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 مقدمه 

امروزه میلیون ها نفر از افراد . از بیماری های قلبی عروقی دومین عامل منجر به مرگ درجهان می باشد سرطان بعد

سرطان یک بیماری . مبتال به سرطان به علت شناسایی و درمان زودهنگام سرطان طول عمر بیشتری پیدا می کنند

 .جدید نیست و مردم را در سرتاسر جهان تحت تاثیر قرار داده است

برای توصیف تومورهای سرطانی به کار ( BC 074-064)توسط بقراط حکیم  karkinosه سرطان از لغت یونانی کلم

برخی از شواهد اولیه از سرطان استخوان در مومیایی های . رفت، اما وی اولین نفری نبود که این بیماری را شناسایی کرد

قدیمی ترین مورد . ل از میالد بر می گردد، پیدا شده استقبسال  0644مصر قدیم و در نوشته های قدیمی که به حدود 

قبل از میالد شناسایی و ثبت شده است که درمانی برای سرطان سال  0044سرطان پستان در جهان در مصر قدیم در 

بر اساس سنگ نوشته ها، تومورهای سطحی مشابه آنچه که االن . وجود نداشته است بلکه فقط درمان تسکینی بوده است

 .با جراحی برداشته می شود، برداشته می شده است

 برحسب بسیار تفاوتهای دارای بیماریها این .شود می اتالق بیماری نوع 044 از بیش به که است ایی واژه سرطان

 وضعیت در تفاوت موجب شده یاد اختالفات مجموعة .باشند می ... و ها اقلیم ها، قوم جنسی، سنی، گروههای

 می پیچیدگی دچار را بیماری این پیشگیری و کنترل اختالفها این ترتیب بدین و گردد می نیز سرطانها اپیدمیولوژیک

 .سازد

برخی سرطان ها ماننو لوسمی باعث ایجاد تومور نمی شود، به جای آن سلولهای . سرطان معموال به شکل یک تومور است

همه تومورها سرطانی نیستند برخی تومورها . می کنندلوسمی، خون و ارگان های سازنده خون و گردش خون را درگیر 

انواع مختلف سلول های . خیم رشد نمی کنند و تهدید کننده حیات نیستند تومورهای خوش. خوش خیم می باشند

اگر سرطان در مراحل اولیه شناسایی شوند به راحتی درمان می شوند و  .سرطانی می توانند به طور متفاوتی رفتار کنند

 .دزندگی طوالنی پیدا می کنانس شفرد 
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 تئوری های قدیمی سرطان

صفرای زرد ( 0بلغم ( 2خون ( 0. تشکیل شده است( مایع بدن)هومور  0بقراط معتقد بود که بدن از   -تئوری هومورال 

شود  هر عدم تعادل در این مایعات منجر به بیماری و افزایش صفرای سیاه بویژه در اعضای خاص می. صفرای سیاه( 0

در . سال تئوری مطرح بوده است 0044این تئوری در قرون وسطی به مدت بیش از . که منجر به ایجاد سرطان می گردد

 .طی این دوران کالبد شکافی به علل مذهبی ممنوع بوده است به همین علت دانش مربوط به سرطان محدود بوده است

اعتقاد بر این بود . این تئوری بیان می کند که شکل گیری سرطان بوسیله مایعی به نام لنف بوده است –تئوری لنفاوی 

اینگونه از این تئوری  07در قرن . که زندگی متشکل از حرکت متمادی مایعات مانند خون و لنف در بدن می باشد

 .ه می شودحمایت شد که رشد تومورها از لنف به طور مداوم توسط خون بیرون ریخت

دانشجوی وی . نشان داد که سرطان از سلول تشکیل شده است اما نه بوسیله لنف 0101مولر در سال  –تئوری بالستما 

 .نشان داد که تمام سلولها از جمله سلول های سرطانی از سلول های دیگر مشتق شده اند( 0120-0042)ویرشو 

بعدها تیرش نشان داد . که تحریک مزمن علت سرطان می باشد ویرشو این فرضیه را مطرح کرد –تئوری تحریک مزمن 

 .متاستاز پیدا می کند نه از طریق مایعات ناشناخته ،،که سرطان از طریق گسترش سلول های بدخیم

 .تصور می شد که سرطان به علت تروما ایجاد می شود 0024تا  0144از اواخر سال  –تئوری تروما 

 .مندان بر این عقیده بودند که سرطان مسری است و از طریق انگل منتقل می شوددانش 01تا قرن  –تئوری انگل 

، دانشمندان شروع به حل مشکالت پیچیده 24در اواسط قرن  –شناسایی انکوژن ها و ژن های سرکوب کننده تومور 

موفق به  DNAبرای کشف ساختار مارپیچی  0062واتسون و کرک در سال . شیمیایی و بیولوژیکی سرطان کردند

بعدها دانشمندان دریافتند که ژن ها چگونه کار می کنند و چگونه می توانند بوسیله جهش ها . دریافت جایزه نوبل شدند

، رادیاسیون، ویروس ها و (کارسینوژن ها)دانشمندان دریافتندکه سرطان می تواند به علل شیمیایی . آسیب ببینند

می شوند که منجر به رشد  DNAبیشتر کارسینوژن ها باعث آسیب . همچنین با به ارث رسیدن از اجداد ایجاد شوند
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 DNAآسیب دیده بر خالف سلول های عادی که با آسیب  DNAسلول های سرطانی با . غیرطبیعی سلول می گردد

 .دانشمندان دو خانواده ژنی مهم را کشف کردند 0791طی سال . ندمی میرند، دچار مرگ نمی شو

با . این ژنها باعث رشد غیرقابل کنترل سلول های نرمال و ایجاد سلول های سرطانی می شوند –انکوژنها 

ژن هایی که به طور عادی تعیین می کنند که یک )موتاسیون در ژن های خاصی از سلول به نام پروتوانکوژن ها 

 .شکل می گیرند( با چه فواصلی تقسیم شود و درجه تمایز آن را مشخص می کندسلول 

و تعیین زمان مرگ  DNAاینها ژن های نرمالی هستند که تقسیم سلولی، ترمیم  –ژن های سرکوب کننده تومور 

وقتی یک ژن سرکوب کننده تومور مناسب عمل نکند، سلول ها می توانند به طور . ا کنترل می کنندسلول ر

دانشمندان انکوژن ها و ژن های سرکوب کننده توموری . غیرقابل کنترل رشد کنند که منجر به سرطان می گردد

اند به عنوان مثال در مورد سرطان را که بوسیله مواد شیمیایی یا رادیاسیون جهش پیدا می کنند را شناسایی کرده 

ژن های دیگر مرتبط با سرطان هایی که در خانواده منتقل می . شناسایی شده اند BRCA2و  BRCA0پستان ژنهای 

 .شوند مانند سرطان های تیروئید، پانکراس، رکتوم، کولون، کلیه، تخمدان و پوست شناسایی شده است

 

 غربالگری و شناسایی زودهنگام سرطان

اولین بار این تست توسط جورج پاپانیکوالی به . ولین تست غربالگری که به طور وسیع انجام شد تست پاپ بودا

او همچنین دریافت که تست پاپ می تواند سرطان دهانه رحم را . عنوان روش شناسایی سیکل قاعدگی استفاده شد

بعدها شناسایی . یی سرطان پستان استفاده شدماموگرافی برای شناسا 0791در سال . در مراحل اولیه شناسایی کند

اولیه سرطان های دهانه رحم، پستان، کولون، رکتوم، اندومتریوم، پروستات، حفره دهان، لنف نود، بیضه و 

 .دیگردو اجرا  تخمدان شناسایی
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 اپیدمیولوژی

سرطان های مرتبط با عفونت های ویرال یا باکتریال مانند . سرطان بار زیادی را در سطح جهان بر کشورها اعمال می کند

از طرف دیگر . سرطان دهانه رحم، کبد و معده بخش بزرگی از موارد کلی در کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهد

کشورهای توسعه یافته میزان های بیشتری را تشکیل می دهند چون ریه، کولورکتال، پستان و پروستات در سرطان های 

این سرطان ها در کشورهای در حال توسعه با . با مصرف تنباکو، رژیم غذایی و کارسینوژن های محل کار مرتبط هستند

 .افزایش الگوی زندگی کشورهای دیگر بویژه سیگار کشیدن در حال شیوع می باشد

میلیون  076در سطح جهان وجود داشت که  2441میلیون مورد جدید سرطان در سال  IARC  ،0277بر اساس گزارش 

تخمین ها در مورد مرگ ناشی از سرطان در سال . میلیون در کشورهای درحال توسعه بود 770در کشورهای پیشرفته و 

میلیون  071توسعه یافته و ن در کشورهای ومیلی 271، (مرگ ناشی از کانسر در روز 20444حدود )میلیون  776، 2441

میلیون مورد جدید  2070تا  این بیماری  ، بار جهانی 2404انتظار می رود که تا سال . در کشورهای در حال توسعه بود

رشد و افزایش سن جمعیت و  آن می توان به عللمیلیون مرگ ناشی از سرطان افزایش یابد که از  0072سرطان و 

بار  .مرگ های ناشی از بیماری های عفونی در کشورهای در حال توسعه اشاره کردهش کاکاهش مورتالیته کودکان و 

آتی این بیماری می تواند به علت همه گیر شدن نحوه زندگی به شیوه غربی مانند کشیدن سیگار، رژیم غذایی نامطلوب، 

 .ارد ذکر شده افزایش یابدعدم فعالیت فیزیکی و فاکتورهای تولیدمثلی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از مو

سرطان های مرتبط با این فاکتورها مانند ریه، پستان و کولورکتال در کشورهای در حال گذر از لحاظ اقتصادی در حال 

اگر معیارهای پیشگیرانه به طور وسیع در کشورهای در حال توسعه اجرا نشود سرطان های شایع در . افزایش است

 .افزایش می یابد کشورهای غربی در این کشورها
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بیشترین میزان بروز انواع سرطان در هر دوجنس را دارند و  WHOنواحی اروپایی و آمریکایی  WHOبر اساس گزارش 

مردان  SEAROو  AFROبه جز در نواحی . کمترین میزان سرطان را داشته اند WHOکشورهای نواحی مدیترانه شرقی 

 . بیشترین میزان انواع سرطان را در مقایسه با زنان داشته اند

نفر در سال  044444بر اساس نوع در هر ( مالنوم پوستبه جز سرطان غیر)ز تمام سرطان ها میزان های برو=  0نمودار 

2441 

 

همانطور که در نمودار باال مشاهده می شود میزان سرطان ریه در هر دو جنس در ناحیه غرب اقیانوسیه بیشترین میزان 

. این میزان در آفریقا کمترین حد خود را داشته است. بوده است که بعد از آن به ترتیب نواحی اروپا و آمریکا قرار دارد

ن بروز سرطان دهانه رحم را داشته است که بدنبال آن ناحیه جنوب شرقی بیشترین میزا WHOزنان در ناحیه آفریقایی 

بروز سرطان پستان . کمترین میزان سرطان دهانه رحم را داشته اند WHOزنان در ناحیه مدیترانه شرقی . آسیا قرار دارد

این میزان ها بیش از دوبرابر . بیشترین میزان را داشته که بعد از آن آمریکا قرار دارد WHOدر زنان در ناحیه اروپایی 

بیشترین میزان سرطان پروستات را داشته اند که بدنبال  WHOمردان در ناحیه آمریکایی . می باشد WHOسایر نواحی 
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 WHOدر بین نواحی . کمترین میزان سرطان پروستات در ناحیه جنوب شرقی آسیا می باشد. آن ناحیه اروپایی قرار دارد

کمترین میزان سرطان معده در . یانوسیه بیشترین میزان سرطان معده و کبد را دارا می باشدکشورهای ناحیه غرب اق

برابر میزان سرطان کبد بیشتری را نسبت به سایر نواحی به جز آفریقا  0مردان در ناحیه غرب اقیانوسیه . آفریقا بوده است

بیشترین میزان  WHOان در ناحیه غرب اقیانوسیه زن. داشته اند که این میزان در آفریقا بیش از دو برابر بوده است

بیشترین میزان بروز سرطان  WHOناحیه اروپایی . را داشته اند WHOسرطان کبد نسبت به زنان سایر نواحی 

کمترین میزان سرطان  WHOناحیه آفریقایی . کولورکتال را داشته اند که ناحیه آمریکایی در مقام دوم قرار دارد

 .شته استکولورکتال را دا

به جز سرطان غیر مالنوم )براساس گزارش گروه های درآمدی بانک جهانی، میزان های سرطان برای تمام سرطان ها 

کشورهای با درآمد باال میزان سرطان  بیش از دو برابر نسبت به . با افزایش سطح در آمد کشورها افزایش می یابد( پوست

این . ی کشورهای با درآمد کم مردان بیشترین میزان سرطان ها را داشته اندبه استثنا. کشورهای با درآمد کم می باشد

 . استثنا معموال با میزان باالی سرطان دهانه رحم در زنان توضیح داده می شود

 EMRO 0000444ساله سرطان در هر دو جنس در ناحیه  0میزان تقریبی شیوع  GLOBOCANبر اساس گزارش 

 .در نمودار زیر نشان داده شده است WHOکه این میزان در سایر مناطق . بوده است%( 077)
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 (0444×)ساله موارد سرطانی به جز سرطان غیرمالنوم پوست  0تخمین شیوع  – 2نمودار 

 

 

 .ر نشان داده شده استیدر نمودارهای ز EMROنفر در  044444ساله در هر  0میزان بروز استاندارد شده سنی، شیوع 
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 WHO EMROنفردر هر دو جنس در  044444ساله در هر  0شیوع  – 0شکل 
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 WHO EMROمیزان بروز استاندارد شده سنی در هر دو جنس در  – 2شکل 
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ساالنه بیش از . ایران استپس از بیماری های قلبی عروقی و سوانح و حوادث، سرطان سومین عامل مرگ و میر در  

از طرفی با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد  .نفر از ایرانیان در اثر سرطان جان خود را از دست می دهند 04444

الم و بدون آالینده های سالمندی در جمعیت کشور، پیشرفت تکنولوژی و دور شدن از سبک زندگی از محیط پاک، س

پیش بینی سازمان  به بنا ،ده به دو برابر افزایش یابدمی رود موارد بروز سرطان در دو دهه آینی صنعتی انتظار سرطان زا

و میزان مرگ و میر ناشی از مورد در کل جمعیت  10600به  2424جهانی بهداشت بروز سرطان در ایران در سال 

هت پیشگیری از بروز سرطان های مورد خواهد رسید امید است با برنامه ریزی صحیح و علمی در ج 62107سرطان به 

 .قابل پیشگیری و کنترل این میزان با گذشت زمان روند رو به افولی را نشان دهد

 :به قرار زیر بوده است 0011ده سرطان شایع در کل کشور بر اساس مجموع زنان و مردان در سال 

 0011د در سال در کل کشور بر اساس مجموع زن و مرده سرطان شایع  – 0نمودار 
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 :بررسی عوامل خطر سرطان ها حاکی از آن است که

در ( در کشورهای با درآمد متوسط و پایین% 64)میلیون مرگ ناشی از سرطان  071مصرف دخانیات مسئول  -

 سال

 مرگ ناشی از سرطان در سال 270444چاقی، اضافه وزن و بی تحرکی مسئول  -

 در سالمرگ ناشی از سرطان  000444مصرف مضر الکل مسئول  -

 مرگ ناشی از سرطان در سال 200444انتقال جنسی ویروس پاپیلومای انسانی مسئول  -

 مرگ ناشی از سرطان در سال می باشند 002444 کارسینوژن های محیطی مسئول -

ناشی از سرطان قابل پیشگیری خواهد بود و با درمان و تشخیص  های مرگ% 04که با کنترل این عوامل خطر نزدیک به 

 .ع یک سوم بار آن کاهش خواهد یافتبه موق

تال و مرگ و میر از ه و هماهنگ به منظور کاهش بروز اببرنامه جامع کنترل سرطان به عنوان یک رویکرد ادغام یافت

، تعریف (سطح سوم)، درمان و بازتوانی و خدمات تسکینی (سطح دوم)، تشخیص زودرس (سطح اول)طریق پیشگیری 

 . شده است

، ده سرطان (11گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال )گزارش منتشر شده مرکز مدیریت بیماری ها براساس آخرین 

 :شایع استان به ترتیب زیر بوده است

 پستان، پوست، معده، مری، کولون و آنال کانال، تیروئید، مثانه، لوسمی، تخمدان، رحم: در زنان

ون و آنال کانال، پروستات، لوسمی، لنفوم نان هوچکین، لب نای، کولمعده، پوست، مثانه، مری، ریه و برونش و : در مردان

 و حفره دهان و فارنکس
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مردم باید . ، اهداف آموزشی برای عموم جامعه با سه هدف آموزشی کلی قابل اجرا است(سطح اول)در زمینه پیشگیری 

 :بدانند

 .سرطان ها قابل پیشگیری هستند% 04حدود  -

 .انی در مراحل اولیه قابل تشخیص هستندسایر موارد سرط% 04حدود  -

 .در صورت تشخیص زودرس بسیاری از سرطان ها قابل درمان هستند -

بیماران سرطانی با پشتیبانی های تسکینی و حمایتی می توانیم زندگی راحت تر و قابل %( 24)برای بقیه موارد  -

 .قبولی فراهم کنیم

نقش . وه کلی وجود دارد که شامل آموزش و غربالگری است، دو شی(پیشگیری سطح دوم)در مورد تشخیص زودرس 

اساسی این اقدامات در افزایش نسبت سرطان های تشخیص داده شده در مراحل پایین به کل سرطان های کشف شده 

 .است

، با آموزش عالیم و نشانه های اولیه سرطان های شایع برای عموم مردم، پزشکان سطح اول ارائه مراقبت های بهداشتی

از . را در زمان تشخیص کاهش داد (stage)پرستاران و پیراپزشکان می توان در برخی از سرطان های مرحله بیماری 

پستان، مثانه، معده، کولون، : به موارد زیر اشاره کردن روش حائز اهمیت هستند می توان سرطان هایی که در ای

سرطان های حفره : پوستی و از مواردی که کمتر شایع هستندسرویکس، حنجره، پروستات، مالنوم و سایر سرطان های 

 .دهانی، نازوفارنکس، رتینو بالستوما و بیضه

، (برنامه ریزی شده)از طرفی بر اساس راهبردهای پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، غربالگری سرطان ها به شیوه فعال 

فقط سرطان های پستان و کولورکتال  نها در کشور ما عمالٌتنها در برخی از سرطان ها مقرون به صرفه بوده که از بین آ

 . به عنوان نامزد های برنامه غربالگری مطرح می باشند

 .رالعمل کشوری تهیه گردیده استون برنامه و دستدر مورد سرطان پستا 
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اساس غربالگری از اقوام  این برنامه بر. برنامه غربالگری سرطان های کولورکتال نیز توسط اداره سرطان ابالغ گردیده است

درجه اول موارد ارثی و خانوادگی این نوع سرطان طراحی شده است که با وجود مشکالت اجرایی در چند استان آغاز 

 .گردیده است

 تاریخچه ثبت سرطان

 در جهان

در لندن در سرشماری که . ثبت افراد مبتال به سرطان طی یک پروسه تدریجی با مشکالت بسیار توسعه پیدا کرده است

حوالی سال . انجام شد جهت ساختن آمار مورتالیته و موربیدیته قابل مقایسه و قابل اعتماد بی نتیجه بود 0721سال 

، نظرات انتقادی در انگلیس و فراتر از آن در آلمان درخواست پیشرفت بررسی آماری درباره گسترش سرطان در 0044

تقاضای یک بررسی جامع بر روی ( 0100)کاتز . اتیولوژیکی ارائه گردیدجمعیت به عنوان پایه الزم برای تحقیقات 

تالش جهت ثبت تمام موارد سرطانی در آلمان که تحت درمان قرار گرفته  0044سرطان را در هامبورگ کرد و در سال 

 00برای ثبت شیوع در  پروس فرهنگ م پزشکان در کشور از طریق وزارتپرسشنامه ها برای تما. بودند صورت گرفت

 .  فرستاده شد 0004اکتبر 

این . در هلند، اسپانیا، پرتغال، بلغارستان، سوئد، دانمارک و ایسلند تکرار شد 0041و  0042این رویکرد بین سال های 

مرکز باشفور و مورای در گزارشی در  0040در سال . بررسی علیرغم نقایص موجود دوباره در هیلدبرگ و باون انجام شد

به . تحقیقات سرطان سلطنتی لندن اعالم کردند که یافته های آلمان در حل مشکالت کانسر تغییراتی ایجاد نکرده است

علت مشارکت غیر رضایت بخش در بیشتر بررسی های انجام شده وود پیشنهاد کرد که سرطان باید در آمریکا یک 

  .طانی باید صورت گیردبیماری اخطار آمیز باشد و ثبت الزامی تمام موارد سر

طی این روش . با هدف تولید آمار موربیدیتی شروع شد 0007ادامه ثبت افراد مبتال به سرطان در مکلنبورگ در سال 

که  افراد را فراهم آوردبود برای اولین بار امکان حذف موارد متعدد ثبت شده و پیگیری  اسامیچون گزارش بر اساس 

 . دنشانه پیشرفت متدولوژیکی بو
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که با این ایده که کنترل سرطان نه فقط موارد مدیکال و علمی را شامل  مدرن هامبورگ استثبت سرطان  مثال قدیمی

، یک سازمان 0026در سال . می شود بلکه سالمت عمومی و جنبه های اقتصادی را نیز در بر می گیرد، شروع شد

، عنوان رسمی مرکز مراقبت 0020از سال  .ه گذاری شدمراقبتی برای بیماران مبتال به سرطان در بخش خصوصی پای

سه پرستار در فواصل منظم به بیمارستان ها و مراکز . بیماران بخش سالمت عمومی هامبورگ را به خود اختصاص داد

آنها اسامی بیماران سرطانی جدید را ثبت و داده ها را به مرکز در بخش سالمت . درمانی هامبورگ مراجعه می کردند

پایه ثبت سرطان هامبورگ را  ههر هفته فهرست اسامی با گواهی های فوت رسمی مقایسه می شد ک. تقل می کردندمن

 .تشکیل داد

. آغاز شد 0000ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت با اهداف اپیدمیولوژیکی و اکولوژیکی در ایاالت متحده آمریکا در سال 

 . دایر گردید 0004ر اوایل ثبت سرطان در ایاالت متحده آمریکا و کانادا د

تحت حمایت جامعه سرطان دانمارک بنیانگذاری شد و قدیمی ترین مرکز ثبت در  0002ثبت سرطان دانمارک در سال 

موارد سرطانی توسط پزشکان به صورت داوطلبانه با حمایت مرکز درمانی دانمارک گزارش می شد در . حال کار می باشد

اختیار گذاشتن دسترسی کامل به گواهی های فوت و تمام داده های مورتالیته به آنها  حالیکه هیات سالمت ملی با در

 . کمک می کرد

در کپنهاگ بر اساس  0006جهانی ثبت سرطان کنفرانسی باشد که در سال احتماال مهمترین انگیزه برای استقرار 

نفره از متخصصین بین المللی در بخش  02یک گروه . مارک برگزار گردیدنپیشقدمی دکتر کلمسن رئیس ثبت سرطان دا

 :آنها پیشنهاد دادند که. را تاسیس کردند WHOکمیسیون موقت  ،کنترل سرطان جهت ثبت سرطان در سطح جهان

 بدنبال جمع آوری داده برای بیماران سرطانی از کشورهای مختلف سود زیادی وجود خواهد داشت .0

 تا بعدا بتوانند با هم مقایسه گردندچنین داده هایی باید طبق برنامه ای ثبت شود  .2

 کند مع آوری این داده ها را سازماندهیهر ملتی باید یک سیستم ثبت مرکزی داشته باشد تا ثبت و ج .0

باید یک مرکز بین المللی وجود داشته باشد که وظیفه اش ارتباط دادن داده ها و آمارهای بدست آمده از  .0

 .کشورها باشد
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نی بهداشت کمیته ای برای ثبت موارد سرطانی و ارائه آماری که توصیه هایی را برای تاسیس ازمان جهاچهار سال بعد س

در سمپوزیوم بین المللی پاتولوژی جغرافیایی و دموگرافیکی سرطان که توسط . مراکز ثبت سرطان می دهد، تاسیس کرد

، بر نیاز به انه یک مرحله بزرگ دیگر بودکه نش ،ترتیب داده شد 0004در سال  (UICC)اتحادیه بین المللی علیه سرطان 

یک کمیته  UICCبر پایه توصیه های سمپوزیوم . ردن تمام موارد جدید سرطان در نواحی تعیین شده تاکید کردبر شم

به عنوان مرکز  (IARC)سازمان بین المللی تحقیقات درباره سرطان  0060پاتولوژی جغرافیایی تاسیس شد و در سال 

 .بنیانگذاری شد WHOسرطان  تخصصی تحقیقات

 IARC. در توکیو شکل گرفت 0066در سال  (IARC)به عنوان نتیجه طبیعی این پیشرفت مرکز بین المللی ثبت سرطان 

به عنوان عضوی از سازمان ثبت سرطان که هدف آن جمع آوری و آنالیز داده های بروز سرطان بود و با هدف نهایی 

همکاری  IARCه به طور نزدیک با ساین موس. خدمت رسانی می کندتی تعریف شده درمان سرطان در گروه های جمعی

 .می کند

مرکز ثبت  06به عالوه حدود . مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در بخشهای مختلف جهان وجود دارد 244حدود 

عنوان مثال  به)وجود دارد که فقط ثبت موارد گروه های سنی خاص یا نواحی خاص سرطان را پوشش می دهد 

 (. تومورهای اطفال در مینز، آلمان، آکسفورد، بریتانیا و استرالیا ؛ سرطان های گوارشی در دیجون، فرانسه

 :در ایران

توسط  0060نظام ثبت سرطان ایران به دنبال تصویب قانون ثبت و گزارش دهی اجباری سرطان در تاریخ پنجم مهرماه 

توسط سازمان مبارزه با سرطان طراحی  0060ه تیر ماه داجرایی این قانون در یاز مجلس شورای اسالمی، تصویب و برنامه

در سال . مورد سرطان منتشر شد 01000با ثبت بالغ بر  0060شده و اولین گزارش اطالعات ثبت سرطان ایران در سال 

ی ثبت موارد سرطانی برعهده سازمان مبارزه با سرطان در اداره کل پیشگیری از بیماری ها ادغام شد و جمع آور 0061

بر اساس دستور مقام محترم وزارت بازبینی در دستورالعمل . اداره ژنتیک و سرطان مرکز مدیریت بیماری ها قرار گرفت

 0070گزارش دوم ثبت سرطان مربوط به سال . صورت پذیرفت 0071اجرائی و سطح بندی روند ثبت سرطان در سال 

از کل % 01در گزارش فوق، تنها . مورد سرطان گزارش گردید 00420در این سال، . منتشر گردید 0071در دی ماه 
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خوشبختانه با همکاری معاونت های بهداشتی و درمانی، کارشناسان محترم ثبت سرطان و . موارد جدید سرطان ثبت شد

تفاده از گزارش های کلیه افراد ذیربط، روند رو به رشدی در فرایند ثبت سرطان مشاهده گردید به نحوی که با اس

 0016مورد سرطانی در سال  62404به ثبت ( مورد انتظار% 20) 0070مورد سرطانی در سال  07760پاتولوژی از ثبت 

ثبت سرطان در مرکز مدیریت بیماری ها  0016الزم به توضیح است که تا سال . رسیده است( از حد مورد انتظار% 1677)

بوده است اما مطالعات متعدد نشان می دهد که با ثبت سرطان مبتنی بر پاتولوژی  تنها بر اساس گزارش های پاتولوژی

علت این محدودیت عدم شناسایی سرطان های . موارد سرطانی را ثبت نمود% 14در بهترین شرایط، حداکثر می توان 

عدم انجام نمونه برداری و مهلک و بسیاری از سرطان های ریه، کبد و پانکراس و تومورهای مغز و رتینوبالستوم بدلیل 

لذا به منظور ارتقای کمی و کیفی روند ثبت سرطان در کشور، اداره سرطان . درمان صرفا براساس عالئم بالینی است

دانشگاه کشور به عنوان مکمل ثبت  24برنامه ثبت مبتنی بر جمعیت را در  0017مرکز مدیریت بیماری ها از سال 

 . پاتولوژی مستقر نمود

تا زمان معرفی برنامه نرم افزاری پارس موارد سرطانی از مراکز آسیب شناسی  0070از سال در استان آذربایجان غربی 

کدبندی و گزارش می  ICD-0 (MONTAC)خصوصی جمع آوری و بر اساس نظام طبقه بندی  –تشخیص طبی دولتی 

روه پاتولوژی دانشگاه و آسیب شناسی و اساتید گشد که سپس در قالب برنامه کشوری و با همکاری مراکز تشخیص طبی 

برای ثبت موارد سرطانی در استان اجرا گردیده است و بر اساس نظام  ICRنرم افزار  0004از سال . دیگردپی گیری 

در حال حاضر اطالعات پاتولوژیک از تمام مراکز پاتولوژی در سطح  .کدبندی و گزارش می شد ICD-Oطبقه بندی 

طی هماهنگی های به عمل آمده با معاونت غذا و دارو لیست بیماران . یجان غربی جمع آوری می گردداستان آذربا

سرطانی که مواد افیونی دریافت می کنند همراه با مدارک مورد نیاز در سطح استان جمع آوری می گردد و اخیرا نیز 

در آنها  و رادیوتراپی ر مراکزی که کموتراپیدر اختیا 0طی هماهنگی های به عمل آمده با معاونت درمان فرم شماره 

. قرار داده خواهد شد و هر سه ماه یکبار اطالعات از این مراکز جمع آوری خواهد شدو مراکز تشخیصی انجام می گیرد 

 .ضمنا بصورت سالیانه موارد مرگ ناشی از سرطان از طریق ثبت مرگ گروه توسعه شبکه دریافت می گردد
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Situation analysis 

 موارد گزارش سرطان از مراکز پاتولوژی استان آذربایجان غربی  - 0جدول 

 00 04 10 11 17 16 10 10 10 12 10 14 70 71 77 76 70 سال

 2141 2604 - 2600 2200 2000 2467 2272 2200 0100 020 067 070 0102 0040 0000 0004 تعداد

 

بطوریکه در . تعداد موارد گزارش شده سال به سال روبه افزایش می باشدهمانطور که در جدول باال مشاهده می شود 

 .گزارش رسیده است 0060به  0002گزارش بوده که در سال  0004، 0070سال 

سرطان ( گیرتایید شده توسط مرکز مدیریت بیماری های غیروا) 0011بر اساس گزارش ثبت موارد سرطانی در سال 

 :به قرار زیر می باشد های شایع استان آذربایجان غربی در زنان و مردان

 سرطان های شایع استان آذربایجان غربی به تفکیک جنس  – 2جدول 

 مردان زنان

 تعداد درصد توپوگرافی تعداد درصد توپوگرافی

 152 3.71 معده 3.1 3.71 پستان

 141 3.73 (غیرمالنوما) پوست 311 3171 (غیرمالنوما) پوست

 .31 178 مثانه 324 3273 معده

 314 .17 مری 321 878 مری

 323 75. ریه و برونش و نای 81 178 کولون و آنال کانال

 88 74. کولون و آنال کانال 41 471 تیرویید

 81 72. پروستات 41 473 مثانه

 1. .47 لوسمی 11 .17 لوسمی

 48 171 غیرهوچکینلنفوم  11 173 تخمدان

 43 .17 لب، حفره دهان و فارنکس 15 174 رحم

 138 .127 سایر 143 1174 سایر

 

طی . در حال حاضر اطالعات پاتولوژیک از تمام مراکز پاتولوژی در سطح استان آذربایجان غربی جمع آوری می گردد

هماهنگی های به عمل آمده با معاونت غذا و دارو لیست بیماران سرطانی که مواد افیونی دریافت می کنند همراه با 

یرا نیز طی هماهنگی های به عمل آمده با معاونت درمان فرم مدارک مورد نیاز در سطح استان جمع آوری می گردد و اخ
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در آنها انجام می گیرد قرار داده خواهد شد و هر سه ماه یکبار  و رادیوتراپی در اختیار مراکزی که کموتراپی 0شماره 

ثبت مرگ گروه ضمنا بصورت سالیانه موارد مرگ ناشی از سرطان از طریق . اطالعات از این مراکز جمع آوری خواهد شد

 .توسعه شبکه دریافت می گردد

در طی سال جاری سایر مراکزی که در ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت باید از آنها اطالعات گرفته شود شناسایی و 

کز نیز توزیع و سپس هر سه ماه یکبار جمع در این مرا 0هماهنگی های الزم صورت خواهد گرفت تا اینکه فرم شماره 

 .آوری گردد

 :شاخص های ثبت سرطان

 %10770:  04درصد پوشش سال 

 %10711 : 00درصد پوشش سال 

 %6270: نسبت بیمارستان های واجد مرکز پاتولوژی فعال مجهز به نرم افزار ثبت سرطان

 %22722: نسبت آزمایشگاه های مجهز به نرم افزار مشترک ثبت سرطان 
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 :برنامه ثبت سرطان 

 :هدف نهایی

 سالمت سطح جامعهارتقا 

 جمع آوری منظم و مستمر و با کیفیت داده های بیماران سرطانی در استان برای کنترل سرطان : هدف کلی

 :ف اختصاصیاهدا

 جمع آوری منظم داده های بیماران سرطانی از مراکز پاتولوژی خصوصی 

  دولتی و خصوصی و خیریهمراکز درمانی سرپایی و بستری جمع آوری منظم داده های بیماران سرطانی از 

 جمع آوری منظم داده های بیماران سرطانی از مراکز شیمی درمانی 

 جمع آوری منظم داده های بیماران سرطانی از مراکز تشخیصی و تصویربرداری 

 جمع آوری منظم داده های بیماران سرطانی که مواد افیونی دریافت می کنند 

 مرکز مدیریت بیماری ها ثبت و تکرارگیری و ارسال منظم اطالعات به 

 آسیب شناسی و رفع نواقص موجود طبق پس خوراند ارسالی از مرکز مدیریت بیماری ها 

 افزایش نسبت آزمایشگاه های مجهز به نرم افزار مشترک ثبت سرطان 

 افزایش نسبت بیمارستان های واجد مرکز پاتولوژی فعال مجهز به نرم افزار ثبت سرطان 

 

 :استراتژی

  مشارکت و هماهنگی بین بخشیجلب 

 تامین نرم افزار و فرم مورد نیاز در واحدهای تولید داده 

 ارتقای دانش نظری و مهارت اپراتوری مراکز تولید داده 
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 ارزشیابی مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا گروه هدف فعالیت ها استراتژی

ت 
ر
ها

 م
 و

ی
ز
ظ

 ن
ش

دان
ی 

قا
رت

ا

ده
دا

د 
ولی

 ت
ز
اک

ر
 م

ی
ر
تو

را
اپ

 

برگزاری کارگاه نحوه استفاده از نرم 

 افزار برای رابطین
رابطین مراکز 

 پاتولوژی

معاونت بهداشت 

استان و مراکز 

بهداشت 

 شهرستان ها

 طول سال

کارشناس ثبت 

سرطان و 

کارشناسان 

مبارزه با 

بیماری های 

 شهرستان

تعداد افراد 

 آموزش دیده

و 
ت 

رک
شا

 م
ب

جل

ی
ش

خ
 ب
ن

بی
ی 

گ
هن

ما
ه

 

ارتباط منظم با مراکز هماهنگی و 

 تولید داده جهت ارسال کامل داده ها
مراکز تولید 

 داده
معاونت بهداشت 

 استان
 طول سال

کارشناس ثبت 

 سرطان

میزان تکمیل 

بودن اطالعات 

 الزم

استعالم لیست مراکز تشخیصی، 

از ... مطب های خصوصی و

 شهرستان ها

مراکز بهداشت 

 شهرستان ها
معاونت بهداشت 

 استان
ماهه  شش

 اول سال
کارشناس ثبت 

 سرطان
 لیست مراکز

ر 
 د

ز
یا
 ن
رد

مو
ی 

ها
م 

ر
 ف

 و
ر
زا

اف
م 

ر
 ن
ن

می
تا

ده
دا

د 
ولی

 ت
ی

ها
حد

وا
 

پیگیری نصب نرم افزار ثبت سرطان 

 در مراکز پاتولوژی
مراکز 

 پاتولوژی
معاونت بهداشت 

 استان
شش ماهه 

 اول سال
کارشناس ثبت 

 سرطان

تعداد مراکز 

پاتولوژی دارای 

 نرم افزار

جهت  4چاپ و توزیع فرم شماره  

 مراکز تصویربرداری
مراکز 

 تشخیصی
 طول سال مراکز بهداشت

کارشناسان 

مبارزه با 

 بیماری ها

تعداد مراکزی 

 4که فرم شماره 

 دریافت کرده اند

پیگیری جمع آوري ماهیانه فرمهاي 

از مراکز شیمی درمانی و  4شماره 

 مراکز تشخیصی

مراکز شیمی 

درمانی و 

مراکز 

 تشخیصی

 طول سال مراکز بهداشت
کارشناسان 

مبارزه با 

 بیماری ها

تعداد مراکزی 

 4که فرم شماره 

 دریافت کرده اند
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 :برنامه آموزش پیشگیری از سرطان

 :هدف نهایی

 سالمت جامعهارتقای سطح 

 :اهداف کلی

 کاهش میزان سرطان در استان آذربایجان غربی 

  کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان 

 :اهداف اختصاصی

 افزایش آگاهی عمومی مردم در مورد سرطان 

 افزایش آگاهی عموم جامعه در خصوص عوامل خطر سرطان 

 :استراتژی ها 

 بهداشتی کارکنان سازی توانمند 

 مناسب آموزشی های رسانه توزیع و تهیه 

 مردم عموم آموزش 
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 ارزشیابی مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا هدفگروه  فعالیت ها استراتژی

ز 
اک

ر
 م

ن
نا
رک

کا
ی 

ز
سا

د 
من

وان
ت

ت
ش

دا
به

 

پیگیری برگزاری دوره 

های آموزشی جهت 

 کارشناسان و کاردانان

کارشناسان و 

 کاردانان

مرکز 

بهداشت 

 استان

شش ماهه 

 دوم سال

بهداشت  معاونت

 استان

تعداد دوره های 

برگزار شده و افراد 

 آموزش دیده

پیگیری برگزاری دوره 

های آموزشی جهت 

 بهورزان

 بهورزان

مرکز 

بهداشت 

 استان

شش ماهه 

 دوم سال

بهداشت  معاونت

 استان

تعداد دوره های 

برگزار شده و افراد 

 آموزش دیده

ه 
ان
س

ر
ع 

زی
تو

و 
ه 

هی
ت

ی 
ش

ز
مو

ی آ
ها

ب
س

نا
م

 

پیگیری تهیه متون 

 آموزشی
 جامعه

شهرستان و 

 استان

طول سال و 

 هفته سرطان

بهداشت  معاونت

 استان

بررسی اطالعات 

 مردم و پرسنل

پیگیری تهیه و پخش 

 پمفلت های آموزشی
 جامعه

شهرستان و 

 استان

طول سال  

 هفته سرطان

بهداشت  معاونت

 استان

تعداد پمفلت های 

 توزیع شده

عه
جام

ی 
اه

آگ
ح 

سط
ی 

تقا
ار

 

آموزش هماهنگی جهت 

صدا و  عموم مردم از طریق

 سیما

 جامعه

معاونت 

بهداشت 

استان با 

همکاری صدا 

و سیمای 

مراکز ارومیه 

 و مهاباد

شروع از آذر 

ماه در طول 

سال و هفته 

 سرطان

گروه آموزش سالمت 

 و روابط عمومی

تعداد و مدت زمان 

انواع برنامه های 

آموزشی و تبلیغاتی 

 پخش شده

آموزش  هماهنگی جهت

عموم مردم از طریق 

 نشریات

 جامعه

مراکز 

بهداشت 

شهرستان و 

مراکز 

بهداشتی 

 درمانی

در هفته 

 سرطان

بهداشت  معاونت

 استان

تعداد مقاالت و مطالب 

 چاپ شده

پیگیری آموزش داوطلبین 

سالمت و مراجعین مراکز 

 بهداشتی درمانی

داوطلبین 

سالمت و 

مراجعین مراکز 

 بهداشتی درمانی

مراکز 

بهداشت 

شهرستان و 

مراکز 

بهداشتی 

 درمانی

در هفته 

 سرطان

بهداشت  معاونت

 استان

تعداد دوره های برگزار 

شده و افراد آموزش 

 دیده
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 جدول تفصیلی فعالیت های جاری

 

 ارزشیابی مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا گروه هدف فعالیت ها

پیگیری جمع آوري فعال 

 داده ها

مراکز 

آزمایشگاهی 

و 

 رادیولوژی

معاونت بهداشت 

 استان
 طول سال

کارشناس ثبت 

سرطان و 

کارشناس مدارک 

پزشکی ثبت 

 سرطان

داده های جمع آوری 

 شده

ها به نرم  ورود داده

 افزار
− 

معاونت بهداشت 

 استان
 طول سال

کارشناس مدارک 

پزشکی ثبت 

 سرطان

داده های وارد شده به 

 نرم افزار

به  3ارسال فرم شماره 

مرکز مدیریت بیماری 

 های غیر واگیر

− 
بهداشت معاونت 

 استان
 طول سال

کارشناس مدارک 

پزشکی ثبت 

 سرطان

فرم ارسال شده به مرکز 

 مدیریت بیماری ها

جمع آوري و ثبت مرگ 

 و میر ناشی از سرطان
کارشناسان 

 ثبت مرگ
معاونت بهداشت 

 استان
 طول سال

کارشناس ثبت 

سرطان و 

کارشناس مدارک 

پزشکی ثبت 

 سرطان

آمار مرگ و میر جمع 

 آوری شده
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 جدول گانت

ن فعالیت ها
دی

ر
رو

ف
 

ت
ش

به
دی

ر
ا

 

اد
رد

خ
 

ر
تی

 

اد
رد

م
 

ر
یو

ر
شه

 

ر
مه

 

ن
با
آ

 

ر
آذ

 

ی
د

 

ن
هم

ب
 

ند
سف

ا
 

                         پیگیری نصب نرم افزار ثبت سرطان در مراکز پاتولوژی

                         برگزاری کارگاه نحوه استفاده از نرم افزار برای رابطین
از ... لیست مراکز تشخیصی، مطب های خصوصی و استعالم

                         شهرستان ها

                         جهت مراکز تصویربرداری 4چاپ و توزیع فرم شماره  
از مراکز شیمی  4پیگیری جمع آوري ماهیانه فرمهاي شماره 

                         درمانی و مراکز تشخیصی

                         آوري و ثبت مرگ و میر ناشی از سرطانجمع 
هماهنگی و ارتباط منظم با مراکز تولید داده جهت ارسال کامل 

                         داده ها

                         پیگیری جمع آوري فعال داده ها

                         ها به نرم افزار ورود داده

                         به مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر 3ارسال فرم شماره 

پیگیری برگزاری دوره های آموزشی جهت کارشناسان و 

                         کاردانان

                         پیگیری برگزاری دوره های آموزشی جهت بهورزان و رابطین

                         آموزشیپیگیری تهیه متون 

                         پیگیری تهیه و پخش پمفلت های آموزشی

                         هماهنگی جهت آموزش عموم مردم از طریق صدا و سیما

                         هماهنگی جهت آموزش عموم مردم از طریق نشریات

سالمت و مراجعین مراکز بهداشتی پیگیری آموزش داوطلبین 

                         درمانی
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