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  پیشگیري اولیه از سرطان پستان عنوان: 

  مهرداد کرجی زاده ، حمید صالحی نیا نویسندگان:
  حمید صالحی نیا  نویسنده مسئول:

   مرکز پژوهش هاي دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران  وابستگی سازمانی: 
  alesaleh70@yahoo.com   :ایمیل 

 
سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان می باشد که به علت ابتالي زنان در سنین جوانی و  :مه و هدفمقد

بهترین راه پیشگیري از بیماري ها جلوگیري از ایجاد عوامل  . مشکالت روانی همراه از اهمیت باالیی بر خوردار است
لعه با هدف بررسی روش هایی براي پیشگیري اولیه از خطر بیماري در فرد و پیشگیري اولیه می باشد . لذا در این مطا

 ابتال به سرطان پستان 
مقاله ي مرتبط به صورت بررسی بررسی رایانه اي با  18:مقاله ي مروري فوق با مطالعه ي کتاب هاي مرجع و متد

 ran medex;magiran ;Google Scholar ;استفاده از پایگاه هاي اطالعاتی سایت وزارت بهداشت ، 
;pub med ;Sid با استفاده از کلید واژه هاي سرطان، پستان ، پیشگیري تنظیم گردیده است. 

عوامل خطر قابل تغییر و عوامل خطر  : : به طور کلی دو دسته از عوامل در ایجاد سرطان پستان دخالت دارندنتایج 
یر می باشد . در این بین مصرف الکل ، چاقی غیر قابل تغییر . آنچه در پیشگیري اولیه اهمیت دارد عوامل خطر قابل تغی

، مصرف زیاد چربی ، عدم فعالیت بدنی ، عدم مصرف سبزي ، هورمون درمانی، تابش اشعه، اضطراب ، از عوامل خطر 
 . قابل اصالح می باشد

ل درگیر نمودن : در ایران سن ابتال به سرطان پستان در زنان پایین تر از کشورهاي توسعه یافته می باشد به دلیبحث 
زنان فعال از لحاظ اجتماعی ، اقتصادي و زمان ابتالي طوالنی تر بسیار مهم می باشد . بر اساس نتایج عوامل خطر 
قابل اصالح در ایجاد سرطان پستان نقش دارند . لذا با توجه به سن پایین ابتال در ایرن پیشگیري اولیه می تواند 

هاي آموزشی در زمینه سبک زندگی سالم ارائه گردد . از طرفی با توجه به غیر  راهکشا باشد و توصیه می شود برنامه
سال بر اساس پروتکل ها ي موجود  20قابل تغییر بودن بسیاري از فاکتور ها ، برنامه ي هاي غربالگري در زنان باالي 

  .به شدت توصیه می شود
 : سرطان، پستان ، پیشگیري کلید واژه ها
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