
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


13 
 
 

 

 

 

 

 
R1-08 

 مقاله مروري:عوامل خطر سرطان پستان
rahmani mehrgan-mohsen zadeh farideh 

babol university of medical scince 
 mehrganrahmani@yahoo.com  

  :مقدمه
میباشـد.برخی عوامـل خطـر بـروز آن عبارتنـد از : سـن پـایین         زنـان  در از سرطان ناشی مرگ علت شایعترین ریه، سرطان از ان شایعترین بدخیمی میان زنان و  بعدسرطان پست

  را امکانپذیر میسازد.منارك ، مصرف سیگار،هورمون تراپی چاقی ، مصرف رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر و ... ،شناخت عوامل خطر و کنترل آنها پیشگیري 
  با توجه به عوارض سرطان پستان میتوان با اصالح سبک زندگی از شیوع آن کاست. اهداف:

  براساس اطالعاتی از سایتهاي اینترنتی معتبر و نتایج محقق میباشد. 1392این مطالعه مروري در   روش جستجو:
  ب افزایش ابتالي زنان به سرطان پستان میشود.، چاقی سب1392طبق مطالعه حاجیان  و همکاران در - :یافته ها

  ، مصرف غذاهاي گیاهی و کاهش مصرف  گوشتهاي فرآوري شده سبب کاهش خطر بروز سرطان پستان میشود.1391طبق مطالعه شکري مشهدي و همکار در -
  سرطان پستان دارد.، الگوي غذایی سالم اثر محافظت کننده در مقابل بروز  1391طبق مطالعه کریمی و همکاران در -
و قرار گرفتن در معرض اشعه ي فرابنفش خورشید اثـر محـافظتی مقابـل بـروز سـرطان پسـتان        D، دریافت مکمل ویتامین 1391طبق مطالعه ي جمشیدي نائینی و همکاران در -

  دارند.
ف قرصهاي ضد بارداري، کافئین،غذاهاي آماده خطر ابـتالي سـرطان پسـتان    ، عواملی چون  بارداري در سنین باال  ،سقط جنین،مصر1390طبق مطالعه عنصري و همکار  در - 

  را افزایش میدهند.
،مصرف لبنیات کم چرب و ماهی خطر ابتال  به سرطان پسـتان را کـاهش میدهـد. و مصـرف سوسـیس ، کالبـاس و ،لبنیـات پرچـرب         1390طبق مطالعه ریحانی و همکاران در -

  میشوند.سبب افزایش ابتال به سرطان پستان 
  ، مصرف میگو و کنسرو ماهی با کاهش خطر سرطان پستان همراه است.1388طبق مطالعه ي رزم آرا و همکاران در -
  نتیجه گیري: 

  .با توجه به قابل پیشگیري بودن برخی عوامل خطر سرطان پستان میتوان با اصالح سبک زندگی از شیوع این بیماري کاست
  :کلید واژه

  خطرسرطان پستان،عوامل 
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