
 چکیده

 مقدمه:

 81تا  2کودک  822.222مورد در هر  7/81سال ناشایع است، با شیوع سالیانه  02سرطان در بیماران کمتر از 

شود یا به طور تقریبی صد از همه موارد جدید سرطان را در ایاالت متحده شامل میدر 8ساله، که البته تنها حدود 

 باشد. می 0282مورد جدید در سال  86622

 81تا  8درصد( در کودکان  80های بدخیم هنوز به عنوان یک علت مربوط به بیماری منجر به مرگ )نئوپالسم

 شود. سال محسوب می

های مهمی در درصد باالیی از ات درمانی و نقش آفرین مطالعات بالینی پیشرفتدهه از اقدام 5/3بعد از گذشت 

 بیماران حاصل شده است.

 ها:مواد و روش

طانی در راطالعات مربوط به بیماران س باشدودر استان قزوین می توصیفی مقطعی تحلیلی اکولوژیکاین تحقیق 

 اطالعات مربوط به بیماران عبارت است از: سن، جنس،موجود است. استان قزوین شتی ااداره سرطان معاونت بهد

. همه محل تولد، بافت درگیر سرطان و نوع سرطان به همراه درجه تمایز سرطان و سال اخیر 82زندگی  محل

 مطالعه مورد 8312الی  8312از سال  که در استان قزوین تشخیص داده شدند سرطانان با تشخیص بیماران کودک

 .شوندمیو تحلیل  بندیجدول spss v.02با استفاده از نرم افزار به تفکیک متغیرها،  سسپ .گیرندمیقرار 

 

 

 



 ها:یافته

کودک سرطانی در استان قزوین  325( مشخص گردید که  تعداد 8312 – 8312های تحت بررسی )در طی سال

تشخیص داده شدند. بروز سرطان در هر دو جنس برابر بوده است و تفاوتی نداشته است. بیشترین تعداد بیماران 

گروه اند.وده(متولد شهر قزوین ب% 2/62بیمار ) 861بیمار بوده است. تعداد  27با  8315تشخیص داده شده در سال 

 ± 73/5              سال بیشترین تعداد بیماران را داشته اند. میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص 2 – 2سنی 

( شایع ترین  % 7/81)  بیمار  57با  Acute lymphoblastic leukemia, NOSبوده است. سرطان  13/1

بیمار و فراوانی  88با  Acute myeloid leukemiaهای بعدی در رتبه سرطان تشخیص داده شده بوده است.

 .باشنددرصد می  3/3بیمار و فراوانی نسبی  82با  Nephrobalstomaدرصد ،  6/3نسبی 

 نتیجه گیری :

های سرطان در اطفال و و نحوه تشخیص با توجه به نتایج ضرورت آموزش پزشکان در خصوص عالیم و نشانه

 کند.های الزم ضرورت پیدا میسرطان اطفال و غربال گری کند.بررسی عوامل خطر زا در موردپیدا می

 

 استان قزوین  –اپیدمیولوژی  –سرطان اطفال واژگان کلیدی : 

 

 

 

 


