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  نقش مداخالت غیر جراحی در افزایش احتمال بقا و کاهش عود تومور در مبتالیان به سرطان پستان  عنوان:

  دکتر سپیده حاجیان، دکتر پرستو حاجیان نویسندگان:
  دکتر سپیده حاجیان  نویسنده مسئول:

  گروه مامایی دکتراي تخصصی بهداشت باروري، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  وابستگی سازمانی: 
  hajian74@yahoo.com :  ایمیل 

 
تاکنون مداخالت متعددي در زمینه کاهش احتمال عود تومور بدخیم پستان در مراحل اولیه و افزایش بقاء مبتالیان به 
این بیماري انجام گرفته اند که بعضاً نتایج متفاوتی همراه بوده است. این گونه مداخالت، شامل روشهایی غیر از 

نیک هاي رایج جراحی تومور و شیمی درمانی بوده و منطق بهره گیري از این مداخالت، نتایج پژوهش هاي تک
متعددي بوده اند که با هدف بررسی رابطه علت و معلولی عوامل متعددي همچون متغیرهاي تن سنجی،تاریخچه 

رفته است. آنچه مسلم است، عوامل مامایی و سبک زندگی با پیشگیري از پیشرفت یا عود تومورهاي بدخیم صورت گ
خطري همچون سابقه خانوادگی وجود برخی جهش هاي ژنتیکی مستعد کننده سرطان پستان و یا سن وقوع اولین 
قاعدگی عواملی نیستند که بتوان در آنها مداخله نمود اما فاکتورهاي خطر شناخته شده اي همانند مصرف خارجی 

ار از چربی هاي اشباع یا سبک زندگی بدون تحرك و فعالیت، مواردي هستند که هورمون یا الکل ، رژیم غذایی سرش
می توان بوسیله مداخالت مناسب خطر ابتال یا پیشرفت بیماري کاهش داد. افزایش وزن پس از یائسگی به تنهایی با 

د پیش آگهی یا افزایش افزایش خطر بروز یا پیشرفت تومور بدخیم پستان مرتبط بوده، در حالی که کاهش وزن با بهبو
میزان بقا در مبتالیان همراه نبوده است. برخی مطالعات کوهورت آینده نگر رژیم غذایی سرشار از فیبر و غالت کامل( 

و حبوبات و نیز سبزیجات را در بهبود پیش آگهی بیماران در دراز مدت مفید توصیف کرده اند. همچنین، در  (سبوس دار
ن مصرف غالب محصوالت دانه سویا را در برنامه غذایی روزانه همراه با افزایش میزان بقا در یک مطالعه گسترده در چی

مقایسه با جمعیت مشابه با رژیم غذایی عاري از این محصول گزارش نمود در حالی که در چند مطالعه دیگر چنین 
سبز در بیماران با مرحله اول و دوم فنجان چاي  3-5تفاوتی دیده نشد. بعالوه، در سه مطالعه مختلف، مصرف روزانه 

درصد کاهش داده بود. در چند کارازمایی کنترل شده، مصرف بعضی  50سرطان پستان خطر نسبی عود تومور را تا 
سه سال  3، اسید فولیک، کلسیم و بتا کاروتن به مدت حداقل یک تا  B ، ،D ،Eریزمغذي ها مانند ویتامین هاي گروه 

تومور در مقایسه با گروه کنترل شده بود، اما در سایر مطالعات چنین کاهشی معنادار نبود. تنها  سبب کاهش احتمال عود
در بیمارانی  E و C بیمار مبتال به سرطان مراحل اولیه پستان، استفاده از ویتامین 4877در یک مطالعه وسیع بر روي 

وعده میوه و سبزیجات تازه مصرف می  5روزانه ساعت فعالیت ورزشی در هفته داشته و حداقل  16که به طور متوسط 
درصد سبب کاهش مرگ و میر کلی شده بود. در مجموع به نظر می رسد مداخالتی که سبب بهبود  70کردند، تا 

رفتارهاي ارتقا سالمت می شوند در تقویت با یکدیگر و نه به تنهایی می توانند تا حدود زیادي سبب افزایش احتمال بقا 
 .تومور در مبتالیان به این بیماري شوند و کاهش عود

 سبک زندگی، ریزمغذي ها، افزایش وزن، سرطان پستان، بقا، عود واژه هاي کلیدي:
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