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  بررسی شیوع افسردگی و اختالالت روان شناختی در بیماران مبتال به سرطان پستان عنوان: 

  هما علیزاده، رویا شکوري مقدم، سیما قزلباش نویسندگان:
  اعظم قربانی  نویسنده مسئول:

  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وابستگی سازمانی:  
  azamghorbani10@yahoo.com ایمیل:   
 

درصد شیوع دارد. شیوع افسردگی  10-25بیماران مبتال به سرطان پستان اختالل افسردگی شدید در حدود در :مقدمه
در این زنان به ویژه در سال اول بعد از تشخیص دو برابر جمعیت عمومی زنان است. این بیماران از اضطراب ، استرس، 

  .افسردگی و ترس از گسترش یا عود بیماري رنج می برند
ن مطالعه با هدف بررسی شیوع افسردگی و اختالالت روان شناختی در بیماران مبتال به سرطان پستان انجام هدف: ای
 .شده است
 , science direct»این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوي وسیع در پایگاههاي اطالعاتی :روش کار

PubMed Scopus , Google scholar»  هايو با استفاده از کلیدواژه « breast cancer, 
depression, psychological disorder, emotional distress» انجام شد.  

افسردگی و اختالالت روان شناختی ناشی از تشخیص و درمان بیماري در مبتالیان به سرطان پستان بسیار :یافته ها
دهانی بیش از سایر سرطان ها - و حلقیشایع است. میزان افسردگی براي سرطان پستان به استثناي سرطان پانکراس 

می باشد. ترس و نگرانی از مرگ، عود بیماري، اختالل تصویر ذهنی ازبدن، عوامل مربوط به ارتباط جنسی و جذابیت 
علل ایجاد تنش روانی حتی سال ها بعد از تشخیص و درمان هستند. بروز افسردگی با شدت بیماري، سطح ناتوانی، 

ت عملکردي و تاریخچه قبلی افسردگی مرتبط است. عوامل خطر افسردگی در بیماران مبتال به اختالل فیزیکی، وضعی
سرطان پستان شامل تاریخچه ي قبلی بیماري روانی؛ ماهیت و تعداد بیش از چهار مشکل مرتبط با سرطان (نظیر درد)؛ 

  .فقدان ارتباط مطمئن؛ ویژگی شخصیتی عصبی؛ اقلیت قومی و نژادي می باشد
اختالل افسردگی شدید یک اختالل شایع اما اغلب تشخیص داده نشده و درمان نشده در بیماران مبتال :یجه گیرينت

به سرطان پستان است که عامل تشدید عالئم فیزیکی، اختالل عملکردي و ضعف در تداوم رژیم درمانی است. نتایج 
 .ن بیماران می شودمنفی افسردگی منجر به کاهش مشخص و طوالنی کیفیت زندگی در ای

  سرطان پستان، اختالل روان شناختی ، افسردگی، تنش عاطفی:کلید واژه ها
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