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 .1دانشیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی ،مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی ،مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .3پزشک عمومی ،مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .4کارشناس ارشد آمار ،مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .5رزیدنت گروه رادیوتراپی و انکولوژی ،مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاريخ دريافت 1305/90/14 :تاريخ پذيرش1305/11/93 :

مقدمه :سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در زنان است %35 .تمام سرطانهای پستان در زنان باالی  09سال
گزارش شده است ،مطالعه حاضر با هدف ارزیابی خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان باالی  09سال انجام شد.
روشكار :در این مطالعه چند مرکزی و گذشتهنگر و توصیفی 2023 ،پرونده زن مبتال به سرطان پستان مراجعه
کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) شهر مشهد در طی سالهای  1339تا 1301
مورد ارزیابی قرار گرفت .تمام اطالعات الزم شامل سن ،سابقه فامیلی ،پاتولوژی تومور ،مرحله بالینی تومور ،وضعیت
گیرندههای هورمونی و پروتئین  HER2تومور ،نوع جراحی ،نوع درمان ادجونت (رادیوتراپی ،کموتراپی ،هورمون
درمانی) از پروندهها استخراج شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )11انجام شد .میزان p
کمتر از  9/95معنادار در نظر گرفته شد.
يافتهها :پاتولوژی اکثر بیماران ( )%30/4داکتال کارسینوما انوازیو بود 191 .نفر ( )%15/3از بیماران گیرنده استروژن
مثبت 00 ،نفر ( )%50/35گیرنده پروژسترون مثبت و  30نفر ( HER2 )%14/40منفی داشتند .اکثر بیماران ()%01/4
تحت جراحی رادیکال ماستکتومی مدیفیه قرار گرفته بودند و شایعترین مرحله بیماری ( 11B )%33/54بود.
نتیجهگیری :سرطان پستان در زنان باالی  09سال بیشتر از نوع انوازیو داکتال کارسینوما میباشد و شایعترین
مرحله بیماری  II Bمیباشد .اکثر بیماران از نظر گیرنده هورمونی استروژن مثبت و از نظر  HER2منفی میباشند،
لذا پیشنهاد میشود که در رویکرد درمانی به این دسته از بیماران به خصوصیات بالینی اختصاصی آنها توجه شود.
كلمات كلیدی :استروژن ،پستان ،نئوپالسم

* نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر منا جودی؛ مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن951-33411513 :؛
پست الكترونیكjoudim@mums.ac.ir :
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انکولوژی رضا (ع) شهر مشهد در طی سالهای 1339
تا  1301مورد ارزیابی قرار گرفت .از نظر اخالقی این
مطالعه بر روی پرونده بیماران انجام شد و بر روی
بیماران مداخلهای صورت نگرفت .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :سن باالی  09سال ،ابتالء به سرطان
پستان و جنسیت خانم بود که از کل پروندههای بررسی
شده 133 ،بیمار سن باالی  09سال داشتند و تمام این
بیماران وارد مطالعه شدند .در بررسی پرونده این
بیماران 111 ،بیمار اطالعات کاملی از جهت نوع
پاتولوژی تومور ،مرحله بالینی تومور ،وضعیت
گیرندههای هورمونی و پروتئین  HER2تومور و نوع
جراحی داشتند .سایر اطالعات بیماران شامل :سن،
سابقه فامیلی ،سابقه فردی سایر سرطانها ،وضعیت
توده بدنی ،نوع پاتولوژی تومور ،مرحله بالینی تومور،
وضعیت گیرندههای هورمونی و پروتئین HER2
تومور ،نوع جراحی ،نوع درمان ادجونت (رادیوتراپی،
کموتراپی ،هورمون درمانی) نیز از پروندهها استخراج
شد .دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار
( SPSSنسخه  )11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از
جداول فراوانی جهت توصیف دادهها استفاده شد .میزان
 pکمتر از  9/95معنادار در نظر گرفته شد.

مقدمه
 سودابه شهید ثالث و همكاران

سرطان پستان شایعترین بدخیمی در زنان در سراسر
دنیا و دومین علت مرگ به دلیل سرطان در زنان
میباشد ( .)1در ایران نیز  %11از کل سرطانها مربوط
به سرطان پستان میباشد که رتبه اول ابتالء به سرطان
را در بین زنان ایرانی دارد ( .)2سن یکی از بزرگترین
ریسک فاکتورها برای ایجاد موارد جدید سرطان پستان
است .حدود  %59سرطانهای پستان در زنان  15سال و
باالتر و  %35بعد از  09سال رخ میدهد .شایعترین ساب
تایپ پاتولوژی در تمام سنین داکتال کارسینوم انوازیو
میباشد ( .)1 ،3درچند دهه اخیر با افزایش طول عمر
افراد ،میزان ابتالء به سرطان پستان در سنین باالی 09
سال افزایش داشته است ( .)4احتمال دارد تفاوتهایی
در بیولوژی و نتایج بالینی سرطان پستان بر حسب سن
وجود داشته باشد .پزشکان سن را به عنوان یک عامل
مهم در درمان بیماران لحاظ میکنند .از طرفی
بیماریهای زمینهای و همراه بر انتخاب نوع درمان
تأثیرگذار هستند؛ بهطوریکه خطر مورتالیتی با علت
ناشی از بیماریهای زمینهای در بیماران مبتال به سرطان
پستان  29برابر بیشتر است ( .)5مطالعات در مجموع
نشان میدهد که بیماران مسنتر مبتال به سرطان پستان
در مقایسه با بیماران جوانتر درمانهایکمتری دریافت
میکنند .امروزه مدارک قطعی وجود ندارد که بهترین
درمان در بیماران مسن چیست و یکی از علل آن
فاکتورها و خصوصیات بالینی متفاوت در این گروه سنی
از بیماران میباشد ( .)0 ،1تصمیمگیریهای درمانی
نباید تنها بر مبنای سن باشد .لذا مطالعه حاضر با هدف
ارزیابی وضعیت بیماران مبتال به سرطان پستان باالی
 09سال از نظر جنبههای کلینیکوپاتولوژیک در
بیمارستان امید مشهد و مرکز تخصصی رادیوتراپی و
انکولوژی رضا (ع) انجام شد تا بتوان در مطالعات بعدی
به بررسی تأثیر این خصوصیات بر درمان پرداخت.

يافتهها
در این مطالعه  2023پرونده مربوط به بیماران خانم
مبتال به سرطان پستان از سال  1339تا  1301بررسی
شدند که از این تعداد 133 ،مورد خانم و دارای سن
بیشتر از  09سال بودند 190 .نفر ( )%53/4از بیماران
سن بین  09-05سال و  01بیمار ( )%41/3سن بیشتر
و برابر  01داشتند که متوسط سن بیماران مورد بررسی
 04/31±3/05سال و محدوده سنی آنها بین 09-30
سال بود 113 .نفر ( )%15/2از بیماران خانهدار153 ،
بیمار ( )%35/5ساکن شهر و  119بیمار ( )%30/4آنها
فارس بودند .از  133بیمار مورد بررسی ،اطالعات
مربوط به شاخص توده بدنی  133بیمار در دسترس
بود 51 .نفر ( )%42/19از بیماران شاخص توده بدنی
نرمال ( 49 ،)13/5-25نفر ( )%39/90آنها اضافه وزن
( )25-20/0داشتند 21 ،نفر ( )%10/55بیماران چاق

روشكار
در این مطالعه چند مرکزی و گذشتهنگر و توصیفی،
 2023پرونده زن مبتال به سرطان پستان مراجعه
کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی
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(شاخص توده بدنی بیشتر یا مساوی  )39و  11نفر
( ) %3/20بیماران الغر (شاخص توده بدنی کمتر از
 )13/5بودند .همچنین متوسط شاخص توده بدنی در
بیماران برابر  25/00±5/52کیلوگرم بر متر مربع بود.
 125نفر ( )%03/12از بیماران بدون سابقه فامیلی
سرطان و  34نفر ( )%21/33دارای سابقه فامیلی
سرطان بودند .بیشترین نوع سرطان در سابقه فامیلی،
سرطان پستان ( )%34/11بود 5 .بیمار ( )%3/11مبتال
به سرطان ثانویه بودند که از این میزان  2بیمار سرطان
آندومتر ،یک بیمار سرطان پوست ،یک بیمار سرطان
ریه و یک بیمار مولتیپل میلوما همراه با سرطان پستان
داشتند 01 .مورد ( )%53/32تودهها در سمت چپ و
 11مورد ( )%41/43در سمت راست بودند .در این
مطالعه اطالعات آسیبشناسی  111زن باالی  09سال
مبتال به سرطان پستان در دسترس بود که بیشترین
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نوع پاتولوژی تومور نوع داکتال کارسینومای انوازیو
( )%30/4و سپس لوبوالر کارسینوما ( ،)%1/2مدوالری
کارسینوما ( )%3/0و کومدو ( )%9/1بود .میزان تومورها
با گیرنده استروژن مثبت  %15/3و تومورها با گیرنده
پروژسترون مثبت  %50/35بود .بیماران با تومور
 HER2منفی ( 9یا  30 )+1مورد ( ،)%14/5تومور
 HER2مثبت ( 20 )+3مورد ( )%21/9و تومور
 HER2مبهم ( 29 )+2مورد ( )%14/40بودند.
در بررسی  111بیمار 50 ،نفر ( )%35/49از بیماران
 140 ،N1نفر( M0 )%02/55و  34نفر ( )%52/10از
بیماران  T2بودند (جدول  .)1بیشتر بیماران
( )%33/54در مرحله  IIBو فقط  11نفر ( )%1/33در
مرحله  Iبودند .بیشترین نوع جراحی انجام شده
رادیکال ماستکتومی مدیفیه ( )%01/4بود (جدول .)2

 سودابه شهید ثالث و همكاران

مطالعه واالسیدو و همکاران ( )2990میانگین سنی
بیماران  05سال ( )0و در مطالعه جون جی و همکاران
( )2919میانگین سنی بیماران  05/2سال بود (.)19
در مطالعه حاضر در بررسی شاخص توده بدنی،
بیشترین فراوانی بیماران از نظر شاخص توده بدنی
( )%42/1در افراد با شاخص توده بدنی نرمال بود .به
عالوه در  34نفر از ( )%21/33بیماران سابقه فامیلی
سرطان وجود داشت که بیشتر از نوع سرطان پستان
بود .در مطالعه جون جی ( )2919میانگین شاخص
توده بدنی در جمعیت مورد مطالعه  24/15کیلوگرم بر
متر مربع بود که مشابه با مطالعه حاضر بود .همچنین
در مطالعه جون جی %2/1 ،بیماران سابقه فامیلی
سرطان پستان و  %09/1سابقه فامیلی سرطانهای
دیگر را داشتند که با مطالعه حاضر متفاوت بود (.)19
در مطالعه حاضر فراوانی گیرنده استروژن و پروژسترون
در تومور به ترتیب  %15/3و  %50/35و فراوانی بیماران
با تومور  HER2منفی  %14/5و تومور  HER2مثبت
 %21/9و فراوانی بیماران با کارسینوم داکتال انوازیو
 %30/4بود .در مطالعه روکو و همکاران (%31 )2919
بیماران دارای گیرنده استروژن در تومور بودند و %02
بیماران کارسینوم داکتال انوازیو داشتند که مشابه
مطالعه حاضر بود ( .)11در مطالعه جون جی %31/0
بیماران کارسینوم انوازیو %14/0 ،دارای تومور با گیرنده
استروژن و  %53/91دارای تومور با گیرنده پروژسترون
بودند و در  %19/4بیماران بروز بیش از حد پروتئین
 HER2مشاهده شد که اندکی با مطالعه حاضر تفاوت
داشت ( .)19در مطالعه سهیلی و همکاران ( )2913نیز
شایعترین یافته پاتولوژیک در زنان سنین قبل از
یائسگی فیبرآدنوما و در سنین پس از یائسگی داکتال
کارسینوما بود که مشابه نتایج جمعیت مورد بررسی
مطالعه حاضر بود ( .)1در مطالعه ملیک و همکاران
( )2913و دمیتراکوپولوس و همکاران ( )2915نیز
تومورهای پستان در سن بیش از  09سال بیشتر از نوع
گیرنده هورمونی مثبت بودند (.)13 ،12
در مطالعه حاضر اکثر بیماران در مرحله  IIبودند که با
نتایج مطالعه موسوی و همکاران ( )2990که %13
بیماران در مرحله  Iو  %50بیماران در مرحله  IIو %25

 33نفر ( )%51/1از بیماران تاموکسی فن 12 ،نفر ()%0/5
لتروزول 112 ،نفر ( )%09شیمی درمانی و  33نفر
( )%54/0رادیوتراپی دریافت کردند .شایعترین رژیم شیمی
درمانی مورد استفاده در بیماران ( CAFسیکلوفسفامید
 آدریامایسین  5 -فلوراسیل) ( )%55/4و سپسسیکلوفوسفاماید متوتروکسات فلوراستیل CMF
(سیکلوفسفامید  -متوتروکسات 5 -فلوراسیل) ()%33/0
و  12مورد (( CA + Taxane )%19/0آدریامایسین -
سیکلوفسفامید  +تاکسان) بود.
در مطالعه حاضر  49بیمار غیر متاستاتیک ،لنف نود
منفی وجود داشت که از این تعداد  0مورد ()%22/5
بدون گیرنده استروژن و  31مورد ( )%00/5دارای
گیرنده استروژن بودند .بیشترین درمان سیستمیک
دریافتی در بیماران بدون گیرنده استروژن تومور ،فقط
شیمی درمانی ( )%00/3و در بیماران با تومور گیرنده
استروژن ،فقط هورمون درمانی ( )%54بود.
در  33بیمار غیر متاستاتیک ،لنف نود مثبت وجود
داشت که از این تعداد  33مورد ( )%30/5بدون گیرنده
استروژن و  55مورد ( )%12/5دارای گیرنده استروژن
بودند .بیشترین درمان سیستمیک در بیماران با تومور
فاقد گیرنده استروژن ،شیمی درمانی ( )%31/3و در
بیماران با تومور گیرنده استروژن ،شیمی درمانی به
اضافه هورمون درمانی ( )%53/2بود.

بحث
سرطان پستان شایعترین بدخیمی در زنان در سراسر
دنیا و شایعترین علت مرگ به دلیل سرطان در زنان
میباشد .سن ،یکی از بزرگترین ریسک فاکتورها برای
ایجاد موارد جدید سرطان پستان است .حدود %59
سرطانهای پستان در زنان  15سال و باالتر و %35
موارد بعد از  09سال رخ میدهد.
در مطالعه حاضر در بررسی  133پرونده زن مبتال به
سرطان پستان باالی  09سال ،اکثر بیماران در سن
 09-05سال بوده و میانگین سنی  04/31±3/05سال
داشتند .میانگین سنی در مطالعات دیگر تفاوت زیادی
با مطالعه حاضر نداشت .در مطالعه بنوتو و همکاران
( )2919میانگین سنی بیماران  05/1سال ( ،)3در
4

نتیجهگیری
سرطان پستان در زنان باالی  09سال بیشتر از نوع
داکتال کارسینوما مهاجم و در مرحله  IIBمیباشد و
اکثر بیماران از نظر گیرنده هورمونی استروژن مثبت و
از نظر  HER2منفی میباشند ،لذا پیشنهاد میشود
که در رویکرد درمانی به این دسته از بیماران به
خصوصیات بالینی اختصاصی آنها توجه شود.

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از تمام همکاران محترم بیمارستان امید و
مرکز تخصصی رضا که ما را در انجام این مطالعه یاری
کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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 خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان باالی  07سال

بیماران در مرحله  IIIبودند مطابقت داشت ( .)14در
مطالعه حاضر بیشترین جراحی انجام شده در بیماران
ماستکتومی رادیکال مدیفیه ( )%01/4بود که با نتایج
مطالعه بنوتو و همکاران (( )2919جراحی ماستکتومی
رادیکال مدیفیه در  %30بیماران) و مطالعه ویالری و
همکاران (( )2919جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه
در  %11/95بیماران) متفاوت بود ،ولی با مطالعه جون
جی که  %2/1بیماران تحت جراحی المپکتومی%0/1 ،
تحت جراحی ماستکتومی %01/0 ،تحت جراحی
ماستکتومی رادیکال مدیفیه و  %12/5تحت جراحی
رادیکال ماستکتومی قرار گرفتند ،همخوانی داشت (،15
.)3 ،19
در مطالعه حاضر  %50از بیماران هورمونتراپی%09 ،
شیمی درمانی و  %54/0رادیوتراپی دریافت کردند که
تفاوت قابل مالحظهای با مطالعه وانگ و همکاران
( )2911داشت .در مطالعه ذکر شده هورمون درمانی
در  %33بیماران ،شیمی درمانی در  %12بیماران و
رادیوتراپی در  %25بیماران انجام گرفته بود و این
تفاوتها احتماالً به دلیل مراحل بالینی مختلف میباشد
( .)11در مطالعه آنگاریتا و همکاران ( )2915زنان باالی
 09سال مبتال به سرطان پستان به سه گروه سنی
تقسیم شدند و خصوصیات پاتولوژیک و رویکرد درمانی
بین آنها مقایسه شد که در زنان با سن بیش از 39
سال نسبت به سنین  09-04سال و  05-00سال سایز
تومورها بزرگتر ،درگیری لنفاوی بیشتر ،گیرنده
هورمونی مثبت و  HER2منفی بود و رویکرد جراحی

ماستکتومی بیشتر از جراحی حفظ پستان بود و
هورمون درمانی شایعترین نوع درمان ادجونت بود
(.)10
از محدودیتهای این مطالعه عدم وجود سیستمهای
ثبت بیماری و در نتیجه عدم دسترسی به اطالعات
تمام بیماران بود و از نقاط قوت مطالعه حاضر بررسی
 19ساله بیماران در دو مرکز انکولوژی و در نتیجه
امکان دسترسی به تعداد نمونه کافی بود .پیشنهاد می-
شود که در مطالعات بعدی ارتباط خصوصیات بالینی با
نوع درمان و بقای بیماران مبتال به سرطان پستان باالی
 09سال مورد بررسی قرار گیرد.
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