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  اده مدالینبررسی تولیدات علمی چاقی و سرطان بررسی تولیدات علمی در پایگاه د
  

  *²؛ لیال میرزاپور، ¹زینب صالحی نجف آبادي،  نویسندگان:
  ایران. - تبریز -دانشگاه علوم پزشکی تبریز -دانشکده پزشکی -گروه علوم تشریحی و بافت شناسی 1 آدرس:

  ایران -تبریز -زدانشگاه علوم پزشکی تبری - رسانی پزشکیدانشکده مدیریت و اطالع - رسانی پزشکیکتابداري و اطالعگروه  ²
mirzapour86@gmail.com  

امروزه چاقی، با توجه به افزایش شیوع و پایین آمدن سن ابتال به یکی از مسائل مهم حوزه سالمت در سطح جهان تبدیل شده  مقدمه:
عروقی و -قلبی هايهاي مزمن شامل: دیابت، بیمارياست. اضافه وزن و چاقی یکی از فاکتورهاي خطر مهم براي شماري از بیماري

رو با توجه به اینکه سرطان پستان باشد؛ از اینهاست که با چاقی در ارتباط میباشند. سرطان پستان یکی از انواع سرطانسرطان می
  باشد الزم است تا ارتباط بین چاقی و سرطان پستان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.ترین نوع سرطان زنان میشایع

بررسی اقدامات انجام شده در زمینه ارتباط چاقی و سرطان پستان، با استفاده از تولیدات علمی نمایه شده در این مطالعه به  هدف:
) پرداخته است. در این مطالعه تعداد تولیدات علمی، کشورها، سازمان و نویسندگان 2014- 2010پایگاه داده مدالین، طی بازه زمانی (

را منتشر کرده است، مسائل مهم مورد بررسی در زمینه ارتباط چاقی و سرطان پستان تعیین اي که بیشترین تولید علمی فعال، مجله
  گردید. 

سنجی تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه مدالین، جهت بررسی ارتباط چاقی و سرطان پستان در این مطالعه از روش علم  روش کار:
هاي مورد نظر، از استخراج و استراتژي جستجو طراحی گردید. داده MeSHهاي اصلی از استفاده شده است، به همین منظور واژه
ها مورد آنالیز داده Excel 10لیست طراحی شده وارد گردید؛ سپس با استفاده از نرم افزار  مدارك بازیابی شده استخراج و در چک 

  آماري قرار گرفتند. 
مدرك،  19باشد؛ کشورهاي ایاالت متحده با می 2013دارك مربوط به سال % م2/30مدرك بازیابی شد. نتایج نشان داد  255 ها:یافته

 7با  Goodwin, Pamela Jمدرك دانشگاه فعال؛  8مدرك، کشورهاي فعال؛ دانشگاه تگزاس با  11مدرك و ایتالیا با  12کانادا با 
 Breast cancerات علمی در مجله مدرك جزء نویسندگان فعال بودند. بیشتر تولید 6با  Hortobagyi, Gabriel Nمدرك و 

research and treatment  مدرك بود. عالوه براین، نتایج نشان داد که عوارض چاقی،  2منتشر شده بودند. کشور ایران نیز داراي
می اپیدمیولوژي چاقی و سرطان پستان و نیز چاقی به عنوان عالمت سرطان پستان از جمله مسائل مهم مورد بررسی درتولیدات عل

  بوده است.
با توجه به شیوع سرطان پستان در ایران و ارتباط آن با چاقی، الزم است در این زمینه مطالعات بیشتري انجام  گیري:بحث و نتیجه

  ها و اقدامات الزم جهت پیشگیري از چاقی و به دنبال آن سرطان پستان، در کشور انجام گیرد.گیرد، و سیاستگذاري
 سنجی، پایگاه داده مدالینسرطان پستان، علم: چاقی، کلمات کلیدي


