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 چالش ها و موانع شیردهی موفق پس از ابتال به سرطان سینه

 

  3، زهرا محبی دهنوی 2ئیسی ، مرضیه ر1لیال اسدی 

l_asadi66@yahoo.com

: بهبود روش های تشخیصی و درمانی در سرطان سینه منحر به کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در و هدفمقدمه 

فزایش تعداد بازماندگان سرطان سینه در سطح جهان شده است، لذا بسیاری کشورهای توسعه یافته شده است که این وضوع منجر به ا

میزان بارداری در این زنان رو به رشد است. هدف از مطالعه حاضر بررسی چالش ها و موانع شیردهی موفق پس از ابتال به سرطان سینه 

 می باشد.
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 ,breast feeding, cancer, breast cancer. کلمات انگلیسی انجام شد PubMed, Science Direct  ،up to dateو

challenges, barriers  گردیدمرتبط در دسترس استنتاج مطالعه  11 ازبه عنوان کلید واژه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج. 

زنان با سابقه درمان های طبی و جراحی همراه با باقی گذاشتن یک سینه جهت انجام  شیردهی موفق با چالش های زیر مواجهه نتایج: 

بودند: تغذیه پس از سرطان پستان، نحوه شیردهی از یک پستان، دیدگاه اطرافیان در رابطه با مخاطرات شیردهی پس از درمان، نحوه 

میزان مصرف داروها جهت کاهش تراوش در شیر و عوارض شیردهی همزمان با مصرف داروها بر سالمت نوزاد. همچنین تنظیم زمان و 

مهمترین موانع نیز بدین شرح بود: اطالعات نادرست پزشکی یا عدم وجود اطالعات در دسترس که به تشدید نگرانی مادران کمک می 

 نگرانی از عود مجدد تومور، مصرف داروهای دارای ممنوعیت در شیردهی.کند، عدم حمایت پدر و اطرافیان از شیردهی، 

شیردهی موفق در زنان مبتال به سرطان سینه به حمایت چند جانبه از سوی خانواده و تیم درمان با مشاوره و تخصص  :نتیجه گیری کلی

 به آسیب های فزاینده روحی و روانی در مادران گردد.  های مختلف نیاز داند. زیرا عدم موفقیت در شیردهی در این زنان می تواند منجر 

 چالش، موانع، شیردهی، سرطان، سینه :کلمات کلیدی
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The effectiveness of mindfulness in fear of recurrence 

breast cancer in women 

 
Asefeh shirdasht zadeh 1 

 

Objective: Fear of recurrence breast cancer is the biggest anxiety in the women. fatigue, high levels of 

psychological stress, depression, lower quality of life, and increased use of medical resources are more 

prevalent among women. 

Mindfulness is based pay attention to the present experience and act nonjudgmentally towards stressful 

events. mindfulness practice improves cognition, especially the ability to sustain attention and think in 

a more flexible manner. emotional response regulation in depressi. 

The purpose of this review article to evaluate the treatment effect of a mindfulness to improve the 

quality of life in women. 

Methods: Databases used were PubMed, CINAHL, Google Scholar, EMBASE, and Scopus. Articles 

published in English from 2010-2021. 

Findings :current studies showed mindfulness may improve quality of life 

And appear promising in reduces anxiety, depression, fear of recurrence. 

Further research is needed to replicate or even expand these findings. 

Keywords: Mindfulness,  quality of lif anxiety, depression, fear of recurrence. 
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 نقش معنویت در توانمندسازی زنان مبتال به سرطان پستان

 

 3 یدهنو ی، زهرا محب 2 یسیرئ یه، مرض1 یاسد یالل

l_asadi66@yahoo.com 

 

بر مسائلی مانند تصویر بدن، روابط جنسی، مناسبات اجتماعی زنان تاثیر : ابتال به سرطان پستان  بیش از سایر سرطان ها و هدفمقدمه  

گذار است، لذا  توانمندسازی زنان مبتال از اهمیت ویزه ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش معنویت در توانمندسازی 

 زنان مبتال به سرطان پستان است.

 تدر منابع اطالعا 2021تا  2010گرفت که جستجوی مطالعات انجام شده در فاصله زمانی انجام یمطالعه حاضر به روش مرور :روش کار

 ,religion, Spirituality, empowerment, women. کلمات انگلیسیانجام شد PubMed, Science Direct  ،up to dateو

cancer, breast cancer  مرتبط در دسترس استنتاج گردیدمطالعه  16 ازبه عنوان کلید واژه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج. 

مفاهیم دینی نقش مهمی  ادیان توحیدی حاوی مفاهیم و درک عمده ای از زندگی هستند، به نحویکه بر اساس مطالعات انجام شدهنتایج: 

خود در زنان مبتال به رشد پس از سانحه، شفقت به در تفسیر و درک بیماری، کسب مفاهیم جدید زندگی و مرگ، افزایش امید، بهبود 

دارد. توجه به نقش جهان بینی اسالمی در بازتعریف مرگ و زندگی می تواند منجر به توانمدسازی زنان مبتال گردد، در این رابطه  سرطان

دگی گ و زنافزایش امید، پرداختن به مفاهیم دینی و توانمندسازی به شبکه های حمایتی خانواده و جامعه و نگرش خود افراد نسبت به مر

  نیز دارد.

تواند نقش بسزایی در رشد پس از سانحه و معنویت می ، توجه به آموز های دینی و تقویت حمایت اجتماعی :نتیجه گیری کلی

 زنان مبتال می تواند منجر بهارتقای سالمت معنوی با ، گردد، لذا ارائه مشاوره های مبتنی بر مذهب سازی زنان دچار سرطان سینهتوانمند

 توانمند سازی آنان جهت مقابله با عوارض سرطان پستان گردد.

 ، توانمند سازی، سرطان، پستانمعنویت :کلمات کلیدی
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Investigating the Effects of Counseling-Educational Interventions on 

Sexuality Issues in Iranian Women with Breast Cancer 

 
Maryam Moradi1 , Azin Niazi2* , Kowsar Hakami3 

azin_niazi65@yahoo.com 

 

Background: In Iran, breast cancer is one of the most common malignancies in women.  

Objective: this study was designed to review counseling-educational interventions on sexual issues of 

women with breast cancer in Iran. 

Methods & Materials: In this systematic review databases including Pubmed, ISI, SCOPUS, 

EMBASE, Web of Science, Science Direct, Cochrane Library, Google Scholar, SID, Iranmedex, and 

Magiran were searched up to March 2021. To search for articles, keywords including sex, sexual 

counselings, sexual function, quality of sexual life, breast cancer, sexuality, education and all possible 

combinations of these words were used with the Boolean operators of “OR” and “AND”. To evaluate 

the quality of articles, Cochran Group Risk of bias tool was used. 

Results: Finally, 10 studies (with total sample size of 614 people) were systematically reviewed. Of 

these, 4 articles examined sexual counseling, 5 examined sexual education, and 1 compared sexual 

counseling and sexual education in patients. PLISSIT counseling, mindfulness, sexual psychology, 

commitment acceptance, sports counseling, couples training and group counseling caused a significant 

difference in sexual variables between the intervention and control groups. Four-factor psychotherapy 

alone was not effective in increasing sexual assertiveness. 

Conclusion: Based on the results several counseling and educational approaches were effective in 

improving sexual problems and promoting sexual health in women with breast cancer in Iran, so the 

widespread use of these methods is recommended. 

Key words: breast cancer, sexual health, women, counseling, education, systematic review 
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The Relationship between Quality of Life and  Suportive  

Care Needs in Women with Breast Cancer 

 

Fatemeh Mirzaei 1,   Roghaiyeh Nourizadeh2,   Azizeh Farshbaf-Khalili3 

fatememirzayi1368@gmail.com.  
.    

Abstract 

Introduction: The aim of this study is to examine the Quality of Life of  women with breast cancer 

and possible relationships between supportive care needs in women with breast cancer. Materials  

The cross-sectional study was conducted on 190 women with breast cancer who were referred to 

oncology centers for chemotherapy and radiotherapy in Arak city, central part of Iran. The participants 

were recruited utilizing convenience sampling method in a time span from April to July, 2019. Data 

were collected using demographic and disease characteristics questionnaires, QOL-Cancer30, QOL -

Breast Cancer 23, and Supportive Care Needs Survey –Short Form 34. Data were analysed using SPSS 

ver.21, one-way ANOVA, Chi square, independent t-test, Pearson correlation coefficient and 

multivariate linear regression. 
Results :The mean (SD) score of supportive care needs was 100 (31.9) (range from 34-170). The mean 

(standard deviation) score of cancer QOL was 57.1 (25.8). On the other hand, the mean scores of the 

symptom and functional domains of breast cancer QOL were 43.3 (17.9) and 44.3 (21.7), respectively. 

The present study revealed a significant relationship between Quality of Life and supportive care needs 

(P <0.001); The more patients' unmet needs are, the more undesirable the functional dimension of 

breast cancer-specific quality of life, the worse the health and quality of life of  and the greater the 

symptoms of the disease.  
ConclusionDetermining the unmet needs of women with breast cancer in various cultures, societies 

and stages of treatment can help planning for stage-based interventions based on womens’ needs and 

ultimately improve their quality of life. 

Key words: Supportive care, Breast Cancer, Quality of Life 
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 (transgenderدر )ارزیابی سرطان پستان در زنان ترنسجن

 
 5، فاطمه عفتی داریانی 4 ، محبوبه رفیعی3، لیالشریفی 2، پگاه طایفه سرداری 1رقیه عبدالهی 

 چکیده

:سرطان پستان شایعترین سرطان نئوپالستی زنان در جهان است و پس از سرطان ریه ، سرطان پستان به عنوان دومین  مقدمه و هدف

 شناخته شده است.لذاهدف این مطالعه بررسی سرطان پستان در زنان ترنسجندر بوده است . دلیل مرگ و میر حاصل از سرطان ها

 breastو ... با کلمات کلیدی  pubmed، pmc،google scholerاین مطالعه مروری با استفاده از پایگاه های  روش ها :

cancer،transgender   صورت پذیرفت.1400تا90در طی سال های 

در معرض ابتال به سرطان پستان می باشند، %12، زنان سیسجندر متفاوت است ترنسجندردر زنان  نهیابتال به سرطان س خطر :یافته ها  

 ،هستند BRCA2جهش  یکه دارا یسجندریزنان سکمتر از زنان سیسجندر بوده ، %70در زنان ترنسجندر  نهیبه سرطان س خطر ابتال

 ولی هنوزمشخص نیست که زنان ترنسجندرکه دارای جهشرا دارند نهیبه سرطان سدرصد در طول عمرشان خطر ابتال  50از  شیب

BRCA2. احتمال ابتالدارند یا نه 

اندک داده ها حداقل تا  نیوجود دارد. ا CSHتحت درمان  ترنسجندردر زنان  نهیدر مورد خطر و پاتوژنز سرطان س یمحدود قاتیتحق 

 ت،سارائه شده ا ترنسجندر است که به زنان نهیسرطان س یغربالگر یبر شواهد برا یتناجماع مب یها هیعدم وجود توص لیبه دل یحد

رطان س شرفتهیمرحله پ رهنگامید صیجامعه، اغلب منجر به تشخ یرو شیپ یدر برابر مراقبت ها ی کهموضوع، و موانع فیضع یریگیپ

 شده است.پستان  یتهاجم

ما  دیبا آن مواجه است، ام ترنسجندرکه جامعه  یمراقبت یو رفع موانع چند عامل درترنسجنسالمت پستان  قاتیتحق شیبا افزا نتیجه:

و ارائه داده ها واطالعات با غربالگری  زنان ترنس است یبرا نهیسرطان س یبر شواهد غربالگر یاجماع مبتن یهاهیتوص یبه سو شرفتیپ

 های به موقع کمک شایانی به این قشر اسیب پذیر انجام شود .

 breast cancer،transgender  :د واژهکلی

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  یران،ا یهاروم یته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشجوی کارشناس مامایی ،کم-1
 دانشجوی کارشناس ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز ،ایران  -2
 ری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،ایرانکارشناس مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستا-3
  یراندانشجوی کارشناس مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد جهرم  ،جهرم ، ا-4
 ارومیه ، ارومیه ، ایران  کارشناس ارشد،استادیار،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی-5



 

 

 

 تاثیر ماستکتومی بر عزت نفس زنان

 1 پریسا قبادی
ghobadi.parisa2000@gmail.com 

 

 درمانزودهنگام و  یصکه در مورد تشخ یاریبس هاییشرفتسرطان در زنان است و با وجود پ یعترینسرطان پستان شا و هدف: مقدمه

 یانهالس یراناسرطان  یقاتآمار مرکز تحق یندر زنان است. براساس آخر یصورت گرفته است کماکان سردسته علل مرگ سرطان یماریب ینا

سرطان پستان  یهادرمان نیاز مهمتر یکی.کنندیفوت م یماریب ینابتال به ا یلنفر بدل 1400ثبت شده و  جدیدمورد ابتال  8500حدود 

بر عزت نفس زنان انجام  یماستکتوم یرتاث یبا هدف بررس 1400مطالعه در سال  ینخارج کردن بافت کامل پستان است. ا یا یماستکتوم

 شد.

، Google scholar،PubMed،SID،Iran Medexو موتور جستجوگر یعلم یها یتمطالعه با جستجو در سا ینا کار: روش

Magiran،Science Direct،MedLib،Scopus،Web of science  با کلمات کلیدی، سرطان پستان

که در دسترس  یشده، مقاالت یافتمقاله  43انجام شد. درمجموع از  self-steem ،Mastectomy،breast cancerی،،ماستکتوم

 قرار گرفت. یمقاله مورد بررس 19 و شده حذف نداشت مطابقت ها آن یدهچکنبودند و 

 یمختلفبه عوامل  یگیرندقرار م یکه تحت ماستکتوم یاست که، عزت نفس در زنان یناز ا یپژوهش حاک ینحاصل از ا هاییافته ها: یافته

وده و ب یممستقآن با سن  یکه رابطه یدارد. به طور یبستگ یاناطراف یعاطف یتو حما یشغل یتوضع یالت،از جمله؛ سن، سطح تحص

 یچندان یرتاهل تاث یتوضع. یابدم یشافزا یزعزت نفس ن یالت،سطح تحص یشبا افزا ینبرخوردارند. همچن یشتریب سغل از عزت نفزنان شا

 بر عزت نفس زنان ندارد.   

 قاتیتحقخود، ممکن است با کاهش عزت نفس آنها همراه باشد لکن  یبدن یرتصو یزنان درباره ینگران یلبدل یماستکتوم :یریگ نتیجه

 را به آنان بازگرداند. یانعزت نفس از دست رفته مددجو یبه خوب یتوانندم یاجتماع یها یتاند؛ حمانشان داده

 life quality ،Mastectomy،breast cancer ی،سرطان پستان ،ماستکتوم واژه ها: کلید
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 ال به سرطان پستانعزت نفس و افسردگی زنان مبت ،تاثیر ماستکتومی بر تصویر بدنی

 
 فرزانه گلبنی*

farzanehgolboni@gmail.com 

با توجه به شیوع مشکالت روانشناختی پس از عمل ماستکتومی در دنیااین مطالعه با هدف تعیین شیوع اختالالت تصویر بدنی,   : مقدمه

 انجام شده است. 2020تا  2010عزت نفس و افسردگی با مرور نظام مند مقاالت  

این مطالعه مرور متون با بررسی مقاالت چاپ شده در خصوص بررسی شیوع اختالل  تصویر بدنی, عزت نفس و افسردگی  : روشها مواد و

 , scopusدر پایگاه های   2020تا پایان دسامبر  2010زنان  پس از ماستکتومی  و معادل هایی که در مش وجود داشت  از ژانویه 

web of science, pubmed    مقاله با این مضمون استخراج گردید و در نهایت پس از حذف  83د بررسی قرار گرفت و مجموعا مور

 مقاله وارد مطالعه شدند. 42موارد تکراری, یکسان نبودن ابزار اندزه گیری و  در دسترس نبودن متن کامل مقاله 

بدنی و افزایش نمره افسردگی در زنان پس از ماستکتومی یافته های مطالعه نشان دهنده شیوع باالی کاهش عزت نفس, تصویر یافته ها: 

 است. 

با توجه به نتایج مطالعه زندگی بیماران پس از ماستکتومی مداخالت درمانی روانشناختی باید همزمان با ماستکتومی مد  : نتیجه گیری

 نظر قرار گیرد .

 ان پستانماستکتومی, عزت نفس, تصویر بدنی, افسردگی , سرط : واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضو هیات علمی ستاد وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی* 



 

 

 

 

 سرطان های پیشگیری، تشخیص و درمان ضرورت استفاده از تله مديسين در

 19-در همه گيري کوويدشایع زنان 
 

  2 *،  مرضیه قاسمي  1دکتر ميترا صوابي اصفهانی 
ghasemi.m93@yahoo.com 

 

 چکیده

است و  افراد مبتال به سرطان بدلیل ضعف در سیتم  شده تبدیل سالمت اصلی های بحران از یکی به کرونا 2019  دسامبر ماه از مقدمه:

و زشکی بهبود دسترسی و مراقبت پ، بهبود مراقبت از بیمارباعث  ایمنی  بیشتر در معرض ابتال به کرونا می باشند استفاد از تله مدیسین 

 پیشگیری، در مدیسین تله از استفاده ضرورت وری با هدفمی شود لذا این مطالعه به صورت مر های مراقبتهای پزشکی کاهش هزینه

 انجام شد. 19-کووید گیری همه در زنان شایع های سرطان درمان و تشخیص

   Pbmed,google scholar, Sid, Scopusاین مطالعه به صورت مروری و کتابخانه ای و جستجو در پایگاه اطالعاتی  روش کار:

 ام شد.انج 2021تا 2019در بازه زمانی 

ه ک باعث افزایش ارتباط بین بیماران و پرسنل بهداشتی با یکدیگر می شود تله مدیسیناستفاده از مطالعات نشان داده اند  که  نتایج:

پیشگیری،   برای حلی راه دور راه از پزشکی خدمات کاهش می یابد. ارائه دسترسی و  بهبود را, مراقبت برای مالی و جغرافیایی موانع

موانع فرهنگی، حفظ  بیماران مبتال به سرطان می باشد از نقاط ضعف این روش از مراقبت تداوم و بیماران پیگیری ، درمان ، تشخیص

 محرمانگی و ناکارامدی در مواقع اورژانسیمی باشد.

 یا و ارزیابی اجازه و عیاجتما فاصله تسهیلو با  کند می فراهم آموزش، مشاوره  مراقبت امکانتله مدیسین استفاده از نتیجه گیری: 

  می دهد. کاهش بیماری گسترش ، پیگیری

 ، تله مدیسین، سرطان، زنان19کووید کلید واژگان:

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 مامایی، دانشکده ، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری واستادیار-1           
 (m_savabi@nm.mui.ac.ir ).  پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 
 بهداشت باروري، گروه مامایی و بهداشت باروری، کمیته ی تحقیقات دانشجویی،  تخصصي  دانشجوی دکتراي-2         

 اصفهان، اصفهان، ایران.انشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی د
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 2020الی  2010بررسی روند شیوع سرطان پستان در ایران از سال 
 

 فرزانه گلبنی*

farzanehgolboni@gmail.com 

؛ شایع ترین نوع سرطان در زنان  هزار نفر 100و نیم مورد در  34از  کل سرطان های زنان  و  درصد 23سرطان پستان با شیوع   مقدمه:

محسوب می شود  و یکی از مهم ترین عوامل نگران کننده در جهان است طبق نظر سازمان جهانی بهداشت ساالنه دو درصد به شیوع این 

 انجام شده است. 2020تا  2010وند افزایشی سرطان پستان در ایران از سال سرطان در دنیا اضافه می شود. این مطالعه با هدف تعیین ر

این مطالعه مقطعی با استفاده از تحلیل  داده های موجود با استفاده از داده های منتشر شده در سیستم ثبت کشوری موارد مواد و روشها:

استخراج شد و   2020تا پایان دسامبر   2010ده از اول ژانویه سرطان  انجام شد. در این مطالعه همه موارد سرطان پستان زنان  ثبت ش

میزان موارد سنی نیز با استفاده از استاندارد سازی مسقیم و جمعیت استاندارد جهان محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 

SPSS23  آزمون خطی کوکران آرمیتاژ و برای بررسی بروز و با نرم افزار ,winpepi   .و رگرسیون استفاه شد 

یافته های مطالعه نشان دهنده  روند افزایشی سرطان پستان در سالهای اخیر است و متوسط میزان افزایش بروز  سرطان پستان یافته ها: 

 سال 43  2010درصد ساالنه بوده و سن تشخیص سرطان روبه کاهش است . میانگین سن تشخیص سرطان پستان در زنان در سال  9/1

 سال بود . 40این میاگین  2020و در سال 

با توجه به نتایج مطالعه روند افزایشی در سرطان پستان و کاهش سن ابتال به این سرطان در ایران در طول ده سال باید به نتیجه گیری:

 عنوان یه تهدید بهداشتی در اولویت برنامه های غربالگری کشوری قرار گیرد.

 تان زنان, شیوع,  ابتال سرطان پسواژه های کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عضو هیات علمی ستاد وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی*



 

 

 

 الکتریکی در غربالگری سرطان سینهبررسی قدرت تشخیصی ماموگرافی ایمپدانس 

 

 1*  دینا آبادی باویل،  3رویا غالمی ، 2فاطمه کرمانی، 1ساره دشتی

sareh_dashti@yahoo.com 

  

 و غربالگری صیتشخ صیتشخ یبرا دینسبتا جدو  یتهاجم ریغ یرربردایروش تصو کی( EIM)یکیالکتر مپدانسیا ماموگرافیمقدمه: 

سرطان پستان در  صیتشخ یامکانات برا لیو تحل  EIT یبررس ،یمطالعه مرور نیا هدفقرار گرفته است.  استفادهمورد  نهیس یتوده ها

 .دی باشم یو سونوگراف یبا ماموگراف سهیمقا

Pubmed ،Scopus ،SID ،Iran Medex ، Google های اطالعاتیت مربوطه در پایگاهنظام مند ، مقاال در این مطالعه مروری :متد: 

scholar وMagiran    توموگرافی ایمپدانس الکتریکی»زمانی با ترکیبات مختلف کلمات کلیدی بدون محدودیت» ،«EIT»، 

بت مث یارزش اخبار ،یژگیو ت،یحساس شامل حاصل از مطالعات یها افتهی انتخاب شدند.« سرطان سینه»و  «سونوگرافی»، «ماموگرافی»

  سینه مورد بررسی قرار گرفت.سرطان  یدر غربالگر یو سونوگراف یماموگرافی در مقایسه با و منف

در  EIMی ژگیو و تینشان داد که حساسمقاله دارای شرایط ورود به مطالعه را داشتند. مرور مطالعات  7مقاله یافت شده،  105از نتایج: 

 بود. ٪96-57، ٪98-55با ماموگرافی به ترتیب در محدوده مقایسه 

که می تواند است سینه  سرطان غربالگری یبرا عیسر و راحت من،یا ،یرتهاجمیروش غ کی EIMاین مطالعه نشان داد که  نتیجه گیری:

 . ردیتفاده قرار گمورد اس نهیابتال به سرطان س یمتراکم و در معرض خطر باال یها نهیزنان جوان با سغربالگری  در

 ماموگرافی ایمپانس الکتریکی، سرطان سینه، ماموگرافی، سونوگرافی، غربالگریواژه های کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 یرانمشهد،ا ی،مشهد، دانشگاه ازاد اسالم یعلوم پزشک یی،و ماما یپرستار یی،دانشکدهگروه ماما-1
 نیراگناباد،گناباد،ا یدانشگاه علوم پزشک یی،دانشجو یقاتتحق یتهارشد،کم یکارشناس یدانشجو-2
  ی،تهران، دانشگاه آزاد اسالم یعلوم پزشک یی،و ماما یدانشکده پرستار یعلم یاتعضو ه یی،گروه ماما -3

 یرانتهران، ا
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Evaluation of the effectiveness of group logotherapy on the general 

performance scale of quality of life and depression in 

women with breast cancer 

 

Leila Heydari *1 , Akram alsadar Sajadian 2 

Leila Heydari,heydaril1388@gmail.com   
 

Abstract 

Introduction& Aim: According to statistical reports, breast cancer is the most common cancer and 

the second leading cause of death in Iranian women. The prevalence of breast cancer in Iran is 10 out 

of every 100,000 people and 7,000 new patients are diagnosed with this cancer annually. Significant 

consequences of breast cancer, such as physical problems (pain and fatigue), psychological problems 

(depression) and Other psychosocial problems reduce the quality of life and make people more prone 

to psychological problems. In Iran in 2006, 39.5% of depressive disorders were reported in women 

with breast cancer. Fear of relapse, fear of losing family and fear of complications or treatments are 

among the causes of anxiety and depression in these patients. Therapies offered for such complications 

range from cognitive to emotional therapies. In this regard, one of the interventions that has a 

significant effect on promoting the mental health of cancer patients is logotherapy therapy. Semantic 

therapists consider depression after illness to be due to a decrease in physical energy, and also at the 

psychological level, depression is considered as a feeling of inadequacy that people face when they 

face a physically and mentally unbearable task. Feel. 

Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of group  logotherapy on the general 

performance scale of quality of life and depression in women with breast cancer. Improving the quality 

of life in cancer patients is the primary goal of health care. Depression is one of the most common 

psychological consequences in people with breast cancer. About one-fifth of women who recover from 

breast cancer who participate in behavioral studies have symptoms of depression Determining the 

effect of semantic psychological counseling on the mean score of depression after meaning-based 

therapy intervention is useful for those who have experienced existential failure or inability to find a 

reason to live in relation to the role of meaning in psychotherapy. Cognitive Cancer It can be pointed 

out that when people face the nightmare of cancer, they feel that their lives are empty and they 

immediately have doubts about the meaning of work, love, death and life. 

 Method: This study was a quasi-experimental study with pretest-posttest.  

The statistical population of this study is the clients of the trusted Jihad University Cancer Research 

Institute, which has recovered women with breast cancer after performing conventional treatments 

and suffering from depression, in the age range of 20 to 60 years. Participants in the study included 40 

people randomly divided into two groups (20 in the control group and 20 in the experimental group). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 The experimental group underwent group semantic therapy intervention, which is one of the 

approaches of existential therapies, and no intervention was performed in the control group. To 

measure the research variables, the General Quality of Life Questionnaire for Cancer Patients and Beck 

Depression Inventory,  

which had a minimum score of 10 based on determining and comparing the mean score of depression 

between the two groups, before and after the intervention were used. Analysis of covariance was used 

to analyze the obtained data. 

Results  & Conclusion: The results showed that there was a significant difference between the control 

group and the experimental group in improving general performance scales and depression in women 

with breast cancer.) p <0/05) 

Key words: Group logoterapy, quality of life, depression, breast cancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Breast Disease Department, Breast Cancer Research Center, Motamed Cancer Institute, ACECR,  

Tehran, Iran 

2-manager Quality of Life Department, Breast Cancer Research Center, Motamed Cancer Institute,  

ACECR, Tehran, Iran 



 

 

 
 

 های رحم و تخمدانسابقه ابتال به دیابت بارداری و خطر وقوع بدخیمی

 
  * مهتا عباسی فشمی

Abbasi.mw.92@gmail.com 

 

از همراهی مشکالت  شواهدیو روزافزون ناخوشی و مرگ در دنیا هستند.  شایعهای دستگاه تولید مثل زنان، از علل بدخیمی مقدمه :

مند و متاآنالیز حاضر، با هدف بررسی ارتباط ابتال قبلی به دیابت بارداری د. مرور نظامهای این ناحیه  وجود داربارداری در ابتال به سرطان

 و بروز بدخیمی در رحم و تخمدان انجام شد.

و   Scopusو Google scholar, Science direct , Pubmed, WOSانگلیسی های مند، پایگاهدر این مطالعه نظام : کارروش

 ovarian cancer, ovarian neoplasm, ovary :شامل MESHمنطبق بر  هایبا کلید واژه  Magiranو  SIDهای فارسی پایگاه

cancer, uterine cancer, uterine neoplasm, uterus cancer, uterus neoplasm, endometrial cancer, 

egnancy induce endometrial neoplasm, endometrial carcinoma, gestational diabetes mellitus, pr

diabetes وارد پژوهش  2021منتشر شده تا تاریخ اول اکتبر ادل فارسی آنها، بدون محدودیت زمان و زبان جستجو شدند. مقاالت و مع

ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده  جهت ارزیابی کیفیت مقاالت استفاده گردید. Ottawa -Newcastleگشتند. از چک لیست 

و برای بررسی همگنی مطالعات،   Funnel Plotو  Egger صورت گرفت. همچنین برای بررسی سوگیری انتشار از آزمون CMA3افزار 

 استفاده شد.   test-Qو    2Iاز شاخص 

کوهورت  مطالعه 4مقاله ) 7مقاله به دست آمده، پس از حذف موارد تکراری، غیر مرتبط و کم کیفیت، در نهایت  824از مجموع  یافته ها:

 نفر شرکت کننده وارد آنالیز شدند.  365331شاهدی( با _مطالعه مورد 3و 

 000/0های ناحیه اندومتر همراه بود. )سابقه مثبت ابتال به دیابت در بارداری با افزایش خطر ایجاد بدخیمی در رحم و به خصوص نئوپالسم

P= ،19/2 -38/1CI= 95% )74/1R=O  06/0(دیابت بارداری و بروز بدخیمی در تخمدان مشاهده نشد.  اما ارتباط معناداری بین P= ،

65/1 -98/0=CI 95% )27/1=OR 

 های ناحیه رحم و خصوصا اندومتر است. سابقه ابتال به دیابت بارداری عامل خطری در ایجاد بدخیمی گیری:نتیجه

 ریسرطان رحم، سرطان تخمدان، سرطان اندومتر، دیابت باردا کلید واژه ها:
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Ovarian cancer and Risk factors 

 

Marzie Reisi 1,  Leila Asadi 1 

mrz.reisi@gmail.com 

 

Background: Ovarian cancer (OC) is the seventh most commonly diagnosed cancer among women in 

the world. Following cervical and uterine cancer, ovarian cancer has the third rank in gynecologic 

cancers.  Most of the cases are diagnosed at an advanced stage, which leads to poor outcomes of this 

disease. Identification of the most effective risk factors can help take prevention measures concerning 

OC. Therefore, this article reviews the available studies on OC risk factors. 

Materials and methods: A review of articles dated 2005–2021 from Medline, Web of Science Core 

Collection, UpToDate and Scopus databases and National Comprehensive Cancer Network guidelines. 

Full-text, English observational studies that referred to various aspects of ovarian cancer were included 

in the study. 

Results: In total, 125 articles that met the inclusion criteria were entered into the study. Most studies 

reported genetic factors which were significantly associated with increasing risk of ovarian cancer, 

actually genetic play an important role in OC. The ovarian cancer is an age-related disease, and is 

considered mainly a postmenopausal disease. Hormone therapies (Estrogen, estrogen-progesterone) 

also are related to the higher incidence of ovarian cancer. Among the nutritional factors, consumption 

of coffee, eggs and fats significantly increases the risk of OC. Other factors such as obesity, 

endometriosis, smoking and alcohol significantly increase the risk of ovarian cancer. Pregnancy, 

lactation, and oral contraceptive pills play a role in reducing the risk of this disease. 

Conclusion: Many studies have obtained the risk factors of OC; however, these researches have 

resulted in contradicting outcomes. Although some risk factors cannot be changed, a focus on 

preventable risk factors may reduce the risk of ovarian cancer. Among these, nutritional factors and 

lifestyle can be mentioned. To reduce the incidence of ovarian cancer, we can achieve this goal to some 

extent by educating women about nutrition or healthy habits especially women in high-risk groups. 

Keywords: Ovarian cancer, Risk factor, Women 

  

ces, Isfahan, IranPhD student in Reproductive Health, Isfahan University of Medical Scien-1 



 
 
 
 

 ان و عصاره الکلیبررسی اثر ضد سرطان نانوذرات نقره با پوشش عصاره بومادر

 A2780در درمان سرطان تخمدان  به لیمو
 

 1 سیده عادله رحمانیان ، مهناز زارعی نیا 
 

مرگ ناشی از سرطان در  سرطان تخمدان ششمین سرطان شایع در زنان و دومین بدخیمی دستگاه تناسلی زنان و هفتمین علت مقدمه :

 .زنان است 

 سرچ شد. ،PUBMED,  GOOGLE SCHOLARه شده در از مقاله های انگلیسی ترجم روش کار :

ستفاده از نانوذرات نقره به علت ویژگی های منحصر به فرد آن در حال افزایش است . گیاه دارویی بومادران غنی از ترکیبات ا یافته ها : 

ی لیتر منجر به کاهش پنجاه درصدی میکروگرم بر میل 4فعال زیستی می باشد . نانو ذرات نقره سنتز شده از گیاه بو مادران در غلظت 

. نانوذرات سنتز شده با عصاره گیاه بو مادران می تواند از طریق القا آپوپتوز اثر سایتوتوکسیک خود را بر زیست پذیری سلولی می شود 

ه و بازیابی بیان ، قادر ببه لیمو با کادهرین دارای ظرفیت القای آپوپتوزیس  اعمال کند . عصاره الکلی برگ A2780سلول های سرطانی  

 ست .ا  A2780مهار پتانسیل تهاجمی سلول های سرطانی

سرطان تخمدان یکی از سرطان های شایع در زنان است که از طریق استفاده از عصاره بومادران  و عصاره الکلی به لیمو  نتیجه گیری :

 قابل پیشگیری است .

 اه بومادران ، کادهرین نانوذرات ، زیست پذیری سلولی ، گی کلید واژه :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

،  هیدریتربت ح ی، دانشگاه علوم پزشک ییماما ی، دانشکده پرستار یی، گروه ماما ییارشد ماما یکارشناس-1
  یرانا،  یدریهتربت ح



 
 

 
 
 

The role of probiotics in high-risk cervical cytology for 

human papillomavirus 

 
Fatemeh Alsadat Rahnemaei 1 , Masoumeh Heydari Bateni 2 

F_rahnemaie@yahoo.com 

 

Background: Cervical cancer is one of the most common cancers in women and can be prevented by 

cervical cytology testing. Human papillomavirus (HPV) is one of the major causes of cervical cancer. 

Probiotics are viable microorganisms that, if administered in sufficient quantities, offer many benefits 

to the health of the host, such as reduced cell proliferation and increased cell apoptosis in preventing 

cancer. The aim of this study was to investigate the effect of probiotics on the results of cervical 

cytology. 

Methods: This is a review study in which articles were searched in Pubmed, Google Scholar, Web of 

Science and Scopus databases. 

Results: Oral administration of probiotics such as Lactobacillus rhamnosus GR-1 and L-reuter RC-14 

or vaginal BMX54 may reduce abnormal and unsatisfactory smears and false positive and false positive 

smear results or by improving clearance of abnormalities. HPV-related cytology will provide a more 

reliable cytological diagnosis. Oral administration of LC9018 as adjunctive therapy with radiotherapy 

may aid tumor recovery and oral probiotics such as SPM100S-A can prevent HPV-related cervical 

cancer or LCS probiotics by affecting HPV cervical infection. A potential therapeutic agent to be used 

for advanced cervical cancer. 

Conclusion: Prevention of cervical cancer is associated with many personal, social and economic 

benefits. Therefore, providing reliable and natural results of cervical cytology can improve screening 

for this cancer, thus the use of probiotics to produce better cervical smear results and prevention. HPV-

related cervical malignancies should be considered. 

Keywords: Cervical Cancer, Human Papillomavirus, Pap smear, Screening 
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 زنان از بررسی تاثیراجرای یك برنامه حمایت آموزشی بر اطالعات و عملکرد

 سرطان پستانروش های غربالگری سرطان سرویکس و 
 

  آبادی باویل دینا*
 

dina_abadibavil@yahoo.com 

 

آزمون های و سرطان پستان است. امروزه انجام  یکسیکی از سرطان هایی که سالمت زنان را به خطر می اندازد، سرطان سرو :مقدمه

 یرعدم انجام غربالگمهم از علل  یکیتشخیصی و معاینات، می تواند نقش بسزایی در تشخیص سرطان ها در مراحل ابتدایی داشته باشد.

بر اطالعات  یآموزش یتبرنامه حما یکهدف این پژوهش تعیین تاثیر مداخله  .باشدیم ینهزم ینو دانش زنان در ا تبودن اطالعا یها ناکاف

  .( بودیر)پاپ اسم یکسسرطان سرو(  و یو ماموگراف ینهسرطان پستان)معا یغربالگر یزنان از روش ها و عملکرد

 نفر( بوده .آموزش 68نفر( و کنترل ) 68دو گروه مداخله ) یشده و دارا یتصادف ی،تجرب یمهن یمطالعه  یکپژوهش حاضر :یبررس روش

و تحلیل داده ها با استفاده از انجام شد.  تجزیه  گروه آزمون یبرا یسار یساعته در مراکز درمان 2جلسه  2 در ی،بصورت چند رسانه ا

   شد.انجام  16 نسخه SPSS ی آماری کای دو، تی زوجی، تی مستقل و مک نمار و نرم افزارها نآزمو

نترل در و کدر این مطالعه میانگین بیشترین فراوانی سن زنان مراجعه کننده برای پیشگیری سرطان دهانه رحم در گروه آزمون  ها: یافته

 اختالف معنی دار نشان داد.درگروه آزمون، بعد ازمداخله در مقایسه با گروه کنترل  سال بوده است. نمرات (4.38 ± 41.45) سنین بین

 را نشان  داد.  یکسپستان و سروسرطان  یغربالگر یروش ها ینهاطالعات و بهبود عملکرد در زم یشافزا آموزش بر خشیاثر ب

فاده ارزان، استوزش خود مراقبتی ، تدوین برنامه های غربالگری عمومی و شناسایی عوامل موثر بر عدم انجام ماموگرافی ،آم :یریگ یجهنت 

آگاهی، نگرش و رفتار منجر به ها و استفاده از استراتژی های موثر در حوزه های  یاز یادآورها جهت دعوت افراد برای انجام غربالگر

 .خواهد شد یکسو درمان به موقع سرطان پستان  و سرو یشناسای

 یراسم یکس،پاپسرطان سرو ی،آموزش، عملکرد، سرطان پستان،ماموگراف: یدیکل یها واژه
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Association Between Vitamin E Serum Surface And Risk Of 

Non-Metastatic Cervical Cancer  

 

Seyedeh Zahra Hosseini Haji * 

 

Objective: Studies have supported the role of vitamin E as an antioxidant in the prevention of cervical 

cancer. However, data on this association Are Controvercial. The aim of this study was to meta-analyze 

studies that have evaluated the association of serum levels of vitamin E and alpha-tocopherol in the 

blood with the risk of non-metastatic cervical cancer. 

Methods: A review of studies published in English and Persian in PUBMED, EMBASE, PROQUEST 

databases was conducted in August 2021 on the relationship between serum levels of vitamin E in 

blood serum and the risk of non-metastatic cervical cancer. Subgroup analysis was performed to 

determine heterogeneity in terms of serum levels of vitamin E and vitamin E in the diet. Meta-analysis 

was performed to calculate the Odd ratio with a 95% confidence interval. The risk of bias was assessed 

by the Egger asymmetric regression test. 

Results: A total of 10 studies with 2356 participants in the case group and 4712 participants in the 

control group were selected based on inclusion criteria and reviewed in the meta-analysis. The results 

supported the inverse relationship between high serum levels of vitamin E and alpha-tocopherol in the 

blood with the risk of non-metastatic cervical cancer (0 R = 0.53, 95% CIs = 0.45-0.70). = 0.60, 95% 

CIs = 0.41-0.89) and for association of cervical cancer with the amount of vitamin intake (0R = 0.59, 

95% CIs = 0.49-0.72). Subgroup analysis showed that serum levels of vitamin E and alpha-tocopherol 

levels in the blood and diet were inversely related to the risk of cervical cancer. 

Discussion: Serum levels and vitamin E intake are inversely related to the risk of non-metastatic 

cervical cancer. 

Keywords: Cervical cancer, Vitamin E, Alpha tocopherol, Non-metastatic cancer 
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 بررسی داروهای گیاهی در درمان زگیل تناسلی

 1 * ساره دشتی ،1 ادی باویلدینا آب

dina_abadibavil@yahoo.com 

 

  :HPV)پرولیفراسیون خوش خیم یا تومور پوستی مخاطی بر اثر گونه های مختلف ویروس پاپیلومای انسانیتناسلی زگیل  مقدمه:

Human Papilloma Viruses)  های بهداشتی، هزینه. زگیل تناسلی استترین عفونت منتقل شونده جنسی یعشا وایجاد می شود

 بر روی درمان های گیاهیدهد. مطالعه حاضر با هدف مرور بر مطالعات مرتبط با را در جامعه به خود اختصاص می زیادیدرمانی و زیبایی 

 .زگیل تناسلی انجام شد

Pubmed ،Scopus ،SID ،Iran Medex،  Google های اطالعاتیربوطه در پایگاهنظام مند ، مقاالت م در این مطالعه مروری متد:

scholar وMagiran    انتخاب شدند. «زگیل تناسلی»و  «درمان گیاهی»زمانی با ترکیبات مختلف کلمات کلیدی بدون محدودیت 

تأثیر گیاهان سیاه دانه، میخک و بید مجنون با روغن  بهدر این مطالعه،  .مقاله مرتبط با هدف انتخاب شدند 9مقاله،  21از مجموع  نتایج:

  . پرداخته شدفرفیون در درمان زگیل و مقایسه آن با درمان معمول و  گیاه آلوئه ورا و چای سبز و  زیتون 

ا اروی گیاهی باستفاده از دداشته استفاده کرد.  حاوی مواد ضد ویروسی و ضد توموری ی کهگیاهانجهت درمان میتوان از  :گیری نتیجه

و بدون اسید، تأثیر قابل مالحظه ای بر درمان ضایعات داشت. البته، تفاوت تأثیر درمان معمول نسبت به داروی گیاهی بدون اسید بسیار 

ن فوق به ادر حالی که، تأثیر درمان معمول نسبت به داروی گیاهی با اسید بیشتر بود. باتوجه به نتایج این مطالعه، می توان از گیاه بودکم 

 .عنوان درمان مکمل یا جایگزین در مبتالیان به زگیل معمولی استفاده نمود

 داروگیاهی، زگیل تناسلی، ویروس پاپیلومای انسانی، طب گیاهی واژه های کلیدی :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یرانمشهد،ا ی،نشگاه ازاد اسالممشهد، دا یعلوم پزشک یی،و ماما یپرستار یی،دانشکدهگروه ماما-1 

mailto:dina_abadibavil@yahoo.com


 
 
 
 

 در دانشجویان نگرش و آگاهی بر پمفلت و مجازی آموزش اثربخشی مقایسه

 انسانی پاپیلومای ویروس واکسن مورد در ماماها و مامایی عرصه
 

 نکوئی طیبه *
 

 باه  اغلاب  کاه  باشاد  مای  ساال  25 زیار  افاراد  در ویاژه  باه  شاده  منتقال  جنسای  عفونات  شاایعترین  انسانی پاپیلومای ویروس مقدمه:

 تزریاق  آن، از شاگیری پی اهمیات  و ویاروس  ایان  سارطانی  پایش  نقاش  باه  توجاه  یاباد.با  مای  انتقاال  غلاط  بااور  و آگااهی  عادم  دلیل

 بااه ضاروری  نوجواناان  میااان در نگارش  و آگااهی  بهبااود رو، ایان  اسات.از  گرفتااه قارار  توجاه  مااورد کشاورها  تماام  در HPV  واکسان 

 در دانشاجویان  نگارش  و آگااهی  بار  پمفلات  و مجاازی  آماوزش  اثربخشای  بررسای  هادف  حاضار،با  ی بنابراین،مطالعاه  رساد.  مای  نظر

 شد.  HPV انجام واکسن مورد در ماماها و مامایی عرصه

 در شاااغل یهااامامادانشااجویان در عرصااه مامااایی و   112 روی باار گروهااه سااه بااالینی کارآزمااایی مطالعااه ایاان بررسییی: روش

 رویکاارد دو بااا و شااده انتخاااب تصااادفی صااورت بااه ماماهااا و دانشااجویان شااد. انجااام قوچااان شهرسااتان درمااانی بهداشااتی مراکااز

 از بعااد هفتااه دو و قباال بااود. آموزشاای مداخلااه باادون کنتاارل گااروه و دیدناادیاان و پمفلاات آمااوزش آمااوزش مجااازی آنال متفاااوت

ساوال   20سااخته مشاتمل بار     پرساش ناماه ای خاود    .آماد  عمال  باه  مجاازی  و کتبای  صاورت  باه  نگارش  و آگااهی  آزماون  آموزش،

( 57 -59(، متوسااط )75یاااز کمتاار از گااروه آگاااهی ضااعیف )امت 3امتیاااز آگاااهی نهااایی بااه  . سااوال نگاارش تهیااه شااد 25آگاااهی و 

( و مثباات 56 -85(، خنثاای )52 -55قساامت نگاارش منفاای ) 3( تقساایم گردیااد. امتیاااز بخااش نگاارش نیااز بااه  95و باااال )باااالتر از 

( تقساایم گردیااد. روایاای محتااوی پرسااش نامااه طبااق نظاار اساااتید صاااحب نظاار و پایااایی آن از طریااق بازآزمااایی مااورد 85)باااالتر از 

 .ر گرفتتایید قرا

آماوزش   هاای  گاروه  باین  را داری معنای  اخاتالف  گاروه،  ساه  در مداخلاه  از بعاد  نگارش  و آگااهی  نمارات  میاانگین  مقایسه ها: افتهی

 مجااازی آمااوزش گااروه در مداخلااه از بعااد نگاارش نمااره میااانگین ایاان باار عااالوه . (P<0.05)داد نشااان کنتاارل گااروه بااا مجااازی

 .(P=0.045) باااااااود برخاااااااوردار معنااااااااداری آمااااااااری تتفااااااااو از و باااااااوده پمفلااااااات گاااااااروه از بااااااااالتر

زمینااه واکساان  در را ماماهااا و دانشااجویان آگاااهی توانااد ماای پمفلاات و مجااازی آمااوزش پتانساایل از اسااتفاده گیییری: نتیجییه

 نماوده  عمال  تار  موفاق  نگارش  تغییار  در آنالیان  مجاازی  آماوزش  حالیکاه  در دهاد؛  افازایش  میازان  یاک  باه  پاپیلوما ویروس انساانی 

  .است

 مامایی پمفلت، مجازی، آموزش انسانی، پاپیلومای ویروس واکسن واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 
 ی،قوچان،ایرانقوچان،دانشگاه آزاد اسالم یی،واحدگروه ماما*



 

 

 
 
 

 و موانع آن در یکساز سرطان سرو یشگیریپ یاز روشها یبهره مند یسهمقا

 و درحال توسعه یافتهتوسعه  یکشورها 

 2 * قاسمي یه، مرض1ی ميترا صوابي اصفهان دکتر
ghasemi.m93@yahoo.com 

 چکیده

 سیتولوژیکدر زنان در سراسر جهان است. سرطان سرویکس بدلیل امکان غربالگری  یعسرطان سرویکس چهارمین سرطان شا: مقدمه

ع تغییرات شخیص به موقتسرطان قابل پیشگیری در نظر گرفته می شود. هدف اصلی غربالگری سرطان سرویکس  یکسرویکس  به عنوان 

 ینشود. چنانچه ا یجامعه کاهش ماز این بیماری در  که منجربه کاهش  عوارض و مرگ ناشی شدسلولی و درمان فوری بیماری می با

در  یآن در کشورها یرافزایش خواهد یافت که تأثدرصد  50حدود  2040درسال  یماریب یناقدامات صورت نگیرد، میزان مرگ و میر ا

 و یکساز سرطان سرو یشگیریپ یاز روشها یبهره مند یسهبا هدف مقا یل توسعه بیشتر خواهد بود. لذا این مطالعه به صورت مرورحا

 انجام شد. و درحال توسعه یافتهتوسعه  یموانع آن در کشورها

 ، SID،Google scholar یاطالعات یگاهو جستجو در پا یو کتابخانه ا یمطالعه به صورت مرور ینا کار: روش

Pubmed،Cochran ،Scopus   وWeb Of Sciences موانع، بهره   یشگیری،پ یکس،سرطان سرو هاییدواژهبا استفاده از کل

 انجام شد. 2021تا 2000 یتوسعه در بازه زمان لدر حا یو کشور ها یافتهتوسعه  یمندی، کشور ها

 یدر کشورهادرصد زنان  60 یکهشود. بطور یانجام م یافتهتوسعه  یاکثرا در کشورها  یکسان سروسرط ینشان داد که غربالگر یجنتا :نتایج

از % 35و  یافتهتوسعه  یاز کشورها % 85 یانجام داده اند. از طرف یردر حال توسعه پاپ اسم یدرصد زنان در کشورها 20و  یافتهتوسعه 

بهره برده اند. موانعی مانند  یکساز سرطان سرو یشگیریپ یبرا یابزار بعنوان HPV یناسیونحال توسعه توسعه از واکس رد یکشورها

 نهیزنان،  باال بودن هز یخصوص یمحرعدم رعایت  یفیت،ترس از نتیجه غربالگری،  ارائه خدمات  ناکافی، در دسترس نبودن خدمات با ک

  سرویکس عنوان کرده اند.ای پیشگیری از  سرطان برای بهره مندی از روشه یو اجتماع هنگیها و موانع اعتقاداتی، فر

دارد، و درحال توسعه وجود  یافتهتوسعه  یکشورها  ینب یکسسرطان سرو یو غربالگر HPV یناسیوندر واکس ینابرابر گیری: نتیجه

و کم هزینه ائه خدمات کافی و باکیفیت  برای افزایش آگاهی و ار یبنابراین الزم است اقداماتی مقرون به صرفه و  قابل قبول از نظر فرهنگ

 .  دیرتوسعه انجام گدر حال  یسرطان در کشورها ینکاهش ا یبهره مندی از روشهای پیشگیری از  سرطان سرویکس برا  انعبرای رفع مو

 در حال توسعه ی، کشور ها یافتهتوسعه  یموانع، بهره مندی، کشور ها یشگیری،پ یکس،: سرطان سروواژگان کلید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،  ییو ماما یدانشکده پرستار یی،و ماما یپرستار یمراقبت ها یقاتمرکز تحق ی،و بهداشت بارور ییگروه ماما یار،استاد -1
 (m_savabi@nm.mui.ac.ir  ) .یراناصفهان، اصفهان، ا یپزشکعلوم دانشگاه 

  یی،دانشجو یقاتتحق ی یتهکم ی،و بهداشت بارور ییدکتراي تخصصي  بهداشت باروري، گروه ماما یدانشجو -2*
 .(مسئول یسندهنو) یراناصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک یی،و ماما یپرستار یدانشکده 
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 در پيشگيري از سرطان سرويکس HPVواکسيناسيون  چالش های 
 

  2 *، مرضیه قاسمي1 نفیسه اندرون

ghasemi.m93@yahoo.com 

 

 چکیده

سرویکس مطرح شده  بهداشتی به عنوان عوامل خطر در ابتال به سرطان و اقتصادی اجتماعی، شناختی، مختلف زیست عوامل مقدمه:

 HPV ابتال به عفونتمقاربتی مرتبط هستند.  بیماریهای معرض در گرفتن و قرار جنسی فعالیت با خطر عوامل این از یاریاندکه بس

سازمان بهداشت جهانی یکی از  استراتژی حذف سرطان سرویکس  2018در سال  مهمترین علت شناخته شده سرطان دهانه رحم است

 تا دختران ٪90 باید کشور در هر 2030 سال مطرح شده است و توصیه شده است که، تاواکسیناسیون  طریق از در جهان را پیشگیری

وجود دارد لذا این مطالعه  HPVنتایج محدودی  درباره کارایی واکسیناسیون  شوند، واکسینه HPV واکسن با کامل طور به سالگی 15 سن

 ری از سرطان سرویکس انجام شد.در پیشگی HPVبررسی چالش های  واکسیناسیون  به صورت مروری با هدف

   Pbmed,google scholar, Sid, Scopus یاطالعات یگاهو جستجو در پا یو کتابخانه ا یمطالعه به صورت مرور ینا روش کار:

 انجام شد. 2021تا  2019 یدر بازه زمان

فقدان آگاهی جامعه و خانواده از مزایای تزریق  ، شامل HPVبه عدم انجام واکسیناسیون  مربوط های چالش که نتایج نشان دادنتایج: 

واکسن می باشد و پذیرش  تزریق  واکسن،   هزینه باالی تزریق واکسن بخصوص در کشورهای درحال توسعه و عدم پذیرش تزریق 

اده نوجوان و خانو واکسن در سن نوجوانی زمانی که نوجوان هنوز وارد رابطه جنسی نشده است برای پیشگیری از بیماری مقاربتی برای

مشکل می باشد و از طرفی حتی در صورت انجام واکسیناسیون، خطر ابتال به سرطان سرویکس کامال ازبین نخواهد رفت و افراد واکسینه 

بایاد تستهای منظم ، HPVافراد درمعرض خطار و نیز باید مانند افرادی که واکسن نزده اند از نظر سرطان سرویکس  غربالگری شوند 

 .سرطان دهانه رحم انجام دهندپیشگیری از ربالگری را برای غ

یکی از مهمترین عوامل خطر ابتال به سرطان سرویکس می باشد باید اقدامات الزم   HPVابتال به عفونت با توجه به اینکه  نتیجه گیری:

  و رفع چالشهای که در این زمینه وجود دارد انجام شود. HPVبرای افزایش واکسیناسیون  

 ، سرطان ، سرویکسHPVواکسن کلید واژگان: 
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