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بررسی میزان بقاء  1تا  11ساله سرطان پستان در زنان
ایرانی :یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل
آرزوکریمی ،1زینب مرادی ،1دکتر کورش سایه میری ،*۲دکتر علی دلپیشه،3
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کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
دانشیار گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
استاد گروه اپیدمیولوژی بالینی ،مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی -اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
کارشناسی ارشد بیوشیمی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت1315/3/23 :

تاریخ پذیرش1315/6/8 :

مقدمه :سرطان پستان ،شایعترین بدخیمی عضوی در زنان است که ساالنه باعث  %11مرگ و میر در زنان سراسر
جهان میشود .برآورد میزان بقاء در بیماران مبتال به این سرطان ،میتواند به عنوان یکی از شاخصهای مهم در
کنترل بیماری و ارزیابی روشهای درمانی مورد استفاده قرار گیرد .میزان بقاء سرطان پستان در کشور به صورت
پراکنده گزارش شده و اطالع جامعی در دسترس نیست .در نتیجه مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بقاء یک تا 11
ساله سرطان پستان در زنان به روش فراتحلیل انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل اطالعات در مورد میزان بقاء  1تا  11ساله سرطان پستان در
زنان ایرانی در تمام مقاالت منتشر شده تا پایان سال  1312از طریق جستجو در بانکهای اطالعاتی ،Iranmedex
 Scopus ،science Direct ،web of science ،PubMed ،SID ،Magiranو  google scholarبا استفاده
از کلمات کلیدی و ترکیبات آن ها ،توسط دو پژوهشگر آموزش دیده به طور مستقل استخراج شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از مدل اثرا ت تصادفی در متاآنالیز ،متارگرسیون و آزمون کوکران توسط نرم افزار (STATAنسخه
 )11/1و ( SPSSنسخه  )16انجام شد .میزان  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :تعداد  1۱مطالعه با حجم نمونه  11111نفر وارد فرآیند فراتحلیل شدند .میزان بقاء  1ساله سرطان پستان
در زنان ایران  5 ،%14ساله  %۱1و  11ساله  %56و میزان بقاء  3 ،2و  4ساله به ترتیب  %۱1 ،%83و  %۱1برآورد شد.
در مطالعات مورد بررسی ،کمترین میزان بقاء  1ساله مربوط به مطالعه استان اردبیل با میزان بقاء  %82و بیشترین
میزان مربوط به مطالعه استان تهران با میزان  %11بود.
نتیجهگیری :میزان بقاء  1و  5ساله سرطان پستان در زنان ایرانی در حد مطلوب میباشد و با افزایش سالهای
سپری شده از زمان تشخیص ،میزان بقاء کاهش مییابد.
کلمات کلیدی :سرطان پستان ،فراتحلیل ،میزان بقاء

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر کورش سایه میری؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران .تلفن1841-334288۱ :؛ پست الكترونیک:
sayehmiri@razi.tums.ac.ir
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در مطالعات گوناگون ،عوامل مختلفی برای بقاء بدون
بیماری شناخته شده است ( .)8لذا با توجه به اینکه
سرطان پستان بیشتر زنان جوان و میانسال را درگیر
میکند ،میتواند تأثیر غیر قابل جبرانی بر خانواده و
اجتماع بگذارد و هزینههای هنگفتی بر سیستمهای
بهداشتی و درمانی تحمیل کند و با توجه به اینکه
میزان بقاء سرطان پستان در مناطق مختلف کشور به
طور مجزا برآورد شده است و اطالعاتی در زمینه میزان
بقاء در سطح کشوری منتشر نشده است ،مطالعه حاضر
با هدف تعیین بقاء  1تا  11ساله سرطان پستان در
زنان ایرانی به روش فراتحلیل انجام شد.

مقدمه
 آرزو کریمی و همكاران

بار جهانی ابتالء به سرطان روندی رو به رشد داشته و
انتظار میرود تعداد موارد جدید آن از  11میلیون نفر در
سال  2111میالدی به  15میلیون نفر در سال2121
افزایش یابد که حدود  %61از این موارد در کشورهای در
حال توسعه خواهد بود ( .)1سرطانها در کشورهای
توسعه یافته دومین عامل شایع مرگومیر و در کشورهای
در حال توسعه از جمله ایران بعد از بیماریهای قلب و
عروق و سوانح ،سومین علت مرگ و میر است (.)2
سرطان پستان ،شایعترین سرطان زنان به خصوص در
منطقه مدیترانه شرقی و دومین علت مرگ ناشی از
سرطان در زنان بعد از سرطان ریه است ( .)۱-1در
ایران  %16از کل سرطانها مربوط به سرطان پستان
میباشد که رتبه اول ابتالء به سرطان را در بین زنان
ایرانی دارد ( .)8بیشترین عامل ایجاد کننده سرطان
پستان ،عوامل محیطی و ژنتیکی هستند ( .)2برخی
عوامل خطر ابتالء به سرطان پستان شامل :سن ازدواج،
سن قاعدگی و یائسگی ،سن حاملگی ،مدت زمان
شیردهی ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،شغل و
سابقه فامیلی ابتالء به سرطان پستان میباشد (.)11 ،1
این بیماری  %26از موارد سرطان تازه تشخیص داده
شده را شامل شده است؛ بهطوریکه در جهان ،میزان
بروز آن  38در  111هزار نفر است و مسئول  %15از
مرگهای مرتبط با سرطان در زنان میباشد و همچنین
شایعترین علت مرگ در بین زنان  45-55سال است
( .)6ایران یکی از کشورهایی است که میزان بروز سرطان
پستان کمتری نسبت به سایر کشورها دارد ،اما افزایش
میزان بروز آن در سالهای اخیر ،این بیماری را به عنوان
رایجترین بدخیمی در میان زنان ایرانی نشان داده است.
بروز سرطان پستان در زنان ایرانی حدود یک دهه قبل از
زنان کشورهای توسعه یافته است و بیش از %31
بیماران ،زیر 31سال سن دارند و میزان بروز آن در ایران
 %25هزار نفر است (.)11 ،6
در سرطانها بقاء بیمار به عنوان معیار اصلی کنترل
بیماری و اندازهگیری تأثیر درمان پذیرفته شده است
( .)11بقاء بدون بیماری یکی از متداولترین معیارها،
برای ارزیابی درمان بیماران مبتال به سرطان است که

روشکار
پژوهش حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک و
فراتحلیل جهت برآورد میزان بقاء  1تا  11ساله سرطان
پستان در زنان ایرانی است که بر روی مقاالت و پایان-
نامههای فارسی و انگلیسی زبان انجام شد .در این
مطالعه تمام مقاالت منتشر شده تا پایان سال 1312
طی جستجو در بانکهای اطالعاتی ،Iranmedex
،web of science ،PubMed ،SID ،Magiran
 Scopus ،science Directو google scholar
استخراج شدند .جستجوی مقاالت با استفاده از کلمات
کلیدی فارسی سرطان ،سرطان پستان ،میزان بقاء،
ایران و در نمایههای خارجی از واژگان cancer
 survival rate ،iran ،women ،breastو ترکیبات
آنها انجام شد .جستجوی مقاالت توسط دو نفر از
پژوهشگران آموزش دیده به صورت مستقل انجام شد.
سپس طی مطالعه چکیده مقاالت ،موارد تکراری و غیر
مرتبط حذف شدند و اطالعات مقاالت مرتبط توسط دو
پژوهشگر به طور مستقل استخراج شدند و توسط چک
لیست مربوطه از لحاظ کیفیت مورد ارزیابی قرار
گرفتند .در صورت اختالف نظر بین پژوهشگر اول و
دوم ،مقاله توسط پژوهشگر سوم ارزیابی شد.
بر اساس جستجو در بانکهای اطالعاتی مذکور ،تعداد
 31مقاله مرتبط با میزان بقاء سرطان پستان در کشور
ایران یافت شد .پس از بررسی چکیده مقاالت12 ،
مقاله به دلیل تکراری بودن و عدم وجود اطالعات مورد
11

نیاز و یک مقاله به دلیل عدم کیفیت مطلوب ،از مطالعه
حذف شدند .در نهایت  1۱مقاله که دارای معیارهای

نتیجه جستجوی اولیه ( 31مقاله)
مقاالت تکراری = 1
مقاالت غیر مرتبط = 3
مقاالت مرتبط با اهداف مطالعه ( 18مقاله)

 1مقاله فاقد کیفیت مطلوب

مقاالت مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل نهایی ( 1۱مقاله)

تعداد  13مقاله در مورد
میزان بقای  5ساله
سرطان پستان در زنان
ایرانی وارد مطالعه شد.

تعداد  6مقاله در مورد
میزان بقای  1ساله
سرطان پستان در زنان
ایرانی وارد مطالعه شد.

تعداد  4مقاله در مورد
میزان بقای  11ساله
سرطان پستان در زنان
ایرانی وارد مطالعه شد.

شكل  -1نمودار مراحل ورود و انتخاب مقاالت جهت انجام فراتحلیل

کیفیت مقاالت با استفاده از چک لیست استروب 1مورد
ارزیابی قرار گرفت ( .)12دادههای مورد نیاز توسط چک
لیستی از قبل تهیه شده که شامل :حجم نمونه ،مکان
مطالعه ،زمان مطالعه ،نوع مطالعه ،میزان بقاء  1تا 11
ساله ،میانگین و میانه بقاء بود ،استخراج شدند.
تمام مقاالت و پایاننامههای فارسی و انگلیسی مرتبط با
میزان بقاء سرطان پستان در زنان ایرانی که تا پایان
سال  1312منتشر شده بودند و دارای اطالعات مورد
نیاز مانند میزان بقاء  1تا  11ساله ،حجم نمونه ،مکان
مطالعه و کیفیت مطلوب بودند ،وارد مطالعه شدند.
مطالعاتی که در گروههای جمعیتی خاص ،فاقد تعداد
نمونه کافی ،جمعیت مورد مطالعه نامشخص و فاقد
کیفیت مطلوب بودند ،از مطالعه حذف شدند.
میزان بقاء  1تا  11ساله در مطالعات با استفاده از
میانگین میزان بقاء و فاصله اطمینان  %15آنها بر
اساس میانگین وزنی در نظر گرفته شد؛ بهطوریکه
هرچه فاصله اطمینان کمتر بود ،وزن تأثیر مطالعه بر

نتایج فراتحلیل افزایش مییافت .جهت برآورد ناهمگنی
مطالعات از شاخص ( I2شاخص I2کمتر از  25ناهمگنی
ضعیف 25-۱5 ،ناهمگنی متوسط و بیشتر از ۱5
ناهمگنی زیاد) و آزمون کوکران استفاده شد .با توجه به
ناهمگنی زیاد مطالعات ،ترکیب نتایج نیز با استفاده از
مدل اثرات تصادفی در متاآنالیز انجام شد .بررسی
ارتباط سال انجام مطالعه و حجم نمونه با میزان بقاء
توسط متارگرسیون ،بررسی سوگرایی انتشار از آزمون
 Eggerو  Beggs funnel plotو تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار ( STATAنسخه )11/1
و ( SPSSنسخه  )16انجام شد .میزان  pکمتر از
 1/15معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
تعداد  1۱مقاله با حجم نمونه  11111با میانگین حجم
نمونه  ۱11نفر در هر مطالعه وارد فراتحلیل شدند که ۱
مطالعه در تهران ( 5 ،)%41مطالعه ( )%21در مرکز
کشور 3 ،مطالعه ( )%18در شمال کشور و  2مطالعه
( )%12در شرق کشور انجام شده بود .مقاالت مرتبط با
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 بررسی میزان بقای  1-11ساله سرطان پستان

ورود به مطالعه بودند ،وارد فرآیند فراتحلیل شدند
(شکل .)1

در جدول  1ارائه شدهاند.

موضوع مطالعه حاضر در بین سالهای  13۱1تا 1381
انجام شده بودند .مشخصات کلی مقاالت مورد بررسی
 آرزو کریمی و همكاران

جدول  -1مشخصات کلی مقاالت مورد بررسی که شامل معیارهای ورود به مطالعه بودند.
نویسنده

مکان
مطالعه

زمان انجام
مطالعه

حجم
نمونه

بقاء 1
ساله

یغمایی
اکبری
نائینی
رجائی فرد
وحدانی نیا
مقدمی فرد
خدابخش
اکبری
فاضلی
مردای مرجانی
رنجبران

سمنان
تهران
تهران
شیراز
تهران
تهران
تهران
تهران
مرکزی
مشهد
تهران

1111
1115
111۱
2111
2113
2115
2115
2116
211۱
211۱
۸۰۰۲

51
154
242
311
16۱
133
133
464
411
331
114

1/86

1/62

1/11
1/1۱

1/14
1/82

فتوحی

شیراز

2118

64

مرتضی سدهی

اردبیل

2111

161

حیدری

گرگان

2111

863

رضائیان

شیراز

2111

1148

اکبری

تهران

2111

435

بقاء 3
ساله

بقاء 2
ساله

بقاء 4
ساله

1/18
1/11

1/16
1/8

1/12
1/۱2

1/81
1/65

1/82

1/۱1

1/6۱

1/51

بقاء 5
ساله

بقاء 11
ساله

1/58
1/۱6
1/81
1/۱1
1/62
1/۱2
1/۱2
1/81
1/8۱

1/4۱

1/53

1/۱۱

1/82
1/66
1/51
1/6۱
1/۱6

1/58
1/81

میزان بقاء  1ساله سرطان پستان در زنان ایران -1۱( %14
 :11فاصله اطمینان  )%15و بقاء  5ساله :65-۱8( %۱1
فاصله اطمینان  )%15بود .بیشترین میزان بقاء سرطان

1/45
1/۱۱

پستان در زنان کشور ایران مربوط به بقاء  1ساله و
کمترین میزان بقاء مربوط به بقاء  11ساله بود (جدول .)2

جدول -۲برآورد میزان بقاء  1تا  11ساله سرطان پستان در زنان ایرانی به صورت فراتحلیل
میزان بقاء برحسب سال

تعداد مطالعه

تعداد نمونه

میزان بقاء %

فاصله اطمینان %15

بقاء  1ساله
بقاء  2ساله
بقاء  3ساله
بقاء  4ساله
بقاء  5ساله
بقاء  11ساله

6
3
۱
3
13
4

1512
111
2651
111
42۱1
168۱

%14
%83
%۱1
%۱1
%۱1
%56

()11–1۱
()68–1۱
()۱1–8۱
()51–11
()65–۱8
()38–۱4

 4مطالعه میزان بقاء  11ساله برآورد شده بود که
کمترین بقاء  11ساله مربوط به مطالعه حیدری و
همکاران ( )2111با میزان  :%42-48( %45فاصله
اطمینان  )%15بود (( )15نمودار  .)3تست پراکندگی
برای بقاء یکساله  ،p=1/1111 ،I2:%14/۱برای بقاء 5
ساله  p=1/1111 ،I2:%16/3و برای بقاء  11ساله
 p=1/1111 ،I2:%18/1برآورد شد که از نظر آماری
معنیدار بود (نمودار .)1-3

در مطالعات مورد بررسی ،کمترین میزان بقاء  1ساله
مربوط به مطالعه استان اردبیل ( )13با میزان بقاء %82
( :%۱6-88فاصله اطمینان  )%15و بیشترین میزان
مربوط به مطالعه استان تهران ( )14( )13۱6با میزان
 %11بود (نمودار  .)1کمترین و بیشترین بقاء  5ساله
به ترتیب مربوط به مطالعه مرتضی سدهی ()2111
 :%43-51( %51فاصله اطمینان  )%15و مطالعه نائینی
سال ( :%85-13( %81 )111۱فاصله اطمینان )%15
بود (( )14 ،13نمودار  .)2در مطالعات جمعآوری شده،
02

%

 بررسی میزان بقای  1-11ساله سرطان پستان

Study

Weight

)ES (95% CI

ID

12.28

)0.82 (0.76, 0.88

)Firozemami (2009

7.49

)0.87 (0.78, 0.96

)Yaghmaee (1991

17.97

)0.91 (0.88, 0.94

)Moradi marjane (2007

20.00

)0.97 (0.95, 0.99

)Rajaeefard (2001

20.71

)0.98 (0.97, 0.99

)Fazeli (2007

21.55

)1.00 (1.00, 1.00

)Naeini (1997

100.00

)0.94 (0.91, 0.97

)Overall (I-squared = 94.7%, p = 0.000

NOTE: Weights are from random effects analysis
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فاصله اطمینان  ۵۹درصدی در هر مطالعه را نشان میدهد .عالمت لوزی میزان بقاء  1ساله سرطان پستان در زنان ایران را برای کل
مطالعات نشان میدهد.

Study

%
Weight

)ES (95% CI

ID

7.73

)0.77 (0.70, 0.83

)Akbari (1995

7.62

)0.62 (0.55, 0.69

)Vahdani niya (2003

7.57

)0.72 (0.64, 0.80

)moghadami fard (2005

8.14

)0.81 (0.77, 0.85

)Akbari (2006

7.67

)0.82 (0.75, 0.89

)Ranjbaranvin (2008

6.78

)0.66 (0.54, 0.78

)Fotuhi (2008

7.56

)0.51 (0.43, 0.59

)Firozemami (2009

8.18

)0.67 (0.64, 0.70

)Heidari (2010

8.20

)0.58 (0.55, 0.61

)Rezaeeyan (2010

6.33

)0.58 (0.44, 0.72

)Yaghmaee (1991

7.96

)0.70 (0.65, 0.75

)Rajaeefard (2001

8.16

)0.87 (0.84, 0.90

)Fazeli (2007

8.10

)0.89 (0.85, 0.93

)Naeini (1997

100.00

)0.71 (0.64, 0.78

)Overall (I-squared = 96.3%, p = 0.000
NOTE: Weights are from random effects analysis
0
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%
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Study

Weight

)ES (95% CI

ID

25.86

)0.77 (0.73, 0.81

)Akbari (2006

25.94

)0.45 (0.42, 0.48

)Heidari (2010

22.67

)0.47 (0.33, 0.61

)Yaghmaee (1991

25.53

)0.53 (0.47, 0.59

)Rajaeefard (2001

100.00

)0.56 (0.38, 0.74

)Overall (I-squared = 98.1%, p = 0.000

NOTE: Weights are from random effects analysis
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برای کل مطالعات نشان میدهد.

 Eggerمورد بررسی قرار گرفت ( )p=1/۱۱که در این
آزمون احتمال وجود سوگرایی انتشار از نظر آماری
معنیدار نبود (نمودار .)5

بر اساس نمودار متارگرسیون ،میزان بقاء  5ساله با
افزایش سال انجام مطالعه کاهش مییافت که این
رابطه از نظر آماری معنیدار نبود (( )p=1/58نمودار
 .)4سوگرایی انتشار نیز توسط آزمونهای  Beggو

1.2
1
.8
.6
.4

نمودار -4نمودار متارگرسیون میزان بقاء  ۹ساله بر اساس سال انجام مطالعه
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نمودار  -۹نمودار قیفی میزان بقاء  ۹ساله

ترتیب  %۱8و  %63بود که این افزایش بقاء طی این
سالها احتماالً ناشی از پیشرفتهای تشخیصی و درمانی
میباشد ( .)5تشخیص زودهنگام بیماری در میزان بقاء
کلی تأثیر بسزایی دارد و باعث بهبود آن می شود .این
واقعیت در اکثر مطالعات جهانی به اثبات رسیده است
(.)16 ،6
در مطالعه حاضر میزان بقاء  1ساله سرطان پستان %14
برآورد شد که با اکثر مطالعات از جمله مطالعه فاضلی و
همکاران ( )2114در استان مرکزی (میزان بقاء یک
ساله  ،)%18نائینی و همکاران ( )2111در تهران
(میزان بقاء یک ساله  ،)%11رجاییفرد و همکاران
( )2115در شیراز (میزان بقاء یک ساله  )%1۱و مرادی
مرجانه و همکاران ( )211۱در مشهد (میزان بقاء یک
ساله  )%11همخوانی داشت ( .)18 ،1۱ ،14 ،2دلیل
باال بودن این میزان بقاء در اکثر مطالعات احتماالً این
است که دانش جهانی و ایران برای درمان این بیماری
حداقل در سالهای اولیه باال است و احتمال مرگ در
اثر این سرطان در سالهای اولیه اگر به موقع تشخیص
داده شود ،تقریباً به صفر درصد میرسد.
در مطالعه حاضر میزان بقاء  5ساله  %۱1به دست آمد.
این میزان با بقاء به دست آمده از مطالعات مقدمیفرد و
همکاران ( ،)%۱2( )2111رجاییفرد و همکاران ()2115

بحث
یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مشکالت سالمتی
در زنان سراسر دنیا ،سرطان پستان است .سرطان پستان
یک بیماری چند عاملی است که ژنتیک ،عوامل هورمونی
و تقابل بین اشخاص و محیط در ایجاد آن نقش دارند.
این سرطان در بین تمام سرطانها ،درصد زیادی از ابتالء
و مرگ و میر را به خود اختصاص میدهد که در دنیا و
ایران در بین سرطانهای زنان ،رتبه اول را به خود
اختصاص داده است ( .)۱ ،2سرطان پستان ،پنجمین
سرطان کشنده پس از سرطان معده ،لوسمی ،ریه و
برونش ،کبد و مجاری صفراوی در زنان ایرانی به شمار
می رود که باعث مرگ  1211زن در هر سال میشود و
میزان آن  4/3در صدهزار زن ایرانی است (.)16
محققین مطالعات متعددی را برای برآورد میزان بقاء عمر
 5ساله بعد از سرطان که نشاندهنده احتمال زنده
ماندن فرد بعد از تشخیص و درمان است ،انجام دادهاند.
این میزان در صورت عدم درگیری غدد لنفاوی %81-11
میباشد ،ولی در صورت انتشار تومور به غدد لنفی زیر
بغلی به  %61-۱5میرسد .از سال  1161تا ،1163
میزان بقاء  5ساله سرطان پستان برای سفیدپوستان و
زنان آفریقایی آمریکایی به ترتیب  %63و  %46گزارش
شد ،در حالی که این میزان در سال  1181تا  118۱به
02
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Begg's funnel plot with pseudo 95% confidence limits

 آرزو کریمی و همكاران

 %23از بقاء  5ساله و  %41از بقاء  11ساله بیشتر است
که نشان میدهد با افزایش سالهای سپری شده از زمان
تشخیص بیماری میزان بقاء به طور فزایندهای کاهش
مییابد .در نتیجه با انجام اقدامات تشخیصی و درمانی
مناسب در مراحل ابتدایی بروز بیماری میتوان نسبت به
افزایش بقاء بهتر این بیماران و بهبود کیفیت زندگی آن-
ها اقدام نمود .لذا پیشنهاد میشود مسئولین بهداشتی و
درمانی کشور با ارائه راهکارهای مناسب مانند برنامه
آموزش خودآزمایی پستان ،ماموگرافی و  ...در همه
مناطق کشور نسبت به بهبود بقاء بیماران اقدام نمایند.

( ،)%۱1شرستا پال و همکاران ( )%۱4( )2114و یانگ و
همکاران ( )%۱5/2( )2115همخوانی داشت (،1۱ ،3
 .)21 ،11ولی با مطالعه نائینی و همکاران ()2111
( )%81و فاضلی و همکاران ( )%81( )2114همخوانی
نداشت (.)14 ،2
در مطالعه رجائیفرد و همکاران ( )2115میزان بقاء 11
ساله  %53برآورد شد ( .)1۱این مطالعه با مطالعه حاضر
که میزان بقاء  11ساله  %56محاسبه شد ،تقریباً
همخوانی داشت .اما میزان به دست آمده در مطالعه
حاضر از مطالعه یغمایی و همکاران ( ،)2118حیدری و
همکاران ( )2111و یانگ و همکاران ( )2115که میزان
بقاء  11ساله در آنها به ترتیب  %45 ،%4۱و %41/5
بود ،بیشتر ( )21 ،15 ،5و از میزان بقاء  %۱۱که در
مطالعه اکبری و همکاران ( )2118و  %6۱که در مطالعه
پیگرا ( )2114به دست آمده بود ،کمتر بود (.)21 ،4
محدودیتهای این مطالعه شامل :عدم دسترسی به متن
کامل برخی مطالعات که طی مکاتبه با نویسنده مقاالت
دریافت شد ،عدم برآورد بقاء  1-11ساله سرطان در
برخی مطالعات و محدود بودن برآورد بقاء به چند سال،
نامشخص بودن مکان ،زمان و جمعیت تحت مطالعه در
برخی مقاالت ،همپوشانی برخی مطالعات انجام شده که
منجر به حذف آنها از مطالعه شد و محدود بودن تعداد
مقاالت در برآورد بقاء  4و  11ساله بود.
بر اساس نتایج حاصل فراتحلیل مطالعات ،میزان بقاء 1
ساله سرطان پستان در زنان ایران  %14است که حدود

نتیجه گیری
میزان بقاء  1و  5ساله سرطان پستان در زنان ایرانی در
حد مطلوب میباشد و با افزایش سالهای سپری شده از
زمان تشخیص ،میزان بقاء کاهش مییابد .لذا پیشنهاد
میشود لذا انجام غربالگری زودرس سرطان پستان در
زنان کشور میتواند باعث افزایش بقاء بیماران شود.
همچنین آموزش خودآزمایی به زنان جهت شناسایی
سرطان در مراحل اولیه آن باید مورد توجه قرار گیرد.

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم جهت تأمین اعتبار مالی پروژه و همچنین
کمیته تحقیقات دانشجویی ایالم تشکر و قدردانی میشود.
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