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  مروري بر اپیدمیولوژي سرطان پستان در ایران عنوان: 

  سمیه انصاري،  سارا ضیاغم،  مهدیه وردي پور نویسندگان:
  سمیه انصاري  نویسنده مسئول:

  .شاپور اهواز، ایران مایی، دانشکدة پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جنديگروه ماوابستگی سازمانی: 
  Midvifery_Arshad@Yahoo.Com ایمیل:   

 
سرطان پستان یکی از شایعترین بدخیمی ها است و عامل اصلی مرگ و میر زنان ناشی از سرطان را به خود اختصاص 

ک با گسترش جهانی است. آمارها نشان می دهد که تعداد موارد ابتال داده است. سرطان پستان مسألۀ اي اپیدمیولوژی
به این بیماري در جهان رو به افزایش است که بیشترین افزایش در کشورهاي در حال توسعه دیده می شود. در 

در هر  24ع زن یک نفر به این بیماري مبتال می شود. اما ایران با میزان شیو 30کشورهاي در حال توسعه تقریبا از هر 
هزار نفر یکی از پایین ترین میزانهاي بروز را در میان کشورهاي جهان داراست، با این وجود همچنان این بیماري  100

با شیوع یک مورد از هر چهار مورد سرطان در ایران جزء شایعترین سرطانها به حساب می آید. میزان بروز سرطان 
وه زندگی، شغل، ازدواج، سن اولین بارداري، شیردهی، چاقی و سن یائسگی پستان با عواملی از جمله ژنتیک، سن، شی

ارتباط دارد که در واقع می تواند وابستگی این سرطان را به هورمونهاي جنسی نشان دهد. براساس مطالعات متعدد، 
بیماري در زنان ایرانی وجود سابقۀ خانوادگی سرطان پستان و وضعیت ازدواج فرد، دو عامل مهم تأثیر گذار در بروز این 

بوده اند و دو عامل شروع قاعدگی در سن باالتر و اولین بارداري در سن پایین تر، از عوامل حفاظتی مهم در برابر ابتال 
از طرفی تفاوتهاي جغرافیایی موجود در میزان بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان پستان نشان  .به این بیماري هستند
اکتورهاي این بیماري در نواحی مختلف متفاوت بوده و براي ابتال بـه سرطان پستان، عمـدتاً داده اند که ریسک ف

 .فاکتورهاي محیطی نسبت به فاکتورهاي ژنتیکی قوي تر عمل می کنند
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