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 خطر سرطان كليه 

% بهتر شده 60ساله تا اندازة  5شوند. با آنكه شانس بقاي نفر در آمريكا به سرطان كليه مبتال مي 000/32هر سال نزديك به 

ساله در آمريكا  شيوع سرطان كليه در آمريكا و چند يماري مينفر از اين ب 000/12اما تقريباً همه  شناخته،  ميرند. به داليل نا

ست و اين بخشي مربوط به تكنيك ست. همچنين به كشور اروپايي افزايش پيدا كرده ا سايي و تشخيص اين بيماري ا شنا هاي 

شناخته شد در بين آمريكاييداليل نا ست. هنوز ناي اين ميزان ر شتر ا شناختههاي آفريقايي تبار بي سرطان كليه ا ها در مورد 

 تواند خطر گسترش اين بيماري را كاهش دهد. بسيار است. اگر چه، چند عامل قابل تعديل شناخته شده وجود دارد كه مي

ارائه شده است. ستون الف براساس سن فعلي  1دو روش مختلف آگاهي دادن از احتمال ابتال به سرطان كليه در جدول شماره 

شخ ست مي 30يص اين بيماري را در احتمال ت صد فهر ستفاده ميسال آينده به در ستون ب از همان اطالعات ا كند اما كند. 

 آورد. خطر را به صورت تعداد افراد مبتال از يك گروه هزارنفري مي

 احتمال سرطان كليه برحسب سن و جنسيت  -1جدول شماره 

 مردان زنان  

سننن فعلي برحسننب 

 سال 

چه درصننند از الف( 

زنان در اين سننن در 

سي ساله آينده طول 

به اين بيماري مبتال 

 خواهند شد؟

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

سنننال  30در طول 

آينده به اين بيماري 

 دچار خواهند شد؟ 

چه درصننند از  الف( 

مردان در اين سن در 

سال آينده  30طول 

به اين بيماري مبتال 

 خواهند شد؟

از يك  ب( چه تعداد

فري  1000گروه  ن

از مننردان در طننول 

سنننال آينده به  30

اين بيمنناري دچننار 

 خواهند شد؟

 1000در 1كمتراز  %02/0 1000در 1كمتر از  02/0% 0

 1000كمتر از در  %03/0 1000در 1كمتر از  03/0% 10

 1000در  1 %11/0 1000در 1كمتر از  07/0% 20

 1000در 4 %35/0 1000در 2 18/0% 30

 1000در 7 %76/0 1000در 4 39/0% 40

 1000در  11 %15/1 1000در 6 61/0% 50

 1000در 12 %25/1 1000در 7 70/0% 60

سرطان  ساس مروري برآمارهاي  سرطان كليه و لگنچة كليوي )مهاجم(. ريس الگ، آيزنر SEER ،2000-1975نكته: برا  ،

پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري برآمارهاي اماف، ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتواَ، فيهنكي بيال، پي، كوسنناري سننيام



-http://seer.cancer.gov/csr/1975. مؤسنننسنننه ملي سنننرطان. بتسننندا، ام دي. SEER ،2000-1975سنننرطان 

2000,2003 
كند. توضيحات مفصل به مل تحت بررسي را فهرست ميعوامل مرتبط به احتمال ابتال به سرطان كليه و نيز عوا 2جدول شماره

 آيد.دنبال آن مي

   عوامل قابل تعديل
 عوامل غيرقابل تعديل

  
خطر را كاهش  دهندخطر را افزايش مي عوامل تحت بررسي

 دهندمي

 سيگار 

  وزن اضافي 

 جنسيت   

 سن 

 تاريخچة خانوادگي 

 هاي تكاملي ناهنجاري

 تماس شغلي 

 ميوه و سبزيجات 

 اي ساير عوامل تغذيه

 هاي غيرمخدر مسكن

 هاي برون ريز هورمون

 تماسهاي شيمايي و شغلي 

 افزايش فشار خون يا فشار خون 

 باال 

 داروهاي ضدفشار خون 

 همودياليز 

 عفونت و جراحت كليه 

 عوامل خطر قابل تعديل 

 دخانيات 

شيدن  سرطان كليه را دوبرابر ميك شيدن سيگار احتمال ابتال به  سرطان با ك شواهدي دال برافزايش احتمال ابتال به  كند و 

سيگاري مي شتر مردان  شده در مردان كمك كند. ميزان سيگار نيز وجود دارد. تعداد بي شاهده  شتر م ضيح موارد بي تواند به تو

 آيد. خطر به طرز قابل توجهي با ترك سيگار پايين مي خطر به تعداد سيگار كشيده شده بستگي دارد و

رسد سيگار كشيدن احتمال ابتال به سرطان را به علت سرطانزاهاي موجود در سيگار و گذر اين دود از كليه به ادرار به نظر مي

 كند. بيشتر مي

استعمال دخانيات و يا ترك آن عالوه برفوائد بسيار براي سالمتي به ويژه براي كاهش احتمال ابتال به سرطان كليه اهميت عدم 

دارد چرا كه تعداد عوامل خطر قابل تعديل براي اين بيماري بسننيار انگشننت شننمارند. )براي اطالعات بيشننتر جهت كمك به 

 مراجعه شود(. « جلوگيري از كشيدن و ترك سيگار»خش بيماران براي اجتناب از كشيدن سيگار به ب

 اضافه وزن 

ساير  ضافي بدن به عنوان عامل تأثيرگذار بر ست. وزن ا صاً در زنان همراه ا صو سرطان كليه خ افزايش وزن بدن با خطر فزايندة 

ها اير هورمونشنننود وزن از طريغ تغيير در ميزان عوامل رشننند و سنننها شنننناخته شنننده اسنننت و اينگونه فر  ميسنننرطان

 . است ناشناخته عمل اين دقيغ مكانيزم چه اگر. گذاردمي تأثير كليه  برسرطان

سكته قلبي و ديابت و به  سرطان، بيماري قلبي،  سياري دارد از جمله كاهش احتمال ابتال به  سالمت فوائد ب حفظ وزن در حد 

هاي عاليت بدني در حد توازن نگاه دارند )براي آگاهي از روشهمة بيماران بايد توصيه شود كه كالري مصرفي خود را با انجام ف

 مراجعه شود(. « كنترل وزن»كمك به بيماران براي رسيدن به وزن مناسب به بخش 

 عوامل غيرقابل تعديل 

 جنسيت 



بر زنان اسننت. برا 2مردان بيش از زنان در معر  خطر سننرطان كليه قرار دارند. در واقا احتمال ابتالي مردان به اين سننرطان 

مشخص نيست كه چه مقدار از اين خطر فزاينده را عوامل ژنتيكي و چه مقدار آن را شيوة زندگي از جمله سيگار كشيدن باعث 

 شوند. مي

 سن 

 شود. انواع مختلف سرطان كليه در هر سني ممكن است رخ دهد، اگر چه خطر با باال رفتن سن بيشتر مي

 سال است.  66دهند و متوسط سن ابتال به اين بيماري سالگي رخ مي 55سن  % از موارد بعد از75تقريباً 

 تاريخچة خانوادگي 

سابقة اين بيماري را در خانواده خود دارند  سرطان كليه در بين افرادي كه  شرفت  ست. چندين نوع  4احتمال ابتال و پي برابر ا

شامل مي هاي ژنتيكي و خانوادگارثي سرطان كليه وجود دارد اما سرطان ي تنها درصد پاييني از كل موارد اين نوع سرطان را 

 شوند. 

 هاي تكاملي ناهنجاري

هاي تكاملي مانند كليه پلي سيستيك و كليه نعل اسب، پلي ماستيا و نوك سينة اضافي نيز با خطر فزايندة بعضي از ناهنجاري

 سرطان كليه همراه هستند. 

 پرتوگيري 

شان مي هايي وجود دارند كهگزارش صلي، التهاب ن سفتي مف شكي خاص مانند  شرايط پز دهند پرتوگيري درماني براي برخي 

 ها و سرطان گردن رحم در ارتباط با خطر فزايندة سرطان كليه است. مهره

 عوامل تحت بررسي 

 ميوه و سبزيجات 

به سرطان كليه را كاهش دهند. عوامل مصرف ميوه و سبزيجات خصوصاً پرتقال و سبزيجات سبز تيره ممكن است احتمال ابتال 

 شوند.و كاروتنوئيدها پيشنهاد مي Dاند؛ هرچند تركيباتي مانند ويتامين حفاظتي هنوز شناخته نشده

بار  5بيماران بايد به خوردن حداقل از آنجا كه گنجاندن ميوه و سننبزيجات در رژيم غذايي فوائد بسننياري براي سننالمتي دارد، 

 ميوه و سبزي در روز تشويغ شوند. 

 ساير عوامل رژيم غذايي 

شيرين كننده شت قرمز، قهوه، چاي، الكل و  شان برروي ساير عوامل چندگانة رژيم غذايي مانند گو صنوعي براي تأثير هاي م

تئين تأثير چنداني برسرطان كليه ندارد اما روش تهية گوشت اند. مقدار گوشت قرمز و پروسرطان كليه مورد بررسي قرار گرفته

شد. براي مثال از برخي اطالعات برمي ست تأثير گذار با ست احتمال قرمز ممكن ا سوخته ممكن ا سرخ كرده و  آيد كه گوشت 

 بيشتري الزم است. ابتال به سرطان را نسبت به گوشت كباب شده و پخته افزايش دهند. براي ارزيابي بهترين عوامل تحقيقات 

 هاي غيرمخدر مسكن

اند و ديگر در اياالت متحده به فروش هاي حاوي فناسننتين به عنوان عامل سننرطانزا براي مثانه و كليه شننناخته شنندهمسننكن

ستامينوفن، يك فناستين متابوليسمي، و ديگر داروهاي ضدالتهاب هيچ ارتباطي را بين اين نمي رسند. بيشتر مطالعات برروي ا

 اند. داروها و احتمال ابتال به سرطان كليه نشان نداده

 زاد هاي برونهورمون

ستروژن باعث تحريك غدد سلولي كليوي در حيوانات مي ستروژن و سرطان كليه در ا شود. هرچند شواهد اندكي در ارتباط با ا

د از دوران يائسنننگي احتمال ابتال به اين آيد كه هورمون هاي بعانسنننان وجود دارد. از اطالعات محدود موجود اينگونه برمي

هاي ضدبارداري خوراكي ممكن است اثر حفاظتي خفيفي در برخي زنان داشته باشند. براي دهند و قرصسرطان را تغيير نمي

 واضح شدن اين ارتباطات مطالعات بيشتري مورد نياز است. 

 تماس هاي شيميايي و شغلي 



سياري از از  آنجا كه تماس هاي شغلي اثر قابل توجهي بر پيشرفت سرطان مثانه دارد، در مطالعات مربوط به سرطان كليه به ب

شيميايي پرداخته مي سنيك، كادميم و حالل هايي مانند تري كلراتيلن )مواد  ست، گازوئيلف آر ( و پركلراتيلن TCEشود. آزب

(PCEو نيز گروهي از پرتوزاها در كورة )  بلند، كورة كلك پزي، پااليشنننگاه نفت، صننننايا فوالد و آهن از موارد مشنننكوك به

 پرتوزايي هستند. هرچند نتايج مطالعات مختلف ناكافي بوده است. 

 فشار خون باال 

آيد كه فشننار خون باال با سننرطان كليه همراه اسننت. فر  براين اسننت كه افزايش از برخي مطالعات انجام شننده چنين برمي

شا سرطانزا قرار ميف شته و آن را در معر   شود بر كليه تأثير دا شهود  دهد. و نيز ميزان باالي رخون حتي قبل از زماني كه م

 تواند در پيشرفت غده نقش داشته باشد. عوامل رشد مي

 داروهاي ضدفشار خون 

باشند. ت، اما نتايج چندان واضح نميارتباط بين سرطان كليه و داروهاي ضدفشار خون، خصوصاً داروهاي مدر، گزارش شده اس

 شود دشوار است. به عالوه جدا كردن اثر اين داروها و اثر فشار خون باال كه اين داروها براي درمان آن استفاده مي

 همودياليز )دياليز خون( 

ن كليه هسننتند. مكانيزم دهند در معر  خطر فزايندة پيشننرفت بيماري كليه، مثانه و سننرطابيماراني كه دياليز خون انجام مي

چگونگي افزايش خطر واضح نيست. اما ممكن است اين مسأله با افزايش اوره در خون كه همراه با بيماري روبه مرگ كليه ديده 

 مي شود، مربوط باشد. 

 جراحت و عفونت كليه 

ست. هر چند تاكنون نتاي شده ا سنگ كليه، عفونت و جراحت كليه گزارش  سرطان و  شكار ارتباط بين  ج اين مطالعات كامالً آ

 اند. نبوده

شته كلديس سرطان، نو شگيري  ستفاده: راهنماي ارزيابي و پي شارات  -منبا مورد ا ساالر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فاطمه ديو ا

 88971700تلفن:  -1386حيان، 

  


