
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 تحصیالت تكمیلي و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشجویان ین همایشششم-20 

 
 
 

بررسی بقا و عوامل موثر برآن در بیماران مبتال به سرطان کولورکتال 
 31-81در سال های ( ع)مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا 

 
 
 *زاده قربان عاطفه 1
 گشایشی الدن 2
 خوئی علیرضا 3
 رضایت اخوان کامبیز 4
 زاده اسماعیل عباس 5
 بهاری علی 6
 فر هادیان علی 7
 

 
 دانشگاه پزشکی، دانشکده ی،پزشک دانشجوی -1

  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم

 داخلی، های بیماری متخصص استادیار، -2،4،5،5
 دانشکده کبد، و گوارش های بیماری تخصص فوق

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 پزشکی، دانشکده پاتولوژی، متخصص دانشیار، -3
 ایران ،مشهد مشهد، پزشکی علوم دانشگاه

 زیستی، آمار ارشد کارشناسی دانشجوی -1
 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده

 ایران مشهد،
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 خالصه 
 مقدمه

رگ ناشی از سرطان در دنیا سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش است و سومین علت م
بقای بیماران در نقاط . بروز این سرطان در دهه های اخیر در ایران افزایش چشمگیری داشته است. می باشد

بنابراین هدف از انجام این مطالعه ارزیابی بقا و عوامل پیش . مختلف جهان امار متفاوتی را نشان میدهد
 .کولورکتال می باشدگویی کننده  بر ان در مبتالیان به سرطان 

 کار وشر
تا  1324بیمار مبتال به سرطان کولورکتال که از سال های  114در این مطالعه ی هم گروهی گذشته نگر، 

پیگیری تمام بیماران از . تحت درمان بودند مورد بررسی قرار گرفتند( ع)در بیمارستان امام رضا  1324سال 
تلف از جمله سن، جنس، سابقه ی فامیلی، محل تومور، گرید اثر عوامل مخ. طریق تماس تلفنی انجام شد

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم . تومور و مورفولوژی سرطان بر بقای بیماران بررسی شد
  .انجام شد  spss19افزار

 نتایج
با ( صددر5/45)زن  54و ( درصد 5/54)مرد  54بیمار شامل  114در این پژوهش اطالعات بقاء در مورد 

حدود اطمینان ) 15/1میانگین زمان بقاء در بیماران . سال بدست آمد 25/55 ±21/15میانگین سنی
 14و  5،  4،  3،  2،  1روش کاپالن میر نشان داد میزان های بقاء . سال بدست آمد(  25/5-53/2:درصد25

در تحلیل یک متغیره و . ه استدرصد بود 1/24و  4/14،  2/13،  2/23، 2/22، 2/21سالة بیماران به ترتیب 
چند متغیره با استفاده از مدل کاکس، در حالت یک  متغیره رابطه بین متغیرهای سن و محل رکتوم با بقا 

سابقه ی فامیلی، محل تومور، گرید تومور و مورفولوژی (. p-value<45/4)است  بیماران معنی دار بوده 
 .باط معنی داری با بقای بیماران مشاهده نشدسرطان در حالت یک متغیره و چند متغیره ارت

 جه گیریینت
با توجه به اینکه میانگین سن تشخیص در این مطالعه نسبت به سایر مطالعات پایینتر بود و میانگین زمان بقا 

می توان نتیجه گرفت سن به عنوان مهمترین عامل . نسبت به مطالعات قبلی روند بهتری را نشان می دهد
بنابراین احتیاج به برنامه ریزی منظم برای . نده در سرطان کولورکتال به حساب می ایدپیش اگهی ده

 .غربالگری بیماران و سپس درمان و پیگیری ان ها است
 سرطان کولورکتال، بقا، عوامل پیش گویی کننده :کلمات کلیدی
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