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خالصه
مقدمه :سرطانها یكي از عوامل کشنده در جهان پس ازبیماریهای قلبي و عروقي ميباشند.
اپیدمیولوژی سرطان در هر منطقه وابسته به وضعیت نژادی ،سن،جنس،آدابورسوم فرهنگي،
اجتماعي ،تغذیهای و اسلوب زندگي افراد است این مطالعه باهدف تعیین بروز استاندارد شده
سرطانهای شایع در شهرستان تربتجام انجامگرفته است.

8مربي ،دپارتمان اپیدمیولوژی ،دانشكده علوم

روش کار :مطالعه حاضر بهصورت مقطعي بر روی کلیهی موارد تشخیص دادهشده سرطان در

پزشكي ،تربتجام ،ایران

شهرستان تربتجام در سال  8121ا انجام گرفت .در این مطالعه پس از حذف موارد غیربوميو

 6گروه طب اورژانس ،تربت جام ،دانشكده علوم

تكراری  602بیمار مورد ارزیابي قرار گرفتند و برای آن میزان بروز استانداردشده سني انواع سرطانها

پزشكي ،تربتجام ،ایران

محاسبه شد.
نتایج :در این مطالعه از مجموع  602بیمار سرطاني %16/2 ،موارد را مردان و  %54/8را زنان تشكیل

 1کارشناس بیماریها ،دانشكده علوم پزشكي،

دادهاند .میزان بروز استانداردشده کلي سرطانها در مردان و زنان  824/1و  814/2در صد هزار نفر

تربتجام ،ایران

بود .شایعترین سرطانها در مردان به ترتیب سرطان معده با  65مورد( ،)%66مری با  60مورد(،)%81/1
پوست با 80مورد( )%2/6و در زنان مری با  66مورد( ،)%66/4پستان با 66مورد ( )%66/4و معده با 2

*نجیب اهلل بااراده» دانشكده علوم پزشكي

مورد ( )%2/1بود.

تربتجام ،تربتجام ،ایران.

نتیجهگیری :بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،شایعترین سرطانهای شهرستان تربتجام در سال 8121

تلفن 01816165160

به ترتیب سرطانهای دستگاه گوارش و پستان ميباشد ،لذا انجام تحقیقات با متدهای پیشرفته ،اجرای

Email: baeradehn1@trjums.ac.ir

صحیح برنامههای غربالگری و تشخیص زودرس و آموزش همه گروههای جامعه در خصوص عوامل
خطر و عالیم و نشانههای سرطان ضروری میباشد.
کلمات کلیدی :نئوپالسم ،سرطان ،میزان بروز ،تربت جام
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.

نجیب اله با اراده و همكاران

 - 4281میزان بروز استاندارد شده سنی سرطانهای شایع

مقدمه

ميشود( .)81با توجه به اینكه اپیدمیولوژی سرطان در هر منطقه

طي دهههای اخیر باوجود موفقیتهایي درزمینهی کنترل و

وابسته به وضعیت نژادی ،سن،جنس،آداب و رسوم فرهنگي،

پیشگیری از بیماریهای واگیر ،میزان بروز و شیوع بیماریهای

اجتماعي ،تغذیهای و اسلوب زندگي افراد است(.)82

مزمن بهطور قابلتوجهي افزایشیافته است( .)6 ,8سرطانها

بهطوریکه در هر کشور باگذشت زمان الگوهای رایج آمار

دومین علت مرگ و ناتواني در دنیا بوده و با حدود 84/1میلیون

مبتالیان در حال تغییر است( .)84بنابراین ضروری است که

مورد جدید در سال و  1/4میلیون مورد مرگ بار زیادی را به

وضعیت بروز در مناطق مختلف موردبررسي قرار گیرد .این

دوش سیستمهای بهداشتي درماني گذاشته است( .)1در آغاز

بررسي باهدف تعیین بروز سرطانهای شایع در شهرستان

قرن 68سرطانها بهعنوان یكي از علل عمده مرگومیر در جهان

تربتجام بر اساس آخرین اطالعات موجود انجامگرفته است.

ميباشند( .)5بطوریكه در سال  6081تعداد  81/8میلیون مورد
جدید سرطان و  2/2میلیون مورد مرگ به علت سرطان در
سراسر دنیا رخ داده است(.)1
بیش از  %40از مرگهای رخداده در کشورهای توسعه نیافته و
درحالتوسعه ،به علت سرطان بوده است( .)2میزان مرگ و میر
سرطان در ایران جایگاه سوم را پس از بیماریهای قلبي و
تصادفات دارد و به همین علت همواره جزء اولویتهای
تحقیقاتي بوده است( .)2-4تخمین زدهشده که حدود 11000
مورد مرگ سالیانه به دلیل سرطان در ایران اتفاق ميافتد(.)80
سرطان دربار جهاني بیماریها عامل مهم و فزایندهای است و
سومین عامل مرگومیر در کشورهای جهان سوم و کشورمان
ایران است ( )5در سال 6005حدود  %88/1همهی مرگها در
زنان و  %81/5آن براثر سرطان رخداده است .در ایران بر اساس
گزارش کشوری ثبت موارد سرطاني در سال 8111و  8115به
ترتیب در مردان وزنان  %12/2و  %14/8موارد سرطاني در مردان
و  %511و  %51/2موارد سرطان در زنان رخداده است(.)86 ,88
سه سرطان شایع در سال 8114در کل کشور در هر دو جنس به
ترتیب پوست ،پستان و معده بودند و در مشهد پوست ،پستان،
معده کولورکتال و در استان مازندران در مردان به ترتیب،
سرطان معده ،پوست و مری و در زنان ،سرطان پستان ،پوست و
کولون و رکتوم در صدر بودند( .)85 ,81عادتهای جدید
غذایي به سبک غربي ،آلودگيهای زیستمحیطي ،افزایش
مصرف دخانیات و مسن شدن ترکیب جمعیت از دالیل عمده
منتهي به افزایش سرطان در جامعهی ایران محسوب

روش کار
مطالعه حاضر بهصورت توصیفي تحلیلي است .جامعهی
موردمطالعه شامل کلیهی موارد تشخیص دادهشده سرطان
شهرستان تربتجام است که

در سال  8121از طریق

آزمایشگاههای پاتولوژی (اعم از دولتي و غیردولتي )
شناسایيشده و اطالعات آن در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم
پزشكي مشهد موجود بود .این اطالعات با استفاده از روشهای
بررسي (درصد پوشش ،کامل بودن اطالعات ،کنترل صحت
اطالعات) کنترل کیفي آن توسط کارشناس مسئول ثبت سرطان
انجامشده است .درنهایت اطالعات از کارشناس مسئول سرطان
استان دریافت شده و اطالعات افراد بوميشهرستان وارد مطالعه
شده است .اطالعاتي که بر اساس طبقهبندی

ICD-10

(طبقهبندی بینالمللي سرطانها) کدگذاری شده بودند
بازگرداني شده و برای آن میزان بروز استانداردشده سني
( )ASRمحاسبه گردید .بهمنظور دستیابي به اهداف مطالعه از
آمار توصیفي استفاده شد .برای موارد سرطانهای شایع،
میزانهای استانداردشده سني و جنسي ( Age and sex
 )specific incidence proportionبا تقسیم تعداد موارد
شناسایيشده برای سرطانهای شایع در هرسال بر زیرگروههای
سني جمعیت شهرستان در همان سال ،محاسبه شد .جمعیت
شهرستان از مرکز بهداشت شهرستان دریافت و میزانهای
استانداردشده سني و جنسي با استفاده از جمعیت استاندارد
 WHOمحاسبه گردید.
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نتایج

میزان بروز کل سرطانها در هردو جنس  ،811/1در مردان

بر اساس نتایج این مطالعه در سال  602 ، 8121مورد سرطان در

 824/1و در زنان  814/2در 800،000نفر جمعیت در سال بود.

شهرستان تربتجام به ثبت رسیده است .از این تعداد %16/2

یافتههای مربوط به میزان بروز اختصاصي سني ( )ASRبرای

موارد را مردان و %54/8موارد را زنان تشكیل دادهاند .نسبت

مردان وزنان مبتالبه سرطان شایع در جدول شماره  8آمده است.

جنسي بروز سرطان در سال 8121برابر 8/86است یعني در مقابل
هر 800بیمار زن 886بیمار مرد وجود داشته است .در این مطالعه
جدول -3میزان بروز تطبیق دادهشده سني ()ASRسه سرطان شایع در شهرستان تایباد به تفكیک جنس
محل

میزان بروز زنان درهر 300

میزان بروز مردان در هر 300

میزان بروز هر دو جنس در هر 300

سرطان

هزار نفر

هزار نفر

هزار نفر

مری

11/1

11/1

15/11

معده

81/52

56/18

64/28

پستان

10/11

*

*

بیشترین موارد سرطان از نظر فراواني در هر دو جنس در گروه

سرطانهای شایع در هردو جنس به ترتیب شامل سرطان مری

سني  11تا  12سال(64مورد) ،در مردان در گروه سني  11تا 12

با 56مورد ( ،)%60/5معده با  11مورد ( ،)%82پستان با 66

سال (  81مورد) و در زنان 51تا  52سال ( 82مورد)

مورد()%80/4بودند .سرطانهای شایع برحسب توپوگرافي در

بود(جدول.)6

مردان عبارتاند از :سرطان معده با  65مورد( ،)%66مری با 60

جدول -8فراواني مطلق سرطانها برحسب گروه سني و

مورد( ،)%81/1پوست با 80مورد( )%2/6و در زنان مری با 66

جنسي در شهرستان تربتجام در سال 8121

مورد ( ،)%66/4پستان با 66مورد( )%66/4و معده با 2
مورد()%2/1بود (جدول.)1

جنسیت
گروه سنی

مرد

زن

هر دو جنس

کمتر از 33

4

1

80

80-84

6

0

6

81-83

6

5

2

10-14

1

1

81

11-13

6

80

86

40-44

6

80

86

41-43

4

82

61

10-14

2

1

85

11-13

81

2

64

40-44

82

2

66

41-43

2

81

82

70-74

81

1

60

71-73

1

1

88

80-84

1

6

80

بیشتر از81

1

0

1

جدول -1فراواني شایعترین سرطانها برحسب توپوگرافي و
جنس در شهرستان تربتجام در سال 8121
زن

مرد

جمع

توپوگرافی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

(درصد)

(درصد)

(درصد)

مثانه

)6/8(6

)1/4(5

)6/2(2

استخوان

)8(8

)0/2(8

)8(6

مغز

)8(8

)5/2(1

)6/2(2

پستان

)66/4(66

)0(0

)80/4(66

کولورکتال

)4/6(4

)1/1(2

)4/1(82

مری

)66/4(66

)81/1(60

)60/5(56

سیستم

)6/8(6

)5/2(1

)1/5(4

خونساز
کلیه

)1/8(1

)8/1(6

)6/5(1

حنجره

)0(0

)8/1(6

)8(6

کبد

)8(8

)0/2(8

)8(6

ریه و برونشیت

)5/8(5

)6/1(1

)1/5(4

سیستم لنفاوی

)6/8(6

)6/1(1

)6/5(1
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سایر

)88/1(88

)85/4(82

)81/8(64

جمع

تخمدان

)6/8(6

)0(0

)8(6

پروستات

)0(0

)8/1(6

)8(6

ازلحاظ مورفولوژی  %18سرطان معده از نوع آدنوکارسینوما بود

پوست

)1/8(1

)2/6(80

)2/1(81

معده

)2/1(2

)66(65

)82(11

تیروئید

)1/6(1

)8/1(6

)1/5(4

)16/2(802

)54/8(24

)800(602

همچنین  %41موارد سرطان مری نیز سلولهای سنگفرشي
تشكیل دادهاند و درنهایت  %20سرطان پستان از نوع
 Infiltrating Ductبود (جدول .)5

جدول -4مورفولوژی سه سرطان شایع در شهرستان تربتجام در سال8121
نوع سرطان

معده

مری

پستان

مرفولوژی سرطان
اپی تلیال

1

1

6

سلولهای سنگفرشی

1

)%41(11

0

آدنوکارسینوما

)%18( 64

6

0

نئوپالسم

0

6

0

مجرای تراوش شیر ()Infiltrating Duct

0

0

)%20(60

مردان  824/1و در زنان  814/2در  800،000نفر جمعیت در سال

بحث
در این پزوهش

(ASRمیزان بروز استاندارد شده سني-

جنسي)سرطانهای شایع در شهرستان تربتجام را در سال
 8121موردمطالعه قرارگرفت .نتایج مطالعه نشان داد که فراواني
بروز بدخیميهای مختلف در مردان بیشتر از زنان است (16/2
در مقابل  .)54/8نسبت مرد به زن در سطح کشوری 8/61
گزارششده است که در این مطالعه  8/86است .مطالعات
مختلف نیز این نسبت را بین  8/88تا  8/28گزارش کردهاند(,81
 .)82مطالعاتي در لبنان و فرانسه نشان دادهاند که به ترتیب
 %16/1و  %18بیماران سرطاني را مردان تشكیل ميدهند(.)60
نتایج مطالعات مذکور با مطالعهی انجامشده همسو بوده و نشان
ميدهد که جنس مرد در معرض خطر بیشتر وقوع سرطان است
که این ميتواند به دلیل تفاوت شغل مرد و مواجهه بیشتر با
محیط بیرون و یا مواجهه بیشتر آنها با عوامل کارسینوژن باشد.
مقایسه نتایج حاصل با سال  14شهرستان نشان داد که بروز
سرطان معده در مردان افزایش یافته و در زنان کاهشیافته است.
همچنین سه سرطان شایع در شهرستان در سال  14شامل سرطان
مری ،معده و پوست بوده است که در مطالعهی حاضر
سرطانهای مری ،معده و پستان است که نشاندهندهی زیادشدن
میزان بروز سرطان پستان در این شهرستان است( .)85در این
مطالعه میزان بروز کل سرطانها در هردو جنس  ،811/1در

به دست آمد .موسوی و همكاران در مطالعهی خود میزان بروز
کل سرطانها در ایران را در سال  6001-6002برای مردان
وزنان به ترتیب  880و  21گزارش کردهاند و با اراده نیز در
استان خراسان رضوی برای مردان و زنان به ترتیب  881و 802
در  800,000نفر جمعیت به دست آورد ( .)68 ,85در مطالعه
نوروزی نژاد میزان بروز استانداردشده سني برای کل سرطانها
در استان مازندران را در مردان وزنان به ترتیب  886/28و
 805/12در  800،000نفر جمعیت نشان داده است( .)66این
مقدار در پولینزی فرانسه در مردان وزنان به ترتیب  812و ،602
در پاکستان  816/5و  811بوده است(. )61که نشان از باال بودن
میزان بروز کل سرطانها در این شهرستان نسبت به سایر نقاط
است(.)68
میزان بروز استانداردشده سرطان مری در سال  14در مردان
وزنان به ترتیب 62/02و  58در  800،000جمعیت بوده است که
در سال  21میزان بروز این سرطان در مردان وزنان به ترتیب
 11/1و  1,11در  800،000جمعیت به دست آمد که نشان دهنده
افزایش بروز این سرطان در مردان و کاهش آن در زنان بوده
است .بر اساس آمار  Globocan2012میزان بروز استاندارد
شده سرطان مری در مناطق مختلف جهان رنجي بین  0/1در
 800,000در غرب آفریقا تا  84در 800,000در شرق آسیا در
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مردان و  0/6در 800,000در  Micronesia/Polynesiaتا

مطالعه موسوی و همكاران در ایران61/21در زنان بهدستآمده

 4/1در 800,000در شرق افریقا در زنان است مطالعات متعدد

است( )62که در مطالعهی حاضر این میزان  10/11در صد هزار

بیشترین بروز سرطان مری را در شرق آسیا گزارش

نفر جمعیت محاسبه گردید  .بر اساس مطالعات مختلف در ایران

کردهاند( .)65قلي پور نیز در مطالعهی خود نشان داد که میزان

سرطان پستان رتبه اول سرطان را در زنان در تمام استانها

بروز سرطان مری در استان آذربایجان شرقي در مردان وزنان به

دارد( )66بااینوجود سرطان پستان در زنان تربتجاميدر سال

ترتیب  4/04و  4/88در  800,000نفر جمعیت است .مطالعهی

 14رتبه دوم بوده و  %81از سرطان زنان را به خود اختصاص

موسوی و همكاران ،میزان بروز استانداردشده سرطان مری در

داده بود و در سال  %66/4 ،21از سرطانهای زنان را به خود

ایران را در مردان 1/11و در زنان  2/61در  800,000نفر جمعیت

اختصاص داده است که نشاندهندهی افزایش این سرطان در

گزارش کردهاند( .)68که نشاندهنده باال بودن میزان بروز

زنان ميباشد و با توجه به اینكه دادهها مربوط به یكسال ميباشد

سرطان مری در این شهرستان نسبت به میزان بروز در سطح

نیاز به مطالعهی دیگری ميباشد که روند چند ساله این سرطانها

جهان و ایران در مردان وزنان است که شاید یكي از دالیل آن

را بررسي کند.

واقعشدن شهرستان تربتجام در کمربند جهاني سرطان مری

نتیجهگیری

باشد که از غرب و شمال غرب ایران شروع و تا چین ادامه
دارد( .)64-61بیشترین میزان بروز استانداردشده سني سرطان
معده بر اساس آمار  Globocan 6086در مردان در نقاط
مختلف جهان در شرق آسیا با  11/5در  800,000و در زنان
 81/1در  800,000نفر جمعیت است( )61موسوی و همكاران
میزان بروز استانداردشده سرطان معده در مردان وزنان را به
ترتیب  81/68و  2/12در  800,000نفر جمعیت به دست
آوردهاند( .)68بر اساس مطالعات ،استان اردبیل که در شمال
غربي کشور واقعشده است ،بیشترین میزان بروز سرطان معده را
در ایران با  ASR= 52/8در صد هزار نفر برای مردان و 61/5
=ASRدر صد هزار نفر برای زنان به خود اختصاص داده
است( .)61بر اساس مطالعه حاضر میزان بروز استانداردشده سني
سرطان معده در شهرستان تربتجام در سال  21در مردان وزنان
 56/18در  800,000و در زنان  81/52در  800,000نفر جمعیت
به ترتیب به دست آمد که نشاندهنده باال بودن میزان بروز این
سرطان در مردان وزنان در این شهرستان است.میزان بروز

بهطورکلي متفاوت بودن سه سرطان شایع در هر منطقه
نشاندهنده آن است که عوامل خطر در مناطق مختلف متفاوت
است .نظر به اینكه سرطانهای گوارشي و سرطان پستان در این
شهرستان نسبت به نقاط دیگر کشور و جهان باالتر است و
تربتجام از نقاط منطبق بر کمربند جهاني جغرافیایي سرطان
مری است و بروز بیشتر آن انتظار ميرود ،لذا انجام تحقیقات با
متدهای پیشرفته ،اجرای صحیح برنامههای غربالگری و تشخیص
زودرس و آموزش همه گروههای جامعه در خصوص عوامل
خطر و عالیم و نشانههای سرطان ضروری ميباشد .تا عوامل
خطر آنها شناسایي و جهت تعدیل و کنترل آنها برنامههای
الزم اتخاذ گردد.
تشکر و قدردانی
نگارندگان ،از تماميافرادی که به نحوی در انجام این تحقیق
نقشي داشتهاند و همچنین از کلیه کارکنان مراکز بهداشتي و
پاتولوژی شهرستان تربتجام و مشهد قدرداني مينمایند.

استانداردشده سرطان پستان در سال  8111-8115بر اساس
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Abstract
Introduction: Cancers are one of the leading causes of death in the world
after cardiovascular disease. The epidemiology of cancer in each region
depends on race, age, sex, cultural, social, nutritional, and lifestyle habits.
This study aims to determine the standardized incidence of common cancers
in Torbat-e-Jam.
Materials and Methods: The present study was performed cross-sectionally
on all diagnosed cases of cancer in Torbat Jam city in 2014. In this study,
after eliminating non-native and recurrent cases, 206 patients were evaluated
and the standardized age of various cancers was calculated.
Results: In this study, out of 206 cancer patients, 52.9% were men and 47.1%
were women. The standardized incidence of cancer in men and women was
167.3 and 137.6 percent, respectively. The most common cancers in men are
gastric cancer with 24 cases (22%), esophagus with 20 cases (18.3%), skin
with 10 cases (9.2%) and esophageal cancer in women with 22 cases
(22.7%), and breast cancer with 22 cases (22.7%). And stomach with 9 cases
(9.3%).
Conclusion: According to the results of the present study, the most common
cancers in Torbat Jam in 1393 are cancers of the gastrointestinal tract and
breast, respectively, so conduct research with advanced methods, proper
implementation of screening programs and early diagnosis and training of
all community groups on risk factors and Signs and symptoms of cancer are
essential.
Key words: neoplasm, cancer, incidence, Torbat Jam
Acknowledgement: There is no conflict of interest.

