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  همایش انسان سالم   /  کنگره قرآن پژوهی و طب

  

  نقش دوران شیردهی درپیشگیري ازسرطان پستان
  2، سید حسین صابري1دوگاهه، هادي پیري 1، محدثه صالحی1نسرین فوالدي ،1فرهاد پورفرضی

  
. بیش از چهارده قرن است که بر اساس آیات قرآن کریم نکات مهمی درباره شیرمادرمطرح شده است           : مقدمه

سرطان پستان یک سوم از کل سرطان هاي زنان را تشکیل می دهدوعامل عمده ي مرگ ناشی ازسرطان درزنان 
ایـن  . ی توان پیشگیري از سرطان پـستان را ذکـر کـرد          از مزیت هاي طوالنی مدت شیردهی م      . سال است 59-25

  . مطالعه با هدف تعیین تاثیر طول مدت شیردهی بر سرطان پستان در استان اردبیل طراحی شده است
 بیمار مبتال به سرطان پستان با 75می باشد که بر روي ) شاهدي-مورد (مطالعه حاضراز نوع تحلیلی: موادوروشها

اطالعـات بـا   . انجام شد فر شاهد که از نظر سن و محل سکونت همسان سازي شده بودند، ن75تائید پاتولوژي و    
  . استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه حضوري جمع آوري شد

. 12و6. 46±9. 11در این مطالعه میانگین سن و انحراف معیار در دو گـروه مـورد و شـاهد بـه ترتیـب            : یافته ها 
به عنوان یـک فـاکتور محافظـت کننـده     ) ) OR=0. 2 ،CI0. 95%=0. 06-0. 83هیسابقه شیرد. سالبود2. 4±46

  . ازابتال به سرطان پستان شناخته شد
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده شده که با افـزایش طـول مـدت شـیردهی          : . نتیجه گیري و بحث   

واید مطلوب متعددبراي مادروشیرخوار مـی    داراي ف  استفاده ازشیرمادر، . خطرسرطان پستان بسیارکاهش مییابد   
 دین مبین اسالم بسیارقبل ازمشخص شدن نتایج مطالعات اخیر، درآیات قـرآن کـریم وروایـات معـصومین        . باشد

درچندین آیه قرآن کریم مستقیمابه بحث شیرمادراشاره . براستفاده ازشیرمادرتاکیدورزیده است) علیهم السالم(
به . سوره بقره اشاره کرد 233 سوره لقمان وآیه14 سوره احقاف، آیه 15 وان به آیهشده است که ازاین آیات میت

ومادران بایستی دوسال کامـل فرزنـدان         (نظرمیرسدآیه اخیرمهمترین آیه درخصوص شیرمادراست که باجمله      
ــیردهند ــد    ) خودراش ــی میباش ــاي قرآن ــوزه ه ــگفتیهاي آم ــن خودازش ــشودکه ای ــتفاده  . آغازمی ــایج مفیداس نت

بطورکـل درایـن   . شیرمادرعالوه برقرآن، دراحادیث شریفه نیزبه اشکال مختلف موردبحـث قرارگرفتـه اسـت        از
. احادیث وروایات ازشیرمادربه عنوان نمونه اي آشکارازلطف وعنایت پروردگارنـسبت بـه انـسان یادشـده اسـت                

مطـرح  ) ع (عی معـصومین  اهمیت استفاده ازآن درقالب مناجات، ادعیه ورهنمودهـاي بهداشـتی، حقـوقی، اجتمـا             
  . گردیده است
  آیات قرآن، سرطان پستان، شیردهی: کلمات کلیدي

  

                                                
 اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 1

  و عضو هیات علمی دانشگاهاستاندار محترم اردبیل. 2


