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 سپاسگزاری 
شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه 

 ..که هر چه دارم از اوست یخدای،  زندگیست

ا را که هستی مان بخشید و به سپاس بی کران پروردگار یکت

طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و 

دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را 

به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او ،  روزیمان ساخت

 .نکوشم

، پدر و مادری فداکار بخشندگیخدای را بسی شاکرم که از روی 

م ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از نصبی

ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم 

لدینی که بودنشان تاج افتخاری وا          و دانش تالش نمایم. 

است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو 

م بوده اند دستم را گرفتند و وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ا

راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. 

وذکر و  و انسان بودن را معنا کردندی آموزگارانی که برایم زندگ

 دعاهایشان فرش مسیر تالشم شد.

 ا.پروردگارا حسن عاقبت ، سالمت و سعادت را برای آنان مقدر نم

بسی « مخلوق لم یشکر الخالق من لم یشکر ال»به مصداق 

 راهنمای عزیزم  استادزحمات و تالش های شایسته است از 

سرکار خانم دکتر نسرین فوالدی که ساعت ها با صبوری تمام 

وقت گرانبهای خود را صرف راهنمایی وکمک به اتمام این تحقیق 

 نموده تقدیر و تشکر نمایم.

 د محترم مشاور:همچنین از زحمات و کمک های بی پایان اساتی

جناب آقای دکتر حامد زندیان که با راهنمایی های بی  

 چشمداشتشان بسیاری از سختی ها را برایم آسان تر نمودند

و استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر ایرج فیضی، نهایت سپاس 

 وقدردانی را دارم.
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باسپاس فراوان ازرئیس محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر 

ده و نماینده محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمد اکبر پیرزا

 قاسم گلمحمدی به پاس رهنمودهای باارزششان..

با تشکر فراوان از سرکار خانم نفتچی به پاس کمک های بی 

 دریغشان

 با تشکراز دبیرخانه ثبت سرطان استان اردبیل 

وهمچنین از کادر مجرب بیمارستان امام خمینی)ره(، کلینیک 

 یژه سرکار خانم غالمی کمال تشکر را دارم.ارس، به و

 

 تقدیم 

و  آقا امام زمان عجل هللا محضر خدای مهربان و   تقدیم به

 شهیدان راه امام علی)علیه السالم(

 تقدیم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم

 تنهادلخوشی های همیشگی من،

 ،محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کندبه پاس 

شته ای که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به آن دو فر

 جان خریدند و خود را سپر بالی مشکالت و نامالیمات کردند

. پدر و مادری تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم

 که وجودشان برایم ازهرمدرکی واالتر و باالتراست.

 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:

 مهربانی و سکوت م از بزرگی اش بگویم یابه او که نمی دان

 اش..ازچشم های پرامیدش که معنابخش هستی ام است.

از تو هر ای پدرعزیزتر ازجانم جناب آقای محمود مختاری اصل، 

 ،چه می گویم باز هم کم می آورم

خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و در ناامیدی ها 

 پناهم شدی،

 ،لبریزم کردی از شوقو

 اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد
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 مادرم:تقدیم با بوسه بر دستان 

و نیمی دیگر،  نیمی از وجودش، ایثار و گذشت کاملبه او که 

 است. عشق و محبت

ای شوق زیبای سرکارخانم اکرم دانشیان،  عزیزتر از جانمای مادر

 ،نفس کشیدن

شادی هایم تو رنگ ، ای سنگ صبورم، ای روح مهربان هستی ام

 و شدی

ی خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم رعم

 ..بچشانی من به را پیروزی  خوش

تقدیم به بهترین دوست و خواهرعزیزم سرکار خانم دکتر حکیمه 

شادی بخش  انکه وجودش میرزایی و سرکار خانم دکتر ندا بازیار

 . مایه آرامش من استمهربانی شان و 
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 چکیده

    های ل سا طی اردبیل استان در پستان سرطان ی شده ثبت موارد اپیدمیولوژیک بررسی

34-39 

ی حبضرر برب    هطبلؼِ .است ٍایراى جْبى در سطح شبیغ ّبی سرطبى از یکی سیٌِ سرطبى سابقه و هدف:

 84-89 ّربی  ل سرب  طری  اردبیرل  استبى در پستبى سرطبى ی شذُ ثبت هَارد اپیذهیَلَشیک بررسی  ّذف

 .م گرفتاًجب

هقطؼی برر رٍی توربهی هرَارد    است کِ بِ صَرت  یي هطبلؼِ از ًَع هطبلؼِ تَصیفیا ها: هواد و روش

در سبهبًِ سیوبی سرطبى )دبیرخبًِ ثبت  0284تب سبل  0289 ّبی سبل طیهبتالیبى بِ سرطبى پستبى کِ 

ٍری اطالػربت برِ   . برای جورغ   گرفتاًجبم  بَدًذ  بب تشخیص قطؼی سرطبى پستبى ثبت شذُسرطبى( 

ٍارد  ّب ٍ اطالػبت ایي پرًٍذُ شذهراجؼِ  استّبی ایي بیوبراى کِ در هرکس ثبت سرطبى هَجَد  پرًٍذُ

هرَرد تجسیرِ ٍ    SPSS ًرم افرسار  در هحیطّب اطالػبت  ّب گردیذ ٍ پس از جوغ  ٍری دادُ چک لیست

 .تحلیل قرار گرفت

 پسرتبى  سررطبى  تخویٌی . برٍزرطبى پستبى ٍجَد داشتابتال بِ سهَرد  420 تؼذاد ،سبل 5طی  :ها یافته

برابر  0281ًفر، در سبل  6/4برابر  0280ًفر، در سبل  2/09برابر  0289ًفر در سبل  ّسار 099 ّر در

ًفر بَد.  5/5برابر  0284ًفر، ٍ در سبل  6برابر  0283ًفر، در سبل  0/6برابر  0282ًفر، در سبل  0/4

 هرَرد  ّربی  سربل  در بریي  پسرتبى  برٍز سررطبى  از ًظر هؼٌبداری ازش اختالفبر ًیکَیی هذل از استفبدُ

%( جٌسریت هررکر داشرت.    1/9هرَرد )  0%( جٌسیت هًَث ٍ تٌْب 7/88هَرد ) 429ًشبى ًذاد.  هطبلؼِ

ترریي   %( شربیغ 1/25هَرد ) 081سبل بب  39-38سبل ٍ گرٍُ سٌی  8/38±4/01هیبًگیي سٌی بیوبراى 

%( در هٌربط  رٍسرتبیی   8/22هرَرد )  079%( در هٌربط  شرْری ٍ   0/55)هرَرد   240گرٍُ سٌی برَد.  

، III درصذ( گریذ 3/5ًفر) II ،23 ( گریذ%6/7ًفر) I ،35 ( دارای گریذ%5/4ًفر) 29سکًَت داشتٌذ. 

 304اًفیلتراتیرَ برَد )   تریي ًَع تَهَر، کبرسیٌَهبی داکتربل  شبیغ بودند.   IV درصذ( گریذ 3/9ًفر) 1ٍ 

 (.درصذ 6/68هَرد، 

دّذ کِ برٍز سرطبى پستبى در استبى اردبیل در هقبیسرِ   ی حبضر ًشبى هی ّبی هطبلؼِ یبفتِ گیری: نتیجه

 هطبلؼِ هَرد ّبی در سبل ثبت سرطبى در سیستن کِ ًقص رسذ هی ًظر بِ بب سبیر ًقبط کشَر کوتر است.

 زٍدترر ایري   تشرخیص  جْرت  ریغرببلگ ّبی برًبهِ بِ ببشذ. بٌببرایي ببیذ هسئلِ ایي ػوذُ دالیل از یکی

 .تبکیذ گردد سرطبى

 اردبیل. اپیذهیَلَشیک، پستبى، بررسی سرطبى :های کلیدی  واژه
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ASR: Age-Standardised Rate 

BRCA: Breast Cancer 
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PgR: Progesterone Receptor 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

TSG: Tumor Suppressor Genes 

 

 

 


