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ABSTRACT

Background and Aim: Cancer is the second cause of death in children under
fourteen years old. The aim of this study was to determine the epidemiology
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and predisposing factors of childhood cancers.
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Materials and Methods: This observational-descriptive study was performed
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on 82 children in the oncology department of Amir-kabir Hospital in Arak who
were referred between 2011 and 2016. Data on age, sex, type of malignancy
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and predisposing factors were carried out by person interviews or patient
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records and were registered in checklist and analyzed.
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m.mousavihasanzadeh@arakmu.ac.ir
pregnancy and the rate of infectious diseases), However, there was a direct
relationship between the increased age of parents and the high socioeconomic
level with the risk of cancer.
Conclusion: The risk of childhood cancers in Markazi province is more related
to genetic factors and the environmental factors causing cancers in children
are less involved in this study.
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سالهاي 1390-1395
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 .1گروه هماتولوژی و انکولوژی اطفال ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
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انکولوژی بيمارستان اميركبير شهر اراک بين سالهای  1390تا  1395بررسی شدند .اطالعات
مربوط به سن ،جنس ،نوع بدخيمی و عوامل مستعدكننده بهصورت مصاحبه حضوری و یا از
پرونده بيماران استخراج و در چک ليست وارد شده و مورد تجزیه و تحليل آماری قرار گرفت.
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ژنتيکی میباشد و عوامل محيطی ایجادكننده سرطانهای اطفال در این مطالعه كمتر دخيل
است.

تمامی حقوق انتشار این اثر ،متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اراک میباشد.
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 .1مقدمه

اما در ایران بعد از بيماریهای قلبی -عروقی و سوانح و حوادث،

سرطان در كودكان شيوع تقریبا یکسانی در نقاط مختلف جهان

سرطان سومين علت مرگومير میباشد (.)3

داشته و ریسک تجمعی این سرطانها تا سن  15سالگی  1تا

سرطان در این گروه سنی (صفر تا  14سال) بسيار نادر بوده و

 2/5مورد در هزار نفر میباشد .سرطانها پس از حوادث و

كمتر از یک درصد از كل سرطانها را شامل میشود .سرطان

تصادفات دومين علت مرگ و مير اطفال را تشکيل میدهند و

یکی از علل اصلی منجر به مرگومير در بين كودكان به شمار

در ایران ساالنه  3500كودک به سرطان مبتال میشوند .شيوع

میرود ،بهطوری كه در ایاالت متحده آمریکا در بين كودكان

سرطان در گروههای سنی مختلف متفاوت بوده و در كودكان

صفر تا  14سال بعد از جراحات غيرعمد ،دومين علت مرگومير

حدود نصف تمام سرطانها بهطور واقعی قبل از سن  15سالگی

محسوب شده و در گروه سنی صفر تا  19سال نيز در جنس

تشخيص داده میشوند .سرطان بالغين اكثراً كارسينوما

مذكر چهارمين علت مرگ شناخته شده است .اپيدميولوژی

(تومورهای  )Solidبوده در حالی كه در اطفال سرطانهای خون

سرطان در بين كودكان در مقایسه با بزرگساالن متفاوت بوده،

و سيستم اعصاب مركزی شایع میباشد (.)1

به گونهای كه شایعترین سرطان در كودكان سرطانهای خون

لوكمیها بيشتر از 25درصد علت سرطانها را در اطفال تشکيل

میباشد و بعد از آن سرطانهای غدد لنفاوی و سيستم عصبی

میدهند كه از بين لوكمیها  80درصد آنها  ALLبوده و پس

مركزی بيشترین فراوانی را دارند ( .)3ميزان بروز كلی سرطان

از آن تومورهای سيستم اعصاب مركزی  20درصد موارد را

در بين كودكان ایرانی در مناطق جغرافيایی مختلف متفاوت

شامل میشود .این تومورها به ترتيب شيوع شامل نوروبالستوما

بوده و برای دختر و پسر به ترتيب بين  48تا  112و  51تا 144

( 7درصد) ،لنفوم غيرهوچکين ( 6درصد) ،تومور ویلمز

مورد در یک ميليون نفر گزارش شده است (.)3

( 6درصد) ،لنفوم هوچکين ( 5درصد) ،رابدوميوساركوما

با توجه به اینكه تفاوتهای مختلف در ميزان بروز سرطانها

( 3درصد) ،رتينوبالستوما ( 3درصد) ،استئوساركوما ( 3درصد)

وجود دارد و اینكه هيچگونه مطالعهای در مورد بررسی عوامل

و ساركوم یوونيگ (2درصد) میباشند .لنفوم هوچکين همچون

مستعدكننده و اپيدميولوژیک بدخيمی كودكان در استان

لنفوم نان هوچکين ،با ویروسهای EBV ،HIVو  CMVو

مركزی انجام نشده است ،در این مطالعه تمام كودكان صفر تا

هرپس انسانی تایپ  )HHV6( 6ارتباط دارد (.)2

 15سال كه دارای هرگونه بدخيمی بودند و به مركز آموزشی

با توجه به اینكه تنها یک مورد از  100مورد سرطان جدید

درمانی اميركبير مراجعه كردند مورد بررسی قرار دادیم.

كشفشده مربوط به اطفال میباشد ،اطالعات ما در مورد ریسک
فاكتورهای سرطانهای اطفال نسبت به سرطانهای بالغين به

 .2مواد و روشها

علت نادرتر بودن آنها و تنوع آنها اندک میباشد .بيشترین

انتخاب نمونه

اطالعات در دسترس مربوط به لوكمی اطفال بهعلت شایعترین

در یک مطالعه مقطعی توصيفی-تحليلی ،تمامی بيمارانی كه از

نوع سرطان میباشد (.)2 ،1

سال  1390تا  1395به علت بدخيمی به بيمارستان اميركبير

با وجود موفقيت هایی كه در زمينه كنترل و پيشگيری از

اراک مراجعه كرده بودند انتخاب و پس از كسب رضایت آگاهانه

بيماریهای واگيردار طی دهههای اخير بهوجود آمده است،

وارد مطالعه شدند .روش نمونهگيری بهصورت غيراحتمالی آسان

ميزان ابتال به بيماریهای مزمن رو به افزایش است .در این بين

و از بيماران در دسترس بود .بيمارانی كه رضایت ندادند از

در برخی از كشورها بعد از بيماریهای قلبی-عروقی ،سرطان به

مطالعه خارج شدند .اطالعات دموگرافيک بيماران با استفاده از

عنوان دومين علت مرگومير به شمار میرود و به عنوان یکی

پرونده بيماران و یا مصاحبه حضوری اخذ شد .برای هر بيمار

از مهم ترین مشکالت بهداشتی جوامع محسوب میگردد (.)1

اطالعات شامل سن ،جنس ،نوع بدخيمی ،مصرف سيگار در پدر
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و مادر ،سطح درآمد خانواده ،تعداد بارداریهای مادر ،سابقهی

 .3مالحظات اخالقی

نازایی مادر و مصرف داروهای ضد بارداری ،سابقه مصرف مواد

كليه اصول اخالقی كار براساس پروتکل اخالقی مصوب در

مخدر در والدین ،وزن زمان تولد ،مصرف غذای كنسرو شده،

كميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک

سابقه رادیاسيون تشخيصی در بيماران ،نوع شير مصرفی در

( )IR.ARAKMU.REC.2.46.87رعایت گردید.

دوران شيرخوارگی بيمار ،سن پدر و مادر در زمان تولد ،محل
سکونت و ميزان مصرف سبزیجات در پرسشنامه تهيه شده ثبت

 .4یافتهها

شد.

در نتایج بهدست آمده از این مطالعه كه بر روی  82كودک مبتال

تکنيک اجرای طرح

به بدخيمی مراجعه كننده به بيمارستان اميركبير اراک انجام

روش نمونهگيری بهصورت نمونههای در دسترس بود .بيماران

شد 56/1 ،درصد از كودكان بين صفر تا  5سال 30/5 ،درصد

به دو گروه تقسيم شدند :گروه اول بيمارانی را شامل میشد كه

بين  5تا  10سال و  13/4درصد بين  10تا  15سال بودند كه

مراجعه حضوری به بخش خون را داشته یا برای اولين بار

این تفاوت از نظر آماری ( )p < 0/02با توجه به آزمون كای

مراجعه كرده بودند یا برای ادامه درمان در بخش حضور پيدا

مربع معنیدار بود و این بدان معناست كه هرچه سن كودک

كرده بودند .در مورد این گروه از بيماران طبق مصاحبه با

پایين تر باشد ریسک ابتال به سرطان بيشتر است .از نظر

والدینشان پرسشنامهی تهيه شده توسط مجری طرح با توجه

جنسيت 51/2 ،درصد دختر و  48/8درصد پسر بودند كه با

به بررسی های انجام شده در مورد بدخيمی كودكان و عوامل

توجه به آزمون كای مربع این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار

خطر آنان كه در مطالعات و مقاالت ذكر شده ،تکميل شد .گروه

نبود ( )p = 0/6و این بدان معناست كه بين جنسيت و ایجاد

دوم بيمارانی بودند كه مراجعه نداشتند یا قطع درمان داشتند

بدخيمی در این مطالعه ارتباط معنیداری وجود ندارد .در مورد

و یا فوت شده بودند .در مورد این گروه به پروندههایشان رجوع

محل سکونت 74/4 ،درصد در شهر و  25/6درصد در روستا

شد و اطالعات مربوط به بيماران از پروندههایشان استخراج و

زندگی می كردند كه این تفاوت با توجه به آزمون كای مربع از

ثبت گشت .اطالعاتی كه در پرونده موجود نبود بهصورت تلفنی

نظر آماری معنیدار بود ( )p < 0/001و این بدان معناست كه

یا حضوری تهيه در پرسشنامه ثبت گردید .كسانی كه شماره

خطر ابتال به سرطان با شهرنشينی رابطه مستقيم دارد.

تلفن یا آدرسشان عوض شده است و نيز در صورت عدم همکاری

همچنين وضعيت فعلی كودكان  90/2درصد در قيد حيات و

والدین در پاسخ به سواالت نمونه از مطالعه حذف میشدند.

 9/8درصد كودكان فوت كرده بودند كه با توجه به آزمون كای

تحليل آماری

مربع از نظر آماری معنیدار بود ( .)p < 0/001در مورد نحوه

دادههای بهدست آمده به شکل ميانگين  ±خطای استاندارد

زایمان 47/6 ،درصد تحت سزارین و  52/4درصد تحت زایمان

گزارش شدند ( .)p > 0/05برای مقایسه متغيرها از آمارهای

طبيعی قرار گرفته بودند كه این تفاوت از نظر آماری معنیدار

توصيفی شامل جداول ،نمودارها و شاخصهای توصيفی و

نبود ( )p =0/5و میتوان نتيجه گرفت كه بين نحوه زایمان و

همچنين آزمون تحليلی آماری كای مربع استفاده شد.

ریسک ابتال به سرطان در این مطالعه ارتباطی وجود نداشت.
 99درصد از كودكان تک قلو و  1درصد دو قلو بوده و از لحاظ
آماری معنیدار بودند (نمودار .)1
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نمودار  .1اطالعات دموگرافیک بیماران .نتایج بهدست آمده نشان داد که دامنه سنی صفر تا  5با شیوع  56/1درصد ،جنس مونث با  51/2درصد ،جمعیت شهری با  74/4درصد
بیشترین شیوع را برای سرطان در کودکان داشته و  90/2از کودکان مورد مطالعه در قید حیات بوده و  52/4درصد تحت زایمان طبیعی بهدنیا آمده که  99درصد آنها تک قلو بودند.
همچنین مقایسه بین گروهها با استفاده از آزمون کای مربع نشان داد که بین سن و محل زندگی با ابتال به سرطان ارتباط معنیدار وجود داشت
(.)ƚ p < 0/001 ،*p < 0/02

بر اساس نتایج بهدست آمده 43/9 ،درصد مادران كودكان مبتال

بیسواد بودند كه با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان نتيجه

به بدخيمی هنگام تولد كودک در دامنه سنی  25تا  35سال،

گرفت كه تنها تعداد  12مادر دارای تحصيالت باالتر از دیپلم و

 41/5درصد بين  20تا  25سال و  8/5درصد بين  15تا 20

بقيه دارای تحصيالت دیپلم و یا زیر دیپلم و یا بیسواد بودند و

سال بودند و  6/1درصد 35 ،سال و یا باالتر داشتند كه این

این میتواند یکی از شاخصهای سطح اقتصادی-اجتماعی

تفاوت از نظر آماری معنیدار بود و این بدان معناست كه اكثر

خانوادهها باشد و بيانگر این است كه ریسک سرطان اطفال در

كودكان مبتال به بدخيمی ،سن مادرانشان بين  20تا  35سال

خانوادههای با سطح اقتصادی-اجتماعی پایينتر بيشتر اتفاق

بوده است .در مورد سن پدر هنگام تولد كودک  57/3درصد از

میافتد .در مورد تحصيالت پدر 54/9 ،درصد دارای تحصيالت

كودكان پدرانشان هنگام تولد بين  25تا  35سال و  24/4درصد،

زیردیپلم 24/4 ،درصد دارای تحصيالت دیپلم 15/9 ،درصد

 35سال و باالتر و  18/3درصد بين  20تا  25سال بودند و

دارای تحصيالت باالتر از دیپلم و  4/9درصد بیسواد بودند كه

هيچكدام از پدر بيماران بين  15تا  25سال نبودند .در مورد

در این زمينه نيز سطح اقتصادی–اجتماعی در بروز بدخيمی در

تحصيالت مادر نيز  41/5درصد زیر دیپلم و  32/9درصد دارای

كودكان نقش دارد (نمودار .)2

دیپلم و  14/6درصد دارای تحصيالت باالتر از دیپلم و  11درصد
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بی سواد

1

زیر دیپلم

2

دیپلم

3
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۷۰

باالتر از دیپلم 4

۶۰
۵۰

۳۰

فراوانی (درصد)

۴۰

۲۰
۱۰

>۱۵-۲۰ ۲۰-۲۵ ۲۵-۳۵ ۳۵

4

باالتر
از دیپلم

3

دیپلم

2

1

زیر بی سواد
دیپلم

۰
>15-20 20-25 25-35 35

4

3

2

1

>15-20 20-25 25-35 35

سن

تحصیالت

سن

تحصیالت

نمودار  .2اطالعات دموگرافیک والدین .نتایج بهدست آمده نشان داد که دامنه سنی  25تا  35سال در هنگام تولد به ترتیب با شیوع  43/9و  57/3درصد در پدر و مادر بیشترین
شیوع را داشته و بیشترین میزان تحصیالت زیر دیپلم با شیوع  41/5درصد در ماداران و  54/9درصد در پدران بود .با توجه به سطح تحصیالت والدین کودکان مبتال به بدخیمی،
میتوان نتیجه گرفت که یكی از ریسک فاکتورهای سرطان اطفال در خانوادههای با سطح اقتصادی-اجتماعی پایینتر بیشتر اتفاق میافتد.

مطابق با نتایج 46/3 ،درصد از بيماران فرزند اول 37/8 ،درصد

همچنين از نظر وزن هنگام تولد 65/9 ،درصد بين  2500تا

فرزند دوم 9/8 ،درصد فرزند سوم و  2/4درصد فرزند چهارم

 3500گرم 22 ،درصد بيش از  3500گرم 7/32 ،درصد بين

هستند كه این تفاوت با توجه به آزمون كای مربع از نظر آماری

 1500تا  2500و  4/88درصد كمتر از  1500گرم وزن داشتند.

معنیدار میباشد (جدول .)1

با توجه به اینكه  87/9درصد از كودكان وزن بيشتر از 2500

جدول  .1توریع فراوانی فرزند چندم خانواده بودن کودکان مبتال به بدخیمی
مراجعهکننده به بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین 1385-1390
(.)p= 0/000
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فرزند چندم خانواده

تعداد

درصد

اول

38

46/3

دوم

31

37/8

سوم

8

9/8

چهارم

2

2/4

چهارم به بعد

3

3/7

جمع

82

100/0

گرم داشتند میتوان نتيجه گرفت كه بين وزن هنگام تولد و
ریسک ابتال به سرطان ارتباط مستقيم وجود دارد ( جدول .)2
جدول  .2توزیع فراوانی وزن هنگام تولد کودکان مبتال به بدخیمی مراجعهکننده
به بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین .)p = 0/000( 1385-1390
درصد
تعداد
وزن (گرم)
4/88
4
کمتر از 1500
7/32
6
2500-1500
65/9
54
3500-2500
22/0
18
بیشتر از3500
100/0
82
جمع
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نتایج بهدست آمده نشان داد كه  92/7درصد از كودكان دارای

بدخيمی ،بين  2تا  5بار 20/7 ،درصد یک بار و  2/4درصد

بدخيمی در هنگام تولد ترم و  7/3درصد پرهترم بودند كه این

بيشتر از  5بار بارداری داشتند كه از نظر آماری معنیدار بود

تفاوت با توجه به آزمون كای مربع از نظر آماری معنیدار بود.

(نمودار  .)3از نظر نوع بدخيمی ،از مجموع  52نفر كه دارای

 82/9درصد از افراد مورد بررسی بيشتر از  12ماه شير مادر را

لوكمی بودند 88/5 ،درصد دارای  ALLو  11/5درصد دارای

استفاده كرده بودند 76/8 .درصد از مادران كودكان مبتال به

 AMLبودند (جدول .)3

 ۲-۵بار

1

دفعات بارداری

وضعیت اقتصادی

ماه  12> >12ماه
مدت شیردهی

پره ترم

فراوانی (درصد)

باالی خط زیر خط
فقر
فقر
زیر خط فقر

>5

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

ترم

سن هنگام تولد

نمودار  .3نتایج بهدست آمده نشان داد که  92/7درصد از کودکان ترم و  7/3درصد پرهترم بوده و  82/9درصد بیشتر از  12ماه شیر مادر را استفاده کرده بودند 76/8 .درصد بین
 2تا  5بار  20/7،درصد یک بار و  2/4درصد بیشتر از  5بار بارداری داشتند 88 .درصد از افراد مورد مطالعه زیر خط فقر و  12درصد باالی خط فقر بودند.
جدول  .3توزیع فراوانی نوع بدخیمی در کودکان مبتال به بدخیمی مراجعهکننده به
بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین .)p = 0/000( 1385-1390
نوع بدخیمی

تعداد

درصد

 4/74درصد از خانوادهها بهندرت از مواد كنسروشده استفاده
میكردند .همچنين  51/2درصد از خانوادهها بهصورت هفتگی
و  32/9درصد روزانه و در مجموع  84/1درصد بهصورت هفتگی

لوکمی لنفوسیتیک حاد

46

56/1

لوکمی میلوسیتیک حاد

6

7/3

از سبزیجات استفاده داشتند 70/7 .درصد از خانوادهها به ندرت

تومور ویلمز

4

4/9

و  19/5درصد ماهيانه از سوسيس و كالباس استفاده میكردند

رابدومیوسارکوم

2

2/4

لنفوم هاچكین

3

3/7

(نمودار .)4

لنفوم نان هاچكین

4

4/9

یوئینگ سارکوما

1

1/2

ژرم سل تومور

1

1/2

PNET

1

1/2

آپاندیوما

1

1/2

مدولو بالستوما

3

3/7

رتینوبالستوما

1

1/2

هیستیوسیتوزیس

1

1/2

هپاتوبالستوما

1

1/2

نوروبالستوما

6

7/3

همانژیوم منتشر کبدی

1

1/2

جمع

82

100/0
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به ندرت 1
روزانه 2
هفتگی 3
ماهانه 4

4

2

3

4

1

مصرف سوسیس و کالباس

3

2

4

1

3

2

فراوانی (درصد)

۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

1

مصرف کنسرو

مصرف سبزیجات

نمودار  .4وضعیت تغذیه در بیماران .بر اساس نتایج بهدست آمده 74/4 ،درصد از خانوادهها بهندرت از مواد کنسروشده استفاده میکردند .همچنین  51/2درصد از خانوادهها بهصورت
هفتگی و  32/9درصد روزانه و در مجموع  84/1درصد بهصورت هفتگی از سبزیجات استفاده میکنند 70/7 .درصد خانوادهها به ندرت و  19/5درصد ماهیانه از سوسیس و کالباس
استفاده میکردند.

در مورد سابقه بدخيمی در خانواده 54/9 ،درصد از بيماران در

درصد از خانوادهها از هيچ نوع حشرهكشی استفاده نکرده بودند

خانواده سابقه بدخيمی نداشته و  45/1درصد در خانواده سابقه

و  17درصد آنها از حشرهكش استفاده میكردهاند و از این 17

بدخيمی داشتند كه این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار نبود

درصد تنها  3/7درصد استفاده زیاد از حشره كش را داشتند.

()p = 0/3؛ این بدان معناست كه بين سابقه بدخيمی در خانواده

 39درصد از كودكان مصرف دخانيات توسط والدین را داشته و

و ابتال به سرطان ارتباط معنیداری وجود ندارد .نتایج

 61درصد والدین آنها از دخانيات استفاده نمیكردند (نمودار

بهدستآمده نشان داد كه  90/2درصد سابقه شيميایی بودن

.)5

پدر را نداشته و  9/8درصد سابقه شيميایی شدن را داشتند83 .
120
100
80

40

فراوانی (درصد)

60

20
0
بلی

بلی

مصرف دارو در بارداری استفاده از دخانیات

بلی

بلی

بلی

استفاده از حشرهکش

شیمیایی بودن پدر

سابقه بدخیمی خانواده

نمودار  .5نتایج بهدست آمده نشان داد که  90/2درصد سابقه شیمیایی بودن پدر را نداشته 83 ،درصد از خانوادهها از هیچ نوع حشرهکشی استفاده نكرده بودند و  39درصد از
کودکان مصرف دخانیات توسط والدین را داشتند 96/3 .درصد از مادران در بارداری استفاده دارویی نداشتند و آزمون کای مربع نشان داد که این تفاوتها از نظر آماری معنیدار
نمیباشد.
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جدول  .5توزیع فراوانی نوع داروی مصرفی مادر هنگام بارداری در کودکان مبتال
به بدخیمی مراجعهکننده به بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین 1385-1390
(.)p = 0/564

در والدینی كه سابقه مصرف دخانيات را داشتند 23/2 ،درصد
فقط از سيگار و  12/2درصد تریاک و سيگار و  2/4درصد
هروئين و سيگار و  1/2درصد شيشه و تریاک و سيگار استفاده

نوع داروی مصرفی مادر هنگام بارداری

تعداد

درصد

میكردند (جدول  .)4كه این تفاوتها از نظر آماری معنیدار

قرص لووتیروکسین

2

2/4

نيست (آزمون كای مربع)؛ یعنی افراد مبتال بهطور معنی داری

قرص آهن

1

1/2

جمع

3

3/7

بدون مصرف دارو

79

96/3

جمع

82

100/0

مواجهه با سيگار نداشتهاند.
جدول  .4توزیع فراوانی نوع ماده مخدر استفادهشده توسط والدین کودکان مبتال
به بدخیمی مراجعهکننده به بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین 1385-1390
(.)p = 0/000

 92/7درصد از مادران كودكان مبتال به بدخيمی در هنگام

نوع ماده مخدر استفاده شده توسط والدین

تعداد

درصد

بارداری به بيماری مبتال نبوده و  7/3درصد به بيماری مبتال

سیگار

19

23/2

تریاك و سیگار

10

12/2

بودند (نمودار )6كه از این تعداد  1/2درصد به دیابت بارداری،

سیگار و هرویین

2

2/4

سیگار،تریاك و شیشه

1

1/2

جمع

32

39/0

آماری معنیدار بود 98/8 .درصد از مادران در معرض اشعه

بدون مصرف سیگار و مواد مخدر

50

61/0

ایکس قرار نگرفته و تنها  1/2درصد با اشعه ایکس تماس داشتند

جمع

82

100/0

كه این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار میباشد .یعنی افراد مبتال

 2/4درصد به هيپوتيروئيدی 1/2 ،درصد به آنفوالنزا و 2/4
درصد به آنمی مبتال بودند (جدول  ،)6كه این تفاوتها از لحاظ

بهطور معنیداری مواجهه با اشعه نداشتهاند 73 .درصد مشکالت

مصرف دارو در مادران باردار به این صورت بود كه  2/4درصد از

زایمانی نداشته و  27درصد دارای مشکالت زایمانی بودند كه

قرص لووتيروكسين و تنها  1/2درصد از قرص آهن استفاده

این تفاوتها با توجه به آزمون كای مربع از نظر آماری معنیدار

میكردند (جدول .)5

میباشد (نمودار.)6
120
100

۶0
40
20
0

خیر بلی
بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

وجود کارخانه

عود بدخیمی

برخورد با اشعه

ابتال به بیماری

سابقه بستری

در کودک

عفونی در کودک

در کودک

در محل سکونت

فراوانی (درصد)

۸0

بلی

بلی

مشکالت زایمانی برخورد با اشعه

بلی
ابتال به بیماری

ایکس در بارداری

نمودار  .6فراوانی ریسک فاکتورهای موردبررسی .نتایج بهدست آمده نشان داد که  92/7درصد از مادران کودکان مبتال به بدخیمی در هنگام بارداری فاقد بیماری بودند و 98/8
درصد نیز برخورد با اشعه ایكس نداشتند 73 .درصد مشكالت زایمانی نداشته و  74/4درصد از کودکان هیچگونه سابقه بستری در بیمارستان نداشتند 90/2 .درصد از کودکان فاقد
برخورد اشعه زیانبار به بدن بودند و  80/5درصد از کودکان سابقه ابتال به هیچ بیماری عفونی نداشتند 80/5 .درصد عود مجدد بیماری نداشته و همچنین  82درصد نزدیک کارخانه
آلودهکننده هوا سكونت نداشتند.
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جدول  .6توزیع فراوانی نوع بیماری مادر هنگام بارداری در کودکان مبتال به
بدخیمی مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین 1385 -1390
(.)p = 0/881
نوع بیماری مادر هنگام بارداری

تعداد

درصد

دیابت حاملگی

1

1/2

هایپوتیروییدی

2

2/4

آنفوالنزا

1

1/2

آنمی

2

2/4

جمع

6

7/3

سالم

76

92/7

جمع

82

100/0

در مورد مشکالت زایمان 77 ،درصد دارای سقط 14 ،درصد
دارای پره اكالپسی 4/5 ،درصد دارای هم سقط و هم
پرهاكالپسی و  4/5درصد دارای سقط و نازایی بودند (جدول .)7
جدول  .7توزیع فراوانی نوع مشكالت زایمانی مادر در کودکان مبتال به بدخیمی
مراجعهکننده به بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین 1385-1390
()p = 0/000

اقبالی و همکاران

جدول  .8توزیع فراوانی تابش اشعه زیان آور به ناحیه بدن کودکان مبتال به بدخیمی
مراجعهکننده به بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین 1385-1390
(.)p = 0/001
درصد
تعداد
تابش اشعه زیان آور به ناحیه بدن
2/4
2
اندام
4/9
4
قفسه سینه
2/4
2
جمجمه
90/2
74
بدون دریافت اشعه
100/0
82
جمع

 80/5درصد از كودكان مورد بررسی سابقه ابتال به هيچ بيماری
عفونی نداشته و  19/5درصد مبتال به بيماری عفونی شدهاند
(نمودار )6كه این تفاوتها از نظر آماری معنیدار میباشد و از
آن عدهای كه به بيماری عفونی مبتال شدهاند 62/5 ،درصد به
آبله مرغان و  25درصد به اوریون و 12/5درصد مبتال به آنفلونزا
شدهاند (جدول  .)9هيچ یک از بيماران مبتال به سرطان سابقه
مصرف داروهای ایمونوساپرسيو را نداشتند 80/5 .درصد از
كودكان مورد بررسی عود مجدد بيماری نداشته و  19/5درصد
بيماران دارای عود مجدد بودهاند كه این تفاوتها از نظر آماری

نوع مشكالت زایمانی مادر

تعداد

درصد

سقط

17

77

پره اکالمپسی

3

14

سقط و پره اکالمسی

1

4/5

است .هيچ یک از كودكان مبتال به سرطان دارای بيماریهای

سقط و نازایی

1

4/5

مادرزادی همراه نبودند 82 .درصد از بيماران نزدیک كارخانه

جمع

22

100

آلودهكننده هوا سکونت نداشته و  18درصد نزدیک كارخانه

معنیدار بوده است ،یعنی بين عود مجدد و ابتالی سرطان رابطه
وجود نداشته و بيشتر سرطانها بهصورت موارد جدید بوده

آلودهكننده هوا سکونت داشتند (نمودار  )6كه این تفاوت از نظر
در مورد ميزان بستری كودک قبل از تشخيص بيماری74/4 ،

آماری معنیدار نمیباشد .یعنی بين نزدیکی محل سکونت بيمار

درصد هيچ گونه سابقه بستری قبلی در بيمارستان نداشتند كه

به كارخانه آلودهكننده هوا و ابتالی به سرطان رابطهای وجود

این تفاوتها از نظر آماری معنیدار میباشد 90/2 .درصد دارای

ندارد.

هيچگونه دریافت اشعه زیانبار به بدن نبودهاند و تنها  9/8درصد
دارای دریافت اشعه زیانآور بودند (نمودار ،)6كه  4/9درصد
دارای دریافت اشعه زیانبار به قفسه سينه و 2/4درصد به اندامها
و 2/4درصد به جمجمه بودهاند (جدول .)8

20

جدول  .9توزیع فراوانی نوع بیماری عفونی (ویروسی) در کودکان مبتال به بدخیمی
مراجعهکننده به بیمارستان امیرکبیر اراك در سالهای بین 1385-1390
(.)p = 0/000
نوع بیماری عفونی

تعداد

درصد

آنفوالنزا

2

12/5

اوریون

4

25

آبله مرغان

10

62/5

جمع

16

100
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 .5بحث

كای مربع از نظر آماری معنیدار بود ( )p < 0/001و این بدان

این مطالعه بهصورت توصيفی روی  82نفر از كودكان مبتال به

معناست كه خطر ابتال به سرطان با شهرنشينی رابطه مستقيم

بدخيمی كه به بيمارستان اميركبير اراک مراجعه كرده بودند

دارد كه البته با توجه به نسبت جمعيت شهری و روستایی در

انجام شد.

استان مركزی كه جمعيت شهری بيشتر از روستایی میباشد

در مطالعه كنونی 51/2 ،درصد از بيماران دختر و  48/8درصد

این نتایج قابل تعميم نمیباشد؛ در این مطالعه نمیتوان رابطه

پسر بودند كه با توجه به آزمون كای مربع این تفاوت از لحاظ

بين سرطان و محل سکونت برقرار كرد.

آماری معنیدار نبود ( )p = 0/6و این بدان معناست كه بين

در مورد وضعيت فعلی كودكان 90/2 ،درصد در قيد حيات بوده

جنسيت و ایجاد بدخيمی در این مطالعه ارتباط معنیداری

و  9/8درصد كودكان فوت كرده بودند كه این تفاوت با توجه به

وجود نداشت كه برخالف مطالعات قبلی ازجمله مطالعه كوک و

آزمون كای مربع از نظر آماری معنیدار بود ( )p < 0/001و

همکاران است كه در آن مطالعه به این نتيجه رسيده بودند كه

می تواند به این علت باشد كه اوالً در این مطالعه این بررسی

شيوع كلی سرطانها در جنس مذكر بيشتر میباشد (.)4

بهصورت كلی بوده است و هر یک از سرطانها بهصورت جداگانه

همچنين در مطالعه بو و همکاران كه در سال  2005انجام شد

بررسی نشده است و دیگر اینكه ممکن است در طی مطالعه

نتيجه گرفته شد كه لوكمی دوران كودكی و كارسينوماها از

موارد جدیدی كه تشخيص داده شدهاند بيشتر از موارد قدیمی

جمله كارسينومای تيروئيد و مالنومای بدخيم و ساركوماهای

بيماری بوده باشد و نيز با توجه به اینكه بيشترین موارد

الوئوالر در دختران شایعتر است ( )5كه توجيه این مطلب

سرطانها مربوط به سرطانهای خونی بوده است و با توجه به

می تواند به این علت باشد كه اوالً در این مطالعه همه بدخيمیها

پيشرفت درمانهای جدید این نوع سرطان ،ميزان بقای این

بهطور كلی بررسی شده است و هر نوع سرطان به تنهایی بررسی

بيماران افزایش پيدا كرده است.

نشده است و این تعداد نماینده كلی جمعيت مبتال به سرطان

در مورد نحوه زایمان 47/6 ،درصد تحت سزارین قرار گرفته

نمیباشد  .تعداد بيماران مورد بررسی محدود بود و این

بودند و  52/4درصد تحت زایمان طبيعی قرار گرفته بودند كه

نتيجهگيری قابل تعميم نمیباشد .در مـــورد سن 56/1 ،درصد

این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود ( )p = 0/5یعنی بين

بين صفر تا  5سال 30/5 ،درصد بين  10تا  58سال و 13/4

نحوه زایمان و ریسک ابتال به سرطان در این مطالعه ارتباطی

درصد بين 10تا  15سال بودند كه این تفاوت با توجه به آزمون

وجود نداشت و این با مطالعه هارتلی و همکاران مطابقت دارد

كای مربع از نظر آماری ( )p <0/02معنیدار میباشد و این

كه در طی این مطالعه دریافتند كه هيچ رابطهای بين روش

بدان معناست كه هرچه سن كودک پایينتر باشد ریسک ابتال

زایمان و افزایش ریسک سرطان وجود ندارد (.)8

به سرطان بيشتر است كه این نتيجه با نتایج مطالعات قبلی

در مورد تک قلویی 99 ،درصد تک قلو بودند و  1درصد دو قلو

ازجمله مطالعه استيلر و دراپر در سال  )6( 2005و همچنين

بودند كه این از لحاظ آماری معنیدار بود و با توجه به اینكه

مطالعه پاگ و بن-الياهو در سال  1999نيز مطابقت دارد كه با

ميزان دوقلویی نيز در جامعه بسيار پایين میباشد ،این موضوع

توجه به اینكه در جنين و كودكان كم سن و سالتر تقسيم و

با مطالعات قبلی نيز مطابقت دارد.

تکثير سلولی بيشتر است و بيشتر به عوامل آسيبرسان

در مورد سن داخل رحمی  92/7درصد دارای سن بارداری ترم

حساستر هستند و ریسک ابتال به سرطان بيشتر است مطابقت

بودند و  7/3درصد پرهترم بودند كه این تفاوت با توجه به آزمون

دارد (.)7

كای مربع از نظر آماری معنیدار بود كه این نتایج با مطالعه

در مورد محل سکونت 74/4 ،درصد زندگی شهری و 25/6

هارتلی نيز مطابقت دارد (.)8

درصد زندگی روستایی داشتند كه این تفاوت با توجه به آزمون
21
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در مورد فرزند چندم خانواده 46/3 ،درصد فرزند اول37/8 ،

استفاده كردهاند خطر ابتال به لنفوم هاچکين در آنها بيشتر

درصد فرزند دوم 9/8 ،درصد فرزند سوم و  2/4درصد فرزند

میباشد ( )13با مطالعه ما همخوانی دارد.

چهارم هستند كه این تفاوت با توجه به آزمون كای مربع از نظر

در مورد دفعات بارداری مادر 76/8 ،درصد بين  2تا  5بار

آماری معنیدار میباشد؛ یعنی بين ریسک ابتال به سرطان و

بارداری 20/7 ،درصد یک بار بارداری و  2/4درصد بيشتر از 5

ترتيب فرزندان ارتباط وجود دارد و هرچه رتبه كودک در

بار بارداری داشتهاند كه این از لحاظ آماری معنیدار میباشد.

خانواده باالتر میرود ریسک ابتال به سرطان كمتر میشود .به

در مورد سن مادر هنگام تولد كودک 43/9 ،درصد مادران آنها

بيان دیگر هرچه در خانواده فرزند كوچکتر باشد ،ریسک ابتال

سنشان هنگام تولد كودک  25تا  35سال 41/5 ،درصد بين 20

به سرطان در وی كاهش مییابد كه این نتيجه با نتيجه مطالعات

تا  25سال 8/5 ،درصد بين  15تا  20سال و  6/1درصد35 ،

قبلی از جمله مطالعه داكرتی در سال  )9( 2007مطابقت دارد،

سال و یا باالتر بودند كه این تفاوت از نظر آماری معنیدار بود

بدین معنی كه فرزندان اول خانواده در وضعيت افزایش ریسک

و بدان معناست كه اكثر كودكان مبتال سن مادران آنها بين

به سرطان هستند ،اما با مطالعه شو ( )2002در این زمينه

 20تا  35سال كه در سنين باروری بودهاند میباشد كه این

مطابقت ندارد .در مطالعات حيوانی به این نتيجه رسيدهاند كه

نتایج با یکسری مطالعات از جمله مطالعه جانسون و همکاران

شاید علت این قضيه به این صورت باشد كه در فرزند اول ميزان

( )14كه در آنها نتيجهگيری شده است كه با افزایش سن مادر

آلودگیها و عوامل آسيب رسان از طریق مادر بيشتر به فرزند

ریسک ابتال به سرطان افزایش پيدا میكند مطابقت دارد.

انتقال مییابد و در فرزندان بعدی این خطر كمتر میگردد (.)10

در مورد سن پدر هنگام تولد كودک 57/3 ،درصد پدران آنها

در مورد وزن هنگام تولد 65/9 ،درصد بين  2500تا  3500گرم،

سنشان هنگام تولد كودک بين  25تا  35سال 24/4 ،درصد،

 22درصد بيش از  3500گرم 7/32 ،درصد بين  1500تا 2500

 35سال و باالتر و  18/3درصد بين  20تا  25سال بودند و

گرم و  4/88درصد كمتر از  1500گرم وزن داشتند كه در

هيچكدام از بيماران پدرشان بين  15تا  25سال نبودند و این با

صورتیكه تعداد كودكان با وزن بيشتر از  2500گرم را در نظر

مطالعات قبلی كه بيان میدارند با افزایش سن پدر ریسک ابتال

بگيریم 87/9 ،درصد دارای وزن بيشتر از  2500گرم بودند كه

به سرطان در كودكان افزایش مییابد مطابقت داردكه این نتيجه

این نتيجه با مطالعات قبلی كه بين وزن موقع تولد و ریسک

نيز با نتيجه مطالعه شو و همکاران در سال  2002مطابقت دارد

ابتال به سرطان ارتباط مستقيم وجود دارد مطابقت دارد.

(.)10

مطالعات ليسا ( )11و اوكو ( )12نشان داد ریسک لوكمی با

در مورد تحصيالت مادر 41/5 ،درصد زیر دیپلم 32/9 ،درصد

افزایش وزن بيش از  4كيلوگرم افزایش مییابد.

دارای دیپلم و  14/6درصد دارای تحصيالت باالتر از دیپلم و

در مورد طول مدت استفاده از شير مادر 82/9 ،درصد از افراد

11درصد بیسواد بودند كه با دقت در جدول میتوان دریافت

بيشتر از  12ماه شير مادر را استفاده كردهاند كه البته علت این

كه تنها تعداد  12مادر دارای تحصيالت باالتر از دیپلم و بقيه

مسئله شاید آموزههای مذهبی در مورد شيردادن به كودک باشد

دارای تحصيالت دیپلم و یا زیردیپلم و یا بیسواد بودند و این

كه در آموزههای دینی توصيه به شيردادن به مدت  24ماه بيان

میتواند یکی از شاخصهای سطح اقتصادی-اجتماعی خانوادهها

شده است و این نقش فرهنگ و اعتقادات جامعه را میرساند.

باشد و بيان گر این است كه ریسک سرطان اطفال در

نتيجه مطالعه متاآناليزی مارتين و دیویس كه نشان داد تغذیه

خانوادههای با سطح اقتصادی-اجتماعی پایينتر بيشتر اتفاق

با شير مادر اثر محافظتی برای  Allو لنفوم هاچکين و

میافتد كه این با مطالعات قبلی مانند مطالعه استيلر و همکاران

نوروبالستوما دارد و بچههایی كه كمتر از  6ماه از شير مادر

( )15در سال 1996كه به این نتيجه رسيده بودند لوكمیهای
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اطفال در خانوادههای با سطح اقتصادی–اجتماعی باال شيوع

سبک زندگی ایرانيان با جوامع غربی میباشد .همچنين پوگودا

بيشتری دارد مطابقت ندارد .

و همکاران ( )16در مطالعهای در سال  2001به این نتيجه

در مورد تحصيالت پدر 54/9 ،درصد دارای تحصيالت زیر دیپلم،

رسيدند كه ارتباط خاصی بين مصرف گوشت كنسروشده و مواد

 24/4درصد دارای تحصيالت دیپلم 15/9 ،درصد دارای

حاوی  Nنيتروز ،كه به وفور در سوسيس یافت میشود ،توسط

تحصيالت باالتر از دیپلم و  4/9درصد بیسواد بودند كه در این

مادران در دوران بارداری و تومورهای مغزی فرزندانشان و سایر

زمينه نيز همان مطالب در مورد تحصيالت مادر و سطح

بدخيمی ها وجود دارد و این موضوع با مطالعه ما ارتباط

اقتصادی–اجتماعی در اینجا نيز صادق است.

معنیداری ندارد .

در مورد ميزان درآمد ماهيانه 88 ،درصد زیر خط فقر مطلق

در مورد سابقه بدخيمی در خانواده 54/9 ،درصد در خانواده

كشوری (بنا به تعریف وزارت اقتصاد كه خط فقر مطلق را هر

سابقه بدخيمی نداشتند و  45/1درصد در خانواده سابقه

سال اعالم كرده است) و 12درصد باالی خط فقر هستند كه

بدخيمی داشتند كه این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار نبود

این بيانگر سطح پایين اقتصادی -اجتماعی خانوادهها میباشد

( )p = 0/3و به این معنی است كه بين سابقه بدخيمی در

كه نتایج این مطالعه با مطالعه استيلر و همکاران در سال 1996

خانواده و ابتال به سرطان ارتباط معنیداری وجود ندارد.

مطابقت ندارد (.)15

در مورد سابقه شيميایی شدن پدر 90/2 ،درصد سابقه شيميایی

در مورد نوع بدخيمی از مجموع  52نفر كه دارای لوكمی بودند

نداشتند و  9/8درصد سابقه شيميایی شدن را داشتند كه البته

 88/5درصد دارای  ALLو 11/5درصد دارای  AMLبودند كه

این بهعلت سن پدران این بيماران در هنگام جنگ و شيميایی

این نتيجه با مطالعات دیگر كه شایعترین سرطان در اطفال را

شدن است كه بهعلت سن كم ،پدران این بيماران مواجهه با

انواع سرطانهای خونی و هماتولوژیک میدانند مطابقت دارد و

مواد شيميایی نداشته و از این نظر قابل توجيه است.

بقيه نيز شامل انواع سرطانهای دیگر میگردد (.)2

در مورد استفاده از حشرهكشها و مواد ضد آفت 83 ،درصد از

در مورد ميزان مصرف مواد كنسروشده 74/4 ،درصد خانوادهها

خانوادهها از هيچ نوع حشرهكشی استفاده نمیكردهاند و 17

بهندرت از مواد كنسرو شده استفاده میكنند كه این با مطالعات

درصد آنها از حشرهكش استفاده میكردهاند و از این  17درصد

قبلی كه ميزان مصرف مواد كنسروشده در ارتباط با افزایش

تنها  3/7درصد استفاده زیاد از حشره كش را داشتهاند و این با

ریسک كانسرها را بيان كرده مغایرت دارد .علت این مسئله شاید

مطالعات قبلی مانند مطالعه ما در سال  2002كه حشرهكشها

بافت سنتی و سبک زندگی خانوادههای ایرانيان باشد كه سبک

را بهعنوان یک ریسک فاكتور معرفی كرده بود ( )17مطابقت

زندگی آنان با جوامع غربی متفاوت است و كمتر از مواد

ندارد ،چون این افراد كه به سرطان مبتال شدهاند اصال مواجههای

كنسروشده استفاده میكنند.

با این مواد نداشته اند.

در مورد ميزان مصرف سبزیجات 51/2 ،درصد خانوادهها هفتگی

در مورد استفاده مادر از دارو هنگام بارداری 96/3 ،درصد از دارو

سبزیجات مصرف میكنند و  32/9درصد روزانه از سبزیجات

استفاده نمیكردهاند و تنها  3/7درصد از دارو استفاده

استفاده میكنند كه در مجموع  84/1درصد بهصورت هفتگی

میكردهاند كه از این  3/7درصد 2/4 ،درصد از قرص

از سبزیجات استفاده میكنند كه این نيز بهعلت سبک زندگی

لووتيروكسين استفاده میكردهاند و تنها  1/2درصد از قرص

ایرانيان میباشد كه از این نظر با جوامع غربی متفاوت است .در

آهن استفاده میكردهاند كه هر دو از داروهای مجاز دوران

مورد مصرف سوسيس و كالباس 70/7 ،درصد خانوادهها بهندرت

بارداری بوده است.

از سوسيس و كالباس استفاده میكنند و  19/5درصد ماهيانه

در مورد ابتالی مادر به بيماری هنگام بارداری 92/7 ،درصد در

از سوسيس و كالباس استفاده میكنند كه این نيز بهعلت تفاوت

هنگام بارداری به بيماری مبتال نبودهاند و  7/3درصد به بيماری
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مبتال بودهاند كه از این تعداد  1/2درصد به دیابت بارداری2/4 ،

در مورد ميزان ابتال به بيماریهای عفونی 80/5 ،درصد به هيچ

درصد به هيپوتيروئيدی 1/2 ،درصد به آنفوالنزا و  2/4درصد به

بيماری عفونی مبتال نشدهاند و تنها  19/5درصد به بيماری

آنمی مبتال بودهاند كه این تفاوتها از لحاظ آماری معنیدار

عفونی مبتال شدهاند كه این تفاوتها از نظر آماری معنیدار

بوده است ،یعنی افراد مبتال بهطور معنیداری مواجهه با بيماری

میباشد و از آن عدهای كه به بيماری عفونی مبتال شدهاند 62/5

نداشتهاند.

درصد به آبله مرغان 25 ،درصد به اوریون و  12/5درصد به

در مورد قراردادن مادر در معرض اشعه ایکس 98/8 ،درصد در

آنفلونزا مبتال شدهاند و این بدان معناست كه در این مطالعه

معرض اشعه ایکس قرار نگرفته بودند و تنها  1/2درصد در

اكثر افراد مبتال مواجهه با بيماری عفونی نداشتهاند .همچنين

معرض اشعه ایکس قرار گرفته بود كه این تفاوت از لحاظ آماری

مطالعه كلين و همکاران در سال  2002نشان داد كه ویروسها

معنیدار میباشد .یعنی افراد مبتال بهطور معنیداری مواجهه با

به نسبت  15درصد در همه بدخيمیها دخيل میباشند و

اشعه نداشتهاند .

لنفومای بوركيت ،ساركومای كاپوزی ،كانسرهای ناحيه گردن و

در مورد مشکالت زایمانی مادر 73 ،درصد دارای مشکالت

كارسينومای سلول كبدی همگی با ویروسها در ارتباط هستند.

زایمانی نبودهاند و  27درصد دارای مشکالت زایمانی بودند كه

آخرین مطالعهای كه در نيوزلند انجام شد نشان داد بين عفونت

این تفاوتها با توجه به آزمون كای مربع از نظر آماری معنیدار

آنفوالنزا در  12ماه اول تولد و لوكمی ارتباط وجود دارد ( )20و

میباشد .از آنهایی كه دارای مشکالت زایمانی بودند 77 ،درصد

این موضوع با مطالعه ما همخوانی ندارد.

دارای سقط 14 ،درصد دارای پره اكالپسی 4/5 ،درصد هم دارای

در مورد استفاده از داروهای ایمونوساپرسيو هيچكدام از موارد

سقط و هم دارای پرهاكالپسی و  4/5درصد دارای سقط و نازایی

مبتال به سرطان سابقه مصرف داروهای ایمونوساپرسيو را

بودند .همچنين نتيجه مطالعه براسسکو در سال  2009مبنی بر

نمیدادند.

وجود یکسری ناهنجاریهای ژنتيکی به همراه نوروبالستوما در

در مورد عود مجدد 80/5 ،درصد عود مجدد بيماری نداشته و

شيرخواران پسر  13ماهه كه مادرانشان بهدنبال نازایی درمان

19/5درصد بيماران دارای عود مجدد بودهاند كه این تفاوتها از

شده بودند و مادرانی كه در طی حاملگی دچار پره اكالمپسی

نظر آماری معنیدار بوده است ،یعنی اینكه بين عود مجدد و

شدهاند فرزندانشان در خطر ابتالی بيشتری به نوروبالستوما قرار

ابتالی سرطان رابطه وجود نداشته و بيشتر سرطانها بهصورت

گرفتند ( ،)18تأیيدكننده این موضوع میباشد و با مطالعه ما

موارد جدید بوده است.

همخوانی دارد .

در مورد ابتالی بيمار به بيماریهای مادرزادی هيچکدام از

در مورد ميزان بستری كودک قبل از تشخيص بيماری74/4 ،

كودكان مبتال به سرطان دارای بيماریهای مادرزادی همراه

درصد دارای هيچ گونه سابقه بستری قبلی در بيمارستان

نبودهاند و این شاید به این دليل باشد كه ميزان موارد

نبودهاند كه این تفاوتها از نظر آماری معنیدار میباشد.

سرطانهایی كه بهصورت جزئی از یک سندرم و بهصورت

در مورد اشعههای زیانآور 90/2 ،درصد دارای هيچگونه دریافت

فاميليال و ژنتيک بروز میكنند ،در جامعه مورد مطالعه ما بسيار

اشعه زیانبار به بدن نبودهاند و تنها  9/8درصد دارای دریافت

نادر میباشد .رینولدز در سال  2002دریافت بچههایی كه مبتال

اشعه زیانآور بودند كه  4/9درصد دارای دریافت اشعه زیان بار

به سندروم داون هستند 10 ،تا  15برابر افزایش خطر ابتال به

به قفسه سينه 2/4 ،درصد به اندامها و  2/4درصد به جمجمه

لوكمی حاد در آنها وجود دارد ( )21كه این با مطالعه ما

بودهاند .این مطالعه با مطالعه بافلر مبنی بر دریافت بچههایی كه

همخوانی ندارد.

 1تا  2بار در معرض اشعه  Xقرارگرفته اند و افزایش خطر ابتال

در مورد وجود كارخانه آلودهكننده هوا در نزدیکی محل سکونت

به ALLرا نداشتهاند ( )19همخوانی دارد .

بيمار 82 ،درصد نزدیک كارخانه آلودهكننده هوا سکونت ندارند
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و  18درصد نزدیک كارخانه آلودهكننده هوا سکونت دارند كه

 .7تقدیر و تشکر

این تفاوت از نظر آماری معنیدار نمیباشد .یعنی بين نزدیکی

در پایان از معاونت تحقيقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی

محل سکونت بيمار به كارخانه آلودهكننده هوا و ابتالی به

اراک به سبب مساعدت در تصویب پروپوزال و حمایت مالی در

سرطان رابطه ای وجود ندارد كه این برخالف مطالعات قبلی از

طول اجرای طرح تشکر و قدردانی مینمایيم.

جمله مطالعه كنوكس در سال  2005میباشد كه در آن
نتيجهگيری شده كه نزدیکی محل سکونت با كارخانههای

 .8سهم نویسندگان

آلودهكننده هوا باعث افزایش خطر سرطانهای اطفال میگردد

تمامی نویسندگان معيارهای استاندارد نویسندگی بر اساس

(.)22

پيشنهادات كميته بين المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا
بودند.

 .6نتیجهگیری
ریسک ابتال به سرطانهای اطفال در استان مركزی بيشتر در

 .9تضاد منافع

ارتباط با عوامل ژنتيکی میباشد و عوامل محيطی ایجادكننده

بدینوسيله نویسندگان تصریح مینمایند كه هيچگونه تضاد

سرطانهای اطفال در این مطالعه كمتر دخيل میباشد.

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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