
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 

  60

Epidemiology of cancer in Mazandaran province 2006 
 
 

Faezeh Norouzi Nejad1, Rashid Ramezani Daryasari2, Fatemeh Ghafari1 
 

1 Faculty of Nursing & Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran 
2 Management Center of Diseases, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran 

 
 

 (Received 11 April, 2009 ; Accepted 8 July, 2009) 
 
Abstract 
 

Background and purpose: Cancer is the second most common cause of death in developed 
countries and third in less developed countries. The incidence of the different histological types of cancer 
varies greatly between various populations and is attributed to occupational, social, cultural, racial, and 
geographic influences. The objective of this study was to determine and register all cases of cancer among 
population of Mazandaran province, during the year of 2006. 

Materials and methods: Characteristics of all registered malignancies were obtained from 
records in histopathology and radiology clinical, hospitals and deaths certificated in Mazandaran using 
the International Classification of Disease (ICD), with data being analyzed using ASR, Excel and spss 
soft ware. 

Results: A total of 2.399 patients with cancers were found during this study. These, 1.321(55.06%) 

were males and 1.078 (44.94%) females. Age standardized rate (ASR) for all cancers in males and 

females were 112.91/100000 and 104.59/100000 Respectively. The most common malignancies among 

females were breast (23.38%), skin (11.78%), colon and rectum cancers (10.30%). 

In men, stomach (42.41%), skin (15.59%) and esophagus (9.08%) were the most common cancers 

respectively. Infiltrating duct carcinoma, was the most common histopathological types of tumors (69.35%) 

in breast cancer. The most common morphology in stomach cancer was adenocarcinoma, (54.67%). 
Conclusion: Distribution of malignant disorders in our population is different from other regions. 

Therefore, it appears necessary to have a valid health policy for prevention. Consequently, it is necessary 
to have a valid health policy for prevention and control of this problem. 
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  گزارش کوتاه        

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

  )61-65    (1388 سال     مهر و آبان     72 شماره     نوزدهمدوره 
 

61  1388مهر و آبان  ، 72 ، شماره نوزدهم دوره                                                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  1385بررسی اپیدمیولوژی انواع سرطان در استان مازندران در سال 
 

  1طمه غفاریفا         2رشید رمضانی دریاسری         1فائزه نوروزی نژاد
  

  چکیده
های مختلف متفاوت بوده و با عواملی نظیـر مـسائل              الگوی بروز انواع مختلف سرطان در بین جمعیت        :سابقه و هدف    

هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی و ثبـت مـوارد              . باشـد  ای در ارتباط مـی      شغلی، اجتماعی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و تغذیه      
  .ران بودسرطان در بین جمعیت استان مازند

 با استفاده از موارد ثبت شـده در         1385تمامی موارد سرطان در بین جمعیت استان مازندران در سال            :مواد و روش ها     
آوری گردید و براسـاس راهنمـای    ها و گواهی فوت جمع مدارک پزشکی بیمارستانواحد  مراکز پاتولوژی، تصویربرداری،    

  . گرفتر قراآنالیز شد و موردسته بندی  د(ICDO)ها  المللی بیماری بندی بین طبقه
زن )  درصـد  94/44( نفـر    1078مـرد و    )  درصد 06/55(  نفر 1321 مطالعه   مورد بیمار مبتال به سرطان      2399 از :یافته ها   

 در یک صدهزار نفر جمعیت      59/104 و   91/112ها در مردان و زنان به ترتیب          برای کلیه سرطان    استاندارد سنی  میزان .بودند
و کولـون و ورکتـوم   ) درصـد  78/11(، پوسـت  )درصـد  38/23(ها در زنان بـه ترتیـب سـرطان پـستان           شایعترین سرطان  .بود

 08/9(و سـرطان مـری      ) درصـد  59/15(، سرطان پوست    )درصد 42/41(و در مردان به ترتیب سرطان معده        ) درصد 30/10(
 67/54(و در سـرطان معـده       ارسـینوم التهـابی لولـه       ک) درصـد  35/69(شایعترین مورفولوژی در سـرطان پـستان        . بود) درصد
  .بودآدنوکارسینوم ) درصد

هـای   ها در جامعه استان مازندران، الزم است سیاست         با توجه به تفاوت مالحظه شده در توزیع انواع بدخیمی          :استنتاج  
هـای شـایع     ل خطرساز سـرطان   های تکمیلی به منظور شناسایی عوام      مناسب نسبت به ثبت دقیق موارد سرطان و ارائه پژوهش         

  .در استان اتخاذ و عمل گردد
  

 (ASR)، میزان استاندارد سنی سرطان، اپیدمیولوژی، مازندران :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
امـل مهـم بـار      و ع یکـی از  های آینده     در دهه سرطان  

رود تعداد موارد     خواهد بود و انتظار می    در جهان   بیماری  
 افـزایش   2020ن نفر درسال   میلیو 15 به    این بیماری  جدید

کمتـر   این مـوارد، درکـشورهای    درصد60یابدکه حدود 
امـروزه سـاالنه    .)1(اتفاق خواهـد افتـاد    توسعه یافته جهان    

 13معــادل ( میلیــون مـرگ ناشــی از سـرطان   7قریـب بـه   
 5/10و  افتـد     در جهان اتفاق مـی    ) ها   از همه مرگ   درصد

 در .)2(دکنـ  مـی  پیـدا بـروز   میلیون مورد جدید بـدخیمی      
کـشوری ثبـت مـوارد سـرطانی در           گزارش  ایران براساس 

  درصد 1/56 و دـدرص 6/56ه ترتیب ـ ب84 و 1383ال ـس
  

  Email: Faezehnorozi @ yahoo.com                      )س(دانشکده پرستاری فاطمه زهرا :  رامسر -فائزه نوروزی نژاد :مولف مسئول
 پزشکی بابلدانشگاه علوم دانشکده پرستاری،  .1

   درمان و آموزش پزشکی، تهران-، وزارت بهداشتمرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر .2
  17/4/88:              تاریخ تصویب27/2/88:            تاریخ ارجاع جهت اصالحات 22/1/88 :تاریخ دریافت 
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  اپیدمیولوژی انواع سرطان
  

62  1388 مهر و آبان ، 72 ، شماره نوزدهم دوره                                                                لوم پزشکی مازندران                      مجله دانشگاه ع

 درصـد  9/43  و درصـد  4/43 موارد سرطان در مـردان و       
نسبت جنسی بـروز     . رخ داده است   موارد سرطان در زنان   

 اسـت یعنـی در      100 بـه    128برابـر   1384سرطان در سال    
 مـورد زن وجـود      100 مـرد مبـتال بـه سـرطان          128مقابل  

 1382در گزارشات اسـتانی نیـز در سـال          . )3(داشته است 
 هــزار مـورد جدیـد ســرطان توسـط مرکــز    3نزدیـک بـه   

ران هـای مازنـد    آموزش تحقیقات بهداشتی بابل در استان     
ــزان شــیوع . )4(و گلــستان ثبــت شــده اســت  ــاالترین می ب

 از  درصـد  5/1سرطان مربوط به کشور آمریکا بـا میـزان          
 7ها،    یک درصد ژاپنی  . باشد  سال می  5جمعیت در طول    

ــد ــرقی و   درص ــای ش ــاکنین اروپ ــاکنین  4 س ــد س  درص
آمریکای التین در طول پنج سال قبل یـا پـیش از آن بـه               

این رقم برای   . کنند  ن زندگی می  سرطان مبتال شده و با آ     
میـزان بـروز    . )2،5( درصد جمعیت است   2/0ایران حدود   

کـه در مقایـسه     . باشد   درصد می  1/0سرطان در کشور ما     
 برابـر   12 برابر و در مقایسه با اروپای غربـی          15با آمریکا   
بنابراین توجه به مسأله بـروز در کـشور از          . باشد  کمتر می 

بـا توجـه بـه ایـن مهـم         . )3(تاهمیت زیادی برخوردار اس   
هـای آینـده بـه دلیـل افـزایش           که بـروز سـرطان در سـال       

هـای واگیـر و      متوسط سنی جمعیت، کنترل نسبی بیماری     
 روبه رشـدی خواهـد      ،افزایش عوامل خطر محیطی روند    

هـای ملـی      داشت، بنابراین در زمـان فعلـی تـدوین برنامـه          
ی هـای بهداشـت     ها از ضـرورت     پیشگیری و کنترل سرطان   

در این بـین فعالیـت ثبـت     .)1(شود هر جامعه محسوب می 
 به عنوان جزء اساسی برنامه کنترل سرطان مطـرح         سرطان

هـای    چرا که اطالعات حاصـل از آن در حـوزه         . باشد می
 های  ریزی های اتیولوژیک، برنامه   گوناگون ازجمله بررسی  

ــه و    ــه و ثانوی ــشگیری در ســطوح اولی ــرای پی بهداشــتی ب
  .راقبتی بیماران دارای کاربرد فراگیر استهای م درمان
  

  مواد و روش ها
  . پژوهش حاضر یـک مطالعـه اپیـدمیولوژیک اسـت       

  

 منبــع اصــلی مراکــز 3اطالعــات توســط ثبــت ســرطان از 
 مراکــز درمــانی ،)پــاتولوژی، تــصویربرداری(تشخیــصی 

ــتان ( ــدارک پزشــکی بیمارس ــا م ــوت ) ه ــواهی ف  درو گ
،  سـاری  ، نکـا  ، بابلسر ، بابل ،آمل (شهرهای مختلف استان  

آوری   جمع ) تنکابن و رامسر   ، قائم شهر  محمودآباد، نور،
  و  وارد شـد   Excelکل اطالعـات فـوق در فایـل         . گردید
اطالعـات بدسـت آمـده      . حـذف گردیـد    یتکرارموارد  
 1385در سال    )ناتسا( جمعیت   کلموارد سرطانی   شامل  
 2399باشد که بعـد از حـذف مـوارد تکـراری تعـداد            می
این تعداد از نظـر     . مورد بررسی قرار گرفت   د سرطان   مور

های سـنی مـورد      جنس و گروه   محل ضایعه، نوع ضایعه،   
میـزان بـروز اختـصاصی     و تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتنـد     

 هزار جمعیت براساس محل ضایعه در زنـان         100سنی در 
اطالعـات توسـط نـرم افـزار آمـاری           .و مردان ارائـه شـد     

SPSSآنالیز شد .  
  

   و بحثهایافته 
زن و  )  درصـد  94/44(نفـر    1078از بین موارد مبتال     

 اسـتاندارد    میـزان  .ندودمورد ب )  درصد 06/55( نفر   1321
در مــردان  ,ASR) (Age Standardized Rate ســنی

 هزار نفر جمعیت    100هر    در 59/104 و در زنان     91/112
این مقدار در پـولینزی فرانـسه در مـردان و زنـان بـه               . بود

ــب  ــستان ، 209 و 186ترتیــ  و در 133 و 4/132در پاکــ
ــل   ــتان اردبی ــت 96 و 132اس ــوده اس ــایعترین . )6-8( ب ش

ــستان    ســرطان ــه ترتیــب ســرطان پ ــان ب  38/23(هــا در زن
ــد ــت )درص ــد 78/11(، پوس ــوم  ) درص ــون ورکت و کول

بیشترین گروه سنی در زنان مبتال به       . بود) درصد 30/10(
 55/37ن هــای فــوق بــه ترتیــب در ســرطان پــستا ســرطان

درصـد  73/26پوست    سال، 40-49درصد در گروه سنی     
 درصد مربـوط بـه گـروه سـنی          72/25 وکولون و رکتوم  

در مردان مورد مطالعه شایعترین سرطان      . سال بود  59-50
بـود کـه در بـین       ) درصد 42/41(مربوط به سرطان معده     

 درصد مـوارد ابـتال مربـوط بـه گـروه            07/37مردان مبتال   
 سرطان معده برای مـردان و       ASR. ود سال ب  70-79سنی  

  گـزارش   براساس .باشد  می 33/9 و   28/24زنان به ترتیب    
Globocan        این میزان در کشورهای پیشرفته برای مـردان 
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   و همکارفائزه نوروزی نژاد                                             کوتاه    گزارش  
  

63  1388 مهر و آبان ، 72 ، شماره نوزدهمدوره                                                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 و در کشورهای کمتر توسعه   10 و   3/22و زنان به ترتیب     
. )9(باشــد  مــی3/10 و 22 و در جهــان 4/10 و 5/21یافتــه 

 در مـردان و زنـان بـه         1383این آمـار در ایـران در سـال          
ــردان و 1384 و در ســال 95/8 و 86/26ترتیــب  ــرای م  ب

در مطالعـۀ بابـایی و      . )1،10(بـود  9/6 و   2/15زنان بترتیب   
 سـال  65همکاران نیـز سـرطان معـده در جمعیـت بـاالی            
. )11(بـود استان سمنان رتبه اول را به خود اختصاص داده          

ر اردبیـل نیـز      ساله سـجادی و همکـاران د       4نتایج مطالعه   
سـرطان معـده در هـر دو جـنس رتبـه اول را بـا             نشان داد   

ASR 1/49     8(باشـد  دارا مـی   در زنـان     4/25 در مردان و(. 
در مطالعــه شــفیق و همکــاران نیــز شــایعترین ســرطان در 

بوده که بیـشترین    ) درصد 69/23(مردان مربوطه به معده     
در . )4(فراوانی این سرطان مربوط به دهه سنی هفـتم بـود          

و ) درصـد  78/11(این مطالعـه سـرطان پوسـت در زنـان           
 کـه از بـین      ، گرفت قرار رتبه دوم    )درصد 59/15(مردان  
 درصد موارد ابـتال متعلـق بـه گـروه سـنی             76/26 ،مردان

در مطالعـه شـفیق و همکـاران سـرطان           . سال بـود   59-50
پوست برای زنان در رتبه چهارم و بـرای مـردان در رتبـه              

ای کـه توسـط آرزم و         طـی مطالعـه   . )4(سوم قرار داشـت   
 سرطان پوست در مردان     ،همکاران در اصفهان انجام شد    

طبـق آمـار    . )12(و زنان رتبه اول را به خود اختصاص داد        
سـرطان پوسـت در     ،   1384ثبت سـرطان کـشوری سـال        

 .)1( رتبه اول را داشـته اسـت       درصد 1/15زنان و مردان با     
یـزد انجـام شـد        در ای که توسط دکتر نورباال      طی مطالعه 

 2/27میانگین فراوانی سرطان پوست طی مـدت بررسـی          
سـومین سـرطان شـایع در        .)13(ها بـود     کل سرطان  درصد

 در . بـود   درصـد  08/9مردان، سرطان مری با میزان شیوع       
 مربوط به گروه سنی ،گروه سنی درگیر  این افراد بیشترین  

ــود 79-70 ــال ب ــه . س ــایع   یافت ــه ش ــوط ب ــای مرب ــرین  ه ت
فولوژی در پـنج سـرطان شـایع در مـردان و زنـان در               مور

  . شده استنشان داده 1جدول شماره 
میـزان بـروز اختـصاصی سـنی     هـای مربـوط بـه        یافته

(ARS)در  شــایع مبــتال بــه ســرطان و زنــان  بــرای مــردان
  . آمده است2 جدول شماره

 ASR  بـا  در مطالعه حاضـر سـرطان پـستان در زنـان          
گـزارش   در .رتبه اول را به خود اختـصاص داد       ،   76/23

  ایـن شـاخص در     1383کشوری موارد سـرطان در سـال        
. )1،10( بـوده اسـت    25/25 ،1384 و در سـال      60/16 زنان

زنـان بـا     نیز سرطان پستان در    در مطالعه بابایی و همکارن    
ASRروه راـن گـان در ایـه اول سرطـ رتب3/21ا ـر بـ براب   

  
   در زنان و مردانمحل درگیریسرطان شایع در استان مازندران به تفکیک شایعترین نوع ضایعه مورفولوژی و پنج زان استاندارد سنی می :1جدول شماره 

  

    کل ≤ 80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20
 محل

 )سال(سن
10-19 0-9  مورفولوژی

  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  07/17 64 87/1 7 60/5 21 4 15 67/10 10 6/1 6 8/0 3 0 0 1 0  زن
  آدنوکارسینوم  معده  67/54 205 93/6 26 24 90 47/11 43 73/7 29 67/2 10 8/0 3 53/0 2 0 0 مرد
  73/71 269 8/8 33 6/29 111 47/15 58 4/10 39 27/4 16 6/1 6 53/0 2 1 0  کل
 35/69 181 38/1 1 98/4 13 05/8 21 03/13 34 12/29 76 73/10 28 3/2 6 0 0  زن

 پستان 92/1 5 0 0 38/0 1 38/0 1 38/0 1 38/0 1 38/0 1 0 0 0 0 مرد
  کارسینوم 
 التهابی لوله

 26/71 186 38/1 1 36/5 14 43/8 22 41/13 35 5/29 77 11/11 29 30/2 6 0 0  کل

 92/24 83 4/2 8 01/6 20 8/4 16 91/6 23 9/3 13 9/0 3 0 0 0 0  زن

 پوست 14/38 127 3/6 21 71/5 19 71/8 29 61/12 42 9/3 13 6/0 2 3/0 1 0 0 مرد
  وم کارسین
 ازالبسلول 

 06/63 210 71/8 29 71/11 39 51/13 45 52/19 65 81/7 26 5/1 5 3/0 1 0 0  کل

 18/32 65 99/0 2 89/10 22 42/8 17 42/8 17 97/2 6 5/0 1 0 0 0 0  زن

 مری 57/42 86 43/7 15 36/14 29 4/10 21 94/5 12 98/1 4 49/1 3 0 0 0 0 مرد
  کارسینوم 
 سنگفرشی

 75/74 157 42/8 17 35/25 51 81/18 38 36/14 29 95/4 10 98/1 4 0 0 0 0  کل

 14/45 93 45/1 3 82/5 12 67/10 22 07/14 29 79/6 14 85/4 10 48/0 1 0 0  زن

 74/41 86 45/1 3 7/9 20 25/8 17 73/8 18 73/8 18 91/2 6 97/0 2 0 0 مرد
کولون و 

  رکتوم
  آدنوکارسینوم

 88/86 178 9/2 6 52/15 32 92/18 39 8/22 47 52/15 32 76/7 16 45/0 3 0 0  کل
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  اپیدمیولوژی انواع سرطان
  

64  1388 مهر و آبان ، 72 ، شماره نوزدهم دوره                                                                لوم پزشکی مازندران                      مجله دانشگاه ع

 پـنج   (ASR)میـزان بـروز تطبیـق داده شـده سـنی              :2جدول شـماره    
   به تفکیک جنسدر استان مازندران شایع سرطان

  

  میزان بروز مردان 
  هزار نفر100در هر 

  میزان بروز زنان 
  هزار نفر100در هر 

  محل سرطان

 معده 33/9 28/24

 پستان 72/23 83/0

 پوست 02/13 19

 مری 68/8 16/10

 کولون و رکتوم 2/11 96/8

  

ــته اســت  ــشورهای  ASR .)11(داش ــستان در ک ــرطان پ  س
 و  8/23، در کشورهای کمتر توسـعه یافتـه         8/67پیشرفته  

 این سرطان که توسـط      ASR. )1(باشد  می 5/37در جهان   
Globocan     سـرطان  . )9(باشد می1/17 گزارش شده است

ــان در همــه اســتان  ــستان در زن ــدگی   پ ــران پراکن هــای ای
هـای کـشور رتبـه اول را         یکنواختی دارد و در همه استان     

 اما با توجه به اینکه سـرطان  ،استبه خود اختصاص داده  

پــستان شــایعترین ســرطان در میــان زنــان کــشور اســت و 
 هـزار نفـر     100 مورد به ازاء هر      23میزان بروز آن حدود     
هـا نـشان داد کـه سـرطان           یافتـه  .)1(جمعیت ایرانی اسـت   

 رتبه سوم و در مـردان       ASR 2/11کولورکتال در زنان با     
این شاخص در    .باشد میرا   رتبه پنجم را دا    ASR 96/8با  

 و در   15/7 و   64/5در زنان و مردان به ترتیـب        1383سال  
 بوده  82/9 و   89/9 در زنان و مردان به ترتیب        1384سال  

ــت ــان   ASR .)10،1(اسـ ــردان و زنـ ــرطان در مـ ــن سـ  ایـ
 در کـشورهای    6/26 و   40کشورهای پیشرفته بـه ترتیـب       

 6/14 و 1/20 و در جهـان  7/7 و 2/10کمتر توسعه یافتـه   
ــوده اســت ــایی و  طــی مطالعــه .)1(ب ای کــه توســط موالن

 شـــیوع ســـرطان ،کردســـتان انجـــام شـــد همکـــاران در
 هزار نفر جمعیـت     100 مورد در هر     7کولورکتال حدود   

ــوده  ــهب ــینوما و    درصــد90 ک ــوع آدنوکارس  61آن از ن
  .)14(دادند بیماران را مردان تشکیل می درصد
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