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  ر سرطان پستان در زنان جوان با سالمندمقایسه عوامل خط

 3، عاطفه قنبري2، دکتر صدیقه پاك سرشت*1آرزو منفرد
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شیوع آن در ایران در حال افزایش بوده و به گونه . سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان می باشد :مقدمه و هدف
هدف از این مطالعه مقایسه عوامل خطر سرطان . اي که سن ابتال در ایران نسبت به کشورهاي غربی کاهش یافته است

  .اشدپستان در زنان جوان با افراد مسن می ب
زن مبتال به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سال 170این مطالعه توصیفی تحلیلی روي  :روش کار

داده ها توسط . بودند) نفر87(سال و باالتر 50و ) نفر 83(سال50در این مطالعه زنان در دو گروه سنی زیر . انجام شد 9113
و آمار توصیفی و  SPSS16خطر جمع آوري شد، و با استفاده از نرم افزار  پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و عوامل

 .استنباطی تجزیه و تحلیل شد
یافته ها نشان دادند که سابقه و تعدادبارداري سابقه و . سال بودند 50باالي %2/51سال و 50زنان زیر %8/48 :یافته ها

نان مسن بیشتر و سن اولین بارداري هم پایین تر از سن منوپوز و مدت مصرف قرصهاي ضدبارداري و سقط جنین در ز
دو گروه از نظر تاهل، شرایط زندگی، تحصیالت، تعداد بارداري، سابقه و سن منوپوز، سابقه بارداري، سابقه . جوانتر ها بود

 ).P>02/0(سقط اختالف آماري معناداري با هم داشتند
که عواملی مانند سابقه و تعداد بارداري و سن اولین تولد در افراد  براساس یافته هاي مطالعه بنظر می رسد :نتیجه گیري

جوانتر و سقط، منوپوز و مصرف قرص هاي ضدبارداري با توجه به افزایش سن در افراد مسن بیشتر می توانند جز عوامل 
دو گروه سنی از زنان براین اساس توجه به این عوامل و بررسی و تشخیص به موقع سرطان پستان در هر . خطر قرار گیرند
  .توصیه می گردد

  
  سرطان پستان، عوامل خطر، زنان :کلید واژه ها
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