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  ویتامین د،کلسیم وپیشگیري ازسرطان پستان عنوان: 

  اد زهرا حسن زاده ر، آفاق حسن زاده راد  نویسندگان:
  آفاق حسن زاده راد  نویسنده مسئول:

  مرکز تحقیقات اختالالت رشد کودکان ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی گیالنوابستگی سازمانی:  
  afaghrad@yahoo.com ایمیل:   
 

اشی باوجود درمان تهاجمی و تالشهاي غربالگري،سرطان پستان همچنان دومین علت عمده مرگهاي نمقدمه وهدف:
از سرطان در میان زنان است ومطالعات اخیر حاکی ازآنست که کاهش کلسیم و ویتامین د وچربی باالمرتبط با بروز 
 .سرطان پستان است.هدف ازاین مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین ویتامین د و کلسیم با سرطان پستان است

ه در این مقاله به بررسی پایگاه هاي مختلف براساس کلمات موادو روشها:براي به دست آوردن بینش به این رابطه بالقو
  .کلیدي پرداخته شد

شواهدي وجود دارد که موادغذایی فاقد کلسیم یک عامل خطر مهم براي بروز سرطان هستند.به طوریکه مطالعه نتایج:
ین کمتر است اي نشان داد که خطرابتال به سرطان پستان در زنان با مصرف دز کلسیم باالنسبت به دز پای

[RR,0.80;95% confidence interval(95% CI),0.67-0.95; P(trend) = 0.02]  بعالوه در
مطالعه گارلندوهمکاران نتایج نشان دادکه ارتباط قوي بین وضعیت ویتامین د وابتال به سرطان پستان،پروستات و 

ویتامین د براي پیشگیري از سرطان سرطان تخمدان گزارش شده است.درمطالعات ،اهمیت کلسیم کافی و تامین 
پستان تاکیدشده است و درچندین مطالعه موردشاهدي و کوهورت حمایت ازارتباط معکوس بین ویتامین د وکلسیم و 
بروزسرطان پستان دیده شده است.بعالوه،یک مطالعه کوهورت نشان دادکه مصرف کلسیم باکاهش مرگ و میر درمیان 

زن، مصرف کلسیم یاویتامین د به  88691ان همراه است.البته دریک مطالعه بررويبیماران مبتال به سرطان پست
طورقابل توجهی باخطر سرطان پستان درزنان یائسه همراه نبود.همچنین نتایج لین وهمکاران ولوین وهمکارانش هیچ 

بین ویتامین د یا مصرف  ارتباط معنی داري را نشان نداد.همچنین اندرسون وهمکاران نشان دادهیچ ارتباط معنی داري
کلسیم و خطر ابتال به سرطان سینه وجود ندارد و آنها توصیه تحقیقات بیشتربه منظور بررسی اثرات دوزهاي باالتر از 

  .مکملهاي ویتامین د و کلسیم را مطرح نمودند
ریافتی براي جلوگیري با توجه به نتایج، به نظر می رسد که مصرف کلسیم و ویتامین د به عنوان منبع دنتیجه گیري:

 .از سرطان سینه و ارتقاسطح سالمت براي زنان توصیه می شود
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

