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Abstract: 
 
Background: Genital cancers are the second most common cancer among women (after 
breast cancer) in some countries. The aim of this study was to determine the trend of the age-
standardized incidence rates for female genital cancers in Fars province during 2003-2009.  
Materials and Methods: In this descriptive study, using Fars province cancer registry data, 
the crude incidence rate per 100,000 people and the age-standardized incidence rates were 
calculated through direct standardization method and using the world standard population. In 
addition, to evaluate changes in incidence rate trend, the Cochran-Armitage linear trend test 
was used.  
Results: Results showed that ovarian cancer was estimated as the most common cancer of 
female genital cancers. Age-standardized incidence rate of all female genital cancers during 
2003-2009 were 3.7, 3.77, 5.52, 6.62, 9.75 and 12.4 cases per 100,000 people, respectively.  
Conclusion: It seems that the incidence rate of female genital cancers in Fars province is the 
same as the other regions in Iran which exhibits an ascending trend.  
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هاي بر اساس داده در استان فارس زنانهاي دستگاه تناسلي بررسي روند بروز سرطان
  1387 تا 1382هاي طي سالثبت سرطان 

  
2
، مهين فرهمند

*1
 امير الماسي حشياني

  

   مقدمه
 نهيزم در رياخي هادههي ط كهيي هاتيموفق وجود با

 زانيم است، شده حاصل ريواگي هايماريب ازي ريشگيپ و كنترل
 شيافزاي توجه قابل طورهب ريرواگيغي هايماريب وعيش و بروز
 بعد سرطان كشورها، ازي برخ در ن،يب نيا در كه ]1 [است داشته

- يم شماربه ريم و مرگ علت نيدوم ،يعروقي قلبي هايماريب از
 وي عروقي قلبي هايماريب از بعد زين رانيا در سرطان. ]2،3[ رود

 در و ،]4[ باشديم ريم و مرگ علت نيسوم حوادث، و سوانح
 ازي كي عنوانبه شرفتيپ حال در و شرفتهيپي كشورها ازي اريبس
 رحم، دهانه. ]5-10[ شوديم محسوبي بهداشت مشكالت نيترمهم

ي هازانيم با كه هستنديي عضوها جمله از رحم جسم و تخمدان
ي ماريب نيا ريدرگ جهان، مختلف مناطق در متفاوت وعيش و بروز

 دهانه سرطان توسعه حال دري كشورها در ن،يب نيا در. شونديم
 محسوب زنان نيب در سرطان نيترعيشا نهيس سرطان از بعد رحم

  .]11 [شوديم
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ي سن شده استاندارد بروز زانيم نيشتريب و نيترمك ايآس قاره در
 با بيترتبه لنديتا و نيچي كشورها به مربوط رحم دهانه سرطان

 كهيحال در ،]12[ باشديم نفر هزار صد هر در مورد 8/23 و 2/3
 الن،يگ ل،ياردب ،]13[ سمناني هااستان در و رانيا در زانيم نيا

 ،93/0 ،08/1 با برابر بيترتبه ]14[ كرمان و گلستان مازندران،
. باشديم نفر هزار صد هر در مورد 02/3 و 76/2 ،33/2 ،84/1

 زانيم نظر از عيشا سرطان نيهشتم رانيا در زين تخمدان سرطان
 بار نظر از شانزدهم رتبهي دارا و كشنده سرطان نيدوازدهم بروز،

 كايمرآ متحده االتيا در و ،]15[ باشديم سرطان به منتسبي ماريب
 زنان نيب در سرطان ازي ناش مرگ علت نيپنجم عنوانبه زين

 زين همكاران وي موسو مطالعه اساس بر. ]16[ شوديم شناخته
 رحم جسم رحم، دهانهي هاسرطاني سن شده استاندارد بروز زانيم
 ،9/1 با برابر بيترتبه رانيا در 2005-2006 سال در تخمدان و
-هب ].4 [است شده گزارش نفر هزار صد هر در مورد 04/3 و 5/2

 صد در(ي سن شده استاندارد بروز زانيم نيكمتر اروپا دري كل طور
 در آن نيشتريب و) مورد 7/12(ي آلبان در رحم سرطان) نفر هزار
 هيارا كهيي آنجا از. ]17[ است شده مشاهده) مورد 2/44 (سيانگل

 اهداف نظر از سرطان امديپ و رخداد مورد در حيصحي آمارها
 برنامه و) سرطان درمان وي ريشگيپ ت،يعلي جستجو(ي قيتحق
 سرطاني ماريب كنترل منظوربهي جاري هابرنامهي ابيارزش وي زير

ي هاسرطان رخداد زين فارس استان در و ]18[ باشديمي ضرور
تيجمع بري مبتن سرطان ثبتي هاداده با زناني تناسل دستگاه

  :خالصه
 زنان نيب در سرطان به ابتال علت نيدوم نهيس سرطان از بعد ايدني كشورها ازي برخ در زناني تناسل دستگاهي هاسرطان :سابقه و هدف

 يهاسال نيب فارس استان در زناني تناسل دستگاهي هاسرطاني نس شده استاندارد بروز زانيمي بررس مطالعه نيااز  هدف. شوديم محسوب
  .باشديم 1387 تا 1382

 هر در خام بروزي هازانيم است، شده استفاده فارس استان سرطان ثبتي هاداده از آن در كه توصيفي مطالعه نيا در :هاروشمواد و 
 جهان استاندارد تيجمع از استفاده با و ميمستقي ساز استاندارد روش از زيني سن شده استاندارد بروز زانيم و شده محاسبه نفر هزار 100

  .  استفاده شدتاژيآرم –كوكراني خط روند آزمونجهت بررسي تغيرات روند ميزان بروز از . است شده محاسبه
 زناني تناسل دستگاه هايسرطانكل ي سن شده استاندارد بروز زانيم. باشديم زناني تناسل دستگاه سرطان نيترعيشا تخمدان سرطان :يجانت
  .شد محاسبه نفر هزار صد هر در مورد 4/12 ،75/9 ،62/6 ،52/5 ،77/3 ،7/3 با برابر بيترتبه 1387 تا 1382از سال  زين
 . باشديم برخورداري شيافزا روند كي از و بوده رانيا مناطق ريسا همانند فارس استان در سرطان نوع نيا بروز زانيم :يريگجهينت

  بروز ،يتناسل دستگاهي هاسرطان ،زنان :يديكلگانواژ
 353-360 ، صفحات1391 مهر و آبان، 4 پژوهشي فيض، دوره شانزدهم، شماره –نامه علميدو ماه                                                                     
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 روند بروز سرطانهاي دستگاه تناسلي زنان، ...
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 بروز زانيمي بررس مطالعه نيااز  هدف است، نشدهي بررس
 فارس استان در زناني تناسل ارگاني هاسرطاني سن شده استاندارد

  . باشديم1387تا  2138ي هاسال نيب
  

  هاروشمواد و 
 برنامه از استفاده موردي هاداده ،يفيتوص مطالعه نيا در

 1387  سالانيپا تا 1382 سالاز ابتداي  فارس، استان سرطان ثبت
 ثبت. است شده استخراج فارس استاني پزشك علوم هدانشگا در

 مراكز بري مبتن 1385 تا 1382ي هاسالي ط استان نيا در سرطان
 مقدمات 1385 سال در كهاست ي حال رو اين د بودهي پاتولوژ

 در و است شده شروع و فراهم تيجمع بري مبتن سرطان ثبت هياول
. است بوده تيمعج بري مبتن اطالعاتثبت  1387 و 1386ي هاسال
 وي پاتولوژ مراكز قيطر ازشده  ثبت اطالعات موارد درصد 80 در
 الزم. شده استي آورجمعي رپاتولوژيغ زمراك از زين درصد 20 در
 فارس استان سطح دري پاتولوژ مركز 60 حدود كه است ذكربه

ي عني استان مركز در آن مورد 48 نيب نيا از كه دارد وجود
 شامل استان نيا دري رپاتولوژيغ مراكز. دارد ارقر رازيش شهرستان

ي پزشك مدارك ،يبهداشت معاونت حوزه در مرگ ثبت مركز
 ،يآنكولوژ-يهماتولوژي دولت وي خصوص مراكز ها،مارستانيب

-فلو مراكز ،)IHC(ي ستريستوكميونوهيميا مراكز ،يقانوني پزشك

 آور ادياعت موارد بر نظارت اداره ،يبردار ريتصو مراكز ،يمترتويس
 با شدهي آورجمع اطالعات. باشديم خون انتقال مركز و الكل، و

 افزار، نرم در هاداده ورود از بعد و شدهي گذاركد ICD-O روش
 چندگانه ثبت كردن چك منظوربه الفبا حروف بيترتهب مارانيب

 بار كي از شيب ليدل هربه بود ممكن كهي افراد .اندشده مرتب
براي پيدا كردن موارد ثبت چندگانه . شدند حذف ،ندباش شده ثبت

 در .عالوه بر اسامي، آدرس محل سكونت نيز چك شده است
محاسبه ميزان بروز نيز افرادي كه آدرس محل سكونت آنها استان 

 بروزي هازانيم.  از مطالعه كنار گذاشته شدند،ه بوددديگري ذكر ش
 بروز زانيم و دهش محاسبه نفر هزار 100 هر در اختصاصي سني

 با و ميمستقي ساز استاندارد روش از زيني سن شده استاندارد
 بدين منظور .است شده محاسبه جهان استاندارد تيجمع از استفاده

 در(هاي سني مختلف ابتدا ميزان بروز اختصاصي سني براي گروه
ها در محاسبه شده و در مرحله بعد اين ميزان) نفر هزار 100 هر

-سبي جمعيت استاندارد در همان گروه سني ضرب شدهفراواني ن

عنوان ميزان بروز استاندارد شده نهايت حاصل جمع آنها بهدر  .اند
از  1385در سال براي محاسبه جمعيت . سني گزارش شده است

 87 و 86هاي نتايج سرشماري و از آن براي برآورد جمعيت سال
 نيز بر اساس 84 تا 82هاي  جمعيت سال،چنينهم. استفاده شد

 از  برآورد گرديد كه براي برآورد جمعيت1375سرشماري سال 
 با هاداده ليتحل و هيتجز. روش برآورد نمايي استفاده شده است

-هم و است شده انجام 16 نسخه SPSSهاي افزار نرم از استفاده

ي خط روند آزمون از زينميزان بروز  بررسي روندي برا ،نيچن
 Cochrane Armitage (تاژيآرم–كوكران Test for linear 

trend (افزار نرم و WinPepi 2.1 سطح .است دهگردي استفاده 
  .  شد در نظر گرفته05/0 كمتر مساوي Pداري نيز مقدار معني

  
  جينتا

 سرطانجديد  مورد 740ي بررس مورد سال 6 طول در
-همان و است  رسيدهثبت  بهاستان نيا درناحيه دستگاه تناسلي 

 201 نيب نيا از است، شده داده نشان 1 شماره جدول در كه طور
)  درصد6/23( مورد 175 رحم، دهانه سرطان)  درصد2/27( مورد

 در و تخمدان سرطان)  درصد4/40(مورد  300 رحم، جسم سرطان
. است بوده نامشخص تومور محل زين)  درصد6/8(مورد  64
 و رحم جسم ،رحم دهانه سرطان به مبتال مارانيبي سن نيانگيم

 سال 6/48 و 1/55 ،9/51 با برابر بيترتهبدر هنگام بروز  تخمدان
 دستهب سال 5/51 بروز در كل بيماران نيز سن نيانگيم و بوده
 جدول (بودند منوپوز پست مارانيب موارد، درصد 2/62 در. آمد

 رحم دهانه سرطان ديجد موارد) درصد 8/29 (نيشتريب. )2 شماره
 مورد در كهيحال در ،داشتند قرار سال 40-49ي سن گروه در

ي سن گروه در موارد نيشتريب تخمدان و رحم جسمي هاسرطان
 و داشتند قرار) موارد درصد 6/21 و 6/32 بيترتبه (سال 59-50
 صيتشخ موارد) درصد 3/24 ؛مورد 177 (شتريب زين مجموع در

 روزب زانيم. گرفتند قرار سال 40-49ي سن گروه در شده داده
 در جدول منوپوز تيوضع اساس بر سرطان هر اختصاصي سني

 كيتفك به 3  شمارهدر جدول ساله 10ي سني هاگروه و 2 شماره
 گروه و سال 60-69ي سني هاگروه. است شده مشخص سال هر
 هزار صد هر در خام بروز زانيم نيشتريب ،باالتر و ساله 70ي سن
 قابل طورهب منوپوزهاپست در بروز زانيم و اندداشته را نفر

- هب ؛باشديم منوپوزيپر زنان در مقدار نيا از شتريبي امالحظه
 72/38 به منوپوزپست زنان در زانيم نيا 1387 سال در كهيطور
 منوپوزيپر زنان در اما ،است دهيرس نفر هزار صد هر در مورد

 در). 1 شماره نمودار (است بوده نفر هزار صد هر در مورد 36/5
ي هاسرطاني سن شده استاندارد و خام بروز زانيم ،4 شماره دولج

 و خام بروز زانيم. است شده داده نشان زناني تناسل اندام
 و رحم دهانه سرطان از شتريب تخمدان سرطاني سن شده استاندارد

 طورهمان. باشديم رحم جسم سرطان از شتريب زين سرطان نيا بروز
 كهيطورهب ،بودهي شيافزا زين هازانيم نيا روند شوديم مشاهده كه
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 الماسي حشياني و فرهمند
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 1382 سال در نفر هزار صد هر در مورد 64/3 از خام بروز زانيم
 افتهي شيافزا 1387 سال در نفر هزار صد هر در مورد 8/11 به

 سرطاني سن شده استاندارد مقدار كه استي حال در نيا و است
 صد هر در مورد 41/12 به 1382 سال در 7/3 از زين زناني تناسل
). 2 شماره نمودار (است افتهي شيافزا 1387 سال در نفر هزار

 راتييتغ روند كه داد نشان زين تاژيآرم–كوكراني خط روند آزمون
 دهانهي هاسرطاني براي بررس تحت سال 6 طول در بروز زانيم در

ي داريمعن گريكدي با موارد مجموع و تخمدان رحم، جسم رحم،
)001/0=P (باشديم.  

  
  1387 تا 1382هاي  طي سالفارس استان سرطان ثبتي هاداده اساس بر زناني تناسل دستگاهي هاسرطاني فراوان عيتوز -1 شماره جدول

  سال
  متغير

  (%)جمع 1382 1383 1384 1385 1386 1387

 201)2/27( 63)5/28( 60)1/35( 20)7/16( 22)9/22( 20)9/29( 15)4/23( رحم دهانه سرطان

 175)6/23( 54)4/24( 28)4/16( 30)25( 30)2/31( 16)9/23( 17)6/26( رحم جسم انسرط

 300)5/40( 83)6/37( 66)6/38( 51)5/42( 40)7/41( 30)8/44( 30)9/46( تخمدان سرطان

 N.O.S( )1/3(2 )5/1(1 )2/4(4 )8/15(19 )9/9(17 )5/9(21 )6/8(64 (ناشناخته موارد

 9/51±6/53 2/14±9/51 7/14±8/53 1/15±1/51 5/12±46 5/12±8/50 12±9/15 رحم دهانه

 1/55±7/56 7/12±8/50 7/12±8/57 13±8/55 9/10±3/53 2/11±9/52 4/17±4/12  رحم جسم

 6/48±7/46 5/17±3/47 2/15±7/40 1/18±1/47 3/18±5/54 3/18±9/48 1/19±2/18  تخمدان

  بروز سن نيانگيم
 )اريمع انحراف ±(

 5/51±2/52 6/15±9/49 9/14±4/53 9/15±5/51 4/15±3/51 6/15±3/50 1/17±8/15  موارد كل

 740)100( 221)9/29( 172)1/23( 120)2/16( 96)13( 67)1/9( 64)7/8(  موارد كل جمع

  
  به تفكيك وضعيت يائسگي زناني تناسل دستگاهي هاسرطان توزيع فراواني و ميزان بروز -2جدول شماره 

  (%)جمع 1382 1383 1384 1385 1386 1387  متغير

 80)8/39( 24)1/38( 22)7/36( 5)25( 9)9/40( 12)60( 8)3/53( يائسگي از قبل
 رحم دهانه

  121)2/60(  39)9/61(  38)3/63(  15)75(  13)1/59(  8)40(  7)7/46(  يائسگي از بعد

 47)9/26( 11)4/20( 9)1/32( 6)20( 8)7/26( 6)5/37( 7)2/41( يائسگي از قبل
 رحم جسم

  128)1/73(  43)6/79(  19)9/67(  24)80(  22)3/73(  10)5/62(  10)8/58(  يائسگي از بعد

 134)7/44( 41)4/49( 29)9/43( 21)2/41( 20)50( 10)3/33( 13)3/43( يائسگي از قبل
 تخمدان

  166)3/55(  42)6/50(  37)1/56(  30)8/58(  20)50(  20)7/66(  17)7/56(  يائسگي از بعد

 280)8/37( 81)7/36( 66)6/38( 38)7/31( 37)5/38( 29)3/43( 29)3/45( يائسگي از قبل

 عيتوز
  يفراوان

 موارد كل
  460)2/62(  140)3/63(  105)4/61(  82)3/68(  59)5/61(  38)7/56(  35)7/54(  يائسگي از بعد

 - 56/0 82/0 61/0 34/0 47/1 59/1  قبل از يائسگي
 دهانه رحم

 ‐  8/10  65/10  26/4  7/3  29/2  06/2  ئسگيبعد از يا

 - 49/0 41/0 55/0 41/0 6/0 73/0  قبل از يائسگي
 جسم رحم

 ‐  89/11  32/5  81/6  27/6  86/2  95/2  بعد از يائسگي

 - 92/0 68/0 36/1 43/1 94/1 7/2  قبل از يائسگي
 تخمدان

 ‐  6/11  37/10  52/8  7/5  72/5  01/5  بعد از يائسگي

 - 04/2 98/1 52/2 58/2 43/4 36/5  قبل از يائسگي

 زانيم
  بروز

  كل موارد
 ‐  7/38  4/29  28/23  81/16  87/10  3/10  بعد از يائسگي 
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  هاي سنيبه تفكيك گروه زناني تناسل دستگاهي هاسرطان) صد هزار نفردر (ي سني اختصاص بروز زانيم -3 شماره جدول
 1382 1383 1384 1385 1386 1387 گروه سني نوع سرطان

29-20  - - - 19/0  33/1  37/0  

39-30  34/1  61/2  3/1  32/0  24/2  84/2  

49-40  28/2  21/2  97/3  19/2  07/6  9 
59-50  42/1  76/2  43/3  79/4  14/10  67/6  

69-60  77/2  69/2  34/1  01/4  17/17  65/15  

 دهانه رحم

70+  86/2  39/1  16/4  38/1  45/5  12/12  

19-10  - - - - 21/0  2/0  

29-20  - 58/0  - - 19/0  19/0  

39-30  35/1  33/0  98/0  65/0  28/1  95/0  

49-40  83/1  77/1  09/3  08/3  6/2  14/5  

59-50  84/2  38/1  25/8  17/6  12/8  12 
69-60  17/4  05/4  72/6  03/8  96/3  04/13  

 جسم رحم
 

70+  87/2  18/4  16/4  29/8  36/1  1/12  

19-10  65/0  21/0  63/0  84/0  44/1  81/0  

29-20  4/0  58/0  97/0  39/0  14/1  88/1  

39-30  35/1  31/1  28/2  95/1  21/3  8/3  

49-40  28/2  77/1  65/2  28/5  77/4  8/9  

59-50  4/6  14/4  5/5  11/4  82/10  02/12  

69-60  78/2  74/6  4/9  03/8  21/13  13/9  

 تخمدان

70+  17/7  75/9  55/5  44/12  82/6  43/9  

19-10  65/0  21/0  63/0  84/0  65/1  02/1  

29-20  4/0  17/1  97/0  96/0  86/2  63/2  

39-30  04/4  58/4  56/4  9/3  37/7  23/8  

49-40  3/7  76/5  59/10  31/12  63/15  7/25  

59-50  6/10  29/8  19/17  13/17  8/31  06/34  

69-60  72/9  48/13  46/17  42/25  6/39  35/44  

 كل موارد

 

70+  9/12  32/15  65/16  26/26  15 07/39  

  
  زناني تناسل دستگاهي هاسرطاني سن شده استاندارد و خام بروز زانيم -4 شماره جدول

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  ميزان  نوع سرطان
  31/3  25/3  1/1  21/1  1/1  85/0  خام

 دهانه رحم
  66/3  55/3  1/1  2/1  07/1  87/0  استاندارد شده

  88/2  51/1  64/1  65/1  88/0  97/0  خام
 جسم رحم

  2/3  6/1  9/1  87/1  92/0  04/1  استاندارد شده
  43/4  57/3  79/2  2/2  66/1  71/1  خام

 تخمدان
  18/4  5/3  51/2  24/2  74/1  67/1  استاندارد شده

  كل موارد  8/11  3/9  57/6  28/5  7/3  64/3  خام
  4/12  75/9  62/6  52/5  77/3  7/3  استاندارد شده 

  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 8

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-1559-fa.html


 الماسي حشياني و فرهمند

 

4 358 شماره |16 دوره |1391|مهر و آبان |نامه فيضدوماه

2/04 1/98 2/52 2/58
4/42 5/3610/31 10/87

16/81
23/28

29/42
38/72

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

1382 1383 1384 1385 1386 1387

روز
ن ب

ميزا
فر 

ار ن
 هز

صد
در 

قبل از يائسگي بعد از يائسگي

  
 هاي دستگاه تناسلي زنان در استان فارس بر اساس وضعيت يائسگي روند ميزان بروز سرطان-1ره نمودار شما
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دهانه رحم جسم رحم تخمدان كل موارد

  
 هاي دستگاه تناسلي زنان در استان فارس روند ميزان بروز استاندارد شده سني سرطان-2نمودار شماره 

  
  بحث

ي تناسل دستگاه سرطان بروز زانيم روند مطالعه نيا در
ي بررس مورد 1387 تا 1382ي هاسال نيب فارس، استان در زنان
 زانيم است شده ذكر جينتا بخش در كه طورهمان و گرفت قرار
ي هاسال در زناني تناسل دستگاه سرطاني سن شده استاندارد بروز
 4/12 ،75/9 ،62/6 ،52/5 ،77/3 ،7/3 با برابر بيترتبه 87-82

 شده مشاهده روند كه است شده برآورد فرن هزار صد هر در مورد
 ]19،20[ شرفتيپ حال دري كشورها اكثر همانند زين استان نيا در
 اكثر در. باشديمي شيافزا )P=001/0 (يداريمعن طورهب

 رو سرطان نوع نيايي رايم و بروز زانيم روند شرفته،يپي كشورها
-به هاوركش ازي برخ در كهي حال در. ]21،22 [باشديم كاهش به

 روند هاسرطان از دسته نيا شرفت،يپ حال دري كشورها خصوص
، براي مثال در مطالعه انجام شده در تونس ]19،20[ دارندي شيافزا

)  سال14 (2006 تا 1993هاي ها را بين سالكه روند سرطان
 زناني تناسل دستگاهي هاسرطاناند مشخص شد كه بررسي نموده

-12( درصد +4/7رصد تغيرات ساالنه آن روند افزايشي داشته و د

 اين روند افزايشي در كشور هند ،چنين هم.]23[ دست آمدهب) 8/2
اي كه درصد تغييرات ساالنه در گونهه ب؛نيز مشاهده شده است

 درصد متغير بوده 4/6 درصد تا 8/1شهرهاي مختلف هند بين 
 بر اساس گزارش وزارت بهداشت و درمان كشور. ]19[ است

هاي  ميزان بروز استاندارد شده سني سرطان1385، در سال ]24[
، 12/2ترتيب برابر با دهانه رحم، جسم رحم و تخمدان در ايران به

 هزار نفر بوده است كه با نتايج 100 مورد در هر 18/3 و 62/2
 1385 به نحوي كه در سال ؛حاصل از مطالعه ما نيز مطابقت دارد

 100 مورد در هر 51/2(ميزان بروز سرطان تخمدان با بيشترين 
 100 مورد در هر 9/1(دنبال آن سرطان جسم رحم و به) هزار نفر
-در رتبه)  هزار نفر100 مورد در هر 1/1(و دهانه رحم ) هزار نفر

 بروز زانيم بودني شيافزا ليدال ازي كي. هاي بعدي قرار داشتند
 ،يماريب نيا خطر عواملي الگو رييتغ است ممكن هاسرطان نيا

تغييرات در شيوع  نيا باشد كه تيجمع دري زندگ سبك ريتغ رينظ
 اما. شونديمي ماريب رخداد دري واقع راتييتغ به منجر عوامل خطر

 صيتشخدليل به است ممكن زين بروز زانيم شيافزا نيا ازي بخش
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 پاپ همانندي گرغربالي هاآزمون از استفاده ليدلبه ،يماريب شتريب
 افرادي برا رانيا مناطقي تمام در رياخ انيسالي ط كه شدبا رياسم
-بخش ديگري از اين تغييرات مي. شوديم انجام خطر معرض در

 به 1385 سال از (هاداده متفاوتي آورجمع روش ازي  ناشتواند
ي احتمال راتييتغ ،)است بوده تيجمع بري مبتن سرطان ثبت بعد
 شيافزا و پزشكان هيتوج ،يصيتشخي هاروش در شده جاديا

ي احتمال علل ريسا و موارد گزارش تياهم بري مبن آنهاي آگاه
 Cohort(و يا اثر هم گروه ) Age effect(نظير اثر سن  گريد

effect (شده داده نشان زين جينتا بخش در كه طورهمان. باشد 
 بروز زانيم از ائسهي زنان نيب در و باال نيسن در سرطان نيا است،
 برخوردار ائسهي ريغ زنان و ترنييپا نيسن با سهيمقا دري باالتر
 دري متعدد مشابه ]26،25،22،15 [مطالعات در جهينت نيا كه است
طور كه در مقدمه نيز همان. است شده مشاهده جهان نقاط ريسا

هاي هاي دستگاه تناسلي زنان در جمعيتاشاره شد رخداد سرطان
زان بروز استاندارد شده سني باشد، براي مثال ميمختلف متفاوت مي

 مورد در 2/3سرطان دهانه رحم در كشورهاي مختلف آسيايي بين 
اين ( مورد در هر صد هزار نفر در تايلند متغير است 8/23چين تا 

، 4/15، كره 7/6ميزان در كشور هاي آسياي شرقي نظير ژاپن 
ر  و سنگاپو8/19، فيليپين 8/16، مالزي 8/9كنك ، هنگ3/21تايوان 

، اردن 4/5، اسراييل 6بحرين :  و در كشورهاي آسياي غربي6/10
 و پاكستان نيز 2/18، هند 1/5، تركيه 5/6، عمان 5/4، كويت 3/3
بر اساس مطالعه انجام . ]12[ باشد مورد در هر صد هزار نفر مي5/7

 مورد در 2/3(شده در ايران اين ميزان حتي كمتر از كشور چين 
 متفاوت ليدال ازيكي . ]14[ رش شده استگزا) هر صد هزار نفر

 مختلف مناطق در زناني تناسل دستگاه سرطان بروز زانيم بودن
 شتريب كه باشد،يمي ماريب نيا خطر عوامل متفاوت وعيش جهان،
 مثل، ديتول سابقه ،يخانوادگ سابقه ،يسن عيتوز ت،يقوم نژاد، شامل

 ،يردهيش زمان مدت ،يباردار ازي ريشگيپي هاقرص مصرف
-يم ديخورش نور با مواجهه ديشا ويي غذا ميرژ تالك، از استفاده
ييرايم و بروز زانيمي بررس منظوربه كهي امطالعه در. ]25 [باشد

 ]4[ همكاران وي موسو توسط رانيا در 1384-85 سال در سرطان 
ي تناسل دستگاهي هاسرطان از كه شد مشخص ،است شده انجام
-سرطان آن از بعد و تخمدان سرطان را بروز زانيم نيشتريب ،زنان

 جهينت نيا مشابه كه باشنديم دارا رحم دهانه و رحم جسمي ها
 كه چند هر ؛آمد دستهب زين ما مطالعه در ،يزمان دوره هماني برا
 نيانگيم از ترنييپا هاسرطان نيا بروز زانيم تيجمع نيا در

كار اشاره شده طور كه در بخش روش همان. آمد دستهبي كشور
هاي اين مطالعه از اطالعات مركز ثبت سرطان استان است، داده

فارس استخراج شده است كه بر اساس گزراش وزارت بهداشت و 
، درصد گزارش دهي در استان فارس 1385درمان ايران در سال 

 1385 درصد بوده كه در سال 100، 1384 تا 1382طي سال هاي 
ده است، كه از اين نظر وضعيت بهتري  درصد رسي80اين ميزان به 

دهي طي اين نواقص گزارش.  دانشگاه كشور داشته است17از 
 درصد بوده 5/31 و 8/10، 8، 3/22ترتيب برابر با ها نيز بهسال
-توان به كيفيت گزارشهاي اين طرح مياز محدوديت. ]24[ است

دهي موارد جديد سرطاني در جمعيت اشاره كرد كه ممكن است 
از جمله . در تمامي موارد، مورد جديد بيماري گزارش نشده باشد

ها طي توان به ثبت متفاوت دادههاي ديگر اين طرح ميمحدوديت
  .  دوره زماني تحت بررسي اشاره كرد

  
  گيري نتيجه

 زنانهاي دستگاه تناسلي با وجود اينكه ميزان بروز سرطان
هاي خصوص كشوربهدر اين مطالعه در مقايسه با ساير كشورها 

 اما توجه به اين نكته حائز اهميت است كه ،باشدپيشرفته كمتر مي
  . هاي اخير افزايشي بوده استروند آن طي سال

  
  تشكر و قدرداني 

وسيله از كليه همكاران كه در گزارش و ارائه بدين
- تشكر و قدرداني مي،اطالعات الزم نهايت همكاري را داشتند

  . نماييم
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