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מ

לבקוביץ

ענבר לבקוביץ

הבדלים בהתמודדות 
עם דחק בקרב מחלימות 

סרטן שד צעירות 
ומבוגרות

מצוקה רגשית הינה סימפטום שכיח בקרב מחלימות 
סרטן השד, הפוגע משמעותית באיכות חייהן לאורך 
זמן. דרכי התמודדות עם דחק מיועדות להפחית את 
עוצמת הרגשות השליליים או לשנות את מאפייני 
המצב. במחקר הנוכחי נבחנו שתי דרכי התמודדות: 
שליטה ברגשות וחיפוש משמעות בקרב מחלימות 
סרטן שד, ונבדק התפקיד של דרכי ההתמודדות עם 

מצוקה רגשית.
מאה ושבעים מחלימות סרטן שד צעירות ומבוגרות, 
I-III, המצויות כשנה מסיום הטיפולים  בשלבים 

הכימיים ענו על שאלוני תפיסת דחק, שליטה 
ברגשות, חיפוש משמעות, ומצוקה רגשית. פרטים 
רפואיים נאספו מתיקי המחלימות משלושה מרכזיים 

אונקולוגיים בארץ.
מחלימות סרטן שד צעירות דיווחו על רמות גבוהות 
יותר של תפיסת הדחק ומצוקה רגשית, והשתמשו 
בדרך התמודדות של חיפוש משמעות. לעומתן, 
מחלימות סרטן שד מבוגרות דיווחו על רמות גבוהות 

של שליטה ברגשות.

הקדמה
סרטן השד הוא המחלה הממארת השכיחה ביותר בישראל 
 DeSantis, Ma, Bryan, & Jemal,( ובעולם המערבי בכלל
2014(. שיעורי ההיארעות בנשים חולות סרטן השד, עולים 
מגיל 30 ועד לשיא בגילאי 79-60, לאחר גיל זה נצפית ירידה 
בתחלואה )DeSantis et al., 2014(. נשים מבוגרות מחלימות 
סרטן שד הודרו ממרבית המחקרים הקליניים והפסיכו-
סוציאליים עד השנים האחרונות, וקיים ידע מוגבל בלבד 

אודות התמודדותן עם מחלת הסרטן בהשוואה לנשים 
 .)Freedman et al., 2016( צעירות יותר

התמודדות מוגדרת כמאמצים קוגניטיביים והתנהגותיים 
המשתנים תדיר, במטרה להתמודד עם דרישות ספציפיות, 
פנימיות או חיצוניות, אשר גוזלים ואף עולים על משאביו 
של האדם )Lazarus & Folkman, 1984(. להתמודדות שני 
תפקידים עיקריים: להפחית את עוצמת הרגשות השליליים 
העולים בעקבות האירוע המלחיץ, ו/או לשנות את מאפייני 
המצב הגורמים לדחק. במחקר הנוכחי נבדקו שתי דרכי 

התמודדות, שליטה ברגשות וחיפוש משמעות.
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ידועים, בעלות שליטה מספקת בעברית או בערבית. 
 )Cohen, 2003( חישוב גודל המדגם מתבסס על כהן
מתוך התוכנה GPower 3.1. גודל קבוצה מינימלי במבחני 
השוואה בין קבוצות, בהנחת גודל אפקט בינוני-גבוה, 

בעוצמה של 80. ואלפא=05. הינו 50 משתתפים בקבוצה. 

כלי המחקר

מצב  גיל,  אודות  פרטים  כלל  שאלון פרטים אישיים 

משפחתי, ארץ לידה, מספר ילדים, תעסוקה והכנסה. 
שאלון פרטים רפואיים כלל פרטים אודות זמן מהאבחון, סוג 

הגידול, השלב שבו אובחנה המחלה, סוג ניתוח, סוג טיפול, 
טיפולים תרופתיים, מחלות רקע ועוד. הפרטים נלקחו 

מהתיק הרפואי. 
תפיסת רמת דחק נבדקה באמצעות פריט בודד, המבקש 

להעריך את חווית הדחק הסובייקטיבית של המשתתפות, 
כאשר ציון גבוה משמעו תפיסת דחק גבוהה.

 Courtauld Emotional Control( שאלון שליטה ברגשות

Scale, CECS( )Watson & Greer, 1983(, נעשה שימוש 
בתת סולם שליטה ברגשות של מצב רוח דכאוני. מהימנות 
.α=0.88 פנימית לפי ערך אלפא של קרונבאך במחקר היתה
 The  Meaning  i n  L i fe ( משמעות  חיפוש  שאלון 

 Questionnaire, MLQ( )Steger, Frazier, Oishi, & Kaler,
2006(. נעשה שימוש בתת סולם לבחינת חיפוש המשמעות, 
במטרה לבחון זאת כדרך התמודדות. מהימנות פנימית לפי 

α =.0.92 ערך אלפא של קרונבאך במחקר הייתה
 Brief Symptom Inventory, BSI( שאלון מצוקה נפשית

Derogatis, 1975( )18(, בוחן שלוש קבוצות סימפטומים 
פסיכולוגיים, חרדה, דיכאון וסומטיזציה. מהימנות פנימית 
לפי ערך אלפא של קרונבאך במחקר הייתה α =.0.92 ו-0.82= 
α עבור דיכאון ומימדים סומטיים ו- α = 0.88 עבור חרדה. 

הליך המחקר
לפני תחילת המחקר התקבל אישור מוועדות הלסינקי של 
בתי החולים, לביצוע המחקר במכון האונקולוגי בקריה 
הרפואית רמב"ם בחיפה, במכון האונקולוגי בביה"ח "אסף 
הרופא" בצריפין, ובמכון האונקולוגי בביה"ח "מאיר" בכפר 
סבא. השאלונים הועברו למשתתפות במחקר בעת ביקור 
המעקב במרפאה, המתרחש באופן קבוע לאחר סיום 
הטיפולים הכימותרפיים. המשתתפות קיבלו הסבר מקיף 
על המחקר ומילאו את השאלונים בעברית או בערבית, 
בהתאם לשפת האם של המשתתפת. שאלון המחקר תורגם 
לערבית בשיטת תרגום-תרגום חוזר. הפרטים הרפואיים 
נאספו מתיקי המשתתפות. שיעור ההשתתפות הממוצע 
בשלושת המכונים האונקולוגים עמד על 85%, סיבות 
הסירוב העיקריות היו: עייפות, אי רצון להגיע שוב לביה"ח, 
מרחק גיאוגרפי, עסוקות בגלל עבודה או רצון להתרחק 

מהמחלה ולא לעסוק בה.

שליטה ברגשות מתוארת כיכולת לשמור רוב הזמן על 

רגשות חיוביים ופחות שליליים. הדגש הינו על יכולתו 
של האדם לנטות באופן פעיל מכיוון שלילי לחיובי 
)Gross, 2013(. היכולת הרבה לשלוט ברגשות מתאפשרת 
באמצעות מנגנון וויסות רגשי. תהליך הוויסות הרגשי, 
מסייע לאדם לשמור על רמת רגשות שליליים באופן שלא 
יפריע לתפקודו )Urry & Gross, 2010(. רוב המחקרים על 
הבדלי גיל מצביעים, כי למבוגרים שליטה ברגשות גבוהה 
יותר, וכי יכולת זו נמצאה בקשר עם שביעות רצון ורווחה 

.)Cohen, 2013( נפשית גבוהה יותר
דרך התמודדות נוספת בקרב מחלימות סרטן שד הינה 
חיפוש משמעות. חיפוש משמעות פירושו להעריך מחדש 
באופן חיובי את האירוע, למנות דברים בחיים שהשתנו 
בעקבות האירוע, ולציין את המידה שבה האירוע הגיוני או 
שנמצאה בו משמעות )Park & Folkman, 1997(. פעמים 
רבות, נסיבות האירוע אינן מאפשרות פתרון או שינוי 
המצב הקיים. לכן, חיפוש משמעות מהווה דרך התמודדות, 
 בהיותו מעניק תחושת שליטה בפתרון המצב הקיים
כי  נמצא  אורך  Park & Folkman(. במחקר  ,  1997 (
מאמצי חיפוש המשמעות נמצאו קשורים להסתגלות 
הסרטן ממחלת  ההחלמה  ך  בתהלי ותר  י  טובה 
 .)Park ,  Edmondson ,  Fenster ,  &  Blank ,  2008 (
כי  טוענים,  שד  סרטן  מחלימות  בקרב  מחקרים 
 לתהליך חיפוש המשמעות השלכות על מצוקה רגשית
)Degner, Hack, O’Neil, & Kristjanson, 2003(. מעל חצי 
ממחלימות סרטן השד במחקרם דיווחו על שינוי חיובי 
בחייהן, לאחר שהתבוננו באור חיובי על חוויית המחלה. 
ההתבוננות החיובית מאפשרת ממד חיובי לחוויה כואבת 

 .)Degner et al., 2003( ומסייע בהבניית משמעות
קיים מחסור בידע אמפירי אודות דרכי ההתמודדות בקרב 
מחלימות סרטן שד מבוגרות, ומעטים עוד יותר המחקרים 
שהשוו את דרכי ההתמודדות בין מחלימות מבוגרות 
וצעירות. מטרת המחקר לבחון דרכי התמודדות של שליטה 
ברגשות וחיפוש משמעות, בקרב מחלימות סרטן שד 
צעירות ומבוגרות, לאחר סיום הטיפולים הכימיים ולבחון 

את תפקיד דרכי ההתמודדות עם מצוקה רגשית.

שיטת המחקר

משתתפות המחקר

במחקר השתתפו 170 נשים מחלימות סרטן שד, שחולקו 
לשתי קבוצות על פי גילן: קבוצת נשים צעירות, שכללה 
120 משתתפות שגילן היה עד 60, וקבוצת נשים מבוגרות, 

שכללה 50 משתתפות שגילן היה מעל 60. 
קריטריונים להכללה: מחלימות סרטן השד בשלבים 
ראשוניים I-III, כחודש עד שנה מסיום הטיפולים הכימיים, 
ללא מחלת סרטן קודמת, ללא מצב דמנטי או מחלת נפש 
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לבקוביץ

ניתוח הנתונים

SPSS )גרסה  ניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת 
של  תקן  וסטיות  ממוצעים  התפלגויות,  חושבו   .)23
משתני המחקר. הבדלים בין קבוצות המחקר במשתנים 
הדמוגרפיים, הרפואיים ומשתני המחקר נבדקו באמצעות 

.ANOVA -רגרסיה מרובה ו ,t מבחן ,χ² מבחן

ממצאים

82-24, מרבית המשתתפות  בין  נע  גיל המשתתפות 
הצעירות והמבוגרות היו נשואות, יחד עם זאת, שיעור 
גבוה יותר של צעירות היו גרושות, בעוד 20% מהמבוגרות 
היו אלמנות. מעל 60% מהמשתתפות לא עבדו בתקופת 
הטיפולים. לפני אבחון המחלה, מעל 75% מהמשתתפות 
הצעירות עבדו, בהשוואה ל-50% מהמשתתפות המבוגרות 

)לוח 1(. 
בשתי הקבוצות, כ-70% מהמשתתפות עברו ניתוח משמר 
רדיותרפיה.  קיבלו  70%-60% מהמשתתפות  וכ-  שד 
מאפיינים אלו לא נמצאו שונים בין קבוצות המחקר. ל- 25% 
מהמשתתפות בקבוצת הצעירות יש לפחות מחלה כרונית 
אחת, לעומת מעל 65% מהמשתתפות בקבוצת המבוגרות. 
המחלות הנפוצות ביותר בקרב כלל המדגם היו יתר לחץ 
דם )15%(, סוכרת )10.7%( והיפרליפידמיה )9%(. נמצא, 
כי הזמן שחלף בין סיום הטיפולים למילוי השאלון היה 
בממוצע כארבעה חודשים, הזמן שחלף בין קבלת האבחנה 
למילוי השאלון היה בממוצע כשמונה חודשים, והזמן 
שחלף בין קבלת האבחנה לסיום הטיפולים היה בממוצע 
 t כחצי שנה עד שבעה חודשים, בשתי הקבוצות. במבחני
למדגמים בלתי תלויים שבחנו את ההבדלים בין הקבוצות, 
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הצעירות לקבוצת 

המבוגרות באף אחד מהמשתנים )לוח 2(.
ממוצעים, סטיות תקן, הטווח של משתני המחקר מוצגים 
בלוח 3. ממוצעי שליטה ברגשות וחיפוש משמעות היו מעל 
מרכז הסקלה, ממוצע תפיסת הדחק היה במרכז הסקלה 
וממוצע רמת מצוקה הרגשית בקרב המשתתפות היו 
מתחת למרכז הסולם. מדדים אלו משקפים רמת שליטה 
ברגשות וחיפוש משמעות גבוהה, רמת דחק בינונית ורמת 

ממוצע רגשית נמוכה. 
נבדקו הבדלי הגיל לבין רמות דרכי ההתמודדות, שליטה 
ברגשות וחיפוש משמעות. נמצאו הבדלים מובהקים בין 
נשים מחלימות סרטן שד צעירות ומבוגרות, בממוצע 
השימוש בדרכי התמודדות באמצעות השליטה ברגשות 
וחיפוש המשמעות. נשים צעירות דיווחו על מידה רבה 
יותר של שימוש בדרכי חיפוש משמעות בהשוואה לנשים 
המבוגרות, לעומת זאת נשים מבוגרות דיווחו על מידה רבה 

יותר שליטה ברגשות בהשוואה לצעירות )לוח 3(.
בבחינת רגרסיה מרובה לבדיקת הקשר בין דרכי התמודדות 
)שליטה ברגשות וחיפוש משמעות( לגיל, בבקרה על 

השוואההתפלגות

משתנה וערכים

קבוצת 
הצעירות

)n=120(

קבוצת 
המבוגרות

)n=50( 

χ² /z )df(

)%( N)%( N

)4(***31.50מצב משפחתי 

2 )4.0( 10 )8.3(רווקה

35 )70.0(  91 )75.8(   נשואה

2 )4.0( 1 19 )15.8( גרושה

10 )20.0( -אלמנה

)6( **20.07ארץ לידה

19 )38.0(79 )65.8(ישראל

19 )38.0(18 )15.0(מזרח אירופה

3 )6.0(2 )1.7( 1מערב אירופה

1 )2.0( 21 )1.7( 1ארה”ב

4 )8.0(2 )1.7( 1אפריקה

1 )2.0(7 )5.8(אחר

)2( 1.45תעסוקה

34 )69.4(77 )66.4(לא עובדת

8 )16.3(14 )12.1(משרה חלקית

7 )14.3(25 )21.6(משרה מלאה

)1( **7.01תעסוקה לפני אבחון המחלה

26 )56.5(89 )77.4(כן

20 )43.5(26 )22.6(לא

)3( *9.04דת

47 )95.9(91 )76.5(יהודייה

1 )2.0( 91 )7.6(נוצרייה

1 )2.0( 181 )15.1(מוסלמית

-1 )0.8(אחר

 *p <0.05 **p <0.01 ***p <0.001

1במשתנים שבהם ישנם פחות משני אנשים באחד התאים 

חושב מתאם פישר. 

1: התפלגות והבדלים במאפייני הרקע של קבוצת  לוח 
)n=170( הצעירות וקבוצת המבוגרות
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לוח 2: התפלגות והבדלים במאפיינים רפואיים של קבוצת 

)n=170( הצעירות וקבוצת המבוגרות

השוואההתפלגות

משתנה וערכים

קבוצת 
הצעירות

)n=120( 

קבוצת 
המבוגרות

)n=50( 

χ² (df(

)%( N)%( N

(2) 1.42שלב הסרטן

I)23.4( 26)31.2( 14

II)44.2( 49)44.4( 20

III)32.4( 36)24.4( 11

(1) 0.61סוג ניתוח

 ניתוח משמר שד
)Lumpectomy(

)65.2( 73)72.2( 26

 כריתת שד
(Mastectomy)

)34.8( 39)27.8( 10

ניתוח שחזור שד 
Reconstruction

)9.0( 10)2.9( 11.45 (1)

(1) 20.71 )4.0(9 )7.5(טיפול הורמונלי

(1) 210.20 )42.0(46 )38.3(טיפול ביולוגי

(1) 300.30 )60.0(83 )69.2(רדיותרפיה

*p <0.05  **p <0.01  ***p <0.001*p < 0.05  , **p < 0.01

*p <0.05  **p <0.01

קבוצת 
הצעירות

)n=120( 

קבוצת 
המבוגרות

)n=50( 

השוואה

MSDMSDt(168)

תפיסת 
דחק

5.382.844.592.381.70*

שליטה 
ברגשות

2.731.023.01.910-1.66*

חיפוש 
משמעות

3.891.573.351.382.11*

מצוקה 
רגשית

1.170.850.870.872.28*

3: ממוצעים וסטיות תקן במשתני המחקר עבור  לוח 

)n=170( קבוצת הצעירות וקבוצת המבוגרות

לוח 4: רגרסיה לבדיקת הקשר בין דרכי התמודדות )שליטה 

ברגשות וחיפוש משמעות( לגיל, בבקרה על משתני רקע 
)β ערכי(

חיפוש משמעותשליטה ברגשותמשתנה

11.-02.-הכנסה

07.-05.-דת 

04.-00.שלב המחלה  

קבלת טיפול 
ביולוגי 

.09.06

13.-*17.גיל

F(df)1.05 )5,135(1.29 )4,135(

R²0.04*0.05

משתני רקע )לוח 4(. כאשר המשתנה הבלתי תלוי היה 
קבוצת הגיל )עד גיל 59, גיל 60 ומעלה( והמשתנים התלויים 
היו שליטה ברגשות וחיפוש משמעות. המודל הסביר 4% 
מהשונות בשליטה רגשית, ונמצא קשר מובהק בין שליטה 
רגשית לבין גיל. כמו כן, המודל הסביר 5% מהשונות 
בחיפוש משמעות, אך לא נמצא קשר בין חיפוש משמעות 

לבין גיל. 
גיל לדרכי התמודדות  לאור היותם של הקשרים בין 
ליניאריים, נבדק גם הקשר בין גיל כמשתנה רציף לבין 
דרכי התמודדות, נמצא קשר מובהק עם שליטה ברגשות 
 .)r=.075, p=.05( וכן עם חיפוש משמעות )r=.17, p=.05(
הקשר בין גיל כמשתנה רציף לבין שליטה ברגשות נשאר 
מובהק אך באופן שולי )F)1,126(=3.75, p=.05(, ואילו הקשר 
בין גיל כמשתנה רציף וחיפוש משמעות נעשה לא מובהק 

)F)1,126(=2.18, p=.14(. כל זאת בפיקוח על משתני הרקע 
הכנסה, דת, שלב המחלה וקבלת טיפול ביולוגי.

לסיכום, מחלימות סרטן שד צעירות דיווחו על רמות 
גבוהות יותר של תפיסת דחק ומצוקה רגשית, בהשוואה 
למחלימות סרטן שד מבוגרות. עוד נמצא הבדל מובהק, 
בין נשים מחלימות סרטן שד צעירות ומבוגרות בדרכי 
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לבקוביץ

התמודדות, כאשר נשים מבוגרות דיווחו על רמות גבוהות 
יותר של דרכי התמודדות ושליטה ברגשות, בהשוואה 
לנשים צעירות. לעומתן, נשים צעירות דיווחו על מידה רבה 

יותר של שימוש בדרכי חיפוש משמעות )לוח 3(. 

דיון
בדרכי  בשימוש  גיל  הבדלי  נמצאו  הנוכחי  במחקר 
ההתמודדות, בקרב מחלימות סרטן שד לאחר סיום 
הטיפולים הכימותרפיים, כאשר רמת השימוש בהתמודדות 
באמצעות שליטה ברגשות של הנשים המבוגרות היתה 
גבוהה יותר, בהשוואה לזו של הנשים הצעירות, בעוד 
התמודדות באמצעות חיפוש משמעות היתה גבוהה יותר 
בקרב הנשים הצעירות. הבדלים אלו נמצאו עקביים גם 
בעת בקרה על משתני רקע, בהתייחס לשליטה ברגשות. 
ממצא זה תואם מחקרים קודמים בהם נמצא, כי מבוגרים 
מפעילים יותר מנגנונים של שליטה ברגשות בהשוואה 

 .)Cohen, 2013( לצעירים
הסבר אפשרי לרמות השליטה ברגשות הגבוהות יותר 
בקרב מבוגרים, בהשוואה לצעירים, מתבסס על תהליכי 
תהליכי  שבזקנה  טוענים,  חוקרים  הרגשי.  הוויסות 
וויסות רגשות נעשים ביעילות רבה יותר, תוך בחירה 
מוצלחת יותר של מיקוד ברגשות ופיצוי על משאבים 
פנימיים וחיצוניים )Urry & Gross, 2010( וזאת הודות 
נמצאים  הם  בו  ולשלב ההתפתחותי  חייהם  לניסיון 
)Urry & Gross, 2010(. בעקבות תהליכי ויסות יעילים 
יותר משקל  יותר, אנשים מבוגרים רבים נוטים לתת 
למידע החיובי שהם מקבלים, מאשר למידע השלילי, 
יותר בביטויי רגשות שליליים  וכתוצאה מכך לשלוט 
 Knight, Seymour, Gaunt, Baker, Nesmith, & Mather,(

 .)2007
בהתייחס לדרך ההתמודדות של חיפוש משמעות, מספר 
מחקרים תומכים בממצאי המחקר הנוכחי ומצביעים 
כי צעירים בכלל וחולי סרטן צעירים בפרט, מדווחים 
למבוגרים בהשוואה  יותר,  רב  חיפוש משמעות   על 
)Derogatis, 1975(. במחקר אורך שעקב אחר חולי סרטן, 
נמצא כי לאורך זמן צעירים דיווחו על יותר מחשבות 
אודות מחלת הסרטן, אך גם על יותר חיפוש משמעות, 
בהשוואה לקבוצת המבוגרים. הממצא אודות חיפוש 
יותר בקרב המשתתפות הצעירות,  משמעות הגבוה 
מצוי בהתאמה לתאוריות של התפתחות בטווח החיים, 
המציעות כי אנשים צעירים ידווחו על רמות גבוהות 
יותר של חיפוש משמעות בחיים, בהשוואה למבוגרים. 
חיים המערערים את תפיסות  אירועי  בעיקר לאחר 
הפרט אודות חייו, זאת בשל ההשקעה בחיפוש העצמי, 
 בגיבוש הזהות, ההשקעה בקריירה ובתפקידים החברתיים

 .)Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008(

ממצאי המחקר הנוכחי, המצביעים על ירידה ברמות 
תפיסת הדחק והמצוקה הרגשית עם הגיל, נתמכים על ידי 
מחקרים רבים, המראים כי נשים מבוגרות מחלימות סרטן 
השד מדווחות על רמות נמוכות יותר של רמות תפיסת 
הדחק ומצוקה רגשית, בהשוואה למחלימות סרטן השד 
 .)Linden, Vodermaier, MacKenzie, & Greig, 2012( צעירות
ניתן להסביר זאת במספר דרכים. ראשית, אנשים מבוגרים 
צברו רפרטואר רחב יותר של דרכי התמודדות לאורך 
החיים, והם מנסים לנצלו לצורך ההתמודדות הנוכחית 
 Bellury, Ellington, Beck, Stein, Pett, &( בשעת משבר
Clark, 2011(. שנית, לחולי סרטן זקנים יש פחות דרישות 
לזמן ולמשאבים ופחות ציפיות לעתיד, גורמים שיכולים 
 Linden et al.,( להקל על השפעות שליליות ממחלת הסרטן
2012(. שלישית, ייתכן שרמות המצוקה הרגשית הגבוהות 
של המחלימות הצעירות בהשוואה למבוגרות, מעידות 
על עומס הדרישות והמטלות איתן מתמודדות הצעירות 
)עבודה, טיפול בילדים(. בהתאם, נמצא בעבר כי מחלימות 
סרטן השד צעירות מדווחות על דרישות חברתיות ורגשיות 
רבות יותר )Sammarco, 2009(. הסבר אפשרי נוסף, טמון 
באורח חייהן של הנשים המבוגרות, ייתכן שהמחלימות 
המבוגרות מדווחות על פחות תחושת דחק, מכיוון שיש להן 

יותר זמן לנוח והן יותר פנויות לטפל בעצמן. 
חוזקו של המחקר הוא בכך שבחן קבוצה הומוגנית של 
מחלימות סרטן שד, אשר כולן קיבלו טיפולים כימיים, 
והיו עד שנה לאחר סיום הטיפולים. ההומוגניות במאפייני 
הטיפול אפשרה לבקר את ההשפעה של הטיפולים 
הכימיים, אשר לא תמיד בוקרה במחקרים קודמים, ולכן 
ההבדלים בין משתני המחקר שונים מאשר במחקרים 
הקודמים, אך ייתכן שמשתנה הטיפול הכימי מהווה מדד 

טוב יותר בשל הבקרה על סוג הטיפול.
למחקר מספר מגבלות. המגבלה העיקרית היא היותו 
מחקר-חתך, ולא ניתן להסיק על כיווניות או על סיבתיות 
בקשרים שבין משתני המחקר. יש להתייחס בזהירות 
להכללת הממצאים על אוכלוסיה רחבה יותר. יחד עם 
זאת, המשתתפות היו משלושה מקורות שונים המשרתים 
אוכלוסיה מגוונת של מטופלים באזור גאוגרפי גדול, 
וממוצע ההיענות היה גבוה. מגבלה נוספת היא הפער בין 
מספר המשתתפות בקבוצת המחלימות הצעירות ובין 
מספר המשתתפות בקבוצת המחלימות המבוגרות. הבדל 
זה נוצר בעקבות מספר נמוך יותר של חולות סרטן שד 
מבוגרות שעוברות טיפולים כימיים, ובגלל שחלק מהנשים 
המבוגרות אינן דוברות וקוראות עברית או ערבית ולכן לא 

יכלו להשתתף במחקר. 
מומלץ להמשיך ולחקור את ההבדלים בין מחלימות 
סרטן שד צעירות ומבוגרות, על ידי בדיקת אוכלוסיה 
גדולה יותר בהיקפה. מחקרי אורך עשויים לסייע בהבנת 
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דרכי ההתמודדות לאורך שלבי המחלה, תוך התמקדות 
בצמתים מרכזיים בחיי הנשים. יש מקום להמשיך ולהעמיק 
בהבנת תפקיד דרכי ההתמודדות בקרב המחלימות ובחינת 
הקשרים עם הסימפטומים. יש להדגיש את חשיבות 
העבודה בצוות רב-מקצועי, אשר יכולה להיות יעילה 
לעבודה עם מחלימות סרטן שד צעירות ומבוגרות. דרכי 
הטיפול צריכות לקחת בחשבון סוגיות ייחודיות לגיל 

והתאמת דרכי התערבות לכל אוכלוסיה. 
המחקר נערך בתמיכת הקרן הלאומית למדע והאגודה 

למלחמה בסרטן. 
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