
 نامزدهای تیم منتخب سال یوفا اعالم شدند

زندگی سخت در انتظار انتخاب کنندگان رشته های محض در ایران

تارنمای رسمی اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( فهرست تیم منتخب سال را با 
حضور50 بازیکن از تیم های مختلف منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، یوفا روز دوشنبه نوشت: نامزدهای این فهرست توسط سردبیران و 
خبرنگاران یوفا و براساس عملکرد بازیکنان در عرصه ملی و باشگاهی به ویژه رقابت 
های تحت حمایت یوفا شامل لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و سوپر جام انتخاب شده اند.

اللیگا اسپانیا با 22 و لیگ برتر انگلیس با 15 نامزد، بیشترین سهم را در این فهرست 
به خود اختصاص داده اند؛ عالوه بر این، تیم رئال مادرید با 9 و بارسلونا با 7 نمانیده 

بیشترین نامزد را در خود جای داده اند.
13 بازیکن لیگ برتر جزیره شامل جان استونز )مدافع  منچسترسیتی(، جیمز میلنر 

)هافبک  لیورپول(، هری کین )مهاجم  تاتنهام( در بین نامزدها به چشم می خورند.
میلنر با ثبت بیشترین پاس گل در یک دوره از لیگ قهرمانان اروپا، رکوردی از خود 

برجای گذاشت و لیورپول هم در این رقابت ها به فینال راه یافت.
تیم لیورپول به دلیل عملکرد بازیکنانش در لیگ قهرمانان فصل 2017  2018، با 6 

نامزد بیشترین نماینده را در فهرست مذکور دارد.
منچسترسیتی هم با 3 نامزد در رده دوم و تیم های تاتنهام و چلسی هر کدام با 2 

نماینده و منچستریونایتد با تنها یک نامزد در رتبه های بعدی جای گرفتند.
»لیونل مسی« فوق ستاره بارسلونا و »کریستیانو رونالدو« ستاره سابق رئال مادرید 
نیز در فهرست نامزدها دیده می شوند؛ حضور نام »لوکا مودریچ« هافبک تیم ملی 

کرواسی و برنده توپ طال هم بی شک قطعی است و در سوی دیگر »کیلین امباپه« 
ستاره جوان پاری سن ژرمن با 19 سال سن جوانترین و »جورجو کیه لینی« مدافع 

34 ساله یوونتوس مسن ترین نامزدها لقب گرفتند.
فهرست کامل نامزدها از قرار زیر است:

 دروازه بانان
آلیسون )لیورپول/رم(، هوگو لوریس )تاتنهام(، کیلور ناواس )رئال ماردید(، یان 

اوبالک )اتلتیکو مادرید(، مارک آندره ترشتگن )بارسلونا(
مدافعان

ویرجیل فن دایک )لیورپول(، رافائل واران )رئال مادرید(، سرخیو راموس )رئال 
مادرید(، مارسلو )رئال مادرید(، دیگو گودین )اتلتیکو مادرید(، جورجو کیه لینی 
کولیبالی  کالیدو  )بارسلونا(،  آلبا  جردی  )بارسلونا(،  اومتیتی  ساموئل  )یوونتوس(، 
)ناپولی(، کاستاس مونالس )آ. اس رم(، لوکاس هرناندز )اتلتیکو مادرید(، خوزه خیمنز 
)اتلتیکو مادرید(، جررارد پیکه )بارسلونا(، یاشوآ کیمیچ )بایرن مونیخ(، جان استونز 

)منچسترسیتی(
 هافبک ها

لوکا مودریچ )رئال مادرید(، انگولو کانته )چلسی(، کوین دی بروینه )منچسترسیتی(، 
جیمز میلنر )لیورپول(، کاسمیرو )رئال مادرید(، پل پوگبا )منچستریونایتد(، ایوان 
راکیتیچ )بارسلونا(، داوید سیلوا )منچسترسیتی(، میرعالم پیانیچ )یوونتوس(، سول 

نیگوئز )اتلتیکو مادرید(، ادن هازارد )چلسی(، دیمیتری پایه )مارسی(، فلورین تاوین 
)مارسی(

 مهاجمان
مانه  مادرید/یوونتوس(، سادیو  )رئال  رونالدو  )بارسلونا(، کریستیانو  لیونل مسی 
)لیورپول(، کیلین امباپه )پاری سن ژرمن(، نیمار )پاری سن ژرمن(، آنتوان گریژمان 
)اتلتیکو مادرید(، هری کین )تاتنهام(، محمد صالح )لیورپول(، روبرت فیرمینیو 
)لیورپول(، ادین ژکو )آ. اس رم(، روبرت لواندوفسکی )بایرن مونیخ(، پائولو دیباال 
)یوونتوس(، لوئیس سوارز )بارسلونا(، ادینسون کاوانی )پاری سن ژرمن(، گرت بیل 

)رئال ماردید(

معتقدند  شریف  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  از  برخی 
به دانشجویان و دانش آموزان درست و دقیق  ریاضیات 
معرفی نشده است. آن ها می گویند بچه ها وقتی می خواهند 
این  درباره  دیدگاه مشخصی  بخوانند، چندان  ریاضیات 
رشته ندارند. همگی متفق القولند که اهمیت کافی ندادن به 
فعالیت های پژوهشی در رشته های محض، عامل مهمی در 

مهاجرت ریاضیدانان به کشورهای خارجی است.
به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی دالیل افت ریاضیات توسط 
استادان ریاضی کشورمان و شرح آن چه که طی سالیان اخیر بر 
ریاضیات ایران گذشته، تصمیم گرفتیم از دریچه نگاه دانشجویان 
ریاضی شرایط فعلی ریاضیات را بنگریم. برای این منظور ابتدا به 
سراغ دانشجویان ریاضی دانشگاه تهران رفتیم. در ادامه بررسی 
وضعیت ریاضیات در ایران مقصد بعدی را دانشکده ریاضی دانشگاه 
شریف انتخاب کردیم. همانجایی که مرحوم مریم میرزاخانی اولین 
ایرانی برنده جایزه فیلدز در مقطع کارشناسی در آن تحصیل کرد 
و خاستگاه بسیاری از ریاضیدانان برجسته ایرانی است، اما آنطور 
که برخی از دانشجویان ریاضی دانشگاه شریف می گویند، ریاضیات 

به دانش آموزان و دانشجویان درست و دقیق معرفی نشده است.
اولین گفت وگویم را با یکی از دانشجویان سال آخر کارشناسی 
آغاز کردم، وی درباره ماجرای انتخاب رشته ریاضی برای تحصیل 
چنین می گوید: من در دوران دبیرستان در بوشهر با استادی 
آشنا شدم که مرا به درس خواندن برای المپیاد ریاضی تشویق 
می کرد، بعد از مدتی هم توانستم مالقاتی با ایمان افتخاری یکی از 
ریاضیدانان ایرانی داشته باشم، بعد از صحبت با او تصمیم گرفتم 
ریاضی را برای رشته دانشگاهی ام انتخاب کنم و از آن جایی که 
برای المپیاد ریاضی مطالعه می کردم، توانستم نگاه جدیدی به 

مسائلی که با آن ها روبرو می شدم، داشته باشم.
وی که در میانه صحبت هایش به تجربه حضور در خارج از کشور 
اشاره می کند، درباره تفاوت فضای آموزشی ریاضی ایران و خارج 
از ایران، می گوید: در خارج از ایران ریاضیدانان ارتباط و تعامل 
بیشتری با یکدیگر دارند، من در مدت کوتاهی توانستم افرادی 

را پیدا کنم که عالقه مندی های مشترکی داشتیم، اما در ایران 
خود دانشجوها چندان عالقه ای به تعامل با یکدیگر و استادان 

نشان نمی دهند.
درباره دغدغه های خود می گوید: من  ریاضی  دانشجوی  ین 
از وقتی وارد دانشکده شدم، امیدوار بودم که بتوانم تغییری در 
راستای پویاتر شدن فضای علمی میان دانشجویان ایجاد کنم، اما 
متاسفانه فضای علمی فعالی وجود ندارد. فکر می کنم دلیل آن 
هم به دوران دبیرستان باز می گردد که بچه ها وقتی می خواهند 
ریاضیات بخوانند، چندان دیدگاه مشخصی درباره این رشته ندارند. 
به طور معمول در دوران مدرسه اینطور القا می شود که محور 
ریاضیات محاسبه است. االن هم شرایط جوری است که اغلب 
دانشجویان ریاضی برای این به سراغ این رشته می آیند که بعدتر 

در مقطع فوق لیسانس به سمت علوم کامپیوتر بروند.
وی با اشاره به اینکه آینده شغلی رشته ریاضیات کاری جز 
پژوهش نیست، گفت: مراکزی هستند که دانش آموختگان خوب 
ریاضی را جذب کنند، اما در مجموع آینده شغلی ریاضیات چندان 
خوب نیست؛ زیرا در این مراکز پژوهشی هم به مقدار کافی به 
علوم پایه توجه نمی شود. سرمایه گذاری روی علوم پایه باعث رشد 
و توسعه صنایع کشورها می شود، همانطور که چین و آمریکا با 
سرمایه گذاری روی علوم پایه توانستند صنعت خود را هم تقویت 

کنند.
یکی دیگر از دانشجویان ترم سوم مقطع کارشناسی، ریاضیات  را 
تنها رشته ای می داند که در آن امکان یافتن گزاره هایی مستحکم 

که بتوان به آن ها پایبند ماند، وجود دارد.
دبیرستان  دوران  در  ریاضیات  آموختن  تجربه  درباره  وی 
می گوید: آموزش ریاضیات در مدرسه اصال خوب نیست و بچه ها 
را به ریاضیات عالقه مند نمی کند و از آن جایی که پارادایم آموزشی 
در مدارس موفقیت در کنکور است، گویی تصور می شود آمادگی 
در کنکور می طلبد که آنچه ریاضیات واقعی است، آموزش داده 

نشود و صرفا به بچه ها تکنیک های تست زنی یاد داده شود.
این دانشجوی ترم سوم مقطع کارشناسی درباره میزان تعامل 

دانشجویان با استادان گفت: به نسبت دانشکده های علوم پایه دیگر 
تعامل دانشجویان با استادان کمتر است و با توجه به چیزهایی که 
شنیده ام، چنین چیزی دقیقا برعکس دهه های 70 و 80 است. به 
نظر من بخش زیادی از این تعامل نداشتن، به عدم رغبت بچه ها 

بازمی گردد.
یکی دیگر از دانشجویان که در مقطع ارشد تحصیل می کند 
و فعالیت هایی در حوزه ریاضیات سرطان دارد، می گوید: ارتباط 
دانشجویان و استادان در حوزه ریاضیات کاربردی چه در مقطع 
کارشناسی و چه ارشد در دانشگاه شریف خیلی خوب است، اما 

اطالعی از ریاضیات محض ندارم.
کاربردهای  از  استفاده  و  رشته ای  بین  فعالیت های  به  وی 
که  آنجایی  از  گفت:  و  کرد  اشاره  دیگر  علوم  در  ریاضیات 
تحلیل هایی که در ریاضیات انجام می گیرد، بسیار دقیق است، 
در حوزه زیست فناوری کاربرد بسیاری دارد؛ همین طور در مباحث 
اقتصادی دانش آموختگان ریاضیات مالی بسیار حرفه ای عمل 

می کنند.
در ادامه گفت وگو با دانشجویان ریاضی یکی از دانشجویان ترم 
اولی درباره آینده شغلی ای که پیش روی خود می بیند، می گوید: 
از آن جایی که به مباحث ریاضیات محض عالقه مند هستم، به 
فعالیت های پژوهشی و استادی دانشگاه روی خواهم آورد، اما از 
سختی های این مسیر اشباع بودن دانشگاه ها از استادان است. 
همچنین در ایران بها و اهمیت کمی به فعالیت های پژوهشی در 

رشته های محض داده می شود.
این دانشجوی ریاضی درباره نحوه عالقه مندی خود به ریاضیات، 
می گوید: از دوران دبستان به ریاضیات عالقه مند شدم و متوجه 
شدم می توانم به ریاضی همانند یک هنر نگاه کنم، البته حمایت ها 
و تشویق های معلمانم باعث شد که اعتماد به نفس انتخاب این 

رشته را به دست آورم.
وی می گوید که در همین مدت کوتاه حضورش در دانشکده 
ریاضی متوجه شده که دغدغه و هدف بیشتر دانشجویان، اپالی و 
تحصیل در خارج از کشور برای فوق لیسانس یا دکتراست و خود 

او هم برای آینده به ادامه تحصیل در خارج از کشور فکر می کند، 
چون تعامل صنعت با فارغ التحصیالن رشته های محض در ایران 
کمتر است و عموما افرادی که به سراغ رشته های محض می روند، 
در ایران زندگی سخت تری نسبت به فارغ التحصیالن دیگر رشته ها 

دارند.
در پایان این گفت وگو با دانشجویان ریاضیات، هم صحبت یکی 
از دانشجویان دکتری ریاضیات در پژوهشگاه دانش های بنیادی 
ارشد در دانشگاه  شدیم که در دوره کارشناسی و کارشناسی 
شریف تحصیل می کرده و دارنده مدال نقره مسابقات جهانی 
IMO  است؛ وی ضمن اشاره به این که پرداختن به ریاضیات را 
برای ادامه زندگی حرفه ای خود انتخاب کرده است، درباره آینده 
شغلی که برای خود در نظر گرفته، گفت: پیش از اینکه بخواهم 
در دانشگاهی هیات علمی شوم یا در پژوهشکدهایی به تحقیق 
اگر بشود، فعالیت دیگری  بپردازم، ترجیح می دهم  و پژوهش 
مبنی بر ریاضیات داشته باشم؛ مثال شرکتی تاسیس کنم که 
بتواند فعالیت هایی مرتبط با ریاضیات داشته باشد، البته فعال ایده  

مشخصی ندارم.
این دانشجوی ریاضیات در پاسخ به سوالی درباره میزان تعامل 
دانشجویان با استادان دانشکده ریاضی دانشگاه شریف گفت: در 
زمانی که من دانشجوی دانشکده ریاضی شریف بودم، ارتباط 
قبال  که  جوانی  استادان  مخصوصا  داشتیم؛  استادان  با  خوبی 
خودشان المپیادی بودند و از المپیاد ریاضی آشنایی قبلی با آن ها 
داشتیم، اما نمی توان این  تجربه را به همه دانشجویان تعمیم داد. 
در حال حاضر هم از آن جایی که از فضای دانشجویی دانشگاه 
شریف فاصله گرفته ام، نمی توانم پاسخ مشخصی به این سوال 

بدهم.
وی درباره مهاجرت دانشجویان ریاضی برای ادامه تحصیل در 
خارج از کشور می گوید: اکثر دانشجویان مخصوصا آن هایی که 
وضعیت تحصیلی خوبی دارند، به مهاجرت فکر می کنند؛ اما در 
دوره ما مخصوصا افرادی که المپیادی بودند، به جز دو سه نفر 

مهاجرت نکردند، اما در دوره های دیگر مهاجرت بیشتر بود.
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تیراندازی یکی از پرمدال ترین رشته های حاضر در بازی های آسیایی و المپیک است

 فشنگ هایی برای به هدف نشستن
در  حاضر  رشته های  پرمدال ترین  از  یکی  تیراندازی 
آن  ورزشکاران  که  است  المپیک  و  آسیایی  بازی های 
در ایران با توجه به مشکالت مالی عدیده فدراسیون و 
فرسوده شدن تجهیزات، شرایط دشواری را برای رسیدن 

به آرزوهای خود سپری می کنند.
ایران، چشم  ایرنا؛ در حالی که مسئوالن ورزش  به گزارش 
امید خود را برای مدال آوری در ادوار مختلف بازی های المپیک 
به کشتی، وزنه برداری و تکواندو معطوف کرده اند، رشته های 
که  تیراندازی  و  دوومیدانی  آبی،  های  ورزش  چون  پرمدالی 
آنها توزیع می شود، در ورزش ما چندان  بیشترین مدال در 

مورد توجه نیستند.
اکنون که ورزش ایران پتانسیل چندانی برای مدال آوری در 
ورزش های آبی ندارد، با سرمایه گذاری و تالش می توان در 
آوردگاه  بزرگترین  به کسب مدال در  تیراندازی  و  دوومیدانی 

ورزش جهان یعنی المپیک نزدیک شد.
المپیک  های  بازی  در  حدادی«  »احسان  که  همانگونه 
2012 لندن به مدال ارزشمند نقره پرتاب دیسک دست یافت، 
دیگر ملی پوشان دوومیدانی و البته تیراندازی هم می توانند 

افتخارآفرین باشند.
با اینکه تیراندازان ایران در 9 دوره بازی های المپیک در بین 
اند و حتی در لندن  ایران بوده  نفرات اعزامی کاروان ورزشی 
و ریودوژانیرو تا فینال نیز صعود کرده اند، اما تاکنون سهمی 
احمدی«  »الهه  اند.  نداشته  رشته  این  پرتعداد  های  مدال  از 
بانوی تیرانداز کشورمان با کسب 2 عنوان ششمی در بازی های 
المپیک، بهترین عملکرد را در بین المپیکی های این رشته بر 

جای گذاشته است.
بانوی پرچمدار ایران در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا که 
چند مدال رنگارنگ جام جهانی را در کارنامه دارد، می تواند 
همراه با سایر هم تیمی های خود به موفقیت در المپیک 2020 

نزدیک تر شود.
به عقیده کارشناسان، تیراندازی رشته پرهزینه ای است و 
اعتبارات فدراسیون با وجود حمایت های کمیته ملی المپیک، 
نمی تواند حتی بخش کمی از هزینه های این رشته را تامین 
کند. رشته ای که برخی تجهیزات آن بسیار کهنه و مربوط به 

سال ها قبل است.
تامین هزینه برای خرید سالح های مدرن، تهیه البسه ویژه، 
فشنگ و ساچمه، تعمیر و به روز کردن سالح های موجود، حفظ 
و نگهداری سالن های تیراندازی، تعمیر وسایلی چون مونیتور، 
سیبل های الکترونیکی، اعزام ورزشکاران به رویدادهای مهم با 
هدف آماده سازی ورزشکاران، جذب مربیان مجرب خارجی از 

جمله مواردی است که فدراسیون تیراندازی با اعتبارات فعلی 
برای عملی کردن آنها با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم 

می کند.
فدراسیون  با  بیشتر  همکاری  برای  دفاع  وزارت  چند  هر 
تیراندازی به منظور وارد کردن سالح و فشنگ اعالم آمادگی 
کرده است، اما چنانچه موانع موجود برای ترخیص اقالم نیز 
مرتفع شود، باز هم فدراسیون اعتبار کافی برای تامین هزینه 
خرید اقالم را ندارد و ورزشکاران این رشته همچنان با معضل 

جدی کمبود سالح و تجهیزات مواجه هستند.
یکی از ساده ترین تجهیزات این رشته »ساچمه« است که 
تومان  هزار  قیمت 50  با  آن  بسته  هر  ارز  نوسانات  از  پیش 
خریداری می شد که اکنون به 200 هزار تومان افزایش یافته 

است.

سالح های بادی که با 10 تا 12 میلیون تومان خریداری می 
شد، اکنون قیمتی بیش از 40 میلیون تومان پیدا کرده است. 
سالح های خفیف که اکنون ملی پوشان در اختیار دارند متعلق 
به 40 سال قبل است و در این سال ها طوالنی با روابطی که 
برخی مربیان خارجی حاضر در ایران داشته اند، تعمیر شده 

است.
بخواهد سالح  ورزشکاری  یا  فدراسیون  اگر  در حال حاضر 
خفیف تهیه کند باید بیش از 100 میلیون تومان برای هر قبضه 

آن، پرداخت نماید که رقم سنگینی محسوب می شود.
لباس تیراندازی از اهمیت زیادی برای ورزشکاران برخوردار 
است و باید دو تا سه سال یکبار تعویض شود، اما قیمت آن 
بیش از 15 میلیون تومان است که کار تیراندازان را برای تهیه 

آن دشوار کرده است.

در چنین شرایطی که اعزام تیراندازان به مسابقات جهانی و 
انتخابی المپیک به دلیل مشکالت مالی فدراسیون در هاله ای از 
ابهام قرار دارد، آینده این رشته در راستای شکوفایی استعدادها، 

تاریک و نگران کننده است.
اکنون نیاز است تا وزارت ورزش و همچنین کمیته ملی 
و  تیراندازی  پوشان  ملی  کمک  به  جدی  عزمی  با  المپیک 
سایر رشته هایی که شانس مدال آوری در المپیک را دارند 
بشتابند تا ورزش ایران در بزرگترین رویداد ورزشی جهان، 

سرافراز باشد.
تیراندازی و رشته هایی چون دوومیدانی و ششمیربازی که 
ورزشکاران مستعدی دارند در سایه توجه و تخصیص اعتباری 
مناسب، می توانند نقش مهمی در موفقیت های ورزش ایران در 

بازی های آسیایی و المپیک ایفاء کنند.
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پند روز
چربی شکمی مازاد مشکلی شایع در بیماران قلبی

بررسی ها نشان می دهد وجود چربی شکمی مازاد در بسیاری از افرادی 
که با خطر باالی بیماری قلبی و سکته مغزی مواجه هستند، شایع است.

به گزارش ایسنا، گروهی از پزشکان اروپایی در مطالعه ای با موضوع پیشگیری از 
بیماری های قلبی-عروقی و دیابت اظهار داشتند: نزدیک به دو سوم از افرادی که 
در معرض ابتال به بیماری های قلبی-عروقی هستند از وجود چربی شکمی مازاد 

رنج می برند.
در این مطالعه معلوم شد: نسبت بسیار باالیی از افرادی که در معرض بیماری های 
قلبی-عروقی هستند سبک زندگی سالم را رعایت نکرده و مشکالت فشار خون، 

دیابت و تجمع لیپیدها در این بیماران کنترل نمی شود.
پزشکان در این بررسی به مطالعه روی تعدادی فرد کمتر از 80 سال پرداختند 
که سابقه ابتال به بیماری عروق کرونری و دیگر بیماری های ناشی از تصلب شرایین 
را نداشتند. هرچند، ارزیابی های انجام گرفته نشان داد که این افراد به دلیل عواملی 
چون فشار خون باال، کلسترول باال یا دیابت با خطر باالی ابتال به بیماری های قلبی-

عروقی مواجه هستند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، همچنین متخصصان بررسی هایی را در مورد رژیم  
غذایی، حرکات ورزشی، استعمال سیگار و دیگر فاکتورهای سبک زندگی انجام 

دادند.
تحلیل انجام گرفته روی 2759 نفر نشان داد که 64 درصد دچار چاقی مرکزی 
هستند که مقیاس چربی شکمی مازاد به حساب می آید. همچنین 37 درصد در 
گروه افراد مبتال به اضافه وزن قرار گرفتند که شاخص توده بدنی آنان 29-25 بوده  

است.

تنوع در رژیم غذایی خطر ابتال به سرطان پستان را کم 
می کند

نتایج یک مطالعه نشان داد که وجود تنوع در رژیم غذایی و مصرف میوه و 
لبنیات خطر ابتال به سرطان پستان را کاهش می دهد.

به گزارش ایسنا، دکتر سید حسین داودی، عضو مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 
شهید بهشتی و همکارانش با انجام مطالعه ای بر روی نزدیک به 300 نفر، ارتباط 
تنوع رژیمی و خطر ابتال به سرطان پستان را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران 
دریافتند که تنوع رژیم غذایی با کاهش خطر ابتال به این سرطان همراه است. 
همچنین تنوع بیشتر در مصرف زیر گروه های گروه میوه ها و شیر و لبنیات خطر 

ابتال به سرطان پستان را کاهش می دهد.
سرطان پستان، رشد خارج از کنترل سلول ها در بافت پستان است که این رشد 
غیرطبیعی، ممکن است در غدد تولید کننده  شیر یا مجاری آن ها باشد. این بیماری 
مختص زنان نیست و مردان نیز ممکن است به آن مبتال شوند. اما میزان ابتال به آن 
در زنان بیشتر از مردان است. پس از جنسیت، افزایش سن نیز به عنوان یکی دیگر 

از مهم ترین عوامل خطر شناخته شده است.
سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است. زنان ایرانی مبتال به سرطان 
پستان، به طور متوسط حداقل 10 سال جوان تر از زنان مبتال به این سرطان در 
کشورهای توسعه یافته هستند. در ایران ساالنه بیش از 85 هزار مورد جدید از این 
بیماری تشخیص داده می شود و 1400 نفر به دلیل ابتال به سرطان پستان فوت 
می کنند. در حال حاضر حدود40 هزار نفر با این بیماری در کشور زندگی می کنند.

حدود 5 تا 10 درصد موارد سرطان پستان در زنان، به دلیل بروز جهش در 
ژن های مستعدکننده  سرطان پستان )BRCA1 و  BRCA2( است. چاقی و 
اضافه وزن، تغذیه، عدم فعالیت فیزیکی، مصرف الکل، تنباکو، داروهای پیشگیری از 
بارداری خوراکی و مصرف هورمون پس از یائسگی از دیگر عواملی هستند که خطر 

ابتال به سرطان پستان را افزایش می دهند.
بر اساس مطالعات، تصور می شود که میوه ها و سبزی ها؛ به دلیل داشتن ترکیبات 
آنتی اکسیدان زیاد و همچنین مصرف لبنیات کم چرب؛ به دلیل وجود کلسیم و 
ویتامین D خطر ابتال به سرطان پستان را کاهش می دهند درحالی که غالت تصفیه 
شده )مثل برنج سفید، آرد سفید و...( و نیز مصرف گوشت های قرمز و فرآوری شده 

)مثل سوسیس و کالباس( با خطر ابتال به سرطان پستان مرتبط هستند.
»امتیاز تنوع رژیمی« شاخصی است که در هرم غذایی به تنوع بین گروه ها و درون 
گروه های غذایی تمرکز دارد. این شاخص کیفیت رژیم و کافی بودن برخی از مواد 
مغذی را تعیین می کند. بر اساس مطالعات، رژیمی امتیاز تنوع بیشتری دارد که در 
آن فیبر، ویتامین C و کلسیم بیشتری دریافت شود. این مواد مغذی با بیمارهای 

قلبی-عروقی، فشار خون و چاقی ارتباط منفی دارند.
رژیم هایی که متنوع تر هستند و امتیاز تنوع رژیمی باالتری دارند، بدن را در برابر 
بیماری های مزمن مانند سرطان و سندروم متابولیک محافظت می کنند و باعث 
افزایش طول عمر و بهبود وضعیت سالمت می شوند. به همین دلیل دکتر داوودی 
و همکارانش، این مطالعه را از اردیبهشت تا بهمن 1394 با 298 شرکت کننده 
شامل 149 مورد سرطان پستان و 149 زن به ظاهر سالم در بیمارستان شهدا، 

تهران انجام دادند.
در این مطالعه داده های فردی شرکت کننده ها مانند قد، وزن، شاخص توده ی بدن 
)BMI( و میزان فعالیت فیزیکی افراد محاسبه شدند. خوراک مصرفی افراد نیز از 
طریق پرسش نامه جمع آوری شد و محققان میزان انرژی دریافتی، امتیاز تنوع رژیمی 

و خطر ابتال به سرطان پستان را برای هر یک از افراد محاسبه کردند.
افراد دو گروه از نظر وزن، قد و نمایه توده بدنی تفاوت معناداری نداشتند، ولی در 
دریافت روزانه  انرژی تفاوت معناداری نشان دادند. بر اساس یافته های این مطالعه؛ 
رژیم غذایی با امتیاز تنوع باالتر با کاهش خطر ابتال به سرطان پستان همراه است و 
نیز تنوع بیشتر در مصرف میوه ها و همچنین شیر و لبنیات با خطر ابتال به سرطان 

پستان را کم می کند.
در این مطالعه ارتباطی بین مصرف سبزیجات و سرطان پستان مشاهده نشد. 
ممکن است این موضوع به خاطر استفاده از سبزیجات پخته در رژیم غذایی باشد چرا 
که مصرف سبزیجات به صورت پخته باعث حذف ترکیبات مفید و تغییر دسترسی 

به آن ها می شود.
نتایج این مطالعه در آبان ماه 1397 در مجله  دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 

پزشکی تهران به چاپ رسیده است.
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