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 مروری بر اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان سرطان پروستات 

 ٥، احمد رضا زارعی کردشولی ٥، فاطمه شرفی٥عرفانه رستگار، 2، علی زارعی ٥میالد زارعی کردشولی

 گروه پرستاری، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسالمی، آباده، ایران.٥

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسالمی، آباده، ایران. 2

شود. شایعترین سرطان بدخیم در که با نام چنگار پروستات نیز شناخته می  (Prostate cancer): سرطان پروستات زمینه و هدف 

 04مردان بوده که بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان است. این سرطان رایج ترین سرطان در میان مردان در 

ر ابتال بیل سن باال، سابقه خانوادگی، بیماری و نژاد که خطکشور بوده که بیشترین در کشور های توسعه یافته رخ می دهند و عواملی از ق

به این نوع از سرطان را افزایش می دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر مروری جهت بررسی اپیدمیولوژی بیماری و روند مرگ و میر 

 ی و روستایی می باشد.ناشی از آن در ایران و جهان و راه کارهایی جهت تشخیص درمان و پیشگیری از آن در جوامع شهر

مروری بر  بررسی به مقاالت متعدد بندی جمع نیز و متون با بررسی که است مروری مقاله یک حاضر : مطالعهروش جستجو

های  پایگاه در انگلیسی منابع اصیل از متون بررسی انجام است. برای اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان سرطان پروستات پرداخته

Science Direct  ،Pub med, Google Scholar پایگاه شامل فارسی الکترونیکی های در بانک معادل هایواژه کلید از نیز و 

 و مدارك اطالعات ، پژوهشگاه(Iran medex)ایران  پزشکی علوم مقاالت اطالعات ، بانک(SID)دانشگاهی  جهاد علمی اطالعات

 بررسی و مجالت کتابخانه آرشیو به مراجعه با همچنین و(Magiran) نشریات کشور  اطالعات بانک ، (Iran Doc)علمی ایرانی

: دومین سرطان رایج بعد از یافته ها.است شده انجام فارسی علمی پژوهشی مجالت در چاپ شده فارسی و مقاالت دسترس در منابع

سال به این بیماری مبتال می باشند و شیوع  ٥5درصد مردان باالی  ٥5تا  ٩5پوست بوده و چهارمین سرطان شایع در کل جهان می باشد که 

نفر به علت ابتال به این بیماری  ٩2به ٥مرد یک نفر مبتال می شود  ٦باالی این سرطان در مردان میانسال و مسن منحصر به فرد است و از هر 

 245555در اروپا و  22٥555مرد دارای سرطان پروستات تشخیص داده می شود که حدودا  ٦75555فوت می شوند که ساالنه بیش از 

: این مطالعه نشان داد که نتیجه گیری.در آمریکا می باشد. که این سرطان هشتمین علت مرگ در اثر سرطان در ایران بشمار می رود

 هسن ،سبک زندگی ورژیم غذایی و مصرف الکل و سیگار از جمله عوامل خطر ابتال به سرطان پروستات می باشد لذا پیشنهاد می شود ک

سال و بیشتر، ساالنه مورد آزمایش های  ٥٥مردان موارد فوق را جدی گرفته و با عوامل خطر مقابله کرده و از  یک سن   خاص مثل 

 غربالگری در رابطه با سرطان پروستات قرار گیرند .

 : اپیدمیولوژی سرطان پروستات ، ایران ، سن  کلید واژه
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