساتا و ساطحیب ارتباط معنرهیمتغ

سداد با سارطان پساتان وجادد دارد داه در مادرد ساطح 

ا بااا مطالعااه عااامری و همکاااران تحصاایال  هاام راساات

تادان آنارا باا آمادز  خادد ده احتمااال مای  9مباشرمی

مراقبتی در مدرد سرطان پساتان و دسترسای باه خارما  

پیشگیری و درمان مرتب  با سرطان پساتان نساب  داد  از 

محرودی  های احتمالی مطالعه حاضرب نطض اصل تطرم 

لیتی اس ب لایا زمانی مداجهه بر پیامر در اثبا  رواب  ع

در استفاده از نتایجب بایستی این محرودی  لحاان شادد  

دهار داه ایان مطالعاه عدامال خطار قابال نتایج نشان می

داه مالحظه ای را مدرد تاییر قرار نراده اس   ضمن این

شان  ابتال به سرطان را در ااراد چاا و و ااراد با نساب  

ه اسا   باا تار نشاان داددور دمر به دور باسن بااالب دام

های انتروپدمتریاک هیری شاخصتدجه به این ده انرازه

ها به بیمااری در دو هروه مدرد و شاهر بعر از ابتالی آن

بدده اس  و داده های مربدط به مداجهاه و پیامار مادرد 

آوری استفاده در این تحطیق در یک مططع از زمان جماع

اراینار  شرنرب به احتما  زیاد اباتال باه بیمااری و متعاقباا

های انتروپدمتریاک را تحا  تااثیر قارار درمانب شاخص

داده اس   لیا به نظر می رسرب اصل تطرم زمانی مداجهه 

بر پیامر نطض شره باشرب به همین دلیل جه  اطمینان از 

های اااز شدد بر اساس دادهرعای  این اصلب پیشنهاد می

االدآپ ددهدر  طبری و طراحی مطالعه مدرد شاهری 

ه هزیرهب نسب  به بررسی عمیق تر ایان عدامال خطار الن

های طدر دلی عدامل خطری ماننر شاخصاقرام شدد  به

انتروپدمتریک ده ماهیا  تغییرپاییری دارنارب شناساایی 

آوری شاره در عدامل خطر با استفاده از داده های جماع

یک مطالعاه مططعای مناساب نیساتنر  در مطابال بررسای 

ر متغیار هاروه خادنی در ایجااد نطش برخی متغیرها ماننا

یک پیامر در یک مطالعاه مططعای محارودی  چنارانی 

نرارد  لیا در تفسیر نتایج داده های ااز مططعی تدجاه باه 

 ماهی  متغیر ضروری اس  
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