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 مارانيب در كولوركتال نوميآدنوكارس ونيزاسيلوكال و يجنس و يسن وعيش يبررس
  88 تا 83 سال از لياردب يفاطم مارستانيب به كننده مراجعه

  
  نيمت رايالم ،باقري امين فروش، چيني مهدي دكتر ،متين سميرا

  اردبيل پزشكي علوم دانشگاه  
  

 در كولوركتال نوميآدنوكارس.دينما يم بروز رانيا در سرطان ديدج مورد50000 بايتقر انهيسال :هدف و مقدمه •
 سرطان ثبت گزارش اساس بر.است داده اختصاص خود به را چهارم رتبه زنان در و سوم رتبه يرانيا مردان

 سرطان نيپنجم و مردان انيم در عيشا سرطان نيچهارم كولوركتال سرطان لياردب استان ي جامعه بر يمبتن
 ،محليجنس و يسن نظر از مارانيب يفراوان يبررس قيتحق نيا از هدف.باشد يم استان نيا زنان انيم در عيشا

  .            است عهيضا محل و مراجعه هنگام ماريب تي،شكا يزندگ
 از كه يمارانيب هيكل پرونده آن در كه است يمقطع يفيتوص نگر گذشته ي مطالعه كي مقاله نيا:روشها و مواد •

 بودند شده يبستر كولوركتال نوميآدنوكارس صيتشخ با لياردب يفاطم مارستانيب در 1388 ات 1383 سال
  .گرفت قرار يبررس و مطالعه مورد

 نظر از_ .بودند%)6/46 (مرد نفر 27 و%)4/53(زن نفر 31 تعداد نيا از كه بودند نفر 58 مارانيب كل تعداد:جينتا •
 نفر 4 با يسن محدوده نيكمتر و سال)68-78 (ي بازه در%)7/63(نفر 37 با يسن محدوده نيشتريب يسن عيتوز
 31 حدود عهيضا محل يفراوان نظر از_ .آمد بدست 9/58 آنها يسن نيانگيم.بودند سال)18-28 (ي بازه در

 مورد مارانيب از_ .بود%)4/3 (مورد 2 با يصعود كولون در يريدرگ محل نيكمتر و ركتوم در%)4/53 (مورد
 ساكن%)58 (مورد 34 سكونت محل لحاظ از_ .داشتند گاريس مصرف ي سابقه%)5/34 (ردمو 20 فقط يبررس

 با يركتوراژ مورد نيشتريب مراجعه هنگام ماريب تيشكا نظر از_ .بودند شهر ساكن%)42 (نفر 24 و روستا
  .بود72%

اليز بين سن و بيماري  تحت آناليز قرار گرفت كه در اين آنspss افزار نرم با يامار جينتا:يريگ جهينت و بحث •
بين محل ضايعه و شكايت اصلي بيمار نيز رابطه ي معنا داري با . يافت شدpv=00رابطه ي معنا داري با

pv=0/001يافت شد  .  
  آدنوكارسينوم, كولوركتال:واژگان كليدي •

  
  

  
  
  
  


