ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ۱۳۸۸ﺩﻭﺭﻩ  / ۱۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ  / ( ۳۲ﺻﻔﺤﺎﺕ  ۴۴ﺗﺎ ۵۰

ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ

ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۷۷-۸۰
۲

۱

ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺒﺎﺯ ﺧﻮﺏ  ،ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻘﻘﻲ  ،ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ*
۴

۵

۶

۷

۸

۳

ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﺍﻫﺮﻓﺮﻭﺵ ﺯﺍﺩﻩ  ،ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺪﺍﺭﻡ ﻓﺮ  ،ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺍﺩﻱ  ،ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻴﮋﻥ ﺭﺿﻮﺍﻥ  ،ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻲ  ،ﻧﻴﮑﻮ ﮐﻴﺎﺳﺖﻓﺮﺩ

۹

 -۱ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ -۲ .ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺳﺮﻃﺎﻥ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
 -۳ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ  ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ -۴ .ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺁﺯﺍﺩ  ،ﺍﻫﻮﺍﺯ.

 -۵ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،ﺍﻫﻮﺍﺯ -۶ .ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ  ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ،ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ.
 -۷ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺁﺯﺍﺩ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻧﻮﺭ  ،ﺗﻬﺮﺍﻥ -۸ .ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ  ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺯﻓﻮﻝ.
 -۹ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ  ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺯﻓﻮﻝ.

________________________________ ________________________________ ______
ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ  :ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌ ﻴـﻴﻦ

ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ  ١٣٧٧- ٨٠ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.

ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳـ ﻲ  :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ

ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ

ﺑ ﻴﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ  ١٣٧٧ﺗﺎ  ١٣٨٠ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ  ICD-10ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮏﺳﺎﻝ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣـﻮﺍﺭﺩ

ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣ ﻴﺰﺍﻥﻫﺎﻱ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﻴﺰﺍﻥ ﮐـﻞ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ  ٤ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ  :ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ١٢/٩ﻭ  ٥/٨ﺩﺭ ﺻﺪﻫﺰﺍﺭﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ  ٩/٢ﻭ  ٤/١ﺩﺭ ﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ .ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟ ﻴﺎﻧﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮐﻮﻟﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٥/٧ﻭ  ٥/٤ﺩﺭ ﺻﺪﻫﺰﺍﺭﻧﻔﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ  ٤/٣ﻭ  ٤ﺩﺭﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ .ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟ ﻴﺎﻧﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺮﻱ
ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٥/١ﻭ  ٣/٩ﺩﺭﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ  ٣/٧ﻭ  ٢/٧ﺩﺭﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ  :ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺷﺎﻳﻊﺗﺮ ﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﻭ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮ ﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ

ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ.

ﮐﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎ  :ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ  ،ﺳﺮﻃﺎﻥ  ،ﺑﺮﻭﺯ  ،ﺗﻬﺮﺍﻥ

________________________________ ________________________________ ______

* ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺆﻭﻝ  :ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ  ،ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ rmosavi@yahoo.com :

ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﻗﺮﻳﺐ  ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺮﻃﺎﻥ  ،ﺗﻠﻔﻦ  ، (۰۲۱) ۸۲۴۰۱۶۱۵ :ﻧﻤﺎﺑﺮ ۸۸۶۵۱۴۱۵ :
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ، ۸۷/۶/ ۳۰ :ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ، ۸۸/۷/ ۷ :ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۸۸/ ۷/۱۳ :

ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺒﺎﺯﺧﻮﺏ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ٤٥ /
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ) .(1در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺮوز ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎ در ﺣـﺎل

ﻓﺰوﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .(1) .ﺑﺮوز ﺑﯿﺶ از

 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ و  7ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻣـﺮگ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺳـﺮﻃﺎن

ﻣﻮﺟــﻮد در اﯾــﻦ ﻣﺮﮐــﺰ ﺣــﺎوي اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ از ﺑﯿﻤــﺎران ﺳــﺮﻃﺎﻧﯽ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از دادهﻫـﺎي

ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﺎﻧﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ

ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش در ﺗﻬـﺮان ﻃـﯽ

ﺳﺎلﻫﺎي  1377-80اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

)12درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺮگﻫـﺎ( از آﻣـﺎر ﺳـﺮﻃﺎن در ﺳـﺎل  2000ﺑـﻮده

ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ

اﺳﺖ ) 58 .(2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ در ﺳﺎل  2005اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ

اﯾـــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﺗﻮﺻـــﯿﻔﯽ ﺑﺮاﺳـــﺎس ﺛﺒـــﺖ ﮔـــﺰارشﻫـــﺎي

آﻏﺎز ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ وﻣﯿـﺮ

اﺳﻼمﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل در آن ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ

ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﯾﻪ ،ﻣﻌﺪه ،ﮐﺒﺪ ،ﮐﻮﻟﻮن ،ﭘﺴﺘﺎن و ﻣـﺮي ﺑﻮدﻧـﺪ

داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺣـﺪود  7/6ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻣـﻮرد ﺑـﻮد ) .(3در

) .(4ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ در ﺳــﺎل  2005ﺳــﺮﻃﺎنﻫــﺎي رﯾــﻪ ،ﻣﻌــﺪه ،ﮐﺒــﺪ،

ﮐﻮﻟـﻮن و ﺳــﯿﻨﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻣــﺴﺆول  0/65 ،0/66 ،1 ،1/3و 0/5
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ ) .(3ﺑـﯿﺶ از 70درﺻـﺪ ﻣـﺮگﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ

ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘـﻪ اﺗﻔـﺎق

ﻣﯽاﻓﺘﺪ) .(5ﮔﺰارشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳـﺎلﻫـﺎي

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ روي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ،ﺷـﻤﯿﺮاﻧﺎت و

ﻣﻌﯿﺎر ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻮد:

اﻟــﻒ( ﺑﯿﻤــﺎران ﺑــﺎ ﺗﻮﻣــﻮر ﺑــﺪﺧﯿﻢ داراي ﮐــﺪ ﻃﺒﻘــﻪﺑﻨــﺪي

ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ؛ ب( زﻣـﺎن ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤـﺎري ﺑـﯿﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎلﻫـﺎي

 1377ﺗﺎ 1380؛ ج( ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ دو ﺷـﺮط ﺑـﺎﻻ را داﺷـﺘﻨﺪ و
از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﺰء ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

 2000و  2005ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي ﻣﻌـﺪه ،ﻣـﺮي و ﮐﻮﻟـﻮن

دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﮔـﺮدآوري ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ.

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )3و .(4ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿـﺰ از اﻫﻤﯿـﺖ

ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐـﺰ آﺳـﯿﺐﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳـﻄﺢ ﺗﻬـﺮان،

ﺟــﺰء ﺷــﺶ ﺳــﺮﻃﺎن اول ﮐــﻪ ﺑﯿــﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرﺗــﺎﻟﯿﺘﯽ را دارﻧــﺪ؛
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎ

دادهﻫــﺎي ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺳــﺮﻃﺎن از ﻃﺮﯾــﻖ ﻧﯿﺮوﻫــﺎي ﮐــﺎرآزﻣﻮده

ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎي ﺗﻬـﺮان و ﻣـﺪارك

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎريﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﯽ

ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهﻫﺎي ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ ﻃـﯽ

و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ) .(6ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

ﺳــﺎلﻫــﺎي  1377-80ﺟﻤــﻊآوري ﮔﺮدﯾــﺪ .ﭘــﺲ از ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ

ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻃـﯽ

ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺪ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮاﺳﺎس  ICD-10اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾـﺪ

ﻣﺮي ،ﻣﻌﺪه و رﯾﻪ و در زﻧﺎن ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎي ﻣـﺮي ،ﭘـﺴﺘﺎن ،دﻫﺎﻧـﻪ

ﺑﻮد؛ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾـﺎ ﻣﺮاﮐـﺰ آﺳـﯿﺐﺷﻨﺎﺳـﯽ

ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ در ﺳﺎل  2001ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎ ﻧـﺰد ﻣـﺮدان

رﺣﻢ و ﻣﻌﺪه ﺑﻮد ) .(7ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﮐـﺸﻮر

و در ﻓﺮم ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺳـﺮﻃﺎن

ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ؛ اﯾـﻦ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺎل

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫـﺎي  1970ﺑﺮﻣـﯽﮔـﺮدد و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺧﯿـﺮ ﺑـﺎ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

) .(8-14ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر؛ ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎي

)(International Classification of Disease -Oncology

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎ را ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ و ﺑﺮوز ﺑـﺎﻻ در ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ

ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ )3و4و7و.(15

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄـﻪ

آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )16و .(17ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳـﺮﻃﺎن اﯾـﺮان ،اﻧـﺴﺘﯿﺘﻮ

ﮐﺎﻧﺴﺮ واﻗﻊ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﮐـﺰ

ﺑﺰرگ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .دادهﻫﺎي

در ﺛﺒــــــﺖ دادهﻫــــــﺎ از ﺳﯿــــــﺴﺘﻢ ﮐﺪﺑﻨــــ ــﺪي ICD-O

اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ) ICD-O-2ﻗﺒـﻞ از  (1999و
) ICD-O-3ﭘــﺲ از  (1999ﮐﺪﺑﻨــﺪي و ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﺷــﺪﻧﺪ .ﮐــﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﺑﯿﻤـﺎر ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗـﺸﺨﯿﺺ آﺳـﯿﺐﺷـﻨﺎس ﯾـﺎ

ﮔــﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷــﮑﯽ وي ﺑــﻮد .ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﻪ ﻧــﺮماﻓــﺰار دادهﻫــﺎ ﺑــﻪ

ﮐﺪ  ICD-10ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺮوز ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
 ICD-10ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

ﺑــﺮاي ﺣــﻞ ﻣــﺸﮑﻞ دادهﻫــﺎي ﺗﮑــﺮاري ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣﺮاﮐــﺰ

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ۱۳۸۸ﺩﻭﺭﻩ  / ۱۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ (۳۲

٤٦

 /ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧـﺎم و ﻧـﺎم

در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد آن ﮔﺮوه در ﻫـﺮ ﺟـﻨﺲ

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎري ،ﻧﺎم ﭘﺪر ،ﻣﺤﻞ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﮔﺮوه ﻃـﯽ دوره

ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،دادهﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﺣـﺬف ﮔﺮدﯾـﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺧﺎم اﺧﺘـﺼﺎﺻﯽ

ﺑﯿﻤــﺎران ﺑــﻮد .ﻻزم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ؛ در ﻣــﻮرد ﺑﯿﻤــﺎراﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺧﺎم ﮐﻠـﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐـﺪ  ICD-10داﺷـﺘﻨﺪ )وﺟـﻮد ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﺳـﺮﻃﺎن(؛

ﺑﺮوز ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و از ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻤـﺎم

ﻣﻨﻈﻮر از دادهﻫﺎي ﺗﮑـﺮاري ﮐـﺪدﻫﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت  ICD-10ﺑـﺮاي
ﻣﺸﺨــﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿــﮏ ﺗﮑــﺮاري در ﻣﺮاﮐــﺰ ﯾﺎﻓــﺖ ﺷ ـﺪﻧﺪ و
ﺑﻪﻋﻨﻮان داده ﺗﮑﺮاري در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ.

ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮﻃﺎن را ﻧـﺸﺎن داد .ﺳـﭙﺲ ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﯿـﺰانﻫـﺎي

آﻣﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ،ﻣﯿﺰان
اﯾــــــﻦ ﻣﯿــــــﺰانﻫــــــﺎي اﺧﺘــــــﺼﺎﺻﯽ ﺳــــــﻨﯽ )،(ASR

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﻃـﯽ

) (Age-standardized incidence rateﻫــﺮ ﺳــﺮﻃﺎن ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ

راﯾﺎﻧــﻪ اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓــﺖ .ﻗﺒــﻞ از ورود دادهﻫــﺎ ﺑــﻪ راﯾﺎﻧــﻪ ،از ﻧﻈــﺮ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿـﺖ

دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ورود داده ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ و ﻃﯽ ﻣـﺪت ورود داده ﺑـﻪ

ﮔﺮدﯾﺪ ASR .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣـﻮل å diwi / yi

ﻣﺸﺨـــﺼﺎت ﻣﻮﺟـــﻮد و ﮐـــﺪ  ICD-10ﺑـــﺎزﻧﮕﺮي و اﺻـــﻼح

دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  .(1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰانﻫـﺎي ﺑـﺮوز

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ و ﻣﺤﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ.

ﻋﺪد  4ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻃﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ورود دادهﻫﺎ ﺑﻪ راﯾﺎﻧـﻪ ،ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺑـﺮوز ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎ ،ﻣﻘـﺎدﯾﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻬﺎن و ﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ

ﺷﺪ .ﮔﺰارش ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺑﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮگوﻣﯿـﺮ و
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اراﯾﻪ ﺷﺪ.

ﺟﺪﻭﻝ  : ۱ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ )ﺳﺎﻝ(
۰- ۴
۵- ۹
۱۰- ۱۴
۱۵- ۱۹
۲۰- ۲۴
۲۵- ۲۹
۳۰- ۳۴
۳۵- ۳۹
۴۰- ۴۴
۴۵- ۴۹
۵۰- ۵۴
۵۵- ۵۹
۶۰- ۶۴
۶۵- ۶۹
۷۰- ۷۴
۷۵- ۷۹
۸۰- ۸۴
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۸۵

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ  ۱۰۰۰۰۰ﻧﻔﺮ
۱۲۰۰۰
۱۰۰۰۰
۹۰۰۰
۹۰۰۰
۸۰۰۰
۸۰۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰۰
۵۰۰۰
۴۰۰۰
۴۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۵۰۰

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ۱۳۸۸ﺩﻭﺭﻩ  / ۱۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ (۳۲

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 4ﺳﺎل ﺑﻮد؛ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺰانﻫـﺎ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺮ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺳـﻨﯽ و ﺟﻨــﺴﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻬـﺮان ﻃــﯽ دوره

4ﺳﺎﻟﻪ ) (1377-80در ﺟﺪول  2آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿــﺖ در ﻣﻌــﺮض ﺧﻄــﺮ ﻧــﺴﺒﺘﺎً ﺟــﻮان ﺑﻮدﻧــﺪ .ﺑــﯿﺶ از

45درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ  15ﺳﺎل و ﻓﻘـﻂ 13درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﺑﺎﻻي  50ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  .(2ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬـﺮان را ﺗـﺸﮑﯿﻞ داده اﺳـﺖ .ﺑـﺎاﯾﻦﺣـﺎل

ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻓﺎرس و ﺗﺮك از اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮد.

در دوره 4ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه  107000ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮﮐـﺰ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد  17885ﻣـﻮارد
ﺗﮑﺮاري ﺣﺬف ﺷﺪ .از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه  34269ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را داﺷـﺘﻨﺪ و ﺟـﺰء ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﻣﻌـﺮض

ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮارد ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ.

ﺗﻌــﺪاد  15853ﻣــﻮرد ﻣــﺮگ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﺳــﺮﻃﺎن از دادهﻫــﺎي

ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دوره 4ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد  7716ﻣـﺮگ از ﻣـﻮارد ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه و ﺗﻌـﺪاد

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ) 8737ﻣﺮگ( از ﻣﻮارد ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺑـﻪ

ﮐﻞ دادهﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب

دادهﻫـﺎي ﻣـﺮگوﻣﯿـﺮ و ﯾـﮏﺑـﺎر ﺑـﺪون اﺣﺘـﺴﺎب اﯾـﻦ دادهﻫــﺎ

ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺒﺎﺯﺧﻮﺏ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ٤٧ /
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ54 .درﺻﺪ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺬﮐﺮ و 46درﺻـﺪ

ﮐﻮﻟﻮن در زﻧﺎن از ﺳﻨﯿﻦ  20ﺗﺎ  25ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑـﺎ

آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﯾﺮﯾﮏﺳﺎل و

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺮوز اﯾـﻦ ﺳـﺮﻃﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد )ﺟـﺪول .(5

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  109ﺳﺎل ﺑﻮد.

ﺟﺪﻭﻝ  : ۲ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻦ ﻭ ﺟﻨﺲ ﻃﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ  ۱۳۷۶ﺗﺎ ۱۳۸۰
ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ )ﺳﺎﻝ(
۰- ۴
۵- ۹
۱۰- ۱۴
۱۵- ۱۹
۲۰- ۲۴
۲۵- ۲۹
۳۰- ۳۴
۳۵- ۳۹
۴۰- ۴۴
۴۵- ۴۹
۵۰- ۵۴
۵۵- ۵۹
۶۰- ۶۴
۶۵- ۶۹
۷۰- ۷۴
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۷۵
ﺟﻤﻊ

ﺯﻥ
۲۶۲۵۸۹
۳۸۰۲۷۶
۴۷۹۶۳۷
۴۰۳۲۴۳
۳۲۵۸۴۱
۳۲۵۶۳۸
۳۰۰۸۷۰
۲۷۱۹۱۱
۲۱۸۳۹۷
۱۶۴۵۲۱
۱۲۴۳۱۷
۹۹۰۳۰
۸۵۸۷۳
۶۹۲۰۵
۵۳۵۲۶
۵۱۷۵۲

۳۶۱۶۶۲۶

ﻣﺮﺩ
۲۷۷۳۸۱
۳۹۴۸۳۰
۴۹۶۱۵۳
۴۱۷۵۱۹
۳۴۹۲۵۴
۳۴۶۸۴۵
۳۰۸۲۰۶
۲۷۳۱۷
۲۳۲۵۳۳
۱۷۵۹۵۴
۱۳۷۷۵۲
۱۱۴۹۰۷
۱۰۵۷۷۲
۷۴۸۷۱
۵۷۵۰۱
۴۶۴۸۲

۳۸۱۱۲۷۵

ﻣﯿﺰانﻫﺎي ﺑﺮوز ﺧﺎم ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪﻃـﻮرﮐﻠﯽ ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺗﻬﺮان ،در ﻣﺮدان و زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ

ﺑﺮاﺑﺮ  122و  109ﻣﻮرد در ﺻﺪﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺑﻮد .اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﭘـﺲ از

ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺰد زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان در ﺗﻤـﺎم ﮔـﺮوهﻫـﺎي

ﺳﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪﻫﻢ ﺑﻮد.

ﺟﺪﻭﻝ  : ۳ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻨﻲ
ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺩﺭ ﺻﺪﻫﺰﺍﺭﻧﻔﺮ
ﺑﺪﻭﻥ
ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ
ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ )ﺳﺎﻝ(
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ
ﺯﻥ
ﻣﺮﺩ
ﺯﻥ
ﻣﺮﺩ
۰
۰/۱
۰
۰/۱
۵- ۹
۰/۱
۰
۰/۱
۰
۱۰- ۱۴
۰/۱
۰/۲
۰/۱
۰/۲
۱۵- ۱۹
۰/۲
۰/۳
۰/۲
۰/۲
۲۰- ۲۴
۰/۸
۰/۷
۰/۵
۰/۷
۲۵- ۲۹
۱/۶
۲/۱
۱/۱
۱/۶
۳۰- ۳۴
۳
۳/۶
۲/۲
۲/۳
۳۵- ۳۹
۵/۳
۷/۹
۲/۸
۴/۷
۴۰- ۴۴
۷/۸
۱۳/۷
۵/۶
۱۰
۴۵- ۴۹
۱۷/۳
۲۴/۸
۱۲/۵ ۱۸/۲
۵۰- ۵۴
۲۱/۸
۳۵/۲
۱۳/۹ ۲۴/۹
۵۵- ۵۹
۳۸/۵
۷۰/۲
۲۶/۶ ۵۰/۱
۶۰- ۶۴
۵۱/۸
۱۲۷
۳۳
۸۸/۱
۶۵- ۶۹
۸۵/۳ ۱۶۸/۹
۴۵/۹ ۱۰۶/۵
۷۰- ۷۴
۱۱۴/۸ ۲۶۷/۷
۴۲/۶ ۱۵۱/۱
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۷۵
۷/۲
۱۴
۴/۱
۹/۲
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﻡ
۱۰
۱۹/۷
۵/۸
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ۱۲/۹
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ  ۰- ۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ.

اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺷــﺪن ﺑﺮﺣــﺴﺐ ﺟﻤﻌﯿــﺖ دﻧﯿــﺎ ﺑﺮاﺑــﺮ  163و  142در

ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ دادهﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ

ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﺳﺎل  1387دﯾﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ

ﺑﺮاﺑﺮ  4/1در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﺑـﻪ 5/8

ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺧﺎم ﻣﻌﺎدل  9/2در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮد

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،ﻣﯿﺰان ﺑـﺮوز ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه در زﻧـﺎن
درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣـﺮدان

و ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬـﺎن اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان

در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ اﯾـﻦ

اﺳﺖ؛ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﻣـﺮدان از ﻣﻘـﺪار  0/1در ﺻـﺪﻫﺰار

 45/9در ﺻــﺪﻫﺰار ﻧﻔــﺮ در ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ ﺑــﺎﻻي  70ﺗ ـﺎ  75ﺳــﺎل

ﺑﻪ  12/9درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳـﯿﺪ .ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﺟـﺪول 3آﻣـﺪه
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  5ﺗـﺎ  10ﺳـﺎل ﺑـﻪ  151/1درﺻـﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ در

ﻣﻘﺪار از  0/1در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ زﯾـﺮ  15ﺳـﺎل ﺑـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺟﺪول  .(3ﺧﻄﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن زﯾﺮ

ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻي  75ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣـﺮدان

 65ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ 0/5درﺻﺪ ﺑـﻮد .در ﺗﻤـﺎم ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﺳـﻨﯽ ﺑـﺮوز

ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗـﺮ ﺑـﺮوز ﺑـﺎﻻﺗﺮي

ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺧﺎم ﺳـﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟـﻮن در ﻣـﺮدان 4/3در ﺻـﺪﻫﺰار

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ روﻧﺪي ﺧﻄﯽ و رو ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ و در ﺗﻤـﺎم

ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﻧﺰد ﻣﺮدان ﺑﻮد )ﺟﺪول .(3

دارد .ﺧﻄﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﻧـﺰد ﻣـﺮدان ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ  65ﺳـﺎﻟﻪ

ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻪ  5/7درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ رﺳـﯿﺪ.

ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟـﻮن در زﻧـﺎن ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺮوز  4درﺻـﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ

درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗـﺎ  47در ﺻـﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ در

ﺑﺮاﺑﺮ 1درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول .(3

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ

ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را  5/4درﺻـﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ داد .ﺳـﺮﻃﺎن

ﺳــﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟــﻮن از ﺳــﻨﯿﻦ  15ﺗــﺎ  20ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﺑــﺮوزي ﺑﺮاﺑــﺮ 0/1

ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻي  75ﺳﺎل رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه

ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ۱۳۸۸ﺩﻭﺭﻩ  / ۱۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ (۳۲

٤٨

 /ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي در زﻧﺎن  2/7در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﭘﺲ

)ﺟﺪول .(4

ﺟﺪﻭﻝ  : ۴ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻨﻲ

ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﮐﻮﻟﻮﻥ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺩﺭ ﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ

ﺑﺪﻭﻥ
ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ )ﺳﺎﻝ(
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ
ﻣﺮﺩ
ﺯﻥ
ﻣﺮﺩ
۰/۱
۰
۰/۱
۱۵- ۱۹
۰/۴
۰/۲
۰/۳
۲۰- ۲۴
۰/۷
۰/۸
۰/۷
۲۵- ۲۹
۱/۷
۱/۵
۱/۷
۳۰- ۳۴
۲/۶
۲/۹
۲/۶
۳۵- ۳۹
۵/۸
۶
۵/۷
۴۰- ۴۴
۹/۱
۹
۸/۳
۴۵- ۴۹
۱۴/۶
۱۳/۵ ۱۲/۸
۵۰- ۵۴
۱۷/۷
۱۳/۹ ۱۵/۳
۵۵- ۵۹
۲۰/۴
۲۱/۹ ۱۸/۳
۶۰- ۶۴
۴۰/۹
۲۷/۵ ۳۱/۵
۶۵- ۶۹
۳۸
۲۹
۲۳/۳
۷۰- ۷۴
۶۱
۳۰
۴۷
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۷۵
۵
۴
۴/۳
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﻡ
۶/۷
۵/۴
۵/۷
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ  ۰- ۱۴ﺳﺎﻟﻪ  ،ﺻﻔﺮ ﺑﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ

ﺯﻥ
۰
۰/۳
۰/۸
۱/۷
۳
۶/۴
۹/۸
۱۴/۱
۱۶/۲
۲۳/۷
۳۱/۹
۳۶/۱
۴۰/۲
۴/۵
۶/۱

از ﺗﻄﺒﯿـﻖ  3/9درﺻـﺪﻫﺰار ﻧﻔــﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ .ﺣــﺪاﻗﻞ ﺳـﻦ ﺑــﺮوز

ﺳــﺮﻃﺎن ﻣــﺮي در زﻧــﺎن ﻣﺤــﺪوده ﺳــﻨﯽ  25ﺗــﺎ  30ﺳــﺎل ﺑــﻮد و

ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  70ﺗـﺎ

 75ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول .(5

ﻣﯿﺰانﻫﺎي ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ

در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  92و  83در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺑﺮاﺑـﺮ  121و 106

در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ .ﻣﯿـﺰان ﺑـﺮوز ﺧـﺎم ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه،

ﮐﻮﻟﻮن و ﻣﺮي در ﻣﺮدان ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣـﻮارد ﻣـﺮگوﻣﯿـﺮ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  5 ،14و  4/8در ﺻـﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ اﻋـﺪاد ﭘـﺲ از

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  6/7 ،19/7و  6/8درﺻـﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ
)ﺟﺪول ﻫـﺎي 3و4و .(5در زﻧـﺎن ﻣﯿـﺰن ﺑـﺮوز ﺧـﺎم ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎي
ﻣﻌﺪه ،ﮐﻮﻟﻮن و ﻣﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  4/5 ،7/2و  0/5در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ

ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﻨﯽ  6/1 ،10و  0/5در ﺻـﺪﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪولﻫﺎي 3و4و.(5

ﺟﺪﻭﻝ  : ۵ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻨﻲ

ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺮﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺩﺭ ﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ

ﺑﺪﻭﻥ
ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ )ﺳﺎﻝ(
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ
ﻣﺮﺩ
ﺯﻥ
ﻣﺮﺩ
۰/۱
۰
۰/۱
۲۰- ۲۴
۰/۳
۰/۱
۰/۳
۲۵- ۲۹
۰/۸
۰/۱
۰/۶
۳۰- ۳۴
۱/۵
۰/۶
۱/۴
۳۵- ۳۹
۳
۲/۶
۲/۷
۴۰- ۴۴
۴/۳
۲/۴
۳/۹
۴۵- ۴۹
۸/۷
۸/۳
۷/۷
۵۰- ۵۴
۱۱/۸
۱۲/۲
۱۰
۵۵- ۵۹
۲۳
۱۹
۱۹/۲
۶۰- ۶۴
۴۱/۶
۲۲/۵ ۲۹/۸
۶۵- ۶۹
۵۷/۶
۳۶/۵ ۴۴/۱
۷۰- ۷۴
۹۶/۱
۲۲/۳ ۶۲/۶
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۷۵
۴/۸
۲/۷
۳/۷
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﻡ
۶/۸
۳/۹
۵/۱
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ  ۰- ۱۹ﺳﺎﻟﻪ  ،ﺻﻔﺮ ﺑﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﮒﻭﻣﻴﺮ

ﺯﻥ
۰
۰/۱
۰/۱
۰/۶
۲/۹
۲/۹
۹/۱
۱۶
۲۳/۴
۳۰/۱
۵۴/۸
۴۶/۵
۳/۸
۵/۳

ﺑﺤﺚ

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﻣـﺮدان و

زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  12/9و  5/8در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ در

ﻣــﺮدان و زﻧــﺎن در اردﺑﯿــﻞ ) 49/1 (18و  25/4در ﺻــﺪﻫﺰار ﻧﻔــﺮ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در

ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎن ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ

 17/3و  5/9در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ) .(7ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺳــﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﮐــﺸﻮرﻣﺎن از ﺑــﺮوز ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﺮﻃﺎن ﻣﻌــﺪه
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﯿﻤـﺎران ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ ،اﻓـﺮاد زﯾـﺮ  45ﺳـﺎل

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮوز ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه در اﻓـﺮاد زﯾـﺮ  45ﺳـﺎل ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷـﺪ )1و7و .(18ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان

ﺑﺮوز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  160/7در

ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي در ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ  3/7درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ

ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه ) ASR=21/7در

درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي در ﻣـﺮدان از ﺳـﻨﯿﻦ 20

دوﻣــﯿﻦ ﺳــﺮﻃﺎن ﺷــﺎﯾﻊ در دو ﺟــﻨﺲ ﺑــﻮد و ﺳــﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟــﻮن

ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟﻬـﺎن و ﺗﻄﺒﯿـﻖ آن ﺑـﻪ 5/1

ﺗﺎ  25ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺷـﺪه و اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ

ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮوز آن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻي  75ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ

)ﺟﺪول .(5

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ۱۳۸۸ﺩﻭﺭﻩ  / ۱۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ (۳۲

ﺻـﺪﻫﺰارﻧﻔﺮ( و ﻣـﺮي ) ASR=20/9در ﺻــﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ( اوﻟــﯿﻦ و

) ASR=12/6در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ( در دو ﺟـﻨﺲ ﭘﻨﺠﻤـﯿﻦ ﺳـﺮﻃﺎن

ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ).(19

آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨـﻮع

ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺒﺎﺯﺧﻮﺏ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ٤٩ /
و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ از ﺷﯿﻮع

اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ

ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ژاﭘﻦ ﯾﮑﯽ از

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5/1و  3/9درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن ﺑـﻮد .ﺑـﺮوز

ﮔﺰارشﻫﺎي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻧﯿـﺎ ) (1در

و  14/4درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ ) .(18ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻃﯽ

ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺣـﺎﮐﯽ از ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﺳـﺮﻃﺎن ﻧـﺰد

ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان  39/4و  24/9در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﻣـﺮد و

اﺳﻼمﺷﻬﺮ دارد.

روي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺑـﺮوز

ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ اﺳﺖ )) (1ﺟﺪول .(6

ﻣﺮدان و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن آن ﻧﺰد زﻧﺎن ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻬـﺮان ،ﺷـﻤﯿﺮاﻧﺎت و
ﺟﺪﻭﻝ  : ۶ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥﻫﺎ ﻱ ﻣﻌﺪﻩ  ،ﻣﺮﻱ
ﻭ ﮐﻮﻟﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ

ﻣﺤﻞ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺗﻬﺮﺍﻥ( )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(

ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ( )(۱۹
ﻣﺼﺮ )(۲۰
ﺑﺮﺯﻳﻞ )(۲۰
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ )ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ( )(۲۰
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ )ﻟﺲ ﺍﻧﺠﻠﺲ( )(۲۰
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ )ﻓﻠﻮﺭﻳﺪﺍ( )(۲۰
ﺑﺤﺮﻳﻦ )(۲۰
ﻫﻨﺪ )ﺩﻫﻠﻲ ﻧﻮ( )(۲۰
ﻛﺮﻩ )ﺳﺌﻮﻝ( )(۲۰
ﻛﻮﻳﺖ )(۲۰
ﻫﻠﻨﺪ )(۲۰
ﮊﺍﭘﻦ )ﻫﻴﺮﻭﺷﻴﻤﺎ( )(۲۰
ﻧﻴﻮﺯﻟﻨﺪ )(۲۰
ﺗﺮﻛﻴﻪ )ﺁﻧﺘﺎﻟﻴﺎ( )(۲۰
ﻋﻤﺎﻥ )(۲۰

ﻣﻌﺪﻩ
ﺯﻥ
ﻣﺮﺩ
۵/۸ ۱۲/۹
۱۱/۶ ۳۱/۷
۲
۳/۳
۱۳/۲
۲۹
۳/۷
۷/۳
۴/۹
۸/۸
۲/۷
۶/۲
۵/۴
۸/۵
۱/۷
۳/۴
۲۷/۱ ۶۳/۷
۲/۶
۳/۴
۴/۷
۱۱
۳۰/۲ ۸۰/۳
۴/۹
۹/۱
۵/۵ ۱۰/۶
۶/۲ ۱۳/۴

ﻣﺮﻱ
ﺯﻥ
ﻣﺮﺩ
۳/۹
۵/۱
۱۹/۷
۲۲
۰/۹
۱/۷
۳/۹ ۱۳/۱
۱/۲
۴/۵
۱/۱
۴
۱/۴
۵/۶
۱/۸
۴/۲
۳/۶
۵/۵
۰/۶
۷/۱
۱/۶
۲/۲
۲/۳
۷/۳
۲
۱۲/۱
۱/۹
۵/۲
۰/۶
۶/۱
۲/۷
۲/۶

ﻛﻮﻟﻮﻥ
ﺯﻥ
ﻣﺮﺩ
۵/۴
۵/۷
۹/۲
۱۶
۲/۷
۴/۲
۱۴/۹ ۱۵/۳
۱۷/۷ ۲۲/۶
۱۷/۹ ۲۳/۳
۲۰/۷ ۲۶/۶
۵/۱
۷/۹
۱/۹
۲/۶
۱۱/۵ ۱۸/۷
۷/۶
۸/۴
۱۹/۲ ۲۳/۶
۲۱/۹ ۳۲/۱
۲۷/۶ ۲۹/۸
۵/۶
۷/۶
۲/۲
۲/۵
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زن ﮔﺰارش ﺷﺪ ) .(7ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﺪهاي ﮐـﻪ در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠـﺴﺘﺎن

ﺳــﺮﻃﺎن ﻣــﺮي در ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺷــﻤﺎﻟﯽ ﮐــﺸﻮرﻣﺎن دارد )21و.(22
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﺑـﺮوز ﺳـﺮﻃﺎن
ﻣﺮي در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  22و  19/7درﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑـﻮد

و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(19ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ

ﺗﻬﺮان ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳـﺮﻃﺎن ﻣـﺮي در

ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻗﺮار دارد )ﺟﺪول  .(6اﻟﺒﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در اﯾـﺮان ﻧـﺸﺎندﻫﻨـﺪه ﺑـﺎﻻ

ﺑﻮدن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(3ﺑـﺮوز

ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮدان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺎن ﺑﯿـﺸﺘﺮ

ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺑﻮدن ﺟﻨﺲ ﻣﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )3و7و18و.(21

ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  45ﺳﺎل

در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت دﯾﮕـــﺮ ﺑـــﻪ ﭼـــﺸﻢ ﻣـــﯽﺧـــﻮرد

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ آﻣــﺎر ﮔــﺰارش ﺷــﺪه از ﺳــﺮﻃﺎن ﻣﻌــﺪه در ﻫــﺮ

)3و7و18و21و .(22اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ژﻧﺘﯿﮑـﯽ در

ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠـﺴﺘﺎن ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﺗﻬـﺮان ﺑـﻮد.

اﯾﻦ اﻓﺮاد )ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮان( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾـﺖ

ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه ﻧـﺰد زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان اﯾﺮاﻧـﯽ

ﺳـﺮﻃﺎنﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ژن ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ

دوﺟــﻨﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺳــﻤﻨﺎﻧﯽ در اﺳــﺘﺎن ﮔﻠــﺴﺘﺎن ،ﻣﯿــﺰان ﺑــﺮوز
ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕـﺮ ) (14اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﮐـﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨـﺪ ،ﮐﻮﯾـﺖ و ﺑﺤـﺮﯾﻦ از

ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ) .(1ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﮐـﺸﻮرﻫﺎي

اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﺟﺪول  (6ﮐﻪ
از دﻻﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕـﻮي ﺗﻐﺬﯾـﻪ و ﻋﺎﻣـﻞ ژﻧﺘﯿـﮏ ﻣـﯽﺗـﻮان
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )16و.(17

اﻓﺮاد زﯾﺮ  45ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ژن را در

ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﻣـﺮي از آنﺟﻤﻠـﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮي در ﺑﺮوز آن دﺧﺎﻟﺖ دارﻧـﺪ .ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﯾﯽ و ﻗﻮﻣﯿـﺖ
ﺗﺮﮐﻤﻦ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮن در ﻣﺮدان

و زﻧــﺎن  5/7و  5/4در ﺻــﺪﻫﺰار ﻧﻔــﺮ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪ .ﺑﺮاﺳــﺎس
ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﺮدان

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﻣـﺮي در اﯾـﺮان ﺳـﺎﺑﻘﻪ

و زﻧﺎن  8/2و  7در ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ

) .(8-14ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(23اﯾـﻦ ﺳـﺮﻃﺎن ﻧﯿـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮﻃﺎن

ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺪود  40ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺑﺮﻣـﯽﮔـﺮدد
ﺷــﻤﺎﻟﯽ ﮐــﺸﻮرﻣﺎن ﺟــﺎي ﺑﺮرﺳــﯽﻫــﺎي ﻓﺮاواﻧــﯽ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌـﺪه و ﻣـﺮي در اﺳــﺘﺎن ﮔﻠـﺴﺘﺎن ﺑـﻪﻃـﻮر ﻗﺎﺑــﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿــﺸﺘﺮ

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ۱۳۸۸ﺩﻭﺭﻩ  / ۱۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ (۳۲

 ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ/

٥٠

ﻋﻤــﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾــﺰي ﻣــﺪﯾﺮان ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت

 ﻣﯿــﺰان ﺑﺮوزﺳــﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟــﻮن در.(19) ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ

ﻣﺪون ﺗﺮي در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄـﯽ و ﺗﻐﺬﯾـﻪاي

ًﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑـﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ و ﺗﻬـﺮان از ﺑـﺮوز ﻧـﺴﺒﺘﺎ

.ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد

ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻣـﺼﻮب داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫـﺸﯽ داﻧـﺸﮕﺎه

 اﻟﺒﺘــﻪ.(6 ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺳــﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟــﻮن ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ )ﺟــﺪول

 ﺑـﺮوز،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ و ﻋﻤﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤـﺴﺎﯾﻪﻫـﺎي ﻣـﺎ
.(3) ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ

 از ﻫﻤــﻪ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﻣﺮﮐــﺰ.ﻣــﻮرد ﺣﻤﺎﯾ ـﺖ ﻣــﺎﻟﯽ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺷﺎﯾﻊﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻃﺎن در

ﻣﺮاﮐــﺰ ﮐــﻪ ﻣــﺎ را در ﺟﻤــﻊآوري دادهﻫــﺎي اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﯾـﺎري

 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮي از.ﺿﺮورت دارد

.ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﮐﻤﺎل ﺳﭙﺎس را دارﯾﻢ

اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدد و آﻣﻮزشﻫﺎي

1. Parkin DM. Global cancer statistics in the year 2000. Lancet

13. Nadim A, Nourai M. Cancers. In: Azizi F, Hatami H,

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﯾﺮ

 ﻟـﺬا ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ و ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮي از آن.ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
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(۳۲  )ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ۴  ﺷﻤﺎﺭﻩ/ ۱۱  ﺩﻭﺭﻩ/ ۱۳۸۸  ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ/ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ

