Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 7:23 +0330 on Thursday November 15th 2018

Epidemiology of Ovarian Cancer in Sari Imam Khomeini
Hospital, Iran 2006-2014
Ghasem Janbabaei1,
Mojde Sarmadi Kia2,
Maryam Kardan Souraki3,
Mahmood Moosazadeh4,
Soghra Khani5,6,
Mahbubeh Janbaz7
1

Associate Professor, Department of Hematology and Oncology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University
of Medical Sciences, Sari, Iran
2 MSc Student in Consultation in Midwifery, Student Research Committee, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery,
Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
3 MSc in Consultation in Midwifery, Sexual and Reproductive Health Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari,
Iran
4 Assistant Professor, Health Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
5 Assistant Professor, Department of Reproductive Health and Midwifery, Sexual and Reproductive Health Research Center,
Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
6 Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
7 Bachelor of Midwifery, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
(Received April 29, 2018 ; Accepted October 7, 2018)

Abstract
Background and purpose: Ovarian cancer, compared to other gynecologic malignancies, has
the highest fatality rate among women. Studying the demographic and epidemiologic characteristics can
play an important role on planning and implementation of preventive proceedings and early detection
according to geographical location. The aim of this study was to determine the epidemiological
characteristics of ovarian cancer in women attending Sari Imam Khomeini Hospital.
Materials and methods: A descriptive study was done in 130 patients selected by census
sampling. Data was obtained from the Comprehensive Cancer Center affiliated with Mazandaran
University of Medical Sciences using a checklist. Data analysis was done in SPSS V24 using descriptive
statistics (frequency, mean, and standard deviation).
Results: Most of the patients aged 41-60 years old. The majority of patients were diagnosed with
epithelial ovarian cancer (71%). Also, about 30% were diagnosed at advanced stages (stage IV).
Conclusion: High fatality rate of ovarian cancer and late diagnosis could be prevented by
providing women with appropriate trainings on the risk factors and protective factors for ovarian cancer
and regular screening programs.
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چكیده
سابقه و هدف :سرطان تخمدان نسبت به سایر بدخیمیهای ژنیکولوژیک در میان زنان ،باالترین علت کشندگی را بهه
خود اختصاص داده است .بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و برخی ویژگیهای اپیدمیولوژیکی میتوانهد نشهم میمهی
در برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه بر حسب موقعیت جغرافیایی و تشخیص زود هنگام ایفا کند .لذا ایهن ماالعهه بها
هدف تعیین ویژگیهای ه مه گیر شناسی سرطان تخمدان در زنان مبتالی مراجعه کننده بهه بیمارسهتان امهام خمینهی سهاری
انجام پذیرفت.
مواد و روشها :در این ماالعه توصیفی ،حجم نمونه  031بیمار برآورد شد که به روش سرشماری وارد ماالعه شدند.
منبع دریافت دادهها ،مرکز جامع سرطان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ابزار گردآوری دادهها چک لیست بهوده اسهت.
دادهها توسط نرمافزار  SPSS ver.24و آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافتهها :در این ماالعه بیمتر مبتالیان در گروه سنی  10-01سال بودند و  10درصد مهوارد سهرطان تخمهدان بها منشه
اپیتلیال بوده است .درصد باالیی از موارد گزارش شده ( 31درصد) در مرحلهبندی  )StageIV( 1قرار گرفتند.
استنتاج :با توجه به میزان کشندگی باال و نیز مرحله باالی سرطان تخمدان در زمان تشخیص ،می توان با آموزش به زنهان
در مورد عوامل خار و فاکتورهای محافظتی سرطان تخمدان ،از وقوع بیماری و مرگ و میر ناشی از آن پیشگیری کرد.
واژه های کلیدی :سرطان تخمدان ،اپیدمیولوژی ،مرحله ،متاستاز

مقدمه
سرطان تخمدان ششمین سرطان تشخیص داده شده
در میان زنان در جیان ،هشهتمین سهرطان تشهخیص داده

شده در ایران و نیز دومهین سهرطان رایهج ژنیکولوژیهک
می باشد که باالترین علت کشندگی را نسبت به سایر

مولف مسئول :صغری خانی -ساری :دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .0دانشیار ،گروه خونشناسی-آنکولوژی ،مرکز تحشیشات سرطان گوارش ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .3کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1استادیار ،مرکز تحشیشات علوم بیداشتی ،پژوهشکده اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .5استادیار ،گروه بیداشت باروری و مامایی ،مرکز تحشیشات سالمت جنسی و باروری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .0مرکز تحشیشات دیابت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1لیسانس مامایی ،دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 0391/1/05 :
تاریخ ارجاع جیت اصالحات 0391/3/22:
 تاریخ دریافت 0391/2/9 :
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همه گیر شناسی مبتالیان به سرطان تخمدان مراجعه کننده به
بیمارستان امام خمینی ساري در دوره زمانی 5838-5831

پژوهشی

قاسم جان بابایی و همکاران

بههدخیمیهههای ژنیکولوژی هک بههه خههود اختصههاص داده
است( .)0-1میزان موارد جدیهد ایهن بیمهاری در آمریکها
است و ساالنه بیم از  0511مورد تشخیص جدیهد سهرطان
تخمدان در انگلستان گزارش میگردد که حهدود 1111
نفر بر اثر این بیماری جان خهود را از دسهت مهیدهنهد(.)0،5

اکثر موارد مرگ و میر در بیماران با مراحل پیشرفته بیمهاری
ایجاد میشود( .)1سابشه خانوادگی ،سن ،تعداد حهاملگی
کم و ناباروری ،قاعدگی زودرس ،یائسهگی دیهررس را
میتوان بعنوان برخهی از عوامهل خاهر و افهزایم پاریتهه
و مصهرف قههرصههای ترکیبهی پیشهگیری از بههارداری و
اوفورکتومی را به عنوان عوامهل محهافظتی ابهتال بهه ایهن
سرطان نام برد(.)2-02 ،0

ماالعهههات مختلههه

نشهههان دادهانهههد کهههه عوامهههل

جغرافیایی ،محیای ،اختالفات نژادی و سبک زندگی از
فاکتورهای موثر بر اپیدمیولوژی این بیماری هسهتند ،بهه
طوری که در بررسیهای صورت گرفته نشان داده شهد،
کشورهای پیشهرفته بهه ویهژه اروپهای شهمالی و غربهی و
آمریکا نسبت به آسیا و آفریشا باالترین شهیوع را در سهرطان
تخمهههدان دارنهههد( .)03،01،2در بررسهههی اپیهههدمیولوژیک
خادمی و خاصی در استان کرمانشاه میهزان بهروز سهرطان
تخمدان در سال  2/0 ،0322در صد هزار نفر گهزارش شهده
است( .)01با توجه به این که سهرطان تخمهدان کشهندهتهرین
بدخیمی در بین زنان اسهت ،بررسهی ویژگهیههای جمعیهت

در این ماالعه توصهیفی ،بهه بررسهی زنهان مبهتال بهه
سرطان تخمدان مراجعه کننده به بیمارستان امهام خمینهی
ساری از سال  ،0321 -0391با هدف تعیهین مشخصهات
همهگیرشناسی سرطان تخمدان ،پرداخته شهد .حجهم نمونهه
شامل  031نفر بیمار بهوده کهه بهه روش سرشهماری وارد
ماالعه شدند .منبع دریافت دادهها ،مرکهز جهامع سهرطان
بیمارستان امام خمینی دانشگاه علهوم پزشهکی مازنهدران
بود .ابزار گردآوری اطالعات شامل چهک لیسهتی بهوده
است که حاوی اطالعات سنی ،وضعیت ت هل ،وضهعیت
تحصیلی ،سن اولین قاعدگی ،سن یائسگی ،سابشه شیردهی،
وضعیت باروری ،شاخص توده بدنی ،وضهعیت اشهتغال،
مناشه مسکونی و مرحلهبندی بیماری بود .پس از کسهب
مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علهوم پزشهکی مازنهدران
برای انجام ماالعه به مرکز ثبت اطالعهات سهرطان دانشهگاه
علوم پزشکی مازندران مراجعه شد و پس از معرفی خود
و ارایه توضیحات کافی در راباهه بها موضهوع ماالعهه و
کسب موافشت واحد مربوطه ،اقدام به ماالعه پروندهها و
تکمیل چک لیستها گردید .دادهها جیهت آنهالیز وارد
نرمافزار  SPSS ver.24شد ،و با توجه به نوع ماالعه از آمار
توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار) استفاده گردید.

یافته ها

شناختی و برخهی ویژگهیههای اپیهدمیولوژیکی و کلینیکهی

تعداد بیماران مبتال به سرطان تخمدان بررسی شهده

میتواند نشم میمهی در برنامههریهزی و اجهرای اقهدامات

برابر با  031نفر بوده که بیمتر مبتالیهان در گهروه سهنی

پیشگیرانه برحسب موقعیهت جغرافیهایی و تشهخیص زود

 10-01سال بودند .اکثر نمونهها تحصیالت در حهد زیهر

هنگام ایفا کند( .)01،02،2با توجه به جسهتجوی محشه در

دیپلم داشته و خانه دار بودند .بیم از نیمهی از نمونهههها

پایگاههای در دسترس ،ماالعات مرتبط منتشر شده در ایران

سههابشه زایمههان داشههته و سههابشه شهیردهی را ذکههر کردنههد

اندك بوده و در حوزه جمعیتی مازنهدران مهوردی مشهاهده

(جدول شماره .)0

نشده است ،لهذا ایهن ماالعهه بها ههدف تعیهین ویژگهیههای

بیم از  11درصد از سرطان تخمدان از نوع اپیتلیال

همهگیرشناسی سرطان تخمدان در زنان مبهتالی مراجعهه

و در مرحله  1بیماری بودند و بیم از نیمی از موارد متاسهتاز

کننهده بهه مرکههز جهامع سهرطان بیمارسههتان امهام خمینهی

داشتند .جدول شماره  ،2ویژگیهای جمعیت مهورد ماالعهه

ساری در سالهای  0321تا  0391انجام پذیرفت.

بر حسب متغیرهای بالینی را نشان میدهد.
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ساالنه  222211و میزان مرگ  05511مورد برآورد شده

مواد و روش ها

همه گير شناسي مبتالیان به سرطان تخمدان

جدول شماره  :1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک ومامایی زنان
مبتال به سرطان تخمدان

بحث
این ماالعه با هدف تعیین مشخصات همهگیرشناسی

متغیر
سن منارك (میانگین  ±انحراف معیار)
سن منوپوز (میانگین  ±انحراف معیار)

02/91±0/51
11/12±0/19

50-01
00-11
>11

31
00
23

بارور
منوپوز

29/2
53/0

گزارش نشده

01/1

ساح تحصیالت (درصد)

زیر دیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
گزارش نشده

52/3
2/5
3/0
30/2

وضعیت اشتغال (درصد)

خانه دار (بیکار )

01/1

دانشجو
شاغل
گزارش نشده

3/0
5/1
23/2

مجرد
مت هل
همسر جدا شده
همسر فوت شده

00/5
00/5
2/3
9/2

گزارش نشده

05/1

مناشه سکونت (درصد)

شیری
روستایی
گزارش نشده

55/1
13/0
0/5

وضعیت باروری (درصد)

سابشه زایمان
نابارور
فشدان بارداری

03/2
3/2
00/9

گزارش نشده

05/1

شاخص توده بدنی (درصد)

>09/9
21-21/9
25-29/9
31-31/9

<35
گزارش نشده (درصد )

3/2
02/5
02/5
01
1/0
11/0

سابشه شیردهی

بله
خیر
گزارش نشده

02/3
22/3
05/1

گروه سنی (فراوانی )

وضعیت منوپوز (درصد)

وضعیت تاهل (درصد)

سابشه استعمال دخانیات (درصد) خیر
گزارش نشده
سابشه مصرف اپوئید (درصد)

21/0

بله

3/2

خیر
گزارش نشده

جدول شماره  :2ویژگی های جمعیت مورد ماالعه برحسب متغیرهای بالینی
درصد

مرحله بندی سرطان

I

گزارش نشده

01/0
31/2
00/5

نوع سرطان

اپیتلیال
غیر اپیتلیال
گزارش نشده

13/0
3/0
23/2

سروزی
موسینی
اندومتروئید
سلول روشن

21/00
00/5
0/53
1

II
III
IV

انواع هیستولوژیک

اپی تلیال مختلط
تشسیم نشده
سلول زایا
استرومایی-طناب جنسی
کارسینوما متاستاتیک
گزارش نشده
وضعیت متاستاز

651

مثبت
منفی
گزارش نشده
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بیمتر مبتالیهان در گهروه سهنی  10-01سهال و سهرطان
تخمدان با منش اپیتلیال  10درصد موارد را تشکیل دادند
و درصد باالیی از موارد گهزارش شهده ( 31درصهد) در
مرحلهبندی  )Stage IV( 1قرار گرفتند .ماالعههایکه در
بیرجند انجام شد بیمترین فراوانی نئوپالسهمههای دسهتگاه
ژنیتال داخلی ،افراد درگروه سهنی  11-59سهال و درماالعهه
عرب و همکاران بیمترین افراد مبتال به سرطان تخمدان
در گروه سنی  31-59سال بودند( .)03،2نتهایج ماالعهاتی
که در نیجریه ،هند و کالیفرنیا انجام شد نیز با یافتههههای
ماالعه حاضهر همخهوانی دارد( .)05-01باتوجهه بهه ایهنکهه

سرطان تخمدان عمدتا یک بیماری شناخته شده در زنان
مسنتر بوده و بیم از 21درصد از تشخیصههای جدیهد
معموال در زنان باالی  51سال اتفاق مهیافتهد ،ایهن یافتهه
قابل توجیه میباشد(.)2

در ماالعات متعددی سرطان تخمدان با منشه اپیتلیهالی
و با هیستولوژیک سروزی از انواع رایج آن هستند که با
ماالعه حاضر همخوانی دارد(.)05-02،00 ،2

بدخیمیهای اپیتلیال تخمدان برطب مجمع بهینالمللهی

05/1
21/2
05/1

متغیر

بیمارستان امام خمینی ساری  0321 -0391انجام پذیرفت.

21/5
01/1

1
2/3
1/2
2/3
21/10
30/2
55/1
33/0
00/5

متخصصان زنهان و زایمهان ( )FIGOبراسهاس یافتههههای
کش ه

شههده در زمههان جراح هی تجسس هی ،بههه  1مرحلههه

تشسیمبندی میشوند و اقدامات درمانی با توجه به مرحله
بیماری تعیین مهیگهردد( .)00در ماالعهه حاضهر بهیمتهر
مبتالیان ،در مرحله  1بیماری بودنهد کهه نشهان مهیدههد
وضعیت تشخیص سرطان تخمهدان در وضهعیت مناسهبی
قرار ندارد و بیمهاری بها ته خیر تشهخیص داده مهیشهود.
ماالعهی مروری که در انگلستان انجام شد نشان داد کهه
 01درصد مبتالیان به بدخیمی تخمدان در مرحلهه  3و 1
و تشریب ه  31درصههد در مرحلههه  0و  2بیمههاری تشههخیص
داده میشوند( .)0همچنین  Cressو همکهاران در ماالعهه
خود گزارش کردند که  01درصد مبتالیان ،در مرحله 3
و  1بیماری قرار دارند(.)01
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سههرطان تخمههدان ،در زنههان مبههتالی مراجعهههکننههده بههه

پژوهشی

قاسم جان بابایی و همکاران

داده شد که بیم از  21درصد از بیماران ،متاسهتاز منفهی

پیشگیری از بارداری ،نهوع تغذیهه ،شهرایط خهوش خهیم

بودند و این در حالی است که در ماالعه حاضر بهیم از

ژنیکولوژی مانند سابشه بیماریههای خهوشخهیم رحهم،

نیم هی از مبتالی هان ،متاسههتاز مثبههت بودنههد کههه از دالی هل

سابشه سندروم تخمهدان پلهیکیسهتیک ،انهدومتریوز و ...

احتمالی آن میتوان به تشخیص بیماری در مراحل باالتر

اشاره کرد کهه ایهن محهدودیت بهه سهاختار گهردآوری

اشههاره کههرد( .)02بهها آمههوزش بههه زنههان در مههورد عالی هم

دادهها بر میگردد که از دادههای موجود اسهتفاده شهده

بیمهاری ،عوامههل خاهر و فاکتورهههای محهافظتی سههرطان

است .محدودیت دیگر این ماالعه به ماهیت طراحی آن

تخمدان می توان از تشخیص بیماری در مراحل بهاالتر و

بر میگردد که ماالعه از نوع توصیفی میباشد و امکهان

متاستاز به نشاط دور و نزدیک بدن جلوگیری کهرد .زیهر

بررسی روابط علیتی امکان پذیر نمی باشد.

دیهپلم بههودن می هزان تحصهیالت در نزدیههک بههه نیمههی از

ماالعه حاضر نشان داد که بیشتر مبتالیهان در گهروه

نمونههای این ماالعه ( 11/3درصد) مؤید نیاز به آموزش

سهنی  10-01سههال و مرحلهه  )Stage IV( 1بیمههاری بهها

زنان با تحصیالت کمتر درباره این موضوع است.

متاستاز مثبت قرار گرفتند که نشهان از تشهخیص بیمهاری

یافتهها نشان دادنهد بهیم از نیمهی از زنهان مبهتال بهه

در مرحله پیشهرفته مهیباشهد ،در حهالی کهه مهیتهوان بها

سرطان تخمدان ( 55درصد) در شیر زندگی میکردنهد.

آموزش بهه زنهان جامعهه در مهورد عالیهم (مراجعهه زود

بافت تخمدان تحت ت ثیر عوامل متنوع محیای ،شغلی و

هنگههام بههه محههد مشههاهده عالیههم) ،عوامههل خاههر و

یاتروژنیک قرار میگیرد .سرطان تخمهدان در شهیرهای

فاکتورهای محافظتی سرطان از وقوع بیماری در مراحهل

صنعتی بسیار بیمتر از سایر مناط است(.)09

باالتر پیشهگیری کهرد .لهذا بهه مهدیران اسهتان مازنهدران

یافتهها نشان دادنهد بهیم از نیمهی از زنهان مبهتال بهه

پیشنیاد میشهود برنامههههایی جیهت کهاهم کشهندگی

سرطان تخمدان ( 53/0درصد) یائسهه بهودهانهد .سهرطان

سرطان تخمدان (از پیشگیری اولیهه تها بهاز تهوانی) اجهرا

تخمههدان بهها افههزایم سههن و نیههز یائسههگی بهه ویههژه در

نماینههد .از سههوی دیگههر بهها توجههه بههه عههدم دسترسهی بههه

مراحل اولیه یائسگی ارتبهاط دارد کهه ناشهی از افهزایم

دادههههای کههافی دربههاره سههرطان تخمههدان بههه محشش هین،

گنادوتروپینهاست( .)21در این ماالعه اکثریت نمونههها

کارشناسان محترم فناوری اطالعهات دانشهگاه و مهدیران

( 01درصد) در گروه سنی  11-01سال قرار داشتند.

پیشنیاد میشود ضمن توجهه بهه کمبهود سیسهتم مناسهب

از محدودیتهای ایهن ماالعهه مهیتهوان بهه کامهل

ثبت در این باره ،نسهبت بهه ایجهاد پایگهاه دادهای کامهل

نبودن دادهها برای تعدادی از متغیرها و همچنین بررسهی

جیت اطالعات مربوط به ثبهت انهواع سهرطان و عوامهل

نشدن تعدادی دیگر از عوامهل میهم و مهوثر بهر سهرطان

مرتبط با آن اقدام نمایند.
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