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بررسی نسبت فراوانی ابتالء به ترومبوز ورید عمقی در زنان
باالی  40سال مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی
مراجعه کننده به درمانگاههای شیمیدرمانی سطح شهر تبریز
طی سال 1397
دکتر دارا الوندفر ،1دکتر حسن محمدیپور انوری ،2دکتر مهدی نظری
.1
.2
.3

*3

استادیار گروه جراحی عروق ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشیار گروه هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .
استادیار گروه بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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مقدمه :افزایش سن و دریافت داروی شیمیدرمانی ،از جمله ریسک فاکتورهای ابتالء به ترومبوز ورید عمقی هستند که
سهم اثر آن تابهحال در جامعه ایرانی مشخص نشده است؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت فراوانی ابتالء به
ترومبوز ورید عمقی در زنان باالی  40سال مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی مراجعهکننده به درمانگاههای
شیمیدرمانی سطح شهر تبریز طی سال  1397انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصیفی مقطعی در سال  1397بر روی  165زن در درمانگاههای شیمیدرمانی سطح شهر تبریز
انجام شد .ترومبوز ورید عمقی توسط معیار تشخیص ترومبوز ورید عمقی بررسی و افرادی که دارای ریسک باالی ابتالء
به ترومبوز ورید عمقی بودند ،توسط سونوگرافی داپلر بررسی شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون انجام گرفت .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر
گرفته شد.
یافتهها :میانگین شاخص ترومبوز ورید عمقی برابر  13/69±2/20بود که بر اساس چکلیست موجود 19 ،نفر
( )%11/52در رده ریسک باالی ابتالء به این عارضه بودند که پس از بررسی توسط سونوگرافی داپلر ،ابتالء  17نفر
( )%10/30به این عارضه تأیید شد .همچنین بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر ،اختالف آماری معنیداری بین تعداد
جلسات شیمیدرمانی با ابتالء به ترومبوز ورید عمقی وجود داشت (.)p=0/001
نتیجهگیری :شیوع ترومبوز ورید عمقی در مطالعه حاضر در بیماران با سرطان پستان که تحت شیمیدرمانی بودند،
برابر  %10/30بود که با تعداد جلسات شیمیدرمانی ارتباط داشت.
کلمات کلیدی :ترومبوز ورید عمقی ،سرطان پستان ،شیمیدرمانی
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مقدمه
سرطان پستان بهعنوان شایعترین سرطان در میان زنان

کرد (.)12 ،11
ترومبوز ورید عمقی بهدنبال سرطان پستان پدیدهای
شایع نیست ،اما از آنجایی که ابتالء به آن ممکن است
عوارض بسیار نامطلوبی از جمله مرگ را به همراه داشته
باشد ،باید نسبت به آن آگاهی مناسب و مطلوبی داشت
( .)13در مطالعه کانگ و همکاران ( )2016شیوع
ترومبوز ورید عمقی برای افرادی که کاتتر ورید مرکزی
( )CVPداشتند  %23و برای افرادی که از کاتترهای
ورید محیطی جهت شیمیدرمانی استفاده میکردند%7 ،
گزارش شد و بیان کردند که عوامل مختلفی در ابتالء به
ترومبوز ورید عمقی نقش دارند که از شایعترین آنها
میتوان به افزایش سن ،بیماری (از جمله سرطان)،
برخی عوارض دارویی ،سبک زندگی بیحرکت ،ضعف
بهدنبال شیمی درمانی و  ...اشاره کرد (.)14
از آنجایی که تابهحال مطالعهای در ایران در زمینه شیوع
ترومبوز ورید عمقی در زنان ایرانی مبتال به سرطان
پستان تحت شیمیدرمانی انجام نشده است و همچنین
تأثیر سن باالی  40سال و دریافت داروی شیمیدرمانی
بهدنبال سرطان پستان در ابتالء به ترومبوز ورید عمقی
ناشناخته است ،مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع
ترومبوز ورید عمقی در زنان باالی  40سال مبتال به
سرطان پستان تحت شیمیدرمانی مراجعهکننده به
درمانگاههای سطح شهر تبریز انجام شد.

است و دومین علت مرگومیر در زنان را نیز به خود
اختصاص داده است ( .)1تخمین زده شده است که تا
سال  2050شیوع این سرطان با سرعتی دو برابر سرعت
حال حاضر پیشرفت نماید ()2؛ از این رو سازمان جهانی
بهداشت ،اقدامات پیشگیرانه و غربالگری را برای زنان به
تمامی کشورها توصیه نموده است (.)3
شیوع سرطان پستان در جوامع مختلف ،متفاوت است؛
اما موضوع ثابت شده در این موضوع این است که احتماالً
ابتالء به سرطان پستان با افزایش سن ارتباط دارد؛
بهطوریکه هرچه سن باالتر باشد ،احتمال ابتالء به
سرطان پستان نیز بیشتر میشود .در یک مطالعه
متاآنالیز چنین گزارش شده است که زنان باالی سنین
 40سال 2 ،برابر بیشتر از زنان پایینتر از  40سال به
سرطان پستان مبتال میشوند (.)5 ،4
در طی یک دهه اخیر و بهدنبال سونامی سرطان پستان،
پیشرفتهای مناسب و مطلوبی در زمینه درمان سرطان
پستان رخ داده است؛ درمانهایی همچون ماستکتومی،
المپکتومی ،رادیوتراپی ،شیمیدرمانی و هورموندرمانی،
بدنه اصلی درمانهای سرطان پستان را تشکیل میدهند و
بسته به نوع درگیری و درجه بیماری ممکن است فرد
یکی از این درمانها و یا درمان ترکیبی را دریافت کند
(.)6-8
شایعترین درمان در بیماران مبتال به سرطان پستان که
هم در درمانهای ترکیبی و هم در درمانهای
غیرترکیبی نقش اصلی را دارد ،شیمیدرمانی است.
شیمیدرمانی با تضعیف و مرگ سلولهای سرطانی،
موجب درمان سرطان پستان میشود .این روش درمانی
موجب افزایش امید به زندگی ،کاهش هزینههای درمانی،
کاهش اقامت بیماران در بیمارستان ،افزایش بقای بیمار
و صرفهجویی در هزینههای درمانی میگردد (.)10 ،9
در کنار فواید شیمیدرمانی ،معایب این روش درمانی
بهحدی وسیع هستند که در برخی مواقع این عوارض
مانع از ادامه روند درمانی میشوند و پزشک مجبور است
که برنامه شیمیدرمانی را بهطور موقت کنسل نماید؛ از
این عوارض میتوان به ابتالء به عفونتهای سیستمیک،

روشکار
این مطالعه توصیفی مقطعی در سال  1397در
درمانگاههای شیمیدرمانی سطح شهر تبریز با مشارکت
 165زن (با رعایت معیارهای ورود و خروج) انجام شد.
حجم نمونه با توجه به هدف اصلی مقاله (بررسی شیوع
ترومبوز ورید عمقی) ،کیفی بودن متغیر اصلی مورد
بررسی (ترومبوز ورید عمقی دارد و ندارد) ،میزان شیوع
این متغیر بر اساس مطالعه کانگ و همکاران ()2016
برابر  %7و با در نظر گرفتن سطح اطمینان  0/95و سطح
خطای  150 ،0/05نفر محاسبه شد که با در نظر گرفتن
 %10ریزش نمونه ،حجم نمونه نهایی برابر  165زن
برآورد گردید (.)14
9

9

 شیوع ترومبوز ورید عمقی در شیمیدرمانی در سرطان پستان

ضعف شدید بیمار (ابتالء به کاشکسی) ،افت شدید سطح
هموگلوبین خون و ابتالء به ترومبوز ورید عمقی اشاره

 دکتر دارا الوندفر و همكاران

پژوهشگر پس از اخذ مجوز از کمیته منطقهای اخالق
به
()IR.TBZMED.REC.1397.1059

امتیازی و  5سؤال  6امتیازی تشکیل شده است که
توسط پاتراواال و همکاران ( )2015جهت بررسی ترومبوز

بیمارستانهای قاضی طباطبایی و شهید مدنی
(بیمارستانهای انجامدهنده شیمی درمانی) وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه نموده و پس از
هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین مربوطه ،به درمانگاه
شیمیدرمانی رفته و اقدام به نمونهگیری بیماران بر
اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه نمود .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :حداقل سن  40سال و ابتالء به
سرطان پستان ،انجام حداقل  3جلسه شیمیدرمانی،
رضایت به مشارکت در طرح تحقیقاتی؛ و معیارهای
خروج از مطالعه شامل :سابقه قبلی ترومبوز ورید عمقی،
سابقه خانوادگی ترومبوز ورید عمقی ،ابتالء به سرطانی
غیر از سرطان پستان ،دریافت داروهای ضد انعقاد خون،
سابقه سکته قلبی و مغزی ،سابقه بیماریهایی که نیاز به
استراحت مطلق در منزل دارند ،وضع حمل در سه ماه
اخیر ،سابقه تروما در  6ماه اخیر ،سابقه جراحی بهدلیل
سرطان پستان و سابقه دریافت رادیوتراپی بهدنبال
سرطان پستان بود.
نمونهگیری بهروش سرشماری و مبتنی بر هدف انجام
شد و سهم هر بیمارستان با توجه به میزان مراجعه
بیماران برآورد شد؛ بهطوریکه  100بیمار برای
بیمارستان قاضی طباطبایی و  65بیمار نیز برای
بیمارستان شهید مدنی در نظر گرفته شد .ورود بیماران
به مطالعه بر اساس اولویت بود؛ بهطوریکه هر فردی که
زودتر به درمانگاه مراجعه مینمود ،وارد مطالعه میشد.
الزم به ذکر است سعی شد از بیمارانی که از رژیم دارویی
مشابهی استفاده میکنند ،جهت ورود به مطالعه استفاده
شود تا ارزیابی متغیر اصلی مطالعه دقیقتر انجام گیرد.
ابزار مورد استفاده در این مطالعه از دو قسمت تشکیل
شده بود؛ قسمت اول اطالعات جمعیتشناختی بیماران
را ثبت مینمود و سؤالهایی از قبیل سن ،شاخص توده
بدنی ،تعداد جلسات شیمیدرمانی ،شغل ،مصرف سیگار،
مصرف مشروبات الکلی و انجام ورزش منظم را در
برداشت .قسمت دوم پرسشنامه نیز ابزار تشخیص
ترومبوز ورید عمقی (هر دو اندام) بود .این معیار از 19
سؤال یک امتیازی 6 ،سؤال  2امتیازی 8 ،سؤال 3

ورید عمقی طراحی شده و در مطالعات ایرانی دارای
روایی ( )0/90و پایایی ( 0/78بر حسب آلفای کرونباخ)
قابل قبول است ( .)16 ،15طیف نمره بهدست آمده از
 0-85متغیر است که بر مبنای نمره دریافتی فرد در
یکی از  3حالت ریسک کم (اخذ نمره کمتر از ،)10
ریسک متوسط (اخذ نمره  )10-40و ریسک باال (اخذ
نمره باالتر از  )40قرار خواهد گرفت .در این مطالعه
بیمارانی که در ریسک باالی ابتالء به ترومبوز ورید
عمقی قرار گرفتند ،جهت تأیید ترومبوز ورید عمقی
توسط دستگاه اولتراسوند معاینه شدند (توسط فوق
تخصص عروق عضو گروه پژوهش).
محققین مطالعه حاضر خود را ملزم به رعایت تمامی
موازین اخالقی که در سایر مطالعات حیطههای علوم
پزشکی انجام شدهاند ( ،)17-25کردند؛ رعایت حریم
خصوصی و شخصی بیمار ،عدم دریافت هزینه برای
معاینات ،توضیح روشن و ساده اهداف پژوهش ،اخذ
رضایت آگاهانه کتبی و اختیاری بودن مشارکت در
مطالعه ،از مهمترین این الزامات بودند.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
برای نمایش دادهها از میانگین و انحراف معیار و درصد و
جهت بررسی ارتباط متغیر کیفی (ابتالء به ترومبوز ورید
عمقی) از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون
استفاده شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر
گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه  186زن مبتال به سرطان پستان در طول
دوره نمونهگیری وارد مطالعه شدند که از این تعداد 21
بیمار با رعایت معیارهای خروج از مطالعه خارج شدند و
مطالعه با  165بیمار به اتمام رسید و چکلیست همه
افراد وارد نرمافزار شد و ریزش نمونه برابر صفر بود.
میانگین سن و شاخص توده بدنی بیماران شرکتکننده
در مطالعه بهترتیب برابر  48/55±6/80سال و
 23/16±2/29کیلوگرم بر متر مربع بود .اکثر افراد یعنی
 54نفر ( )%32/72بین  6-9جلسه شیمیدرمانی شده
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بودند .در مطالعه حاضر مصرف سیگار ( )3/64و مصرف
مشروبات الکلی ( )1/22در تعداد اندکی از افراد مشاهده

جدول  -1مشخصات فردی اجتماعی زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی شرکتکننده در مطالعه
متغیر

سن (سال)

شاخص توده بدنی

تعداد جلسات شیمیدرمانی

تعداد (درصد)
میانگین  ±انحراف معیار

48/55±6/80

 40-50سال
 50-60سال

)57/57( 95
)27/27( 45

بیشتر از  60سال

)15/16( 25

کم وزن

)51/51( 85

نرمال

)21/81( 36

دارای اضافه وزن

)20/00( 33

چاق

)6/65( 11

 3-6جلسه

)19/39( 32

 6-9جلسه

)32/72( 54

 9-12جلسه

)23/63( 39

بیشتر از  12جلسه

)24/25( 40

دارد

)96/36( 159

ندارد

)03/64( 6

دارد

)98/78( 163

ندارد

)1/22( 2

دارد

)6/66( 11

ندارد

)93/34(154

خانهدار

)70/30( 116

مصرف سیگار
مصرف مشروبات الکلی
انجام ورزش منظم

شغل

در بررسی ترومبوز ورید عمقی ،میانگین نمره این متغیر
برابر  13/69±2/20بود ،بهعبارت دیگر جمعیت ورود
مطالعه در ریسک متوسط ابتالء به ترومبوز ورید عمقی
قرار داشتند .از طرفی دیگر مشخص شد که اکثر

شاغل

)18/18( 30

بازنشسته

)11/52( 19

شرکتکنندگان در مطالعه دارای ریسک ضعیف و
کمترین آنان دارای ریسک باال ابتالء به ترومبوز ورید
عمقی بودند .نتایج ریسک ابتالء به ترومبوز ورید عمقی
در جدول  2آمده است.

جدول  -2خطر ابتالء به ترومبوز ورید عمقی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی شرکتکننده در مطالعه
درجه ریسک ابتالء به ترومبوز ورید عمقی

تعداد (درصد)

ضعیف
متوسط
باال

)73/33( 121
)15/15( 25
)11/52( 19

ارتباط متغیر تعداد جلسات شیمیدرمانی ( )p=0/001با
ابتالء به ترومبوز ورید عمقی بود .نتایج ارتباط متغیرهای
کیفی با ابتالء به ترومبوز ورید عمقی بر اساس نتایج
آزمون رگرسیون و همبستگی اسپیرمن در جدول  3آمده
است.

در بررسی معاینات انجام شده توسط سونوگرافی داپلر در
بیمارانی که دارای ریسک فاکتور باالی ابتالء به ترومبوز
ورید عمقی بودند 17 ،نفر ( )%10/30به این عارضه ابتالء
داشتند و نیازمند درمان بودند .از طرفی دیگر بررسی
ریسک فاکتورهای مؤثر بر ابتالء به ترومبوز ورید عمقی
که تمامی آنها در جدول  3آمده است ،نشاندهنده
11
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شد .نتایج اطالعات فردی اجتماعی شرکتکنندگان
مطالعه در جدول  1آمده است.

جدول  -3ارتباط متغیرهای کیفی با ترومبوز ورید عمقی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی شرکتکننده در
مطالعه بر اساس نتایج آزمون رگرسیون و همبستگی اسپیرمن

 دکتر دارا الوندفر و همكاران

متغیر
شاخص توده بدنی
تعداد جلسات شیمیدرمانی
مصرف سیگار
مصرف مشروبات الکلی
انجام ورزش منظم
شغل

آماره آزمون
*
1/403
α
-0/119
α
0/229
α
0/411
α
0/309
α
0/2011

سطح معنیداری
0/39
0/001
0/29
0/15
0/10
0/19

* آزمون رگرسیون :α ،همبستگی اسپیرمن

پیشگیرانه برای این بیماران را توصیه نمودند ( )27که با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
در قسمتی از مطالعه حاضر ارتباط تعداد جلسات
شیمیدرمانی با ابتالء به ترومبوز ورید عمقی بهدست آمد
که حاکی از ارتباط شیمیدرمانی و تعداد جلسات آن با
ابتالء به ترومبوز ورید عمقی بود .بهنظر میرسد داروهای
شیمیدرمانی عالوه بر تخریب سلولهای سرطانی ،با

بحث
در مطالعه حاضر که با هدف بررسی شیوع ترومبوز ورید
عمقی در زنان باالی  40سال مبتال به سرطان پستان
تحت شیمیدرمانی مراجعهکننده به درمانگاههای سطح
شهر تبریز طی سال  1397انجام شد؛ شیوع ترومبوز
ورید عمقی در زنان مبتال به سرطان پستان که در حال
درمان با شیمیدرمانی بودند %10/30 ،بود که از آمار
ارائه شده توسط کانگ و همکاران ( )2016که شیوع آن
را  %7گزارش نمودند ،باالتر بود ( .)14در این رابطه
کانگ و همکاران ( )2016معتقد بودند که شیمیدرمانی
یکی از دالیل اصلی ابتالء به ترومبوز ورید عمقی در
مبتالیان به سرطان است؛ زیرا این بیماران بهدنبال
دریافت داروهای شیمیدرمانی دچار افت فشارخون شده
و همچنین ضعف و ناتوانی بهدنبال شیمیدرمانی نیز
منجر به استراحتهای مطلق در آنان شده که این مسائل
موجب بروز ترومبوز ورید عمقی میگردد .نتایح مطالعه
حاضر با نتایج مطالعه آندرو و همکاران ( )2012که
شیوع ترومبوز ورید عمقی را برابر  %6گزارش نمودند ،نیز
همخوانی نداشت (.)26
در مطالعه گری و همکاران ( ،)2012شیوع ترومبوز ورید
عمقی حدود  %11گزارش شد .آنان در این رابطه چنین
معتقدند که ابتالء به سرطان و دریافت درمانهایی
همچون شیمیدرمانی بهدنبال فعل و انفعاالتی که بر
سلولهای خونی و جریان انعقاد خونی برجای میگذارند،
بیماران را مستعد ابتالء به ترومبوز ورید عمقی میکنند.
همچنین معتقد بودند که سهم اثر سرطان در ابتالء افراد
به ترومبوز ورید عمقی حدود  %7است و اقدامات

تخریب سلولهای خونی میتوانند فاکتورهای انعقادی را
تحت تأثیر قرار داده و موجب اختالل در سیستم انعقادی
گردند که این امر میتواند در بروز ترومبوز ورید عمقی
مؤثر باشد .نتایج مطالعه حاضر با نتایج چوپرا و همکاران
( )2014که تعداد جلسات شیمیدرمانی را بهعنوان عامل
پیشبینیکننده ابتالء به ترومبوز ورید عمقی گزارش
نمودند ،همخوانی داشت (.)28
در مطالعه فکری و همکاران ( )2014نیز شیوع ترومبوز
ورید عمقی در مبتالیان به سرطان تحت شیمیدرمانی
حدود  %20گزارش شد .محققین شیوع ترومبوز ورید
عمقی حین شیمیدرمانی را بیشتر از شیوع آن حین و
بعد از جراحی گزارش نموده و بیان کردند که
شیمیدرمانی و استفاده از داروهای مورد استفاده ،موجب
کاهش جریان خون و کاهش کیفیت سیستم انعقادی
خون میشوند و همین عوامل موجب ابتالء بیشتر
بیماران مبتال به سرطان به ترومبوز ورید عمقی میگردد
( )29که نتایج مطالعه آنان با مطالعه حاضر همسو بود .از
محدودیتهای مطالعه حاضر ،حجم نمونه کم ،عدم وارد
کردن بیماران جراحی شده و بیمارانی که رادیوتراپی
دریافت کردند ،بود .محققین انجام مطالعات بیشتر با
تکیه بر رفع محدودیتهای مطالعه حاضر را پیشنهاد
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 همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه برای بیماران.میکنند
مستعد ترومبوز ورید عمقی را در بالین و ارتباط نوع

تشكر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای

داروی شیمیدرمانی با ترومبوز برای مطالعات بعدی را
.توصیه مینمایند

تخصصی پژوهش مرکز تحقیقات واحد توسعه تحقیقات
بالینی (بیمارستان شهدا) و کمیته اخالق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کد اخالق شماره
.میباشد
IR.TBZMED.REC.1397.1059
بدینوسیله از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز جهت حمایتهای مالی از این طرح تشکر و
.قدردانی میشود
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شیوع ترومبوز ورید عمقی در مطالعه حاضر در بیماران
 برابر،با سرطان پستان که تحت شیمیدرمانی بودند
 بود که با تعداد جلسات شیمیدرمانی ارتباط%10/30
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