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 هاي علمي  ترين اختالالت در زنان در قرن حاضر مي باشد اما با وجود پيشرفت سرطان پستان يكي از شايع :زمينه و هدف
هدف از اين مطالعه، تعيين مشخصات فردي زنان مبتال . هيچ علت واحد يا اختصاصي براي آن وجود نداردو تحقيقات وسيع هنوز 
  .هاي علوم پزشكي شهر تهران بود هاي وابسته به دانشگاه كننده به بيمارستان به سرطان پستان مراجعه

  ن مبتال به سرطان پستان كه به روش  نفر از زنا175پژوهش حاضر از نوع توصيفي بود كه بر روي  :ها روشمواد و
ها در اين پژوهش، مصاحبه و ابزار مورد استفاده  روش گردآوري داده. اي انتخاب شدند، صورت گرفت گيري تصادفي طبقه نمونه

توزيع فراواني، (هاي آماري توصيفي  ها از روش جهت تجزيه و تحليل داده. شامل پرسشنامه حاوي مشخصات دموگرافيك بود
  .استفاده گرديد) گين و انحراف معيارميان
 سال، همسردار 41-50در گروه سني) درصد7/37(ها نشان داد اكثريت واحدهاي مورد پژوهش  بررسي :ها يافته

درصد موارد همه 44همچنين در . داشته اند) درصد4/47(و وضعيت اقتصادي متوسط و ضعيف بطور مساوي ) درصد4/79(
 64(، يائسه شده ) درصد7/29(ها گذشته   ماه از زمان بيماري آن24ها انجام گرفته و بيشتر از  نهاي ضد سرطان روي آ درمان
 درصد موارد تشخيص بيماري بعد از يائسگي بوده است 1/58داشته و در )  درصد9/67(سال 41-50و سن يائسگي) درصد

اي از هورمون  سابقه % 3/89اند و  رماني استفاده كردهاند كه پس از يائسگي از هورمون د ها اظهار داشته نمونه % 7/10همچنين 
  .اند درماني بعد از يائسگي نداشته

 نتايج نشان داد سرطان پستان يك اختالل چند عاملي بوده به طوري كه شرايط مختلف فردي، خانوادگي،  :گيري نتيجه
آگهي آن مؤثر  توانند بر بروز، شدت عالئم و پيش هاي درماني مي اجتماعي، اقتصادي، ميزان دسترسي و زمان استفاده از روش

  .لذا شناخت و كنترل عوامل مؤثر در بروز اين اختالل، در شناسايي جمعيت در معرض خطر و كنترل آن  مؤثر خواهد بود. باشد
  
  
 عوامل فردي، عوامل اجتماعي، سرطان پستان :ي كليديها واژه 
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   مقدمه
تـرين  اضـر، يـكـي از مهـمسرطان پستان در عـصر حـ

ترين سرطان زنان  مشكالت بهداشتي زنان جهان است و شايع
 سرطان پستان به تكثير غير. ستا كشورهاي دنيا در اكثر

ه شود كه ب  هاي بافت پستان گفته مي طبيعي و بدخيم سلول
و ) غيرتهاجمي(گروه اصلي كارسينوم درجا  طور كلي به دو

طبق آمارهاي انجمن سرطان . رددگ سرطان مهاجم تقسيم مي
 مورد سرطان پستان 193000آمريكا، در هر سال بيش از 

 40000آن نيز حدود  ميزان مرگ و مير. شود تشخيص داده مي
 اين بيماري اولين عامل )1 (.مورد در سال تخمين زده مي شود

  )2 (. ساله مي باشد30-60مرگ و مير در بين زنان غربي 
دليل فراگير نبودن مراكز ثبت وقايع حياتي در كشـور مـا، بـه 

توان در مورد ميزان بروز و شيوع اين  به خصوص سرطان، نمي
بيماري و مرگ و مير حاصل از آن اظهارنظر قطعي كرد، ولي 

اساس برآوردهاي كارشناسان بهداشتي و درماني، ايران از  بر
نظر شيوع سرطان پستان حداقل جزء مناطق كم شيوع نيست 

  )3 (.وع متوسط داردو شي
هيچ علت واحد اختصاصي براي سرطان پستان وجود ندارد و 
 در ايجاد آن، تركيبي از عوامل ژنتيكي، هورموني و احتماالً

عوامل خطر براي سرطان پستان . وقايع محيطي نقش دارند
سن   ،BRCA-2 و  BRCA-1موتاسيون ژنتيكي : شامل
 پستان، منارك تاريخچه فردي يا خانوادگي سرطان باال،

زودرس، عدم حاملگي و سن باالي مادر در هنگام تولد اولين 
هاي پروليفراتيو  تاريخچه بيماريچاقي، فرزند، يائسگي ديررس، 

بين زمان بلوغ و سن  تماس با اشعه يونيزه خيم پستان، خوش
درمان جايگزيني با هورمون، مصرف الكل، مصرف  سالگي، 30

  )1 (.تنباكو و سيگار مي باشند
مطالعات محدودي در زمينه بررسي مشخصات فردي زنان مبتال 
به سرطان پستان در ايران صورت گرفته است، لذا با توجه به 
اينكه جامعه بيماران مبتال به سرطان پستان، اكثريت زنان 
هستند و اين افراد نقش حساس و مهم در خانواده و اجتماع را 

 و آگاهي در زمينه نشهده دارند، پرستاران با كسب دابر ع
عوامل دموگرافيك شايع در زنان مبتال به كانسر پستان 

هاي الزم را جهت پيشگيري از اين بيماري  توانند آموزش مي

لذا، مطالعه حاضر با هدف . بدخيم براي زنان جامعه ارائه دهند
تعيين مشخصات فردي زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه 

هاي علوم پزشكي  وابسته به دانشگاههاي  كننده به بيمارستان
  . صورت گرفت1386شهر تهران، سال 

  
  روش بررسي

 در شهر تهران 1386اين تحقيق از نوع توصيفي در بهار سال 
جامعه مورد پژوهش كليه زنان مبتال به سرطان . انجام شد

 سال به باال با تشخيص قطعي 30پستان كه در محدوده سني
هاي نواحي ديگر بدن  ز از سرطانسرطان پستان و عدم متاستا

هاي علوم پزشكي  هاي وابسته به دانشگاه بودند، كه به بيمارستان
شهر تهران مراجعه كردند، در صورت عالقمندي در اين پژوهش 

 نفر از زنان مبتال به سرطان پستان بر اساس 175 .شركت كردند
ترتيب  بدين. اي انتخاب شدند گيري تصادفي طبقه نمونه
هاي جراحي زنان و  گيري به بخش هايي كه در روز نمونه نمونه

گيري  كردند نمونه هاي انكولوژي مراجعه مي انكولوژي و كلينيك
ها  ها مصاحبه و ابزارگردآوري داده روش گردآوري داده. انجام شد

  .در اين پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات فردي بود
  

  ها يافته
ين مراجعان در گروه هاي پزوهش نشان داد كه بيشتر يافته

 9/50متاهل، % 4/79قرار داشته ،  %) 7/37( سال 50-41سني 
داراي % 4/47و % ) 88(دار  داراي تحصيالت زير ديپلم، خانه% 

، برخوردار از مسكن شخصي وضعيت اقتصادي متوسط
 مين اجتماعيأو تحت پوشش بيمه ت) درصد6/60(
ر بيشترين موارد  تعداد فرزندان مراجعان د.، بودند)درصد6/44(
. موارد بوده است% 6/20 فرزند در 4سه فرزند و % 3/22

-30مراجعان به ترتيب در سن % 64همچنين نتايج نشان داد 
 60-51و در سن % 9/67 سال 50-41، در سن %6/19 سال 40

  )1جدول شماره . (يائسه شده بودند%5/12سال 
يائسگي در بررسي از نظر زمان تشخيص بيماري نسبت به زمان 

واحدهاي مورد پژوهش قبل از % 9/41نتايج نشان داد بيماري  
. بعد از يائسگي تشخيص داده شده است % 1/58يائسگي و
اند كه پس از يائسگي از  ها اظهار داشته نمونه % 7/10همچنين 



1390، زمستان 3و 2شماره ،  دوممنديش، دوره  

  حياتي و همكاران  بررسي عوامل فردي و اجتماعي و ريسك فاكتورهاي زنان مبتال به سرطان پستان
 

 33

اي از  سابقه % 3/89كه  اند درحالي هورمون درماني استفاده كرده
  .اند  نداشتهدرماني بعد از يائسگي هورمون

  
  1 شماره جدول

 توزيع فراواني مطلق و نسبي زنان مبتال به سرطان پستان  
هاي علوم  هاي وابسته به دانشگاه كننده به بيمارستان مراجعه

 پزشكي شهر تهران بر حسب مشخصات بيماري
 

 
  

   نتيجه گيريبحث و
در گروه ) درصد7/37(ها  اكثريت نمونه نتايج تحقيق نشان داد

ر گروه سني بيشتر د) درصد6/0( سال و تنها نمونه 41-50 سني
 و 2/47 ها همچنين ميانگين كل سن نمونه. اند  سال بوده70از 

در ) 1382(الهي  همچنين نعمت.  بوده است5/9 انحراف معيار
تحقيق خود بر روي كيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان پستان، 

  )4 (. سال بود40-49يافت كه سن اكثريت بيماران مذكور بين 
ها همسردار و   درصد نمونه4/79هل، أدر رابطه با وضعيت ت

همچنين كشتكاران در . اند  درصد بدون همسر بوده6/20
 80مطالعه خود بر روي زنان مبتال به سرطان پستان يافت، 

در رابطه با ميزان تحصيالت،  )5( .هل بودندأها مت درصد نمونه
تحصيالت )  درصد9/50(ها  نهنتايج نشان داد اكثريت نمو

تحصيالت باالي ديپلم )  درصد9/6(ها  ترين آن زيرديپلم و كم

همچنين كشتكاران در مطالعه خود بر روي زنان مبتال . داشتند
ها وضعيت تحصيلي زير  به سرطان پستان يافت، اكثريت نمونه

 وضعيت اشتغال، نتايج نشان داد بررسيدر  .ديپلم داشتند
شاغل ) درصد12(دار و مابقي  خانه) درصد88(ها  اكثريت نمونه

كشتكاران و همكاران در مطالعه خود بر روي زنان مبتال . بودند
  )5 (.اند دار بوده ها خانه به سرطان پستان يافتند كه اكثريت نمونه

در رابطه با وضعيت تحصيالت همسر، نتايج نشان داد اكثريت 
ديپلم  يالت زيرتحص همسرانشان از ،درصد1/56( ها نمونه
 از تحصيالت باالي ديپلم برخوردار )درصد1/10(ها  ترين آن وكم

در رابطه با وضعيت اشتغال همسر، نتايج نشان داد  .بودند
 همسرانشان شغل آزاد داشته و) درصد4/37(ها  اكثريت نمونه

  .                         بيكار بودند) درصد3/4(ها  ترين آن كم
ها  در رابطه با وضعيت اقتصادي، نتايج نشان داد اكثريت نمونه

وضعيت اقتصادي خود را ضعيف  ،)درصد4/47(طور مساوي ه ب
. اند خوب ارزيابي كرده) درصد1/5(ها  ترين آن و متوسط و كم

همچنين كشتكاران و همكاران در مطالعه خود بر روي زنان 
ها از سطح  مونهمبتال به سرطان پستان يافتند كه اكثريت ن

  )5 (.اند درآمد متوسط برخوردار بوده
ها   نمونهعيت مسكن، نتايج نشان داد اكثريتدر رابطه با وض

)  درصد9/6(ها  ترين آن از مسكن شخصي و كم)  درصد6/60(
 .اند بوده) ساكن منازل سازماني، اوقاف و اقوام(جزو ساير موارد 

ها  د كه اكثريت نمونهدر رابطه با وضعيت درمان، نتايج نشان دا
  ودرماني جراحي، شيميشامل (ها  همه درمان)  درصد44(

طور مساوي ه ها ب ترين آن را گذرانده بودند و كم) درماني اشعه
در  .درماني شده بودند اشعه– درماني و جراحي اشعه) درصد6/0(

رابطه با مدت زمان تشخيص بيماري، نتايج نشان داد اكثريت 
ها  ترين آن ماه و كم24بيشتر از ) رصدد7/29(ها  نمونه

در  .ماه از تشخيص بيماريشان گذشته بود13-18) درصد1/9(
 3/22(ها  رابطه با تعداد فرزندان، نتايج نشان داد اكثريت نمونه

بدون فرزند ) درصد 4(ها  ترين آن داراي سه فرزند و كم) درصد
داد اكثريت درماني، نتايج نشان  در رابطه با نوع بيمه .اند بوده
مين اجتماعي و أتحت پوشش بيمه ت)  درصد6/44(ها  نمونه
هاي نيروهاي  بيمه( جزو ساير موارد) درصد12(ها  ترين آن كم

در رابطه با وجود يائسگي، نتايج  .بودند) كميته امداد مسلح،
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يائسه شده بودند و مابقي )  درصد64(ها  نشان داد اكثريت نمونه
در رابطه با سن يائسگي،  .نشده بودنديائسه )  درصد36(ها  آن

 ها هايي كه يائسه بودند اكثريت آن نتايج نشان داد از بين نمونه
ها  ترين آن  سال و كم41-50سن يائسگي) درصد 9/67(
ميانگين كل .  سال را داشتند51-60سن يائسگي ) درصد5/12(

.  بوده است3/5 و انحراف معيار 8/45 ها سن يائسگي نمونه
  )6 (.ديررس با افزايش خطر سرطان پستان همراه استيائسگي 

در رابطه با تشخيص بيماري قبل از يائسگي، نتايج نشان داد از 
 1/58(ها  هايي كه يائسه شده بودند اكثريت آن بين نمونه

ها بعد از يائسگي تشخيص داده شده و مابقي  آن بيماري) درصد
ي تشخيص داده قبل از يائسگ ها بيماري آن) درصد9/41( ها آن

  .شده بود
نتايج نشان داد از  درماني پس از  يائسگي، در رابطه با هورمون

 3/89(ها  اكثريت آن هايي كه يائسه شده بودند بين نمونه
ها  درماني نشده و مابقي آن پس از يائسگي هورمون) درصد

اي كه  در مطالعه. هورمون درماني شده بودند) درصد7/10(
ي زنان يائسه انجام داد به اين نتيجه بر رو) 1380(بشيري 

 از وجود اصالً) درصد 9/46(ها  دست يافت كه اكثريت نمونه
درصد دليل عدم مصرف 4/16درماني اطالعي نداشتند، هورمون

درصد آزاردهنده  53/10 را طبيعي پنداشتن پديده يائسگي،
 درصد 06/5طلبي و  درصد ممنوعيت 08/7نبودن عوارض آن، 

 درمان جايگزيني )7 (.ها را عنوان كردند  به سرطانترس از ابتال
 درصد افزايش 30هورمون در يائسگي خطر كانسر پستان را تا 

  )8 (.مي دهد
درماني پس از يائسگي، نتايج نشان  در رابطه با مدت هورمون

طور   هها ب هايي كه يائسه شده بودند اكثريت آن داد از بين نمونه
طور ه ها ب ترين آن  ماه و كم84 ماه و3 )درصد 25(مساوي 
ماه پس از  60ماه و 48 ماه، 24ماه، 6)  درصد3/8(مساوي 

زنان مسني كه براي بيش . يائسگي هورمون درماني شده بودند
اند، خطر بيشتري   سال استروژن حمايتي دريافت كرده5از 

  )1 (.براي سرطان پستان دارند
 به گيري محدود هاي نمونه با توجه به اينكه محل

گردد جهت  هاي دولتي شهر تهران بوده، پيشنهاد مي بيمارستان
تر در زمينه  اطمينان دست آوردن اطالعات بيشتر و باه ب

مشخصات فردي زنان ايراني مبتال به سرطان پستان، از ساير 
هاي بيشتر  هاي شهر تهران با تعداد نمونه بيمارستان

ردد چنين گ همچنين پيشنهاد مي. هايي صورت گيرد پژوهش
  . صورت گيرد نيزهاي بزرگ كشور پژوهشي در شهرستان

  
  تشكر و قدرداني 

  كه در اين پژوهش شركت داشته وعزيزاني كليهبدينوسيله از 
  .گردد را ياري نمودند تشكر مي ما
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Investigation of Demographic and Social Information in Women With Breast Cancer 
Hayati .F   Shahsavari.A  Mahmoudi.M  

 
Abstract 

 
Background & Aim: Breast cancer is one of the most common disorders in women during current 
century. Despite scientific progresses and researches there is no specific cause for breast cancer. 
This study performed in order to determine variables demographic in women with breast cancer 
referred to hospitals related to Medical sciences universities in Tehran in the year 1386. 
 
Materials & Methods: This was a descriptive study has been done on 175 women with breast cancer 
selected randomly. Data were obtained through interview and by questionnaires include 
demographic characteristics. Findings were analyzed by descriptive statistical tests. 
 
Results: Findings showed that most women (% 37/7) were in the age group of 41-50, married (% 
79/4), and in regard to economic situation, % 47/4 of them were in intermediate and low level 
equally. Besides, all types of treatments were done for % 44, and more than 24 months past from 
their diagnose in % 29/7, and 64 percent were menopause, menopausal age in 67/9 percent was 41-
50, in % 58/1 of samples their disease was diagnosed in menopausal period, % 89/3 reported using 
hormone therapy during their menopausal period and 89/3 percent didn't use hormone therapy in 
menopausal period. 
 
Conclusion: The results showed that breast cancer is a multi factorial disorder affected by different 
personal, familial, social, economic conditions and accessibility and time of treatment could affect 
symptoms' severity and prognosis of the illness. Therefore, to determine and control the related 
factors of this disorder will be really effective for screening and controlling the high risk population. 
    
Key words: Social Factors, Personal Factors, Beast Cancer  

 


