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 خطر سرطان معده 

ستريك هم ناميده مي سرطان گا سرطانسرطان معده )كه  شايع ترين  شيوع آن در شود( يكي از  ست و  سر دنيا سرا ها در 

شوووند و بيا از نفر به اين سوورطان مبتم مي 000/22كشووورهاي مختلف باوويار متاير اسووت. در ايادت مت ده هر سووا  

 ميرند. نفر به علت ابتم به اين سرطان مي 000/12

شده  ست، اما مدت بقا دچار تايير چنداني ن سرطان معده به طور قابل توجهي كاها پيدا كرده ا شيوع  اگر چه به مرور زمان 

سووا ه در ايادت مت ده  5ميرند و ميزان بقاي ميسووا  بعد از تشووخي   1درصوود از مبتميان در عر   50اسووت. بيا از 

 رژيم ژنتيكي، زمينة جمله از كندمي پيدا تكامل متعدد عوامل متقابل اثر از احتمادً معده سوورطان. باشوودمي% 23 برابر  تقريباً

دنيا، نتايج مطا عات  سووراسوور در بيماري زياد گوناگوني بيماري، شوويوع در سووريع تاييرات. پيلوري هليكوباكتر عفونت و غذايي

كند كه سوورطان معده بشوودت ت ت ت ثير انجام شووده برروي مهاجران و ارتباب بين موقعيت اجتماعي اقتصووادي مشووخ  مي

هاي غذايي و پيشوور ت درمان با آنتي بيوتيك ممكن اسووت در كاها عوامل م يط قرار دارد. بهبود بهداشووت، تايير در عادت

 د. ساير عوامل تعديل كننده نيز ممكناست در پايين آوردن ميزان ابتم به اين بيماري مؤثر باشند. ابتم به اين بيماري موثر باش

ارائه شده است. ستون ا ف خطر ابتم به اين بيماري را براساس  1دو روش آگاهي دادن از خطر سرطان معده در جدو  شمارة 

ست مي صد  هر ساس در سا ه برا سي  سسن  علي تا يك دورة  ستفاده ميكند.  كند اما خطر را به تون ب از همان اطمعات ا

 كند. نفري كه به اين بيماري مبتم خواهند شد،  هرست مي 1000تعداد ا راد از گروه 

 احتما  سرطان معده برحاب سن و جنايت  -1جدو  شماره 

 مردان زنان  

سوون  علي برحاووب 

 سا  

چه درصووود از ا ف( 

زنان در اين سوون در 

سي سا ه آينده طو  

ماري مبتم  به اين بي

 خواهند شد؟

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

سوووا   30در طو  

آينده به اين بيماري 

 دچار خواهند شد؟ 

چه درصووود از  ا ف( 

مردان در اين سن در 

سا  آينده  30طو  

ماري مبتم  به اين بي

 خواهند شد؟

از يك  ب( چه تعداد

فري  1000گروه  ن

از مووردان در طووو  

سوووا  آينده به  30

اين بيموواري دچووار 

 خواهند شد؟

 1000در 1كمتراز  %00/0 1000در 1كمتر از  00/0% 0

 1000در  1كمتر از %02/0 1000در 1كمتر از  01/0% 10

 1000در 1كمتر از  %06/0 1000در 1كمتر از  04/0% 20

 1000در 2 %19/0 1000در  1 10/0% 30

 1000در 5 %47/0 1000در 2 23/0% 40



 1000در  9 %88/0 1000در 5 45/0% 50

 1000در 12 %16/1 1000در 7 66/0% 60
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 عفونت هليكوباكترپيلوري 

شترين موارد بيماريH.pyloriهليكوباكتر پيلوري ) سرطان ( باعث بي ست و عفونت احتما  ابتم به  شي ا هاي زخم هاي گوار

برابر بيشووتر در معر   6تا  2هاووتند در مقاياووه با ا راد غيرآ وده  H. pyloriدهد. كاوواني كه مبتمً به معده را ا زايا مي

 خطر سرطان معده قرار دارند. 

ست اما امكان ابتم بعد از دورة درمان نيز وجود دارد. به طور كلي، ا راد مبتمً  داروهاي مؤثر براي ر ع اين عفونت در سترس ا د

به اين بيماري بايد ت ت درمان قرار بگيرند اما براي داناووتن اين كه آيا كاوواني كه به اين بيماري مبتم نياووتند بايد ت ت 

تواند بطور مؤثر مي H. pyloriنشووده اسووت كه از بين بردن درمان ريشووه كني قرار گيرند هنوز توا ن ن ر وجود ندارد. ثابت 

تر كند. به عموه ا راد هاي برگشت غذا در معده به مري را وخيمباعث درمان سوءهاضمه بدون زخم شود و عممً مي تواند نشانه

شرايطي كه اغ شيوع مري بارت ) سرطان مري قرار بگيرند زيرا  ست در معر  خطر كمتر  سرطان مري را به مبتمً ممكن ا لب 

به عنوان يك اسوووتراتژي  H. pyloriباشووود. از اين رو،  زوم درمان تر ميدارند پايين H. pyloriدنبا  دارد( در ا رادي كه 

 پيشگيري از سرطان هنوز مورد ب ث و بررسي است. 

اتند بايد براي ر ع عفونت تمش كنند. با اين H.pyloriبيماراني كه مبتم به بيماري  صيه ه ستاده از وجود هنوز تو اي براي ا

 به عنوان استراتژي پيشگيري از سرطان وجود ندارد.  H. pyloriدرمان ر ع 

 هليكوباكتر پيلوري 

H.pylori  ًاز بزرگاووادن  3/2از بزرگاووادن مما ك پيشوور ته و  3/1يك باكتري باوويار پراكنده اسووت كه تقريبا

دهد و قابليت انتقا  از يك  رد به د. عفونت، اغلب در دوران كودكي رخ ميكنكشورهاي در حا  توسعه را گر تار مي

ست. در همة ا راد، اين عفونت به يك ا تهاب مخاطي )ا تهاب معده( مي شانه رد ديگري را دارا هاي قابل انجامد اما ن

ن اسووت باعث ا زايا هاي مخاطي ممكاي به همراه ندارد، گرچه اين اتلهاب مزمن و دگرگوني سووريع سوولو ممح ه

شود. اگر چه عفونت  سرطان  به تنهايي باعث ا تهاب معده مي  H.pyloriاحتما  تكثير غيرطبيعي سلو ي و ابتم به 



رسد كه ساير عوامل ژنتيكي و م يطي براي پيشر ت شوند. به ن ر ميها باعث سرطان نميشود اما اغلب اين عفونت

 پمزي مخاطي كه خود خطر  زايندة سرطان معده را بدنبا  دارد نيازمند است. بيماري به شرايطي ن ير آترو ي و متا

 دخانيات 

 60تا  50دخانيات به خصوص كشيدن سيگار خطر سرطان معده را ا زايا مي دهد. مشخ  شده است كه كشيدن سيگار 

صد همة موارد در سراسر دنيا به كشيدن در 11برد و چنين برآورد شده است كه درصد احتما  ابتم به اين بيماري را باد مي

سرطان معده را  ست خطر  صرف دخانيات بدون دود ممكن ا ست كه م ساخته ا شكار  سيگار ارتباب دارند. همچنين ت قيقات آ

هاي مختلف انجام بگيرد. براي مثا  كشووويدن سووويگار ميزان ا زايا دهد. اين ا زايا احتما  ممكن اسوووت از طرين مكانيزم

دهد و نيكوتين موجود در م صووودت دخانيات نه تنها باعث ا زايا احتما  هاي خاصووي را كاها ميكاوويدانسوورمي آنتي ا

 موكوس ترشووو  و مخاطي خون جريان در بلكه شوووودمي آزاد راديكا  تو يد  ، برگشوووت از روده به معده وH.pyloriعفونت 

 . دارد دخا ت حفاظتي

د يل ديگري براي ترك سيگار و يا ساير م صودت دخاني و براي كااني كه سيگار پايين آوردن احتما  ابتم به سرطان معده 

كشند شروع نكردن مصرف سيگار است )براي اطمعات بيشتر و كمك به بيماران در خودداري از كشيدن سيگار به بخا نمي

 مراجعه شود.( « پيشگيري از كشيدن و ترك سيگار»

 ميوه و سبزيجات 

دهد. با وجود اينكه حتي يك عامل ر از ميوه و سوووبزي احتما  ابتم به سووورطان معده را كاها مييك رژيم غذايي سووورشوووا

سبزيجات  شي وجود دارد كه بر نقا احتما ي حفاظتي ميوه و  ست اما مكانيزم هاي مفرو شده ا سايي ن شنا حفاظتي خاص نيز 

كند و هم باعث ت ثير بيشووتر جلوگيري مي H.pylori)اسوويد آسووكوربيك( هم از عفونت  cكند. براي مثا  ويتامين دد ت مي

ممكن اسووت با از بين بردن  Eبه همراه ويتامين  Cشووود. به عموه مصوورف ويتامين درمان آنتي بيوتيك براي ر ع عفونت مي

عنوان  هاي نيتروسوويشوون باعث حفاظت در برابر سوورطان معده شوووند. بتاكاروتن هم بههاي آزاد و جلوگيري از واكناراديكا 

 تن يف احتما ي راديكا  آزاد كه ممكن است خطر سرطان معده را كاها دهد مورد بررسي قرار گر ته است. 

هاي ديگر، بيماري قلبي و ميوه و سووبزيجات عموه برپايين آوردن احتما  ابتم به سوورطان معده اثر حفاظتي در برابر سوورطان

اد ماذي و سووا م بيماران بايد ترغيب شوووند تا از انواع ميوه و سووبزيجات اسووتفاده گيري از انواع موحمله قلبي دارند. براي بهره

 كنند. 

 غذاهاي نمک سود و كنسروي 

اته سيس و كا باس با ب سو اروي از جمله انواع  سود، دودي و كن اياري از غذاهاي نمك  شتي، ماهي دودي و ب بندي بهدا

دهند. اين غذاها اغلب داراي مقادير زيادي نمك، نيترات و نيتريت سبزيجات مخصوص ترشي خطر سرطان معده را ا زايا مي

 باشند. و نيز مقدار اندكي آنتي اكايدان مي

نمك )كلرور سووديم( ممكن اسووت براحتما  ابتم به سوورطان معده از راههاي مختلف ت ثير بگذارد. در درجة او  مصوورف زياد 

اروي مي سود و كن شود. در درجة دوم تواند به طور كلي باغذاهاي نمك  سبزيجات تازهي در رژيم غذايي  عث كمبود ميوه و 

شود كه اين خود باعث ا زايا تكثير  ست باعث ت ريك مخاب معده  شود. در درجه دوم  DNAنمك ممكن ا سلو ي  و تكثير 

سرطانزا در م ست كه نمك ت ثير مواد  شده ا شان داده  شده ن عده را ا زايا مي در مطا عاتي كه برروي حيوانات انجام گر ته 

 گيرد. دهد و احتمادً اين كار از طرين برهم زدن كار حفاظتي موانع مخاطي انجام مي

شكله آنها مانند نيترات و نيتريت كه اغلب به عنوان نگهدارنده موادغذايي به  N-nitrosoهاي رود تركيباحتما  مي و مواد مت

سرطان معده را ا زايا دهند. نيكار مي شوند و نيتريتها ميتراتروند خطر  شده و يا در توانند به نيتريت تبديل  ضم  ها كه ه

 را تلويد كنند.  N-nitrosoتوانند واكنا داده و تركيبات با قوه سرطانزاي شوند ميموجودات زنده تو يد مي

هاي بهبود يخچا  و روش شيوع سرطان معده در سراسر دنيا در طي قرن بياتم كاها پيدا كرده كه شايد علت آن استفاده از

هاي غذايي را با در دسترس قرار دادن غذاي تازه و كاها واباتگي به مواد يا تة نگهداري موادغذايي باشد. اين تاييرات، عادت



غذايي از قبل نگهداري شووده، تايير داد. بيماران بايد ترغيب شوووند تا مصوورف غذاهاي دودي، كناووروي و نمك اندود را تا حد 

 ه حداقل برساند. امكان ب

اگر چه م دود كردن نمك در پخت موادغذايي و نيز به هنگام صووورف غذا مهم اسوووت و ي يكي از بهترين راههاي كم كردن 

 مصرف نمك مصرف كمتر غذاهاي آماده و كناروي است كه معمودً ميزان نمك آنها بادست. 

 گوشت و ماهي سرخ شده 

هاي هيتروسووايكليك و دهند. علت آن شووايد سوورطانزاهايي مانند آمينه زايا ميغذاهاي سوورخ كرده خطر سوورطان معده را ا

 اي باشد كه ممكن است در  رآيند سرخ كردن گوشت و ماهي تو يد شوند. هاي معطر چند حلقههيدروكربن

صرف مي سرخ كرده م شت و ماهي  شهاي ديگر بيماراني كه به مقدار زياد گو شوند كه از رو مانند كباب كردن كنند بايد ترغيب 

 و آب پز كردن براي طبخ غذا استفاده كنند. 

 عوامل خطر غيرقابل تعديل 

 جنسيت 

شورهاي ديگر همانند ايادت  سرطان معده قرار دارند. هر چند اين تفاوت در ك به طور كلي مردان بيا از زنان در معر  خطر 

 مت ده م اوس نيات. 

 سن 

سا گي ديده  60ها بيشتر در سنين باد شيوع دارد. اكثر موارد ابتم به اين بيماري در اواسط معده مانند ساير سرطانسرطان 

 سا گي است.  72مي شود و سن متوسط ابتم 

 تاريخچة خانوادگي 

ند. هر چند هنوز مشخ  شود در معر  خطر بيشتري قرار دارشان موارد ابتم به سرطان معده ديده ميا رادي كه در خانواده

 نشده است كه چه مقدار از اين خطر ا زوده ناشي از استعداد ژنتيكي و چه مقدار در اثر نوع زندگي است. 

 گروه خوني 

است بيشتر از ساير گروههاي خوني در معر  ابتم به سرطان معده قرار دارند.  ر  براين است  Aشان ا رادي كه گروه خوني

سرطان معده ممك ست باعث تو يد آنتيكه  شبيه به آنتيژنن ا ست ژنشود. اين آنتي Aهاي گروه خوني ژنهايي  ها ممكن ا

انجامد. هر چند هاي ايمني بيشتري را نابت به ساير گروههاي خوني باعث شوند كه در نهايت به سرطان معده ميا عملعكس

 نيات. اين ارتباب بين گروه خوني و سرطان معده هنوز كاممً مشخ  

 زمينة نژادي 

ستآمريكايي سياهپو ستهاي ا ريقايي تبار ) سفيدپو ابت به  سرطان معده قرار دارند. ها( ن شتر در معر  خطر ابتم به  ها بي

ژنتيك ممكن اسوت در اين خطر ا زوده دخيل باشود اما احتمادً اين اختمف بيشوتر ناشوي از عوامل اجتماعي اقتصوادي و نوع 

 زندگي است. 

 ت طبي جراحي وضعي

سلو  هاي روده شدن  شين  شوندة معده و جان سايي مياي به عنوان جراحتورم جمع  شنا شدت در هاي مقدماتي  شوند و به 

شرايط كه مي ساير  اتند  سرطان معده ه شي از ارتباب با  شنده نا شوند مانند كم خوني ك سيديتة معده  توانند باعث كاها ا

راحي قبلي معده نيز در ارتباب با خطر ا زودة سوورطان معده قرار دارند. هنوز مشووخ  ، سوووء تاذيه و ج12Bكمبود ويتامين 

سرطان بوجود مي شرايط در اثر مراحل او يه  ست كه آيا اين  شده ا شرايط را براي تو يد تركيبات ن سيد معده  آيد يا كاها ا

 كند. سرطانزا توسط باكتريها  راهم مي

 موقعيت اجتماعي اقتصادي 

صادي پايينموقعيت اج اياري از وجوه زندگي به نوبة خود تماعي اقت اتقيم دارد و ب سرطان معده ارتباب م تر با خطر ا زودة 

سرطان اثر مي سوء تاذيه و بيماريبراحتما  ابتم به  شرايط بد زندگي،  شانس هاي دوران كودكي ميگذارد. براي مثا   توانند 



اترش ورم معد H. pyloriابتم به عفونت  سي به دارو اثر ميو گ ستر گذارد كه ه را ا زايا دهند.  قر نيز بر رژيم غذايي و د

 اين خود در ابتم به سرطان مؤثر است. 

 عوامل تحت بررسي 

 غربالگري 

ايار  سرطان معده ب شيوع  شورهايي مانند ژاپن كه  سكوپي در ك ست دوگانه يا آندو ستفاده از راديوگرا ي با كنترا غربا گري با ا

ها ممكن اسووت در تشووخي  زودرس بيماري يا تشووخي  در مرحلة قابل درمان، شووود. اين برنامه، به كار گر ته ميبادسووت

ست  ايار كمتر ا سرطان ب شيوع اين  شند و بتوانند ميزان مرگ و مير را كاها دهند. هر چند در ايادت مت ده كه  سودمند با

 جود ندارد. در حا  حاضر هيچ روش عملي براي غربا گري كل جمعيت و

 وزن 

دهد و ي هنوز براي شفاف سازي اطمعاتي وجود دارد مبني براينكه وزن اضا ه خطر ا زودة مرگ از سرطان معده را ا زايا مي

 اين ارتباب به ت قيقات بيشتري نياز است. 

 ساير عوامل رژيم غذايي 

اند. براي مثا  ت قيقاتي در مورد سووير، روغن متفاوت رژيم غذايي در ارتباب با سوورطان معده مورد بررسووي قرار گر تهعوامل 

ات كه آيا اين مواد اثر  شخ  ني ست. هر چند، هنوز م سبزيجات و خواص آنها در كاها احتما  انجام گر ته ا زيتون، روغن 

 شوند. ن موادغذايي مكمل مصر ي م اوب ميحفاظتي در برابر سرطان دارند يا تنها به عنوا

سي ضي برر ست. بع شته ا صرف قهوه و چاي، نتايج مختلفي دا شان ميمطا عات انجام گر ته برروي م سبز ها ن دهند كه چاي 

هاي موجود در ممانعت از نيتروزاسوويون ممكن اسووت خاصوويت حفاظتي در برابر سوورطان )احتمادً به علت خاصوويت پلي  نو 

اي دهند. همچنين هيچ نشانهشد. با اين وجود ساير مطا عات هيچ ارتباطي را بين چاي سبز و سرطان معده نشان نميداشته با

 باشد با كاها خطر سرطان گزارش نشده است. دا  برارتباب چاي سياه كه حاوي پلي  نو  هم مي

سووورطان شوووود و  ر  بر اين اسوووت كه  رژيم غذايي سووورشوووار از كربوهيدرات ممكن اسوووت باعث ا زايا احتما  ابتم به

شار از كربوهيدرات با ميزان كربوهيدارت سر شوند. بعموه رژيم غذايي  ست باعث جراحت در مخاب معده  شت ممكن ا هاي در

اندك پروتئين ممكن است ميزان دزم از تركيبات نن يف نيترات را  راهم نكند و از اين رو باعث ا زايا جذب سرطانزاها شود. 

هاي تن يف نيترات آنها، ك شووواهدي نيز وجود دارد كه نشووان مي دهد  يبر موجود در غمت، احتماد  به علت  عا يتمعذا 

 تند هاي لفل. دارند اتصا   ممكن است حفاظت در برابر سرطان معده بوجود بياورد خصوصاً در قامتي كه مري و معده به هم

اين كه طعم تند به  لفل مي برند،مي باد را معده سرطان به ابتم شانس ااي دهد. در چندين مطا عة انجام احتمادً به علت كاپ

گر ته در آزمايشگاه نشان داده شده است كه اين ماده، سرطانزا جها زاست است اما اثر آن برروي اناان هنوز مشخ  نشده 

 است. 

 الكل 

ست ميزان نيتروزآمين را باد ببرد، با اين وجود مط سرطان معده به نتايج ا كل ممكن ا شده برروي ا كل و احتما   ا عات انجام 

 منتاقضي منتج گرديده است و اكثر ت قيقات ارتباب مشخصي را آشكار نااخته است. 

 داروهاي ضدالتهاب 

است كه  اند.  ر  براينداروهاي ضدا تهاب و ساير داروها با خاصيت ضدا تهابي مانند تتراسايكلين نيز مورد بررسي قرار گر ته

 اين داروها با كاها ا تهاب و جلوگيري از تخريب با ت، ممكن است باعث كاها احتما  ابتم به سرطان معده شوند. 
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