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 :مقدمه -1-1 

سرطان پستان شایعترین سرطان خاص یک محل در بین خانمها و عامل عمده ي مرگ ناشی از 

سال می باشد. میانگین سنی مبتالیان در ایران همانند کشورهاي خاورمیانه،  20-59سرطان در زنان 

ت عدم انجام تست هاي غربالگري، بیماران سال کمتر از سایر نقاط دنیاست. عالوه بر آن بعل 10

  .)1(عمدتاً در مراحل پیشرفته تري از بیماري مراجعه می کنند

% بیماران مبتال به کانسر رخ می دهد و توجه ، تمرکز ، حافظه ویادگیري 16-75اختالل  شناختی در 

گی بیماران را تحت این تغییرات در عملکرد شناختی ، کیفیت زند .)3(را تحت تأثیر قرار می دهد 

اگرچه علت اختالل شناختی در بیماران مبتال به کانسر واضح نیست اما اینگونه .)4(تأثیر قرار می دهد 

به نظر می رسد که استفاده از داروهاي ضد سرطان مخرب نورونی باعث درجات مختلفی از اختالل 

ز و کاهش متابولیسم آن می مغ یجاد چروکیدگی مغز ، کلسیفیکاسیون کورتکساشناختی بوسیله ي 

تفاوت ژنیتیکی ، ویژگیهاي بیولوژیک تومورها ، پاسخ ایمنی و عوامل دیگر ممکن است .)5( شود

ویه به شیمی نآسیب پذیري بیماران مبتال به کانسر را نسبت به ایجاد تغییرات عملکرد شناختی ثا

ه در آن از تاموکسی فن استفاده می عالوه بر آن ، درمانهاي ضد استروژنی ک.)6(درمانی افزایش دهد 

کنند ، مرتبط با تغییرات عملکرد شناختی می باشند ، چون گیرنده هاي استروژنی  در کورتکس مغز 

 .)7(نیز توزیع شده اند 

در میان عملکردهاي شناختی ، توجه یک جزء اساسی براي کارایی عملکرد شناختی می باشد. 

     .)8(ه، کلید مهمی در درمان بیماران مبتال به کانسر می باشد بنابراین درك مشکالت مرتبط با توج

 اهمیت موضوع پژوهش و بیان مساله:   – 1- 2

عروقی و سوانح و حوادث سومین عامل مرگ  –در حال حاضر سرطان پس از بیماري هاي قلبی 

فزآینده اي همراه و میر در ایران است و در بین سرطانها، سرطان سینه در بین زنان ایرانی با رشد 

 .)9( است

سرطان سینه امروزه بعنوان یک معضل اجتماعی در تمام جوامع در حال افزایش است و بعد از 

سرطان ریه شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان می باشد. میزان شیوع سرطان سینه در 


