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میزان بروز سرطان پستان عنوان:بررسی ارتباط داروهاي دیابت نوع دو با  

3، بیژن صبور3، محمود فخري2، آتوساافسري1نویسندگان: سمیرا فتاحی*  
  :دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پیراپزشکی1
  : دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاري و مامایی2
 یئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پیراپزشکی : ه3

samira.fatahi@modares.ac.ir  
 23  خطر ابتال به سـرطان سـینه در بـین بیمـاران دیـابتی       نسبت به سایر افراد جامعه آمار باالتري را از نظر ابتال به سرطان پستان نشان می دهند. 2: افراد مبتال به دیابت نوع مقدمه

مطالعات نشان داده اند که این میزان بـاالي ابـتال مـی توانـد مـرتبط بـا داروهـاي ضـد          درصد می باشد. 38د و خطر مرگ بر اثر این بیماري درمقایسه با بیماران غیر دیابتی درص
  دیابت باشد.

ب موجـود در نشـریه هـاي علمـی منتشـر درایـن زمینـه وجسـتجو در         این پژوهش مروري با استفاده از جستجوي مقاالت انجام شده ، کتب هاي مربوطه ومطالـ : مواد و روشها
  ارتباط داروهاي دیابت نوع دو با میزان بروز سرطان پستان انجام شده است.سایتهاي علمی مانند ساینس دایرکت، مگ ایرانٍ، پاب مد و با هدف بررسی 

  
و در مقابـل   2ش دهنده ترشح انسولین باعث افزایش ریسک سرطان پستان در افراد داراي دیابـت نـوع   : نتایج مطالعات حاکی از آن است که استفاده از داروهاي افزاییافته ها

یازولیـدین دیـون هـا در مقایسـه بـا      استفاده از داروهایی که باعث افزایش حساسیت سلولهاي بدن به انسولین می شود ریسک ابتال را پایین می آورد.استفاده از داروهـایی مثـل ت  
  درصد کاهش میدهد. 32ه ریسک ابتال به سرطان را به میزان سولفونیل اور

ند لـذا توصـیه میشـود    : با توجه به اینکه داروهایی که باعث افزایش حساسیت سلولهاي بدن به دیابت میشوند با ریسک پایین تر ابتال به سرطان پسـتان همـراه هسـت   نتیجه گیري
 را افزایش می دهند بیشتر استفاده شود. این داروها در مقایسه با داروهایی که ترشح انسولین

 : سرطان، پستان، دیابت، داروکلید واژه
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Introduction: People with type 2 diabetes have a higher rate of cancer development and recurrence compared to the 
general population. Breast cancer risk among patients with diabetes is 23 percent and the risk of dying from the 
disease by compared with non-diabetic patients is 38% . Studies have shown that high levels of cancer can be 
associated with antidiabetic drugs . 
Materials and methods:  At this review article search was performed to review the relevant books, scientific journal , 
scientific sites such as Science Direct , Meg Iran , Pubmed and the aim is to evaluate association of NIDDM drugs with 
the incidence of breast cancer. 
Results: Findings of studise show  that using insulin secretagogues to increase insulin production correlates with an 
increased cancer risk in women with type 2 diabetes. By contrast, insulin sensitizers cut insulin levels and can 
decrease cancer growth. the use of a specific insulin sensitizer, thiazolidinedione, was associated with a 32 percent 
decreased cancer risk in female patients compared with sulphonylurea, an insulin secretagogue. 
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Conclusions: With consider that using insulin sensitizers can decrease cancer growth in Comparison insulin 
secretagogues  We recommend that these drugs more used. 
Key words: cancer, breast, diabet, drugs 
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