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 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

مبتاليان به ا نواع سرطان ها % از كل آمار 30سرطان پستان شايع ترين بدخيمي پس از  سرطان پوست است. در جوامع غربي 

سال 16و  ست. در سرطان ا شي از  ستان در آمريكا  185000حدود  2000% كل علت مرگ و ميرها، نا سرطان پ مورد جديد 

شد كه با  سايي  ست 42000شنا خطر ابتال به اين بيماري در تمام طول عمر يك زن در غرب  -مورد مرگ و مير همراه بوده ا

 زن است. 8ي يك نفر از هر درصد، و به عبارت 6/12

سنين كمتر از  شتر مي 25امكان ابتال در  سن امكان ابتال بي ست و با افزايش  شود به طوري كه يك مورد در هر سالگي اندك ا

سر طان در آمريكا زن دردهه هفتم زندگي به آن مبتال مي 129زن در دهه چهارم و يك مورد در هر  232 شيوع اين  شوند. 

درصد زناني كه در  يك پستان سر طان داشته اند  2-15افزايش داشته و از آن به بعد ثابت مانده است.  1998شمالي از سال 

 در ادامه زندگي سرطان پستان طرف مقابل را هم خواهند داشت.

شمالي ، مهم ترين عوامل موثر شورهاي غربي و آمريكاي  در بروز  عوامل متعددي در اپتولوژي بيماري نقش دارند. طبق آمار ك

توارث و اختالال  ژنتيكي  -4سرن ياسسرگي  -3سرن اولين حاملگي  -2سرن اولين عاد  ماهيانه  -1اين  سررطان عبارتند از 

صور  نقص ژنتيكي شمول  BRCA- 1 BECA 2ب سال  80كه م ست و در  ستان ژنتيكي ا سرطان هاي پ صد   1995در

  DDTو مصرف هورمون اگزو وزن و خطرزاهاي محيطي مانند  سابقه اشعه درماني -6سوابق فاميلي  -5شناسايي شده است.

فنيل. هر چند آمار دقيقي از شرريوع اين بيماري درايران در دسررترس نيسررت اما، مطالعا  مهمي در پلي كلرينا  بي  DCBو 

 بيمارستان هاي امام خميني و آيت ا... طالقاني، انستيتو كانسر و راديوتراپي جرجاني انجام شده است.

دهد كه بايد سرطان پستان را از اولويت هاي بهداشتي جامعه تلقي كنيم، زيرا اين يجه اين پژوهش ها و بررسي ها نشان مينت

صادي و عاطفي مورد تهديد قرار مي سنين باروري و فعاليت هاي اجتماعي و اقت شور را در  دهد، لذا بيماري نيمي ازجمعيت ك

كند و درمان با ثر در ابتالي به اين بيماري، راه هاي تشررر يص زود هنگام را هموار ميآشرررنايي با الگوهاي رفتاري و عوامل مو

گردد. چنين نتايج و پيامدهايي داروهاي جديد و روش هاي نوين جراحي و راديوتراپي باعث افزايش فاحش عمر اين بيماران مي

شان  مي شتي را برما ن ضل بهدا ست كه اهميت اين مع ستاد محترم آقاي دهد. در خاتمه از زا شادروان دكتر حبيبي و ا حما  

دكتر حسررين مرتضرروي كه با تحقيقا  خود در چند دهه اخير اين امكان را فراهم كردند كه تصررويري از الگوي سرررطان هاي 

پسررتان در كشررور به دسررت آيد تا بتوانيم بامقايسرره با يافته هاي جديد، كمكي هر چندكوچك دركاهش آالم اين بيماران و 

 ديكانشان انجام دهيم نهايت سپاس گذاري را دارم.نز

سه آمارهاي جديد با آمار  شان مي 30مقاي شادروان دكتر حبيبي ن ستان در زنان ايراني از سال قبل  سرطان پ  6/12دهد كه 

سنين زنان ايراني با زنان غربي  3/22درصد به  ست. و عليرغم تفاو  قابل توجه در عادا  و  افزايش قابل درصد افزايش يافته ا

سن حدود  ستان با كاهش  سرطان پ شاهده مي 10توجهي در ايجاد موارد جديد و تهاجمي  سي سال م گردد كه احتياج به برر

 كند.هاي آينده نگر توسط مراكز بهداشت و درمان در سطح كشوري را طلب مي
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