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 بررسی میزان شیوع چاقی در بیماران مبتال به سرطان پستان در کاشان
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  مقدمه

باشد. افزایش وزن در سنین میانسالگی و چاقی در سنین پس از یائسگی از مهمترین عوامل محیطی مهم افـزایش دهنـده بـروز     ها می ترین نوع سرطان در خانم سرطان پستان شایع
  ایم. تهسرطان پستان هستند. به منظور یافتن عوامل خطر ساز مهم، به بررسی میزان شیوع چاقی در بیماران مبتال به سرطان  پستان در کاشان پرداخ

  ش تحقیقمواد و رو
زن بیمار مبتال بـه سـرطان پسـتان کـه بـه یـک کلینیـک تخصصـی انکولـوژي در کاشـان             212گذشته نگر اطالعات مربوط به سن و قد و وزن بدو مراجعه تعداد   در این بررسی

  هاي ایشان استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت.  مراجعه نموده بودند از پرونده
  بحث و نتایج

تـا   30بـین  BMI% دچار چاقی( 20) و overweight% داراي وزن بیش از حد (50در بیماران قبل از یائسگی (BMI)مورد بررسی براساس شاخص توده بدنی بیمار   212از 
چـار چـاقی شـدید بودنـد.     % د5/12% دچار چاقی و 75/18% داراي وزن بیش از حد، 32/47) داشتند و در سنین پس از یائسگی35بیشتر از  BMI% چاقی شدید(12) بودند و 35

% مـوارد دیـده شـد و در بیمـاران بعـد از یائسـگی ایـن        21% و در سـایر خویشـاوندان در   12در بیماران قبل از یائسگی سابقه خانوادگی کانسر پستان در خویشاوندان درجـه اول  
بایسـت   هاي وزنـی بـیش از حـد طبیعـی در بیمـاران مـورد مطالعـه مـا مـی          باالي محدوده % بودند. باتوجه به میزان شیوع پایین موارد فامیلی و میزان8/10% و 2/7مقادیر به ترتیب 

ان در کلیـه سـنین یـا کـاهش وزن     چاقی به عنوان یک اتیولوژي مهم سرطان پستان در بیماران جامعه ما توجه مورد  قرار گیرد و اقدامات موثر در جلوگیري از افزایش وزن زنـ 
 لگی و سنین پس از یائسگی مورد توجه قرار گیرد.  خصوصاً در زنان در دوره میانسا

  چاقی,سرطان پستانکلمات کلیدي:
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