
 

 

  1387 پاييز، دوم، شماره اول سال ، ايرانهاي پستان فصلنامه بيماري

  ارزيابي خطر ابتال به سرطان پستان با استفاده از مدل گيل
  رشت) س(  كارشناس ارشد مامايي، مركز آموزشي درماني الزهرا:طاهره سيدنوري
  رشت )س(مركز آموزشي درماني الزهرا كارشناس مامايي، :طيبه زحمتكش

   رشت)س(مركز آموزشي درماني الزهرا كارشناس مامايي، :ه ماليي طاهر
  رشت) س(مركز آموزشي درماني الزهراكارشناس مامايي، : پوران اكبري
  رشت) س(مركز آموزشي درماني الزهراكارشناس مامايي، : زهرا حقي

 رشت) س(مركز آموزشي درماني الزهرا كارشناس مامايي، :پرندك محسني آزاد
  

  
    
                  
  
  چكيده

ترين بدخيمي و دومين علت مرگ بر  عليرغم پيشرفت در پيشگيري، تشخيص و درمان سرطان پستان، اين بيماري هنوز شايع: مقدمه
مدل گيل با استفاده از پارامترهاي مهم باليني بطور وسيعي براي تعيين خطر ابتال به سرطان پستان در مشاوره . اثر سرطان در زنان است

العمر  هدف از اين مطالعه تخمين خطر پنج ساله و خطر مادام. شود هاي تكميلي راديوگرافي و ژنتيك استفاده مي رورت بررسييا تعيين ض
  .باشد مي )س( سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به بيمارستان دولتي زنان الزهرا

هاي مختلف تنها بيمارستان دولتي  ه به كلينيك خانم مراجعه كنند314 بر روي 1386 اين مطالعه مقطعي در سال :روش بررسي
برآورد خطر با استفاده از .  سال يا بيشتر بوده و سابقه سرطان پستان نداشتند35كنندگان،  شركتسن . تخصصي زنان شهر رشت انجام شد

ال صورت ؤ س8ي مشتمل بر ا آزمون كامپيوتري گيل طراحي شده توسط مؤسسه ملي سرطان اياالت متحده و بر اساس اطالعات پرسشنامه
تجزيه و تحليل .  مطالعه تأييد روايي شده است5اين آزمون توسط حداقل . نشان دهنده افزايش خطر بود% 66/1گرفت كه نمرات بيشتر از 

  . انجام شد SPSS.10ها با استفاده از نرم افزار داده
حداقل يك فاميل درجه يك مبتال %) 4/5(نفر 17. بود) 81 تا 35فاصله ( سال 8/45 ± 4/9 متوسط سن شركت كنندگان :يافته ها

با % 8/0± 1 ساله 5 ميانگين خطر. داراي افزايش خطر بودند%) 1/5( نفر 16بيوپسي شده و %) 4/6( نفر 20 شده به سرطان پستان داشته،
 ساله و 5ه از ميانگين خطر محاسبه گرديد ك%) 8-4/49(با محدوده % 9 ± 9/3و ميانگين خطر تاپايان عمر %) 1-5/12(محدوده 

  .و نژاد كمتر بود العمر براي همان سن مادام
 جهت ، با توجه به افزايش ميانگين خطر و تعداد افراد در معرض خطر در مطالعه ما در مقايسه با مطالعه مشابه خارجي:نتيجه گيري

 ميزان خطر و معرفي ،اوليه توانايي پيدا كردن عوامل خطرهاي  هاي عامل مراقبت پيشگيري از افزايش مرگ و مير، الزم است كه درمانگاه
  .لذا استفاده روتين از مدل گيل در زمينه پيشگيري از سرطان پستان توصيه مي گردد. افراد پرخطر را داشته باشند

  
  ارزيابي خطر، سرطان پستان، مدل گيل:واژه هاي كليدي

  
 

  
  طاهره سيدنوري، رشت، خيابان نامجو: آدرس نويسنده پاسخگو

 tara_noori@yahoo.com: پست الكترونيك  09111372632:تلفن
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  مقدمه
 سراسر دنياست ترين بدخيمي زنان در سرطان پستان شايع

هاي ناشي از  از مرگ% 15ها و  از كل سرطان% 30بطوريكه] 1[
در ايران سرطان ]. 2[سرطان در ميان زنان مربوط به آن است 

از كل موارد گزارش شده سرطان را تشكيل % 4/21پستان 
 4/22ميزان خام بروز سرطان پستان در ايران معادل . دهد مي

هاي موجود حكايت از   داده زن برآورد شده و100000در هر 
آن دارد كه بيماري در ايران روند افزايشي در پيش گرفته و از 

هاي ثبت شده در   به بعد مقام اول را در بين سرطان1378سال 
اين اطالعات نشان دهنده نيازمندي به ]. 3[كشور دارد 

در اين . هاي پيشگيرانه در زمينه سرطان پستان است استراتژي
سرطان ]. 4[ بروز سرطان پستان گام اول است راستا تخمين

پستان يك بيماري چند عاملي است و وضعيت هورموني، 
هاي  تاريخچه باروري، سابقه بيماري قبلي پستان، اندازه

انتروپومتريك، مشخصات دموگرافيك و سابقه فاميلي سرطان 
شوند  پستان يا تخمدان عوامل خطر مرتبط با آن محسوب مي

 بر غربالگري سرطان پستان با ماموگرافي كه عالوه]. 8-5[
خيلي مورد استقبال نيست، سنجش خطر سرطان پستان با 
تعيين جهش ژني نيز به دليل گران بودن و مسائل اخالقي 
همراه، كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و از طرفي كاربرد آن 

هاي اوليه با   بدين منظور تست.براي عموم مناسب نيست
ها روش مناسب و مقرون  هاي رياضي در مشاوره از مدلاستفاده 
ترين تست در اين  رايج]. 9-11[اي محسوب مي گردند  به صرفه

اي بزرگ   است كه بر اساس اطالعات پروژه1زمينه مدل گيل
 بر بيش از 1980 تا 1973هاي  فراهم شده است و در سال

توان  و با استفاده از آن مي] 12[ زن انجام شد 280000
احتمال بروز سرطان موضعي و مهاجم پستان را بر اساس عوامل 

 سال آينده و همچنين به طور 5مهم باليني خطرزا براي 
مدل مورد نظر در نژادهاي مختلف . العمر تخمين زد مادام

تعيين % 66/1 ساله آن 5آزمايش شده و نقطه خطر قراردادي 
ر پنج هدف از اين مطالعه تخمين خط]. 12-14[گرديده است 

العمر سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به  ساله و خطر مادام
 و مقايسه آن با متوسط خطر )س(بيمارستان دولتي زنان الزهرا

 .همان سن و نژاد بود

 روش بررسي
گيري آسان بـر    با روش نمونه   1386اين مطالعه توصيفي درسال     

ــه كلينيــك 314 ــا   خــانم مراجعــه كننــده ب هــاي مختلــف تنه
هـاي    ارستان دولتي تخصصي زنان شهر رشت شامل كلينيك       بيم

معيـار  . ژنيكولوژي، تنظيم خانواده، پرناتال و نـازايي انجـام شـد          
 سال و بيشتر و نداشتن سـابقه سـرطان       35ورود به مطالعه سن     

                                                 
1 Gail 

برآورد خطر با اسـتفاده از آزمـون كـامپيوتري گيـل            . پستان بود 
تحـده صـورت    طراحي شده توسط مؤسسه ملي سرطان اياالت م       

ييـد روايـي شـده      أ مطالعـه ت   5اين آزمون توسط حداقل     . گرفت
ــت  ــشنامه   ]. 15-18 و12[اس ــات، پرس ــردآوري اطالع ــزار گ اب

ال مربوط به ؤ س8مشتمل بر  مؤسسه ملي سرطان اياالت متحده
. وجود سابقه سرطان پستان و عوامل مهم خطرزاي مربوطه بـود          

 قاعدگي، سن زمـان     اين عوامل عبارتند از سن، سن زمان شروع       
 وجـود   ،هاي انجام شده از پستان      اولين تولد زنده، تعداد بيوپسي    

/ خـواهر / مـادر (هايپرپالزي غيرطبيعي، تعداد فاميل درجـه اول        
نمـره بيـشتر از     ]. 19و  12[مبتال شده به بيماري و نـژاد        ) دختر

نمـرات تمـامي    .  سـاله بـود    5نشان دهنده افزايش خطر     % 66/1
نمرات متوسط آنان براي همان سن و نژاد از         شركت كنندگان و    

طريق اينترنت از سايت مؤسسه ملي سرطان اياالت متحده اخذ          
   . شد

اين سايت نمرات داوطلبان و نمرات متوسط براي همان 
سن و نژاد را كه بر اساس مطالعه آماري گيل و ساير مطالعات 

ار جديدتر در جمعيت اياالت متحده محاسبه شده است، در اختي
ها با استفاده از  تجزيه و تحليل داده]. 20[گذارد  آنان مي

  .  انجام شدSPSS.10افزار  نرم
 سال با دامنه 8/45 ± 4/9متوسط سن شركت كنندگان 

سن شروع اولين قاعدگي در بيشتر افراد يعني .  بود81 تا 35
بيشترين تعداد يعني . سال بود13تا 12بين %) 50( نفر 157
 اولين 25 -29 و 20-24هاي سني  در گروه) %4/34( نفر 108

 نفر 16. زايمان منجر به تولد زنده خود را تجربه كرده بودند
 فاميل درجه يك مبتال شده به 2يك فاميل و يك نفر %) 1/5(

بيوپسي شده بودند كه %) 4/6( نفر 20سرطان پستان داشتند، 
  د و هيچ از آنها بيش از يكبار بو%)5/2( نفر 8تعداد بيوپسي در 

). 1  شمارهجدول(يك نتيجه هايپرپالزي آتيپيك نداشتند 
و %) 1/0-%5/12(با محدوده % 8/0±1 ساله 5 ميانگين خطر

%) 8-% 4/49( با محدوده %9±9/3ميانگين خطر تا پايان عمر 
العمر براي   ساله و مادام5محاسبه گرديد كه از ميانگين خطر 

 نفر 16 در كل .)2 ه شمارجدول(و نژاد كمتر بود  همان سن
 ).1  شمارهنمودار( ساله بودند 5داراي افزايش خطر %) 1/5(

  بحث
در شيكاگو ) 2000(2در مطالعه مشابه ابورستم و هربولشيمر

مورد و تعداد افراد فاميل درجه يك %) 6/11 (37بيوپسي  تعداد
%) 8/8 (28مبتال شده به سرطان پستان ) دختر/ خواهر/ مادر(

 5 همچنين ميانگين خطر. العه حاضر بيشتر استبوده كه از مط
بوده كه از ميانگين خطر %) 2/0-%6/4با محدوده % (68/0ساله 

در عين حال در مطالعه .  ساله در اين مطالعه كمتر است5
                                                 
2 Abu-Rustum  and  Herbolsheimer  
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 ٥٥

رطان پستان در مدل نسبي عوامل خطر س فراواني مطلق و -1جدول 
  گيل

 )درصد(تعداد   عوامل خطر

  :سن شركت كنندگان
44-35  
54-45  
64-55  
65 > 

  
165)5/52(  
95)3/30(  
39)4/12(  
15)8/4(  

  :اولين بار قاعدگي
11-7  
13-12  
14>  

  
51)2/16(  

157)50(  
90)7/28(  

  :اولين زايمان منجربه تولد زنده
  نامعلوم

  بدون زايمان
20<  
24-20  
29- 25  
30>   

  
4)3/1(  
6)9/1(  

108)4/34(  
108)4/34(  
63)1/20(  

25)9/7(  
  :فاميل درجه اول مبتال به سرطان پستان

  نامعلوم
  هيچكس

  نفر1
  نفر1بيش از 

  
1)3/0(  
296)3/94(  
16)1/5(  
1)3/0(  

  :انجام بيوپسي
  نامعلوم

  خير
  :بله
  بار1

  بار1بيش از 

  
2)6/0(  

292)93(  
20)4/6(  
12)9/3(  
8)5/2(  

 
   به درصد ار توصيفي مقادير خطر سرطان پستانآم -2جدول 

انحراف   ميانگين  
  معيار

  حداكثر  حداقل

  5/12  1/0  996/0  842/0  ساله 5 خطر
ساله براي  5متوسط خطر 
  ادژن همان سن و

943/0  526/0  3/0  2/2  

  4/49  8/0  869/3  005/9  خطر مادام العمر
العمر  متوسط خطر مادام
  نژاد براي همان سن و

484/11  443/2  8/2  43  

  ساله سرطان پستان5ميزان خطر  -1نمودار 

staging risk

high risklow risk
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 5 ساله سرطان پستان از متوسط خطر 5حاضر ميزان خطر 
ساله براي همان سن و نژاد كمتر و همچنين ميزان خطر 

العمر براي همان  عمر سرطان پستان از متوسط خطر مادامال مادام
  .سن و نژاد كمتر بوده است

از سوي ديگر با وجودي كه افراد مورد پژوهش در مطالعه 
هاي ژنيكولوژي و انكولوژي  ابورستم و هربولشيمر از كلينيك

انتخاب شده بودند، تعداد افراد پرخطر در مطالعه ابورستم و 
بوده كه از مطالعه ما بسيار كمتر است %) 5/2 (8هربولشيمر 

در ايران روند افزايشي در  سرطان پستان همچنان كه]. 14[
رود كه همانند ساير نقاط ايران، استان  پيش گرفته، احتمال مي

گيالن نيز در معرض خطر باالي سرطان پستان باشد و بدين 
. ترتيب باال بودن تعداد افراد در معرض خطر توجيه شود

 با مدل گيل سرطان پستانگردد كه ارزيابي خطر  نهاد ميپيش
ها و نقاط ديگر كشور نيز مورد بررسي و مقايسه قرار  در جمعيت

  .گرفته و مدل آماري بر اساس جمعيت زنان ايران بدست آيد
ثر بيشتري در ابتالي به ؤبا گذشت زمان فاكتورهاي م

ترين با اين حال سن، مهم. شوند  شناخته ميسرطان پستان
 سال كم 40ميزان بروز زير . گردد عامل مؤثر مربوطه تلقي مي

پس از سن مهمترين . يابد  سال به باال افزايش مي50بوده و از 
عامل سابقه خانوادگي سرطان پستان يا تخمدان است و در اين 
ميان تعداد افراد مبتال، نوع سرطان و سن شروع ابتال افراد 

در ميان زنان در معرض اين . تفاميل در ميزان خطر مؤثر اس
 و سرطان پستانعامل خطر، ميزان كمي از ابتال، به وراثت ژني 

 BRCA2  و BRCA1تخمدان و حاملين بويژه دو ژن اتوزوم 
چندين فاكتور مربوط به باروري نيز بطور . اختصاص دارد

 دخالت دارند ولي خطر آنها كمتر  سرطان پستانمشخص در
زنان داراي سابقه چند زايمان و اولين زايمان در سنين . است

. پايينتر نسبت به زنان نولي پار، در معرض خطر كمتري هستند
افزايش طول مدت باروري، شروع قاعدگي در سن پايين و 

 مرتبط است سرطان پستانيائسگي در سن باال، با افزايش خطر 
 هورمون درماني در يائسگي، نمايه توده بدني باال و و باالخره

برخي تغييرات پيش سرطاني نظير هايپرپالزي آتيپيك، خطر 
با وجود تعداد زياد عوامل .  را افزايش مي دهدسرطان پستان

يابد و تعيين  خطر، نياز به سنجش خطر در افراد افزايش مي
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. شكان است در افراد، چالشي فراروي پزسرطان پستانخطر پايه 
تنها ابزاري كه بدين منظور بطور وسيعي مورد استفاده قرار 

گيرد شاخص گيل است كه با در نظر گرفتن تعدادي از  مي
عوامل، خطر پايه را محاسبه كرده و آنرا با زناني در همان سن و 

  ].21و14، 12[كند  نژاد مقايسه مي
 از نقطه نظر باليني با تعيين خطر سرطان پستان امكان
چند انتخاب در زمينه اداره بيماري براي پزشك و بيمار وجود 

 اول مراقبت ويژه شامل شروع ماموگرافي، خودآزمايي .دارد
 ماهه و 6ماهانه پستان، معاينات مكرر پستان بطور ساالنه يا 

 سالگي، دوم پيشگيري دارويي با تاموكسيفن 30سونوگرافي از 
انه و چهارم اصالح رژيم يا رالوكسيفن، سوم ماستكتومي پيشگير

  ].                            22 و2[غذايي 
چنانچه توصيه سازمان غذا و داروي اياالت متحده مبني بر 
استفاده از تاموكسيفن در پيشگيري از سرطان پستان در نمرات 

مدنظر قرار گيرد، ] 23[در آزمون گيل % 7/1مساوي و باالتر از 
انگين خطر و تعداد افراد در معرض خطر با توجه به باال بودن مي

در مطالعه ما، استفاده روتين از اين مدل در برآورد خطر 
 به عالوه با مشخص شدن افراد پرخطر. رسد ضروري به نظر مي

توان با مجموعه اقدامات پيشگيري از سرطان   ميبراي ابتال
پستان و ارجاع بهنگام افراد گام مهمي در كاهش مرگ و مير و 

ايش كيفيت زندگي افراد برداشت، بخصوص كه تحقيقات در افز
تر بودن سن ابتال به سرطان پستان است  ايران حاكي از پايين

]3 .[  
هاي  با توجه به مراجعه عموم به مراكز عامل مراقبت

بهداشتي يا درماني زنان، الزم است تا كاركنان آنها بويژه ماماها 
به سرطان پستان را بر توانايي پيدا كردن عوامل خطر مربوط 

اساس اطالعات شخصي افراد داشته باشند و بر اساس آن 
هاي الزم را ارائه نموده و در مواقع لزوم  پيشنهادات و آموزش

لذا آموزش كاركنان . افراد را به متخصصين مربوطه ارجاع دهند
  .  گردد اين مراكز در خصوص استفاده از شاخص گيل توصيه مي
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