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 چكيده
 شده است، ولي  اي كامالً شناخته لهأگرچه ارتباط شيوع بيماري با افزايش سن، مس. ترين بدخيمي در زنان است سرطان پستان، شايع  

هاي لنفاوي  اندازه تومور، تعداد گره(هاي بيولوژيك  اين مطالعه، ويژگي در. باشد  آگهي بيماري مورد اختالف نظر مي نقش سن در پيش
تهران   بيمار بستري شده در بيمارستان شهيد مصطفي خميني103سرطان پستان در ) بندي بافتي تومور درگير توسط تومور و درجه

 وجود داشته و ارتباط معكوسي  با يكديگرنتايج نشان داد كه ارتباط مستقيمي بين فاكتورهاي بيولوژيك در سرطان پستان. بررسي گرديد
گيري شد كه سرطان پستان در بيماران جوان خصوصيات  براين اساس نتيجه). > 05/0P( شود  نها و سن بيمار ديده ميبين تمامي آ

 .بيولوژيك بدتري داشته و پيش آگهي بدتري در مقايسه با بيماران ميانسال يا سالمند دارد

   ي گره لنفاو،بافتي ش آگهي، سن، درجه بنديي سرطان پستان، پ:يكليدهاي  واژه  
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 هاي پستان ايران       فصلنامه بيماري                                                ...بررسي نقش سن در پيش آگهي

 ٤٠

   مقدمه
ترين بدخيمي در زنان ايراني است كه  سرطان پستان، شايع  

 .دهد اين جنس را تشكيل مي آمار سرطان دراز  درصد 9/18
)  سال35زير ( با اين وجود سرطان پستان در زنان جوان ]1[

 درصد از 2شود؛ به طوري كه تنها  بيماري نادري محسوب مي
 ]2[ .اند ن گروه سني بودهاي مبتاليان در هنگام تشخيص، در

گرچه نقش سن در شيوع سرطان پستان، كامالً اثبات شده 
آگهي و ارتباط آن با عوامل  است، ولي در مورد اثر سن در پيش

 در حالي ]4و  3[ .مؤثر در سير سرطان اختالف نظر وجود دارد
كه بعضي مطالعات پيش آگهي سرطان پستان را در زنان جوان 

؛ برخي ديگر سن پايين را ]5[ اند تر ذكر كردهبهتر از سن باال
 دانند آگهي در سرطان پستان مي عاملي در جهت بدشدن پيش

از آن جا كه اين مطالعات دركشورهاي مختلف و بر . ]8و  7 ،6[
ت ، شايد عل استروي زناني از نژادهاي متفاوت انجام گرفته

اين له بازگردد و أگيري آنها به همين مس اختالف در نتيجه
 ]4[. اي است كه در بعضي مطالعات به آن اشاره شده است نكته

آگهي سرطان پستان را بايد  رسد كه اثر سن بر پيش به نظر مي
در هر كشور و با توجه به وضعيت بومي آن منطقه مورد مطالعه 

  . قرار داد
اين مطالعه سعي شده تا با بررسي مجدد اساليدهاي  رد  

ده بيماران مبتال به سرطان پستان، به پاتولوژي و بازبيني پرون
نتايج مطالعه ضمن تعيين ارتباط . له پاسخ داده شودأاين مس

آگهي، نظير اندازة تومور  عامل سن بيمار با عوامل مؤثر بر پيش
بدخيم و درجة بافتي آن، آن گروه سني كه از لحاظ پيش آگهي 

 .نمايد بدتر بوده را مشخص مي

 روش بررسي 
شناسي در مورد زنان مبتال به  يني و آسيباطالعات بال  

 خميني در فاصلة سرطان پستان در بيمارستان شهيد مصطفي
 مورد 82 ماهة اول سال 6 تا پايان 78م سال  ماهة دو6زماني 

معيارهاي ورود به مطالعه، شامل امكان . بررسي قرار گرفت
اي ه اطالع از نوع بافتي سرطان پستان، اندازه تومور، تعداد گره

براي دسترسي به . بندي بافتي سرطان بود لنفاوي درگير و درجه
بايست هم نمونة اولية از بافت پستان كه  اين اطالعات مي

المپكتومي يا نمونة ( ر ساخته بودستشخيص سرطان را مي
و هم نمونة ماستكتومي متعاقب آن كه ) انجمادي از تودة پستان

هاي لنفاوي را  رسي گرههمراه با بافت زيربغل بوده و امكان بر
ت آن دسته از به همين عل. ته، در اختيار باشندفراهم ساخ

مبتاليان كه تنها يكي از دو جراحي فوق را در بيمارستان انجام 
، از مطالعه  استداده و دسترسي به نمونة ديگر امكان نداشته

هاي پستان از  عالوه بر اين، مبتاليان مرد، سرطان. اند هحذف شد
 موارد عود شونده و دوطرفه نيز از مطالعه كنار  وغيرداكتالانواع 

 بيمار 103ت ياد شده،  مدطيبراين اساس، . گذاشته شدند
در . ندمبتال به سرطان مهاجم از نوع داكتال وارد مطالعه شد

بازبيني اساليدهاي پاتولوژي، اندازة تومور به وسيله بررسي 
متر  ب ميليميكروسكوپي در بيشترين قطر تومور بر حس

 و Elstonبندي بافتي هم بر مبناي روش   درجه.محاسبه گشت
گذاري براي سه يافتة درصد تشكيالت توبوالر، تعداد  با نمره

ها و جمع  هسته) چند شكلي بودن(ميتوز و ميزان پلئومورفيسم 
 به هر يافته، نمرة يك تا سه داده شد ]9[ .نمرات فوق انجام شد

  ، درجه يك، نمرة3-5نمرة نهايي . نه بودو جمع آنها بين سه تا 
، درجة سه بافتي را 9 يا 8 نهايي  ، درجة دو و نمرة7 يا 6نهايي 

هاي لنفاوي درگير توسط سرطان نيز  تعداد گره. داد تشكيل مي
هاي حاصله در  يافته. با بررسي ميكروسكوپي مشخص گرديد

 هاي آماري،  ثبت شده و به كمك روشSPSSفرم اطالعاتي 
، همبستگي، آناليز واريانس و كاي دو مورد تجزيه tنظير آزمون 

 .دار پذيرفته شد  معنيP >05/0 نتايج با . و تحليل قرار گرفت

 يافته ها 
توزيع فراواني بيماران بر حسب سن، اندازة تومور،      

هاي لنفاوي درگير توسط تومور،  بندي بافتي و تعداد گره درجه
 .نشان داده شده است 3 و 2 ،1  جداولبه ترتيب در

شود كه بيش از نيمي از زنان مبتال  اين اساس، ديده مي بر     
قرار )  سال60 تا 40(به سرطان پستان در گروه سني ميانسال 

متر بوده   سانتي5/4 تا 3ترين اندازة تومور بين  داشته و شايع
در بررسي آماري رابطة بين فاكتورهاي فوق ديده شد كه . است

 بوده دار تباط بين دو متغير سن و اندازة تومور معنيار
)023/0=P ( است كه بيانگر -22/0و مقدار همبستگي آن هم 

 . معكوس بين سن و اندازة تومور است رابطة
هاي لنفاوي درگير نشان   بين سن و تعداد گرهةبررسي رابط     

 و) P=012/0( دار بوده داد كه ارتباط بين اين دو متغير معني
   است كه حكايت از رابطة-24/0مقدار همبستگي آن هم 

 . دارد درگيرهاي لنفاوي معكوس بين سن و تعداد گره
هاي  همچنين در بررسي سه فاكتور اندازة تومور، تعداد گره     

وجود با يكديگر دار  بندي بافتي هم، ارتباط معني لنفاوي و درجه
ره لنفاوي درگير، براي رابطه اندازه تومور و تعداد گ. دارد
001/0=P براي رابطه اندازه تومور و 73/0 با مقدار همبستگي ،
 و براي 82/0 با مقدار همبستگي P=001/0بندي بافتي،  درجه

بندي بافتي،  درجه رابطه بين تعداد گره لنفاوي درگير و
001/0=P وجود داشت83/0 با مقدار همبستگي  .  
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  و همكاران   محمدحسين قيني                                                         87تابستان سال اول، شماره اول، 

 ٤١

  بحث
شان دهندة وجود ارتباط مستقيم  ن مطالعهاين هاي يافته     

بندي   لنفاوي درگير و درجه بين عوامل اندازه تومور، تعداد گره
سن بيمار با تمامي عوامل . باشد  مي با يكديگربافتي سرطان

  دهد كه داللت بر افزايش فاكتورهاي  فوق نسبت عكس نشان مي
 .گانه در سن جوان دارد سه

متحده  اياالت كسون و الو دريننتايج بدست آمده با مطالعات      
ز ي و ن]8[ش ي، دوبسكي در اتر]7[  بونير در فرانسه،]10 و6[

آگهي نشان  شيط معكوس سن را با پاكه ارتب ]11[گاژدو 
م سه ين از بابت ارتباط مستقيعالوه بر ا .اند مطابقت دارد داده

بندي  اندازه تومور درجه(گر يكديك تومور پستان با يولوژييافته ب
ن مطالعه ديده شد يكه در ا) ريبافتي و تعداد گره لنفاوي درگ

و الو  ]12[ ج با بررسي انجام شده توسط توبيانا  در فرانسهينتا
 .داشته استمشابهت  ]10[در اياالت متحده 

 در اياالت متحده 1984قي كه روزن در سال يولي با تحق     
هي سرطان ش آگين نتيجه رسيد كه پي انجام داد و به ا]3[

 سال ندارد 35 سال تفاوتي با زنان باالي 35ر يپستان در زنان ز
ش ي دال بر بدتر شدن پ]4[ 1986 ز مطالعه آدامي در ساليو ن

ن يبه نظر مي رسد كه ا. آگهي در سن باال در تناقض مي باشد
د با ينكته ناشي از آن بوده كه سرطان پستان را در هر منطقه با

مي و بومي بطور جداگانه مورد بررسي ياقلط يدر نظر گرفتن شرا
ماران بوده كه يبندي سني ب گر ناشي از گروهيقرار داد و تفاوت د

 .  ن دو مطالعه شده استي منجر به اختالف در نتيجه ااحتماالً
دهند كه سرطان پستان در سن پايين،  ها نشان مي يافته     

؛ بدين نسبت به سنين باال داردخصوصيات بيولوژيك بدتري 
 ، اندازة تومور باالتربندي بافتي درجه صورت كه در گروه جوان،

 از گروه ميانسال و  زيادتردرگيرهاي لنفاوي   و تعداد گرهبيشتر
 .باشد كهنسال مي

ه نتيجه فوق اين نكته ضروري است ك به اين ميان توجه در     

  سن و اندازه تومور توزيع فراواني مطلق و نسبي بيماران بر حسب -1جدول 

 اندازه تومور   سال60    باالي    سال       40-60 سال                40زير   جمع

  سانتيمتر3زير   %17) 5/16              (%14) 6/13                   (%6) 8/5(  %37) 9/35(

   سانتيمتر5/4-3 %11) 7/1               (%35) 34                  (%10) 7/9( %57) 4/55(

   سانتيمتر5/4باالي  %2) 9/1                  (%3) 9/2                    (%4) 9/3( %9)7/8(

  جمع  %31) 1/30             (%52) 5/50                (%20) 4/19( %103) 100(

 (Grade) درجه بافتي  توزيع فراواني مطلق و نسبي بيماران بر حسب سن و-2 جدول

 درجه بافتي   سال60    باالي    سال        40-60 سال                 40زير   جمع

Grade 
  يك  %10) 7/9             (%17) 5/16                  (%5) 9/4(  %32) 1/31(

  دو %13) 6/12             (%21) 4/20                  (%6) 8/5( %40) 8/38(

  سه %8) 8/7             (%14) 6/13                (  %9) 7/8( %31) 1/30(

  جمع  %31) 1/30             (%52) 5/50                (%20) 4/19( %103)100(

  هاي لنفاوي درگير   توزيع فراواني بيماران بر حسب سن و تعداد گره-3جدول 

  

  جمع

  فراواني

   سال60  باالي      سال       40-60 سال                40زير 

  

 گره لنفاوي درگير

 صفر  %8) 8/7                (%9) 7/8                  (%2) 9/1(  %19) 4/18(

)8/41 (%43 )8/6 (%7)                  3/24 (%25)            7/10 (%11  3-1  

)9/34 (%36 )8/7 (%8)                  5/15 (%16)            7/11 (%12 10-4  

  10باالي        صفر           %2) 9/1  (                  %3) 9/2      (       %5) 9/4(

  جمع  %31) 1/30            (%52) 5/50                (%20) 4/19( %103) 100(
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 هاي پستان ايران       فصلنامه بيماري                                                ...بررسي نقش سن در پيش آگهي

 ٤٢

فرآيند بدخيمي، . ت فاكتورهاي خطر باشدتواند ناشي از شد مي
گير است و در واقع يكي از علل شيوع  وندي تدريجي و زمانر

 هم بروز .گردد بدخيمي در سنين باال هم به همين نكته باز مي
 محيطي نياز به يزا تغييرات ژني و هم برخورد با عوامل سرطان

اين رو فرصت  هاي متعدد داشته و از ها و گاه دهه گذشت سال
حال اگر چنين . بروز بدخيمي در سنين پايين كمتر است
 ، تعدد و همزمانيرويدادي در جواني پيش آيد، نشان از شدت

 گونه كه باعث بروز زا داشته كه طبعاً  همان فاكتورهاي سرطان
ت بدخيمي از لحاظ سرطان در سن پايين شده، باعث شد

 جهت تأييد فرضيه شواهدي در. شوند معيارهاي بيولوژيك مي
فوق وجود دارد؛ از جمله اين كه گيرنده استروژني و 
پروژستروني كه شاخصي از بهتر بودن سرطان از لحاظ 
بيولوژيك و خصوصاً از لحاظ پاسخ به درمان است، در مبتاليان 

از طرف ديگر، . شود جوان كمتر از مبتاليان كهنسال ديده مي
بندي بافتي تومور پستان  تعداد ميتوز كه خود جزيي از درجه

، به عنوان يك عامل مستقل از بيولوژي سرطان در  نيزاست
ي كه يها بيماران جوان بيش از بيماران كهنسال بوده است؛ يافته

 هم تأييد شده Ki-67آميزي ماركر تكثير سلولي يعني با رنگ
 ]2[ .است
بايست مورد توجه قرار گيرد، اين  ي كه اين جا مينكتة مهم  
معيارهاي  ت بدخيمي بنابرة فوق حكايت از شدكه مطالع است

اگرچه نقش . بيولوژيك در سرطان پستان زنان جوان دارد
هاي لنفاوي درگير، اندازة تومور و  فاكتورهايي نظير تعداد گره

آگهي و طول عمر بيمار اثبات شده  بندي بافتي در پيش درجه
ه كه طبعاً  ولي طول عمر به عوامل متعددي بستگي داشت است؛

يك داشته، خود سن، فارغ از اثري كه بر فاكتورهاي بيولوژ
براي تعيين اثر سن بر . ت بقا بيمار اثر داردمستقيماً هم در مد

اي كه  طول عمر بيماران مبتال به سرطان پستان بررسي گسترده
، نشان  استتوسط مركز سرطان اياالت متحده انجام گرفته

 سال، شكل 35ستان در زنان زير دهد كه نه تنها سرطان پ مي
 ساله در اين 5 دارد، بلكه درصد افراد با طول عمر يتر گسترده

اين نكته .  كمتر است35گروه هم در مقايسه با زنان باالتر از 
سازد كه با وجود اثر مثبت سن پايين بر روي حال  مشخص مي

عمومي و سالمت اعضا بدن، تأثير منفي آن بر فاكتورهاي 
ي است كه در نهايت به عنوان مي پستان به حدك بدخيبيولوژي

 در سرطان پستان ءت بقاآگهي و مد  يك عامل بد در پيش
 .باشد مطرح مي

با توجه به شيوع نسبتاً پايين سرطان پستان در زنان جوان،   
خير در تشخيص وجود دارد؛ حال اگر اين نكته را در أاحتمال ت

م بودن سرطان پستان در كنار نتايج اين مطالعه دال بر بدخي
تر اين گروه  زنان جوان در نظر آوريم، ضرورت بررسي دقيق

  .سني و نيز درمان قاطعتر بيماري در آنها مشخص مي گردد
طالعه فوق از لحاظ حجم و مشخصات نمونه و از اين بابت م  

كه فقط شامل مراجعين يك بيمارستان در منطقه مركزي 
طبعاً همين مسائل مانع . استتهران مي باشد داراي محدوديت 

  .از تعميم پذيري نتايج به تمامي زنان مي شود
هاي اپيدميولوژيك كه از لحاظ ابتال و  با توجه به تفاوت  

شود  شدت عارضه در سرطان پستان وجود دارد، پيشنهاد مي
تر و با فراخوان از تمامي  مطالعه موجود در سطحي گسترده

ضمن مشخص ساختن هاي كشور صورت گيرد تا  استان
هاي احتمالي از لحاظ درصد ابتال و شدت عالئم، اعتبار  تفاوت

نتايج هم از بابت حجم نمونه باالتر كه معرف كل كشور است، 
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