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بررسی عوامل مؤثر بر پیش آگهی بیماران مبتال به
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استادیار گروه زنان و مامایي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ،سبزوار ،ایران.
دانشیار گروه رادیوتراپي انکولوژی ،مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایران.
متخصص رادیوتراپي انکولوژی ،مرکز تخصصي رادیوتراپي انکولوژی رضا ،مشهد ،ایران.
دانشجوی پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ،سبزوار ،ایران.
دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکي ،مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1305/10/11 :تاریخ پذیرش1305/12/14 :

مقدمه :مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده در ایران نشاندهنده روند افزایشي ابتالء به سرطان پستان است و در حال
حاضر به یکي از نگرانيهای اصلي پژوهشگران تبدیل شده است .در مناطق و جمعیتهای گوناگون ،بررسيهای متعددی
انجام شده که هر کدام عوامل مختلفي را بر میزان بقاء بیماران مؤثر دانستهاند .مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر
بر پیشآگهي بیماران مبتال به سرطان پستان ،در بازه زماني  5ساله انجام شد.
روشكار :در این مطالعه مقطعي ،اطالعات همه بیماران زن مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده به مرکز تخصصي
رادیوتراپي انکولوژی رضا از سال  1336تا  1301مورد بررسي قرار گرفته و تأثیر متغیرهای مختلف (از جمله سن ،نوع
پاتولوژی ،گیرندههای هورموني شامل استروژن گیرنده ،پروژسترون گیرنده ،بیان پروتئین  )Her2بر میزان بقاء بیماران
سنجیده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )13و آزمون رگرسیون کاکس و آنالیز
بقاء انجام شد .مقادیر  pکمتر از  1/15معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در مطالعه حاضر ،میانگین سن بیماران مبتال به سرطان پستان  40/13±11/55سال بود .میانگین بقاء کلي
بیماران با سن کمتر از  43سال 51/06 ،ماه و میانگین افراد مسنتر از  43سال 52/03 ،ماه بود که از نظر آماری تفاوت
معناداری بین دو گروه وجود نداشت ( ،)p=1/336مرحله بیماری تأثیر معناداری بر بقاء کلي داشت و مشاهده شد که هر
چه مرحله بالیني ( )Stageبیماری بیشتر ميشود میانگین بقاء کلي بیماران کاهش ميیابد ( .)p=1/111میزان بقاء کلي
با افزایش بیان گیرنده استروژن به شکل معناداری کاهش داشت (.)p=1/111
نتیجهگیری :با توجه به تأثیر معنادار مرحله بالیني سرطان و بیان رسپتور استروژن بر میزان بقاء بیماران و همچنین
دستیابي به میانه سني حدود  43سال در مبتالیان ،انجام غربالگری و شناسایي موارد دارای احتمال خطر با پیش آگهي
بد در این سنین ضروری به نظر ميرسد.
كلماتكلیدی :بقاء ،پیشآگهي ،سرطان پستان

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر سودابه شهیدثالث؛ مرکز تحقیقات سرطان ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن151-33461513 :؛
پست الكترونیكshahidsaless@mums.ac.ir :
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مقدمه
سرطان پستان نوعي بیماری هتروژن است که طیف
وسیعي از توانایيهای بیولوژیک را دارا است ( .)1شیوع
این سرطان در ایران رو به افزایش است .این روند معلول
افزایش فاکتورهای خطر سرطان پستان ميباشد .شیوع
سرطان پستان در سال  2111از  16/5به ازای 111111
زن به  33/6به ازای هر  111111زن در سال 2110
افزایش یافته است و این مقدار در سال  2121تا  63به
ازای هر  111111زن نیز افزایش خواهد یافت .در بین
گروههای سني ،گروه سني  45-46سال بیشترین شیوع
سرطان پستان را در میان زنان دارا هستند ( .)2اصول
درمان سرطان پستان بر پایه وسعت بیماری ،یافتههای
آسیب شناسي سرطان ،سن ،وضعیت یائسگي بیمار،
برخي معیارهای پیش آگهي بیولوژیک و انتخاب خود
بیمار تعیین ميشود .اساس درمان بیماران بر پایه
جراحي ،پرتودرماني و درمانهای سیستمیک ميباشد
( .)3متأسفانه با روند رو به رشد سرطان پستان در کشور
ما هزینههای ساالنهای که این بیماری بر کشور تحمیل
ميکند نیز رو به افزایش است که این امر خود گسترش
مطالعات پیرامون این بیماری را توجیه ميکند (.)4
افزایش بقاء بیماران مبتال به سرطان پستان به عنوان
موضوعي مهم ،مورد بررسي مطالعات داخل و خارج
کشور قرار گرفته است .در مطالعات گوناگون متغیرهای
مختلفي به عنوان عوامل مؤثر بر بقاء بیماران معرفي
شدهاند که از آن جمله ميتوان به اندازه تومور ،تعداد
غدد لنفاوی درگیر ،متاستاز و مرحله سرطان پستان
اشاره کرد ( .)5عالوه بر این ،بیانهای ژني گوناگوني
ميتواند انواع مختلفي از سرطان پستان را ایجاد کنند که
هر کدام دارای میزان بقاء متفاوتي باشند (.)6
بررسي عوامل مؤثر بر بقاء در جوامع گوناگون نتایج
مختلفي را به همراه داشته است ،به همین دلیل بررسي
جداگانه این عوامل در مناطق مختلف ضروری به نظر
ميرسد .همچنین ،با توجه به این که در مطالعات
مشابه پیش آگهي دراز مدت سرطان پستان به میزان
کمتری مورد توجه قرار گرفته و بیشتر بر روی پیش
آگهي کوتاه مدت تأکید شده است ،در این مطالعه پیش
آگهي سرطان پستان به صورت بلند مدت مورد ارزیابي

روشكار
در این مطالعه مقطعي ،بقاء زنان مبتال به سرطان
پستان که از ابتدای تأسیس مرکز تخصصي رادیوتراپي
انکولوژی رضا (ع) مشهد در سال  1336تا 1301سال
تحت درمان قرار گرفتهاند ،بررسي شد .مطالعه حاضر
توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مورد
تأیید قرار گرفت .بقاء کلي در این مطالعه از شروع
درمان تا آخرین ویزیت بیمار در نظر گرفته شد.
بیماراني که مراجعه نداشتند توسط تماس تلفني دعوت
شدند .در صورتي که بیمار فوت شده بود ،علت فوت در
پرونده درج و درصورتي که علت فوت به غیر از بیماری
مانند حوادث و سوانح بود از مطالعه حذف شدند.
همچنین بقاء عاری از بیماری در این مطالعه از شروع
درمان تا اولین عود یا متاستاز در بیماران تعریف شد.
در ابتدا پرونده همه بیماران زن مبتال به سرطان پستان
بین سالهای مذکور مورد بررسي و بازخواني دقیق قرار
گرفت و اطالعات فردی بیماران ،اطالعات پاتولوژیک
تومور اعم از اندازه ،مرحله بالیني ،وضعیت گیرندههای
هورموني و سایر اطالعات مرتبط با مطالعه توسط چک
لیست استخراج شد .جهت تکمیل نقایص پروندهها و
اطالع از آخرین وضعیت بیماران توسط پژوهشگر با
مبتالیان تماس گرفته شد .با توجه به این که دادههای
مربوط به سن بیماران و پاتولوژی سرطان پستان در
تمامي پروندهها وجود داشت ،آمار این دو متغیر به طور
جداگانه مورد جداسازی قرار گرفت و در نهایت
پروندههایي که دارای مواردی از نقص بودند ،بدون توجه
به کامل بودن سن و نوع پاتولوژی ،از مطالعه حذف
شدند .علت این امر به دست آوردن میزان پاتولوژی و
سن ابتال بیماران در جمعیت بیشتری از مبتالیان بود.
پس از جمعآوری دادهها آنالیز آماری توسط نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )13انجام شد .در بخش تحلیلي
برای بررسي متغیرها از کاپالن مایر (برای بررسي تک
تک متغیرها) و رگرسیون کاکس (برای آنالیز چند
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قرار گرفته است .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي
عوامل مؤثر بر پیش آگهي بیماران مبتال به سرطان
پستان ،در بازه زماني  5ساله انجام شد.

متغیره) استفاده شد .در آزمونهای انجام شده میزان p
کمتر از  1/15معنادار درنظر گرفته شد.
 دكتر بهناز سوئیزی و همكاران

مورد بررسي قرار گرفت .میانگین سن بیماران مبتال به
سرطان پستان در این مطالعه  40/13±11/55سال به
دست آمد .میانه سني بیماران  43سال بود .بیشترین
نوع پاتولوژی تومور داکتال کارسینوما ( )%01/6و به
دنبال آن لوبوالرکارسینوما ( )%2/55بود (جدول .)1

یافتهها
در بازه زماني تعیین شده تعداد  033پرونده زن مبتال
به سرطان پستان که به مرکز مذکور مراجعه داشتند،

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای سن و پاتولوژی سرطان پستان در جمعیت مورد مطالعه
متغیرها
سن
میانگین  ±انحراف معیار
پاتولوژی تومور
تعداد (درصد)

40/13±11/54

بازه سني (سال) ()25-35
میانه (سال):43

داکتال کارسینوما

016

%03/13

لوبوالر کارسینوما

25

%2/55

مدوالری کارسینوما

24

%2/44

سایر

16

%1/63

از نظر بیان گیرندههای هورموني ،بیشترین میزان بروز
را داشت (نمودار .)1

ارتباط معناداری بین بقاء کلي با نوع پاتولوژی سرطان
پستان وجود نداشت ( .)p=1/300پس از حذف
پروندههای دارای نواقص ،بیان گیرنده استروژن ()ER
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نمودار  -1میزان بیان گیرندههای استروژن و پروژسترون ) (ER,PRو HER2در جمعیت مورد مطالعه

توجه به آنالیز انجام شده ،مشاهده شد که هرچه مرحله
بالیني ( )Stageبیماری بیشتر شود ،میانگین بقاء کلي
بیماران کم ميشود (( )p=1/111نمودار .)2

میانگین بقاء کلي بیماران با سن کمتر از  43سال،
 52±1/34ماه و میانگین افراد بیشتر از  43سال،
 53±1/312ماه بود که تفاوت معناداری از نظر میزان
بقاء کلي در دو گروه سني مشاهده نشد ( .)p=1/336با
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نمودار  -2نمودار تابع بقاء و تأثیر مرحله بیماری بر بقاء كلی بیماران

متغیر بود ،برای حذف اثرات آنها بر روی یکدیگر از
رگرسیون کاکس استفاده شد که بر اساس نتایج آن ،با
حذف اثرات این متغیرها بر روی یکدیگر ،دو متغیر
مرحله بالیني ( )Stageو بیان گیرنده هورموني
استروژن ( ،)ERبر روی کاهش بقاء کلي بیماران تأثیر
معناداری داشتند (به ترتیب )1/123 ،1/111
(جدول .)2برای بقاء عاری از بیماری نیز از رگرسیون
کاکس استفاده شد که تنها متغیر  Stageبر روی بقاء
عاری از بیماری تأثیر معناداری داشت ()p=1/111
(جدول .)3

همچنین میزان بقاء کلي با بیان گیرنده استروژن
( ،)ERگیرنده پروژسترون ( )PRو  HER2ارتباط
معنادار داشت (هر سه مورد  .)p=1/111میانگین بقاء
عاری از بیماری هر دو گروه سني تقریباً  43±1/1ماه
بود که تفاوت معناداری بین دو گروه سني مشاهده
نشد ( .)p=1/050همچنین نوع پاتولوژی سرطان نیز
تأثیر معناداری بر بقاء عاری از بیماری نداشت
( .)p=1/613بیان سه متغیر  HER2 ،PR ،ERتأثیر
معناداری بر بقاء عاری از بیماری داشت (به ترتیب
 .)p=1/111 ،p=1/111 ،p=1/112با توجه به اینکه
تعداد متغیرهای معنادار در آنالیز بقاء بیشتر از یک

جدول  -2نتیجه مدل رگرسیون كاكس برای بررسی اثر همزمان متغیرها روی میزان بقاء كلی بیماران
مرحله بیماری
گیرنده استروژن ER
گیرنده پروژسترون PR
Her2
سن

ضریب مدل کاکس

انحراف استاندارد

نسبت خطر

سطح معنيداری

1/665
-1/131
-1/135
1/210
-1/322

1/105
1/463
1/460
1/151
1/250

1/044
1/355
1/331
1/245
1/525

1/111
1/123
1/603
1/145
1/214

08

جدول  -3نتیجه مدل رگرسیون كاكس برای بررسی اثر همزمان متغیرها روی میزان بقاء عاری از بیماری
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مرحله بیماری
گیرنده استروژن ER
گیرنده پروژسترون PR
Her2
سن

ضریب مدل کاکس

انحراف استاندارد

نسبت خطر

سطح معنيداری

1/143
-1/405
-1/225
1/215
-1/251

1/165
1/636
1/365
1/123
1/212

3/151
1/613
1/505
1/223
1/550

1/111
1/151
1/533
1/106
1/235

 45/0سال بود که نیمي از آنها در مرحله دو سرطان
بودند ( .)11با توجه مطالعات ذکر شده از نقاط مختلف
کشور ،شاید بتوان یکي از علل مهم در تفاوت میانگین
سني بیماران را تفاوت در فرهنگ و میزان آگاهي
گروههای مختلف جامعه نسبت به سرطان پستان ،عالئم
آن و انجام غربالگریها دانست.
همانند سن ابتالء و پاتولوژی سرطان پستان ،میزان بقاء
در این بیماران در مطالعات گوناگون مورد بررسي قرار
گرفته و نتایج مختلفي حاصل شده است .در متاآنالیز
رحیمزاده و همکاران ( )2115بقاء یک 3 ،و  5ساله
سرطان پستان در ایران به ترتیب  31 ،3 ،05 ،6و ،5
 60ماه گزارش شده است که برابر با کشور ویتنام و
بیشتر از کشور اردن است .همچنین ،آنها دریافتند که
احتمال مرگومیر در بیماران با سن کمتر از  35سال 2
برابر ميباشد ( .)5میزان بقاء در مطالعه حاضر از میزان
گزارش شده در متاآنالیز رحیمزاده و همکاران به طور
قابل توجهي کمتر است .میزان بقاء کلي  5ساله در
مطالعه کریمي و همکاران ( )2114نیز  %55بود و افراد
زیر  51سال نسبت به افراد باالی  51سال ،بقاء ساالنه
بیشتری داشتند ( .)11همچنین در مطالعه فالحزاده و
همکاران ( )2114در استان یزد نیز بقاء کلي  5ساله
بیماران  %51گزارش شد که با افزایش سن ،روندی رو
به کاهش نشان داده است ( .)12این میزان در مطالعه
باغستاني و همکاران ( )2115در مرکز سرطان دانشگاه
شهید بهشتي در حدود  %52گزارش شده است (.)13
میزان بقاء در مطالعه موحدی و همکاران ( )2112برای
مردان  61ماه و زنان  60ماه گزارش شد که کمتر از
مطالعه حاضر ميباشد ( .)14با توجه به این که در اکثر
مطالعات مشابه مطالعه حاضر ،متغیر نوع درمان مورد
بررسي قرار نگرفته است ،شاید بتوان یکي از اصليترین

بحث
سرطان پستان به عنوان یکي از علل مهم مرگومیر در
زنان مورد توجه اکثر جوامع قرار گرفته است .این
بیماری زنان گروههای سني مختلف را تحت تأثیر قرار
ميدهد .میزان بقاء بیماران مبتال به سرطان پستان
متأثر از عوامل مختلفي است .نتایج حاصل از این
مطالعه حکایت از تأثیر سن و پاتولوژی تومور بر بقاء
عاری از بیماری دارد .پس از حذف اثرات متغیرها بر
یکدیگر ،تنها متغیر مرحله بیماری بر میزان بقاء عاری
از بیماری مؤثر قلمداد شد .در مورد بقاء کلي نیز ،عالوه
بر مرحله بیماری ،بیان  ERبه عنوان عامل تأثیرگذار
شناخته شد.
در بررسي  11ساله (بین سالهای  2111تا )2111
انجام شده توسط جزایری و همکاران ( )2115اکثر
زنان مبتال به سرطان پستان در بازه سني  35-61سال
قرار داشتند و کارسینوم داکتال نیز به عنوان شایعترین
نوع سرطان پستان در بین زنان و مردان معرفي شد
( %55/5در زنان) ( .)5در مطالعه دبیری و همکاران
( ،)2111متوسط سن مبتالیان به سرطان پستان 43/3
سال گزارش شد و  %33/0بیماران مبتال به سرطان
مهاجم داکتال بودند .البته در این مطالعه تفکیک
جنسیتي بیماران رعایت نشده بود ( .)3در بررسي 3
ساله یاسمي و همکاران ( )2113نیز بیشترین شیوع
سني سرطان پستان بین سنین  31-41سال گزارش
شد ( )0و مشابه مطالعه جزایری و همکاران ()2115
شایعترین نوع سرطان پستان نیز کارسینوم داکتال
مهاجم ( )%35بود که این میزان نیز کمتر از مطالعه
حاضر و بیش از میزان گزارش شده در بازه زماني مشابه
در ایران بود ( .)5در مطالعه حقیقت و همکاران
( )2112میانگین سن در زمان تشخیص سرطان پستان
00

علل تقاوت در میزان بقاء بیماران را استفاده از
درمانهای متفاوت برای بیماران مختلف و در دسترس
هر مرکز درماني دانست.
در بررسي عوامل مرتبط با بقاء ،سن بیماران به عنوان
عاملي مهم در میزان بقاء مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان نمونه ،در مطالعه وستاکالیي و همکاران
( )2112سن بیمار ارتباطي با خطر مرگ و میر نداشت
( .)15عدم وجود ارتباط معني دار بین سن و بقاء
بیماران در مطالعه حاضر همسو با این مطالعه و سایر
مطالعات انجام شده در ایران و کشورهای اروپایي یا
آسیایي بود ( .)10-16 ،11ولي در مطالعه فالحزاده و
همکاران ( )2114از سن بیماران به عنوان یافتهای
معنادار با بقاء یاد شده است ( .)12در مطالعه باغستاني
و همکاران ( )2115نیز سن بیماران ،مرتبط با میزان
بقاء کلي بود و بیان  HER 2بي ارتباط با بقاء گزارش
شده است ( .)13مطالعه کریمي و همکاران ()2114
عالوه بر  ،HER 2بیان  PRو  ERرا نیز بدون تأثیر
معنادار بر بقاء دانستند که از نظر بیان  ERبا مطالعه
حاضر همخواني نداشت ( .)11متغیرهای مرحله
بیماری ،اندازه و مثبت بودن  ERدر مطالعه فرناندز و
همکاران ( )2116نیز تأثیر معناداری بر مرگ و میر
سرطان پستان داشت .عالوه بر این ،آنها بیان HER2
را نیز مؤثر بر مرگ و میر دانستند ( .)10مطالعه پنگ و
همکاران ( )2116نوع  luminal Aسرطان پستان را
دارای بهترین پیش آگهي بیان کردند و مانند مطالعه
حاضر و مطالعه کریمي و همکاران ( ،)2114باال بودن
مرحله بیماری را عاملي مبني بر افزایش مرگومیر ذکر
کردند ( .)21 ،11در مطالعه ویستاکالیي و همکاران
( )2112نیز مانند مطالعه خردمند و همکاران ()2111
در ایران ،با وجود یافتن ارتباط جداگانه متغیر مرحله
تومور و بقاء ،موفق به یافتن ارتباط معناداری پس از

نتیجهگیری
با توجه به تأثیر معنادار مرحله سرطان و بیان گیرنده
 ERبر میزان بقاء بیماران و همچنین دستیابي به
میانه سني حدود  43سال در مبتالیان ،انجام غربالگری
و شناسایي موارد دارای احتمال خطر با پیش آگهي بد
در این سنین ضروری به نظر ميرسد.

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه دکتری عمومي به شماره
 03111251در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ميباشد.
بدینوسیله از پرسنل مرکز تخصصي رادیوتراپي
انکولوژی رضا (ع) مشهد تشکر و قدرداني ميشود.
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آنالیز سایر متغیرها بر میزان مرگ و میر یا عود نشدند
( .)15 ،21در بررسي تأثیر سایر متغیرها بر بقاء بیماران
در مطالعه رضائیانزاده و همکاران ( ،)2110برخالف
مطالعه حاضر ،متغیر پاتولوژی تومور تأثیر منفي بر بقاء
داشت .با این حال تأثیر سایر تک متغیرهای درگیر بر
میزان بقاء کلي مانند مطالعه حاضر بود (.)13
با توجه به اینکه بررسي بلند مدت عوامل مؤثر بر پیش
آگهي سرطان پستان در منطقهی ما مورد ارزیابي قرار
نگرفته بود ،مبادرت به انجام این مطالعه انجام شد.
مطالعه حاضر تنها به بررسي آن دسته از عوامل
پیشآگهي کننده سرطان پستان پرداخته که در پرونده
بیماران مراجعه کننده به مرکز مذکور وجود داشته
است .به همین دلیل برخي از متغیرهای مهم مانند نوع
درمان که در سایر مقاالت بررسي شدهاند ،در مطالعه
حاضر مورد بررسي قرار نگرفتند .همچنین به دلیل
وجود نقایص در برخي از پروندهها و عدم دسترسي به
بیماران ،میزان حجم نمونه در دسترس از میزان
پیشبیني شده پایینتر بود.
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