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چكيده
هدف :سرطانپستان ،شايعترين نوع سرطان و بيشترين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان است .در سال  ،2018بيشترين
فراواني ابتال به سرطان در زنان ايراني مربوط به سرطان پستان با ( 13776 )%12/5مورد جديد بود .بروز متاستاز از عوارض اين
بيماري است که در  %1-%5بيماران رخ ميدهد .هدف مطالعة حاضر ،تعيين اثر وضعيت گيرندههاي هورموني و  Her-2بر بروز
متاستاز در بيماران زن مبتال به سرطان پستان با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک است.
مواد و روشها :در اين مطالعة گذشتهنگر ،اطالعات پرونده  165بيمار مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده به مرکز تشخيصي-
درماني شفاي اهواز که طي سالهاي  1384-1393تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند ،ثبت گرديد .مدل رگرسيون لجستيک
چندگانه براي تعيين عوامل مرتبط با بروز متاستاز بهکار برده شد.
يافتهها :در بيماران مورد بررسي58( %35/2 ،نفر) از بيماران تجربه متاستاز داشتند .در مدل لجستيک چندگانه وضعيت
( Her2 ) P =0/026و درگيري غدد لنفاوي ( )P>0/001اثر معناداري بر بروز متاستاز داشتند .مقادير مربوط به نسبت بختهاي
تعديلشده نشان داد که بخت بروز متاستاز در افراد با وضعيت  ERمثبت 2/24 ،برابر افراد با وضعيت  ERمنفي بود ((-5/275
 CI 95% )0/955؛ .)AOR=2/240همچنين بخت بروز متاستاز در بيماران با درگيري غدد لنفاوي 5/40 ،برابر بيماران بدون درگيري
بود (( CI %95 )2/180-13/414؛ .)AOR=5/407اين بخت در افراد با وضعيت  Her-2مثبت 2/35 ،برابر افراد با وضعيت Her-2
منفي بود (( CI %95 )1/109 – 4/999؛.)AOR=0/438
نتيجهگيري :در اين مطالعه وضعيت  Her-2مثبت و درگيري غدد لنفاوي از عوامل مرتبط با بروز متاستاز شناخته شدند.
شناسايي بهنگام اين عوامل ميتواند منجر به بقاي بيشتر بيماران مبتال به سرطان پستان شود.

مردان و زنان جهان با هر رده سني به ترتيب مربوط به
سرطانهاي ريه ( ،)%11/6پستان ( ،)%11/6کولورکتوم
( ،)%10/2پروستات ( ،)%7/1معده ( ،)%5/7کبد ( ،)%4/7مري
( ،)%3/2دهانه رحم ( )%3/2و ساير سرطانها ( )%42/9بود.
از ميان  18.078.957نفر مبتالي جديد به انواع سرطان در
جهان ،تعداد  2.088.849نفر به سرطان پستان مبتال بودهاند.
همچنين در اين سال بيشترين تعداد مرگومير ناشي از سرطان
به ترتيب مربوط به سرطانهاي ريه ( ،)%18/4کولورکتوم
( ،)%9/2معده ( ،)%8/2کبد ( ،)%8/2پستان ( ،)%6/6مري
( ،)%5/3پانکراس ( ،)%4/5پروستات ( )%3/8و ساير سرطانها

مقدمه
سرطان پستان شايعترين نوع سرطان در ميان زنان است.
همچنين بيشترين تعداد مرگومير زنان در جهان ناشي از
ابتالي به اين بيماري است [ .]1تعداد کل مبتاليان به سرطان
پستان طي سالهاي  2012-2018داراي روندي صعودي بوده
است؛ به طوريکه اين تعداد از  1.655.589نفر در سال ،2012
به  2.069.792نفر در سال  2018افزايش يافته است .پيشبيني
ميشود که اين تعداد تا پايان سال  2040به  2.778.850نفر
برسد [ .]2طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال ،2018
بيشترين فراواني موارد جديد ابتال به انواع سرطان در ميان
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واژههاي کليدي :سرطانپستان ،متاستاز سرطان ،گيرندههاي استروژن ،گيرندههاي پروژسترون.

ارزيابي اثر وضعيت گيرندههاي هورموني و ...Her-2

ماهان بهمنزياري و همکاران
پيشآگهي نامطلوب مطرح شده است .وضعيت گيرندههاي
هورموني ديگر نيز منجر به تغيير محل متاستاز ميشود
[.]10،12
طبق مطالعات متاآناليز انجام شده در ميان بيماران مبتال به
سرطان پستان در ايران ،کمترين ميانگين سني مربوط به شمال
کشور با مقدار  45/46سال و بيشترين ميانگين سني مربوط
به استانهاي غربي کشور با مقدار  49/83سال بوده است.
همچنين کمترين و بيشترين بقاي  5ساله در ميان بيماران مبتال
به سرطان پستان به ترتيب مربوط به شمال کشور ( )%60/65و
استان تهران ( )%73/99بوده است [ .]16نتايج مطالعه حاضر
نشان داد که ميانگين سني زنان مبتال به سرطان پستان در شهر
اهواز 46/29 ،سال بوده است .ميانگين سن ابتال به سرطان
پستان در زنان مراجعهکننده به مراکز درماني سرطان در اهواز
به عنوان مرکز اصلي درمان در استان خوزستان و جنوب غربي
کشور نسبت به ساير شهرهاي غربي کشور ،پايينتر است .با در
نظر گرفتن اين مسئله ،بررسي مکرر خط سير بيماري از
جنبههاي مختلف در شهرستان اهواز ضروري به نظر ميرسد .با
توجه به اهميت متاستاز در کاهش کيفيت زندگي و بقاي بيماران،
هدف مطالعه حاضر ،تعيين اثر وضعيت گيرندههاي هورموني و
 Her-2بر بروز متاستاز در بيماران زن مبتال به سرطان پستان با
استفاده از مدل رگرسيون لجستيک است.
مواد و روشها
اين پژوهش از نوع مطالعات گذشتهنگر است .در اين مطالعه
پرونده تمامي بيماران مبتال به سرطان پستان که طي سالهاي
 1384-1394براي درمان به بيمارستان شفاي اهواز مراجعه
کرده بودند ،مورد بررسي قرار گرفت .معيارهاي ورود به مطالعه
عبارتند از :بيمار زن باشد .بيمار تحت عمل جراحي
ماستوسکومي راديکال (Modified Radical )MRM
 Mastectomyيا جراحي حفظ پستان (Breast )BCS
 Conserving Surgeryقرار گرفته باشد ،بيمار تحت
شيميدرماني قرار گرفته باشد .در زناني که تحت عمل جراحي
قرار گرفته بودند ،نمونهي جراحي براي پاتولوژيست ارسال شد
تا اندازهي تومور ،وضعيت گيرندهها و درگيري غدد لنفاوي
مشخص شوند .مطابق با معاينات باليني ،آزمايشهاي کمکي
براي تشخيص قطعي متاستاز انجام شد .سپس بر اساس
معيارهاي ورود و با توجه به روش نمونهگيري در دسترس 165
نمونه جمعآوري شد .تمامي بيماران تا شهريور  1394پيگيري
شدند و وضع نهايي آنها ثبت شد .دادههاي مربوط به پروندهها
در نرمافزار  SPSSنسخه  24وارد گرديد .شاخص مرکزي
ميانگين و شاخص پراکندگي انحراف معيار بهعنوان اطالعات
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( )%35/8در ميان مردان و زنان جهان با ردههاي سني مختلف
بوده است.
نرخ بروز سرطان پستان در زنان در نقاط مختلف جهان
متفاوت است .بيشترين پراکندگي بروز ابتال به سرطان پستان
در ميان زنان جهان به ترتيب مربوط به استراليا و نيوزلند
( )%94/2است .بروز سرطان پستان در ايران نسبت به
کشورهاي منطقه اقيانوسيه ،شمال امريکا و غرب و شمال اروپا
پايينتر است [ .]3همچنين طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني
در سال  ،2018بيشترين فراواني ابتال به سرطان در زنان ايراني
مربوط به سرطان پستان با ( 13776 )%12/5مورد جديد بوده
است .شيوع پنج ساله سرطان پستان در گروههاي سني مختلف
در ايران  40825نفر گزارش شده است [ .]4تعداد مبتاليان
جديد و نرخ مرگ و مير سرطان پستان در ميان زنان ايران از
هر صد هزار نفر ،به ترتيب 31 ،و  8/7نفر است [ .]5هر چند
شمار مبتاليان به سرطان پستان در ايران نسبت به بسياري از
کشورها کمتر است؛ اما روند افزايشي بروز اين بيماري در
سالهاي اخير موجب مبدل شدن اين نوع از سرطان به
رايجترين نوع بدخيمي در ميان زنان کشور شده است .تعداد
مرگ و مير زنان مبتال به سرطان پستان در ايران طي سال
 4/3 ،2010نفر در هر صدهزار نفر بوده است که اين نرخ در
مقايسه با آخرين آمار ارائه شده توسط سازمان جهاني بهداشت
تقريباً دو برابر شده است [.]6،7
تعداد قابل توجهي از بيماران مبتال به سرطان پستان در طي
دوره بيماري خود دچار متاستاز ميشوند .متاستاز در سرطان
پستان به معني گسترش تومور در اطراف قفسه سينه و غدد
لنفاوي است .متاستاز سرطان پستان به قسمتهاي ديگر بدن و
عود دوردست ،دليل اصلي مرگ ناشي از سرطان پستان است
[ .]8سرطان پستان متاستاتيک در طي  5تا  10سال تقريباً
کشنده است ،آماري ناگوار که در  20-30سال گذشته تغيير
چنداني نکرده است .عود مجدد سرطان پستان به دو شکل وجود
دارد :متاستاز دور (معموالً استخوان ،مغز ،کبد ،ريه و غدد لنفاوي
منطقهاي) و عود موضعي (عود در پستان ،ديواره قفسه سينه يا
غدد لنفاوي منطقهاي) [ .]9از مهمترين عوامل پيشگوييکننده
سير بيماري ،مرحله بيماري و درگيري غدد لنفاوي است .ساير
عوامل مرتبط با پيشآگهي شامل وضعيت گيرندههاي هورموني
استروژن ،پروژسترون و درجه بدخيمي تومور است [ .]10در
مطالعات پيشين ،بررسي ارتباط متغيرهاي درگيري گرههاي لنفي
[ ،]8211،8گيرنده اپيدرمي رشد انساني [ ]13،11و سن
[ ]15،14،8با بروز متاستاز معنيدار گزارش شده است .به دليل
تمايل باالي تومورهايي با وضعيت  Her-2مثبت نسبت به تهاجم
موضعي ،افزايش بيان Her-2در بافت تومور به عنوان يک عامل
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کومش
توصيفي متغيرهاي کمي مورد محاسبه قرار گرفت .اطالعات
توصيفي متغيرهاي کيفي با محاسبهي مقادير فراواني و درصد
فراواني بيان شد .به منظور شناسايي عوامل مرتبط با بروز
متاستاز ،از مدل رگرسيون لجستيک (Logistic Regression
) Modelبا متغير پاسخ دو حالتي بروز يا عدم بروز متاستاز و
متغيرهاي مستقل سن در زمان تشخيص (کوچکتر يا مساوي
 50سال و بزرگتر از  50سال) ،اندازه تومور (کوچکتر يا
مساوي  2سانتيمتر 2-5 ،سانتيمتر و بزرگتر از  5سانتيمتر)،
درجه تومور ( ،)I,II,IIIوضعيت درگيري غدد لنفاوي ،وضعيت
گيرنده استروژن و پروژسترون (مثبت و منفي) ،محل قرارگيري
تومور (پستان راست ،چپ ،هر دو) ،روش جراحي ،وضعيت
 ،P53انواع پاتولوژي (کارسينوم مجرايي تهاجمي Invasive
) ،Ductal Carcinoma (IDCکارسينوم لوبوالر تهاجمي
) Invasive Lobular Carcinoma (ILCو ساير پاتولوژيها
(از جمله پاژت ،موسينوس و مدوالري) و گيرنده اپيدرمي رشد
انساني (مثبت و منفي) در دو حالت تکمتغيره و چندگانه استفاده
گرديد .در اين مطالعه ابتدا هر متغير مستقل بهصورت مجزا در
مدل رگرسيون تکمتغيره وارد شد .سپس متغيرهايي که مقدار
) P (P-valueدر آنها کمتر از  0/25بود ،با روش (Enter
) Enter Methodوارد مدل چندمتغيره شدند .سطح معنيداري
در مدل چندگانه  0/05در نظر گرفته شد .اطالعات هويتي
بيماران محرمانه بوده و از کدگذاري جهت شناسايي افراد
استفاده شده است .پژوهش حاضر بخشي از طرح تحقيقاتي
مصوب دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز با کد اخالق
 IR.AJUMS.REC.1398.034است.
نتايج
در اين مطالعه مقطعي ،تعداد  165بيمار زن مبتال به سرطان
پستان بهعنوان نمونه مورد ارزيابي قرار گرفتند .اطالعات
توصيفي دادهها شامل ميانگين و انحراف معيار مربوط به
متغيرهاي کمي و فراواني (درصد فراواني) متغيرهاي کيفي در
جدول  1ارائه شده است .همچنين نتايج برازش مدل تکمتغيره
لجستيک بر دادهها با بهکارگيري روش  Enterدر جدول  2قابل
مشاهده است .معنيداري گيرندههاي  ،PR ،Her-2 ،ERوضعيت
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 P53و همچنين متغيرهاي سن در زمان تشخيص ،درجه
بدخيمي تومور ،انواع پاتولوژي ،محل قرارگيري تومور ،اندازه
تومور ،درگيري لنفي و نوع جراحي در اين جدول گزارش شد.
همچنين نسبت بختهاي خام ( )Crude Odds Ratioمربوط
به اين متغيرها ارائه گرديد.
ميانگين سني بيماران در زمان تشخيص 46/9±29/98
سال بود .سن  3نفر از بيماران در پرونده وارد نشده بود .مينينمم
و ماکزيمم سن بيماران به ترتيب  27و  75سال بوده است .از
بين بيماران ( 58 )%35/2نفر متاستاز را تجربه کردند .ميانگين
سني بيماراني که تجربه متاستاز داشتند 44/10±86/40 ،سال
و ميانگين سني بيماران بدون تجربه متاستاز 47/9±05/72
سال بود .ميان ميانگين سن بيماران در دو گروه با تجربه متاستاز
و بدون تجربه متاستاز ،اختالف معناداري مشاهده نشد
( .)P-value=0/185مينيمم و ماکزيمم سن بيماراني که تجربه
متاستاز داشتهاند ،به ترتيب برابر با  29و  75سال بود .متوسط
اندازه تومور در بيماران  3/34سانتيمتر بود .باقي اطالعات
دموگرافيک در جدول  1مشاهده ميشود.
همانطور که پيشتر توضيح داده شد ،هر يک از متغيرهاي
نام برده در جدول  2بهعنوان متغير مستقل و بهطور جداگانه در
مدل رگرسيون لجستيک تکمتغيره وارد شدند .در تمامي
حاالت ،بروز يا عدم بروز متاستاز بهعنوان متغير پاسخ دو
حالتي در نظر گرفته شد .همانطور که مالحظه ميشود P ،مقدار
مربوط به عوامل درگيري غدد لنفاوي ،گيرنده استروژن  ERو
گيرنده اپيدرمي رشد انساني  ،Her-2کمتر از  0/25است.
بنابراين با وارد کردن اين سه متغير در مدل رگرسيون لجستيک
چندگانه ،به بررسي ارتباط اين عوامل با بروز متاستاز پرداخته
شد .نتايج بهدست آمده از اين مدل در جدول  3قابل مشاهده
است.
با توجه به جدول  ،3برازش مدل رگرسيون لجستيک
چندگانه نشان ميدهد که درگيري غدد لنفاوي و همچنين مثبت
بودن وضعيت گيرنده اپيدرمي رشد انساني اثر معناداري بر بروز
متاستاز در زنان مبتال به سرطان پستان دارند .مقادير مربوط به
نسب بختهاي تعديل شده در اين جدول ارائه شده است.
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جدول .1ویژگی های بیماران به تفکیک وضعیت متاستاز
متغیر

-

44/86 ± 10/40

47/05 ± 9/72

بزرگتر از  50سال
 50سال یا کمتر

(105)63/60
(60)36/40

(40)38/00
(18)30/00

ندارد
دارد

(52)31/50
(105)63/60

(7)13/00
(48)45/00

گمشده

(8)4/80

(0)0/00

لوبوالر
تهاجمی

(7)4/20
(150)90/90

(4)57/14
(51)34/00

نوع دیگر

(4)2/40

(1)25/00

گمشده

(4)2/40

(0)0/00

حفظ پستان
ماستکتومی رادیکال تعدیل شده

(20)12/10
(145)87/90

(5)25/00
(53)36/55

منفی
مثبت

(49)29/70
(116)70/30

(12)24/49
(46)39/66

منفی

(58)35/20

(18)31/03

مثبت
منفی

(107)64/80
(85)51/50

(40)37/38
(25)29/41

مثبت

(80)48/50

(33)41/25

راست

(80)48/5

(27)33/75

چپ
هر دو طرف

(79)47/90
(6)3/60

(26)32/91
(5)83/33

منفی
مثبت
گمشده

(53)32/10
(55)33/30
(57)34/50

(24)45/28
(19)34/55
(0)0/00

≤ 2سانتیمتر

3/41 ± 1/73
(45)27/30

3/31 ± 1/86
(14)31/11

 5-2سانتیمتر

(83)50/30

(28)33/73

> 5سانتیمتر

(21)12/70

(9)42/86

گمشده

(16)9/70
(9)5/50

(0)0/00
(3)33/33

II

(50)30/30
(91)55/20
(15)9/10

(18)36/00
(36)39/56
(0)0/00

سن؛ سال (انحراف معیار±میانگین)
سن

درگیری غدد لنفاوی

پاتولوژی

عمل جراحی
گیرنده استروژن()ER
گیرنده پروژسترون()PR
گیرنده اپیدرمی رشد انسانی()Her-2

موقعیت تومور

P53

اندازه تومور؛ سانتیمتر (انحراف معیار±میانگین)

اندازه تومور

I

درجه تومور

III

گمشده
جدول .2نتایج مدل رگرسیون لجستیک تک متغیره
متغیر
سن
درگیری غدد لنفاوی

پاتولوژی
عمل جراحی

سطوح متغیر
بزرگتر از  50سال
 50سال یا کمتر
ندارد
دارد
لوبوالر
تهاجمی
نوع دیگر
حفظ پستان

برآورد
پارامتر

خطای
معیار

*Pمقدار

(فاصله اطمینان  )95%نسبت بخت
خام

-0/362

0/346

0/296

(0/696)0/353 - 1/371

1/689

0/451

*>0/001

(5/414)2/236 - 13/104

-0/951
-1/386

0/783
1/384

0/225
0/317

(0/386)0/083 - 1/793
(0/250)0/017 - 3/770
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سطوح متغیر

بیماران بدون متاستاز
تعداد =  107نفر

بیماران متاستاتیک
تعداد =  58نفر

جلد  ،23شماره ( 6پياپي  ،)86آذر و دي 1400
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گیرنده استروژن()ER
گیرنده پروژسترون()PR
گیرنده اپیدرمی رشد انسانی(Her-

)2
موقعیت تومور

P53

اندازه تومور

ماستکتومی رادیکال تعدیل
شده
منفی
مثبت
منفی
مثبت
منفی
مثبت
راست
چپ
هر دو طرف
منفی
مثبت
≤ 2سانتیمتر
 5-2سانتیمتر
> 5سانتیمتر
I
II

درجه تومور

III

0/547

0/544

0/315

(1/728)0/595 - 5/024

0/706

0/383

*0/065

(2/026)0/957 - 4/289

0/283

0/347

0/415

(1/327)0/672 - 2/620

0/522

0/329

*

0/113

(1/685)0/884 - 3/211

-0/038
2/284

0/337
1/121

0/911
0/042

(0/936)0/498 - 1/862
(9/815)1/091 - 267/88

-0/450

0/396

0/256

(0/638)0/294 - 1/385

0/120
0/507

0/397
0/546

0/763
0/353

(1/127)0/518 - 2/454
(1/661)0/570 - 4/842

0/118
0/269

0/766
0/739

0/878
0/715

(1/125)0/251 - 5/049
(1/309)0/308 - 5/571

*سطح معناداری  0/25در نظر گرفته شده است.
جدول .3نتایج مدل رگرسیون لجستیک چندگانه
متغیر

سطوح متغیر

برآورد پارامتر

خطای استاندارد

مقدار P

(فاصله اطمینان  )95%نسبت بخت تعدیلشده

درگیری غدد لنفاوی

ندارد
دارد

1/688

0/464

*>0/001

(5/407)2/180 - 13/414

Her-2

منفی
مثبت

0/856

0/384

*0/026

(2/354)1/109 - 4/999

ER

منفی
مثبت

0/808

0/436

0/064

(2/244)0/955 - 5/257

*سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شده است.

بحث و نتيجهگيری
در مطالعه انجام شده ،ميانگين سن در زمان تشخيص براي
زنان مبتال به سرطان پستان در شهر اهواز 46/29 ،سال بود که
نسبت به مناطق غربي کشور مقدار کمتري است .بنابراين رخداد
مخاطره مرگ در سنين پايينتر براي زنان اين منطقه محتملتر
است .ميزان بقا و کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان
از شاخصهاي مهمي است که با وقوع متاستاز در سير بيماري
کاهش مييابد .در اين مطالعه عوامل پيشآگهي مرتبط با
متاستاز بيماران مورد بررسي قرار گرفت .برازش مدل تکمتغيره
بر هر يک از عوامل بهطور جداگانه ،نشان داد که متغيرهاي
درگيري غدد لنفاوي ،وضعيت گيرنده اپيدرمي رشد انساني و
وضعيت گيرنده استروژن ،ميتوانند از عوامل مرتبط با بروز
متاستاز در زنان مبتال به سرطان پستان باشند .با بهکارگيري اين
سه متغير در مدل رگرسيون لجستيک چندگانه ،مشخص شد که
درگيري غدد لنفاوي و مثبت بودن وضعيت  Her-2بيمار ،ارتباط
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معناداري با بروز متاستاز در ميان زنان مبتال به سرطان پستان
داشتهاند .همچنين با توجه به مقادير مربوط به نسبت بخت
تعديل شده ،بخت بروز متاستاز در بيماران با درگيري غدد
لنفاوي  5/407برابر بيماراني است که غدد لنفاوي درگير
نداشتهاند .همچنين بخت بروز متاستاز در بيماران با وضعيت
 Her-2مثبت 2/354 ،برابر بيماران با وضعيت  Her-2منفي بوده
است.
در پژوهش حاضر متغير سن بر بروز متاستاز در بيماران
اثرگذار نبود .در مطالعه انجام شده توسط مکاريان و همکاران
نيز تفاوت معناداري ميان سن افراد در دو گروه بيماران با و
بدون بروز متاستاز وجود نداشت .نتايج مطالعه گوهري و
همکاران نيز نشان داد که متغيرهاي درجه بدخيمي تومورHer- ،
 2مثبت و گرههاي لنف درگير اثر معنيداري بر بروز متاستاز
دارند؛ در حاليکه متغيرهاي سن و وضعيت  ERارتباط
معناداري با بروز متاستاز نداشتند .همچنين در مطالعه انجام شده
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توسط عثماني نتيجه گرفته شد که خطر عود موضعي و متاستاز
در بيماران با ويژگيهاي وضعيت  Her-2مثبت ،درجه تومور
باالتر از  1نسبت به درجات کمتر ،اندازه تومور بزرگتر از
2سانتيمتر نسبت به اندازههاي کوچکتر و سن کمتر از 40
سال نسبت به سنين باالي 55سال ،بيشتر است [ .]17بنابراين
نتايج مطالعه حاضر در مورد متغير وضعيت  Her-2مثبت ،با
نتايج بهدست آمده از مطالعه گوهري و عثماني همسو بوده است.
در مطالعات مختلف درگيري غدد لنفاوي از جمله عوامل مرتبط
با بروز متاستاز شناخته شده است [ .]12-10در اين مطالعه نيز
ارتباط آماري معنيداري ميان بروز متاستاز و درگيري غدد
لنفاوي ،مشاهده شد؛ بهعبارت ديگر طبق نتايج بهدست آمده،
داشتن غدد لنفاوي درگير در بيماران مبتال به سرطان پستان از
عوامل مرتبط با متاستاز در اين بيماران است .در مطالعه قوام
نصيري و همکاران ميان دو گروه با تجربه متاستاز و بدون تجربه
متاستاز بر اساس گيرندههاي هورموني استروژن ،پروژسترون و
گيرنده اپيدرمي رشد انساني به عنوان عوامل پيشآگهي سرطان
پستان ،اختالف معناداري شناخته نشد؛ اما در اين پژوهش مثبت
بودن  Her-2و درگيري غدد لنفاوي در بيماران بهعنوان عوامل
مرتبط با بروز متاستاز شناخته شدند [.]10
در مطالعه مکاريان نشان داده شد که متغيرهاي تعداد لنف
درگير بيشتر و تعداد بارداري کمتر از عوامل مرتبط با بروز
متاستاز هستند .همچنين متغيرهاي سن ،اندازه تومور ،انواع
پاتولوژي ،شيوه جراحي ،گيرنده استروژن ،گيرنده پروژسترون،
عامل رشد اپيدرمي انساني و سابقه خانوادگي سرطان ،رابطه
معنيداري با وقوع متاستاز نداشتند [ .]12برازش مدل رگرسيون
لجستيک چندمتغيره در مطالعه حاضر نشان داد که داشتن لنف
درگير از عوامل مرتبط با بروز متاستاز در بيماران مبتال به
سرطان پستان است اما متغير تعداد لنف درگير به دليل داشتن
 -Pمقدار بيشتر از  ،0/25در مدل چندمتغيره وارد نشد.
بر اساس مطالعه انجام شده توسط ژانگ و همکاران بر
بيماران سرطان پستان با متاستاز غدد لنفي ،نتيجه گرفته شد که
از ميان متغيرهاي سن بيمار ،درجه بدخيمي ،اندازه تومور،
وضعيت گيرندههاي استروژن ،پروژسترون و اپيدرمي رشد
انساني ،تنها متغير سن ارتباط معناداري با بروز متاستاز دارد.
نتايج ذکر شده در مطالعه ژانگ با نتايج اين پژوهش متفاوت
است؛ بهطوري که در مطالعه حاضر ،نتيجه برازش مدل
رگرسيون لجستيک چندمتغيره نشاندهنده معناداري ارتباط
متغير گيرنده اپيدرمي رشد انساني با بروز متاستاز بود [.]15
در مطالعهاي که بر روي زنان مبتال به سرطان پستان داراي
متاستاز استخوان انجام شد ،نتيجه گرفته شد که عواملي چون
يائسگي ،اندازه تومور بزرگتر و تعداد بيشتر غدد لنفاوي
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درگير احتمال متاستاز استخوان را به ميزان قابل توجهي افزايش
داده است [ .]8در مطالعهاي ديگر با بهکارگيري تحليل
تکمتغيره ،وضعيت گرههاي لنفاوي درگير مثبت ،تومورهاي
مرحله باالتر Her-2 ،منفي و زيرگروههاي بافتشناسي تومور
از عوامل پيشآگهي مؤثر شناخته شده و داراي اثرات معنيدار
بر متاستاز استخوان بودند [ .]18در مطالعه انجام شده بر روي
بيماران مبتال به سرطان پستان با متاستاز نخاعي ،از ميان
متغيرهايي چون سن ،شاخص توده بدني ( ،)BMIفشارخون
سيستوليک ،فشار خون دياستوليک ،وضعيت گيرندههاي
استروژن ،پروژسترون و اپيدرمي رشد انساني تنها متغير شاخص
توده بدني داراي ارتباط معنادار با بروز متاستاز نخاعي ،شناخته
شد [ .]13در مطالعه ديگري که بر روي  57بيمار مبتال به سرطان
پستان با متاستاز مغزي انجام شده بود ،متغير سن در دو سطح
با بروز متاستاز مغزي ارتباط معنادار داشت .اما ميان متغيرهاي
وضعيت گيرندههاي استروژن ،پروژسترون و اپيدرمي رشد
انساني با بروز متاستاز مغزي ارتباط معناداري مشاهده نشده
بود [ .]14در مطالعه انجام شده بر روي زنان مبتال به سرطان
پستان در شهر کرمان ،ارتباط عاملهايي چون وضعيت
گيرندههاي اپيدرمي رشد انساني ،استروژن و پروژسترون ،نوع
درمان ،سن ،اندازه تومور و درجه تشخيص بيماري با بروز
متاستاز معنيدار نبودند .بررسيها در اين مطالعه نشان داد که
متغيرهاي مرحله تشخيص بيماري و محل زندگي بيمار
(شهري-روستايي) با بروز متاستاز ارتباط معنيداري دارد [.]19
همانطور که مشاهده ميشود در بيشتر مطالعات بهطور خاص
به يک نوع از انواع متاستاز در بيماري سرطان پستان پرداخته
شده است؛ اما در مطالعه حاضر بهطور کلي به بررسي ارتباط
ميان متغيرهاي داشتن لنف درگير ،وضعيت گيرنده استروژن و
وضعيت گيرنده اپيدرمي رشد انساني با انواع متاستاز در زنان
مبتال به سرطان پستان پرداختيم .بهنظر ميرسد دليل وجود
تفاوت در معنيداري متغيرهاي مختلف ميان اين مطالعه و برخي
مطالعات ذکر شده ،به علت محدود کردن پژوهشها به يک نوع
خاص از انواع متاستاز باشد.
از نقاط قوت اين پژوهش ميتوان به استفاده از مدل
رگرسيون لجستيک تکمتغيره در تعيين متغيرهاي مستقلي اشاره
کرد که با بروز متاستاز ارتباط بيشتري دارند .با بهکارگيري اين
روش از ورود متغيرهاي غير مرتبط با بروز و يا عدم بروز
متاستاز در مدل رگرسيون لجستيک چندمتغيره ،جلوگيري
ميشود .همچنين از جمله محدوديتهاي اين پژوهش ميتوان
به ثبت اطالعات ناقص در پروندهها اشاره کرد .ردههاي سلولي
و نوع متاستاز در بيماران از مواردي هستند که در پروندههاي
بيماران ثبت نشده بود .همچنين وضعيت متغير  ki67به دليل
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 عدم. مورد بررسي قرار نگرفت،وجود مقادير گمشدهي زياد
دسترسي به پروندههاي بيشتر و عدم بهرهمندي از پروندههاي
 از ديگر محدوديتهاي اين مطالعه،چند مرکز بهطور همزمان
.بودند
اين مطالعه با هدف تعيين اثر وضعيت گيرندههاي هورموني
 بر بروز متاستاز در بيماران زن مبتال به سرطان پستانHer-2 و
 متاستاز سرطان پستان فرآيند پيچيدهاي است که بروز.انجام شد
 بيماران مبتال به سرطان.آن به عوامل بسياري وابسته است
پستان حتي سالها پس از دريافت درمان در معرض متاستاز
 سال پس از تشخيص3  تا2  طي،هستند؛ که باالترين ميزان
 طبق نتايج نهايي بهدست آمده از.]20[ تومور اوليه رخ ميدهد
 برازش مدل رگرسيون لجستيک چندمتغيره بر،اين مطالعه
دادههاي اين پژوهش نشان داد که از ميان متغيرهاي گيرنده
 و داشتن ياHer-2  گيرندهي اپيدرمي رشد انساني،استروژن
 متغيرهاي گيرندهي اپيدرمي رشد انساني،نداشتن لنف درگير
 و درگيري غدد لنفاوي بيمار از عوامل مرتبط با بروزHer-2
 انتظار.متاستاز در بيماران زن مبتال به سرطان پستان بودند
 در،ميرود که شناسايي اين عوامل بتواند در پژوهشهاي آتي
زمينهي کنترل بيماري از جهت درمان سريعتر و مناسبتر و
 مورد استفادهي،پيشگيري از متاستاز تومور به نقاط ديگر بدن
.محققين قرار گيرد
تشكر و قدردانی
مقاله حاضر مربوط به بخشي از طرح تحقيقاتي مصوب
دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز با کد اخالق
 بدينوسيله از. استIR.AJUMS.REC.1398.034
مشارکتکنندگان در مطالعه و همچنين حمايتهاي مالي کميته
تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي اهواز تقدير و تشکر
.ميگردد
مشاركت و نقش نويسندگان
ايده و طراحي:مائده رئيسي زاده و ماهان بهمن زياري
 نگارش نسخه اول،آناليز داده ها، جمع آوري داده ها،مطالعه
آناليز داده ها و تفسير:مقاله؛ الهام مراغي و امل ساکي مالحي
نگارش و ويرايش آخرين نسخه مقاله؛ محمد ثقت،نتايج
 مشاوره، جمع آوري داده ها:االسالمي و مهران حسين زاده
 همه نويسندگان نتايج را بررسي. نگارش نسخه اول مقاله،باليني
.نموده و نسخه نهايي مقاله را تأييد کردند
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Introduction: Breast cancer is the most common type of cancer and the leading cause of cancer death among
women. According to estimates in 2018, the most frequency of cancer in Iranian women was related to breast cancer
with 13776 (12.5%) new cases. Metastasis is a complication of this disease that occurs in 1%-5% of patients. The aim
of this study was to investigate the effect of hormone receptors and Her-2 status on metastasis status in patients with
breast cancer using logistic regression.
Materials and Methods: In this retrospective study, medical records of 165 breast cancer patients referred to the
Ahvaz Shafa Diagnostic and Treatment Center who underwent surgery during 2006-2014 was recorded. Multinomial
logistic regression model was applied to identify the related factors to the metastasis status.
Results: In the studied patients, 35.2% (58 patients) experienced metastasis. In multinomial logistic model, Her-2
status (P = 0.026) and lymph node involvement (P <0.001) were significant. The odds of metastasis in ER-positive
individuals was 2.24 times that of ER-negative individuals (AOR=2.24; CI95%: (0.955-5.275)). Also, the odds of
metastasis in patients with lymph node involvement was 5.40 times that of patients without involvement (AOR=5.407;
CI95%: (2.180-13.414)). This odds in people with Her-2-positive status was 2.35 times than in those with Her-2negative status (AOR=0.438; CI95%: (1.109-4.999)).
Conclusion: In this study, Her-2-positive status and lymph node involvement were identified as factors associated
with metastasis. Early detection of these factors can lead to greater survival of breast cancer patients.
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