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 5922-30 سالهای طی اردبیل استان در معده سرطان اپیدمیولوژی
 ۳حسنی عبدالمطل  سید، هادوی نمژگا، ۳برزگری سعید ، ۰اهری صادقیه سعید، ۰امانی فیروز

 ایران، اردبیل، اردبیل پزشکی علوم دانشگاه، پزشکی دانشیار، دانشکده-۰

 barz_saeed@yahoo.com  .ایران7 ساری7 مازندران پزشکی علوم دانشگاه7 آمل پیراپزشکی دانشکده،مربی مربی-۳
 رانای، اردبیل، اردبیل پزشکی علوم دانشگاه، پزشکی پزشک، دانشکده -۳
 ایران، ساری، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، آمل پرستاری دانشکده، جراحی-داخلیپرستاری  ارشد کارشناس -۳

 بیشتترین  اردبیتل  استتان .آیتد  می شمار به سرطان از ناشی مرگ علت سومین و دنیا شایع سرطان پنجمین معده سرطان :هد  و مقدمه

 استتان  در معده سرطان اپیدمیولوژی بررسی حاضر مطالعه هدف.است داده اختصاص خود به را ایران در گوارشی های سرطان شیوع  میزان
 .است بوده ۰۳۶۳-۷۳ سالهای طی اردبیل

 بوده قطعی ها آن در سرطان تشخیص که معده سرطان به مبتالیان کلیه مطالعه مورد جامعه و مقطعی توصیفی نوع از مطالعه : کار روش

، تومتور  شناسی بافت نوع، فردی مشخصات قبیل از نظر مورد اطالعات. بود موجود اردبیل سرطان ثبت مرکز در هایشان پرونده و مدارک و
 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد غیره و سکونت محل، درگیری محل آناتومی

 شناستی  بافتت  غالت   نتوع  نومآدنوکارستی . بود شده ثبت معده سرطان مورد ۰۳۳۷، اردبیل استان در ۰۳۷۳ تا ۰۳۶۳ های سال طی :نتایج

 مبتالیتان  بیشتتر  و معتده  کاردیای قسمت در تومور  درگیری محل آناتومی بیشترین. بود تر شایع مردان در و بوده ناحیه این در معده تومور
 . بودند بیسواد مبتالیان ۷/۶۳ و داشته سیگار مصرف ی سابقه معده سرطان به  مبتالیان از درصد ۳۶. بودند روستایی

 ریستک  عنتوان  بته  پایین اجتماعی و اقتصادی وضعیت و بوده روستایی مناطق در بیشتر معده سرطان جغرافیایی پراکندگی :گیری تیجهن

 .باشند می معده سرطان از پیشگیری زمینه در بیشتر توجه نیازمند ها گروه این بنابراین. باشد می معده سرطان مهم فاکتور

 اردبیل.اپیدمیولوژی، جغرافیایی ندگیپراک، معده سرطان :کلیدی کلمات
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