
  عوامل مستعد كننده سرطان پستان  شنده محمدي و همكاراندكتر رخ

 

  فصلنامه پرستاري و مامايي ايران  ۱۳۷۹پاييز / ۲۶شماره / سال سيزدهم

 

  پستان  سرطان  مستعد کننده  عوامل
 ****  حسيني  ، فاطمه***، دكترعليرضا نيكوفر**  كشفي  ، فهيمه  *  محمدي  دكتررخشنده

  چکیده
  از نظر ميزان  زمان  با گذشت  اگر چه. رود شمار مي  به  ومير در زنان  مرگ  عامل  دومين  ريه  بعداز سرطان  پستان  سرطان:  مقدمه

  زود هنگام  تشخيص  علت  تواند به مي  كه  است  مانده  اخير ثابت  دهه ٣  و مير طي  مرگ  ميزان  ، ليكن داشته  افزايش  رو به  روندي  شيوع

 . باشد  آن  اوليه  در مراحل  بيماري
 .  پستان  سرطان  به  زنان  در ابتالي  مستعد كننده  عوامل  تعيين: هدف
  ، درمان بهداشت  وزارت  به  وابسته  درماني  مركز آموزشي ٣در  ١٣٧٨  در سال  بود كه  مورد شاهدي  ز نوعا  مطالعه:  پژوهش  نوع

و غير   پستان  سرطان  مبتال به  زنان زندگي زاي تنش  و وقايع  ، باروري ، خانوادگي فردي  مشخصات. شد  انجام  شهرتهران  پزشكي  وآموزش

 . گرديد  مقايسه  و سپس  بررسي  پرسشنامه  بوسيله  گذشته  سال  ده  طي) شاهد(مبتال 
  شركت  شدند، در مطالعه  انتخاب  طور تصادفي  به  شاهد كه  گروه  عنوان  به  سالم  زن ١٢٠و   پستان  سرطان  بيمار مبتال به ١٢٠: نمونه

 .شدند  داده
  ، سابقه)P=٠٢٨/٠(  پستان  خيم  خوش  بيماري  ، سابقه)P=۰۰۶/۰(  هلتا  وضعيت  و باروري  ، خانوادگي فردي  عوامل  از بين:  نتايج

  ، مصرف)P=٠٠٢/٠(  ورزشي  هاي ، فعاليت)P=٠٤٥/٠(  سينه  متعدد از قفسه  هاي عكسبرداري  ، سابقه)P=٠٣١/٠(  پستان  شديد به  ضربه

  سرطان  به  ابتالي  ، سابقه)P=٠٠٠٠٦/٠(  تازه  زيهايو سب  ميوه  و مصرف) P=٠١/٠(سفيد   گوشت  ، مصرف)P=٠٥٤/٠(  زيتون  روغن

) P=٠٥٣/٠(  سقط  و نوع) P=٠٤٦/٠(  تعداد سقط) P=٠٢٣/٠(تولد فرد   پدر هنگام  و سن) P=٠٤٤/٠(  يك  درجه  در فاميل  پستان

  معني  نيز ارتباط  پستان  سرطان  و ابتال به  گيزند  زاي  تنش  وقايع  بين. دادند  نشان  پستان  سرطان  را با ابتال به  داري  معني  ارتباط

  زنان  را با ابتالي  همبستگي  بيشترين  زندگي  زاي  تنش  وقايع  لجستيك  آناليز رگرسيون  آزمون  براساس). P=٠٠٠/٠(  وجود داشت داري

 ). R=٣٩٤/٠و  P=٠٠٠١/٠(داد   نشان  پستان  سرطان  به
  ضربه  ، سابقه پستان  خيم  خوش  ، بيماري تاهل وضعيت  شامل  پستان  سرطان  خطرزاي  عوامل  هشپژو  دراين:  گيري ونتيجه  بحث

  پدر هنگام  ، سن١  درجه  ابتال در فاميل  ، سابقه تغذيه  ، وضعيت ورزشي  ، فعاليتهاي سينه  متعدد از قفسه  هاي ، عكسبرداري پستان  شديد به

  ولي. نيستند  يا كنترل  پيشگيري  قابل  عوامل  از اين  تعدادي  متاسفانه  بود كه  زندگي  زاي  تنش  عو وقاي  سقط  تولد، تعداد و نوع

و   موثر بر بيماري  از عوامل  جامعه  سازي  و آگاه  صحيح  ريزيهاي  با برنامه  كه  است  وجود دارد بر آگاهان  مداخله  امكان  كه  درمواردي

 .خطير بر حذر دارند  بيماري  را از اين  ها، زناناز آن  پيشگيري  هاي روش
   پستان  سرطان  مستعد كننده  ، عوامل پستان  سرطان:  كليدي  هاي واژه 

                                                                          
  .عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران- *

  )مولف مسئول(كارشناس ارشد مامايي  ** 
  .و هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانعض-***

  .عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران **** 



  عوامل مستعد كننده سرطان پستان  شنده محمدي و همكاراندكتر رخ

 

  فصلنامه پرستاري و مامايي ايران  ۱۳۷۹پاييز / ۲۶شماره / سال سيزدهم

 

   مقدمه  

  جهاني  مساله  يك  سرطان  شد كه  ، معلوم زمان  با گذشت

هر چند آمار . شود محدود نمي  صنعتي كشورهاي  وبه  است

  نيمه  باالتر از كشورهاي  صنعتي  ومير در كشورهاي  مرگ

  در زنان  سرطان  شايعترين  پستان  اما سرطان  است  صنعتي

 . باشد مي  يافته  توسعه  كشورهاي

ورد م  در آمريكا، يك ١٩٧٠  در سال  پستان  سرطان  شيوع   

 ١١مورد ابتال در هر   ، يك١٩٨٠  نفر، در سال ١٣ابتال در هر 

  زنان  نفر جمعيت ٩مورد از هر   ك، ي١٩٩٢  نفر ودر سال

 ).١٩٩٤،  همكاران وSchwartz (   است  شده  گزارش

  توسعه  در حال  از كشورهاي  نيز مانند بسياري  در ايران   

  باشد وبه مي  زنان  سرطان  شايعترين  پستان  ، سرطان وپيشرفته

  بمحسو  زنان  ، درماني بهداشتي  بسيار مهم  مساله  يك  عنوان

  مجتمع  سرطان  اخير از مركز ثبت  در گزارش. گردد مي

را   فراواني  دومين  پستان  ، سرطان) ره( خميني  امام  بيمارستاني

خود   به  بدن  لنفاوي ساز و  خون  سيستم  از سرطان بعد

  پژوهشگران). ١٣٧٧،  و همكاران  محققي(  است  داده  اختصاص

اند  توانسته  در سراسر جهان  گيرشناسي  همه  تحقيقات  طي

  با اهميت  از نظر باليني  را كه  پستان  سرطان  مستعد كننده  عوامل

  .   دهند  باشند، گزارش مي

  پستان  سرطان  مستعد كننده  عوامل  ، مهمترين)١٣٧٦(  برك

،  پرچربي  غذايي  ، رژيم پستان  سرطان  خانوادگي  ، سابقه را سن

مانند   و هورموني  توليد مثلي  و عوامل  الكل  ، مصرف چاقي

  هاي ، بيماري ، نازائي ديررس  ، يائسگي زودرس  قاعدگي  اولين

  درماني  در هورمون  استروژن  ، مقادير باالي پستان  خيم  خوش

  ، كارسينوم پستان  سرطان  و سابقه  يائسگي  در زمان  جايگزيني

  كرده  گزارش  ولونك  و سرطان  تخمدان  آندومتر، كارسينوم

 .  است

  بيشتر از زنان  افسرده  در زنان  پستان  سرطان  شيوع   

  به  در برابر سرطان  مقاومت  كه  از آنجائي. باشد مي  شاداب

  رسد كه نظر مي  دارد، لذا به  بستگي  ايمني  سيستم  مقاومت

ساز بروز   و زمينه  سيستم  اين  تضعيف  زا باعث  تنش  عوامل

  جسمي  مشكالت  آن  و درمان  پستان  سرطان. گردند مي  بيماري

،  احمدي(را در فرد ايجاد خواهد كرد   فراواني  و روحي

  از يائسگي  قبل  ، در سنين پستان  سرطان  كه  از آنجائي). ١٣٧٧

باشد،  مي  و مير بيشتري  مرگ  ميزان  و داراي  تر بوده تهاجمي

بيشتر   موضوع  افراد اهميت  اين  باالي  كارآئي  به  لذابا توجه

  براركان  ايراني  و مير زنان  و مرگ  تاثير شديدبيماري. شود مي

  و ملي  مذهبي  فرهنگ  طبق  آنان  محوري  نقش  دليل  به  خانواده

،  و حريرچي  اكبري(سازد  تر مي را پيچيده  ابعاد مشكل  ما، بازهم

١٣٧٥.( 

  از انواع  بيش  كه  است  هايي  وپالسماز نئ  پستان  سرطان   

  تا شايد با توجه  است  قرار گرفته  بررسي  ها تحت ديگر سرطان

بهبود   براي  يا عواملي  ، عامل آن  مالحظه  قابل  شيوع  به

  از آنجا كه. پيدا شود  با آن  و مبارزه  پيشگيري  هاي روش

  تصور  غربي  در كشورهاي  مطالعات  اين  اكثريت

  و اجتماعي  ، اقتصادي ساختار جغرافيايي  از لحاظ كه است گرفته

حاضر در مورد   دارند، مطالعه  با كشور ايران  زيادي  تفاوتهاي

  و عوامل  ، باروري ، خانوادگي فردي  مستعد كننده  عوامل  ارتباط

  به  با توجه  پستان  سرطان  با خطر ابتال به  زندگي  زاي  تنش

  تالش  مطالعه  در اين.  است  شده  انجام  ايراني  زنان  ويژگيهاي

 : شود  داده  زير پاسخ  سواالت  تابه  است  شده

در   پستان  سرطان  ابتال به  ديفر  مستعدكننده  عوامل - ١

 ، كدامند؟ زنان

  پستان  سرطان  ابتال به  خانوادگي  مستعدكننده عوامل - ٢

 ، كدامند؟ درزنان

در   پستان  سرطان  ابتال به  باروري  تعدكنندهمس  عوامل - ٣

 باشد؟ مي  ارديمو  چه  ، شامل زنان

  بــا ابتال به  زندگي  زاي  تنش  وقايع  بيـن  آيــا ارتباطي - ٤

 وجود دارد؟  در زنان  پستان  سرطان



  عوامل مستعد كننده سرطان پستان  دكتر رخشنده محمدي و همكاران
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 مواد و روشها 

. باشد مي  شاهدي -   موردي  مطالعه  از نوع  پژوهش  اين   

و   ، مراكز بهداشتي پژوهش  محيط  به  مراجعه پژوهشگر با

  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  به  وابسته  درماني

و   خميني  تير، امام  هفتم  شهداي  بيمارستانهاي(  شهر تهران

  از افراد مبتال به  اطالعات  آوري  جمع  ، به) تجريش  شهداي

  ساير بيماران  همراه  سالمو افراد ) مورد  گروه(  پستان  سرطان

  يعني  پژوهش  از جامعه  پژوهش  نمونه.  پرداخت) شاهد  گروه(

  در آنها ثابت  بيماري  تشخيص  كه  سرطان  مبتال به  زنان  كل

يا   درماني  ، شيمي پستان  بدخيمي  جراحي  عمل  و سابقه  شده

مراكز   به  پيگيري  اند و جهت را داشته  پستان  پرتودرماني

  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  به  وابسته  درماني  بهداشتي

  همچنين. شدند  كردند، انتخاب مي  مراجعه  شهر تهران  پزشكي

 . شدند  مورد انتخاب  گروه  سن  كردن  شاهد با همگون  گروه

نفر برآورد شد  ١٢٠  در هر گروه  پژوهش  نمونه  حجم   

:  مورد شامل  هاي نمونه  عيار پذيرشم%). ٩٥  اطمينان  سطح(

در   پستان  سرطان  تشخيص  و ثبت  ايران  و ساكن  االصل  ايراني

  ، ساكن االصل  شاهد نيز بايد ايراني  در گروه. بيمار بود  پرونده

  حذف  معيارهاي. برخوردار باشد  كامل  و از سالمتي  ايران

  هاي در نمونه  يكمتاستات  سابقه سرطان  داشتن  شامل  نمونه

  رواني  بيماري  سابقه  داشتن  و همچنين  مورد پژوهش  گروه

 . مورد و شاهد بود  در هر دو گروه  شده  شناخته

  وسيله  به  دهي  خود گزارش  از طريق  اطالعات  گردآوري   

و   ، باروري ، خانوادگي فردي  مشخصات  كسب  جهت  پرسشنامه

  اهداف  به  منظور دستيابي  به. بود  زندگي  زاي  تنش  وقايع

  بررسي  جهت  بر چهار بخش  مشتمل  اي ، پرسشنامه پژوهش

  اول  گرديد، بخش  تنظيم  پستان  سرطان  مستعد كننده  عوامل

  دوم  ، بخش فردي  مشخصات  كسب  جهت  سئوال ٣٠  شامل

  ، بخش خانوادگي  مشخصـات  كسب  جهت  سئوال ٥  شامل

  و بخش  باروري  مشخصات  كسب  جهت  سئوال ١٩  ملشا  سوم

  زندگي  زاي  تنش  وقايع  كسب  جهت  سئوال ٤٢  شامل  چهارم

  پژوهش  موضوع  بر اساس  هولمز و  راهه  از تست  بودكه

 . شد  استفاده

اعتبار   از روش  پرسشنامه  اعتبار علمي  منظور تعيين  به   

  ابزار گردآوري  اعتماد علمي  تعيين  جهت  محتوا، همچنين

 ٧مبتال و   نفر از زنان ٧مجدد در مورد   آزمون  ها از روش داده

  حاصله  اطالعات  سپس. گرديد  غير مبتال استفاده  نفر از زنان

شد و از   وارد رايانه PE2ويرايشگر   ، توسط از كد گذاري پس

  استنباطي و  از آمار توصيفي  با استفاده SPSSافزار  نرم  طريق

مورد، از   لذا برحسب.  قرار گرفت  و تحليل  مورد تجزيه

و   كيفي  متغيرهاي  دو و فيشر براي  كاي  آماري  هاي آزمون

  تعيين  وبراي  و گسسته  پيوسته  كمي  متغيرهاي  براي t  آزمون

نيز از   مورد پژوهش  كيفي  متغيرهاي  بين  همبستگي  شدت

  از تعيين  پس. گرديد  استفاده  فچوپرو  همبستگي  ضريب

  و متغيرهاي  پستان  سرطان  ابتال به  دار بين  معني  وجود ارتباط

متغيرها بر يكديگر از   اثر متقابل  حذف  ، براي مورد پژوهش

  مرتبط  عوامل  شد و از بين  استفاده  لجستيك  آناليز رگرسيون

دارا   پستان  سرطان  هرا با ابتال ب  ارتباط  بيشترين  كه  آنهائي

 . گرديد  بودند، مشخص

  نتايج 

  سرطان  به  زنان  و ابتالي  فردي  عوامل  ارتباط  در بررسي

،  پستان  خيم  خوش  بيماري  ، سابقه تاهل  وضعيت  بين:  پستان

  متعدد از قفسه  عكسبرداريهاي  ، سابقه پستان  شديد به  ضربه

،  زيتون روغن  ، مصرف ورزشي  فعاليتهاي  و نيز انجام  سينه

و   گذشته  سال  ده  در طي  تازه  و سبزيهاي  سفيد، ميوه  گوشت

  معني  ارتباط  آماري  آزمونهاي  براساس  پستان  سرطان  ابتال به

  ). ١  شماره  جدول(وجود داشت   داري

  



  عوامل مستعد كننده سرطان پستان  شنده محمدي و همكاراندكتر رخ

 

  فصلنامه پرستاري و مامايي ايران  ۱۳۷۹پاييز / ۲۶شماره / سال سيزدهم

 

مواد   مصرف:دادند  نشان  پژوهش  هاي يافته  همچنين

  توده  ، شاخص سال  ده  كشها طي  و حشره  دهتميز كنن  شيميايي

  هنگام  ، وزن پستان  ، اندازه باسن  دور كمر به  ، نسبت بدني

  چربي سيگار،  مصرف  ، و نيز سابقه نوزادي  دوره  تولد، زردي

  ده  طي  و حبـوبات  قرمز، لبنيات  ، گوشت نباتي  ، روغن حيواني

  .    ندارند  داري  معني  ارتباط ستانپ  سرطان  با ابتال به گذشته  سال

  معني  ارتباط  خانوادگي  در مورد عوامل  پژوهش  هاي يافته

  درجه  در فاميل  پستان  سرطان  دو متغير سابقه  را بين  داري

  نشان پستان  سرطان  تولد با ابتال به  پدر در هنگام  و سن  يك

  پستان  سرطان  سابقه  متغيرهاي  اما بين). ٢  شماره  جدول(داد 

  تولد فرد، مصرف  مادر در هنگام  دو، سن  درجه  در فاميل

  اي رابطه  پستان  سرطان  به  زنان  با ابتالي  سيگار در اطرافيان

نشد  مشاهده

  عوامل فردي مرتبط با سرطان پستان: ١جدول شماره .

  نتيجه آزمون  نام متغير

  df=٣  وضعيت تاهل

۱۷۲/۰=pt 
٣٦/١٢=X2  

۰۰۶/۰=p 
  df=١  سابقه بيماري خوش خيم پستان

۱۴۲/۰=pt 
٨٥/٤=X2  

۰۲۸/۰=p 

  df=١  سابقه ضربه شديد به پستان

۱۳۹/۰=pt 
٦٦/٤=X2  

۰۳۱/۰=p 

 t= - ١١/٢ p=٠٤٥/٠  سابقه عكسبرداري هاي متعدد از قفسه سينه

 t=٠٩/٣ p=۰۰۲/۰  سال ١٠فعاليتهاي ورزشي برحسب ساعت در هفته در طي 
  df=٣  سال ١٠تون طي مصرف روغن زي

۱۳۵/۰=pt 
٦٦/٧=X2  

۰۵۴/۰=p 

  df=٣  سال ١٠مصرف گوش سفيد طي 

۱۶۵/۰=pt 
٢٩/١١=X2  

۰۱/۰=p 

  df=٢  سال ١٠مصرف ميوه و سبزيهاي تازه طي 

۲۳۹/۰=pt 
٣٨/١٩=X2  

۰۰۰۰۶/۰=p 

  :نتيجه آناليز رگرسيون لجستيك

 p ۱۵۳۶/۰ - =R=۰۰۱۷/۰  وضعيت تاهل - ١
  p ۱۱۱۲/۰ - =R=۰۱۳۴/۰  سال ١٠فعاليتهاي ورزشي طي  - ٢
 p ۰۹۹۴/۰ - =R=۰۲۱۵/۰  سال ١٠مصرف روغن زيتون طي  - ٣
 p ۱۰۲۷/۰ -  =R =۱۸۹/۰  سال ١٠مصرف گوشت سفيد طي  - ٤
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  مرتبط با سرطان پستانخانوادگي عوامل : ٢جدول شماره 

  نتيجه آزمون  نام متغير

  df=١  ١سابقه ابتال به سرطان پستان در فاميل درجه 

۱۳/۰=pt 
٠٧/٤=X2  

۰۴۲/۰=p 

 p ۲۹/۲=t=٠٢٣/٠  سن پدر هنگام تولد فرد

  :نتيجه آناليز رگرسيون لجستيك

 p ۶۸۹/۰ - =R=۰۰۰/۰  ۱سابقه ابتال به سرطان در فاميل درجه  - ۱
   p ۰۹۹۱/۰ - =R=۰۲۸۳/۰  سن پدر هنگام تولد فرد - ٢

 
  با ابتالي  سقط  و نوع  دو متغير سقط  ، بين باروري  با عوامل

  جدول(   وجود داشت  داري  معني  ارتباط  پستان  سرطان  به

  ، مرتب قاعدگي  اولين  سن  متغيــرهاي  بين  ولي). ٣  شماره

،  ، تعداد حاملگي ازدواج  ، سن قاعدگي  ، مدت قاعدگي  بودن

چند قلو   ، سابقه حاملگي  آخرين  ، سن حاملگي  اولين  سن

  قرصهاي  مصرف  و مدت  ، سابقه شيردهي  و مدت  ،سابقه زايي

  دستگاه  جراحي  عمل  ، سابقه يائسگي  ، سن از بارداري  پيشگيري

  معني  ارتباط  پستان  ســرطان  بــه  زنــان  و ابتالي  تناسلي

 . وجود نداشت  داري
 

  عوامل باروري مرتبط با سرطان پستان: ٣جدول شماره 

  نتيجه آزمون  نام متغير

 p ۰۱/۲ - =t=۰۴۶/۰  تعداد سقط

  df=١  نوع سقط

۲۰۲/۰=pt 
٧٤٤/٣=X2  

۰۵۳/۰=p 

  عوامل  بين  ، همبستگي لجستيك  آناليز رگرسيون  نتيجه

  در رابطه  سرانجام.نداد  را نشان  پستان  سرطان  و ابتال به  باروري

  تنش  از وقايع  شده  امتياز كسب  ، بين زندگي  زاي  تنش  با وقايع

  به  و ابتال زنان)  راهه - هولمز   تست  بر اساس(  زندگي  زاي

  شماره  جدول(  وجود داشت  داري  معني  ارتباط  پستان  سرطان

٤.(  

  

  

  عوامل باروري مرتبط با سرطان پستان: ٤جدول شماره 

  درجه وقايع 

  تنش زاي زندگي

  زنان 

  مبتال

  زنان غيرمبتال

  )٨/٠(١  ٠  )>١٠٠(خيلي كم 

  )٢/١٤(١٧  )٥/٢(٣  )١٠١-٢٠٠(كم 

  )٠٨/٥(٦١  )٧/٢٦(٣٢  )٢٠١-٣٠٠(متوسط

  )٢/٢٤(٢٩  )٣/٢٨(٣٤  )٣٠١-٤٠٠(زياد 

  )١٠(١٢  )٥/٤٢(٥١  )<٤٠٠(خيلي زياد 

    

   گيري و نتيجه  بحث    

  و ابتالي  تاهل  با وضعيت  در رابطه  پژوهش  هاي يافته   

ند داد  را نشان  داري  معني  ارتباط  پستان سرطان  به  زنـــان

 ٨/٠شاهد   درصد و در گروه ٨/٥مبتال،   در گروه  كه  بطوري

  و همكاران Mccredie  تحقيقات. مجرد بودند  درصد زنان

درصد  ٢٧  متاهل  زنان  كه  است  داده  نشان  باره  در اين) ١٩٩٨(

در . باشند مي  پستان  خطر سرطان مجرد در معرض  كمتر از زنان

را در   پستان  خيم  خوش  بيماري  سابقه% ٩/٢مبتال،   زنان  گروه

  زنان  در گروه  ميزان  اين  كه  اند، در صورتي ذكر كرده  گذشته

 Gross .  ٠>P /٠٥(است  درصد بوده ٥/٢غير مبتال 
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 ١٠- ٢٠  پستان  خيم  خوش  بيماري  نويسد، سابقه مــي)١٩٩٨(

را   سگياز يائ  قبل  ويژه  به  پستان  سرطان  درصد خطر ابتال به

،  پستان  سرطان  خطر زاي  از عوامل  دهد و يكي مي  افزايش

 Sabistonباشد   مي  پستان  خيم  خوش  بيماري  ابتال به  سابقه

)١٩٩٧.( 

   Oncolink team،)همه  مطالعات  طي) ١٩٩٧  

  سينه  متعدد از قفسه  هاي كردند، عكسبرداري  اعالم  گيرشناسي

  خطر ابتال به  افزايش  سبب  پستان  شديد به  ضربه  و سابقه

   شديد به  ضربه  نيز سابقه  مطالعه  در اين. شود مي  پستان  سرطان

  هاي ريو عكسبردا) شاهد% ٨/٠مبتال و % ٨/٥(  پستان

  به  با ابتال زنان) شاهد% ٠مبتال و % ٣/٤(  سينه  متعدد از قفسه

 .  است  داده  نرا نشا  داري  معني  ، ارتباط پستان  سرطان

و   گذشته  سال ١٠  طي  ورزشي  هاي با فعاليت  در رابطه   

  ورزشي  هاي فعاليت  ساعت  ، ميانگين پستان سرطان  به  ابتال زنان

غير مبتال   و در زنان ٨٣/٦مبتال   زنان  در گروه  در هفته

  ).p=٠/٠٠٢(بود   ساعت٢١/٩

 Gross )١٩٩٨ ( وBrittonو همكاران  )معتقدند، ) ١٩٩٨

دارد و   پستان  سرطان  ابتال به در كاهش  مهمي  نقش  ورزش

  ورزش  طور مرتب  به  در هفته  ساعت ٣از   بيش  كه  زناني

 غير فعال  با زنان  در مقايسه% ٣٠- ٥٠كنند،  مي

 .باشند مي  پستان  سرطان  خطرابتالبه كمتردرمعرض 

  و ابتال به  سال ١٠  طي  زيتون  روغن  با مصرف  در رابطه 

  كاي  آماري  آزمون  براساس  داد كه  ها نشان ،يافته پستان  سرطان

درصد ٢/٩. دو متغير وجود دارد  اين بين  داري  معني  دو ارتباط

  زيتون  از روغن  دوبار در هفته -   طور معمول  غير مبتال به  زنان

  ).مبتال  درصد زنان٨/٥دربرابر (اند  كرده مي  استفاده

Hunter & Willet،)١٩٩٨ (از  نقل  بهWalter )١٩٩٧( 

در   چربي  و مصرف  پستان سرطان  بين  دهند كه مي  گزارش

  بيشتر شامل  ارتباط  وجود دارد واين  ارتباط  غذايي  رژيم

  زيتون  از روغن  غني  رژيم.  تا گياهي  است  حيواني  هاي چربي

 . دارد   فظتياثر محا  پستان  سرطان  بر ابتال به

  سفيد را به  گوشت) رصدد٨/٧٥ (غير مبتال   بيشتر زنان   

  اين  اند ولي كرده مي  دوبار مصرف  اي هفته  يعني  طور معمول

  آماري  از لحاظ  كه  است  درصد بوده ٣/٥٨مبتال   درصد در زنان

مانند   از تحقيقات  هرچند برخي. دهد مي  را نشان  واضحي  افت

Potischman & Weiss،)كه  است  داده  نشان )١٩٩٨  

  خطر ابتال به  تا حدودي  و جوجه  پرچربي  گوشت  مصرف

از   بيش  با مصرف  در رابطه.   دهد مي  را افزايش  پستان  سرطان

  سرطان  به  و ابتال زنان  سال  ده  طي  تازه  و سبزيهاي  ميوه  معمول

  به%) ٨/٩٠(شاهد   گروه  به  نسبت%) ٣/٦٨(مبتال   ، گروه پستان

 p (. Devita =٠٠٠٠٦/٠(  است  داشته  كمتري  مصرف  وحوض

  كاهش  علت  خوار به  گياه  زنان: نويسند مي) ١٩٩٧(  و همكاران

  چنين  ابتال به ، كمتر در معرض خون  در سرم  استروژن  ميزان

 . باشند مي  سرطاني

در   پستان  سرطان  ابتال به  با سابقه  در رابطه  پژوهش  نتايج   

،  پستان  سرطان  و ابتال به) مادر، خواهر، دختر(  يك  درجه  فاميل

وجود   داري  معني  دو متغير ارتباط  اين  بين  دهد كه مي  نشان

  مبتال سابقه  درصد زنان ٣/٣  كه  طوري  به). p=٠٤٤/٠(دارد 

  ولي  خود داشته  يك  درجه  را در فاميل  پستان  سرطان  ابتال به

. را نداشتند  اي سابقه  چنين  غير مبتال هيچكدام  زنان  در گروه

Unic در   پستان  سرطان  ابتال به  نيز سـابقه) ١٩٩٧(  و همكاران

  پستان  سرطان  ابتال به  خطرزاي  را جزء عوامل  يك  درجه  فاميل

  .اند كرده  گزارش

  تولد فرد و ابتال به  پدر در هنگام  با سن  در رابطه    

  پدر در هنگام  سن  ميانگين  داد كه  ها نشان ، يافته پستان  سرطان

  كمتر از گروه)  سال ٩٦/٣٣(غير مبتال   زنان  تولد فرد در گروه

  اما در برخي). p=٠٢٣/٠(  است  بوده)  سال ٣٨/٣٧(مبتال   زنان

) ١٩٩٥(  همكاران و Zhang     نيز مانند تحقيق  تحقيقات
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  سرطان  تولد فرد وخطر ابتال به  پدر درهنگام  سن  بين  ارتباطي

  .     است  نشده  مشاهده  پستان

  نيز ميانگين  پستان  سرطان  و ابتال به  با تعداد سقط  در رابطه

  در زنان  بيشتر از تعداد سقط) ٧/٠(مبتال   در گروه  تعداد سقط

 Palmerنظير   ر تحقيقاتيد  البته. است  بوده) ٤/٠(غير مبتال 

  سرطان  و ابتال به  تعداد سقط  بين  ، ارتباطي)١٩٩٧(  وهمكاران

 .  است  نشده  مشاهده  پستان

،  پستان  سرطان  به  زنان  و ابتالي  سقط  با نوع  دررابطه   

دو   كاي  آماري  آزمون  براساس  داد كه  نشان پژوهش  هاي يافته

). p=٠٥٣/٠(دومتغير وجود دارد   اين  ينب  داري  معني  ارتباط

  غير مبتال به  مبتال و زنان  زنان  در گروه  القائي  درصد سقط

  و همكاران Palmer. درصد بود ٨/٣٠درصد و  ٩/٥٠  ترتيب

  و خطر ابتال به  القائي  سقط  را بين  ضعيفي  نيز ارتباط) ١٩٩٧(

  .   اند كرده  گزارش  پستان  سرطان

  زندگي  زاي  تنش  از وقايع  شده  با امتياز كسب  در رابطه

،  پستان  سرطان  به  و ابتال زنان)  هولمز وراهه  تست  براساس(

  داري  معني  ارتباط t  آماري  آزمون  داد براساس  ها نشان يافته

 و   ميانگين). p=٠٠٠٠/٠(دو متغير وجود دارد   اين  بين

  زندگي  زاي  تنش  از وقايع  شده  معيار امتياز كسب  انحراف

 ± ٣١/٢٤١  ترتيب  مبتال و غير مبتال به زنان  در دو گروه

  و همكاران Ginsberg. بود ١٦/٢٨١ ± ١٦/٨٤و  ٣٧/٣٨٣

  زندگي  زاي  تنش  وقايع  بين  ارتباط  به  تحقيقاتشان  طي) ١٩٩٦(

  كه  در صورتي. يافتند  دست  پستان  سرطان  به  زنان  و ابتالي

  تنش  وقايع  بين  اي رابطه  هيچ) ١٩٩٧(آمريكا   سرطان  انجمن

  . پيدا نكرد  پستان  با سرطان  زندگي  زاي

  ، عوامل لجستيك  از آناليز رگرسيون  بااستفاده  در نهايت   

: بودند از  عبارت  پستان  سرطان  به  زنان  با ابتالي  مرتبط  فردي

،  زيتون  روغن  ، مصرف يورزش  هاي ، فعاليت تاهل  وضعيت

با   مرتبط خانوادگي  مستعد كننده  عوامل. سفيد  گوشت  مصرف

  سرطان  ابتال به  بودند از سابقه  عبارت  پستان  سرطان  به  ابتالي

در . تولد فرد  پدر هنگام  و سن  يك  درجه  در فاميل  پستان

  پستان  رطانس  و ابتال به  باروري  مستعد كننده  با عوامل  ارتباط

  تعداد و نوع  دادند كه  نشان  پژوهش  هاي ، هرچند يافته در زنان

  دارد، اما نتيجه  ارتباط  پستان  سرطان  به  زنان  با ابتالي  سقط

و   آنان  بين  اي ويژه  همبستگي  لجستيك  آناليز رگرسيون  آزمون

  دست  به  جهنتي  نداد، كه  را نشان  پستان  سرطان  به  ابتالي شانس

  و همكاران Palmer  با تحقيق  مطابق  مطالعه  از اين  آمده

  لجستيك  آناليز رگرسيون  ، نتايج سرانجام. باشد مي) ١٩٩٧(

  و وقايع  باروري  ، خانوادگي فردي  مرتبط  عوامل  تمام  براي

  زندگي  زاي  تنش  وقايع  كه  است  بيانگر آن  زندگي  زاي تنش

دارد   پستان  سرطان  به  زنان  را با ابتالي  همبستگي  بيشترين

)٠٠٠١/٠=p ،٣٥٩٤/٠ = R .( 

  در سراسر دنيا عوامل  گيرشناسي  همه  تحقيقات  طي   

، تعداد  سن  شامل  پستان  سرطان  و خطرزاي  مستعد كننده

در   ، سن ضد بارداري  قرص  ، مصرف شيردهي  ، مدت زايمان

  ، سن ديررس  ، يائسگي زودرس  دگي، قاع حاملگي  اولين

  استروژن  مصرف  يك  درجه  ابتالدر فاميل ، سابقه ،نازائي يائسگي

و   الكل  ، مصرف پستان  خيم  خوش  ، بيماري يائسگي  در زمان

  ولي. باشد مي  با اشعه  و تماس  ، چاقي پرچربي  غذاهاي

در   عوامل  آمد اين  حاضر بدست  پژوهش  از نتايج  همانطور كه

،  پستان  خيم  خوش  ، بيماري تاهل  وضعيت  شامل  ايراني  زنان

  متعدد از قفسه  هاي ، عكسبرداري پستان  شديد به  ضربه  سابقه

  ابتال در فاميل  ، سابقه تغذيه  ، وضعيت ورزشي  هاي ، فعاليت سينه

  سقط  ، نوع تولد فرد، تعداد سقط  پدر هنگام  ، سن يك  درجه

  .    باشد مي  زندگي  زاي  تنش  قايعوو

يا   پيشگيري  خطرزا قابل  عوامل  از اين  تعدادي  متاسفانه

  ، سابقه زندگي  زاي  تنش  بروز وقايع: نيستند مانند  كنترل

  در فاميل  پستان  سرطان  و ابتال به  پستان  خيم  خوش  بيماري

  امكان  كه  در مواردي  ، ولي خودبخودي  و سقط  يك  درجه

  هاي ريزي  با برنامه  كه  است  وجود دارد، برآگاهان مداخله
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و   موثر بر بيماري  از عوامل  جامعه  سازي  و آگاه  صحيح

خطير   بيماري  را از اين  از آنها، زنان  جلوگيري  هاي روش

  : گردد لذا پيشنهاد مي. برحذر دارند

  خطر در رابطه پر  افراد گروه  جهت  آموزشي  كالسهاي -  

در مورد   آگاهي  و افزايش  پستان  خودآزمايي  صحيح  با نحوه

  الزم  ، آموزشهاي غربالگري  و روشهاي  مستعد كننده  عوامل

در مراكز   ورزشي  و فوايد فعاليتهاي  زنان  تغذيه  وضعيت  جهت

 . داير گردد  مامايي  كاركنان  توسط  خانواده  و تنظيم  بهداشتي

  در باره  الزم  اطالعات  آموزشي  كالسهاي  بابرقراري -    

  به  از بارداري  پيشگيري  و روشهاي  فرزندان  بين  گذاري  فاصله

  و تنظيم  بهداشتي  خدمات  با ارائه  شود، در ضمن  داده  زنان

  القايي  سقط  منجر به  كه  ناخواسته  از حاملگيهاي  خانواده

  .گردد  شود پيشگيري مي

  و كاستيهايي  با مشكالت  هر پژوهش  كه  از آنجايي   

مورد   نمونه  عنوان  را به  از جامعه  بخشي  و همواره  است  مواجه

ساير   مورد توجه  پژوهش اين  كه  اميد است. دهد قرار مي  مطالعه

  پژوهشي  شود اينچنين لذاپيشنهاد مي. گردد  واقع  پژوهان  دانش

كشور   ودرماني  بيشتر در ديگر مراكز بهداشتي  با تعداد نمونه

با   پستان  سرطان  بين  ارتباط  در زمينه  پژوهشهايي. شود  انجام

پدر   ، ابتالي زندگي  زاي  رخداد تنش  و شدت  ، نوع القايي  سقط

نيز   ديررس  و يائسگي  زودرس  ساير سرطانها، بلوغ  و مادر به

 . شود  انجام
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RISK FACTORS OF BREAST CANCER 
 

Mahmoodi, M. Ph.D1Kashfee, F. MS2
 Nikoofar, A.MD3 Hoseini, F.MS4 

 
ABSTRACT 
Background: After lung cancer, breast cancer is the second cause of mortality 
among women. Although the prevalence of this disease has been increased, 
but the rate of mortality has not been changed during last three decades, this 
may be due to early diagnosis at the first stage of disease .  
Objective: To determine risk factors of breast cancer in women. 
Design: It was a case- control study. Personal, familial, fertile characteristics 
and stressful life events in women with breast cancer were determined and 
compared with non cancerous women (control group). 
Samples: One hundred twenty patients with breast cancer were selected 
randomly and compared with the same number of healthy women.. 
Results: Among personal factors, mariatal status (p=0.006) history of benign 
breast tumor (p=0.028), breast stroke (p=0.031), excessive chest x-ray 
(p=0.045), sport activities (p=0.002), consumption of olive oil (p=0.054). 
consumption of white meat (p=0.01), consumption of fresh fruit and 
vegetables (p=0.0006) were significantly related with breast cancer. Among 
familial factors, history of breast cancer in first class family members 
(p=0.023) were significantly associated with cancer of breast. There was also 
a relation between breast cancer and stressful life events (p=0.000). Among 
fertility factors, there was a relation between breast cancer and number of 
abortion (p=0.046), and also kind of abortion (p=0.053).  
Conclusion: In this study, risk factors of breast cancer were mariatal status, 
benign breast tumor, history of breast stroke, frequent chest x-ray, physical 
exercises, nutritional conditions, history of breast cancer in first class family, 
father's age at the time of case birth, number and kind of abortion and finally 
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stressful life events. Unfortunately some of this factors are not preventable 
organization in order to make people aware of risk factors and ways of their 
prevention.  
 
Key Words: Breast cancer, risk factors of breast cancer, stressful life events. 

  
 


