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  پستان بررسی میزان عود موضعی سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در مرکز تحقیقات سرطان عنوان: 

شهپر حقیقت،ندا مهرداد، اکرم السادات سجادیان, مریم انصاري, ماندانا ابراهیمی, عصمت السادات  نویسندگان:
  هاشمی

  دکتر آسیه الفت بخش  نویسنده مسئول:
  مرکز تحقیقات سرطان پستان  وابستگی سازمانی: 
     Folfatbakhsh@yahoo.com :ایمیل 

 
ستان در کشورهاي توسعه یافته همواره بیشتر بوده است، لیکن روند افزایش بروز را در : اگرچه بروز سرطان پمقدمه 

کشورهاي در حال توسعه منجمله در ایران شاهد هستیم.. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان عود موضعی و عوامل 
 .پستان بودموثر بر آن در بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات سرطان 

در یک مطالعه طولی، پرونده کلیه مبتالیان به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات  مواد و روش کار:
از نظر خصوصیات جمعیتی، بالینی و درمانی و وقوع عود موضعی و زمان آن  76- 85سرطان پستان در فاصله سال هاي 

مایر و رگرسیون کاکس، میزان وقوع عود و  - ن هاي آماري کاپالن مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمو
 .عوامل مؤثر بر آن تجزیه و تحلیل شدند

% بیماران 84سال بود. نوع پاتولوژي غالب در  3/46) ±05/11:میانگین سنی بیماران تحت مطالعه برابر ( نتایج
% بیماران انجام 2% وجراحی دو طرفه در 18ر جراحی حفظ پستان د ,% موارد80تهاجمی مجرایی بود. ماستکتومی در 

%) دچار عود موضعی شدند. فراوانی وقوع عود موضعی با میانگین 5/7نفر( 47بیمار ,  623شده بود. در مجموع از 
سال اول بوده  2% بود. بیشترین عودها در 7/6% و درماستکتومی 1/12ماه در جراحی حفظ پستان ،  3/86پیگیري 

% محاسبه شد. اگرچه هر یک از متغیرهاي درگیري غدد 93% و 96ساله عاري از عود به ترتیب  5و 2میزان بقائ 
لنفاوي، منفی بودن گیرنده استروژنی، عدم درمان هورمونی و جراحی حفظ پستان بطور مستقل موجب افزایش خطر 

بطه معنی داري با وقوع عود را05/0عود می شدند، ولی در آزمون چندمتغیره هیچیک از این متغیرها در سطح خطاي 
 .نداشتند

: جمع بندي مطالعات در ایران و جهان طیف متنوعی از میزان بقا، عود و عوامل مرتبط را مطرح می کند. نتیجه گیري
علیرغم تنوع نتایج و محدودیت هاي موجود ، این نتایج جهت ارزیابی عملکرد مراکز تحت مطالعه و ارتقاي مراقبت 

 .ار تاثیر گذار بوده و امکان مطالعات متاآنالیز را در کشور فراهم می آوردهاي بیماران بسی
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