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The worldwide burden of cancer

• World 2008 
– 12.7m new cases and 7.6m cancer-related deaths

– 56% of new cancer cases and 63%of deaths in developing regions of 
the world

• The most commonly diagnosed cancers worldwide 

– Lung  (1.61 million, 12.7% of the total)

– Breast (1.38 million, 10.9%) 

– Colorectal cancers (1.23 million, 9.7%). 

• The most common causes of cancer death 

– lung cancer (1.38 million, 18.2% of the total),

– stomach cancer (738 000 deaths, 9.7%) 

– Liver cancer (696 000 deaths, 9.2)

www.globocan.iarc.fr



The worldwide burden of cancer2030

• Approx. 21.4 million new cases in 2030 (up 69% increase ) 
(assuming no change in risk from 2008)









Stomach Cancer Incidence Worldwide in 2008: Men 





Stockholm, June 4th 2007
Kazem Zendehdel, Dissertation of PhD 
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Esophageal cancer
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Esophageal cancer 

Data from the SEER program, USA. Pohl H et al., J Nat Cancer Inst 2005

Not otherwise specified

http://jnci.oxfordjournals.org/content/vol97/issue2/images/large/zv80020500240002.jpeg




Disparities in breast cancer mortality
trends between 30 European countries: 

retrospective trend analysis 
of WHO mortality database 

Philippe Autier et al, BMJ 2010; 341:c3620

http://www.bmj.com/search?author1=Philippe+Autier&sortspec=date&submit=Submit


نمونه هايي از هشدارها و بيانات علمي

داد سن ابتال به اين بيماري در ميان زنانهشدار ............•
.سال از كشورهاي پيشرفته پايين تر است10ايراني 

در جوامع سينه سرطان ميزان شيوع : گفت..............•
ه جومع نسبت بايران در مبتاليان است اما سن غربي بيشتر 

.تر استپايين دهه غربي يک 

40الي 35سن ابتال به اين بيماري درکشور . وي  گفت...•
.  سالگي است که يک دهه جلوتر از ساير نقاط است

سال 10سرطان ها پنج تا در کشورهاي شرقي، ..........•
.مي کندزود تر بروز 
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پيشگيري از سرطان



کنترل سرطان •
پيشگيري از سرطان –
تشخيص زودرس –
تشخيص و درمان مناسب–
مراقبت هاي حمايتي و تسکيني–



پيشگيري از سرطان 

فزايش علت ا. گفته مي شود سرطان در ايران افزايش يافته است•
آمار سرطان در ايران چيست؟

افزايش اميد به زندگي –
کنترل عفونت ها و بيماريهاي واگير–
(رتبه يک در دنيا) کاهش مرگ و مير نوزادان و کودکان –
مسن شدن جامعه–
تغيير سبک زندگي –
تشخيص بهتر بيماري –
ثبت کامل تر اطالعات بيماران–



مهمترين عوامل خطر سرطان 

مصرف تنباکو•
چاقي و افزايش وزن•
مصرف کم ميوه و سبزيجات•
الکل •
عوامل شغلي •
تابش اشعه خورشيد•
عفونتها•
مصرف گوشت قرمز•
اشعه درماني •
مصرف غذاهايي که فيير کم دارند•
عدم فعاليت فيزيکي•
شيردهي کم و عوامل هورموني •
مصرف نمک •



چه بايد کرد

پيشگيري سطح صفر•
اي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت مثل سواد جامعه، کنترل آلودگي و استرسه–

روز مره
پيشگيري سطح يک•

کنترل عوامل خطر–
..(مصرف سيگار، افزايش فعاليت فيزيکي، شيردهي)عوامل خطر قابل تغيير •
ت ها و افزايش تعداد فرزندان، کنترل عفنون)عوامل خطر که امکان تغيير آنها مشکل است •

...(عوامل خطر ژنتيکي،
..(مثل سن، ) عوامل خطر غير قابل تغيير •

پيشگيري سطح دو•
وظيفه دولتها و وظيفه مردم•

پيشگيري سطح سه  •



تنباکو

.  سيگار مهمترين عامل خطر براي ايجاد سرطان است•

ته مهم از تحقيقاتي که سالهاي دراز در دنيا انجام شده و اين ياف•
.  را روي پيش ما گذاشته است بايد تقدير کرد

مرگ ناشي 4بر اساس مطالعات انجام شه در انگلستان از هر •
ي فقط با يعن. از يکي به دليل بيماريهاي مرتبط با سيگار است

مرگ هاي ناشي از سرطان پيشگيري % 25کنترل سيگار 
.  خواهد شد

بل خبر خوش اين است که خوشبختانه ، سيگار جزو عوامل قا•
پيشگيري است و تالشهاي انجام شده در دنيا براي کاهش 

.  مصرف سيگار جواب داده است



سرطانهاي مرتبط با مصرف سيگار

http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/healthyliving/smokingandtobacco/



سيگار و سرطان

آيا تمام افراد سيگاري سرطان مي گيرند؟•
ري آنقدر ولي خطر بروز سرطان در افراد سيگا. البته تمام افراد سيگاري سرطان نمي گيرند•

. باالست که هيچ دليلي براي قطع مصرف سيگار باقي نمي ماند
ي آمارها نشان مي دهد، حد اقل نيمي از افراد سيگاري به دليل سرطان يا ساير بيماريها•

. مرتبط با سيگار جان خود را از دست مي دهند
70تا 35بين )همچنين آمار نشان مي دهد که يک چهارم افراد سيگاري در سنين ميانسالي •

.  جان خود را از دست ميدهند( سالگي
رف تعداد کمي از افراد هستندکه ازنظر ژنتيکي به عوارض سيگار مقاوم هستند و با مص•

ر گروه متاسفانه راهي وجود ندارد که بفهميم چه کساني د. سيگار آسيبي به آنها نمي رسد
. کم خطر هستند و همه مردم بايد سيگار را ترک کنند

ان او از طرفي اگر مصرف سيگار در مواردي به بعضي از افراد سيگاري آسيبي نزد، اطرافي•
.  شامل خانواده و فرزندان او دچار عوارض و بيماريهاي ناشي از سيگار خواهند شد

.  اشدمبارزه با مصرف سيگار مهمترين اولويت تمام جوامع دنيا براي کنترل سيگار مي ب•



قليان 

ارد مصرف قليان چند برابر بيش از مصرف سيگار مواد سرطان زا و•
الي 50گزارش شده يک ساعت مصرف قليان به اندازه . بدن مي کند

.  سيگار دود وارد وارد بدن مي کند100

.متاسفانه، مصرف قليان در جوانان رو به افزايش است•

الي % 1)عليرغم شيوع بسيار پائين مصرف سيگار در زنان ايراني •
در . ، متاسفانه شيوع مصرف قليان در زنان رو به افزايش است%( 2

.  درصد هم رسيده است% 15بعضي استانها تا 

يهاي اکثر افراد قلياني نمي دانند که مصرف قليان مي تواند بيمار•
.  مرتبط با سيگار را براي آنها ايجاد کند

و حساس مصرف تفنني قليان مي تواند رسپتورها را به مصرف تبناک•
ه عالوه بر خطرات خود قليان، دريچ. کرده و فرد سيگاري هم بشود
. اعتياد به سيگار هم مي باشد



ترياک

ا تحقيقات انجام شده توسط محققين و دانشمندان ايراني•

.  رتباط بين مصرف سيگار و قليان را مطرح کرده است

سرطانهاي دهان، ريه، حنجره، مثانه، مري، معده، با •

.مصرف ترياک ارتباط دارند

. در مورد ساير سرطانها هنوز مطالعه اي انجام نشده است•


