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مقاله مروری

پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران :مرور نظاممند متون پژوهشی
گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله9367/05/93 :

تاریخ دریافت مقاله9367/02/96 :

چکیده
زمینه و هدف :تشخیص سرطان پستان و درمانهای مرتبط با آن تجربه عاطفی آسیبزایی برای زنان محسوب شود .پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیامدهای
روانشناختی سرطان پستان در مطالعات گذشته مبتنی بر مرور نظاممند انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مرور توصیفی و با توجه به روش اجرا جزء مطالعات مرور نظاممند است .جستجوی سابقه پژوهشی با استفاده از پایگاههای
داده های الکترونیکی زیر شامل پایگاه اطالعات علمی ( cinahl ،scopus ،web of science ،google scholar ،pubmed ،sciencedirect ،medlib ،magiran، )sidو
 medlineاز سالهای  9370تا  9669( 9369تا  )2097در رابطه با پیامدهای روانشناختی مرتبط با سرطان پستان در ایران با استفاده از کلیدواژههای سرطان،
اختالل خلقی ،اختالل اضطرابی ،اختالل روانی ،کیفیت زندگی ،بدعملکردی جنسی ،اختالل خواب ،سالمت روان ،بیخوابی ،نگرانی ،تصویر بدنی ،اختالل
روانپزشکی ،نشانگان رفتاری ،درماندگی روانشناختی ،رفتار مقابلهای ،اختالل استرس پس از سانحه و سرطان پستان انجام شد .محتوای مقاالت ،بعد از استخراج،
با چکلیست پریزما ( )prismaمورد ارزیابی کیفی قرارگرفته و جهت بررسی دادهها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
نتایج :پس از جستجو و ارزیابی مطالعات ،تحلیل نهایی بر روی  73مقاله انجام گرفت .یافتههای این پژوهش نشان داد که پیامدهای روانشناختی سرطان
پستان در  8طبقه کیفیت زندگی ،اضطراب ،استرس و تنیدگی ،افسردگی ،عملکرد جنسی ،تصویر بدنی ،راهبردهای مقابلهای ،خستگی و کیفیت خواب جای
میگیرند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدستآمده ،با ترسیم حیطههای مشخصشده در حوزه پیامدهای روانشناختی سرطان پستان میتوان از آن بهعنوان یک نقشه
مفهومی برای انجام مطالعات منسجمتر و طراحی برنامههای مداخلهای گسترده استفاده نمود.
کلمات کلیدی :پیامدهای روانشناختی ،سرطان پستان ،مرور نظاممند

مقدمه
تشخیص سرطان پستان و درمانهای مرتبط با آن تجربه
عاطفی آسیبزایی برای زنان محسوب شود ( .)9سرطان پستان
 29درصد تمام سرطانهای تازه تشخیص در زنان را تشکیل داده
و مسئول  95درصد مرگهای وابسته به سرطان در زنان است
( .)2بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ساالنه بیش از 9/2
میلیون نفر بیمار مبتالبه سرطان سینه تشخیص دادهشده و بیش
از  500هزار نفر در اثر این بیماری فوت میکنند ( .)3انجمن
سرطان آمریکا بهطور تخمینی اعالم کرده است که ساالنه 200
هزار نفر به سرطان پستان مبتال میشوند که در این میان  9تا
 7درصد آنان مبتالبه مهاجمترین نوع آن یعنی سرطان التهابی
*نویسنده مسئول :حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی  ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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پستان است ( .)4در ایران ،سرطان پستان یکی از شایعترین
بدخیمیها در زنان است .اوج سنی شیوع آن در زنان ایرانی
مربوط به دهههای چهارم و پنجم زندگی بوده و یک دهه از سن
شیوع جهانی آن پایینتر است (.)5
بیماران مبتالبه سرطان پستان در مقایسه با دیگر سرطانهای
زنان بعد از تشخیص بیماری بقاء طوالنیتری دارند؛ اما امروزه
تنها زنده ماندن بیماران مدنظر نیست ،بلکه بیماران خواهان یک
زندگی باکیفیت مناسب هستند ( .)9مواجه با بیماری میتواند
باعث بحرانهای حاد و شدید در سالمت فرد شود .سرطان پستان
میتواند باورهای اساسی بیماران را در مورد آسیبپذیری
شخصی ،ایمنی و ارزش خود به چالش بکشد ( .)7بیماران اغلب
مشکالتی همچون اضطراب ،افسردگی ،بالتکلیفی ،کاهش کیفیت
زندگی ،نگرانیهای مرتبط با تصویر بدنی و مشکالت خاص
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مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مرور توصیفی و با توجه به روش اجرا جزء
مطالعات مرور نظاممند است که مطابق با دستورالعمل موارد
ترجیحی برای گزارش مقاالت مرور نظاممند و فراتحلیل
( )prismaدر سال  9369انجام شد .جستجوی سابقه پژوهشی با
استفاده از پایگاههای دادههای الکترونیکی زیر شامل پایگاه
اطالعات علمی ( ،)sidپرتال جامع علوم انسانی ،پایگاه مجالت
تخصصی نور ،پایگاه ایران مدکس،medlib ،magiran ،
،web of science ،google scholar ،pubmed ،sciencedirect
 cinahl ،scopusو  medlineاز سالهای  9370تا 9669( 9369
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مرتبط با عالئم جسمی را تجربه میکنند (.)8
و همکاران ( )2094در پژوهشی خاطرنشان ساختند که زنان
همبتالبه سرطان پستان سطح اضطراب باالیی در رابطه با
اثربخشی درمانها و نگرانیهایی نیز در خصوص تصویر بدنی
گزارش میکنند ( .)6تحقیقات اخیر آشکار ساختهاند که تقریباً
در  90تا  20درصد از زنان با سرطان پستان مواردی از اختالالت
اضطرابی مانند اختالل اضطراب فراگیر و استرس پس از سانحه
قابلتشخیص بالینی است ( .)90تجربه اضطراب در زنان با
سرطان پستان معموالً با افزایش خستگی و کاهش سطوح کیفیت
زندگی در ابعاد روانی ،معنوی ،سالمت و عملکردی همراه است
( .)99کیفیت زندگی بهعنوان سطح بهینهای از احساس بهزیستی
فردی ناشی از رضایت یا نارضایتی از جنبههای مختلف زندگی
که برای فرد بااهمیت تلقی میشوند تعریف میشود (.)93 ،92
همچنین ،آشفتگی حاصل از تغییرات فیزیکی ناشی از سرطان
پستان معموالً منجر به گزارش مشکالت روانشناختی متنوعی
از سوی بیماران همچون اضطراب ،نگرانی و افسردگی میگردد
که تأثیر منفی قابلتوجهی بر عملکرد این بیماران دارد (.)94
سرطان ،نگاه به زندگی را بهعنوان فرآیندی منظم و مستمر به
چالش میکشد .بیماریهای مزمن هم چون سرطان با تنیدگی
ارتباط دارند و هر چه فرد بیشتر در معرض تنیدگیهای ناشی از
بیماری باشد عوارض منفی روانشناختی و فیزیولوژیکی در آنها
بیشتر خواهد بود که ممکن است اثرات مستقیمی بر دفاعهای
ایمنی بدن و خود تومور داشته باشد و منجر به رشد یا فراگستری
تومور شود ( İzci .)95و همکاران ( )2099در مطالعهای مطرح
ساختند که بیماران مبتالبه سرطان پستان طیف وسیعی از
مشکالت روانپزشکی همچون اضطراب ،افسردگی ،اختالالت
سازگاری ،بدکارکردی جنسی و اختالالت خواب را تجربه
میکنند (.)99
 Greerو همکاران ( )2008معتقدند که وجود سرطان و
درمانهایی نظیر شیمیدرمانی و رادیوتراپی ،منجر به
آشفتگیهای روانشناختی و رفتاری در بیماران مبتالبه سرطان
میشود ( .)97قزلباش و همکاران ( )2092در پژوهشی اشاره
داشتند که  90تا  25درصد از بیماران مبتالبه سرطان پستان
دارای اختالل افسردگی شدید میباشند و شیوع افسردگی در این
زنان بهویژه در سال اول بعد از تشخیص دو برابر جمعیت عمومی
زنان است .این بیماران از اضطراب ،استرس ،افسردگی و ترس از
گسترش یا عود بیماری نیز رنج میبرند ( .)98همچنین ،مطالعات
Barsotti Santos

صورت گرفته اشاره کردند که بهطور تقریبی 32 ،درصد از
بیماران مبتالبه سرطان پستان پیامدهای روانشناختی ناشی از
سرطان را در حوزههای مختلف روانی و اجتماعی تجربه میکنند
(.)96
شیوع باالی اختالالت روانپزشکی در زنان مبتالبه سرطان
پستان لزوم توجه بیشتر مسئولین بهداشتی-درمانی را طلب
میکند .سرطان جزو بیماریهای تهدیدکننده زندگی محسوب
میشود و در این میان سرطان سینه شایعترین ،کشندهترین و
ازنظر عاطفی-روانی تأثیرگذارترین بیماری در بین زنان است
( .)20در این بیماران عوارض جانبی درمان ،موجب افزایش
اختالالت هیجانی و کاهش چشمگیر کیفیت زندگی میشود که
لزوم شناسایی پیامدهای روانشناختی در بیماران مبتالبه
سرطان پستان را دوچندان میکند ( .)29این در حالی است که
تعداد محدودی از مطالعات اپیدمیولوژیک در خصوص پیامدهای
روانشناختی سرطان پستان در ایران وجود دارد؛ بنابراین ،با
توجه به اهمیت بررسی پیامدهای روانشناختی سرطان پستان و
نقش آن در فرایند بیماری و همچنین با در نظر گرفتن شواهد
موجود مبنی بر وجود پیامدهای روانشناختی گسترده در طی
سالهای اخیر ،این مطالعه بهمنظور مرور نظاممند مقاالت مربوط
به پیامدهای روانشناختی سرطان پستان انجامشده تا با شناخت
پیامدهای روانشناختی این بیماری ،دستاندرکاران را در طراحی
و اجرای برنامههای مداخلهای در جهت پیشگیری و تعدیل اثرات
منفی این پیامدها و به دنبال آن بهبود وضعیت روانی این بیماران
یاری نماید .ازاینرو ،پژوهش حاضر باهدف پاسخگویی به این
سؤال انجام گرفت که پیامدهای مهم روانشناختی سرطان
پستان در مطالعات گذشته مبتنی بر مرور نظاممند کدماند؟
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تا  )2097در رابطه با پیامدهای روانشناختی مرتبط با سرطان
پستان در ایران انجام شد.
استراتژی جستجو

disorder, life quality, sexual dysfunction, sleep disorder,
mental hygiene, insomnia, anxiety, body image, mental
disorder, behavioral symptom, psychological distress,
coping behaviors, traumatic stress disorder, breast cancer
 and their combinationو ترکیبات آنها استفاده شد .استراتژی

جستجو در منابع انگلیسی بدینصورت بود که ابتدا در قسمت
 Advancedپایگاههای اطالعاتی ،کلیدواژه ایران در قسمت
وابستگی سازمانی ( )Affiliationو کلیدواژه  breast cancerدر
قسمت  title/abstractعنوان و چکیده جستجو گردید .فرایند
جستجوی پایگاهها توسط پژوهشگر و با نظارت استاد راهنما
صورت گرفته است.
مالکهای ورود و خروج
مالکهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :مقاالت فارسی و
انگلیسیزبان چاپشده در مجالت علمی-پژوهشی داخل و خارج
از کشور که متن کامل آنها در دسترس بود؛ مقاالت با طرحهای
پژوهشی مرور نظاممند ،مشاهدهای ،توصیفی و کیفی؛ پژوهشها
باید بهصورت مقاله کامل از طریق آنالین چاپشده یا در آرشیو
کتابخانهها قابلدسترسی باشند؛ مقاالتی که پیامدهای
روانشناختی سرطان پستان را گزارش کنند .مالکهای خروج
نیز شامل مقاالتی بودند که متن کامل آنها وجود نداشته باشد؛
مطالعاتی که اطالعات کافی در بر نداشتند ،پژوهشهایی که با
توجه به چکلیست  PRISMAاز کفایت الزم برخوردار نبوده یا
دارای ضعفهای روششناختی جدی بودند.
ارزیابی کیفی و تحلیل آماری
محتوای تمامی مقاالت ،بعد از استخراج از پایگاههای موردنظر،
با چکلیست  PRISMAمورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند .در این
پژوهش برای تحلیل دادهها از تحلیل محتوا استفاده شد .در این
روش واحدهای تحلیل شامل مضامین و طبقات استخراجشده از
مطالعات بودند که به هرکدام از این واحدها کدی اختصاص داده
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شد .سپس کدهای مشابه ادغام و روند کاهش دادهها تا ایجاد
طبقات اصلی ادامه یافت .بهمنظور افزایش اعتبار ()credibility
از شیوه بازنگری خارجی ( )external checkاستفاده گردید (.)22
بدینصورت که کدها و طبقات استخراجشده در اختیار دو نفر از
اساتید باتجربه در امر تحقیقات کیفی قرار داده شد و سپس نظر
نهایی و مشترک در خصوص کدها و طبقات حاصل و تغییرات
صورت گرفت.

نتایج
در این مطالعه از  588مقاله بهدستآمده 377 ،مقاله که ازنظر
عنوان باهدف پژوهش همخوان نبودند (معیار غربالگری در
مطالعه) پس از غربال اولیه از مطالعه حذف و تعداد  299مطالعه
وارد مرحله دوم غربالگری گردیدند .معیار غربالگری در مرحله
دوم مقاالت بیارتباطی ازنظر چکیده ،مقاالت تکراری ازنظر
عنوان و کیفیت پایین بر اساس چکلیست پریزما بود که در این
مرحله تعداد  33مقاله ازنظر چکیده با موضوع موردمطالعه
ناهمخوان بودند ،تعداد  45مقاله ازنظر عنوان پژوهش تکراری و
تعداد  90مطالعه نیز به علت عدم احراز حداقل معیارهای کیفی
بر اساس چکلیست پریزما از مطالعه خارج و درنهایت تعداد 73
مقاله که بهصورت کیفی بودند وارد مطالعه مرور نظاممند شدند
(شکل .)9
بنابراین ،پس از جستجو ،غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات در
طی مرور نظاممند ،در پایان ،بررسی بر روی  73مطالعه انجام
گرفت .مقاالت بهکاررفته در مرور نظاممند شامل مطالعاتی بود
که بر روی کیفیت زندگی ،خستگی ،راهبردهای مقابلهای،
اضطراب و تنیدگی ،عملکرد جنسی ،افسردگی ،تصویر بدنی،
سالمت روان و ویژگیهای روانشناختی انجامگرفته بودند که
خالصه نتایج اصلی مطالعات در جداول ( 9تا  )8ارائه شده است.
پس از تحلیل و ارزیابی مطالعات صورت گرفته 8 ،طبقه اصلی از
پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در زنان شناسایی گردید.
طبقات اصلی حاصلشده شامل موارد زیر هستند )9 :کیفیت
زندگی )2 ،اضطراب ،استرس و تنیدگی )3 ،افسردگی)4 ،
عملکرد جنسی )5 ،تصویر بدنی )9 ،راهبردهای مقابلهای)7 ،
خستگی و  )8کیفیت خواب.

بحث
هدف اصلی مرور نظاممند حاضر ،شناسایی پیامدهای
روانشناختی سرطان پستان در زنان مبتنی بر مطالعات گذشته
بود .به طورکلی ،نتایج این مرور نظاممند نشان داد که ابعاد
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جستجوی مقاالت با استفاده از کلیدواژههای فارسی سرطان،
اختالل خلقی ،اختالل اضطرابی ،اختالل روانی ،کیفیت زندگی،
بدعملکردی جنسی ،اختالل خواب ،سالمت روان ،بیخوابی،
نگرانی ،تصویر بدنی ،اختالل روانپزشکی ،نشانگان رفتاری،
درماندگی روانشناختی ،رفتار مقابلهای ،اختالل استرس پس از
سانحه ،سرطان پستان و ترکیب آنها و در نمایههای خارجی از
واژگان cancer, mood disorder, anxiety disorder, mental
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پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران
دوره بالینی پزشکی

جدول  -1مطالعات مرتبط با پیامد کیفیت زندگی
نتایج اصلی

پیامد
کیفیت زندگی

ازنظر جسمی (کاهش توانایی بیمار در انجام فعالیت های روزانه موجب اختالل در سازگاری با بیماری) ازنظر عاطفی (با آگاهی از تشخیص بیماری
عالئم متنوعی مانند شوکت ،ناباوری ،افسردگی ،اضطراب ،اختالل در تصویر بدنی و سایر نگرانیهای روانی-اجتماعی را تجربه میکنند) بعد اجتماعی
(محدود کردن تعامالت اجتماعی به خاطر خجالتآور بودن و نگاههای سنگین)

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی عملکردی بعد از مداخله در کلیه ابعاد افزایش یافت که بیشترین آن مربوط به بعد جسمانی و کمترین نیز مربوط به وضعیت سالمت
عمومی بود .همچنین در ابعاد تصویر ذهنی و دورنمای آینده افزایش قابلتوجهی مشاهده گردید.

کیفیت زندگی

 34/5درصد از بیماران دارای کیفیت زندگی ضعیف 49/4 ،درصد متوسط و  24/9درصد خوب؛  27/9درصد در حد قابل قبولی درمان را پیگیری؛
 0/79درصد از بیماران کیفیت زندگی متوسط رو به پایین داشتند و درمان خود را منظم پیگیری نمیکردند.

کیفیت زندگی

از  50بیمار 39 ،بیمار ( )%92با تشخیص افسردگی؛ میانگین نمره افسردگی بیماران در ابتدای مطالعه  98و در انتهای مطالعه  9/5بود .میانگین نمره
کیفیت زندگی بیماران در ابتدای مطالعه  59/98و در پایان مطالعه  98/25بود.

کیفیت زندگی

بر اساس نتایج مطالعه کیفیت زندگی اکثریت  59درصد واحدهای پژوهش متوسط بود .درزمینهٔ سالمت روان ،میانگین اختالل در عملکرد اجتماعی
از سایر حیطهها باالتر بود؛ بنابراین سرطان پستان بیشترین اثر را بر عملکرد اجتماعی بیماران گذاشته است.

کیفیت زندگی

 %39مبتالیان به کانسر پستان دارای کیفیت زندگی مطلوب 98 ،درصد دارای کیفیت نسبتاً مطلوب و  %59دارای کیفیت زندگی نامطلوب بودند.
همچنین  %49آزمودنیها در عملکرد هیجانی %42 ،عملکرد جسمانی %39 ،در عملکرد شناختی %35 ،در عملکرد اجتماعی و  26درصد در عملکرد
ایفای نقش دارای وضعیت نامطلوب بودند.

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی  75/69در از بیماران در سطح متوسط بود.

کیفیت زندگی

باوجود یکسان بودن نمرات کیفیت زندگی بیماران در شروع درمان در هر دو گروه ،پس از  4ماه پیگیری ،در پایان دوره شیمیدرمانی ،میانگین نمرات
کیفیت زندگی در هر دو گروه کاهش یافت.

686

journal.fums.ac.ir

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 20:54 +0430 on Thursday May 23rd 2019

شکل - 1فلوچارت مراحل ورود مطالعات بهمرور نظاممند

نسرین رفائی سعیدی و همکاران
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کیفیت زندگی

میانگین نمره کل کیفیت زندگی در سطح متوسط بود .باالترین سطح کیفیت زندگی در بعد روانی  903/99و پایینترین آن مربوط به بعد اجتماعی
 39/49است.

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی اکثریت شرکتکنندگان در حد متوسط بود ( .)%53/63رابطه معنی داری بین کیفیت زندگی بیماران مبتالبه سرطان پستان با
جلسات شیمیدرمانی وجود دارد.

کیفیت زندگی

بین نمرات پیش و پسآزمون کیفیت زندگی گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد .به عبارتی ،مدیریت استرس منجر به بهبود
کیفیت زندگی در زنان مبتالبه سرطان پستان شده است.

کیفیت زندگی

گروهدرمانی معنوی منجر به بهبود کیفیت زندگی و مؤلفههای آن (ابعاد روانی و اجتماعی) و همچنین بهزیستی معنوی (سالمت معنوی ،مذهبی
و وجودی) در زنان مبتالبه سرطان پستان شده است.

کیفیت زندگی

بیماران گروه توانبخش ی کیفیت زندگی بهتری (سالمت کلی ،عملکرد نقش ،عملکرد هیجانی ،شناختی و اجتماعی باالتر؛ عالئم خستگی ،درد و
بیخوابی پایینتر) را نسبت به گروه کنترل گزارش کردند.

کیفیت زندگی

زنان دارای جراحی حفظ پستان بهطور معنی داری کیفیت زندگی باالتری را نسبت به زنان ماستکتومی شده داشتند.

کیفیت زندگی و
میزان پیوستگی
بهزیستی معنوی و
کیفیت زندگی

نتایج نشان داد که گروه شرکتکننده در برنامه حمایت همساالن نسبت به گروه کنترل بهبود معنیداری در درد بدنی ،نقش فیزیکی ،نقش
هیجانی ،عملکرد اجتماعی و سالمت ذهنی نشان دادند.
شواهد نشان داد که بیماران مبتالبه سرطان پستان کیفیت زندگی پایینی را تجربه میکنند .همچنین رابطه معنیدار مثبتی به نمرات کیفیت
زندگی و بهزیستی معنوی در بیماران وجود دارد.

کیفیت زندگی

 %53/4از بیماران کیفیت زندگی تا حدی مطلوب داشتند.

کیفیت زندگی

با توجه به نتایج بهدستآمده بیماران مبتالبه سرطان پستان نسبت به افراد سالم از کیفیت زندگی ضعیفتری برخوردار بودند.

جدول  -2مطالعات مرتبط با پیامد اضطراب
پیامد
اضطراب
اضطراب و افسردگی

اضطراب و افسردگی
پریشانی هیجانی
تنیدگی تجربهشده

نتایج اصلی
شیوع اضطراب متوسط یا شدید از  99تا  95درصد بهعنوان شایعترین عارضه در این بیماران مطرح است
نتایج نشان داد که میزان افسردگی و اضطراب در طول زمان بهبود پیدا میکند .اگرچه در طول  98ماه پیگیری  38/4درصد و 22/2
درصد از بیماران اضطراب و افسردگی شدیدی را گزارش کردند .همچنین خستگی عامل خطر مهمی در رشد اضطراب و افسردگی در
سه ماه پس از پیگیری بود.
در مرحله خط پایه  26درصد از بیماران اضطراب باال و  94درصد نیز دارای افسردگی باال تشخیص داده شدند .در مرحله پیگیری نیز
مشاهده شد که تنها  2درصد از بیماران دارای اضطراب شدید بودند و اما در هیچ یک از بیماران افسردگی مشاهده نشد.
با توجه به نتایج  36درصد از پریشانی روانشناختی شدید رنج میبردند .مراقبت از کودکان ،ترس ،اضطراب ،مشکالتی در حمام کردن و
تعویض لباس ،مشکالت خانوادگی ،تب و خشکی بینی ازجمله رایجترین مشکالت مرتبط با پریشانی روانشناختی بود.
با توجه به نتایج بهدستآمده زنان مبتالبه سرطان پستان تنیدگی بیشتری را نسبت به زنان سالم تجربه کرده و حوادث را بسیار
تهدیدکنندهتر میپندارند.

اضطراب

بر اساس امتیازات  %20افراد اضطراب متوسط و  % 70/6اضطراب خیلی پایین برخوردار بودند.

اضطراب

نتایج نشان داد که روش های تصویرسازی ذهنی و تن آرامی در کاهش اضطراب زنان بیمار مبتالبه سرطان سینه مؤثر بود.

اضطراب

میزان شیوع اضطراب در مبتالیان به سرطان پستان  %24بود .اکثریت نمونهها دارای اضطراب متوسط با شیوع  %99/6بودند.

اضطراب
استرس و اضطراب

بیماران مبتالبه سرطان پ ستان نسبت به سایر بیماران سرطانی (روده بزرگ ،معده ،مری ،ریه و تیروئید) و نسبت به افراد سالم از شیوع
باالتری در متغیر اضطراب خفیف و بالینی برخوردارند.
میزان شیوع استرس ،اضطراب در بیماران مبتالبه سرطان پستان  %99/7و  ،%77/4بود .بیماران مبتال دارای سطح متوسط استرس و
سطح باالیی از اضطراب بودند.
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کیفیت زندگی

میانگین کیفیت زندگی مرتبط با سالمت  ،48/95در بعد جسمی  ،53/89روانی  ،49/05اجتماعی  55/35و محیط  50/29بود .کیفیت زندگی در
حیطه سالمت روانی از سایر حیطهها پایینتر بود.
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پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران
دوره بالینی پزشکی

جدول  -3مطالعات مرتبط با پیامد افسردگی
نتایج اصلی

پیامد
افسردگی

شدت افسردگی  %48/8بیماران در سطح متوسط تا شدید بوده است.

افسردگی
افسردگی

بر اساس امتیازات  %29/8کمی افسرده %5/5 ،نیازمند مشورت %6 ،به نسبت افسرده %3/9 ،افسردگی شدید و  9/8افسردگی بیشازحد داشتند.

افسردگی

نتایج نشان داد که روش های تصویرسازی ذهنی و تن آرامی در کاهش افسردگی زنان بیمار مبتالبه سرطان سینه مؤثر بود.

افسردگی

میزان شیوع افسردگی در مبتالیان به سرطان پستان  %34/5بود .اکثریت نمونهها دارای افسردگی متوسط با شیوع  33/9بودند.

افسردگی

بهطورکلی در بیماران مبتالبه سرطان پستان حدود  32درصد اضطراب شدید و  26درصد افسردگی مشاهده گردید.

افسردگی

با توجه به نتایج زنان مبتالبه سرطان پستان دارای بیشتری میزان افسردگی ( 79/2درصد) نسبت به سایر سرطانهای معده ،مری ،لوسمی حاد ،روده بزرگ و کبد و
انواع ناشناخته متاستاز بودند.

افسردگی

بیماران مبتالبه سرطان پستان نسبت به سایر بیماران سرطانی (روده بزرگ ،معده ،مری ،ریه و تیروئید) و نسبت به افراد سالم از شیوع باالتری در متغیر افسردگی
خفیف و بالینی برخوردارند.

افسردگی

استرس روانشناختی ،افسردگی ،ناامیدی ،فقدان عالقه و لذت ،نقش مهمی در تحول سرطان پستان ایفا میکند.

افسردگی

ازنظر ابعاد  6گانه سالمت روانی ،بیشترین میانگین مربوط به اختالالت افسردگی بود.

افسردگی

میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتالبه سرطان پستان  %59/2بود .بیماران مبتال دارای سطح متوسط افسردگی بودند.

جدول  -4مطالعات مرتبط با پیامد عملکرد جنسی
پیامد
عملکردی جنسی و سالمت روان

نتایج اصلی
 92درصد از زنان نابارور مبتالبه سرطان پستان به بدعملکردی جنسی مبتال هستند و بیشتر افراد از اختالل ارگاسمی رنج میبرند .بدعملکردی
جنسی با سالمت روان رابطه منفی دارد.

عملکرد جنسی

 4مضمون اصلی بهدستآمده شامل دردناک بودن رابطه جنسی ،ازسرگیری رابطه جنسی ،افت کیفیت و کمیت رابطه جنسی و مالحظهکاری
جنسی .نتایج پژوهش نشاندهنده تغییر در عملکرد جنسی زنان پس از جراحی ماستکتومی است.

عملکرد جنسی

اختالل در عملکرد جنسی در  %90از بیماران متوسط بوده و بیشترین اختالل به ترتیب در بعد تعامالت جنسی و تحریک یا برانگیختگی جنسی
بوده است.

عملکرد جنسی

 86( %85/8نفر) از بیماران دارای اختالل عملکرد جنسی بودند .بیشترین اختالل مربوط به درد هنگام مقاربت ( )%60و کمترین آن مربوط به میل
جنسی ( )%77بود .اکثر افراد مبتالبه سرطان پستان از اختالل عملکرد جنسی رنج میبرند.

عملکرد جنسی

در بیماران مبتالبه سرطان پستان و دستگاه ژنیتال تحت درمان با رادیوتراپی و شیمیدرمانی اختالل عملکرد جنسی بیشتر است

عملکرد و رضایت جنسی

بین دو گروه زنان ماستکتومی شده و المپکتومی ازنظر میانگین عملکرد جنسی اختالف وجود داشت .میل جنسی ،برانگیختگی ،لغزنده شدن،
رضایت جنسی و درد حین مقاربت تفاوت وجود داشت .رضایت جنسی نیز در دو گروه متفاوت بود.

زندگی جنسی پس از ماستکتومی

دوطبقه اصلی در بیماران شامل شکست در عملکرد جنسی و تالش برای ترمیم عملکرد جنسی بود .طبقه اول شامل زیرمجموعههایی شامل ادراک
تغییرات فیزیکی و رفتارهای تغ ییریافته جنسی و عوامل مرتبط با تشدید شکست در عملکرد جنسی (انتظارات و مسائل اجتماعی) بود .همچنین
زیرمجموعههای طبقهترمیم جنسی شامل تالش برای ترمیم فیزیکی و به دست آوردن حمایت بود .با توجه به بافت فرهنگی کشور ،بیماران در
کنار عوار فیزیکی بیماری از مشکالت عاطفی نیز رنج میبرند.

عملکرد جنسی

بهطورکلی مشاهده گردید که در حدود  52تا  84درصد از بیماران مبتالبه سرطان پستان بهطور معنیداری تخریب و بدتر شدن عملکرد جنسی را
گزارش کردند.

عملکرد جنسی

با توجه به نتایج بهدستآمده بیماران مبتالبه سرطان پستان نسبت به افراد سالم از عملکرد جنسی ضعیفتری شامل میل جنسی پایینتر،
برانگیختگی و روانسازی کمتر و همچنین ارگاسم و رضایت پایینتری برخوردار بودند.

عملکرد جنسی

نتایج نشان داد که  79/3درصد از بیماران بدعملکردی جنسی (کاهش رضایت یا درد زیاد) را گزارش کردند؛ بنابراین سرطان بر عملکرد جنسی
زنان مؤثر است و منجر به کاهش کیفیت زندگی گردد.

کیفیت زندگی جنسی

تفاوت معنیداری بین نمرات کیفیت زندگی جنسی دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد ،بااینحال بین نمرات هر دو گروه پس از انجام مداخله
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .بهطوریکه مداخله مبتنی بر بازتوانی جنسی منجر به بهبود کیفیت زندگی جنسی و عملکرد جنسی گروه آزمایش
گردید.

عملکرد جنسی

بین شرکتکنندگان دو گروه زنان با سرطان پستان و زنان عادی در متغیرهای تخیالت جنسی ،برانگیختگی جنسی ،زیر مقیاسهای رضایت و درد
جنسی تفاوت معنیداری وجود دارد.

عملکرد جنسی

 70/9درصد از شرکتکنندگان مشکل در میل جنسی؛ و  72درصد نیز کاهش ارگاسم را گزارش کردند.
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افسردگی

نتایج این پژوهش نشان داد که از جمعیت موردمطالعه  %42/3از افسردگی متوسط تا شدید و  %57/7این جمعیت از میزان افسردگی خفیف برخوردار بودند.
درمجموع  98بیمار ( )%99/3افسرده محسوب میشدند .بهطوریکه  23بیمار ( )33/8دارای افسردگی خفیف 29 ،بیمار ( )%38/2دارای افسردگی متوسط 99 ،بیمار
( )%23/5نیز دارای افسردگی شدید و  3بیمار ( )%4/5دارای افسردگی خیلی شدید بودند.

نسرین رفائی سعیدی و همکاران
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جدول  -5مطالعات مرتبط با پیامد تصویر بدنی
نتایج اصلی

پیامد
تصویر بدنی

تصویر بدنی
تصویر بدنی و نگرانی

بین شرکتکنندگان دو گروه زنان با سرطان پستان و زنان عادی در شاخص تصویر بدنی تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون نگرانی تصویر بدنی پس از بهکارگیری گروهدرمانی شناختی رفتاری تفاوت معنیداری وجود دارد.
بهطوریکه گروهدرمان ی شناختی رفتاری منجر به بهبود نمرات بیماران گروه آزمایش در شاخص نگرانی تصویر بدنی شده است.

عزتنفس بدنی

با توجه به نمرات افراد در مقیاس عزتنفس میتوان مطرح کرد که بیماران از عزتنفس بدنی پایینی برخوردارند.

عزتنفس بدنی

با توجه به نتایج ،اکثریت بیماران عزتنفس بدنی پایینی داشتند.

تصویر بدنی
تصویر بدنی -
ماستکتومی

عوامل بیولوژیکی مؤثر در تصویر بدنی شامل سن ،جنسیت و تحصیالت؛ عوامل روانشناختی مؤثر بر تصویر بدنی شامل عوامل شخصی و بین شخصی شامل سالمت
روانی ،خستگی ،اضطراب ،کاهش اعتمادبهنفس و عزتنفس ،نگرانی درباره افزایش وزن ،افسردگی ،احساس شرم و خجالت.
در طول  9تا  3ماه پس از ماستکتومی ،شاخص تصویر بدنی  44/4درصد در حد متوسط؛ رابطه جنسی  39/9درصد در حد نامطلوب ،دیدگاه نسبت به دیگران 34/4
درصد در حد مطلوب و روابط خانوادگی  40درصد در حد متوسط بود.

جدول  -6مطالعات مرتبط با پیامد راهبردهای مقابله و سازگاری
نتایج اصلی

پیامد
راهبردهای مقابله
مقابله با سرطان
پستان

سازگاری با
ماستکتومی

بیماران مبتالبه سرطان پستان از راهبردهایی چون راهبرد مذهبی ،نگرش مثبت و امیدواری و خوشبینی ،پذیرش حقیقت بیماری ،تالش در جهت درمان ،کنترل
درونی ،بازنگری مثبت ،نگرانی ،درخواست حمایت اجتماعی و فراموشی عمدی استفاده میکنند.
موضوعهای مهم بهدستآمده شامل مواجهه با بیماری با بهکارگیری رویکرد مذهبی (تسلیم به بیماری بهعنوان یک تقدیر الهی ،استمداد مذهبی) ،نگرش نسبت به
بیماری (مثبت اندیشی ،امید به زندگی ،تلقین مثبت ،درمانپذیر بودن بیماری ،فراموشی آگاهانه ،تفکر منفی ،ناامیدی ،ترس ،اختالل در تصویر بدنی) ،پذیرش حقیقت
بیماری (پذیرش فعال ،مبارزه با بیماری ،شکیبایی ،پذیرش غیرفعال) ،عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رویارویی (واکنشهای اجتماع نسبت به بیماری ،وجود گروه
همگن)
تجارب روند سازگاری  23مشارکتکننده در  5درونمایه شامل مواجهه با بحران (آگاهی از خطر ،تصمیمگیری با ترس و امید ،ترس از ترحم) ،فراز و نشیبها (مشکالت
ناشی از جراحی ،احساس مرگ و مردن) ،از دست دادن هویت (از دست دادن هویت زنانه ،گمگشتگی هویت اجتماعی) ،حمایت همهجانبه (حمایت خانواده و دوستان،
حمایت همسر ،حمایت کادر درمان) ،تالش برای بازسازی زندگی (رهایی از انزوا ،پیگیری درمان ،توسل و دعا) و پیوند زندگی با ماستکتومی (بازسازی ظاهر ،زندگی با
دغدغه) است .تطابق مشارکتکنندگان با ماستکتومی از یک فرایند پیچیده تبعیت میکند.

مهارتهای مقابله با

تحلیل دادهها نشان داد که آموزش مهارتهای مقابله با استرس منجر به کاهش معنی دار سطح پریشانی روانی بیماران مبتالبه سرطان پستان نسبت به گروه کنترل
شده است.

اختالالت روانی و

بین اضطراب ،استرس و افسردگی با راهبرد مقابلهای اجتنابی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و سطوح باالتر اضطراب و افسردگی تحریککننده راهبردهای مقابلهای
اجتنابی هستند .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که افسردگی و استرس پیشبین مناسبی برای راهبرد مقابله اجتنابی هستند.

استرس و پریشانی
راهبردهای مقابلهای
مقابله با سرطان
پستان
سازگاری با سرطان
پستان
راهبردهای مقابلهای

راهبردهای مقابلهای

پاسخهای مقابلهای

تم اصلی راهبرد مقابلهای مورداستفاده منطبق بر رویکرد مذهبی بود (پذیرش بیماری بهعنوان خواست الهی ،مبارزه معنوی) ،تفکر درباره اختالل (تفکر مثبت :شامل
پیشنهاد های مثبت ،امید ،فراموشی عمدی و تفکر منفی :شامل ناامیدی ،ترس ،تصویر بدنی مختل شده) ،پذیرش حقیقت اختالل (پذیرش فعال ،پذیرش نافعال) و
عوامل حمایتی اجتماعی و فرهنگی مرتبط با دیگران
جنبه های برجسته سازگاری در بیماران مبتالبه سرطان پستان شامل ادراک تهدید برای زندگی ،جنبه های مذهبی ،ابعاد حمایتی ،درخواست ریکاوری ،افزایش استقامت
و بازداری و تسهیل تحمل بود.
تقریباً همه بیماران معتقدند اضطراب ،استرس ،شخصیت حساس و تاریخچه رویدادهای استرسزای زندگی ازجمله علل اساسی در شروع این بیماری هستند ،همچنین
معنویت بهعنوان اولین منبع حمایت روانشناختی در میان شرکتکنندگان مطرح است.
سه موضوع اساسی که از مصاحبه با زنان با تشخیص سرطان پستان در خصوص مقابله با سرطان و تجربیات آنان به دست آمد شامل آشفتگیهای هیجانی (رویارویی،
جداسازی ،تقدیرگرایی آشفتگی عاطفی ،کاهش نقش ،احساس گناه و سرزنش کردن دیگران) ،اجتناب (خود حواسپرتی و امتناع) و تالشهای منطقی (پذیرش
شناختی ،تفکر مثبت ،کنترل تهدید ،جستجوی کمک معنوی ،احتباس نقش و استفاده از حمایت) بود.
بیشترین راهبردهای مقابلهای استخراجشده از تحقیقات انجامشده شامل موارد ذیل است )9:جستجوی حمایت اجتماعی ) 2 ،اصالح مثبت و رفتارهای ارزیابی مجدد
بهعنوان استراتژی متمرکز بر حل مسئله )3 ،تالشهای متمرکز بر مذهب و معنویت )4 ،بیان هیجانی بهعنوان راهبرد متمرکز بر هیجان مثبت )5 ،اجتناب و حواسپرتی
بهعنوان استراتژیهای اجتنابی.

فرایند مقابله با

بیماران جهت سازگاری با ماستکتومی هفت مرحله واکنش به ماستکتومی ،مجادله فقدان یا مرگ ،بازسازی سیستم ارزیابی ،رضایت برای اعمال ماستکتومی ،واکنشها
و مشکالت پس از دست دادن ،مقابله با از دست دادن و سالمت ،سازماندهی مجدد و سازگاری با تغییرات را پشت سر میگذارند.

مقابله مذهبی و

تحلیل رگرسیون نشان داد که مقابله مذهبی مثبت و منفی قادر به پیشبینی معنیدار نمرات کیفیت زندگی بیماران هستند .بهطوریکه مقابله معنوی مثبت بهصورت
مثبت منجر به بهبود کیفیت زندگی و مقابله مذهبی منفی قادر به بدتر کردن وضعیت کیفیت زندگی در بیماران است.

ماستکتومی
کیفیت زندگی
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تنانگاره و درماندگی

نتایج بهدستآمده تا حدودی نگرانیهای زنان مبتالبه سرطان پستان را در مورد تصویر بدنیشان نشان میدهد .این نتایج انعکاسی از مطلوبیت اجتماعی باشد،
بهطوریکه تعدادی از بیماران از حضور در جامعه خجالت میکشند و مشکالتی را در پذیرش نگرانیهایشان در مورد ظاهر فیزیکی هنگام روبهرو شدن با یک بیماری
مانند سرطان پستان دارند.
تنانگاره با درماندگی روانشناختی رابطه مثبت و معنیداری دارد .زنان جوان مبتالبه سرطان پستان نسبت به زنان مسن ،مشکالت بیشتری درزمینهٔ تنانگاره و
درماندگی روانشناختی دارند.
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پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران
دوره بالینی پزشکی

جدول  -7مطالعات مرتبط با پیامد خستگی

خستگی

 32درصد از بیماران درجات باالیی از اضطراب و  99درصد درجات باالیی از افسردگی؛ خستگی عاطفی با اضطراب و افسردگی و خستگی
شناختی با اضطراب و درد ارتباط دارد.

خستگی

تفاوت معنیداری بین دو گروه خندهدرمانی و کنترل در میزان خستگی وجود داشت ،در گروه خندهدرمانی ،حضور خستگی خفیف بهصورت
تداخل با فعالیتهای روزمره و در گروه کنترل ،حضور خستگی شدید به صورت تداخل در ارتباط با دیگران و تداخل با لذت از زندگی بوده
است.

خستگی

 %74/2نیاز به استراحت %53 ،احساس ضعف و  %78احساس خستگی را گزارش کردند .بهطورکلی  %78از بیماران عالئم و نشانههای خستگی
را به درجات مختلفی بیان نمودند

خستگی

میزان خستگی بین در گروه خندهدرمانی در هفته اول  0/63به  3/39در هفته پنجم و در گروه کنترل نیز از  9/09در هفته اول به  7/26در
هفته پنجم رسید .خندهدرمانی در کاهش خستگی مؤثر است.

خستگی

اختالف معنی داری در میزان خستگی پس از پایان مداخله بین دو گروه مداخله و کنترل وجود دارد .بهکارگیری استراتژی ذخیره انرژی در
کاهش خستگی بیماران مبتالبه سرطان مؤثر است.

جدول  -8مطالعات مرتبط با پیامد کیفیت خواب
پیامد

نتایج اصلی

کیفیت خواب

نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین نمرات کیفیت زندگی شرکتکنندگان دو گروه قبل و پس از مداخله وجود دارد ولی بین نمرات کیفیت خواب
دو گروه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

کیفیت خواب

 %50از بیماران وضعیت نامطلوب خواب داشتند .بیشترین مشکل مربوط به بیدار شدن شبانه ،تأخیر در به خواب رفتن و استفاده از داروهای خوابآور
بود .کیفیت خواب زنان با کانسر پستان نامطلوب بود.

پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در زنان در  8طبقه
کیفیت زندگی ،اضطراب ،استرس و تنیدگی ،افسردگی ،عملکرد
جنسی ،تصویر بدنی ،راهبردهای مقابلهای ،خستگی و کیفیت
خواب جای میگیرند.
در خصوص پژوهشهای مربوط به کیفیت زندگی ،از 29
مطالعه بررسیشده ،نتایج  93مطالعه حاکی از این بود که زنان
مبتالبه سرطان پستان نسبت به زنان عادی از کیفیت زندگی
نامطلوبی برخوردارند ( .)25 ،24 ،23مطالعه حسینی و خالدی
فر ( )2094نشان داد که  79درصد از بیماران مبتالبه سرطان
پستان کیفیت زندگی متوسط رو به پایین داشتند ( Xiao .)24و
همکاران ( )2099در مطالعهای اشاره کردند که افزایش شاخص
توده بدنی ( )BMIو افزایش استرس ادراکشده عامل خطر مهمی
برای کاهش کیفیت زندگی محسوب میشوند ،بهطوریکه
افزایش شاخص توده بدنی در بیماران با کاهش مؤلفههای
فیزیکی کیفیت زندگی و همچنین استرس ادراکشده باال با
کاهش مؤلفههای ذهنی کیفیت زندگی در بیماران مرتبط است
( .)29همچنین ،ماندگاری اثرات فیزیکی درمان همچون
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خستگی ،ریزش موها ،ورم لنفاوی ،از دست دادن ارتباطات
اجتماعی معمول به علت درمانهای پزشکی و فقدان حمایت از
سوی خانواده و دوستان به علت عدم درک مسائل فیزیکی و
روانشناختی مرتبط با سرطان ازجمله مهمترین دالیل کاهش
کیفیت زندگی در بیماران مبتالبه سرطان پستان هستند (.)27
تشخیص و درمان سرطان پستان تجربهای همراه با فشار روانی
است .درمانهای طوالنی ،توانایی زنان را در برقراری نقش
اجتماعی و لذت بردن از زندگی مورد تهدید قرار داده و به همراه
سطح باالی استرس و اضطراب ،تأثیر نامطلوبی بر خودباوری زنان
داشته و درنهایت میتواند منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی
این بیماران گردد.
نتایج پژوهشهای بهدستآمده در خصوص اضطراب و تنیدگی
زنان مبتالبه سرطان در طی  99مطالعه بیانگر آن بود که شیوع
اضطراب متوسط یا شدید از  99تا  95درصد بهعنوان شایعترین
عارضه در این بیماران مطرح است ( .)26 ،28مهربانی و همکاران
( )2099در پژوهشی اشاره کردند که میزان شیوع استرس،
اضطراب در بیماران مبتالبه سرطان پستان  %99/7و  ،%77/4بود.
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پیامد

نتایج اصلی

نسرین رفائی سعیدی و همکاران
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ابهام در این بیماران شده و حالتهای خلق منفی و اضطرابی را
در چرخه معیوب شناختی فعال نگه دارد.
نتایج پژوهشهای بهدستآمده در خصوص عملکرد جنسی
زنان مبتالبه سرطان پستان در طی  92مطالعه بیانگر آن بود که
درصد بسیار باالیی از بیماران مبتالبه سرطان پستان از
بدعملکردی های جنسی رنج میبرند ( .)49 ،40همچنین ،نتایج
 92مطالعه دیگر نیز بیانگر آن بود که زنان مبتالبه سرطان پستان
تا حدودی نگرانیهایی در مورد تصویر بدنی و عزتنفس بدنی
خود دارند ( .)44 ،43 ،42بهطوریکه در مطالعه شعاع کاظمی و
مؤمنی جاوید ( 92 )2099درصد از زنان نابارور مبتالبه سرطان
پستان به بدعملکردی جنسی مبتال هستند و بیشتر افراد از
اختالل ارگاسمی رنج میبرند ( .)45این بیماران مشکالتی را نیز
در پذیرش نگرانیهایشان در مورد ظاهر فیزیکی هنگام روبهرو
شدن با یک بیماری مانند سرطان پستان دارند ( .)42دوطبقه
اصلی شناساییشده در این بیماران شامل شکست در عملکرد
جنسی و تالش برای ترمیم عملکرد جنسی بود .طبقه اول شامل
زیرمجموعههایی شامل ادراک تغییرات فیزیکی و رفتارهای
تغییریافته جنسی و عوامل مرتبط با تشدید شکست در عملکرد
جنسی (انتظارات و مسائل اجتماعی) بود و زیرمجموعههای
طبقهترمیم جنسی شامل تالش برای ترمیم فیزیکی و به دست
آوردن حمایت بود ( .)49در مطالعات صورت گرفته علل کاهش
عملکرد جنسی و تصویر بدنی در زنان تاکنون مشخص نشده
است ،بااینحال Baucom ،و همکاران ( )2005معتقدند که
سرطان پستان و درمانهای مربوط به آن میتواند تصویر بدنی و
سالمت جنسی زنان را به علت تغییرات آناتومیکی و کاهش
عملکرد و زیبایی تحت تأثیر قرار دهد .این پژوهشگران وارد شدن
فشارهای اجتماعی برزنان جوان به علت جذابیت فیزیکی و
جنسی را از دالیل اصلی تصویر بدنی مختل و کاهش عملکرد
جنسی مطرح میکنند ( .)47با توجه به اینکه سرطان پستان
هویت و شخصیت زنانه مبتالیان را در فرایندی از ارزشگذاری
منفی و درک شخص از جسم و بدن خویش به خطر میاندازد،
میتواند منجر به نارضایتی از بدن و احساس جذاب نبودن و
درنهایت مشغولیت فکری نسبت به وضعیت قسمتی از بدن و بروز
مشکالت تصویر بدنی در بیماران گردد.
نتایج پژوهشهای بهدستآمده در خصوص راهبردهای
مقابلهای زنان مبتالبه سرطان در طی  99مطالعه صورت گرفته
بیانگر آن بود که زنان مبتالبه سرطان پستان در مواجهه با
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بیماران مبتال دارای سطح متوسط استرس و سطح باالیی از
اضطراب بودند ( .)30نیک بخش و همکاران ( )2094نیز در
مطالعهای مطرح ساختند که بیماران مبتالبه سرطان پستان
نسبت به سایر بیماران سرطانی (روده بزرگ ،معده ،مری ،ریه و
تیروئید) و نسبت به افراد سالم از شیوع باالتری در متغیر اضطراب
خفیف و بالینی برخوردارند ( .)39موسی رضایی و همکاران
( )2095در پژوهشی خاطرنشان ساختند که نگرشهای ناکارآمد
بیماران یکی از عوامل اصلی بروز استرس و اضطراب ناشی از
سرطان پستان بوده و پایین بودن نمره نگرشهای ناکارآمد نیز
بهعنوان یک فاکتور مهم محافظتکننده محسوب میگردد (.)32
 Hillو همکاران ( )2099نیز در پژوهشی با بررسی پیشبینهای
اضطراب و افسردگی پس از تشخیص سرطان پستان خاطرنشان
ساختند که حمایت اجتماعی پایین ،خود سرزنشگری و شرم
بهطور نیرومندی با افسردگی و اختالالت اضطرابی در زنان
مبتالبه سرطان پستان مرتبط است (.)33
نتایج مطالعات در خصوص افسردگی زنان مبتالبه سرطان
پستان در طی  92مطالعه بیانگر آن بود که افسردگی ،ناامیدی،
فقدان عالقه و لذت ،نقش مهمی در تحول سرطان پستان ایفا
میکند ( .)35 ،34 ،20مطالعات انجامشده شیوع افسردگی در
زنان مبتالبه سرطان پستان را در دامنهای از  45تا  80درصد
گزارش نمودند ( .)37 ،39بهطوریکه در مطالعه مشهدی و
همکاران زنان مبتالبه سرطان پستان دارای بیشتری میزان
افسردگی ( 79/2درصد) نسبت به سایر سرطانهای معده ،مری،
لوسمی حاد ،روده بزرگ و کبد و انواع ناشناخته متاستاز بودند
( Burgess .)38و همکاران ( )2005با بررسی عوامل خطر
اضطراب و افسردگی در زنان مبتالبه سرطان پستان اشاره کردند
که عواملی همچون سن پایین ،مشکالت روانشناختی قبلی،
مشکالت غیر مرتبط با سرطان ،فقدان حمایت اجتماعی و فقدان
روابط صمیمی مورد اعتماد در افزایش اضطراب و افسردگی زنان
مبتالبه سرطان پستان نقش دارند ( .)36در این راستا ،میتوان
اشاره کرد که ماهیت سرطان پستان بهگونهای است که بیمار به
دلیل شرایط سخت بیماری و حتی شرایط دشوار درمان و عوارض
جانبی آن با ابهامهای زیادی مواجه است و نمیداند که آیا
بیماری به درمان جواب خواهد داد یا اینکه نهتنها بهبود نمییابد،
بلکه به سایر نقاط بدن نیز سرایت میکند و افکار دیگری
ازایندست .بهاینترتیب وجود اینگونه ابهامات و واکنشی که فرد
به آن نشان میدهد ،میتواند منجر به سطح باالیی از عدم تحمل
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پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران
دوره بالینی پزشکی
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نتیجهگیری
در این مطالعه تالش بر این بود که با انجام مرور نظاممند بر
روی مطالعات صورت گرفته پیامدهای روانشناختی سرطان
پستان در زنان شناسایی گردد .با توجه به ماهیت پژوهشهای
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بیماری روند مقابلهای منحصربهفردی را در طول زمان سپری
میکنند که از فراز و نشیبهای روانشناختی متفاوت شروع و به
بازسازی زندگی منتهی میشود و در این روند رویکردهای مقابله
مبتنی بر مذهب و معنویت نقش مهم و بااهمیتی را ایفا میکنند
( .)59 ،50 ،46 ،48بهطوریکه نتایج مطالعه الهی و همکاران
( )2095حاکی از این بود که تجارب روند سازگاری بیماران
مبتالبه سرطان پستان در  5درونمایه شامل مواجهه با بحران،
فراز و نشیبها ،از دست دادن هویت ،حمایت همهجانبه ،تالش
برای بازسازی زندگی و پیوند زندگی با ماستکتومی است (.)50
همچنین ،بیشترین راهبردهای مقابلهای استخراجشده از
تحقیقات انجامشده در مطالعه مهرابی و همکاران شامل موارد
ذیل بود )9 :جستجوی حمایت اجتماعی )2 ،اصالح مثبت و
رفتارهای ارزیابی مجدد بهعنوان استراتژی متمرکز بر حل مسئله،
 )3تالشهای متمرکز بر مذهب و معنویت )4 ،بیان هیجانی
بهعنوان راهبرد متمرکز بر هیجان مثبت )5 ،اجتناب و
حواسپرتی بهعنوان استراتژیهای اجتنابی ( Hilgard .)59بیان
میکند که نیندیشیدن موقتی به مسئله یا فراموشی عمدی ،از
روشهای مقابلهای هیجان مدار است .همچنین کسانی که شیوه
نشخوار گری و نگرانی فکری را پیشه میکنند کمتر در پی تدابیر
فعال حل مسئله میروند .بیماران مبتالبه سرطان پستان که
بهطور موفقیتآمیزی با مسائل ناشی از بیماری مقابله کردهاند،
کسانی بودند که ارتباطات فامیلی نزدیک داشته و از منبع
حمایتی چندگانه برخوردار بودهاند و ازنظر مشکالت عاطفی نیز
در معرض خطر کمتری قرار داشتهاند (.)48
نتایج پژوهشهای بهدستآمده در خصوص خستگی زنان
مبتالبه سرطان پستان در طی  9مطالعه بیانگر آن بود که زنان
مبتالبه سرطان پستان نسبت به زنان عادی از میزان خستگی
باالتری برخوردارند ( .)54 ،53بهطوریکه نتایج مطالعه صفائی و
همکاران ( )2090که بر روی  996بیمار مبتالبه سرطان پستان
صورت گرفته حاکی از آن بود که  %78از بیماران عالئم و
نشانههای خستگی را به درجات مختلفی بیان نمودند (.)54
مطالعات صورت گرفته در کشور نشان دادند که خستگی عامل
خطر مهمی در رشد اضطراب و افسردگی در سه ماه پس از
پیگیری بوده ( )27و همچنین ،خستگی عاطفی با اضطراب و
افسردگی و خستگی شناختی با اضطراب و درد مرتبط است
( .)55صفائی و همکاران ( )2090در توجیه خستگی بیماران
مبتالبه سرطان پستان خاطرنشان کردند که عواملی همچون

درد ،کاهش اشتها ،تصویر بدنی و نوع درمان از مهمترین علل
ایجاد و تداوم خستگی محسوب میشوند ( .)54خستگی در
بیماران سرطانی یک فرایند پیچیده است که سه دسته عوامل در
ایجاد آن دخیل هستند )9 :تجارب فردی شامل :اختالل جسمانی
و فشارهای روانی؛  )2مراحل درمان سرطان :شامل
محدودیتهای اجتماعی و اثرات آن بر کیفیت زندگی؛  )3میزان
تطابق با بیماری (.)59
نتایج پژوهشهای بهدستآمده در خصوص کیفیت خواب زنان
مبتالبه سرطان پستان بیانگر آن بود که  %50از بیماران وضعیت
خواب نامطلوبی داشتند ( .)57بیشترین مشکل گزارششده
مربوط به بیدار شدن شبانه ،تأخیر در به خواب رفتن و استفاده
از داروهای خوابآور بود ( .)58جاللی و همکاران ( )2099در
پژوهشی شیوع کلی کیفیت خواب نامطلوب را در بیماران
سرطانی  59/4درصد و عواملی همچون سابقه درمان قبلی
جراحی ،وجود خستگی ،شدت درد و بستری شدن در بیمارستان
را از علل اصلی کیفیت خواب نامطلوب در این بیماران عنوان
کردند ( Spielman .)56برای توجیه رشد مشکالت خواب مزمن
در بیماران مبتالبه سرطان پستان مدل سه عاملی بیخوابی
شامل عوامل مستعد کننده (هیجانزدگی و کاهش میل به
خواب) ،عوامل پیشرونده (استرس حاد مرتبط با تشخیص
سرطان پستان ،عوارض جانبی درمان سرطان پستان و درد
جراحی) و عوامل تداومبخش (کنترل ضعیف محرکهای مرتبط
با تخت خواب ،بهداشت ضعیف خواب ،افکار ناکارآمد،
شرطیسازی روانشناختی ،افسردگی و اضطراب) را ارائه کرده
است که این سه عامل در کنار هم میتوانند نقش مهمی در بروز
و تداوم اختالالت خواب بیماران مبتالبه سرطان ایفا نمایند (.)90
عدم تفکیک مرحله بیماری در پژوهشهای انجامشده بهمنظور
شفافسازی بیشتر پیامدهای روانشناختی سرطان پستان
ازجمله محدودیتهای مطالعه بود .با توجه به همبودی باالی
اختاللهای روانشناختی در بیماران مبتالبه سرطان پستان
ضرورت طراحی پروتکلهای درمانی مناسب که بتواند برای
اختاللهای گوناگون کاربرد داشته باشد ،احساس میشود.
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از
.نویسندگان مطالعات مورداستفاده در این پژوهش اعالم میدارند
. است44256 کد پایاننامه به شماره

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

نسرین رفائی سعیدی و همکاران

 درک، مرور جامع آنان،کیفی که اطالعات دقیقی را ارائه میدهند
 با، به عبارتی.جامعتر و عمیقتری نسبت به پدیدهها میرساند
 پیامدهای روانشناختی سرطان،توجه به نتایج بهدستآمده
8 پستان در مطالعات گذشته مبتنی بر مرور نظاممند شامل
، افسردگی، اضطراب و تنیدگی، استرس،طبقه کیفیت زندگی
 خستگی و، راهبردهای مقابلهای، تصویر بدنی،عملکرد جنسی
 با توجه به یافتههای فوق میتوان مطرح.کیفیت خواب میباشند
کرد که شناسایی مهمترین پیامدهای روانشناختی ناشی از
 میتواند زمینه را برای اجرای،سرطان پستان در این مطالعه
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Abstract
Background & Objective: Diagnosis of breast cancer and related therapies are emotional experiences
for women. The present study aimed to identify the psychological consequences of breast cancer in
previous studies based on systematic review.
Materials & Methods: The present study is a descriptive survey and, according to the method of
implementation, is a systematic review study. A literature search was conducted by using following
electronic databases including scientific information databases (SID), Magiran, Medlib, Sciencedirect,
PubMed, Google Scholar, Web Of Science, Scopus, cinahl and medline from 1991 through 2017
regarding the psychological consequences associated with breast cancer in Iran Using cancer
keywords, mood disorder, anxiety disorder, mental disorder, life quality, sexual dysfunction, sleep
disorder, mental hygiene, insomnia, anxiety, body image, behavioral symptom, psychological
distress, coping behaviors, traumatic stress disorder and breast cancer. The content of all articles,
after extraction from the bases, was evaluated by the prisma checklist and the Content analysis was
used to examine data.
Results: After the search and evaluation of the studies, the final analysis was carried out on 73 articles.
The findings of this study showed that the psychological consequences of breast cancer in 8 categories
are quality of life, anxiety, stress and distress, depression, sexual function, body image, coping
strategies, fatigue and quality of sleep.
Conclusions: Based on the results, drawing on the areas identified in the field of psychological
outcomes of breast cancer can be used as a conceptual map for more coherent studies and the design
of extensive interventions.
Keywords: Psychological Consequences, Breast Neoplasms, Systematic Review

*Corresponding Author: Aghamohammadian sharbaf Hamidreza, Department of Psychology, Faculty of Education and
Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
Email: aghamohammadian@um.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-4926-5347

Journal of Fasa University of Medical Sciences 8 (2018): 986-999

journal.fums.ac.ir

999

