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 مقاله پژوهشی

 مرتبط با سرطان پستان در زنان شدهشناخته ترکمعامل ، نیدن سوتیپوش
  

  ٦انيزهرا سام خان، ٥جهانگشتجه يخد، ٤انيآمنه محمود، ٣انيهانيشهربانو ک، ٢*انيزهرا فتوک، ١پوريزهرا جنت عل
 

  29/11/1397 رشیپذ خیتار 29/08/1397 افتیدر خیتار
 
 دهيچک

، يماريب نيا از يريشگيپ در ياصل يهاحوزه ازجمله. است پستان سرطان از رييشگيپ و کنترل، زنان سالمت حوزه در يجد مشکالت از يکي: هدف و زمينهپيش
 ختهيرانگب پستان سرطان خطرساز عامل کي عنوانبه را يمختلف يهابحث، نيسوت دنيپوش يالگو اخيراً. است يزندگ سبک با مرتبط نيخطرآفر عوامل کنترل

  .ديگرد انجام پستان سرطان به مبتال ريغ و مبتال زنان در نيسوت دنيپوش يرفتار عادات يبررس منظوربه مطالعه نيا. است
جاد (ع) مارستان امام سيو زنان ب يک انکولوژينيبه کل کنندهمراجعهپستان  سرطان به مبتال ريغ و مبتال زنان يرو بر يشاهد-مورد مطالعه نيا: کارروش مواد و 

نفر در گروه شاهد)  ۲۴۰نفر در گروه مورد و ۱۲۰( نفر ۳۶۰ هانمونهوه در دسترس و تعداد يبه ش يريگنمونهروش  .شد انجام ۱۳۹۵-۱۳۹۶ يزمانبازه  رامسر در
نامه ردن پرسشق پر کيو از طر يخودگزارش روش به اطالعات يآورجمعن بود. يدن سوتيپوش يک و عادات رفتاريپرسشنامه اطالعات دموگراف، بودند. ابزار پژوهش

) با استفاده اسکوئر يمستقل و کا ي(ت يليار) و تحليمع انحراف و نيانگيم، يفراوان (درصد يفيبا استفاده از آمار توص هادادهانجام شد.  موردپژوهش يهانمونهتوسط 
  .گرفته شد نظر در۰۵/۰از  ترکم يداريمعنشد. سطح  ليوتحلهيتجز۱۸نسخه  spss يآمار افزارنرماز  

 دفعات نيانگيم و ساعت۹/۱۷±۹۳/۱ و۲/۱۹±۲۱/۳بيبه ترت پستان سرطان به مبتال ريغ و  مبتال گروه در روزشبانه در نيسوت دنيپوش ساعات نيانگيم: هايافته
 ساعات زانيم ازنظر .بود هفته يط در دفعه ۱۸/۴±۸۳/۰و ۷۸/۵±۱۶/۱ بيبه ترت پستان سرطان به مبتال ريغ و مبتال گروه در خواب هنگام در نيسوت دنيپوش
  ). p>۰۵/۰داشت( وجود دارمعني يآمار اختالف گروه دو نيب تنگ نيسوت دنيپوش به عادت و خواب هنگام در نيسوت دنيپوش دفعات نيانگيم، نيسوت دنيپوش

 داخالتم ر مبتال به سرطان پستان است. لذا دريو غن در زنان مبتال يدن سوتيپوش يعادات رفتار يانگر تفاوت در برخيمطالعه ب هاييافته: گيريبحث و نتيجه
  رد.يقرار گ موردتوجهد يبا، نيدن سوتيح پوشيصح ياز عادات رفتار يآموزش زنان در جهت آگاه، پستان سرطان از رانهيشگيپ

 خطرآفرينعوامل ، زنان، نيدن سوتيپوش، سرطان پستان: يديکل يهاواژه

  
 ۸۹۱-۹۰۱ص ، ۱۳۹۷ اسفند، ۱۱۳ يدرپيپ، دوازدهمشماره ، شانزدهمدوره ، هياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
  ۰۹۱۲۷۱۷۷۵۵۲: تلفن، س)الزهرا (رستاري و مامايي فاطمه دانشکده پ، دان انقالبيم، يد مطهريابان شهيخ، رامسر: آدرس مکاتبه

Email: zfotoukian@yahoo.com 

  

  مقدمه
 است. زنان رد يتهاجم سرطان نيترعيشا پستان سرطان 

 سراسر در در زنان سرطان موارد همه از درصد۹/۲۲ کهطوريبه

 مختلف يکشورها در يماريب نيا بروز زانيم. شوديم شامل را جهان

 يکشورها در بروز زانيم نيترکم با ۱۰۰۰۰۰ هر در ۹۰ تا ۱۸ از

                                                             
  هاي پرستاري، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايرانمربي، مرکز تحقيقات مراقبت ١
  )هاي پرستاري، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران (نويسنده مسئولاستاديار، مرکز تحقيقات مراقبت ٢
  دانشيار، گروه پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي تنکابن، واحد تنکابن، ايران ٣
  هاي پرستاري، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايرانمربي، مرکز تحقيقات مراقبت ٤
 کارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران ٥
 نشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايرانکارشناس ارشد پرستاري، دا ٦

 افتهيتوسعه يکشورها در بروز زانيم نيباالتر و توسعهدرحال

 رد پستان سرطان يسن ياختصاص بروز زاني.  م)۱-۳( است متفاوت

 در، نفر ۸/۶۷ شرفتهيپ کشورهاي در زنان تيجمع۱۰۰۰۰۰

 نفر ۵/۳۷ جهان کل در و نفر ۸/۲۳ افتهيتوسعه ترکم يکشورها

 سرطان نيترجيرا پستان سرطان ييايآس يکشورها در ).۳(است
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 انرطس وقوع سن نيهمچن .باشديم زنان نيب در شدهداده صيتشخ

 يغرب يکشورها با سهيمقا در ييايآس يکشورها زنان در پستان

 انزن در يماريابتال به ب وقوع سن کهيطوربه، باشديم ترنييپا

 ۵۰-۵۹ يغرب يکشورها زنان در و سال ۴۰-۴۹ ييايآس يکشورها

 يکشورها از ياريبس مانند زين رانيا در .)۴(باشديم سال

 نانز سرطان نيترعيشاپستان  سرطان، شرفتهيپ و توسعهدرحال

 به مربوط زنان عيشا يهاسرطان درصد۷۶ کهطوريبه .)۵(باشديم

 ادتعد نيا به زيمار نيب هزار هفت از شيب انهيسال و است پستان

تال اب سن نيانگيم که است آن از يحاک قاتي. تحق)۶(شوديم افزوده

 افتهيعهتوس کشورهاي از قبل دهه کي حدود رانيا در مارييب به

 نيا به دارند. سن سال۳۰ ريز مارانيب درصد ۳۰ از شيب و است

 رد جدي مشکل کي پستان سرطان از رييشگيپ و کنترل لحاظ

   .)۷-۸( روديمبشمار  سالمت زنان حوزه

شناخته  پستان سرطان عوامل خطر عنوانبه يعوامل متعدد

 و تيسجن( کيدموگراف عوامل به توانيم جمله آن از که اندشده

 يوه زندگيتخمدان و ش و پستان سرطان يخانوادگ سابقه ؛)سن

عوامل مرتبط با ، ان عوامل خطرسازيدر م. )۹-۱۰، ۲اشاره کرد (

 يحوزه برا نيترعيشا نيبنابرابوده و  رييتغقابل يوه زندگيش

از عوامل  يکي). ۳( شونديماز سرطان پستان محسوب  يريشگيپ

ن يوتدن سيسرطان پستان پوش يناسشسببشناخته شده در  ترکم

 نيسوت دنيپوش اثر در پستان سرطان جاديا سمي). مکان۱۱(باشديم

 مسئله نيا رسديم نظر به اما .ستين شده شناخته چندان تنگ

 نقش اهپستان به بيآس جاديا در غيرمستقيم اي ميمستق صورتبه

 فشار ادجيا باعث تنگ يهانيسوت مدتيطوالن دنيپوش. باشد داشته

( ندشويم اليراد ياسکارها به منجر، شده پستان يهاقسمت تمام بر

 ميرمستقيغ عامل کي عنوانبه که يگريد سميمکان .)۱۳-۱۲

 انيجر کردن مسدود در تنگ يهانيسوت نقش، شوديم محسوب

 بدن به) ژنيآنت مثالعنوانبه( يخارج مواد کهيهنگام است. لنف

 هب و يآورجمع يلنفاو عروق توسط کيژنيآنت مواد، کننديم حمله

 يارجخ تنگ يهالباس گريد و ني. سوتشونديم منتقل لنف انيجر

 امد به باعث و کرده مختل را يلنفاو هيتخل و لنف انيجر توانديم

  ).۱۲گردند( هاپستان در يسم ييايميش مواد افتادن

 جياعادت ر نيا به توجه، پستان سرطان بروز شيبه افزا توجه با 

. )۲۰، ۲۱( است گرفته قرار نيمحقق موردتوجه ياندهيفزا طوربه

 رطانبا س نيسوت دنيپوش يارتباط الگو نهيزم در يمتعدد مطالعات

ج ينتا .است داشته همراه به را يضيضدونق جينتا، زنان در پستان

 با دنيخواب، نيسوت دنيپوش که اندداده نشان مطالعات يبرخ

دن يپوش روز و در ساعت ۱۲ از شيب يبرا نيتسو از استفاده، نيسوت

 ندهست پستان سرطان بروز در بالقوه خطر عوامل، نامناسب نيسوت

 ;دهديم نشان مطالعات يبرخ يهاافتهي گريد يسو از ).۱۵-۱۳(

 دوجو يداريمعن ارتباط پستان سرطان و نيسوت از استفاده نيب

عات انجام شده در مطال يتمام کهنيا به توجه با  ).۱۶-۱۸( ندارد

ران انجام يمتفاوت از ا يزندگ يهاسبکو  هافرهنگبا  ييکشورها

 نديپوش يعادات رفتار نييتع باهدفلذا مطالعه حاضر ، شده است

  .دش پستان انجام سرطان به مبتال ريغ و مبتال زنان در نيسوت

  

  هاروشمواد و 
ــ، ريمطالعه اخ ــاهد-مورد يپژوهش ــديم يش  در يآمار جامعه .باش

 انســرط به مبتال ه زنانيکل پســتان شــامل ســرطان به مبتال گروه

 جادســ امام مارســتانيب يانکولوژ کينيکل به کنندهمراجعهپســتان 

 ۱۳۹۶رماه يت اول تيلغا ۱۳۹۵اول مهرماه  يرامسر در بازه زمان) ع(

مار      بود. عه آ مل کل  ير مبتال نيدر گروه غ يجام نان  ي ز شــــا ه ز

مارســتان امام ســجاد (ع) رامســر  يزنان ب کينيبه کل کنندهمراجعه

 صــورت در دســترس روش به گروه نيا در يريگنمونه. باشــديم

ي تأ  و پژوهش انجام  مجوز اخذ  از بعد  که  بي ترتنيابه گرفت.    هي دي

ــک   ياخالق از کم ــگاه علوم پزشـ  به مراجعه بابل با    يته اخالق دانشـ

ــا و گرفتن يبخش انکولوژ ــياز ب يت کتبيرضـ  طيراماران واجد شـ

خاب      به انت قدام  نه ا به و    ي پژوهش گرد يها نمو جه  با تو  يژگيد. 

ستان به     هانمونه سرطان پ ساس  بر و ست يانکولوژ دييتأ(ابتال به   ا

 به تيرضـــا و يســـتوپاتولوژِيه و گزارشموجود  يپزشـــک مدارک

ستان در     ۱۲۰ تيدرنهاپژوهش)  در شرکت  سرطان پ زن مبتال به 

 .پژوهش وارد مطالعه شـــدند يهاونهنم عنوانبهپژوهش  يبازه زمان

ستان ن  سرطان  به مبتال ريغ زنان گروه در يآمار جامعه  شامل  زيپ

ــتان بودند که به يک زنان همان بينيبه کل کنندهمراجعه زنان مارسـ

ن گروه ينفر در ا ۲۴۰بين ترتيروش در دسترس  انتخاب شدند. بد 

 هب ابتال عدمشامل   گروه نيا در پژوهش به ورود قرار گرفتند. شرط 

ر يغ گروه پژوهش بود. سالمت در شرکت به ليپستان و تما سرطان

 هياول نهيمعا اســـاس بر ســـرطان پســـتان به ابتال عدم ازنظرمبتال 
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 زنان در پستان سرطان با مرتبط شده شناخته کمتر عامل ن،يسوت دنيپوش
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 پزشک ديتائ و پستان يسونوگراف انجام و زنان پزشک توسط پستان

صص  ساس مدارک   يزنان تيدرنهاگرفت و  صورت  زنان متخ که بر ا

شخ  سالمت آنان ازنظر عدم ابتال به     صيموجود و به ت شک زنان  پز

ستان تائ يبدخ يهابيماري وهش پژ يهانمونه عنوانبه، ديد گرديم پ

ند.       يدر گروه غ تان قرار گرفت ــ ــرطان پسـ به سـ  يآورجمعر مبتال 

ــنامه قيطر از اطالعات ــش ــاخته محقق پرس ــورت س  نيا .گرفت ص

شنامه    س ساس  بر پر  هک ديگرد نيتدو مطالعات و منابع بر يمرور ا

 ۷۸/۰کرونباخ   يبا آلفا   آن يياي پا  و محتوا ييروا روش به  آن ييروا

ک و يدموگراف شامل اطالعات ن پرسشنامه يا .قرار گرفت دييتأمورد 

سن    يعموم ضع ، ١يشاخص توده بدن ، قد، وزن، شامل  ، تأهلت يو

ش بود. بخ يت اقتصاديشغل و وضع، التيسطح تحص، يمحل زندگ

 يالگو و عادات رابطه با در يتســؤاالبه  گر پرســشــنامه مربوط يد

ــ : ن ماننديســوت از اســتفاده زنان در يرفتار دن يســن شــروع پوش

ــوت ــ زمانمدت، نيس ــوتيپوش ــبانه ين در طيدن س دفعات ، روزش

ت عاد، ن در هنگام خوابيدن سوت يپوش ، ن در هفتهيدن سوت يپوش 

ش بخ .ن مورد اســتفاده بودين تنگ و نوع ســوتيدن ســوتيبه پوشــ

شنامه ن    ييهاانت س ستفاده ا  سؤاالت ز مربوط به يپر ز مرتبط با علل ا

سب و مع يسوت  يهايژگيواز  يآگاه، نيسوت   موردنظر يارهاين منا

 روش به اطالعات يآورجمعن بود. يد ســوتيدر هنگام انتخاب و خر

ــ ــط   يو از طر يخودگزارش ــنامه توس ــش  يهانمونهق پر کردن پرس

 از استفاده با يآورجمع از پس اطالعات و ديانجام گرد موردپژوهش

 يليتحل و يفيتوصــ يهاآزمون ) و۱۸(نســخه  spss يآمار افزارنرم

ــتقل و کا   يت، اري مع انحراف و نيانگي م، يفراوان عيتوز مانند    يمسـ

 عنوانبه )p> ۰۵/۰( هاآزمونه يدر کل .شــد ليوتحلهيتجزاســکوئر 

 در نظر گرفته شد. يداريمعنسطح 

 

  هايافته
 مبتالنفر در گروه  ۱۲۰ يموردبررسنمونه  ۳۶۰مطالعه از  نيدر ا

انگر يک بيجدول  قرار داشتند. ر مبتاليغنفر در گروه  ۲۴۰و 

. بر باشديمرها يمتغ يبرخ ازنظر موردمطالعهدو گروه  يهايژگيو

اخص ش، قد، وزن، ن سنيانگين ميمستقل ب يج آزمون تياساس نتا

وجود نداشت.  يداريمعن يردر دو گروه اختالف آما يتوده بدن

                                                             
1 Body Mass Index (BMI) 

 ازنظرن دو گروه ياسکوئر ب يکا ين بر اساس آزمون آماريهمچن

 و التيسطح تحص، سکونت محل، اشتغال تيوضع يهايژگيو

مشاهده  دارمعني يز اختالف آمارين ياقتصاد تيوضع

  ).p<۰۵/۰نشد(

درصد ۷/۱۶در ، کيدرجه اقوام در پستان سرطان به ابتال سابقه

 شده گزارش مثبت، شاهد گروه افراد درصد۱۵و  مورد هافراد گرو

، شاهد گروه افراد درصد ۳/۱۲ و مورد گروه افراد درصد ۲/۱۴. بود

  داشتند.  پستان ميخخوش يهابيماري به ابتال سابقه

روع سن ش ازنظرن يدن سوتيپوش يانگر عادات رفتاريب ۲جدول 

دفعات  ،روزنهشبان در يدن سوتيزان ساعات پوشيم، نيدن سوتيپوش

گام ن در هنيدن سوتيهفته و دفعات پوش ين در روزهايدن سوتيپوش

ثر در اک مورداستفادهن يز سوتي. الزم به ذکر است ساباشديمخواب 

بود و  ۸۵، درصد)۶۶/۵۶درصد) و شاهد(۶۶/۴۶افراد گروه مورد (

 ۹۵ يز بااليدرصد) از سا۲از  ترکماز افراد دو گروه ( يدرصد کم

ن يانگين ميمستقل ب يج آزمون تي. بر اساس نتاکردنديم استفاده

 دنيپوش )و دفعات p=۰۴۹/۰(روزشبانه در نيسوت دنيساعات پوش

 ين دو گروه اختالف آماريب ) p=۰۳۹/۰(خواب هنگام در نيسوت

ن يدن سوتين ساعات پوشيانگيم يبه عبارتوجود داشت.  دارمعني

هنگام خواب در گروه زنان  ن دريدن سوتيو دفعات پوش روزشبانهدر 

روع ن سن شيانگيم ازنظرشتر بود. اما يمبتال به سرطان پستان ب

ن يهفته ب يروزها ين در طيدن سوتين و دفعات پوشيدن سوتيپوش

  ).p<۰۵/۰وجود نداشت ( يداريمعن يدو گروه اختالف آمار

ن تنگ در زنان گروه يدن سوتيعادت به پوش، جيبر اساس نتا 

ن ن اختالف بر اساس آزمويشتر بود که ايطان پستان بمبتال به سر

ن ينوع سوت ازنظر). اما p=۰۴۵/۰بود( دارمعنياسکوئر  يکا يآمار

 يمعمول بنددار يهانيسوتت زنان هر دو گروه از ياکثر، مورداستفاده

 مورداستفاده نيسوت نوع ازنظرن دو گروه يو ب کردنديماستفاده 

  .)۳(جدول  )p<۰۵/۰(د نداشتوجو يداريمعن ياختالف آمار

، هر دو گروه ياز سو ذکرشدهن علت يشتريب هاافتهيبر اساس 

 يشو بخ يک هنجار اجتماعي عنوانبهن يدن سوتينمودن پوش يتلق

اسکوئر تفاوت  يکا ياز لباس روزمره زنان بود. بر اساس آزمون آمار
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ن وجود يدن سوتيعلل پوش ازنظرن دو گروه يب يداريمعن يآمار

  ).۴) (جدول p<۰۵/۰نداشت(

 زنان از درصد۸۱ و مبتال گروه زنان از درصد۸۶ رياخ پژوهش در

 ياطالع استاندارد و مناسب نيسوت يهايژگيو از مبتال ريغ گروه

 گامهن در گروه دو هر ازنظر اريمع نيترمهم، جينتا اساس بر .نداشتند

 هب توجه گروه دو هر در و بود مناسب متيق، نيسوت ديخر و انتخاب

 هنگام در موردتوجه اريمع نيترکم نيسوت استاندارد يهايژگيو

 ياسکوئر اختالف آمار يکا ياست. آزمون آمار بوده ديخر و انتخاب

 انتخاب هنگام در موردتوجه يارهايمع ازنظر گروه دو نيب يداريمعن

 ).۵(جدول  )p<۰۵/۰(نشان نداد نيسوت ديخر و
  

  گروهکنندگان دو ) در مشارکتيفيو ک يکمافيک (دموگر يرهايمتغ: )۱جدول (

    ر مبتال به سرطان پستانيغگروه   مبتال به سرطان پستانگروه   رهايمتغ

P-value  نيانگيار/ميانحراف مع  نيانگيار/ميانحراف مع  يکم  

  ۲۴/۰  ۱۲/۴۹±۹/۱۱  ۹۲/۵۰±۷۱/۹  سن (برحسب سال)

  ۱۵/۰  ۴۵/۷۰±۴۱/۱۱  ۱۵/۷۷±۸۷/۱۲  لوگرم)يکوزن (

 ۸۸/۰  ۱۱/۱۶۲±۸۶/۸  ۰۳/۱۶۰±۵۴/۶  )مترسانتي(قد 

BMI ۱۷/۰  ۸۱/۲۷±۶۹/۵  ۱۱/۳۰±۶۳/۴  )ي(شاخص توده بدن  

    درصد)تعداد (  درصد)تعداد (  يفيک

  محل سکونت

  ييروستا

  يشهر

  

۴۳ )۸۵/۳۵(  

۷۷ )۱۴/۶۴(  

  

۸۸ )۶/۳۶(  

۱۵۲ )۴/۶۳(  

۶۵/۰  

  

 

  ت اشتغاليوضع

  دارخانه

  شاغل

  

۱۸)۱۵(  

۱۰۲)۸۵(  

  

۴۰)۶۶/۱۶(  

۲۰۰)۳۳/۸۳(  

۹۲/۰ 

  التيتحص

  سوادبي

  پلمير ديز

  پلميد

  پلميباالتر از د

  

۱۶)۳۴/۱۳(  

۳۴)۳۳/۲۸(  

۵۸)۳۳/۴۸(  

۱۲)۱۰(  

  

۳۰)۵/۱۲(  

۷۰)۱۶/۲۹(  

۱۱۲ )۶۷/۴۶(  

۲۸)۶۷/۱۱(  

۷۲/۰  

  يت اقتصاديوضع

  نامطلوب

  مطلوب نسبتاً

  مطلوب

  ار مطلوبيبس

  

 ۳۶ )۳۰(  

۶۴ )۳۴/۵۳(  

۱۷ )۱۶/۱۴(  

۳ )۵/۲(  

  

۶۶ )۵/۲۷(  

۱۲۲ )۸۴/۵۰(  

۳۹ )۲۵/۱۶(  

۱۳ )۴۱/۵(  

۸۴/۰  
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  ر مبتال به سرطان پستانيدر دو گروه مبتال و غ نيدن سوتيپوش يسه عادات رفتاريمقا: )۲جدول (

  

  نيدن سوتيپوش يعادات رفتار

    ر مبتاليغ گروه  مبتالگروه 

P-value  
  ارين/انحراف معيانگيم  ارين/انحراف معيانگيم

  ۸۳/۰  ۸۵/۱۳±۷۷/۱  ۴۱/۱۳±۶۹/۱  نيدن سوتيسن شروع پوش

 ۰۴۹/۰  ۹/۱۷±۱۹/۳  ۲/۱۹±۲۱/۳  روزشبانهن در يدن سوتيزان ساعت پوشيم

  ۶۶/۰  ۳۲/۵± ۰۳/۱  ۲۸/۵± ۰۱/۱  هفته يروزهان در يدن سوتيدفعات پوش

 

 ۰۳۹/۰  ۱۸/۴±۸۳/۰  ۷۸/۵±۱۶/۱  ن در هنگام خوابيدن سوتيپوشدفعات 

 
 

  ر مبتال به سرطان پستانيدر دو گروه مبتال و غ مورداستفادهن يو نوع سوت ن تنگيدن سوتيسه عادت به پوشيمقا: )۳جدول (

  

  نيدن سوتيپوش يعادات رفتار

    ر مبتاليغ گروه  مبتالگروه 

P-value  

  درصد)تعداد (  درصد)تعداد (

  ن تنگيدن سوتيعادت به پوش

  ريخ

  بله

  

۸۴ )۷۰(  

۳۶ )۳۰(  

  

۱۹۴ )۸۱(  

۴۶ )۱۹(  

  

۰۴۵/۰  

 

  ادهمورداستفن ينوع سوت

  بنددار يمعمول

  )يورزش( شرتتي

  بدون بند

  فنردار

  ياسفنج

  

۱۰۵ )۵/۸۷(  

۷)۸۴/۵ (  

۰  

۳)۵/۲(  

۵ )۱۶/۴(  

  

  

۱۹۷ )۸۲(  

۱۴ )۶(  

۵ )۲(  

۱۰)۴(  

۱۴ )۶(  

  

  

  

۷۱/۰  
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  ر مبتال به سرطان پستانين در دو گروه مبتال و غيدن سوتيعلت پوش يع فراوانيتوز: )۴جدول (

                                      

  نيسوت دنيعلل پوش

   ر مبتال به سرطان پستانيغ  مبتال به سرطان پستان

p-valu  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  ۲۶۰/۰  ۱۵  ۳۶  ۵/۱۷  ۲۱  هاينهس داشتننگهحفظ و ثابت 

  ۳۳۳/۰  ۷۵/۲۳  ۵۷  ۱۶/۲۴  ۲۹  هاينهس يبدشکلو  ياز افتادگ يريجلوگ

  ۲۲۰/۰  ۴۲/۲۰  ۴۹  ۱۷/۱۹  ۲۳  ياجتماعروزمره و  هايفعاليتن انجام يدر ح يراحت

  شتريت بيو جذاب هاينهس يفرمخوش

  

۱۶  ۳۳/۱۳  ۳۱  ۹۲/۱۲  ۵۶۳/۰  

از لباس  يضرور يو بخش يک هنجار اجتماعي عنوانبه

  روزمره زنان

۳۱  ۸۴/۲۵  ۶۷  ۹۱/۲۷  ۲۳۰/۰  

    ۱۰۰  ۲۴۰  ۱۰۰  ۱۲۰  جمع کل

 
  ر مبتال به سرطان پستانين در دو گروه مبتال و غيسوت ديدر هنگام خر موردتوجه يارهايمع يع فراوانيتوز: )۵جدول (

  هاگروه 

  ارهايمع

    ر مبتال به سرطان پستانيغ   مبتال به سرطان پستان

p-valu 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۲۳/۰  ۸۴/۴۰  ۹۸  ۱۷/۳۹  ۴۷  مت مناسبيق

  ۲۴۱/۰  ۳۳/۲۳  ۵۶  ۵/۲۲  ۲۷  ز مناسبيسا

  ۶۵۰/۰  ۵/۷  ۱۸  ۳۳/۸  ۱۰  استفاده يراحت

  ۲۵۲/۰  ۵۸/۱۴  ۳۵  ۱۵  ۱۸  جنس

  ۱۵۶/۰  ۷۵/۸  ۲۱  ۱۷/۹  ۱۱  يظاهر ييبايز

  ۷۸۳/۰  ۵  ۱۲  ۸۳/۵  ۷  استاندارد بودن

    ۱۰۰  ۲۴۰  ۱۰۰  ۱۲۰  جمع کل

 
  بحث

 زنان در نيسوت دنيپوش يرفتار عادات يهاجنبه يبررس
 نيانگيم يرهايمتغ ازنظر، گروه دو نيکه ب داد نشان موردپژوهش
ن دين دفعات پوشيانگيم، روزشبانهدر  نيسوت دنيساعات پوش

 اختالف، تنگ نيسوت دنيپوش به عادت و ن در هنگام خوابيسوت
 ن ساعاتيانگيج پژوهش حاضر ميبر اساس نتا وجود دارد. يداريمعن
 در نيسوت دنيپوش دفعات نيانگيم و روزشبانه در نيسوت دنيپوش

و  بودهشتر يخواب در زنان گروه مبتال به سرطان پستان ب هنگام
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نگ ت يهانيسوتدن ين گروه عادت به پوشياز زنان ا يشتريدرصد ب
نان در ز نيسوت دنيپوش ساعات نيانگيم حاضر پژوهش داشتند. در

نه ارتباط يدر زم يمطالعات مختلف ر مبتال بود.يشتر از گروه غيمبتال ب
ن و شانس ابتال به سرطان پستان انجام يدن سوتين ساعات پوشيب

عدم  انگريگر بيد يانگر وجود ارتباط و برخيب يبرخشده است که 
 رطانس به ابتال شانس و نيسوت دنيپوش ساعات نيوجود ارتباط ب

) ۲۰۱۴( ١همکاران و لئو به مطالعه توانيمپستان بود. از آن جمله 
ن به مدت يسوت دنيپوش ;داد نشان ن مطالعاتيج اياشاره کرد. نتا

 ارتباط در پستان سرطان بروز با ساعت) ۱۲ از شيب (يطوالن
 ;داد نشان زين نيچ ) در۲۰۱۱( ٢نيل و هو مطالعه جينتا). ۱۵(است

 بار ۷/۶، پوشنديم نيسوت که يزنان در پستان سرطان به ابتال شانس
 نويات ج مطالعهينتا). ۱۸( پوشندينم نيسوت که است يزنان از شتريب
 نيسوت دنيپوش نيب که داد نشان يروبينا در )۲۰۱۴( ٣همکاران و
 دييتأبا ، هاافتهين ي).  ا۱۰دارد( وجود ارتباط پستان سرطان بروز و

 يد به الگويعوامل خطر با يکه در بررس دهديمج ما نشان ينتا
 مطالعات ذکر شده در مطالعه برخالفن توجه شود. يپوشش سوت

 از کيچيه که داد نشان جينتا، نيچ در )۲۰۱۴( ٤همکاران و چن
 سن، نيسوت کاپ (اندازه نيسوت دنيپوش در زنان يرفتار عادات
 در نيسوت دنيپوش متوسط ساعات و نيسوت منظم دنيپوش شروع
ج ين نتايهمچن). ۱۶(ستين مرتبط پستان سرطان بروز با روز)

 نديپوش نيب يارتباط که داد ) نشان۲۰۱۲( ٥همکاران و ائوي مطالعه
رت يل مغايلد ). ۱۴( ندارد وجود پستان سرطان بروز با نيسوت

ط پژوهش مرتبط يگر به تفاوت محيحاضر با مطالعات د يهاافتهي
 ظرن افراد در جامعه متفاوت است. به يرا تفاوت سبک زندگيباشد. ز

 و يفرهنگ، ييايجغراف، کيدموگراف-ياجتماع يهاتفاوت رسديم
 رتصو مطالعات در آمدهدستبه متفاوت جينتا در زين يزندگ وهيش

  اشد. ب ليدخ گرفته
ن در هنگام يدن سوتين دفعات پوشيانگيحاضر م در پژوهش

ن شتر از زنايدر زنان مبتال به سرطان پستان ب هفته يخواب در ط
، عاتاز مطال ياريبس يهاافتهي دييتأافته با ين ير مبتال بود. ايغ

 يک عامل خطر معرفي عنوانبهن در هنگام خواب را يدن سوتيپوش
، )۱۴( ائوي، )۱۳(٧ ژو، )۲۲( ٦ژانگ ر مطالعاتد ;آن جمله. از کنديم

                                                             
1 . Leu et al. 

2 .Hu & Lin 

3 .Etinow et al. 

4 . Chen et al. 

5 . Yao et al. 

 سرطان بروز با نيسوت با دنيخواب، )۱۹(٨همکاران و فنگ، )۱۷( لئو
 ونبد شبها که يزنان ديگرعبارتبهاست.  بوده ارتباط در پستان
 نيوتس باپوشش که يزنان با سهيمقا در دنديخوابيم نيسوت پوشش

 انپست سرطان به ابتال ظرازن يترکم خطر معرض در، دنديخوابيم
 ) نشان۲۰۰۹و همکاران ( ژانگ مطالعه رابطه نيا در .داشتند قرار
 صفن به را پستان سرطان به ابتال خطر نيسوت بدون دنيخواب داد

 خواب يط در نيسوت بدون دنيگرخوابيد بعبارت .دهديم کاهش
 نپستا سرطان به ابتال برابر در کننده محافظ عامل کي عنوانبه شب

. )OR=0/4, 95% CI=0/25-0/64; p=0.000)()۱۳باشديم
 نيسوت با که يزنان داد نشان جينتا، گريد مطالعه سه در نيهمچن

 نسبت آنها در پستان سرطان به ابتال خطر بار ۹/۱-۳/۲، خوابنديم
 ترمحتمل خوابنديم نيسوت پوشش بدون شبها که يزنان به

 نيب که داد نشان) ۲۰۱۴(انهمکار و چن مطالعه . اما)۱۷، ۱۴است(
 ستانپ سرطان بروز با نيسوت بدون اي و نيسوت پوشش با دنيخواب

مطالعه حاضر با  يهاافتهيرت يل مغاي. دل۱۶(ندارد وجود يارتباط
، کيدموگراف-ياجتماع يهاتفاوت دليلبه توانديممطالعه چن 

  باشد. ينيو چ يرانيزنان ا يزندگ وهيش و يفرهنگ، ييايجغراف
ن تنگ در زنان گروه يدن سوتير عادت به پوشير مطالعه اخد

 دنيشر مبتال بود. پويشتر از زنان گروه غيمبتال به سرطان پستان ب
 بروز خطر عوامل از يکي عنوانبه مطالعات يبرخ در تنگ نيسوت

مطالعه  به توانيم جمله آن از که است شده ذکر پستان سرطان
 ٩همکاران و وزير ج پژوهشينتا نمود. اشاره) ۱۶چن ( و) ۱۹(فنگ

 در يشتريب ساعات که يزنان ;داد ز نشانين ليبرز ) در۲۰۱۶(
 شانس بار ۲۷/۲، ندينمايم استفاده تنگ يهانيسوت از روزشبانه
 اداتع نيا که است يزنان از شتريب آنها در پستان سرطان به ابتال

  ).۱۲( ندارند را يرفتار
 گروه دو در استفاده مورد نيسوت نوع نيب حاضر مطالعه در
نشان  جينتا، )۱۸( هو مطالعه در .نداشت وجود يداريمعن اختالف

 رطانس به ابتال خطر شيافزا فنردار باعث يهانيسوت دنيپوش ;داد
 نوع نيب يارتباط، )۲۰(١٠مطالعات اسپنسر در . اماشوديم پستان

تفاده سن مورد اينداشت. نوع سوت وجود پستان سرطان بروز با نيسوت
ن نوع نگرش زنان در يو همچن يبه عوامل فرهنگ ياديتا حدود ز

6. Zhang et al. 

7 . Zhu et al. 

8. Fang et al. 

9 . Rios et al. 

10 . Spencer et al. 
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ن يت اريل مغاي. دلباشديمن مربوط يارتباط با علت استفاده از سوت
 واندتيمط دو پژوهش ين به جامعه و محيپوشش سوت يجنبه از الگو

 ائسهيزنان ، جامعه پژوهش، را در مطالعه اسپنسريمرتبط باشد. ز
شده  دييتأ يماريازتباط سن با بروز ب، طالعات مختلفبودند که در م

  ).  ۱۰، ۵، ۴است (
 ر مبتاليغ زنان از درصد۸۶اکثر افراد دو گروه(، جيبر اساس نتا

 داستاندار و مناسب نيسوت يهايژگيو از، مبتال) زنان از درصد۸۱ و
ر در اين معيترمهمشتر آنان اظهار نمودند که يو ب نداشتند ياطالع

 .باشديممت مناسب يآنان ق ازنظرن يد سوتيانتخاب و خرهنگام 
 ليدتب زنان نيب در گسترده عادت کي به نيسوت از استفاده امروزه

 هگذشت به نسبت يريچشمگ نحو به آن از استفاده که است شده
 شپوش نيا از يطوالن ساعات زنان تا دهيگرد باعث و افتهي شيافزا

 از حيحص استفاده نحوه و مناسب نيسوت انتخاب لذا .ندينما استفاده
 هب مربوط مشکالت و ياحتمال يامدهايپ بروز از توانديم نيسوت

 که اندداده نشان مطالعات يبرخ که چرا .دينما يريشگيپ هاپستان
 طارتبا در پستان سرطان با توانديم نيسوت از نادرست استفاده

عادات  نيب، مطالعات يج برخين بر اساس نتايهمچن .)۲۱(باشد
اسب نامن يهانيسوت استفاده از و نيسوت دنيپوش نادرست يرفتار

رتباط فوز اينه و پشت و کيل درد قفسه سياز قب يبا بروز مشکالت
  ).۲۰، ۲۲وجود دارد(

  
 گيرينتيجه

ن زنا يعادات رفتار يمطالعه حاضر نشان داد که برخ يهاافتهي 
تان  به سرطان پسر مبتالين در دو گروه مبتال و غيدن سوتيدر پوش

 جهت در يعموم يآگاه تياهم به توجه . باباشديممتفاوت 
 از هرانيشگيپ مداخالت در، پستان سرطان از يريشگيپ يرفتارها
ح يصح ياز عادات رفتار يآموزش در جهت آگاه، پستان سرطان

ن يوتس ياستاندارد و بهداشت يهايژگيون و توجه به يدن سوتيپوش
 شيرا افزاي. زرسديمبه نظر  يضرور يامر، ديخردر هنگام انتخاب و 

روز از ب يريشگينادرست و پ يمنجر به اصالح باورها و رفتارها يآگاه
  د.يخواهد گرد يمشکالت سالمت

 ييرهاين بود که متغيپژوهش حاضر ا يهاتياز محدود يکي 
نهاد شيپ نيبنابراد. يلحاظ نگرد هاپستانته يز و دانسيمانند سا

 قرار يابيز مورد ارزيرها نيين متغيا يدر مطالعات بعدشود تا يم
پژوهش حاضر آن است که  يهاتيمحدودگر يرند. از ديگ

 ئلهمسن يل شدند که ايتکم يها به صورت خودگزارش دهپرسشنامه
هاد شنيجاد کند. لذا پيتورش ا هاافتهي يريم پذيدر تعم توانديم
ها نهن بدقت در نمويوتدن سيپوش يالگوها، يقات آتيدر تحق شوديم

  و ثبت شود. يابيارز
 ،ييايجغراف، کيدموگراف-ياجتماع يهاتفاوت رسديم نظر به
 در آمده دستبه متفاوت جينتا در زين يزندگ وهيش و يفرهنگ

 اتمطالع گردديم شنهاديپ باشد. لذا ليدخ گرفته صورت مطالعات
 تربزرگ سايمق در کيولوژيدمياپ مطالعات، خاص طوربه و يگريد
 مختلف يهاجنبه نيب ارتباط يبررس  جهت به بهتر يطراح  با و

 کنترل مناسب با، پستان بروز سرطان خطر و نيسوت از استفاده
    گر انجام گردد. مداخله عوامل
  

  ر و تشکريتقد 
اجرا شده در دانشگاه علوم  يقاتين مطالعه حاصل طرح تحقيا
اخالق و کد  ۴۱۴۲بابل با شماره طرح  يپزشک

MUBABOL.REC.1395.131 له از ين وسي. بدباشدمي
ه ين کليو همچن يقات و فناوريمعاونت محترم تحق يمال يتهايحما
کمال تشکر و ، رساندند يارين پژوهش يکه ما را در انجام ا يزانيعز

  .ميينمايمرا  يقدردان
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Original Article 

WEARING BRASSIERE - A LESS WELL KNOWN FACTOR 
ASSOCIATED WITH BREAST CANCER IN WOMEN 

 
Zahra Jannat Alipoor1, Zahra Fotokian*2, Shahrbanoo Kayhaniyan3, Ameneh Mahmoudian4, Khadijeh 

Jahanghasth5, Zahra Samkhanian6 

 
Received: 21 Nov, 2018; Accepted: 16 Feb, 2019 

Abstract 
Background & Aims: One of the main problems in the field of women's health is the control and 
prevention of breast cancer. One of the main areas in preventing this disease is controlling the risk 
factors associated with lifestyle. Wearing of brassiere is also a lifestyle-related habit that has sparked 
many debates today as a risk factor for breast cancer in women. This study was conducted to determine 
the behavioral habits of wearing brassiere in women with and without breast cancer. 
Materials & Methods: This case-control study was conducted on women with and without breast cancer 
at Oncology and Women clinics of Imam Sadjad hospital during 2017-2018. Sampling was convenience 
method. A total of 360(120 in the case group -240 in the control group) individuals were selected based 
on available sampling method. Data gathering was done by self-report method and questionnaires filled 
out by the samples.The study tools were Demographic and behavioral habits of wearing brassiere 
questionnaires. Data were analyzed by Descriptive (mean and standard deviation, Frequency) and 
analytical tests (Independent t test and Chi-square) by using SPSS version 18 software. The significance 
level was considered p<0/05. 
Results: Based on the results, the average hours of wearing brassiere in women with and without breast 
cancer was 19.2 ± 3. 21 and 17.9 ± 3.19 respectively. The mean frequency of wearing brassiere during 
sleep in women with and without breast cancer was 5.78 ± 1.16 and 4.18 ± 0.83 times per week. There 
was a significant difference between the two groups regarding the average hours of wearing brassiere, 
the mean frequency of wearing brassiere during sleep and the habit of wearing a tight brassiere (p<0/05). 
Conclusion: The findings of this study revealed differences in some behavioral habits of wearing 
brassieres in women with and without breast cancer. So, in preventive interventions for breast cancer, 
women's education should be considered in order to be aware of the proper behavioral habits in wearing 
brassieres. 
Keywords: Breast Cancer; Bra Wearing; Women; Risk factor 
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