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  چكيده
، نقش آن در است  نوزاديي ابتال به عفونت در دورهري از در پيشگياي  شده اگرچه شيردهي عامل شناخته :مقدمه

 ابتال به  وير مادر ه با ش يتغذ ين ارتباط مدت زمان ي  با هدف تعمطالعهاين . پيشگيري از ابتال به لوسمي حاد ناشناخته است
 از ۳۰۰ مورد گروه.  بودي   شاهد ـمطالعه يك پژوهش مورد: ها روشمواد و . شدکودکان انجام  ي حاد در لوسم

که بودند  سالمکودک  ۳۰۰شاهد  و گروه يدي حاد يلوئ يدي و م ي لنفوئ لوسم يات مبتال به يد ح  در قي ه سال۲-۱۳کودکان 
اطالعات از طريق . انجام شدگيري به صورت مستمر  نمونه. ندشد همگون يكديگر با  و محل سکونت جنس,سن نظراز 

پژوهش نشان داد كه بين مدت زمان تغذيه با اين : ها يافته. آوري شد جمع  با مادران چهره به چهرهي پرسشنامه و مصاحبه
نتايج آناليز رگرسيون . )p ≥۰۰۱/۰(رد دار آماري وجود دا معني ابتال به لوسمي حاد در كودكان ارتباطو شيرمادر 
 ماه شير مادر ۱۹-۲۴ به کودکاني که  ماه با شير مادر تغذيه شده بودند نسبت۱كودكاني كه كمتر از   نشان دادلوجستيك

هاي پژوهش نشان داد كه مدت زمان  يافته: گيري نتيجه. داشتندلوسمي حاد بيشتر براي برابر شانس  ۵۴/۳ ،خورده بودند
 شانس كنند،کودکاني که مدت زمان بيشتري از شير مادر استفاده   وردمادر با ابتال به لوسمي حاد ارتباط دا تغذيه با شير

نگر در مورد   پژوهشي آيندهشود ميپژوهش پيشنهاد اين هاي  ييد يافتهأبه منظور ت.  دارندابتال به لوسمي حادري براي كمت
  . ابتال به تمامي اشكال بدخيمي در كودكان انجام شودو مادر  ارتباط تغذيه با شير

  
  شاهدي ـ  موردي مطالعه تغذيه با شير مادر، لوسمي حاد، :واژگان كليدي

  ۱۱/۱/۸۸ :ـ پذيرش مقاله ۲۷/۱۲/۸۷ :ـ دريافت اصالحيه ۸/۱۰/۸۷ :افت مقالهدري

  

  
  

  مقدمه

در اي  اگرچه شيردهي به عنوان عامل شناخته شده

، مطرح است  نوزاديي ابتال به عفونت در دورهپيشگيري از 

 . نقش آن در پيشگيري از ابتال به لوسمي حاد ناشناخته است

 مدت زمان تأثير در مورد  ضد و نقيضهاي مطالعهبرخي 

بر لوسمي و لنفوم در کودکان   آنتأثيرتغذيه با شير مادر و 

۱،۲. انجام شده است
ين نئوپالسم بدخيم تر شايعلوسمي  

کودکان كمتر هاي  بدخيمي% ۴۱حدود  و. دوران کودکي است

 نشان ۲۰۰۰آمارهاي سال . دهد را تشكيل مي سال ۱۵از 

 در صد هزار ۲۵ين بيماري ا ي دهد که بروز ساليانه مي

 ۳۶۰۰ سال است که تقريباً رقمي معادل با ۵کودک زير 

% ۷۷ حدودكه لوسمي لنفوبالستي حاد . باشد  ميکودک مبتال

داراي يک پيک بروز قابل  ،گيرد ميرا در بر ها  کل لوسمي

در پسرها اندکي  و ۳است سالگي ۲-۶توجه در سنين 

  ۳- ۵. دهد تر از دختران رخ مي فراوان

است که از لوسمي  نوع ديگري حادلوسمي ميلوبالستي 

 تشكيل موارد لوسمي دوران کودکي را %۱۱در اياالت متحده 
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 ۱۸۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸تير ، ۲ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

۴،۳. کند  مي کودک را مبتال۳۸۰ و ساالنه نزديک به دهد مي
با  

 کودکان ي  ساله۵ بقاي ميزانوجود پيشرفت چشمگير در 

در % ۷۵ تا بيش از ۱۹۷۴در سال % ۵۶از  مبتال به سرطان

عامل پيشرو در مرگ  چنان دومين  اين بيماري هم،۲۰۰۰سال 

ساله در اياالت متحده باقي  ۱-۱۴کودکان  )ها  کل مرگ۶/۱۰(

 در اياالت شود ميکه تخمين زده  يبه طور ۳. مانده است

ميليون دالر براي درمان لوسمي ۴/۱۰ آمريکا ساالنه ي متحده

  ۶. شود ميحاد در کودکان هزينه 

 زيادي در مورد نقش و مدت شيردهي از هاي همطالع

  در کاهش بروز اين دو بيماري بدخيم انجام شده وi پستان

 پژوهشگران آمريكاييبررسي که يك در . مورد بحث است

، مشاهده نمودند کودکاني که هرگز دادندروي کودکان انجام 

 يا به مدت کوتاهي از شير مادر تغذيه نشدهاز شير مادر 

به در معرض خطر بيشتري براي ابتال اند،  تغذيه نموده

 به طورکودکاني که قرار دارند تا بيماري لنفوم و هوچگين 

له را أکه اين مساند  انحصاري از شير مادر تغذيه نموده

. اند  دادهنسبتبيشتر به تنظيم زودرس فعاليت سيستم ايمني 

با مصرف شير مادر توسط كودك از بدو تولد، 

الزم  ها بيمارييدي كه براي مقابله با انواع مفهاي  بادي آنتي

است در ابتداي ورود نوزاد به محيط خارج از رحم در اختيار 

بهداشت كودكاني جهاني به گزارش سازمان . گيرد  قرار مياو

 همانندانكمتر از % ۲۱ ،اند كه حداقل يك ماه شير مادر خورده

 كه شوند و اين رقم در كودكاني  ميخود دچار سرطان خون

 ۷. است% ۳۰اند   ماه شير خورده۶

با توجه به پيشرفت دانش و کسب اطالعات جديد در 

بسياري به نقش پژوهشگران  توجه ،مورد مزاياي شير مادر

 آن در ابتال به لوسمي لنفوئيدي و ميلوئيدي ي پيشگيري کننده

اين ها  مطالعهحاد در کودکان جلب شده است که برخي از 

به اند   شيردهي از پستان مرتبط دانستهنقش را با طول مدت

همکاران  که بر اساس متاآناليزي که توسط کايناک و يطور

اي که بنر و همکاران در   مطالعه۸ انجام شد،۲۰۰۶ در سال

 ماه نقش ۶ انجام دادند، شيردهي بيشتر از ۲  ۲۰۰۱سال 

خصوص لوسمي لنفوئيدي و ه  لوسمي، بضدحمايتي 

 ديگر نقش تغذيه با شير هاي مطالعه ميلوئيدي حاد دارد اما

دو بيماري  بر کاهشرا مادر و افزايش طول مدت شيردهي 

  ۹ ،۱۰. دان هفوق رد کرد

                                                           
i - Breast Feeding 

هاي  ها مطالعه يافته موجود در هاي با توجه به تناقض

براي تأمين انجام شده و اهميت پيشگيري از دو بيماري فوق 

 با  و،درمانيهاي  سالمت کودکان جامعه و کاهش هزينه

توجه به نقش طاليي شير مادر در پيشگيري از بسياري از 

بخش  اهميت حتي در کالم الهاماين ، به طوري که ها بيماري

مادراني «:  آمده است۲۳۲ي   بقره آيهي سورهدر قرآن مجيد 

 دو سال تمام ،خواهند دوران شيردهي را کامل کنند  ميکه

 هدف تعيين بامطالعه اين  ۱۱،»فرزندانشان را شير بدهند

 ابتال به لوسمي حاد  وارتباط مدت زمان تغذيه با شير مادر

درماني شهر ـ كننده به مراكز بهداشتي  کودکان مراجعه در

وابسته به دانشگاه ) ع( بيمارستان علي اصغر شاملتهران

علوم پزشكي ايران، مركز طبي كودكان علوم پزشكي تهران، 

كودكان مفيد علوم بيمارستان شهداي تجريش و بيمارستان 

  . شد محك انجام ي  خيريهي سسهؤپزشكي شهيد بهشتي و م

  

  ها مواد و روش

مورد  گروه.  شاهدي است ـاين مطالعه يك پژوهش مورد

 در قيد حيات مبتال به لوسمي ي ه سال۲-۱۳شامل کودکان 

 ،که توسط پزشک متخصص  بودندلنفوئيدي و ميلوئيدي حاد

 و در بيمارستان علي  بودهبيماري آنها تشخيص داده شد

 طبي مركزوابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران، ) ع(اصغر

 ،كودكان علوم پزشكي تهران، بيمارستان شهداي تجريش

بيمارستان كودكان مفيد علوم پزشكي شهيد بهشتي و 

.  تحت درمان بودند، محك پرونده داشتهي  خيريهي سسهؤم

ي لوسمي لنفوئيدي و ها بيماري سال به ۲کودکاني كه زير 

ميلوئيدي حاد مبتال شده بودند آنومالي کروموزومي داشتند، 

ي عفوني و بستري شدن مکرر در ها بيماري ابتال به ي سابقه

 خانوادگي ابتال به سرطان ي  سالگي، سابقه۲بيمارستان زير

 مادرانشان در دوران  داشتند و يا۲و ۱  ي در اقوام درجه

 حذف مطالعه ايکس بودند از ي بارداري در معرض اشعه

  . شدند

كننده به مراكز  كودكان سالم مراجعه گروه شاهد از بين

 وابسته به علوم پزشكي ايران كه از ، غرب تهرانبهداشتي

شده جور  مورد گروه با محل سکونت و جنس ،از سننظر 

داري در حفظ  هدف از پژوهش و امانت.  انتخاب شدندبودند،

 رضايت كتبي ها داده و از آنتوضيح اطالعات به مادران 

گيري به صورت  نمونه.  شدگرفته شركت در مطالعه براي

 صورت که از کودکان مبتال به  به اينانجام شد مستمر
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 همكارانو پور  صغري نيك  ارتباط بين مدت شيرخواري و لوسمي حاد ۱۸۷

 

  

لوسمي لنفوئيدي و ميلوئيدي حاد که به مراکز درماني ذکر 

 آنها در بخش موجود بود و ي  و پرونده كردهشده مراجعه

، گروه مورد انتخاب و بودنديري زنده گ در زمان انجام نمونه

مورد، هاي   تکميل تعداد گروه شاهد پس از تكميل نمونهبراي

 وابسته ،درماني غرب تهرانـ پژوهشگر به مراكز بهداشتي 

 مراجعه نمود و گروه شاهد از ايرانبه دانشگاه علوم پزشكي 

 جنس ،سناز نظر  كننده به اين مراكز كه بين كودكان مراجعه

. ، انتخاب شدنده بودندجور شد مورد گروه با ل سکونتمحو 

 حجم ي  الزم با استفاده از فرمول محاسبهي حجم نمونه

  :هاي مورد و شاهدي به صورت زير هنمونه در مطالع
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β,P=۲/۰ و α=۰۵/۰که  با فرض اين
حتمال ا باشد 0

هاي  نسبت در يکي از دوره(مواجهه يافتن در گروه شاهد 

 شاهد و با فرض گروهاحتمال مواجهه در  ۱P, )شيرخوارگي

 برابر گروه شاهد ۲که شانس ابتال در گروه مورد حداقل  اين

پس از مقدارگذاري ،  تلقي گردددار معنيفرض شودتا تفاوت 

نفر  ۳۰۰ورد  الزم در گروه مي  در فرمول فوق حجم نمونه

  . شدبرآورد 

در نظر  ۱که نسبت گروه شاهد به مورد را  با توجه به اين

.  نفر برآورد شد۳۰۰ گروه شاهد نيز ي  حجم نمونهيم،گرفت

. بود  پرسشنامه،در اين پژوهش ابزار گردآوري اطالعات

 چگونگي  وفردي و خانوادگيهاي  ويژگياالت مربوط به ؤس

به صورت چهره به  كودكاندوران شيرخوارگي در تغذيه 

اطالعات مربوط به نوع بيماري . چهره از مادران پرسيده شد

.  شداستخراجها   آني گروه مورد از پروندهدر  و سن ابتال

 کلي به طور دقيقه بود و ۵مدت زمان تکميل پرسشنامه 

  . شدآوري   ماه جمع۶حدود مدت اطالعات در 

 و iا محتور اعتبابراي تعيين اعتبار علمي ابزار، از روش

زمان استفاده   همي  تعيين اعتماد علمي از روش مشاهدهبراي

 آمده به دستهاي  ضريب همبستگي بين دادههاي  يافته. شد

در . )r=۹/۰(شد محاسبه و مشخص  گر توسط دو مشاهده

با توجه به نوع مطالعه از ها  اين پژوهش براي تحليل داده

شد که در آن متغير دو  استفاده لوجستيكرگرسيون  آناليز

                                                           
i - Content Validity 

طول  به عنوان متغير وابسته و )مورد و شاهد( گروه ي حالته

که در شش سطح  )شيرخوارگي(مدت استفاده از شير مادر 

الزم به . شدند به عنوان متغير مستقل وارد شد،بندي  طبقه

است که طول مدت شيرخوارگي نسبت به گروهي که  ذکر

. ه کرده بودند سنجيده شدشير مادر تغذي يک ماه از کمتر از

چون ساير متغيرهاي مورد بررسي که جا كه  به عالوه از آن

در دو گروه همگون نشده بودند از نظر آماري تفاوت 

 ساير متغيرها در ي براي مقايسه.  وارد مدل نشدند،نداشتند

، مجذور خيهاي  دو گروه با توجه به نوع متغير از آزمون

ي دار معنيسطح  اريانس درآزمون تي مستقل و آناليز و

۰۵/۰= α استفاده شد .  

  

  ها يافته

بررسي شاهد و مورد اطالعات دموگرافيک هر دو گروه 

 كودك مبتال به لوسمي مورد بررسي در اين ۳۰۰از . شد

يدي حاد و ئمبتال به لوسمي لنفو%) ۹۰( كودك ۲۷۰مطالعه، 

 ۱۷۲. يدي حاد بودندئميلومبتال به لوسمي %) ۱۰( كودك ۳۰

نفر  ۱۶۳. بودند%) ۷/۴۲( دختر بيمار ۱۲۸ و%) ۳/۵۷(پسر 

 ۵-۸%) ۲۴(  نفر ۷۲  سال،۲-۵در گروههاي سني  %)۳/۵۴(

 و ۱۱-۱۳ %)۳/۷( نفر ۲۲ و  سال۸-۱۱%) ۳/۱۴( نفر ۴۳ سال،

بيشترين سن . سال قرار داشتند ۸/۵±۱/۳ با ميانگين سني

.  سال بود۲-۵گروه سني %) ۳/۵۴(زمان ابتالي کودکان مبتال 

مورد ميانگين و انحراف معيار وزن زمان تولد در گروه 

 گرم، سن مادر در هنگام ۳۲۳۳±۴۶۱مورد گرم و  ۵۳۰±۳۲۵۴

 گروه شاهد  و۴/۲۵±۶۱/۵مورد تولد نوزاد در گروه 

 گروه و ۱±۰۷/۲ ورد تولد در گروه مي  سال، رتبه۴۱/۵±۵/۲۵

 ۰۱/۱±۱/۱ورد دان در گروه م، تعداد فرزن۴۶/۱±۷۵/۰شاهد 

 وردمادران گروه ماز % ۳/۴۴.بود ۷۹/۱±۷۳/۰  شاهدو

 شاهدمادران گروه از % ۷/۵۲ تحصيالت ابتدايي و راهنمايي و

 تحصيالت درصدشان %۳/۳۶ وردپدران گروه م ، بودندديپلمه

. ديپلم داشتندشاهد  پدران گروه %۴۶ ابتدايي و راهنمايي و

 ،متوسطمورد گروه در  ها انوادهخ% ۴/۴۴ وضعيت اقتصادي

متوسط شاهد از قشر  گروه %۶۲و بودند درآمد   كم۳/۴۳%

 دار  خانهشاهد گروه %۸۹  ومورد مادران گروه %۳/۹۰. ندبود

 شاهد پدران گروه %۷/۹۹ ومورد  پدران گروه %۹۳. بودند

  . شاغل بودند

كودكان گروه شاهد به % ۶۳بيماران گروه مورد و % ۳/۵۸

  .  ماه از شير مادر تغذيه كرده بودند۱۹-۲۴مدت 
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 ۱۸۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸تير ، ۲ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

زمان تغذيه هاي   بين دورهمجذور خي هاي يافتهبر اساس 

به  آماري دار معنيبا شير مادر و ابتال به لوسمي حاد ارتباط 

  . )۱جدول ) (P≥۰۰۲/۰( دست آمد

  

  ۱۳۸۶شير مادر، سال  تغذيه با بر حسب مدت زمان شاهد و مبتال به لوسمي توزيع فراواني كودكان در دو گروه -۱جدول 

  گروه  غير مبتال  مبتال

  درصد  تعداد  درصد  تعداد *)ماه(مدت زمان تغذيه با شير مادر 

  آزمون آماري

  ۷/۱  ۵  ۳/۳  ۱۰    يك ماهكمتر از

۶-۱ ۲۵  ۳/۸  ۱۴  ۷/۴  

۱۲-۷  ۱۵  ۵  ۱۸  ۶  

۱۸-۱۳  ۳۰  ۱۰  ۵۲  ۳/۱۷  

۲۴-۱۹  ۱۷۵  ۳/۵۸  ۱۸۹  ۶۳  

<۲۴  ۴۵  ۱۵  ۲۲  ۳/۷  

  ۱۰۰  ۳۰۰  ۱۰۰  ۳۰۰  جمع

۳۷/۱۹=
2χ  

۰۰۲/۰=P 

  

  .  آماري وجود داشتدار معنيزماني تغذيه با شير مادرو ابتال به لوسمي حاد ارتباط هاي  بين دوره *

  

  

 كودكاني ،جستيکورگرسيون ل آناليزهاي  يافتهبر اساس 

به از شير مادر تغذيه كرده بودند   ماه۷-۱۲ و  ماه۱-۶که 

 ۱كمتر از  مرتبه كمتر از كودكاني كه ۱۴۵/۱ ،۰۲۳/۱ترتيب 

.  به لوسمي حاد مبتال شده بودند،ماه شير مادر خورده بودند

 ۱۹-۲۴  و ماه۱۳-۱۸  داد كودكاني کهن نشاچنين همها  يافته

 ۵۴/۳ و ۴۵۵/۲ از شير مادر تغذيه كرده بودند به ترتيب ماه

ه شير مادر خورده بودند  ما۱مرتبه كمتر از كودكاني كه زير 

 ۲۴كودكاني كه بيشتر از . به لوسمي حاد مبتال شده بودند

 مرتبه كمتر به ۲۰۹/۲تغذيه كرده بودند، شير مادر از ماه 

  . )۲جدول (لوسمي حاد مبتال شده بودند 

  

  آزمون ضرايب و نسبت شانسهاي  يافته ضرايب مدل رگرسيون لوجستيک و -۲جدول 

 مدت زمان شيردهي مالک آزمون   آزاديي درجه P مقدار نسبت شانس براي نسبت شانس% ۹۵ اطمينان ي فاصله

  کمتر از يک ماه   ۷۴۷/۱۸  ۵  ۰۰۲/۰    

۳۵۷/۳-۳۱۲/۰  ۰۲۳/۱  ۹۷۰/۰  ۱  ۰۰۱/۰  ۶-۱  

۶۲۶/۲-۵۰۰/۰  ۱۴۵/۱  ۷۴/۰  ۱  ۱۰۳/۰  ۱۲-۷  

۷۶۶/۵-۰۴۵/۱  ۴۵۵/۲  ۰۳۹/۰  ۱  ۲۴۶/۴  ۱۸-۱۳  

۹۹۶/۶-۷۹۷/۱  ۵۴۵/۳  ۰۰۱/۰  ۱  ۳۲۳/۱۳  ۲۴-۱۹  

   ماه۲۴بيشتر از   ۹۸۴/۷  ۱  ۰۰۵/۰  ۲۰۹/۲  ۸۲۸/۳-۲۷۵/۱

  

  

  بحث 

زماني تغذيه هاي  پژوهش حاضر بين دورههاي  طبق يافته

 آماري دار معنيبا شير مادر و ابتال به لوسمي حاد ارتباط 

ايکسائوشو و ي  هاي مطالعه يافته ۰۰۲/۰p≤(۰(رد وجود دا

شانس خطر مادر و  رشي«با عنوان اي   مطالعه در۱همكاران

 كودك مبتال به لوسمي ۱۷۴۴ كه در يابتال به لوسمي حاد

 كودك مبتال به لوسمي ميلوئيدي حاد ۴۵۶لنفوئيدي حاد و 

 ماه نقش حفاظتي ۶شيردهي بيشتر از نشان داد كه  شدانجام 

 كه فقط كردندها بيان   اما آن؛لوسمي دارددر مقابل ابتال به 
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 همكارانو پور  صغري نيك  ارتباط بين مدت شيرخواري و لوسمي حاد ۱۸۹

 

  

% ۹۹اند و  رگز شير مادر نخوردهكودكان مورد مطالعه ه% ۱

با وجود اين . اند  ماه يا كمتر خورده۶كودكان شير مادر را 

 انحصاري در گروه ي آماري بين مدت تغذيه دار معنيتفاوت 

تريپاتي  كهاي  مطالعه در چنين هم. شاهد و مورد وجود داشت

در  »شيردهي و سرطان در كودكان«با عنوان  ۱۲همکاران و

 ند كودك شاهد انجام داد۹۰ال به سرطان و  كودك مبت۹۹

 انحصاري در گروه ي ي در مدت زمان تغذيهدار معنيتفاوت 

خاطر نشان كردند  ها آن. به دست آمد شاهد و مورد

. شيردهي نقش بسزايي در پيشگيري از ابتال به سرطان دارد

ثرتري در اين زمينه ؤ انحصاري نقش مي در اين ميان تغذيه

نشان داد ) ۲۰۰۲(و همکاران  پريالتاي مطالعه ه يافته. دارد

 انحصاري ي کودکان مبتال به لوسمي هرگز تغذيهبيشتر که 

 و گزارش كردند تغذيه با شير مادر با شير مادر نداشتند

  ۱۳. نقش حفاظتي عليه ابتال به لوسمي حاد دارد

و متغير مدت زمان تغذيه با شير مادر ارتباط در بررسي 

جستيك وآناليز رگرسيون لهاي  يافته ، حادابتال به لوسمي

 ماه از شير مادر ۷-۱۲و  ماه ۱-۶نشان داد كودكاني که 

 مرتبه كمتر از ۱۴۵/۱ ،۰۲۳/۱تغذيه كرده بودند به ترتيب 

به لوسمي حاد تغذيه شده  ماه شير مادر ۱كودكاني كه زير 

همکاران  اي كه آلتين کايناک و در مطالعه. مبتال شده بودند

م دادند در مقايسه مدت زمان تغذيه با شير مادر كمتر از انجا

 آماري بين ابتال به دار معني ماه ارتباط ۶ ماه و بيشتر از ۶

 ماه ۶ مادر كمتر از شيرلوسمي و مدت زمان تغذيه با 

% ۹۵لوسمي لنفوييدي حاد با ضريب اطمينان (گزارش شد 

=۱۷/۱-۱/۵ ،۴۴/۲= ORيدي حاد با ضريبئو لوسمي ميلو 

ي  هاي مطالعه يافته OR( .۸=۶۷/۶، ۶۹/۳۳-۳۲/۱%= ۹۵اطمينان 

 ماه از شير ۶بيشتر از  نشان داد کودکاني که ۲و همکاران بنر

 مرتبه کمتر به لوسمي و لنفوم ۷۹/۲ مادر تغذيه شده بودند

  . )P , ۷۹/۲ =OR=۰۰۲/۰ (ندحاد مبتال شد

 ۱۳-۱۸  نشان داد كودكاني کهي ما نيز مطالعههاي  يافته

 از شير مادر تغذيه كرده بودند به ترتيب  ماه۱۹-۲۴ و ماه

 ماه شير ۱ مرتبه كمتر از كودكاني كه زير ۵۴/۳ و ۴۵۵/۲

كودكاني . مادر خورده بودند به لوسمي حاد مبتال شده بودند

 مرتبه ۲۰۹/۲ ماه شير مادر خورده بودند ۲۴كه بيشتر از 

 ايکسائوشو و نچني هم. كمتر به لوسمي حاد مبتال شده بودند

 ماه شير ۱۲ گزارش كردند كودكاني كه بيشتر از ۱همكاران

 مرتبه كمتر به لوسمي مبتال ۸۱/۰ باشند،مادر خورده 

نيز نقش  ديگريي  مطالعه. )p ،۸۱/۰=OR=۰۰۲/۰(شدند  مي

در كاهش ابتال به را  ماه با شير مادر ۱۲ بيشتر از ي تغذيه

  . )OR ،۵۶-۳/۲ =CI=۴/۲( كرده استگزارش لوسمي حاد 

هاي پژوهش نشان داد كه مدت زمان تغذيه با  يافته

شيرمادر با ابتال به لوسمي حاد ارتباط داشت وکودکاني که 

مدت زمان بيشتري از شير مادر استفاده کرده بودند شانس 

لذا به منظور تاييد . به لوسمي حادکمتر بود ها ابتالء آن

 پژوهشي آينده ،شود ميپژوهش حاضر پيشنهاد هاي  يافته

نگر در مورد ارتباط تغذيه با شيرمادر با ابتال به تمامي 

  . اشكال بدخيمي در كودكان انجام شود

هاي علي  در پايان از همکاري کارکنان بيمارستان :يسپاسگزار

سسه ؤ، مرکز طبي کودکان تهران، بيمارستان مفيد و م)ع(اصغر

اکز بهداشتي  پرسنل مرچنين همخيريه کودکان سرطاني محک و 

 مادران محترم و به خصوصدرماني والفجر و المپيک و 

شکي زعلوم پ از معاونت پژوهشي دانشگاه چنين همفرزندانشان و 

از اين دليل حمايت مالي  به درماني ايرانـ بهداشتي خدمات و

اين مقاله استخراج شده از پايان . شود ميتشکر و قدرداني پژوهش 

معاونت  دفتر ان طرح پژوهشي در به عنويي دانشجوي نامه

درماني ايران ـ بهداشتي  پژوهشي دانشگاه علوم پژشکي وخدمات

  )۴۲۱ي  شماره( به ثبت رسيده است
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Abstract 
Introduction: The role of breast-feeding in protection against childhood acute leukemia is 

uncertain. In this study, we tested the hypothesis that breast-feeding decreases the risk of 300 
patients we investigated childhood acute leukemia. Materials and Methods: In a case control study, 
we inrestigated 300 patients, aged 2±13 years, with acute leukemia, as well as 300 controls, 
individually matched for age and sex. Information regarding breast-feeding was obtained through 
face to face interviews with mothers. Results: Findings showed that there was a significant 
relationship between duration of breast-feeding and childhood acute leukemia (P<0. 001). Breast-
feeding of less than 1-months durations, when compared with feeding of longer durations 19-24 
months was associated with increased risk of childhood acute leukemia (OR=3. 54). Conclusion: In 
this study, breast-feeding was associated with a reduced risk of childhood acute leukemia. Our 
findings suggest that future epidemiologic and experimental efforts should be directed at 
investigating the relationship between breast-feeding duration and all malignancies among 
children.  

 
 

Keywords: Breast-feeding; Acute leukemia, Case-control study  
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