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که پس از طی فرایند  استمقاله « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت  ،داوری، برای چاپ

و قبل از فرایند ویراستاری صورت آنالین ه کوتاهی پس از اعالم پذیرش ب

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ». نشریه سالمند گزینه شودمی منتشر

ترین سریعها در دهد تا نتایج آنه میبه نویسندگان ارائ یعنوان خدمت

. پس از آنکه باشد دسترس درزمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی 

 نسخه، از فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند یامقاله

 نشریهسایت وبدر  یک شماره مشخص درخارج و  «از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

یراستاری فنی باعث ایجاد وصفحه آرایی و است  شایان ذکرشود. منتشر می

ی آن تأثیر بر محتوا ممکن است شود کهمی مقاله تغییرات صوری در متن

 .خارج است مسئولیت دفتر نشریه از حیطه این امر و بگذارد

 
 ونه استناد شود: گلطفا این

Amani A, Akbari Kamrani AA, Fadayevatan R, Eshrati B, Rafiee M. [Burden of Important Risk 

Factors Attributed to Common Cancers in the Elderly in Central Province in 2015 (Persian)]. 

Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2023. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3517.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3517.1 
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Abstract  

 
Objectives: Calculating the burden of diseases is a method that can be used to calculate indicators that 

are suitable for intervention in disease control. The aim of this study is to calculate the burden of risk 

factors attributed to common cancers in the elderly in Central Province in 2015. 

Materials and Methods: The present study was a descriptive-analytical study. Information was 

collected based on the criteria of age and sex groups, the incidence and death rate due to cancer, the 

death rate due to all causes of death, information related to survival, the rate of recovery of cancer 

patients and the weight of disability attributed to cancer. The data was obtained based on the GBD 

standard table, from the portal of Iran Statistics Centre, the latest death registration report and the latest 

cancer registration report. In order to check and analyse the data, Excel and DISMOD2 software were 

used. In order to analyze the data, disease burden calculation formulas were used (DALY=YLL+YLD). 

In order to check the validity and reliability of the data, the technique of preventing the registration of 

impossible codes and useless codes was used. 

Results: The highest incidence of skin cancer is attributed to exposure to sunlight (526.71), the highest 

frequency of stomach cancer is attributed to exposure to family history (7930.88), in colon and rectal 

cancer, the highest frequency is attributed to the lack of fruit consumption (4063.18), in the case of 

breast cancer, the highest frequency is attributed to not being married (6488.58), The highest incidence 

of prostate cancer is attributed to having a history of previous diseases (7244.08). 

Conclusion: The results of the burden attributed to different risk factors for each cancer showed that 

family history of cancer, smoking, obesity, and physical inactivity are common in most cancers and the 

burden attributed to them.  

Keywords: Aged, Cancer, Disease burden, Risk factors 
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 چکیده

هایی را محاسبه توان شاخصمی، آنهامنتسب به ها و عوامل خطر درباره بیماریهای پراکنده اده از دادهاستفهایی که در آن با یکی از روش :هدف

ل امواسبه بار عبنابراین هدف این مطالعه مح. ، محاسبه بار بیماریها استاسب استمن و عوامل خطربیماری  انجام مداخله برای کنترل کرد که در 

 .بود 5931در استان مرکزی در سال  های شایع سالمندانخطر منتسب به سرطان

جنسی،  و های سنیگروه معیارهای بود. گردآوری اطالعات براساس گذشته نگر مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی ها:وشمواد و ر

 اطالعات مربوط به بقا، میزان بهبودی مبتالیان به سرطان و وزن ناتوانی، مرگ مام عللمرگ ناشی از سرطان، میزان مرگ ناشی از ت و میزان بروز

آخرین  ثبت مرگ و آخرین گزارش ،مرکز آمار ایران درگاهبه ترتیب از منابع مختلف شامل  ،GBDبراساس جدول استاندارد  منتسب به سرطان 

به  به دست آمد. منتشر شده استوآموزش پزشکی  درمان وزارت بهداشت، توسط  5011در سال که 5931مربوط به سال  ثبت سرطانگزارش 

 هامحاسبه بار بیماریهای ها از فرمولبه منظور تحلیل داده .استفاده گردید  DISMOD2و Excel افزارهایها از نرممنظور بررسی و تحلیل داده

(DALY=YLL+YLD) .ثبت کدهای غیرممکن و کدهای بیهوده تکنیک جلوگیری از ها از روایی و پایایی داده بررسیبه منظور  استفاده شد

 شد. استفاده

 منتسب به مواجهه سابقه خانوادگی بیشترین بار سرطان معده، (15/125) بیشترین بار سرطان پوست منتسب به مواجهه با نور خورشید ها:یافته

به  سرطان پستان مربوط بیشترین بار منتسب ،(58/0159) مصرف میوهمنتسب به مواجهه عدم  روده بزرگسرطان  بیشترین بار ،(88/13911)

 .باشدمی (18/1200) های قبلیبیمارییشترین بار سرطان پروستات منتسب به داشتن سابقه ب و( 18/5088) عدم ازدواج

، خانیاتد استعمال ،ابتال به سرطان یابقه خانوادگس وجود شان داد کهنتایج بار منتسب به عوامل خطر مختلف برای هر سرطان ن :گیرینتیجه

 ها مشترک است. ها و بار منتسب به آندر اکثر سرطان فیزیکیچاقی و عدم فعالیت 

 عوامل خطر، بیماری بارسالمند، سرطان،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
در کشورهای  جدیو تهدید افزایش یافته  5331میزان بروز آن در بیشتر کشورها از سال  ،میر در سراسر جهان بوده مهم مرگ و  سرطان از علل

ان ضروری های کنترل سرطاستراتژی تدوینبار بیماری سرطان در کشورها برای محاسبه  باشد.میدر حال توسعه با سیستم بهداشتی سطح پایین 

ها و عوامل خطر موجود درباره بیماریقص های پراکنده و ناروشی است که در آن با استفاده از دادهوامل خطر و عمحاسبه بار بیماریها . است

شخصه این روش این است . م(5)موثرندها و عوامل خطر بیماری بندی کنترلهایی را محاسبه کرد که در اولویتتوان شاخصآنها میمنتسب به  

ناتوانی در یکدیگر ادغام کرده و آنها را به صورت یک شاخص  داده های مربوط به به طور همزمان داده های مربوط به مرگ را با توانکه می

  .(5)دادنشان  ،خالصه شده

. یکی (2, 5)اند تا به هر سه موضوع میرایی، ناتوانی و کیفیت زندگی پرداخته شود معرفی گردیده 5331ریها در ابتدای دهه های بار بیماشاخص

. شاخص دیگر امید زندگی بدون (9)کاربرد دارد  2فایده-شد که در تحلیل هزینهبامی 5سالهای زندگی با کیفیت تعدیل شده ، هااز این شاخص

شاخص . (2)شود ناتوانی یا امید زندگی سالم است که توسط جمعیت شناسان ایجاد شده و بیشتر در کشورهای صنعتی از آن استفاده می

شاخص  .(5)ها به خود اختصاص داده است بیشترین توجه را در میان این دسته از شاخص 9(DALY) های زندگی با ناتوانی تعدیل شدهسال

DALY ،خالصه کرده و مشکالت سالمت  ،"یک عدد"ها را در قالب های غیر کشنده و آسیبهای عمر تطبیق شده برای ناتوانی و بیماریسال

 بدین منظور. (1, 0)استفاده شد ها اولین بار جهت محاسبه بار جهانی بیماری این شاخص برایاز نماید. ع را به صورت کمی بیان میجوام

، DALYبر اساس  0د. بار بیماریهاشمشخص  می شدندها، صدمات و عوامل خطری که بیشترین بار مرگ و ناتوانی را موجب مهمترین بیماری

مطالعاتی در خصوص بار سرطان انجام شده . (9)مجموع سالهای از دست رفته در نتیجه مرگ زودرس و سپری شدن با معلولیت و ناتوانی است 

کل بار سرطان پستان در  نشان داد 5988بار سرطان پستان در زنان ایرانی در سال در خصوص رضا قلی و همکاران مطالعه است. در این زمینه 

هزار جمعیت زنان  در هر یکصد DALY. میزان است سال 10398  (YLL) 1های از دست رفته به علت مرگسال سال و 11855رانی زنان ای

یک مطالعه کوهورت در اروپا در سال  همچنین نتایج .(5)سال دیده شد 01-13در گروه سنی  سال بود. اوج سنی بار سرطان پستان 35/221

. نتایج می باشد 2 نوعخطر سیگار، چاقی، کمبود، فعالیت فیزیکی، مصرف الکل و دیابت بار عوامل خطر بیماری شامل پنج عامل  نشان داد 2155

سال در هزار نفر( که توزیع آن در هر دو جنس  982سال بود )معادل  DALYs ،90010ساله، کل  52حاصله نشان داد که پس از پیگیری 

 . (1)مشابه بود

 با توجه به شیوع باالی سرطانها در گروه سالمندان به خصوص سرطان های پستان، روده بزرگ، پوست، معده، پروستات، ریه و مثانه و با توجه

، مطالعه حاضر طراحی و اجرا هایی در سطح کالن در پیشگیری کمک نمایدریزیتواند در برنامهبه اینکه آگاهی از عوامل خطر این بیماریها می

های طراحی و اجرای مطالعه مذکور ارائه مستندات پژوهشی به مسئوالن و سیاستگذاران حوزه سالمت در جهت ضرورتاز . یکی دیگر گردید

بار عوامل خطر بررسی مطالعه حاضر با هدف  باشد. از این روها میهای غربالگری سرطانهای سبک زندگی سالم و تدوین برنامهبرنامهتدوین 

  .انجام شد 5931مهم منتسب به سرطان های شایع سالمندان در استان مرکزی در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 . QALYs= Quality Adjusted Life Years 
2 . Cost-Benefit Analysis 
3 . DALYs= Disability Adjusted Life Years 
4 . Burden of Disease- BOD 
5 . Years of life lost (YLL) 
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 مواد و روش ها
( در دانشگاه IR.USWR.REC.1396.326و با کد اخالق ) بود نگرگذشته ثانویه و از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی یک مطالعهاین مطالعه 

سال و باالتر مبتال به هر نوع سرطان در استان مرکزی  51جامعه آماری شامل تمام افراد علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی تصویب گردیده است. 

براساس  مبتال به سرطانسال و باالتر  51افراد  معیار ورود به مطالعه. بود در طی یک سال در این پژوهش نمونه گیری به صورت تمام شماری بود.

)کدهای  کدهای پوچسکونت داشتند بود.  مرکزی در استان ماه 5که بیش از  ،های کشوری و استانی منتشر شدهگزارشمستندات موجود در 

ل شامز سرطان مبتال به سرطان و مرگ ناشی ا انکلیه سالمندهای دادهبه عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد.  تکراری، کدهای اشتباه و ...(

های سالمندان بر حسب زیرگروههای ، میزان مرگ از تمام علل و مرگ ناشی از سرطانهای سنیطان در هر یک از زیرگروهمیزان بروز انواع سر

، تانداردسامید زندگی ا ،و جنسی، میانه سن مرگ به دلیل انواع سرطان، میانه سن شروع سرطان و میانه طول مدت بیماری در هر گروه سنی سنی

های اطالعاتی ثبت مرگ، طول زمان بیماری از زمان ابتال تا زمان مرگ های بیماران موجود در پایگاهمتوسط سن شروع بیماری با استفاده از داده

( و ثبت death registrationافزار ثبت مرگ )از سیستم نرمبا استفاده های عوامل خطر منتسب به سرطان یا در موارد نادر، بهبود و داده

)موجود در مرکز بهداشت استان مرکزی و معاونت ( از آخرین گزارش کشوری ثبت مرگ و ثبت سرطان cancer registrationسرطان )

ها بر منتشر شده است استخراج گردید و همراه با سایر موارد ابتال و مرگ 5935که در سال بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( 

. معیار های و محاسبات الزم انجام شد  شد DisMod2افزار و سپس اطالعات وارد نرم پردازش Excelافزار و جنس ابتدا در نرماساس سن 

بود. اطالعات جمعیتی از سایت مرکز آمار ایران و  5هاالمللی آماری بیماریبندی بینطبقه 51تشخیص سرطان در این مطالعه بر اساس نسخه 

افزار ها در نرمشود و مرگها بر اساس نظام ثبت مرگ تنظیم میاز آنجایی که بار بیماریافزار ثبت سرطان به دست آمد.  عوامل خطر از نرم

بر اساس هر مورد سرطان ثبت شده انجام شد. و عوامل خطر شوند لذا بار بیماری کشوری ثبت مرگ معموال بر اساس یک نوع سرطان ثبت می

در . شدمحاسبه  سرطانی که عامل مرگ بوده استبر اساس بروز و شیوع همان های از دست رفته با ناتوانی سالعه عالوه بر آن در این مطال

های از دست رفته عمر شامل مرگ زودرس ناشی از هر نوع سرطان و نیز ها ، سالها بر اساس روش محاسبه بار بیماریمحاسبه بار سرطان

ردد که گگیری شده و به صورت یک عدد مشخص بیان میگذرد اندازهانواع سرطان با ناتوانی و ناخوشی می هایی از عمر که به علت ابتال بهسال

لذا . (8)شداستفاده  YLDو  YLLشاخص  ها از مجموع دوبه منظور محاسبه بار بیماریهای ناشی از سرطان است.  DALYدر واقع همان 

میزان گیری برای اندازهیی، بیماری عامل مرگ مدنظر بود. در این مطالعه در صورت بروز همزمان دو یا چند سرطان، در محاسبات و تحلیل نها

 .(3)دان از فرمول زیر استفاده گردیدهای سالمنهر عامل خطر در هریک از  سرطان اثر

'
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شیوع عامل خطر در شرایط واقعی،  Pi، سهم تأثیر بالقوه 2PIFدر این فرمول 
'Pi  ،شیوع عامل خطر در شرایط فرضیRRi  شاخص اثر عامل

دهنده سطوح مختلف عامل خطر است. مقدار سهم هر عامل خطر در بروز بیماری با مقایسه مقدار اثر عامل خطر در شرایط واقعی نشان iخطر و 

 رشود که در آن شیوع عامل خطر در حد صفشود. برای شرایط فرضی در مطالعه حاضر حالتی در نظر گرفته میبا شرایط فرضی محاسبه می

 PIFگیری تر نیز محاسبه کرد. پس از اندازهرا در شرایط واقعی PIFتوان مقدار ترین حالت ممکن است. البته میالرسیده باشد. این حالت ایده

محاسبه ها سهم هر عامل خطر در مقدار بار بیماری ناشی از آن برای هر عامل خطر و بیماری مربوط به آن و در نظر گرفتن بار هریک از بیماری

 گردد.می

های دستگاه تناسلی مردان در جنس مونث( و کدهای ها از ثبت کدهای غیرممکن )مثل انتساب سرطانبه منظور بررسی روایی و پایایی داده

 د.های دهان، معده و غیره در سن زیر پنج سال( و کدهای بیهوده )سرطان بدون ذکر نوع و جزئیات آن( جلوگیری شغیرمحتمل )مثل سرطان

 

 

                                                      
1 . ICD1O 
2 Potential Impact Factor 
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 یافته ها

جمعیت را درصد(  3/51نفر ) 511531نفر برآورد گردید. که از این تعداد  5023011، جمعیت استان مرکزی 5931سرشماری سال  براساس

 مورد آن 5155مورد بوده که از این تعداد،  5153در استان  5931همچنین موارد جدید سرطان در سال  دادند.سال به باال تشکیل می 51گروه 

  .(5)جدول  درصد( در گروه سالمندان رخ داده است 51/11)

 
 در استان مرکزی 5931های سنی در سال موارد بروز سرطان و جمعیت سالمندی به تفکیک گروه .5جدول 

 31فراوانی بروز سرطانها در سال 
استان مرکزی به  5931جمعیت سرشماری سال 

 گروه سنی تفکیک گروه سنی

 مرد زن عمجمو مرد زن مجموع

 ساله 51-50 22111 20805 01555 31 85 515

 ساله 51-53 50155 51819 92950 59 35 513

 ساله 11-10 55831 50218 25511 31 82 512

 ساله 11-13 51159 55511 25858 81 591 251

 ساله 81-80 8595 1832 55128 15 510 511

551 81 91 55253 1029 1805 81+ 

 جمع کل 10919 85922 511531 095 181 5155

 
با توجه به نتایج جدول فوق بیشترین بار سرطان پوست  به شرح زیر بدست آمد: های مورد مطالعهبار منتسب به عوامل خطر مختلف برای سرطان

 (. 2باشد )جدول ( می22/31( و کمترین بار آن منتسب به مصرف الکل )15/125خورشید )منتسب به مواجهه با نور 

 پوست بار منتسب به عوامل خطر مختلف برای سرطان. 2جدول 

 بار محاسبه شده 5GIF (%) (RRمقدار اثر عامل خطر ) (Pشیوع عامل خطر ) عوامل خطر

 15/125 1/51 18/2 9/19 مواجهه با نور خورشید

 13/911 1/52 9/9 9/92 ارسیگ

 12/585 5/5 18/5 1/29 منطقه جغرافیایی

 D 52/5 51/5 9/0 31/521ویتامین 

 38/520 2/0 19/5 5/01 سابقه خانوادگی

 22/31 2/9 59/5 5/55 الکل

  

رین بار آن منتسب به مصرف ( و کمت88/13911با توجه به نتایج جدول فوق بیشترین بار سرطان معده منتسب به مواجهه سابقه خانوادگی )

 (. 9باشد )جدول( می29/2515الکل )

 

 

 

 

                                                      
1  Generalaised Impact Fraction 
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 معده بار منتسب به عوامل خطر مختلف برای سرطان .9جدول 

 بار محاسبه شده (%) GIF (RRمقدار اثر عامل خطر ) (Pشیوع عامل خطر ) عوامل خطر

 88/13911 3/88 1/5 1/1 سابقه خانوادگی

 15/50185 0/12 9/9 5/51 سابقه پزشکی

 19/25511 9/20 59/5 29/5 چاقی

 39/50385 8/55 0/2 0/91 عدم فعالیت فیزیکی

 02/3588 9/51 0/2 1/21 سیگار

 15/5853 1/1 1/1 9/11 تحصیالت

 29/2515 1/9 2/5 1/08 الکل
 

( و کمترین بار آن منتسب به چاقی 58/0159منتسب به مواجهه عدم مصرف میوه ) روده بزرگبا توجه به نتایج جدول فوق بیشترین بار سرطان 

 (.0باشد )جدول ( می81/018)

 روده بزرگ بار منتسب به عوامل خطر مختلف برای سرطان. 0جدول 

 بار محاسبه شده (%) GIF (RRمقدار اثر عامل خطر ) (Pشیوع عامل خطر ) عوامل خطر

 58/0159 5/59 91/55 1/51 عدم مصرف میوه

 18/2953 9/95 3/3 0/21 گوشت قرمز

 5/5131 5/28 0/1 1/21 سابقه خانوادگی

 83/5055 5/22 55/9 0/58 دیابت

 55/5933 3/25 19/5 2/95 سیگار

 02/103 5/8 85/5 8/98 عدم فعالیت فیزیکی

 81/018 0/5 1/2 2/09 چاقی

 

( 35/03( و کمترین بار آن منتسب به سن قاعدگی )18/5088با توجه به نتایج جدول فوق بیشترین بار سرطان پستان منتسب به عدم ازدواج )

 (.1باشد )جدول می

 پستان بار منتسب به عوامل خطر مختلف برای سرطان .1 جدول

 بار محاسبه شده (%) GIF (RRمقدار اثر عامل خطر ) (Pشیوع عامل خطر ) عوامل خطر

 18/5088 1/93 21/0 1/8 عدم ازدواج

 28/9155 0/58 81/2 5/5 سابقه خانوادگی

 95/2135 5/52 1/5 5/8 عفونت

 01/5859 3/51 50/1 8/58 سیگار

 89/5135 8/51 51/1 0/2 داروی پیشگیری بارداری

 21/5101 9/3 1/5 5/3 آموزش

 52/033 1/9 5/5 99/28 عدم فعالیت فیزیکی

 1/092 5/2 30/1 8/8 دیابت

 13/599 8/1 38/1 91 چاقی

 35/03 9/1 2/5 2/21 سن قاعدگی
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 باشد.( می50/91( و کمترین بار آن منتسب به عدم مصرف میوه )19/2505بیشترین بار منتسب به مواجهه با سموم ) در خصوص سرطان ریه

بیشترین  و( 35/513( و کمترین بار آن منتسب به شغل پرخطر )15/51530بیشترین بار سرطان مثانه منتسب به سابقه خانوادگی )همچنین 

 سرطان پروستاتبا در رابطه  باشد.( می88/85( و کمترین بار آن منتسب به استفاده از الکل )25/59523تخمدان منتسب به چاقی ) بار سرطان

 باشد.( می13/5515( و کمترین بار آن منتسب به عدم فعالیت فیزیکی )18/1200منتسب به داشتن سابقه پزشکی )بیشترین بار 

 

 بحث 
های مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه با نور خورشید، سابقه خانوادگی، عدم مصرف میوه، عدم ازدواج، مواجهه با سموم، چاقی و سوابق یافته

 های پوست، معده، روده بزرگ، پستان، ریه، تخمدان و پروستات است.بیشتر فاکتورهای خطر در خصوص سرطان بیماری

ی پاسخگویتواند به دلیل درمان مناسب آن و همچنین ها کمتر به دست آمد که میپوست نسبت به سایر سرطان در مطالعه حاضر بار سرطان

 دهندیم شیخطر ابتال به سرطان پوست را افزا یشماریعوامل بهای گوردن نشان داد که یافتهباشد.  بهتر به درمان و طول عمر بیشتر بیماران

ای با عنوان رشد عوامل خطر سرطان پوست در مطالعه اوشیوالوا .(51)باشند یماریب نیمهم ا یآگهشیپ یهاو ممکن است به عنوان شاخص

های . براساس یافته(55)بیشتر بار خطر را در در این زمینه دارند یپوست و سابقه خانوادگ یعدم استفاده از مواد ضد آفتاب برانشان داد که 

ص را به خود اختصا مطالعه حاضر نیز مواجهه با نور خورشید مهمترین عامل خطر در سرطان پوست است. در حالی که سابقه خانوادگی بار کمتری

 داده است.

درصد از موارد سرطان  59ای که جهت بررسی بار سرطان پوست و عوامل خطر منتسب به آن در استرالیا انجام شد بیان شد که در مطالعه 

عامل کمترین  حاضر. در مطالعه (52)باشددرصد منتسب به مصرف الکل می 5درصد منتسب به استعمال سیگار و  59پوست منتسب به وزن، 

منتسب به مصرف الکل بود. البته مصرف سیگار در مطالعه حاضر نیز از نظر عوامل خطر برای بار منتسب به سرطان پوست در رتبه دوم خطر 

واند ناشی از فاکتورهای اجتماعی حاکم بر بافت هر دو تی مطالعه حاضر با مطالعه انجام شده در استرالیا میعلت عدم تفاوت یافته قرار داشت.

 جامعه باشد.

با بررسی بار منتسب به عوامل خطر مختلف برای سرطان معده مشخص شد که بیشترین بار منتسب به سرطان معده مربوط به سابقه خانوادگی 

ابل توجه اینکه میزان دالی سرطان معده در زنان و مردان نکته ق و بعد از آن سابقه پزشکی و چاقی بود و کمترین آن مربوط مصرف الکل بود

ای مروری در مطالعه 2158یوسفی و همکاران در سال  .های از دست رفته زندگی بودتقریبا مساوی بود و بیشترین قسمت آن مربوط به سال

 یو آگاه التیسطح تحص یارتقای و و سبک زندگ ییغذا میرژنظام مند به این نتیجه رسیدند که فاکتورهای ژنتیکی و محیطی متعددی از جمله 

پوراوالجال و  باشد. عالوه بر اینهای مطالعه حاضر میهای این مطالعه همسو با یافتهیافته .(59)در ابتال به سرطان معده دخیل هستندافراد 

که عفونت هلیکوباکتریال، سیگار کشیدن، اضافه وزن، کاهش مصرف میوه، نوشیدن قهوه و  ندنشان داد در یک متاآنالیز 2121همکاران در سال 

ه ای برخی از عوامل خطر سرطان معددر مطالعه .(50)هستند در بحث سرطان معده خطرچای سیاه و مصرف گوشت قرمز و نمک بیشتر عوامل 

درصد از  1/10از جمله رژیم غذایی، سبک زندگی، عوامل ژنتیکی سابقه خانوادگی، مصرف سیگار و چاقی مطرح شده است در این مطالعه  

در مطالعه ما فاکتورهای سیگار  اماکه در مطالعه حاضر این یافته به دست نیامد.  (51)شناخته شد  5سرطان معده منتسب به هلیکوباکتر پیلوری

 .ودربه شمار میمهم و اضافه وزن از جمله عوامل خطر 

مربوط به عدم مصرف میوه و بعد از آن مصرف گوشت قرمز و سابقه خانوادگی بیماری به  روده بزرگباالترین بار منتسب سرطان در این مطالعه 

های لواندوسکا و همکاران در یافتهنیز در مطالعات مختلف عوامل خطر مورد بررسی قرار گرفتند.  روده بزرگمد. همچنین برای سرطان دست آ

 به خطر ابتال شینمک و گوشت قرمز با افزا ادیو مصرف ز رفعالیفعال و غ دنیکش گاریکم، س یبدن تیفعال ،یچاقنشان داد که  2122سال 

جانسون و همکاران در یک متا آنالیز به این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل خطر در ارتباط با سرطان  .(55)مرتبط است سرطان روده بزرگ

نتایج هر دو مطالعه تأیید  .(51)های التهابی روده، سابقه خانوادگی، سیگار کشیدن، مصرف گوشت قرمز و فعالیت بدنی استروده شامل بیماری

 های مطالعه ما است.کننده یافته

منتسب به جنس )جنس مرد به زن( بود. عوامل  روده بزرگدرصد از بار سرطان  3/20 مشخص شد که (51)و همکاران 2سنتر  در مطالعه 

                                                      
1 . Helicobacter pylori 
2  .Center 
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ه را دربار حاضرهای مطالعه معرفی شدند که یافته روده بزرگدیگری نظیر سیگار، مصرف الکل و چاقی به عنوان عوامل مهم برای بار سرطان 

  کند.استعمال سیگار تایید می

ان است اما بار این سرطان نسبت به نبرابر ز 2نشان داد دالی در مردان حدودا  2151عه شیه و همکاران در سال در مطالمحاسبه بار سرطان ریه 

در  .باشدکشور می که این نتایج مشابه نتایج مطالعات در سایر نقاط (58)تر استها از جمله سرطان معده، مثانه و پروستات کم برخی از سرطان

گار در باشد و سیدر مرحله بعد مصرف قهوه میو ترین بار سرطان ریه ابتدا منتسب به سموم سپس الکل نشان داده شد که بیش حاضرمطالعه 

است و  هیطان رسر یقرار گرفتن در معرض دود تنباکو عامل اصلنشان داد که  2122های مطالعه ام بی جی در سال یافته .رتبه چهارم قرار دارد

 .(53)هدد یم شیرا افزا هیخطر ابتال به سرطان ر هیر یماریمصرف الکل و سابقه ب ،یطیو مح یقرار گرفتن در معرض مواد سرطان زا شغل شیافزا

باشد و نشان داده شد که رد میمو 3815مورد و مرگ آن  51815 ،2118بیان شد که بروز سرطان ریه در سال   (9)ای در فیلیپیندر مطالعه 

های اوتتواند به دلیل تفها میز بار این سرطان منتسب به مصرف سیگار است که بسیار بیشتر از مطالعه حاضر بود این گونه تفاوتدرصد ا 51

 باشد. به خصوص مصرف سیگار در زنان  مختلفوامع و سبک زندگی ج جغرافیایی و محیطی

های استان مرکزی پس از سرطان پوست ترین سرطانسرطان مثانه یکی از شایع شد کهای که در استان مرکزی انجام گردید مشخص در مطالعه

به این نتیجه رسیدند که  2158ی کومبرباچ و همکاران در یک مطالعه مروری نظام مند در سال مطالعه. (21)باشدمی 81تا  81های بین سال

 یها طیخاص در مح ییایمیو قرار گرفتن در معرض مواد ش دنیکش گاریآن س یاست و عوامل خطر اصل عیسرطان مثانه در سراسر جهان شا

تا  5331ای و ملی سرطان مثانه در سال انجام شد بار جهانی، منطقه (22)و همکارانصالحی ای که توسط در مطالعه. (25)است یو عموم یکار

مورد بروز سرطان مثانه در ایران رخ داده است  002/091تعداد  2155مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه نیز بیان شد که در سال  2155

درصد از موارد مرگ و میر سرطان مثانه به ترتیب  23/1درصد و  80/25مرگ گردیده است. در همین مطالعه ذکر شد که  33/585که منجر به 

تسب به مشاغل . نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کمترین بار ناشی از سرطان مثانه من(22)به استعمال سیگار و وجود دیابت بوده است مربوط

پرخطر و بیشترین آن منتسب به سابقه خانوادگی بود. عوامل دیگری همچون دیابت، چاقی و مصرف الکل مقادیر نسبتا پایینی از بار سرطان 

ر سرطان ادهند که بدادند. اما بار سرطان مثانه منتسب به مصرف سیگار و همچنین وجود عفونت باال بود. مطالعات نشان میمثانه را تشکیل می

. بر (8)داندالیل این موضوع تغییر در عاداتی مانند سیگار کشیدن بیان کرده از جمله که مثانه در کشورهای غربی و اروپایی رو به کاهش است 

اساس گزارشی از سازمان بهداشت جهانی که در جهت اپیدمی استفاده از سیگار منتشر شده است، نشان داده شد که کاهش مصرف سیگار هم 

. یکی دیگر از دالیل کاهش بار سرطان مثانه تغییر در مشاغل پرخطر و (8)و هم در زنان در کشورهای پیشرفته در حال رخداد است ندر مردا

توان گفت که نتایج این مطالعه و . با توجه به این موضوع می(8)باشدکشورهای پیشرفته میهای زندگی در پیرامون این مشاغل در ممنوعیت

های کشورهای غربی و اروپایی است و بار نسبتا باالی سرطان مثانه به دلیل افزایش حتماال سایر نتایج از سایر مناطق ایران بر خالف گزارشا

 باشد.عوامل خطری همچون سیگار و عفونت می

وجه همانطور که گفته شد با ت .بود عفونتسوم در جایگاه  و، سابقه خانوادگی سرطان پستان منتسب به عدم ازدواجدر مطالعه حاضر باالترین بار 

نشان  2125های یک مطالعه در سال یافتهشد. های محیطی عامل سن قاعدگی در مطالعه حاضر کمترین بار سرطان پستان را باعث میبه تفاوت

نشان  (20)دیگر  اتدر مطالع. (29)استداد که عواملی نظیر شاخص توده بدنی، سن و تعداد زایمان از مهمترین عوامل موثر بر سرطان پستان 

باشد. هرچند چاقی در مطالعه حاضر از عواملی بود منتسب به اضافه وزن می پستان درصد مورد جدید سرطان 5/9 نزدیک به داده شده است که

ونت و عدم خانوادگی، عف توان بیان نمود که در حقیقت عوامل دیگری نظیر سابقهدر این راستا می که بار سرطان پستان کمتر منتسب به آن بود.

 اند.تری داشتهازدواج نقش پر رنگ

یک مطالعه متا آنالیز مشخص گردید که در  .منتسب بودسن اولین بارداری  وتر از همه عوامل چاقی در مطالعه حاضر بار سرطان تخمدان بیش

فعالیت فیزیکی به عنوان خطر سرطان تخمدان  عوامل خطری همچون سن قاعدگی، سن یائسگی، عوامل ژنتیکی، مصرف الکل، سیگار و عدم

از بار سرطان اندومتر و  %3/05بار قابل پیشگیری سرطان تخمدان ارزیابی شد در این مطالعه اضافه وزن و چاقی  هدر مطالعه انجام شد .است

های پیشگیری کننده از بارداری ف قرصهای اندومتر منتسب به عدم مصراز سرطان %5/8شد همچنین از آن را باعث می%1/90چاقی به تنهایی 

های بدنی باالتر خطر سرطان تخمدان را افزایش و استفاده طوالنی مدت داروبود همچنین در مطالعه ذکر شده نشان داده شد شاخص توده

 دار نبودنی از نظر آماری معنیدهد اما بار منتسب به اضافه وزن ،چاقی و عوامل هورموپیشگیری کننده از بارداری خوراکی خطر آن را کاهش می

 .(21)اشدبترین بار سرطان تخمدان منتسب به چاقی مینشان داده شد که بیشنیز در مطالعه ما و بود  مطالعه حاضرنتایج  همسو باکه این نتایج 

نفر انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که  1558در فلسطین در بین  2125تا  2153ای که در فاصله سال  شامی و همکاران در مطالعه ال
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 احداشتن درمان لق شدهییشناساعامل  نیکه کمتر یدر حال .بود اعتیاد به سیگار سرطان تخمدان شاملقابل اصالح عامل  نیترشدهییشناسا

عامل  نیکه کمتر یتخمدان بود، در حال ستیقابل اصالح داشتن ک ریغسرطان تخمدان  عامل خطر نیترشدهییبود. شناسا یهشگایآزما

آن استفاده  نیکه کمتر یمادربود، در حال ریبا ش هیتغذسرطان تخمدان  یعامل محافظت نیترشدهییبود. شناساوزیداشتن آندومتر شدهییشناسا

 .(25)از قرص بود مدتیطوالن

و  (21)سال قرار داشت 11در سن باالی سرطان پروستات درصد میزان بروز استاندارد شده سنی  33/1از ای نشان داده شد که بیشدر مطالعه

ود باین نتایج با نتایج مطالعه ما و بسیاری از مطالعات جهان همخوانی داشت. درباره عوامل خطری که بار سرطان پروستات به آن عوامل منتسب 

ات مختلف باشد. در مطالعها و بعد از آن عفونت پروستات و سابقه خانوادگی میه پزشکی سایر بیماریبیشترین بار محاسبه شده مربوط به سابق

عوامل خطر مختلفی برای ایجاد سرطان پروستات مطرح شده است اما به بررسی بار منتسب به عوامل پرداخته نشده است. سابقه خانوادگی، سن، 

عمال سیگار و مصرف مشروبات الکلی از عواملی هستند که برای ابتال به سرطان پروستات مطرح مصرف سیگار، چاقی و مصرف گوشت قرمز ، است

کشور مورد بررسی قرار گرفت به این نتیجه رسیدند  518های ای که در آن دادهدر مطالعه 2125گانداگلیا و همکاران در سال  .(91-28)اندشده

هستند. عوامل خطر قابل اصالح ممکن است بر  سرطان پروستات یاز عوامل خطر ثابت شده برا یارث ینژاد و سندرم ها ،یسابقه خانوادگه ک

 صیه جز تشخب یریشگیپ یهرگونه نشانه واضح برا یبرا یبگذارد، اما شواهد کم ریتأث یماریب نیاز ا یو مرگ ناش سرطان پروستاتخطر ابتال به 

 .(95)وجود دارد سرطان پروستات ریکاهش مرگ و م یم برازودهنگا

توان به این اشاره نمود که با توجه به اینکه آخرین گزارش کشوری ها میهایی مواجه بود. از جمله این محدودیتمطالعه حاضر با محدودیت

سرطان در سالهای قبل را مورد تحلیل قرار داده، لذا دسترسی به اطالعات جدیدتر که ویرایش شده است که موارد  5935سرطان مربوط به سال 

 و پاالیش شده باشد مقدور نبود. 

نمی توان گفت که کدام عامل خطر به کدام سرطان اختصاص دارد و تحقیقات در  با توجه به اینکه عوامل خطر سرطان ها متعدد بوده و دقیقاً

روز به روزرتر شده و کامل تر می شود لذا در این تحقیق برای انتساب عوامل خطر به هر سرطان با استفاده از کتب مرجع و مقاالت  این زمینه هر

 موجود در مجالت معتبر دنیا ، برای هر سرطان عوامل خطر رایج که بیشترین احتمال را برای بیماری زایی داشته باشد انتخاب گردید و قطعا

پیشنهاد  دارد که یا در کتب و مجالت ذکر نشده یا تاثیر آنها کمتر دیده شده است که از ذکر و بررسی آنها خودداری گردید.  عواملی وجود

تواند در جلوگیری از افزایش میزان بروز و بار ناشی از سرطان ها موثر ای میشود با توجه به اینکه غربالگری و انجام آزمایشات منظم و دورهمی

ین مهم مورد توجه جدی متولیان سالمت کشور قرار گیرد.  بعالوه با توجه به عدم مطالعات مختلف در سایر نقاط کشور و عدم اطالع از باشد، ا

ها بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و مطالعات های سالمندان الزم است این سنین در بررسی سرطانهای مربوطه به سرطانعوامل خطر و میزان

 ین زمینه انجام گردد.  مختلف در ا

 گیرینتیجه
المندان یابد و سهای شایع سنین سالمندی با افزایش سن افزایش میبراساس نتایج به دست آمده در این مطالعه میزان بروز و بار ناشی از سرطان

نشان داد که برخی از عوامل  ای شایعهها هستند. همچنین نتایج بار منتسب به عوامل خطر مختلف برای سرطاندر معرض ابتال به این سرطان

. را دارند بیشترین نقشها ها و بار منتسب به آنسیگار، چاقی و عدم فعالیت ورزشی در اکثر این سرطانسابقه پزشکی، از جمله سابقه خانوادگی، 

وامل و شناساندن ع هااز طریق رسانه و آگاهی بخشی پیشگیری سطح اول مشتمل بر آموزش صحیح ریزی جهتتواند در برنامهمیلذا این نتایج 

 . کمک کننده باشدها خطر و از بین بردن این عوامل در سطح جامعه میانساالن وسالمندان برای کاهش میزان بروز این سرطان

 

 مالحظات اخالقی
یت جوانب اخالقی در مطالعه های استخراج شده و رعادهای از دابا توجه به موضوع محرمانه بودن پاره در راستای رعایت مالحظات اخالقی،

، نین انتشار صادقانه و دقیق نتایجمواردی از قبیل اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از انتشار اطالعات بیماران و رعایت حریم خصوصی آنها، و همچ

( در دانشگاه IR.USWR.REC.1396.326د اخالق )این مطالعه با ک مورد توجه قرار گرفت.و رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی بیماران 

 علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی تصویب گردیده است.

 حمایت مالی
در استان  5931های شایع سالمندان و عوامل خطر متنسب به آنها در سال تعیین بار سرطان»العه حاضر مستخرج از رساله دکترا با عنوان مط

 شگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی اجرا شده است. حمایت مالی دانباشد و می «مرکزی
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 تضاد منافع
 هیچ گونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.

 تقدیر و تشکر
اند همچنین داوران محترمی که زحمت داوری مقاله حاضر را متقبل نموده اند ومحترم هیأت علمی که در این مطالعه ما را یاری نمودهاز اساتید 

 تشکر را داریم.کمال 
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