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                  بررسی فراوانی بدخیوی های دستگاه گوارش فوقانی بیواراى هراجعه کننده به  آندوسکوپی 

 1387-89بیوارستاى اهام خوینی شهر اردبیل در سال های 
 4، فزیذُ فیضی4، رتاب فَالدی 3 ، اهیي تالزی2 ، ػثاس یشداًثذ 2*، افطیي َّضیار 1 فیزٍس اهاًی

 گزٍُ پشضىی اختواػی ، داًطىذُ پشضىی، داًطگاُ ػلَم پشضىی اردتیل،اردتیل، ایزاى -1

 گزٍُ تیواریْای داخلی، داًطىذُ پشضىی، داًطگاُ ػلَم پشضىی اردتیل،اردتیل، ایزاى -2

 داًطىذُ پشضىی، داًطگاُ ػلَم پشضىی اردتیل، اردتیل،ایزاى -3

 ولیٌیه ارس داًطگاُ ػلَم پشضىی اردتیل،اردتیل ،ایزاى -4

 

 چکیده

 سزعاى هؼذُ دٍهیي ػاهل تذخیوی وطٌذُ هزي در خْاى ٍ سزعاى هزی اس ایي ًظز در ردُ پٌدن لزار :زهینه و هدف

ٍ فزاٍاًی تاالی آى سزعاى هزی ٍ هؼذُ در استاى اردتیل هغالؼِ  تا تَخِ تِ ضیَع تاالی سزعاى ّای گَارضی در ایزاى. دارد

ای تِ هٌظَر تزرسی فزاٍاًی  تذخیوی ّای هزی ٍ هؼذُ در تیواراى هزاخؼِ وٌٌذُ تِ آًذٍسىَپی تیوارستاى اهام خویٌی 

 .ضْز اردتیل اًدام ضذُ است

پزًٍذُ  تیوار هزاخؼِ وٌٌذُ 2849همغؼی تِ رٍش گذضتِ ًگز تَدُ وِ تز رٍی - ایي هغالؼِ اس ًَع تَصیفی:روش بررسی

 هَرد هؼایٌِ ی آًذٍسىَپی 1389 تا ضْزیَر 1387ضْز اردتیل وِ در فاصلِ سهاًی اس تْوي  (رُ)تِ تیوارستاى اهام خویٌی 

اعالػات دهَگزافی تیواراى ضاهل سي ٍ خٌس ٍ ًیش هَضَع ضىایت تیواراى، ساتمِ تیواری . لزار گزفتِ اًذ اًدام ضذُ است

دادُ ّای خوغ آٍری ضذُ تا استفادُ اس رٍش ّای آهار . ٍ هَلؼیت ضایؼِ در لالة چه لیست اس پزًٍذُ تیواراى اخذ گزدیذ

 . هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ  SPSSتَصیفی در ًزم افشار آهاری 

ضایؼات هطىَن تِ تذخین  ( %49/8) هَرد242 تیواری وِ تحت آًذٍسىَپی لزار گزفتٌذ، در 2849اس هیاى :یافته ها

%( 23/1) هَرد 3تذخیوی هؼذُ ٍ  (% 3/66) هَرد 161تذخیوی هزی،  (%1/32) هَرد78هطاّذُ ضذ وِ اس هیاى آًْا 

ٍ ّواتوش تا % 9/33ضایغ تزیي ضىایت تیواراى در رتثِ اٍل ٍ دٍم تِ تزتیة دیس پپسی تا . تذخیوی دئَدًَم داضتٌذ

 ضایؼِ 161 تحتاًی ٍ  اس هیاى 3/1در  (درصذ6/43)هَرد 34 ضایؼِ تذخین در هزی تیطتزیي تا 78اس هیاى .تَد% 63/12

 . درگیزی تادی داضتٌذ (درصذ1/44) هَرد71تذخین هؼذُ تیطتزیي تا 

 هىاى ضایغ در سزعاى هزی اس ثلث هیاًی تِ ثلث تحتاًی ٍ هىاى درگیزی ضایؼات هؼذُ اس واردیا تِ تادی :نتیجه گیری

هؼذُ تغییز هىاى وزدُ است وِ ایي خَد هی تَاًذ ًاضی اس تغییز ریسه فاوتَرّا ٍ یا تغییزات ػادات سًذگی هزدم ساوي 

 .ایي ًاحیِ تاضذ

سزعاى هؼذُ ، ضایؼات تذخین، آًذٍسَپی ، دستگاُ گَارش فَلاًی، تیوارستاى اهام خویٌی اردتیل : کلید واشه 

 هقاله ی اصیل
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 ......تزرسی فزاٍاًی تذخیوی ّای دستگاُ گَارش فَلاًی 

 

 :هقدهه

سزعاى ّای گَارضی یىی اس ػلل هْن هزي در تیواراى 

سزعاى هؼذُ دٍهیي ػلت هزي ًاضی . در خْاى هی تاضذ

اس تَدُ ّای سزعاًی در خْاى هی تاضذ ٍ سزعاى هزی اس 

اس ًظز پزاوٌذگی . (1)ایي ًظز در ردُ پٌدن لزار دارد

خغزافیایی سزعاًْای هزی ٍ هؼذُ در تؼضی اس ًَاحی 

لارُ آسیا ضیَع تیطتزی ًسثت تِ دیگز ًماط خْاى 

دارًذ، تِ عَریىِ سزعاى هزی در تؼضی ًَاحی هاًٌذ 

چیي، ضوال ایزاى، خٌَب تزویِ، آسیای هیاًِ، افغاًستاى 

 در  (.1،2)ٍ ضوال آفزیما اس ضیَع تیطتزی تزخَردار است

ایزاى سزعاى هؼذُ، ضایؼتزیي سزعاى در هیاى هزداى ٍ 

سَهیي سزعاى تؼذ اس پستاى ٍ وَلَروتال در سًاى هی 

 (.3،4)تاضذ

آصاًس تیي الوللی تحمیمات سزعاى ، 2008در سال 

(IARC)  ِهَرد سزعاى هؼذُ 988000 گشارش داد و

در خْاى ضٌاختِ ضذُ است ٍ تٌْا سْن ایالت هتحذُ اس 

 463000 هَرد هی تاضذ در صَرتیىِ 21000ایٌْا فمظ 

چیي تیطتزیي . هَرد اس سزعاى هؼذُ در چیي هی تاضذ

 اگزچِ هَارد سزعاى هؼذُ را در خْاى دارا هی تاضذ،

تیطتزیي ًزخ سزعاى هؼذُ ًسثت تِ خوؼیت در صاپي هی 

الثتِ ایي ًزخ در سالْای اخیز واّص یافتِ است . تاضذ

غزتالگزی ّای تْاخوی در هٌاعمی اس صاپي وِ ایي ثوزُ 

است وِ تیطتزیي ًزخ سزعاى هؼذُ را دارا هی تاضٌذ 

(5.) 

ًىتِ هْن در هَرد سزعاى ّای گَارضی ایي است وِ 

تطخیص سٍد ٌّگام ٍ تِ هَلغ آًْا اس عزیك آًذٍسىَپی 

هی تَاًذ هٌدز تِ افشایص عَل ػوز تیواراى ضذُ ٍ اس 

عزفی ّشیٌِ ّای درهاًی آًاى را تِ هیشاى لاتل تَخْی 

 ( 6).واّص دّذ

ٍ ضیَع (6)تا تَخِ تِ ضیَع سزعاًْای گَارضی در ایزاى 

، تز (7)لاتل تَخِ سزعاى هزی ٍ هؼذُ در استاى اردتیل

ّویي اساس در ایي هغالؼِ تِ تزرسی فزاٍاًی تذخیوی 

ّای دستگاُ گَارش در تیوزاى هزاخؼِ وٌٌذُ تِ 

تیوارستاى اهام ضْز اردتیل وِ تحت آًذٍسىَپی فَلاًی 

 .لزار گزفتِ تَدًذ ، پزداختِ ضذ

 

 :روش بررسی

همغؼی اس ًَع گذضتِ ًگز - ایي هغالؼِ تِ رٍش تحلیلی

 تیوار هزاخؼِ 2849پزًٍذُ ّای آًذٍسىَپی . اًدام ضذ

ضْز اردتیل وِ در  (رُ)وٌٌذُ تِ تیوارستاى اهام خویٌی 

 هَرد 1389 تا ضْزیَر 1387فاصلِ سهاًی اس تْوي 

آًذٍسىَپی لزار گزفتِ تَدًذ تا درًظز گزفتي هؼیارّای 

 .ٍرٍد تِ هغالؼِ، هَرد تزرسی لزار گزفتٌذ

هؼیارّای ٍرٍد تیواراى تِ هغالؼِ ضاهل ًذاضتي ساتمِ 

آًذٍسىَپی تزای تطخیص تذخیوی ّای دستگاُ گَارضی 

فَلاًی ٍ ّزگًَِ خزاحی دستگاُ گَارش فَلاًی در 

گذضتِ تَد ٍ گشارش ّایی وِ اعالػات السم ٍ وافی را 

اعالػات هَرد ًیاس در . ًذاضتٌذ اس هغالؼِ خارج ضذًذ

چه لیست ضاهل سي ، خٌس، ضىایت تیواراى، ساتمِ 

هحل . تیواری ٍ هَلؼیت ضایؼِ اس تیواراى اخذ گزدیذ

پیذایص ضایؼات تذخین دستگاُ گَارضی فَلاًی تز اساس 

 )، هؼذُ(فَلاًی، هیاًی، تحتاًی)ًَاحی آًاتَهیىی هزی

اعالػات . ٍ دئَدًَم تؼزیف ضذًذ (واردیا ، تادی ٍ آًتز
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 فیزٍس اهاًی ٍ ّوىاراى

خوغ آٍری ضذُ تا استفادُ اس رٍش ّای آهار تَصیفی ٍ 

  t-testتحلیلی در لالة خذٍل، ًوَدار ٍ آسهَى آهاری 

 هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار SPSS 16در ًزم افشار آهاری 

 درصذ هؼٌی دار در 5سغح هؼٌی داری ووتز اس . گزفتٌذ

 .ًظز گزفتِ ضذ

 :یافته ها

 تیواری وِ در هدوَع تحت آًذٍسىَپی 2849اس هیاى 

ضایؼات هطىَن تِ  ( %49/8) هَرد242لزار گزفتٌذ، در 

اس % 1/32) هَرد78تذخین هطاّذُ ضذ وِ اس هیاى آًْا 

تذخیوی  (اس ول آًذٍسىَپی ّا% 73/2ول تذخیوی ّا ٍ 

اس % 65/5اس ول تذخیوی ّا ٍ % 3/66) هَرد 161هزی، 

اس % 23/1) هَرد 3تذخیوی هؼذُ ٍ  (ول آًذٍسىَپی ّا

تذخیوی  (اس ول آًذٍسىَپی ّا% 1/0ول تذخیوی ّا ٍ 

هزد  ( %6/50) ًفز1441اس ول تیواراى، . دئَدًَم داضتٌذ

هیاًگیي سٌی در هزداى . سى تَدًذ ( %4/49) ًفز 1407ٍ 

 سال 94/53 ±72/18 سال ٍ در سًاى32/54 06/19±

ضایغ تزیي ضىایت تیواراى در رتثِ اٍل ٍ دٍم دیس . تَد

در هیاى افزاد . تَد% 63/12ٍ ّواتوش تا % 9/33پپسی تا 

 7/39) ًفز96هزد ٍ  ( %3/60) ًفز 146تا ضایؼات تذخین 

هیاًگیي سٌی تیواراى دارای ضایؼات تذخین . سى تَدًذ (%

 78/63 ±81/13 سال ٍ در سًاى70/67± 13/13در هزداى

سال ٍ ایي اختالف تِ لحاػ آهاری هؼٌادار تَد 

(p=0.027) . 61تیطتزیي خوؼیت تیواراى در  تاسُ سٌی 

 (. 1ًوَدار ) سال تَد80تا 

          41-60 61-80
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 فراوانی بیواراى به تفکیک بازه سنی بیواراى: 1نوودار 

 51هزد ٍ  (%3/68)هَرد110 در ضایؼات تذخین هؼذُ 

در ضایؼات تذخین هزی . سى تَدًذ (%7/31)هَرد

در . سى تَدًذ (%7/57) هَرد45هزد ٍ  (%3/42)هَرد33

 هَرد هزد تَدًذ 3ضایؼات تذخین دئَدًَم ّز 

(. 1خذٍل )
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 فراوانی بیواراى به تفکیک جنسیت: 1جدول 

P value هزد سى 

 ضایؼات تذخین تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ

0.000 7/57  45 3/42%  هزی 33 

0.000 7/31  51 3/68%  هؼذُ 110 

0.158 0 0 100%  دئَدًَم 3 

0.000 7/39  96 3/60  ول 146 

 

 ضایؼِ تذخین در هزی تیطتزیي حالت  تا فزاٍاًی 78اس هیاى 

 161در یه سَم تحتاًی ٍ  اس هیاى  (درصذ6/43)هَرد 34

 71ضایؼِ تذخین هؼذُ تیطتزیي حالت تا فزاٍاًی 

(. 2خذٍل )درگیزی تادی داضتٌذ  (درصذ1/44)هَرد

فراوانی ضایعات بدخین هری و هعده در افراد هورد هطالعه - 2جدول 

ضایعات بدخین هعده ضایعات بدخین هری 

درصذ تؼذاد نوع ضایعه درصذ تؼذاد نوع ضایعه 

 6/35 57درگیری کاردیا  9/17 14یک سوم فوقانی 

 2/16 26درگیری آنتر  5/38 30یک سوم هیانی 

 1/44 71درگیری بادی  6/43 34یک سوم تحتانی 

 25/1 2درگیری هوسهاى کاردیا و بادی  100 78کل 

 25/1 2درگیری هوسهاى بادی و آنتر  

 87/1 3درگیری کل هعده 

 100 161کل 
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 فیزٍس اهاًی ٍ ّوىاراى

ضایؼتزیي ضىایت تالیٌی در هیاى ول تیواراى تا ضایؼات 

دیس پپسی تَدُ  (درصذ50) هَرد121تذخین هزی ٍ هؼذُ تا 

ضایغ تزیي ضىایت تِ تفىیه هحل ضایؼِ .  ( 3خذٍل )است 

ٍ   (%4/74) هَرد 58در تیواراى تا درگیزی هزی دیسفاصی تا 

%( 2/55) هَرد 89در تیواراى تا درگیزی هؼذُ دیس پپسی تا 

. گشارش ضذ وِ تیي ایي ضىایات تفاٍت هؼٌاداری ٍخَد دارد

اس تیواراى تا ضایؼات هؼذُ  (درصذ3/5) هَرد13(.  3خذٍل )

دارای ساتمِ فاهیلی سزعاى هؼذُ تَدًذ ٍلی در هیاى تیواراى 

. تا ضایؼات هزی ساتمِ فاهیلی هثثت هطاّذُ ًطذ

 شکایات اولیه بیواراى به تفکیک ناحیه درگیر: 3جدول

P.value شکایات اولیه بیواراى با ضایعات هری با ضایعات هعده 

012/0  2/55  دیس پپسی هشهي 32 41 89 

000/0  5/25  41 4/74  دیسفاصی 58 

601/0  2/11  استفزاؽ 7 9 18 

304/0  18 29 7/7  ّواتوش 6 

011/0  6/10  17 3/1  هلٌا 1 

012/0  6/18  30 4/6  ػالین آًوی  5 

049/0  5/20  33 3/10  واّص ٍسى 8 

 تیوار تا ضایؼِ دئَدًَم یه تیوار تِ دلیل واّص 3در هیاى 

ٍسى ٍ استفزاؽ ّای هىزر ٍ یه تیوار تِ دلیل تزرسی ػلل 

سیزٍس ٍ تیوار دیگز تِ دلیل دیس پپسی هشهي تحت 

 .آًذٍسىَپی لزار گزفتِ تَدًذ

 :بحث

در ایي تزرسی هطخص گزدیذ وِ تیطتزیي ضیَع سٌی 

هثتالیاى تِ سزعاى هزی ٍ هؼذُ در  دِّ ّای ّفتن ٍ ّطتن 

 سال سي داضتٌذ ٍ 40 درصذ تیواراى سیز 02/7تَدُ ٍ تٌْا 

ّوچٌیي در ایي هغالؼِ فزاٍاًی تذخیوی تِ صَرت ولی در 

هزداى تیطتز اس سًاى تَد وِ ایي یافتِ ّا هطاتِ تا ًتایح 

در . (6،8،9)هغالؼات ػثذاللْیاى، داٍٍدآتادی ٍ حاخیاى تَد 

ایي هغالؼِ فزاٍاًی درگیزی هزی در سًاى تیطتز اس هزداى تَد 

ٍلی تا  (10)وِ ایي یافتِ تا هغالؼِ هحثَتی ّوخَاًی داضت

اوثزیت هغالؼات وِ تؼضی اس ایي هغالؼات در سالْای لثل در 

ایي استاى اًدام گزفتِ است، در آًْا تزتزی تا هزداى تَد وِ تا 

، در تؼضی (1،7،9،11)ًتایح ایي هغالؼِ ّوخَاًی ًذاضت

هغالؼات ًیش ضیَع ایي درگیزی هیاى سًاى ٍ هزداى تزاتز تَد 

تیطتز تَدى هیشاى درگیزی هؼذُ در هزداى ًسثت تِ . (12)

سًاى  هطاتِ تا اوثز هغالؼات اًدام ضذُ تَد وِ تاییذ وٌٌذُ 

 (. 14-13 ٍ 9-7، 1،3)ًتایح ایي هغالؼِ هی تاضٌذ 

در هغالؼِ حاضز ضایؼات تذخین هؼذُ تیص اس هزی تَدُ وِ 

ایي یافتِ هطاتِ تا هغالؼات اًدام ضذُ در ضوال غزب وطَر، 

-14)تثزیش، تْزاى، تزسیل، ٌّذ، تحزیي ٍ هصز تَد 

الثتِ سزعاى هزی در تؼضی اس ًَاحی هاًٌذ . (13ٍ7ٍ15ٍ16

سَاحل ضوالی ایزاى، لزستاى، فارس، چیي، تزویِ ، افغاًستاى 

، ضوال آفزیما ٍ ٌّذ اس ضیَع تیطتزی ًسثت تِ سزعاى هؼذُ 

ّوچٌیي در تؼضی هغالؼات . (9ٍ12ٍ15ٍ17)تزخَردار تَد 

اًدام ضذُ، هزی ضایؼتزیي ػضَ درگیز در تذخیوی ّای 

 (. 18ٍ17)گَارضی تَدُ است 
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در هغالؼِ حاضز ضایغ تزیي هىاى درگیزی در هزی، ثلث 

تحتاًی هزی تَد وِ ایي یافتِ تا هغالؼاتی وِ در خزاساى، 

تزسیل،  پاوستاى ٍ اًگلیس اًدام ضذُ ٍ فزاٍاًی درگیزی در 

 درصذ گشارش 3/89 ٍ 54، 60، 52ثلث تحتاًی را تِ تزتیة

در هغالؼاتی . (20،21،22،19)وزدُ تَدًذ، هغاتمت داضت

دیگزی وِ در تاتلسز ٍ اردتیل اًدام ضذ، ثلث هیاًی تِ تزتیة 

 درصذ ضایغ تزیي هىاى درگیزی در هزی 52 ٍ 3/43تا 

تا تَخِ تِ هغالؼِ اًدام ضذُ در استاى اردتیل در . (9،12)تَد

 وِ ثلث هیاًی هزی ضایغ تزیي هىاى درگیزی تَد، 1384سال 

ایي احتوال را هی تَاى هغزح وزد وِ عی ایي هذت ضایؼات 

در ایي . تذخین تِ سوت ثلث تحتاًی هزی سَق پیذا وزدُ اًذ

 درصذ ضایؼتزیي هىاى 1/44هغالؼِ درگیزی تادی هؼذُ تا 

تظاّز ضایؼات هؼذُ ای تَد وِ ایي یافتِ تا هغالؼِ ّاضوی وِ 

 درصذ ضایؼات در تادی هؼذُ هطاّذُ ضذُ تَد ، 6/42

هغالؼات هختلفی در ایي ارتثاط ًتایح . (22)ّوخَاًی داضت

هتفاٍتی را ًطاى دادُ تَدًذ،  تِ عَر هثال در هغالؼِ 

 درصذ ضایغ 43 ٍ 44داٍٍدآتادی ٍ صادلی آًتز تِ تزتیة تا 

ٍ 1379تزیي هىاى درگیزی ٍ هغالؼِ یشداًثذ در سالْای 

 2/41ٍ48، 7/43 تِ تزتیة تا Ekstromaٍ ّوچٌیي 1384

درصذ ضایغ تزیي هىاى را واردیا تیاى وزدُ تَدى  

(24،25،23.) 

ضایغ تزیي ضىایات تیواراى در ایي هغالؼِ دیس پپسی، 

درصذ 2/17ٍ 9/40، 50دیسفاصی ٍ واّص ٍسى تِ تزتیة تا 

تَد وِ ًسثت تِ هغالؼات اًدام ضذُ تَسظ داٍٍدآتادی ، 

 54 ، 5/69صادلی ٍصَهی  وِ درد اپی گاستز را تِ تزتیة تا 

 در آهزیىا Wanebo  درصذ، هغالؼِ صفایی در تْزاى 50ٍٍ 

 درصذ ٍ در هغالؼِ 62 ٍ 63وِ واّص ٍسى را تِ تزتیة تا 

Stanley درصذ ضایغ تزیي ضىایت 55 وِ تی اضتْایی را تا

تیاى وزدُ تَدًذ ، ووی هتفاٍت تَدُ است 

(8ٍ26ٍ27ٍ28ٍ29.) 

 :نتیجه گیری

تا همایسِ ًتایح ایي هغالؼِ ٍ هغالؼات هطاتِ در ّویي استاى 

در سال ّای لثل، هی تَاى ًتیدِ گزفت وِ اٍال هىاى ضایغ 

در سزعاى هزی اس ثلث هیاًی تِ ثلث تحتاًی ٍ هىاى درگیزی 

ضایؼات هؼذُ اس واردیا تِ تادی هؼذُ تغییز هىاى دادُ است 

وِ ایي خَد هی تَاًذ ًاضی اس تغییز ریسه فاوتَرّا ٍ یا 

. ًاضی اس تغییز ػادات سًذگی هزدم ساوي ایي ًاحیِ تاضذ 
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