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بررسی سرطان پستان در زنان ایرانی در یک مطالعه
اکولوژیک بر اساس عرض جغرافیایی ،مواجهه با آفتاب
و دریافت ویتامین D
بهاره لطفی ،1دکتر نادر اسماعیل نسب ،2عباس آقائی،*3
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دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران،
ایران.
متخصص داخلی ،مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه،
ایران.خ 2 :
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مقدمه :سرطان پستان ،شایع ترین سرطان و عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان دنیا و همچنین شایع
ترین سرطان در بین زنان ایرانی میباشد .بسیاری از مطالعات ،بیانگر ارتباط سرطان پستان با عرض جغرافیایی ،نور
خورشید و ویتامین  Dمیباشند .مطالعه حاضر با هدف بررسی اکولوژیکی سرطان پستان در زنان ایرانی با عرض
جغرافیایی ،مواجهه با آفتاب و ویتامین  Dانجام شد.
روش کار :این مطالعه اکولوژیک در سال  1333با هدف بررسی رابطه بین سرطان پستان در زنان ایرانی و برخی
عوامل تأثیرگذار از جمله عرض جغرافیایی ،مواجهه با نورخورشید و ویتامین  Dانجام شد .به این منظور از داده های
کشوری ثبت سرطان ،نقشه تقسیم بندی ایران بر اساس عرض جغرافیایی ،پراکندگی شیوع کمبود ویتامین  Dبر
اساس نتایج مطالعه سعیدی نیا و میانگین ساعات تابش آفتاب که توسط سازمان هواشناسی کشور جمعآوری شده
بود ،استفاده شد.
یافته ها :در عرضهای جغرافیایی پایینتر خصوصاً در عرض  21-25درجه که میزان بروز سرطان پستان کمتر است،
نسبت به عرضهای جغرافیایی باالتر ،شیوع کمبود ویتامین  Dکمتر و میانگین ساعات تابش آفتاب بیشتر است.
نتیجهگیری :بین میزان بروز سرطان پستان ،عرض جغرافیایی باال ،ساعات مواجهه با نور خورشید و میزان دریافت
ویتامین  Dپیوستگی منفی وجود دارد  .با این حال برای دستیابی به استنتاج علمی نیاز به انجام مطالعات تحلیلی
خواهد بود.
کلمات کلیدی :سرطان پستان ،عرض جغرافیایی ،نور خورشید ،ویتامین D

* نویسنده مسئول مكاتبات :عباس آقائی ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران .تلفن 13115121111 :؛
پست الكترونیکaqaei.a@gmail.com :
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سنی کمتر از  51سال 51 ،تا  61سال و بیش از 61
سال در زنان به ترتیب  41/2 ،54/2و  31/5درصد
برآورد شد ( .)11هرچند کاهش ویتامین  Dبه عنوان
یک مشکل عمده بهداشتی در سراسر جهان مطرح
است ( ،)11اما امکان پیشگیری و اصالح وضعیت
موجود با اتخاذ تدابیر مناسب خصوصاً در گروه های
پرخطر امکانپذیر است ( .)11مطالعه حاضر با هدف
بررسی همبستگی سرطان پستان در زنان ایرانی با عرض
جغرافیایی ،نور خورشید و دریافت ویتامین  Dبا توجه به
موقعیت قرارگیری کشور در سه عرض جغرافیایی و در
نتیجه دریافت های متفاوت نور خورشید و ویتامین D
انجام شد .نتایج حاصل از این طرح میتواند برنامهریزان و
سیاست گذاران سالمت را در جهت پیشگیری از این
بیماری بر اساس ویژگیهای خاص جغرافیایی ،فرهنگی و
اجتماعی کشور هدایت کند.

مقدمه
 بهاره لطفی و همكاران

سرطان پستان ،شایع ترین سرطان و عامل اصلی مرگ و
میر ناشی از سرطان در زنان دنیا محسوب میشود .هر
چند ایران با میزان بروز  24مورد در هر  111111نفر،
دارای یکی از پایین ترین میزان های بروز سرطان پستان
در دنیا میباشد ،ولی با این حال ،این بیماری شایع ترین
سرطان در بین زنان ایرانی است و با توجه به تغییر در
الگوی عوامل خطر و جمعیتی ،انتظار میرود بروز
سرطان پستان طی دهه های آتی در کشور به شدت
افزایش یابد ( .)1بر اساس مطالعات اکولوژیکال ،بروز
برخی سرطان ها در کشورهای شمالی باالتر است که این
میتواند بیانگر ارتباط برخی سرطان ها با عرض
جغرافیایی و نور خورشید باشد ( .)2در برخی مطالعات
نیز الگویهای فصلی بروز سرطان پستان خصوصاً در
مردمی که در عرض های جغرافیایی دور از خط استوا
زندگی میکنند ،مشاهده شده است ( .)3ویتامین D
یک ویتامین محلول در چربی است ( )4که نقش مهمی
در سالمت ،بقاء و باروری انسان دارد ( .)5از آنجایی که
مهم ترین علت شیوع کمبود ویتامین  ،Dعدم دریافت
کافی از طریق غذا و منابع غذایی غنی شده با آن
میباشد ،بنابراین قرار گرفتن در مجاورت تابش اشعه
ماوراء بنفش خورشید در پوست ،عمده ترین منبع
تأمین کننده آن در بدن محسوب میشود ( .)6مطالعات
متعددی بر نقش ویتامین  Dدر پیشگیری از بیماری
های قلبی ،بدخیمیها ،بیماری التهابی روده ،مالتیپیل
اسکلروزیس و  ...تأکید کرده اند ( .)3-1در مطالعه
جامع چند مرکزی سالمت استخوان در کشور در سال
 ،2111کمبود متوسط تا شدید ویتامین  Dدر
شهرهای تهران ،تبریز ،مشهد و شیراز در گروه های

روش کار
این مطالعه اکولوژیک در سال  1333با هدف بررسی
رابطه بین سرطان پستان در زنان ایرانی و برخی عوامل
تأثیرگذار از جمله عرض جغرافیایی ،مواجهه با
نورخورشید و ویتامین  Dانجام شد .به این منظور
دادههای مربوط به گزارش کشوری ثبت موارد سرطان
در سال  1311مورد استفاده قرار گرفت (.)12
میزانهای بروز اختصاصی سنی سرطان پستان در زنان
در هر  111111نفر به تفکیک استانهای کشور در
نرمافزار  Excelوارد شد .جهت بررسی رابطه بین
عرض جغرافیایی و بروز سرطان پستان ،کشور بر اساس
شکل  1به سه عرض جغرافیایی تقسیمبندی شد.
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جغرافیایی ،مجموع میزان های بروز اختصاصی برای هر
یک از سنین به تعداد استانهای هر یک از این عرضها
تقسیم شدند .چرا که بدون تقسیم کردن نتایج بر تعداد
استانها ،طبیعی است عرض هایی که تعداد استان های
بیشتری را شامل میشوند ،میزانهای بروز بیشتری را
نیز به خود اختصاص میدهند و بدون در نظر گرفتن
این نکته ،تفسیر نتایج گمراه کننده خواهد بود .در
نهایت تمام میزانهای بروز اختصاصی سنی هر یک از
عرضهای جغرافیایی با یکدیگر جمع شدند و در
نمودارهای ستونی و نمودارهای خطی هموار شده و
برای هر کدام از روابط ترسیم شد.
جهت بررسی رابطه بین عرض جغرافیایی و میزان بروز
سرطان پستان با نور خورشید ،نتایج ثبت شده میانگین
ساعات تابش آفتاب طی سال های متوالی تا سال
 2115در استانهای کشور که توسط سازمان
هواشناسی کشور جمعآوری و منتشر شده بود ،مورد
استفاده قرار گرفت ( .)13با تقسیم کردن مجموع
میانگین ساعات تابش آفتاب بر تعداد استانهای هر
یک از عرضهای جغرافیایی ،میانگین ساعات تابش نور
خورشید در آن عرض جغرافیایی به دست آمد.
جهت بررسی رابطه بین عرض جغرافیایی و میزان بروز
سرطان پستان و ارتباط آن با کمبود ویتامین  ،Dاز
نتایج سال  1331مطالعه سعیدینیا و همکاران که در
رابطه با بررسی روند شیوع کمبود ویتامین  Dدر
جمعیت ایرانی ساکن در کشور به تفکیک استان در
بازهی زمانی  1331تا  2111انجام شده بود ،استفاده

از آنجاییکه مدار  25درجه نسبت به خط استوا ،اولین
مداری است که از ایران میگذرد و آخرین مدار 41
درجه میباشد و فاصله بین این دو مدار 15 ،درجه است،
منطقی است که این تقسیم بندی به شکل مساوی با
فواصل  5درجه صورت گیرد .بنابراین استان ها در سه
عرض  25-31درجه 31-35 ،درجه و  35-41درجه
گروهبندی شدند .استانهایی که در عرض جغرافیایی
 25-31درجه قرار دارند شامل :سیستان و بلوچستان،
کرمان ،هرمزگان ،فارس و بوشهر؛ استان هایی که در
عرض جغرافیایی  31-35درجه قرار دارند شامل:
خراسان جنوبی ،یزد ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،لرستان ،ایالم،
کرمانشاه ،همدان ،قم و مرکزی؛ و استانهایی که در
عرض جغرافیایی  35-41درجه قرار دارند شامل:
خراسان رضوی ،سمنان ،تهران ،قزوین ،کردستان ،زنجان،
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،گیالن ،اردبیل،
گلستان ،خراسان شمالی و مازندران میباشند (شکل .)1
از طرفی با توجه به اینکه دریافت ویتامین  Dرابطه
مستقیمی با دریافت پوستی تابش نور خورشید دارد و
دریافت آن در سه عرض جغرافیایی متفاوت و در
قسمتهای جنوبیتر که به خط استوا نزدیکتر است،
تابش عمودیتر است ،بنابراین برای بررسی رابطه بروز
سرطان پستان و ویتامین  Dاین تقسیمبندی ضرورت
دارد.
به منظور به دست آوردن میزان بروز اختصاصی سنی
سرطان پستان در زنان در هر کدام از عرض های
71

 سرطان سینه در زنان ایرانی :یک مطالعهی اکولوژیک

شکل  -1کشور ایران که بر اساس عرض های جغرافیایی به سه قسمت تقسیم شده است.

شد ( ،)14چرا که نتایج سال  1331نسبت به سال های
دیگر به دادههای سال  1311ثبت سرطان از نظر زمانی
نزدیکتر میباشد.
 بهاره لطفی و همكاران

سنی غیر از گروه سنی  55-53سال کمتر از سایر
عرضهای جغرافیایی میباشد .در عرض جغرافیایی -35
 31درجه میزان بروز سرطان پستان نسبت به سایر
عرضهای جغرافیایی در حد میانه و در گروه های سنی
باالی  15سال 35-33 ،سال و  11-14سال نسبت به
سایر عرضهای جغرافیایی بیشترین میزان بروز را
داشتهاند .همچنین میزان بروز اختصاصی سنی سرطان
پستان در عرض جغرافیایی  35-41درجه در اکثر
گروههای سنی بیشتر از سایر عرضهای جغرافیایی بود و
در نمودار  1مشاهده میشود که در گروه سنی 21-24
سال نسبت به سایر عرضهای جغرافیایی در آن گروه
سنی کمترین میزان بروز را داشتهاند.

یافتهها
نتایج به دست آمده از میزانهای بروز اختصاصی سنی
در این عرضها به شکل نمودارهای ستونی و خطی
هموار شده نشان داده شد .محور طولی ،مجموع
میزانهای بروز اختصاصی سنی در هر عرض جغرافیایی
و محور عرضی ،گروههای سنی را نشان میدهد.
همانگونه که در نمودارهای  1و  2مشاهده میشود،
میزان بروز اختصاصی سنی سرطان پستان در زنان ایرانی
در عرض جغرافیایی  25-31درجه در اکثر گروههای
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نمودار  -3مجموع میزان بروز کلی سرطان پستان در زنان در هر  111هزار نفر در تمامی گروههای سنی در هر یک از عرضهای
جغرافیایی

خورشید در هر یک از عرضهای جغرافیایی به دست
آمد و با کمک نمودار ستونی ،نتایج با یکدیگر مقایسه
شد .همان گونه که در نمودار  4مشاهده میشود،
میانگین ساعات تابش نور خورشید در عرض جغرافیایی
 21-25درجه که کمترین میزان بروز سرطان پستان را
داشته است ،بیشتر از سایر عرض های جغرافیایی بوده
و در عرض جغرافیایی  41-45درجه با باالترین میزان
بروز سرطان پستان ،کم ترین میانگین ساعات تابش
آفتاب وجود داشته است.

همان گونه که نمودار  3مشاهده میشود ،در عرض
جغرافیایی  35-41درجه که بیش ترین فاصله را از خط
استوا دارد ،بیش ترین میزان بروز کلی سرطان پستان
معادل  142/16مورد در هر  111هزار نفر و در عرض
جغرافیایی  25-31درجه که کمترین فاصله را از خط
استوا دارد ،کم ترین میزان بروز معادل  513/316مورد
در هر  111هزار نفر بوده است.
جهت بررسی همبستگی بین میزان بروز سرطان پستان
و مواجهه با نور خورشید ،میانگین ساعات تابش نور
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کرمانشاه ،همدان و قم نیز در عرض جغرافیایی 31-35
درجه قرار گرفته و از نظر میزان بروز اختصاصی سنی
سرطان پستان در حد واسط میباشند.

در این مطالعه جهت بررسی رابطه بین میزان بروز
سرطان پستان ،عرض جغرافیایی و ارتباط آن با کمبود
ویتامین  ،Dاز نتایج سال 1331مطالعه سعیدینیا و
همکاران ( )14که از لحاظ زمانی به مطالعه حاضر
نزدیکتر بود ،استفاده شد .این مطالعه نشان داد که
شیوع کمبود ویتامین  Dدر سال  1331در استان های
هرمزگان ،فارس ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان و
لرستان کم ترین بوده است و در دسته اول (شیوع
کمبود ویتامین  Dکمتر از  )%21قرار دارند .تمامی
استانهای فوق غیر از استان لرستان ،منطبق بر عرض
جغرافیایی  25-31درجه بوده و میزان بروز اختصاصی
سنی سرطان پستان در این استان ها در سال 1311
کمتر از سایر استانهای دیگر بوده است.
در دسته دوم شیوع کمبود ویتامین  Dکمتر از %41
میباشد .از این میان استان کرمان در عرض جغرافیایی
 25-31درجه قرار گرفته و جزء استانهای با پایین
ترین میزان بروز اختصاصی سنی سرطان پستان در
زنان در سال  1311محسوب میشود و استان های
خراسان جنوبی ،کهگیلویه و بویر احمد و مرکزی در
عرض جغرافیایی  31-35درجه بوده و از نظر میزان
بروز اختصاصی سنی سرطان پستان در زنان ،در حد
واسط قرار دارند .همچنین استان های گیالن ،مازندران،
گلستان ،اردبیل در عرض جغرافیایی  35-45درجه
بوده و از نظر میزان بروز اختصاصی سنی سرطان
پستان ،جزء استان های با باالترین میزان بروز بوده
است.
شیوع کمبود ویتامین  Dدر استان هایی که شیوع
کمبود این ویتامین به میزان  41-61درصد بوده است،
نسبت به سایر استان ها بیشتر بوده است که از این میان
استان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،سمنان،
تهران ،البرز ،کردستان ،زنجان ،آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی در عرض جغرافیایی  35-41درجه قرار
گرفته و میزان بروز اختصاصی سنی سرطان پستان در
آن در سال  1311در اکثر گروه های سنی بیشتر از سایر
عرض های جغرافیایی بوده است .استانهای یزد،
اصفهان ،چها رمحال و بختیاری ،خوزستان ،ایالم،

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در عرض های
جغرافیایی نزدیک خط استوا خصوصاً عرض 25-31
درجه ،میزان بروز اختصاصی سنی سرطان پستان در
زنان کمتر بوده است .همچنین بر اساس مطالعه
سعیدی نیا و همکاران ،در این عرض جغرافیایی
شهرهایی قرار دارند که کمبود ویتامین  Dدر آن ها
کمتر از  %21بوده است ( .)14در حالی که عرض
جغرافیایی  35-41درجه که بیش ترین فاصله را با خط
استوا نسبت به بقیه عرضهای جغرافیایی که از کشور
میگذرند را دارد ،بیش ترین میزان بروز اختصاصی
سنی سرطان پستان در زنان مشاهده شده و بر اساس
مطالعه سعیدینیا و همکاران ( )14( )2113در
شهرهای این قسمت ،شیوع کمبود ویتامین  Dبه
میزان  41تا  61درصد بوده است که نسبت به سایر
استانها ،شیوع کمبود این ویتامین بیشتر بوده است.
در مطالعه اکولوژیک گرنت ( )2111که در رابطه با بروز
سرطان و میزانهای مرگ ناشی از آن در فرانسه با
عرض جغرافیایی و شاخص تولید ویتامین  Dانجام شد،
ارتباط مثبت و معنیداری بین عرض جغرافیایی و
سرطان پستان و برخی دیگر از سرطانها مشاهده شد.
همچنین این مطالعه نشان داد با دریافت اشعه ماوراء
بنفش ،خطر سرطان کاهش مییابد ( .)15همچنین
استفانی و همکاران در مطالعه خود( )2111نشان دادند
که ارتباط معکوسی بین دریافت ویتامین  Dو خطر
سرطان پستان وجود دارد و بهبود بقاء از سرطان
پستان در زنانی که سطوح باالیی از ویتامین  Dرا
دارند ،مشاهده شده است ( .)16مطالعه بورزنکوف
( )2111که با هدف بررسی تأثیر عرض جغرافیایی و
مدت سکونت بر روی بروز سرطان و مرگ ناشی از آن و
امید به زندگی در بدو تولد انجام شد ،نشان داد که
موقعیت جغرافیایی ،بهترین پیشبینی کننده مرگ
00

ناشی از سرطان پستان در زنان است و بروز و مرگ
ناشی از سرطان با افزایش عرض جغرافیایی از شرق به
غرب افزایش می یابد ( .)11در مطالعه مروری میکائیل
هولیک ( )2111که در رابطه با بررسی ویتامین  Dو
نور خورشید به عنوان یک راهکار برای پیشگیری از
سرطان و داشتن سایر مزایای سالمتی انجام گرفت،
برآورد شد که دریافت ویتامین  Dبا کاهش خطر  31تا
 51درصدی ایجاد سرطان کولورکتال ،پستان و
پروستات همراه است ( .)11در مطالعه مورد شاهدی
یوسف و همکاران ( )2113که با هدف ارزشیابی ارتباط
بین غلظت ویتامین  Dو خطر سرطان پستان در زنان
عربستان سعودی در بین  121مورد مبتال به سرطان
پستان و  121نفر گروه کنترل انجام شد ،غلظت
ویتامین  Dسرم در مبتالیان به سرطان پستان به طور
معنیداری کمتر از گروه کنترل بود (.)13( )p=1/111
همان گونه که مشاهده میشود ،نتایج مطالعات فوق در
راستای نتایج مطالعه حاضر و تأیید کننده آن است .بر
اساس نتایج مطالعه حاضر ،هرچند تطابق عرض
جغرافیایی و شیوع کمبود ویتامین  Dبا بروز سرطان
پستان در برخی شهرها با یکدیگر هماهنگ نبود ،اما در
اکثر موارد با یکدیگر همخوانی داشت که این عدم
هماهنگی نیز به نوبه خود میتواند ناشی از تفاوتهای
درون گروهی و بین گروهی دستهبندیهایی باشد که بر
اساس آن گزارشهای اختصاصی -سنی بروز سرطان و
مواجهه با عوامل خطر مرتبط ارائه شده است.
واندیررهی و همکاران ( )2112در مطالعه خود که در
رابطه با بیماری ،سالمتی و نور خورشید انجام دادند،
اظهار داشتند که مواجهه مداوم با نور خورشید ،یک
عامل محافظتی در برابر سرطان پستان و بسیاری از
سرطان ها و بیماری های دیگر است ( .)21والنتوویز-
سادلکا و همکاران ( )2113نیز در مطالعه خود اظهار
داشتند افرادی که با نور خورشید مواجه هستند ،به
احتمال کمتری به سرطان مبتال میشوند ( .)2نتایج
مطالعه انجل ( )2113نشان داده شده است که خطر
بروز سرطان پستان در زنانی که در کشت زارها کار
میکنند و در معرض مداوم نور آفتاب هستند ،کمتر
است ( .)21ایرن و همکاران ( )2112در مطالعه ای که

نتیجه گیری
با در نظر گرفتن محدودیت های مطالعات اکولوژیک،
میتوان نتیجه حاصل از این مطالعه را به این نحو بیان
نمود که فاکتورهایی همچون زندگی کردن در مناطق

1

The mammograms were classified according to
Tabár’s classification for parenchyma; breast density
pattern
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در رابطه با نقش دریافت نور حول تولد با اختالالت
خلقی و سرطانهای داخلی انجام دادند ،اظهار داشتند
که شواهد تجربی مواجهه با نور ،حول تولد طی
شبانهروز اثرات ماندگاری بر تنظیم و ثبات ریتمهای
شبانهروزی در مراحل بعدی زندگی دارد ( .)22در
مطالعه مبتنی بر جمعیت شنگ هویو همکاران ()2113
که در رابطه با مواجهه با نور خورشید و تراکم بافت
پستان در سال انجام شد ،از بین افراد با خطر ببیشتر
ابتال به سرطان پستان در تمام گروههای سنی ،ساعات
کمتری را نسبت به افرادی که خطر پایینتری برای
ابتال به سرطان پستان داشتهاند در مواجهه با نور
خورشید بودهاند .همچنین سطح باالی مواجهه با نور
خورشید به طور معنیداری خطر باالی الگوی تابار
) (1Tabárرا کاهش داده است (.)23
نتایج مطالعه حاضر نیز مؤید مطالعات یاد شده است؛
چرا که میانگین ساعات تابش نور خورشید در عرض
جغرافیایی  21-25درجه که کمترین میزان بروز
سرطان پستان را داشته است ،بیشتر از سایر عرض های
جغرافیایی بوده و در عرض  41-45درجه با باالترین
میزان بروز سرطان پستان ،کمترین میانگین ساعات
تابش آفتاب وجود داشته است.
مطالعه حاضر با محدودیت های زمانی و اطالعاتی
متغیرهایی از جمله یائسگی ،امکانات تشخیصی سرطان
پستان ،مصرف چربی و رژیم غذایی ،فرهنگ ،استفاده از
کرمهای ضد آفتاب ،الگوهای فصلی ،رنگ پوست،
مواجهه شغلی با نور آفتاب ،الگوهای فصلی بروز سرطان
پستان و بسیاری از متغیرهایی که میتواند تحت عنوان
مخدوشگر ،نتایج روابط بین عرض جغرافیایی و دریافت
ویتامین  Dرا تحت تاًثیر قرار دهند ،همراه بود.
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