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  و پارامترهاي اولیه بیماران مبتال به سرطان پستانبررسی شیوع  عنوان: 

  محسن طالبی زاده ، سید شاهین افتخاري ، شروین رشیدي نیا ، محمد صالح صادقی نویسندگان:
  دکتر بهروز غریب  نویسنده مسئول:

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم وابستگی سازمانی:  
  mohsen.700121@yahoo.com ایمیل:   
 

با توجه به  .باشدمقدمه و اهداف: تشخیص زودهنگام سرطان پستان به منظور بهبود پیامدها و میزان بقاء بسیار مهم می
هاي بسیاري را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در پی دارد و با توجه به فقدان مطالعه آماري اینکه سرطان هزینه

طالعات آماري جامع و مستند از وضعیت بیماران مبتال به این نوع سرطان، بر مشابه در شهر قم و نیز در دست نبودن ا
آن شدیم تا در قالب مطالعه پیش رو از وضعیت این بیماري با بررسی هیستوشیمی و میزان پراکندگی و اثر گذاري 

متاستاز بیماري و  هاي انکوژن ونیز وضعیت میزان و مرحلههاي هورمونی و پروتئینهاي مختلف نظیر گیرندهمارکر
تر و کارا ریزي هدفمندهایی از این دست نمایی شفاف ترسیم نماییم و اطالعاتی جامع و کاربردي با هدف برنامهفاکتور

در این بررسی آماري تر و اتخاذ رویکرد مناسب درمانی و نیز ارزیابی رویکرد کنونی در دسترس قرار دهیم.روش کار: 
ها مطالعه و  آوري داده وارد مطالعه شدند. ابزار جمعدرمانگاه بقیه اهللا (عج) سرطان پستان به  بیمار مبتال به 145تعداد 

به این منظور، وضعیت ایمونوهیستوشیمی هاي بایگانی شده بیماران در این مرکز درمانی بود. بررسی پرونده
ي از نظر متاستاز و مرحله و ریسک فاکتورهاي سن و چاقی ، و وضعیت بیمار HER-2و  PR, ERبیومارکرهاي 

مثبت بودند.  HER2و  ER ،PR% بیماران از نظر 10,4بیماري مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها : در این مطالعه 
% 15,2مثبت بودند و  HER2و  -ER- ،PR% بیماران 12,8منفی بودند.  HER2و  +ER+ ،PR% افراد 30,4

 Stage IIسال بود و اکثر بیماران با  45د. پیک سنی بیماري منفی بودن HER2و  ER ،PRبیماران نیز از نظر 
 سرطان پستان مراجعه کردند.
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