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  ارزیابی میزان بروز سرطان پستان در ایران
  2، نحله پرندآور1نویسندگان: فاطمه شاکري

 fatemehshakeri1359@yahoo.com شگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم،ایرانکارشناس ارشد مامایی، دان - 1

  کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران - 2
یوع ایـن سـرطان در کشـورهاي    مقدمه: سرطان پستان شایعترین بدخیمی شناخته شده زنان کشورهاي توسعه یافته و برخی کشورهاي در حال توسعه می باشد . اگرچه میـزان شـ  

% می باشد اما در کشورهاي آسیایی با شیوع کمتري گزارش می شود. در ایران نیزسرطان پستان به عنوان سومین علت مرگ شـناخته مـی شـود.     8-10آمریکایی و اروپایی بین 
تـا کنـون در    2007دف از این مطالعه تعیین میزان بروز سرطان پستان طـی سـالهاي   %   اعالم شده است.  ه67/0به میزان  2002شیوع این سرطان در ایران بر اساس گزارش سال 

  استانهاي مختلف کشور و زمان شروع آن  در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته می باشد.  
از بـین مقـاالت    SIDو  PubMed ،Mag Iran ،Iran Medexروش کار:  این مطالعه مروري با جسـتجوي الکترونیـک کلیـد واژه هـاي مربوطـه در پایگاههـاي علمـی        

  مقاله که متناسب با موضوع بود  انتخاب شد.   23انجام شد که در این میان   2002-2013منتشر شده در فاصله سا لهاي 
و   27/ نفـر 50نفـر ، اسـتان تهـران     9/26گلسـتان   نفر ، در استان 9/35یافته ها: نتایج حاصل ا ز این مطالعه نشان داد که میزان بروز سرطان پستان در زنان استان آذربایجان شرقی 

زن می باشد کـه در مقایسـه بـا کشـورهاي توسـعه       100000نفر از هر  22زن می باشد. طور متوسط در کل ایران میزان بروز سرطان پستان 100000نفر از هر  15در استان فارس 
  می باشد.   47 ±10ح پایین تري قرار دارد.  سن شروع سرطان پستان در ایران زن  می باشد که در سط 100000نفر از هر  80یافته به میزان بیش از

ي زنـان و آمـوزش جهـت انجـام     نتیجه گیري:  با توجه به گزارش زمان شروع سرطان پستان در ایران  یک دهه زودتر نسبت به کشورهاي توسعه یافته، انجام اقـدامات غربـالگر  
  ئم خطر باید توسط کارکنان درمانی مدنظر قرار گیرد.خودآزمایی پستان و آشنایی آنها با  عال

  کلید واژه: بروز، سرطان پستان، ایران
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