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 4بخش پزشكي اجتماعي ،دانشكدهي پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 2مركز تحقيقات طب هستهاي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 3مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 4گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها ،مركز بهداشت استان ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -73/2/22 :پذيرش مقاله)73/6/7 :

چكيده
زمينه :سرطان پستان ،شايعترين سرطان در بين زنان جهان است .ميزان بقاء اين سرطان كه ميتواند نشانگر وضعيت برنامههاي
غربالگري ،تشخيصي و درماني باشد ،مدتهاست مورد توجه متخصصين سالمت عمومي قرار گرفته است .هدف از مطالعه حاضر ،برآورد

ميزان بقاء سرطان پستان در استان بوشهر ميباشد.
مواد و روشها :در يک مطالعه بقاء ،اطالعات تمام بي ماران زن مبتال به سرطان پستان از سامانه ثبت سرطان استان از فروردين  4321تا
پايان شهريور  4372استخراج و پس از تطبيق با سامانه ثبت مرگ و تعيين وضعيت حيات بيماران مورد تحليل بقاء قرار گرفت .از
يافتهها 311 :نفر بيمار زن ثبت شده ،ميانگين سني  14/26سال با انحراف معيار  43/27بود .ميزان بقاء  4 ،3 ،2 ،4و  1ساله زنان مبتال به
ترتيب  73 ،72 ،22 ،71و  62درصد برآورد شد .ميانگين بقاء بيماران 27/21 ،ماه (فاصله اطمينان  71درصد=  )24/22-73/42محاسبه
شد .تفاوت آماري معنيداري بين گروههاي سني ( )p=1/31و مناطق مختلف از نظر ميانگين بقاء مشاهده نشد (.)p=1/31
نتيجهگيري :ميزان بقاء بيماران ثبت شده سرطان پستان در استان بوشهر ،با ساير استانهاي كشور همخواني داشته ولي با توجه به تفاوت
زياد با كشورهاي توسعه يافته تالشهاي گسترده اي در زمينه آموزش جامعه و بهبود فرايند تشخيص ،درمان و مراقبت به خصوص بعد
از گذشت دو سال از زمان تشخيص را ميطلبد.
واژگان كليدي :سرطان پستان ،ميزان بقاء ،ثبت سرطان ،ثبت مرگ ،ايران
* بوشهر ، ،دانشكدهي پزشكي ،بخش پزشكي اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
Email: motamedn@bpums.ac.ir, motamed_drn@yahoo.com
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روشهاي جدول عمر و كاپالن -ماير و آزمونهاي رتبه لگاريتمي و برسلو براي محاسبه و مقايسه ميزانهاي بقاء استفاده شد.

 /731طب جنوب

مقدمه

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 4374

مذکور ،بيانگر پيشرفت در مداخالت تشخيصي و درماني

سرطان با اختصاص  31درصد از کل علل مرگ در

ميباشد .مطالعات پراکنده دانشگاهي و استاني ،نشانگر

سراسر دنيا به خود و کسب رتبه دوم علل مرگ ناشي از

ميزان بقاء پايينتري نسبت به کشورهاي توسعه يافته

بيماريهاي غيرواگير ،به يكي از مهمترين دغدغههاي

هستند (.)31-31 ،4

نظامهاي سالمت تبديل شده است ( 3و .)2

اطالعات بيماران مبتال به سرطان از جمله سرطان پستان

سرطان پستان ،با اختصاص  21درصد از کل سرطانهاي

در قالب سيستمهاي ثبت سرطان به شكل ابزاري براي

تشخيص داده شده در زنان به خود ،شايعترين سرطان در

مطالعات گسترده درآمدهاند تا با جمعآوري دادههاي نسبتاً

بين زنان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است.

دقيق ،کامل و قابل اعتماد ،پايهاي براي برنامهريزيها و

همچنين اين سرطان ،علت  32/7درصد موارد مرگ

سياستگزاريهاي پيشگيري ،درمان و کنترل بيماري

ناشي از سرطان در بين زنان دنيا ميباشد و در اين دسته

پيريزي شود.

نيز در جايگاه نخست قرار ميگيرد (.)1

با توجه به تعداد اندک مطالعات بقاء در جنوب کشور و

با وجود اينكه شيوع سرطان پستان در ايران نسبت به
امريكا و اروپا و حتي آسيا کمتر گزارش شده است ،اين
سرطان با پراکندگي استاني نسبتاً يكنواخت ،شايعترين

همچنين احساس نياز نظام سالمت کشور به اين نوع
مطالعات ،مطالعه حاضر با تلفيق ( )linkageدادههاي دو
سامانه ثبت سرطان و ثبت مرگ استان بوشهر در بازه

سرطان در بين زنان ايراني است و به غير از دو استان

زماني  ،3181-3162با هدف برآورد ميزان بقاء سرطان

اردبيل و کهگيلويه و بويراحمد در ساير استانها جايگاه

پستان در استان به منظور شناخت وضعيت موجود ،امكان

نخست را دارد ( 4 ،2و .)5

مقايسه ملي و بينالمللي و برنامهريزيهاي کوتاه مدت و

روند فزاينده ميزان بروز سرطان پستان در کشورهاي در

بلند مدت براي کنترل اين بيماري در آينده ،انجام شد

حال توسعه دنيا در کنار قابليتهاي پيشگيري ،کشف و

( 34 ،5و .)35

درمان زود هنگام اين بيماري لزوم توجه به آن را روشن
ميسازد (.)6

مواد و روشها

اصليترين شاخصهاي پيش آگهي بيماري ،مورد توجه

دادههاي سامانههاي ثبت سرطان مبتني بر تشخيص

قرار ميگيرد .اين شاخص عالوهبر عوامل مختلف

آسيبشناسي و ثبت مرگ مستقر در معاونت بهداشتي

دموگرافيک ،تحت تأثير مرحله سرطان در هنگام

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شده است .جامعه مورد

تشخيص و نوع درمان يا به بيان ديگر امكانات و اقدامات

مطالعه ،زنان مبتال به سرطان پستان داراي تشخيص آسيب

تشخيصي و درماني قرار ميگيرد ( 7و .)8

شناسي استان بوشهر و نمونهگيري به صورت تمام شماري

ميزان بقاء  5ساله سرطان پستان در امريكا از  61درصد

موارد ثبت شده در سامانه ثبت سرطان بوده است.

در اوايل دهه  3661به  61درصد در حال حاضر رسيده

ابتدا در بازه زماني  351ماهه (از ابتداي فروردين 3181

است .در کانادا نيز اين ميزان به  88درصد در سال 2114

الي پايان شهريور  )3162مشخصات تمام بيماران زن

رسيده است ( 7و  .)6بهبود اين ميزان در کشورهاي

مبتال به سرطان پستان ثبت شده در سيستم ثبت سرطان
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در مباحث مربوط به سرطان ،ميزان بقاء به عنوان يكي از

مطالعه حاضر ،يک مطالعه بقاء است که با استفاده از

بقاي بيماران سرطان پستان استان بوشهر734 /

رام پيشه و همكاران

شامل نام و نام خانوادگي ،سن ،جنس ،محل سكونت و

جداول توسط نرمافزارهاي  Microsoft Excel 2007و

تاريخ تشخيص بيماري استخراج شد .در مرحله بعد با

 Microsoft Word 2007رسم شدند .براي تجزيه و

بررسي دادههاي سامانه ثبت مرگ در همين بازه زماني،

تحليل آماري دادهها و رسم نمودار بقاء از نرم افزار

افراد مبتال به بيماري که به علت سرطان پستان يا علل

 )USA, II, Chicago, SPSS Inc( SPSSويرايش 38

ديگر فوت کرده بودند مشخص شدند و در نهايت

و نرمافزار  STATAويرايش  33استفاده شد.

وضعيت هر بيمار در قالب سه حالت مفروض زنده،

مالحظات اخالقي در جهت محرمانه ماندن اطالعات

متوفي به دليلي غير از سرطان پستان و متوفي به دليل

بيماران در تمام مراحل مطالعه ،مد نظر بوده است.

سرطان پستان تعيين گشت .به عالوه ليستي از بيماران

پژوهشگران در هيچ يک از مراحل مطالعه به نام بيماران

فوت شده به علت سرطان پستان از سامانه ثبت مرگ

دسترسي نداشتهاند و بررسي عاقبت بيماران ثبت شده در

استخراج شد که به دليل عدم ثبت اين بيماران در سامانه

دو سيستم فقط توسط کارشناسان معاونت بهداشتي انجام

ثبت سرطان و در نتيجه مشخص نبودن تاريخ تشخيص

شده است.

بيماري ،وارد مرحله تحليل دادهها نشدند.
به دليل جمعيت کم برخي شهرستانهاي استان بوشهر و
کم بودن تعداد مبتاليان ثبت شده در اين شهرستانها و
در نتيجه مقدور نبودن انجام آناليز بقاء ،اين شهرستانها با
هم ادغام شده و استان به صورت پنج منطقه جغرافيايي
شامل گناوه – ديلم ،کنگان – دير -جم ،بوشهر ،دشتستان
و دشتي– تنگستان در نظر گرفته شد و ميانگين بقاي
بيماران در اين  5منطقه مورد مقايسه قرار گرفت.
روشهاي جدول عمر و کاپالن -ماير براي برآورد بقاي
بيماران و آزمونهاي رتبه لگاريتمي و برسلو براي مقايسه
ميزانهاي بقاء در مناطق مختلف استان و در بين گروههاي
سني مورد استفاده قرار گرفت ( .)8فاصله زماني بين تاريخ
مرگ) بر حسب ماه به عنوان متغير زمان ( )Timeو فوت
به دليل سرطان پستان به عنوان رويداد ( )Eventمد نظر
تحليل بقاء در نظر گرفته شد .از آزمون تي مستقل براي
مقايسه ميانگين سني بيماران در مناطق داراي بيشترين و
کمترين ميانگين بقاء استفاده شد.در تمام آزمونها،
( )P>1/15معنيدار در نظر گرفته شد.
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در اين مطالعه ،در بازه زماني  351ماه – از ابتداي
فروردين سال  3181الي پايان شهريور سال ،3162
اطالعات  111مورد زن مبتال به سرطان پستان در سامانه
ثبت سرطان استان بوشهر يافت شد که پس از تطبيق
اطالعات با دادههاي سامانه ثبت مرگ استان در همين
دوره زماني 65 ،مورد مرگ که  81مورد آن به علت
سرطان پستان بود ،براي اين افراد استخراج گرديد.
از نظر سن ،ميانگين سني مبتاليان  53/26سال با انحراف
معيار  31/87سال بود .کم سنترين و مسنترين بيمار
بهترتيب  23و  86سال داشتند و بيشترين فراواني ،با 27/1
درصد از کل مربوط به گروه سني  51-56سال بود.
از نظر منطقه محل زندگي ،در بين  5منطقه استان
بوشهر ،بيشتر بيماران ثبت شده ساکن مرکز استان و
پس از آن شهرستان دشتستان بودند ( 8مورد ،فاقد داده
در مورد محل سكونت بودند( .).جدول )3
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تشخيص و تاريخ فوت (در صورت ثبت در سامانه ثبت

يافتهها
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جدول  )4توزيع فراواني موارد سرطان پستان ثبت شده در سامانه ثبت سرطان بر حسب گروه سني و منطقه محل سكونت ،بوشهر
4321-72
گروه سني

شهرستان محل سكونت
بوشهر

مجموع
دشتي -تنگستان

ساير استانها

نامشخص

گناوه -ديلم

كنگان -دير -جم

دشتستان

1

3

36

1

1

46

21-26

1

3

3

6

4

11-16

23

6

1

34

2

4

77

1

82

41-46

26

6

8

35

35

1

51-56

11

8

6

21

31

2

45

61-66

26

4

1

5

6

3

1

71-76

8

4

1

1

6

1

2

21

81 +

4

3

3

1

3

1

3

33

مجموع

338

11

36

66

51

1

8

111

ميزان بقاء  4 ،1 ،2 ،3و  5ساله بيماران مبتال به سرطان

بين گروههاي سني از نظر ميانگين بقاء مشاهده نشد

65

(بهترتيب  )P=1/15 ،P=1/57در بين  5منطقه

درصد=( 88 ،)62-67فاصله اطمينان  65درصد= -63

جغرافيايي ،بوشهر با  61/51ماه بيشترين و گناوه-

( 78 ،)81فاصله اطمينان  65درصد= 71 ،)72-81

ديلم با  65/36ماه کمترين ميانگين بقاء را داشتند .البته

(فاصله اطمينان  65درصد=  )67-78و ( 68فاصله

طبق آزمونهاي رتبه لگاريتمي و برسلو ميانگين بقاء

اطمينان  65درصد=  )63-71درصد به دست آمد.

بين  5منطقه تفاوت آماري معنيداري نداشت.

(نمودار  3و )2

(بهترتيب  .)P=1/15 ،P=1/35همچنين ،ميانگين سني

پستان

به

ترتيب

65

(فاصله

اطمينان

بيماران دو منطقه با بيشترين و کمترين ميانگين بقاء به
ترتيب  52/18سال با انحراف معيار  31/54سال و
 53/16سال با انحراف معيار  31/61سال بود .تفاوت
آماري معنيداري از نظر ميانگين سني بين بيماران اين
دو منطقه مشاهده نشد (.)P=1/62

استان بوشهر3181-62 ،

ميانگين بقاء بيماران 87/21 ،ماه (فاصله اطمينان 65
درصد=  ) 83/28-61/32محاسبه شد.
به ترتيب گروه سني  11-16سال با  61/63ماه
بيشترين و گروه سني  81-86سال با  61/11ماه
کمترين ميانگين بقاء را داشتند .بر اساس آزمون رتبه
لگاريتمي و آزمون برسلو ،تفاوت آماري معنيداري
http://bpums.ac.ir

نمودار  )2ميزان بقا همراه با فاصله اطمينان در زنان مبتال به سرطان پستان ثبت
شده در سامانه ثبت سرطان استان بوشهر3181-62 ،
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نمودار  )3ميزان بقاي زنان مبتال به سرطان پستان ثبت شده در سامانه ثبت سرطان

رام پيشه و همكاران

بحث

بقاي بيماران سرطان پستان استان بوشهر733 /

جمعيت کم بعضي مناطق و همچنين مراجعه اکثر افراد

در مطالعه حاضر ميزان بقاء  5ساله زنان مبتال به

به مرکز استان جهت اقدامات تشخيصي ،درماني و

سرطان پستان در استان بوشهر  68درصد برآورد شد.

مراقبتي قابل توجيه است.

ميانگين بقاء اين بيماران نيز 87/21 ،ماه محاسبه شد.

ميانگين سني زنان مبتال به سرطان پستان 53/26 ،سال

ميانگين ميزان بقاء بيماري از  61/63ماه در گروه سني

و بيشتر بيماران در اين مطالعه در گروه سني 51-56

 11-16ساله ،تا  61/11ماه در گروه سني  81-86ساله

سال قرار داشتند .ميانگين سني زنان مبتال به سرطان

برآورد شد که البته از نظر آماري تفاوت معنيداري

پستان در اين مطالعه نسبت به مطالعه ملي انجام شده

نبود .ساير مطالعات مشابه ،در مورد تأثير سن بر ميزان

در ايران که ميانگين سني را  46/84±32/16سال

بقاء اتفاق نظر ندارند .در امريكا ميزان بقاء بيماراني که

گزارش کرده است و برخي مطالعات مشابه که اين

زير  41سال سن دارند ،به دليل ماهيت تهاجمي تر

ميانگين را از  45تا  51سال گزارش کردهاند ،کمي

تومور در اين سنين و پاسخدهي ضعيفتر به درمان،

باالتر است ( 31 ،6 ،4و .)37

کمتر از بيماران مسنتر گزارش شده است ( .)6در

در مطالعه يغمايي و همكاران که در سمنان انجام شده

مطالعه اکبري و همكاران سن قبل و بعد از  51سال در

است ميانگين سني 53/5±34/1سال گزارش شده

طول عمر بيماران تأثير نداشته است ( .)31در مطالعه

است (.)32

وحداني و همكاران نيز بين ميزان بقاء بيماران و سن

مطالعه موسوي و همكاران نيز که بر روي بار بيماري

همراهي مشاهده نشده است ( .)4مطالعه موحدي و

سرطان پستان در سطح ملي انجام شده است ،ميانگين

باالتر از  61سال نسبت به موارد جوانتر برآورد کرده

گستره سني بيماران در اين مطالعه  23-86سال بوده

است ،اين تفاوت را معنيدار ندانسته است (.)36

است که مشابه ساير مطالعات انجام گرفته در ايران

مطالعه فاضلي و همكاران ارتباط معنيداري بين

ميباشد ( 6 ،4و .)31

افزايش سن و کاهش ميزان بقاء مبتاليان گزارش کرده

در مقايسه با گزارش انجمن سرطان امريكا که ميانه سني

است (.)6

مبتاليان را  63سال گزارش کرده است ،مطالعه حاضر هم

مراجعات کمتر جهت غربالگري و پيگيريهاي

عقيده با ساير مطالعات ايراني ،اختالف يک دههاي در

درماني ،وجود بيماريهاي همراه و وضعيت سالمت

ميانگين سن مبتاليان را نشان داده است ( 5و .)6

نامناسبتر در افراد مسنتر ميتواند توجيهي براي

اختالف ميانگين سن مبتاليان در اين مطالعه با

کمتر بودن ميزان بقاء در ايشان باشد که احتماالً

مطالعات ساير مناطق ايران ،عالوهبر احتمال

مطالعات مختلف از جمله مطالعه حاضر به دليل

تفاوتهاي ژنتيكي و نژادي ،ميتواند ناشي از مراجعه

محدوديت در تعداد نمونه و توان آماري پايين قادر به

بيشتر بيماران جوان به مراکز تشخيصي و درماني

اثبات معناداري آماري اين تفاوت نبودهاند.

خارج از استان و در نتيجه عدم ثبت در سامانه ثبت

ميزان بقاء مبتاليان ،در مناطق سكونت پنج گانه استان،

سرطان استان بوشهر باشد .بهعالوه زمانها و مكانهاي

تفاوت آماري معنيداري نشان نداد که با توجه به

متفاوتي که مطالعات در آنها طراحي و انجام شدهاند
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همكاران ،هر چند ميزان بقاء کمتري را براي بيماران

سني را  53/1±32/5سال گزارش کرده است (.)33
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کيفيتهاي گوناگون ،بر اين تفاوت مؤثرند.

است .به همين جهت از ميان مطالعات موجود تشابه

بر اساس اين مطالعه ،ميزان بقاء  4 ،1 ،2 ،3و  5ساله

بيشتري با مطالعه انجام گرفته در سطح ملي دارد.

زنان مبتال به سرطان پستان در استان بوشهر بهترتيب

نكته قابل توجه ،افت ميزان بقاء بيماران استان بوشهر از

 71 ،78 ،88 ،65و  68درصد برآورد شد که در مقايسه

سال سوم به بعد است که ميتواند نشانگر افت کيفيت

با مطالعه ملي با ميزانهاي بقاء  75 ،82 ،88 ،65و 73

پيگيريها و مراقبتهاي درماني در طي سالهاي پس از

درصد ،در سال اول و دوم کامالً مشابه است ولي از

تشخيص بيماري باشد.

سال سوم تا پنجم دچار افت  2-4درصدي شده است.

استفاده از سيستم ثبت سرطان مبتني بر آسيبشناسي،

با توجه به ميزانهاي بقاء به تفكيک نواحي جغرافيايي

موجب ميشود تنها بيماراني که تا مرحله تشخيص

در مطالعه ملي ،يافتههاي اين مطالعه با منطقه

پاتولوژي پيگيري شدهاند در سيستم ثبت شوند که مسلماً

 South Westايران – که به نظر ميرسد در برگيرنده

نسبت به سيستمهاي ثبت مبتني بر جمعيت دچارکم

استان بوشهر باشد  -در سال اول ،دوم و پنجم مشابه

شماري و سوگيريهاي اطالعاتي است (.)38

است و در سال سوم و چهارم  1-4درصد کمتر

اميد است با استقرار سيستم ثبت مبتني بر جمعيت در آينده

ميباشد (.)36

نزديک و جمعآوري اطالعات در قالب آن ،اين مشكل در

مطالعات مشابهي که از حدود يک دهه قبل در ساير

مطالعات آينده مرتفع شود و البته با انجام مطالعه حاضر،

استانهاي ايران انجام شدهاند ،ميزان بقاء  5ساله بيماران

امكان مقايسه اين دو نوع سيستم (مبتني بر پاتولوژي و

مبتال به سرطان پستان را  53-87درصد برآورد کردهاند

مبتني بر جمعيت) فراهم خواهد آمد.

( 36 ،32 ،33 ،6و .)37

در خصوص محدوديتهاي مطالعه حاضر ذکر اين نكته

اين تفاوتها ،ميتواند ناشي از تفاوتهاي بيولوژيک،

ضروري است که با وجود اينكه تلفيق دادههاي دو سيستم

نژادي و ژنتيكي ،جغرافيايي ،اقتصادي -اجتماعي و

مختلف ثبت سرطان و مرگ در اين مطالعه ،امكان

فرهنگي بيماران و در نهايت وجود امكانات متفاوت

بهرهگيري از اطالعات ساختار يافته و نسبتاً کاملي را فراهم

بهداشتي -درماني و دسترسي متفاوت بيماران به اين

ساخته است ،به دليل عدم ثبت کد شناسايي ثابت و

امكانات باشد.

منحصر به فرد نظير کد ملي براي افراد در دو سيستم ثبت،

ار آنجا که متغير اصلي در تحليلهاي بقاء ،زمان ميباشد،

مطالعه از احتمال ايجاد خطاي اطالعات مصون نبوده

تاريخ انجام مطالعات و بازههاي زماني و مدتهاي پيگيري

است .همچنين وجود دادههاي سانسور شده در اين مطالعه

متفاوت مطالعات از ديگر عوامل تأثيرگذار بر تفاوت نتايج

که به دليل عدم امكان پيگيري فردي بيماران بوده است و

هستند .نمونههاي انتخاب شده براي مطالعه و منبع متفاوت

تعداد کم بيماران که البته کل بيماران ثبت شده در سيستم

دادههاي اوليه نيز از علل ديگر اختالف نتايج مطالعات

ثبت سرطان ميباشد نيز در کاهش دقت برآورد بقاي

ميباشند .دادههاي اين مطالعه از سامانههاي ثبت سرطان و

بيماران تأثيرگذار ميباشد ،اگر چه با توجه به فواصل

ثبت مرگ کل استان استخراج شده است و صرفاً متعلق به

اطمينان ميزانهاي بقاء ،به نظر ميرسد برآوردهاي بقاء

مراکز درماني و تحقيقاتي که به صورت نظاممند پيگيري و

قابل قبول ميباشد.
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در کنار شيوههاي مختلف جمعآوري دادهها با

مراقبت گروه مشخصي از بيماران را انجام ميدهند نبوده

731 /بقاي بيماران سرطان پستان استان بوشهر

رام پيشه و همكاران

تمام کساني که در گردآوري و ثبت اطالعات در

 ميزان بقاء زنان، ساله5  درصد بقاء68  با وجود،در مجموع

سامانههاي ثبت سرطان و ثبت مرگ در استان بوشهر

 با ساير استانهاي،مبتال به سرطان پستان در استان بوشهر

 همچنين از معاونت.تالش کردهاند قدرداني ميکنند

کشور همخواني داشته است و هر چند نسبت به منابع و

محترم بهداشتي و همكاران واحد مبارزه با بيماريهاي

 در،امكانات محدود استان اميدوارکننده به نظر ميرسد

.غيرواگير و کارشناسان مربوطه کمال تشكر را دارند

مقايسه با آنچه بايد باشد تالشهاي گستردهاي در زمينه

نويسندگان الزم ميدانند مراتب سپاس خود را از

آموزش جامعه و غنيسازي نظام بهداشتي و درماني در

کارشناس محترم معاونت پژوهشي دانشگاه علوم

 درمان و مراقبت به خصوص،جهت بهبود فرايند تشخيص

پزشكي بوشهر براي ايجاد تلفيق بين دادههاي سامانه

.بعد از گذشت دو سال از زمان تشخيص را ميطلبد

ثبت سرطان و ثبت مرگ و معاونت محترم پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به خاطر تأمين مالي اين

سپاس و قدرداني

.پژوهش اعالم نمايند

اين مطالعه بخشي از پاياننامه دوره دستياري پزشكي
 نويسندگان از.اجتماعي دکتر زهرا رامپيشه ميباشد
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Abstract
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Background: Breast cancer is the most common female cancer worldwide. Survival rate of breast cancer,
especially as an indicator of the successful implementation of screening, diagnosis and treatment
programs, has been at the center of attention of public health experts
Material and Methods: In a survival study, the records of breast cancer cases in cancer registry system of
Bushehr Province were extracted during 2001, March to 2013, September. These records were linked and
matched with records of death registry system. After determining patients , status regarding being alive or
dead, survival analysis was done. Life table, Kaplan-Mayer analysis, log rank and Breslow tests were used
for computing and comparing survival rates.
Results: In 300 recorded breast cancer cases, mean and standard deviation of age was 51.26±13.87.
Survival rates were 95, 88, 78, 73 and 68 percent since the first year through the fifth year, respectively.
Mean survival was 87.20 months (95% CI= 81.28- 93.12). There was no significant difference in mean
survival regarding age and different geographical areas.
Conclusion: Although survival rates of registered breast cancer patients in Bushehr Province are similar
to other provinces, they are far from those of developed countries. This situation demands more extensive
efforts regarding public education and improving the process of diagnosis, treatment and care of patients
especially during first two years after diagnosis.
Key words: Breast cancer, Survival rate, Cancer registry, Death registry, Iran
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