
  کودك و مادر چاقی المللی بین کنگره 
  ایران -ارومیه  ،1394ماه  اردیبهشت 24- 26

 

٢١ 

  بقاء کودکان چاق سرطانی
 دکتر حمیدرضا خلخالی نویسنده:

 گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آدرس:
hamid_rekh@yahoo.com 

 

انواع بتال به یکی از عوامل اصلی ا کشورهاي توسعه یافتهبویژه در  چاقیبیماري ، سازمان بهداشت جهانی مطابق گزارش
به بیماري  کشورهاهزار نفر از مردم این  481بیماري چاقی در کشورهاي توسعه یافته باعث ابتالي  2012تنها در سال .هاست سرطان

درصد از  6/3 اند شدهبه سرطان مبتال  مفرطسرطان بویژه در میان زنان شده است. ذکر اینکه رقم افرادي که در اثر بیماري چاقی 
دست کم  توان یمکه از طریق مقابله با بیماري چاقی بیانگر این است  دهد یمرا تشکیل  2012ماران سرطانی جهان در سال مجموع بی

در  آمریکاي شمالیدرصد از آمار ابتال به سرطان در این جوامع را کاهش داد. در این گزارش اشاره شده است که کشورهاي منطقه  25
ناشی از چاقی، در صدر جدول این بیماران  يها سرطاندرصد از مجموع مبتالیان به  23هزارنفر بیمار یعنی معادل  111با  2012سال 

  ).  1( رار دارندقهزار نفر در مقام دوم  65با نزدیک به  اروپاي شرقیو کشورهاي 
نشاندهنده این مطلب است که بخش  بررسی منابع منتشر شده در رابطه با نقش اضافه وزن و چاقی در ابتال و بقاء بیماران سرطانی

و سهم کمی از مطالعات ، به چگونگی نقش  هاست سرطانعمده اي از مطالعات در زمینه چگونگی ارتباط اضافه وزن و چاقی در ابتال به 
  اضافه وزن و بیماري چاقی در بقاء بیماران سرطانی پرداخته است. 

)، BMIشاخص توده بدنی( يها واژهربانک هاي اطالعات علمی مختلف با کلید مطالعه منتشر شده حاصل از جستجوي اینترنتی د 64
چاقی، اضافه وزن و بقاء بیماران سرطانی،  مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعات از نوع تحقیقات اصیل، مروري ساختاریافته ومتا آنالیز 

، معده، مري، سارکوم، تیروئیدي،  ALL  ،AMLکبد، ریه، پروستات، پستان، کولورکتال، تخمدان،  ها سرطانو در ارتباط باانواع 
  بودند.  ها یمیبدختومورهاي مغزي، مثانه، روده و تمامی 

 7مطالعه) وتمامی سنین ( 15سال (14مطالعه)، زیر 4سال (25مطالعه)، زیر 38توزیع مطالعات برحسب جمعیت هدف در بزرگساالن (
انجام  2015تا  1974نفري در سطح یک منطقه، کشور، قاره و چند قاره طی سالهاي  900000تا  56مطالعه) با تعداد نمونه حدود 

مورد ) از مطالعات، شاخص توده بدنی یا چاقی بعنوان یک عامل خطر در بقاء بیماران سرطانی ثبت و  40درصد (  63شده است. در 
  بررسی نشده است.

. این مطالعات باشد یملی این تحقیق که مطالعه بقاء کودکان سرطانی چاق درصد) از مطالعات، منطبق با هدف اص23مطالعه ( 15فقط 
نفر  40392تا  56، تومورهاي مغزي، تیروئیدي و تمامی تومورهاي بدخیم با تعداد نمونه بین  ALL،AML ها سرطاندرارتباط با انواع 

درصد ) از این مطالعات شاخص توده بدنی یا  94مطالعه ( 14در جمعیت کودکان منتشر شده بودند. در 2015تا  1980طی سالهاي 
  چاقی بعنوان یک عامل خطر در بقاء بیماران سرطانی در جمعیت کودکان ثبت و بررسی نشده است.

  فقط در یک مطالعه به چگونگی ارتباط شاخص توده بدنی یا چاقی با بقاء کودکان سرطانی اشاره شده است .
درکودکان کم وزن و چاق انجام شد.  AMLبا هدف بقاء کودکان مبتال به  2005ران در سال مطالعه گذشته نگري توسط النگ و همکا

ثبت شده است. نتایج نشان داد که بعد از  اند شدهکه وارد فرآیند درمان   AMLکودك مبتال به 678شاخص توده بدنی زمان تشخیص 
نتیک و پیوند مغز استخوان، وزن هنگام تشخیص بر بقاء حذف اثر متغیرهاي مخدوشگر سن، جنس، تعدادگلبول هاي سفید، سایتوژ

کذاراست بطوریکه نرخ مخاطره مرگ ، مرگ مرتبط با عوامل درمان در کودکان با وزن کم نسبت به وزن نرمال به ترتیب  یرتأثکودکان 
ست. نتیجه اینکه عوارض ناشی از برابر ا 49/3و  88/1واین نرخ مخاطرات درکودکان چاق نسبت به وزن نرمال به ترتیب  66/2و  85/1

  ). 2( دهد یمرا کاهش  AMLدرمان بطور معنی داري بقاء کودکان چاق و کم وزن مبتال به 
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وجود ندارد و با توجه به اینکه اضافه  ها آن: مطالعات و شواهد کافی دراثبات یا رد نقش چاقی کودکان سرطانی بر بقاء نتیجه گیري 
به نظرمی رسد که نیاز به  انجام مطالعات با هدف نقش آن در بقاء بیماران  هاست یماريبمهم  يها کننده وزن و چاقی یکی از پیشگویی
 .  باشد یمسرطانی در جمعیت کودکان 


