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چکیده
زمینه و هدف:

سرطان پستان ،شایعترین سرطان در زنان و اولين علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است .داشتن اطالعات در مورد بروز

این سرطان و روند تغييرات آن درطی زمان برای برنامهریزی بهداشتی ضروری میباشد .لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغيرات بروز
سرطان پستان در زنان در ایران صورتگرفتهاست.

مواد و روشها:

این مطالعه ،یک نوع تحليل مجدد دادههای موجود میباشد که از دادههای منتشرشدهی نظام ثبت سرطان در ایران درطی

سالهای  1932تا  1933استفادهشد .ميزان بروز گزارششده به روش مستقيم و براساس جمعيت سازمان بهداشت جهانی استاندارد شد و روندی
از بروز این بيماری در کشور ترسيم شد.

یافتهها:

موارد بروز سرطان پستان در زنان کشور درحال افزایش میباشد .بيشترین موارد در سال  32با  3121مورد و کمترین موارد در سال

 32با  9313مورد گزارششدهاست .بيشترین ميزان بروز استانداردشده درسال  32با  99/21و کمترین آن در سال  32با  11/33مورد در هر صد
هزار نفر گزارشگردیده است .بيشترین بروز در استان تهران و کمترین آن در استان کهکيلویه و بویر احمد و باالترین بروز در سن  15تا 11
سالگی میباشد.
نتیجهگیری :سرطان پستان در زنان ایران درحال افزایش بوده و درسالهای اخير بهعنوان رایجترین بدخيمی در ميان زنان ایرانی میی باشید.
بروز این بيماری درکشور بهخصوص در استانهای مرکزی و شمالی بهطور قابل مالحظهای در حال افزایش است .لذا برنامهریزی برای تشخيص
زودرس در مناطق پرخطر مفيد میباشد.

واژههای کلیدی :سرطان پستان ،ایران ،بروز ،روند ،اپيدميولوژی.

سرطان در آمریکا تشخیص دادهمیشوند .این میزان ،به-

مقدمه
سرطان پستان ،شایعترین سرطان در زنان و اولین

طور تقریبی ساالنه  2درصد دردنیا افزایشمی یابد .به-

علت مرگ ناشی از سرطان در زنان  04تا  00ساله می-

طوریکه در دههی  ، ٠4احتمال ابتالی یك زن آمریکایی

باشد .این بدخیمی 33 ،درصد سرطانهای زنان را

به سرطان پستان یك در 13نفر ،در دههی  ، 14یك در 11

تشکیلمیدهد و مسؤول  11درصد مرگهای وابسته به

نفر و در سال  1111یك در  1نفر بودهاست ( .)0احتمال

سرطان است( .)3-1ساالنه 114 ،هزار زن مبتال به این

بروز سرطان پستان درانگلستان ،یك نفر از 12زن ،در
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بررسی روند تغییرات بروز سرطان پستان در زنان

استرالیا یك نفر از  13زن و درکشورهای آسیایی کمتر از

رتبهی اول سرطانها در زنان جایدارد ،ولی مطالعهای که

این مقدار است ( .)5آمار جهانی حاکی از افزایش میزان

روند این بیماری مهم و تغییرات بروز آن درطی دهههای

بروز سرطان پستان و افزایش سریعتر آن در کشورهای

اخیر و اپیدمیولوژی آن را در کشور مشخصکند ،یا

درحال توسعهمیباشد که تاکنون از میزان پایین سرطان

وجودندارد و یا مطالعات صورتگرفته بهصورت منظقهای

پستان برخوردار بودهاند .درحال حاضر ،حدود یك سوم

و با نمونهی کم میباشد .ازآنجاکه ،وجود اطالعات

کل سرطا نهای زنان را ،سرطان پستان تشکیلمی-

اپیدمیولوژیك الزمهی برنامهریزی موفق میباشد .لذا این

دهد(.)٠،1

مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی و بررسی روند

این سرطان ،دومین سرطان شایع و پنجمین علت
مرگ ناشی از سرطانها در کشور است .همچنین در ایران

تغییرات سرطان پستان در ایران از سال  1312تا 1311
صورتگرفتهاست.

نیز مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه و پیشرفته،
ازجهت سرطانهای زنان ،سرطان پستان ،شایعترین
سرطان زنان بوده و دارای رتبهی اول در کشور میباشد

مواد و روشها
مطالعهی حاضر بهصورت مقطعی و با استفاده از

( .)11-1در ایران %٠1 ،سرطانهای شایع زنان مربوط به

تحلیل دادههای موجود صورتگرفت .برای این کار ،از

پستان است ( .)12مجموع مبتالیان به سرطان پستان در

دادههای منتشرشدهی سیستم ثبت کشوری موارد سرطان

ایران  04هزار نفر است و سالیانه بیش از هفت هزار بیمار

و مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ،درمان و

نیز به این تعداد افزوده میشود (.)13

آموزش پزشکی استفادهگردید .مرکز مدیریت بیماریها

تمام زنان در هر سنّی ،در معرض خطر ابتالی به

پس از دریافت دادهها از مراکز پاتولوژی کشور ،آنها را از

سرطان پستان هستند ،ولی با افزایش سنّ این خطر بیشتر

نظرکدگذاری صحیح ،نواقص موجود در اطالعات و

میشود .شیوع آن در جهان روبه افزایشبوده و در ایران

موارد تکراری با استفاده از نرمافزار پارس بازبینی

نیز افزایش نگرانکنندهای در بروز سرطان پستان مشاهده

مینماید .دراین مطالعه ،کلیهی موارد ثبتشده کشوری

شده است ( .)10سرطان پستان در زنان کمتر از  24سال،

طی سالهای  1312تا  1311در کل کشور و همچنین آمار

بسیار نادر و در زنان جوانتر از  34سال ،غیرشایع است.

تفکیكشدهی سرطان معده برای استانهای کشور ،مورد

باافزایش سنّ ،بروز تا 54سالگی بهطور سریع افزایشمی-

بررسی قرارگرفتهاست .میزانهای بروز گزارششده به-

یابد .سن متوسط بروز سرطان پستان 12 ،سالگی است .

روش مستقیم و براساس جمعیّت استاندارد سازمان

 %10سرطانهای پستان در زنان باالی  04سال رخمیدهد

بهداشت جهانی(برای قابل مقایسهبودن میزان بروز سرطان

و فقط  %1در سنّ زیر  04سال گزارششدهاست(.)15

در جمعیّتهای مختلف ،جمعیّت معرفی شده توسط

برخالف کشورهای غربی بهنظرمیرسد بیشترین فراوانی

سازمان جهانی بهداشت بهعنوان مبنا درنظرگرفتهمیشود و

سرطان پستان در ایران بین 35تا 00سالگی میباشد (.)11

براساس آن استانداردسازی مستقیم صورت میگیرد)

سنّ ابتال به سرطان پستان در ایران 14،سال جوانتر از

استاندارد شدهاند .اطالعات استخراجشده برای کل کشور

دیگرکشورها میباشد  .مطالعهی جدیدی که در کشورمان

براساس تعداد موارد و میزان بروز استانداردشده برای هر

انجامشد ،نشانداد که بیشترین شیوع سرطان پستان در-01

دو جنس و همچنین نسبت جنسی و برای استانهای

 04سالگی بوده است(.)1٠

کشور نز بر همین اساس مورد بررسی و مطالعه

باوجوداینکه بروز این سرطان در زنان ،باال و در
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قرارگرفت و بروز بیماری و تعداد موراد بر حسب جنس
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عنایت راد و همکار

و به تفکیك استان استخراجگردید .پس از جمعآوری

ازسوی آمار مرکز ثبت سرطان در سالهای  12تا

اطالعات ،روند بیماری طی سالهای مورد مطالعه در دو

 11درکل استانهای کشور ،میزان بروز سرطان پستان

جنس و تعیین توزیع فراوانی سرطان معده برحسب مناطق

در 34استان کشور در هر دو جنس در جدول شماره 2

مختلف ،ترسیم گردید .همچنین بروز بیماری برحسب

نشانداده شدهاست .بیشترین میزان بروز در استان تهران

جنس در استان های مختلف ،محاسبه و روندی از بروز

با  55/10در هر  144هزار نفر درسال 1٠و کمترین میزان

این بیماری ترسیمشد.

بروز در استان کهکیلویه و بویراحمد با صفر در هر 144
هزار نفر در سال  12گزارششدهاست .این آمار نشان-
میدهد که بیشترین میزان بروز در سرطان پستان را،

یافتهها
بررسی آمار مرکز ثبت سرطان در سالهای 1312

استانهای شمالی و مرکزی ،داراهستند و روند افزایشی در

تا  1311نشاندهندهی افزایش موارد بروز سرطان پستان

این استانها بیشترمیباشد و استانهای جنوب شرقی

در زنان کشور میباشد ( .)12براساس این آمار در طی این

کشور ،کمترین میزان بروز را دارا می باشند .هر چند که

سالها ،تعداد  05122مورد سرطان پستان در کشور ثبت-

آمار نشاندهندهی افزایش بروز در این استانها نیز

شده که از این تعداد 03122 ،مورد در زنان رخ دادهاست.

میباشد.

جدول  :1بروز سرطان پستان براساس آمار مرکز ثبت سرطان
موارد

آمار مرکز
ثبت سرطان

( %فراوانی)
کل موارد

زنان

1831

8493

1838

9111

()%11.13

1839

1431

()%19.91

1831

3913

()%19.31

3319

1833

3413

()%11.93

1193

()%11.13

1831

3919

()%19.33

3313

()%11.81

()%18

1311

()%13.3

1833
مجموع

CIR1

1ASR

11.14

11.43
13.19
18.13

()%18.91

9381

()%13.91

9338

()%4.41

18.39

3113

()%11.31

11.99

()%11.13

13.43

11.33

13.91

11.11

19.33

88.11

11.34

13.11

1131
98411

بیشترین موارد درسال  1٠با  1020مورد و کمترین موارد

91111

1

بحث

در سال  12با  3101مورد گزارش شدهاست .بیشترین

هرچند ایران یکی ازکشورهایی است که میزان

میزان بروز استانداردشده در سال  1٠با  33/21و کمترین

کمتری در بروز سرطان پستان نسبت به بقیهی کشورها

آن در سال  12با  15/11مورد در هر صد هزار نفر

دارد ،اما افزایش میزان بروز آن درسالهای اخیر این

گزارش شدهاست (جدول .)1

بیماری را به عنوان رایجترین بدخیمی در میان زنان ایرانی

بررسی میزان بروز استانداردشدهی سنّی در گروه-

قراردادهاست .در ایران باتوجه به مطالعات انجامشده

های سنّی مختلف ،نشاندهندهی دو نقطهی اوج در بروز

درطی دهههای اخیر ،بهنظرمیرسد که کشور ما از مناطق

این سرطان در زنان میباشد و همانطور که درنمودار

با شیوع متوسط بوده و میزان بروز و شیوع این بیماری

شماره  1نشاندادهشده ،ابتدا در گروههای سنّی  05تا 15

درحال افزایش است .بهطوریکه از سال  1311تا ،13٠1

سالگی بیشترین بروز رخمیدهد و سپس در سنین 15-14

شیوع آن از  5/1درصد کل سرطانها به  11/٠درصد

سالگی دوباره به اوجمیرسد.

رسیده است (.)11,11در مطالعهای که درسال 1311
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جدول : 2میزان بروز استاندارد شده سنی( در صد هزار نفر) سرطان پستان در استانهای کشور 22-22
سال

1831

1838

1839

1831

1833

1831

1833

آذربایجان شرقی

9.43

11.11

9.91

1.13

11.38

89.13

13.34

آذربایجان غربی

3.14

18.33

11.13

11.33

14.38

18.18

13.91

اردبیل

3.13

4.33

13.81

11.33

3.13

4.11

18.9

اصفهان

11.14

13.31

83.31

83.83

88.88

81.81

84.31

ایالم

8.13

1.18

11.11

18.18

19.18

11.39

18.31

بوشهر

11.93

13.11

13.91

11.18

19.38

13.41

11.39

تهران

83.41

13.13

11.18

81.33

88.33

11.39

98.83

چهارمحال و بختیاری

1.34

13.33

11.34

11.88

11.99

13.11

13.18

11.88

11.33

8.41

13.11

11.94

خراسان رضوی

11.31

13.13

11.11

18.18

11.13

13.31

18.93

4.11

3.91

3.14

11.31

11.84

11.31

13.91

14.41

18.94

13.31

91.33

81.39

زنجان

1.93

3.91

11.13

1.48

18.13

13.11

11.38

سمنان

13.33

11.31

19.13

14.31

13.99

91.11

13.1

سیستان و بلوچستان

استان

خراسان جنوبی
خراسان شمالی
خوزستان

8.33

1.43

1.41

1.34

1.13

1.18

1.81

فارس

13.11

11.33

18.13

18.91

14.11

81.81

83.11

قزوین

4.31

13.31

11.83

13.34

14.31

11.14

13.98

قم

13.13

11.31

19.14

13.91

19.83

19.33

18.31

گلستان

3.84

11.31

11.18

14.39

11.11

13.91

11.33

گیالن

11.31

11.33

13.83

11.83

14.93

81.31

11.18

لرستان

1.33

11.91

18.41

18.48

11.13

14.11

14.13

مازندران

11.81

13.33

11.11

18.11

19.43

84.33

11.44

مرکزی

1.91

11.31

18.91

13.39

14.31

14.33

83.38

هرمزگان

9.88

13.91

4.13

11.13

11.38

13.31

11.48

همدان

1.31

3.14

19.11

14.11

11.13

19.14

18.14

کردستان

8.94

13.11

11.81

11.13

11.18

11.11

14

کرمان

11.11

19.33

11.13

13.38

11.11

13.93

18.31

کرمانشاه

11.93

19.11

13.11

13.13

13.41

11.13

11.11

کهکیلویه و بویراحمد

3.33

3.14

1.33

1.33

3.38

1.13

11.34

یزد

19.38

11.93

13.11

81.43

11.33

81.98

83.11

توسط سجادی و همکاران در ایران انجامشد،

ASR

درسال 1٠به باالترین میزان بروز درکشور رسیدهاست.

سرطان پستان در زنان  1٠/1در هر صد هزار نفر بود و در

این سرطان ،پراکندگی استانی نسبتا یکسانی

رتبهی اول سرطان در این گروه جنسی گزارش شدهاست.

داشته و درتمامی آنها درصد موارد سرطانی گزارششده،

علت اختالف گزارش کشوری با مطالعهی سجادی می-

قراردارد و در سالهای  12تا  ، 11در استان اردبیل پس از

تواند بهدلیل بررسی سرطان در  1استان کشور باشد که

سرطان معده و مری و نیز در استان کهکیلویه و بویر

قابل تعمیم به کل کشور نمیباشد و ازطرف دیگر ،ممکن-

احمد بعد از سرطان پوست در دیگر استانها ،این سرطان

است گزارش فوق کمشماری شده باشد( .)24مطالعهی

در رتبهی اول سرطانها در زنان قراردارد .مطالعهی بابایی

محققی در استان تهران در طی سالهای  ٠٠تا  ، 14بروز

و همکاران طی یك دورهی  5ساله از سال  ٠1تا  14در

بیشتری را نسبت به سال  12در تهران نشان میدهد()21

استان سمنان  21/34 ASRگزارشکرده که در مقایسه با

روندی کاهشیداشته و سپس

آمار مرکز ثبت سرطان میزان بیشتری را ارائهکردهاند که

که پس از آن ،ابتدا
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گروه های سنی
نمودار  :1میزان بروز استاندارد شده سنی در گروههای سنی

براین اساس ،اگرچه درطی سالها ،روندی کاهشی داشته،

همخوانیدارد (.)21 ,21

ولی در سال  11با افزایش سرطان در این استان مواجه

سرطان پستان ،بیشترین فراوانی را بهترتیب در

هستیم ( .)22مطالعهی مهربانی در استان فارس با آمار

دهههای  5و  1زندگی دارا می باشد .بهطوریکه با

مرکز ثبت سرطان همخوانی دارد و حاکی از افرایش روند

ن از  34تا  54سالگی بر بروز آن افزوده میشود
افزایش س ّ

بروز در این استان میباشد ( .)23مطالعهی کوشا و صومی

و سپس بعد از یائسگی ،سیر نزولی پیدامیکند ( .)34در

در آذربایجان شرقی میزان بروز کمتری نسبت به اطالعات

مطالعهی شاه خدابنده و همکاران که به بررسی 15مقالهی

مرکز ثبت سرطان گزارشکردهاند که میتواند ناشی از

محققان ایرانی در پا یگاه مدالین پرداختهبودند ،بیشترین

کمشماری در اطالعات باشد (.)25,20

موارد بیماری سرطان پستان در سنین  04-01سال بود

برخی از مطالعههای انجامشده ،نشاندهندهی

( .)31در بررسی الماسی ،میانگین گروه سنّی مبتالیان در

روندی نسبتا یکنواخت در بروز این سرطان می باشند.

کرمانشاه 01،سال بود و 30درصد بیماران ،زیر 04±1سال

مطالعهی بابایی در اردبیل نشاندهندهی روندی نسبتا

بودند ( .)32درمطالعهی هالکویی ،حداقل سنّ بیماران22،

یکنواخت در طی سالهای  13تا  15در بروز این سرطان

سال ،حداکثر سنّ 14،سال و میانگین سنّی بیماران،

می باشد و درمقایسه با مطالعهی سجادی در این استان در

 01/٠±11/3٠سال بود ( .)33در مطالعهی نوروزینژاد

طی سالهای  ٠5تا  ٠1حاکی از افزایش بروز این سرطان

باعنوان اپیدمیولوژی انواع سرطان در مازندران ،بیشترین

در استان اردیبل می باشد که هر دو مطالعه با آمار مرکز

گروه سنّی بیماران سرطان پستان 04-01سال و به

ثبت سرطان همخوانیدارد ( .)2٠ ,21مطالعهی نوروزی-

میزان 3٠/55درصد بود ( .)21کیهانیان در بررسی عوامل

نژاد و نقیبی در استان مازندران نیز نشان از روندی

خطر سرطان سینه در رامسر و تنکابن ،میانگین سنّی

افزایشی در بروز سرطان پستان در زنان این استان میباشد

بیماران را  01سال عنوان نمود ( .)30در بررسی آمار مرکز

که با اطالعات بهدستآمده از مرکز ثبت سرطان،

ثبت سرطان ،در طی سالهای  12تا  11اوج بروز سنّی
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سرطان در سنین  55 – 54سالگی می باشد .در مطالعه

یکی از مهمترین راههای تشخیص زودرس سرطان پستان،

نوروزینژاد در مازندران ،بیشترین گروه سنّی بیماران

خودآزمایی پستان میباشد .از آنجایی که  15درصد

سرطان پستان  04-01سال و بهمیزان  3٠/55درصد بود و

سرطانهای پیشرفتهی پستان و 15درصد سرطانهای

در مطالعهی دیگری در همین استان توسط نقیبی و

ابتدایی پستان توسط خود زنان کشف میشوند ،اقدام

همکاران ،بیشترین میزان در گروه سنّی  54-50سال

سریع برای معاینهی پستان در تشخیص زودرس و درمان

گزارششدهاست (.)21,21

این بیماری از اهمّیّت زیادی برخوردار میباشد (.)31

آسببشناسی سرطان پستان نامشخصاست و

در پایان میتوان نتیجهگیریکرد که مطالعات

عوامل خطر متعددی برای آن فرضشده که اکثر این

اپیدمیولوژی تصویری از وضعیت بیماری را مشخصمی-

عوامل ،تنها باعث افزایش کمی درایجاد خطر سرطان می-

کند .نتایج این مطالعه نشانمیدهد که روند میزان بروز

شوند ( .)35عوامل ژنتیك ،حاملگی در سنین باال ،منوپوز

سرطان پستان در استانهای کشور ،مشابه و دارای روندی

بعد از  55سالگی و سابقهی ابتال به سرطانهای دیگر

افزایشی میباشد و شایعترین سرطان در زنان میباشد

مانند آندومتر و تخمدان ،ازجمله فاکتورهای خطر در

.همچنین سازماندهی و بهبود نظام گزارشدهی و ثبت

سرطان پستان به شمارمیآیند ( .)31باوجود پیشرفتهای

موارد انواع سرطانها به ویژه سرطان پستان و ایجاد

تکنیکی در جراحی ،شیمی درمانی و رادیوتراپی ،میزان

ساختار مناسب و کار آمد ،همراه با آموزش و افزایش

مرگ و میر ناشی از سرطان پستان برای حداقل 34سال

مهارت متخصصان ،کارشناسان و مجریان میتواند نقش

ثابت ماندهاست و دلیل اصلی آن ،این است که یك سوم

اساسی در کشف و ثبت موارد بیماری داشتهباشد .عالوه

زنان جهت درمان در مرحلهی پیشرفتهی بیماری مراجعه-

بر آن ،انجام مداخالت آموزشی برای ارتقای آگاهی،

میکنند ( .)3٠احتماال تغییر سبك زندگی و عادات غذایی

نگرش همراه با توانمندسازی و افزایش مهارت پرسنل

در سالهای اخیر ،باعثشده تا سرطان پستان در جوامع

بهداشتی درمانی و گروههای مختلف زنان در جامعه برای

شهری و سنین پایینتر بیشتر دیدهشود ( .)34اگر سرطان

استفاده از برنامهی تشخیص زودرس سرطان پستان زنان،

پستان زود تشخیص دادهشود ،بیش از 14درصد مبتالیان

نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ،کنترل ،درمان بهموقع

درمانمیشوند (.)31درحال حاضر ،بهترین اقدام برای

بیماری ،کاهش مرگ و میر و افزایش طول عمر بیماران

مقابله با سرطان پستان تشخیص زودرس آن می باشد.
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Background and purpose: Breast cancer is the commonest
cancer and first leading cause of death among women. Since
having knowledge about breast cancer incidence trends over
time is essential for health planning, this study was aimed at
investigating variation in the incidence of breast cancer.
Materials and Methods: This study is a reanalysis of existing
data published by cancer registry system of Iran during 2003 to
2009. The reported incidence of WHO standards are based on
the direct method.
Results: According to registry statistics between 2003 and 2009
breast cancer incidence among women has increased as 3946
and 8424 cases were recorded in years 2003 and 8424
respectively. . Over mentioned years the number of breast cancer
cases recorded in the country was 45122, in which 43922 cases
have occurred among women. The Highest ASR was reported
about 33/21 in year 2008 and the lowest was reported about
15/96 in year 2003 (cases per hundred thousand people) ,The
highest and lowest recorded incidence rates appertain to
Tehran and Kohkiloye and Boyer Ahmad. Cancer registry
statistics during 2003 to 2009 indicate that cancer incidence peak
age is around 50-55 years or more.
Conclusions: Breast cancer incidence rate has been increasing
in recent years, as the most common malignancy among women
in Iran. The incidence of the disease is rising considerably in the
country, especially in the central and Northern provinces;
therefore, planning for early detection of cancer in high-risk areas
would be useful.
Key words: Breast cancer, Iran, incidence, trends, epidemiology

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

