
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


286 
 
 

 

 

 

 

 
P5-28 

رزیابی مدل گیل در تعیین میزان خطر ابتال به بدخیمی پستانا  
 

زاده دکتر بهرنگ عاشوري 1* زاده فخار حانیه باشی - 2 4ابولفضل راد – 3دکتر محمد محمد زاده –   

 دانشگاه علوم پزشکی سبزواربخش جراحی عمومی،  نویسنده مسئول:*

haniyehfakhar@yahoo.com  
  وم پزشکی سبزواردانشگاه عل -متخصص جراحی عمومی  .١
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  –)(Ph.Dدانشجوي دکتراي پروتئومیکس کاربردي  .٢

٣. PHd   دانشگاه علوم پزشکی سبزواراستادیار  –فیزیولوژي 

  مربی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار –کارشناس ارشد ژنتیک انسانی  .٤

  چکیده
تر نقاط جهان است. در کشور ما و در استان گیالن نیز فراوانی آن با توجه بـه آمارهـاي   ترین بدخیمی در زنان در بیش مقدمه: بدخیمی پستان شایع

  هاي اخیر سیري فزاینده نشان داده است.   آوري شده مرکز بهداشت استان در سال جمع
هـا در زنـان    اثـر بـدخیمی  هاي انجام شده براي تشخیص و درمان زود هنگام هنوز هم دومین علت شایع مرگ بر  رغم تالش این نوع بدخیمی به

) یکی از ابزارهایی است که با هدف تعیین میزان خطر بدخیمی پستان در تمام طول زنـدگی و شناسـایی زنـان در معـرض     Gailاست. مدل گیل(
  خطر ابداع شده است.

  هدف: تعیین اعتبار پیشگویی خطر بدخیمی پستان در زنان استان گیالن 
هـاي تـابع دانشـگاه علـوم پزشـکی       درمانی و بیمارستان -کننده به مراکز آموزشی زن مراجعه 260رت مقطعی بر ها: این مطالعه به صو مواد و روش

ها در دو گروه سالم (شاهد) و بیمار دچار بدخیمی پستان (مـورد) و بـا جداسـازي شـهري و روسـتایی       است. نمونه انجام شده 1390گیالن در سال 
اي صـورت گرفـت    پیوتري گیل طراحی شده توسط موسسه ملی بدخیمی ایاالت متحده و بر اساس پرسشنامهآورد خطر با آزمون کام انجام شد. بر

  انجام شد. SPSS 16افزار  ها با نرم % در آن نشان دهنده افزایش خطر بود تجزیه و تحلیل داده 7/1که نمره بیشتر از 
و میانگین نمره گیـل   76/0±46/0هاي پژوهش  سال در نمونه 5ره گیل براي سالگی بود. میانگین نم 51/48±3/8کنندگان  نتایج: متوسط سن شرکت

بـه   25/1هاي متفاوت، ما در نقطه برش مساوي  % در هر دو گروه بود. با محاسبه حساس و اختصاصی بودن نقطه برش135/1±3/2در طول عمر افراد
  ها براي کاربردي کردن مدل گیل در استان گیالن رسیدیم. بهترین ویژگی

ـ    نتیجه ل گیري: با توجه به افزایش میانگین خطر و تعداد افراد در معرض خطر در مطالعه ما در مقایسه با مطالعه مشابه خارجی، اسـتفاده از مـدل گی
 7/1ه گیـل بـاالي   % افراد گروه بیماران نمر6/9که در این مطالعه فقط آید. اما با توجه به این میر، بایسته به نظر می و براي پیشگیري از افزایش مرگ

رسد مدل گیل با احتساب این عوامل خطر، توان پیشگویی میزان خطر ابتالي به بـدخیمی پسـتان در اسـتان گـیالن را نـدارد.       داشتند، به نظر می
  کنیم. را براي کاربردي کردن مدل گیل در استان گیالن پیشنهاد می 25/1بنابراین، ما عدد 

  
  مل خطر/ (مدل گیل)ها: سرطان پستان/ عوا کلید واژه
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