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 بررسی تاثیر قرص هاي جلوگیري از بارداري بر سرطان پستان

* 2. دیرکوندمقدم، اشرف1مرادي، زهرا .1میرمقدم، نسیم  
 .کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم .1

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم. مرکز تحقیقات پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی، روانی. دانشجوي دکتري تخصصی پژوهشی* .2

  09183420061تماس:   تلفن

a@medilam.ac.ir-direkvandEmail:  
 

سرطان پستان از موضوعات مهم مورد بررسی محققین است. لذا در مطالعـه کنـونی تـاثیر     تاثیر استروئیدهاي جنسی بر تحریک، تسریع رشد غیر طبیعی و احتمال ایجاد مقدمه:
 قرص هاي جلوگیري از بارداري بر سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت.

اي اطالعـاتی  موجـود در بانـک هـ     breast cancer ،OCP ، the effect of OCP on breast cancerمـرور سیسـتماتیک مقـاالت بـا عنـاوین      در روش کـار: 
Pubmed, Scopus, ISI .بررسی شد  

در سنین پایینتر، تاثیري در خطر بروز سرطان پستان نداشـت. خطـر سـرطان پسـتان بـا سـابقه مصـرف و         OCPزن مبتال به سرطان پستان شروع استفاده از4575در بررسی  نتایج:
در زنـان بـا    OCPسال نشـده بـود.    40، سبب افزایش خطر سرطان در زنان کمتر از OCPونیافزایش نداشت. در مطالعه دیگرسابقه مصرف یا مصرف کن OCPمصرف کنونی 

سبب محافظت مصرف کننده در برابر بیمـاري هـاي پرولیفراتیـو خـوش      OCPسابقه خانوادگی سرطان پستان و یا تومورهاي خوش خیم، سبب افزایش خطر سرطان نمی شود.
و هورمون درمانی در یائسگی قبل و بعد از تشخیص سـبب افـزایش خطـر یـا عـود سـرطان        OCPسال، مصرف  55به سرطان کمتر از خیم پستان می شود. در بررسی زنان مبتال 

بـر روي خطـر بـروز سـرطان      OCPو سرطان مجرایی و لوبوالر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مصـرف   OCPپستان نشده بود. در مطالعه اي ارتباط بین مصرف 
م کـرده انـد در همـه ایـن     ان در انواع بافت شناسی ندارد. اگر چه در برخی مطالعات افزایش خفیف سرطان پستان در زنان غیر یائسه گزارش شده اسـت، امـا محققـین اعـال    پست

  مطالعات احتمال یک عامل مخدوش وجود داشته است.
در این افراد انتخاب مناسـبی بـوده امـا مصـرف      OCPداراي سابقه خانوادگی سرطان پستان، مصرف  در بروز سرطان در زنان سالم و OCPبا توجه به عدم تاثیر نتیجه گیري:
  هنوز قطعی نیست. BRCAآن در حامالن 

 OCPسرطان پستان،  لغات کلیدي:

 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:a@medilam.ac.ir-direkvandEmail:
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

