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 سرطان لوزالمعدهخطر 

شايع در مردان مي سرطان  شايع در زنان و دهمين  سرطان  شد، اما چهارمسرطان لوزالمعده نهمين  شنده در با سرطان ك ين 

نفر از اين بيماري  000/30نفر به اين سرطان مبتال هستند و ساالنه حدود  700/30شود. تقريباً اياالت متحده محسوب مي

درصد از بيماران در همان سال اول تشخيص  80شود. بيش از باً در تمامي موارد به مرگ منجر ميميرند. اين بيماري تقريمي

 درصد است. 4ساله تنها  5ميرند و شانس بقاي بيماري مي

تر است و تنوع زياد اين بيماري در سراسر دنيا بر نقش عوامل محيطي و رفتاري سرطان لوزالمعده در كشورهاي پيشرفته شايع

اي ترش اين بيماري داللت دارد. اگر چه داليل ابتال به اين بيماري تا حد زيادي ناشناخته است اما روش هاي اثبات شدهدر گس

 براي كاهش احتمال ابتال به اين بيماري وجود دارد. 

اين بيماري را ارائه شده است. ستون الف احتمال ابتال به  1دو روش مختلف آگاهي دادن از خطر سرطان لوزالمعده در جدول 

سن فعلي تا يك دورة  ساس  صد فهرست مي 30برا ساس در ستفاده ميساله آتي برا ستون ب از همان اطالعات ا كند اما كند. 

 كند. نفري كه به اين بيماري مبتال خواهد شد فهرست مي 1000حتمال را به تعداد افراد از گروه 

  
 مردان زنان  

چه درصدددد از الف(  سن به سال

زنان در اين سددن در 

سي ساله آينده طول 

به اين بيماري مبتال 

 خواهند شد؟

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

نان در طول   30از ز

به اين  نده  سدددال آي

بيماري دچار خواهند 

 شد؟ 

چه درصدددد از  الف( 

مردان در اين سن در 

سال آينده  30طول 

به اين بيماري مبتال 

 خواهند شد؟

چه تعداد از يك ب( 

فري  1000گروه  ن

از مددردان در طددول 

سدددال آينده به  30

اين بيمدداري دچددار 

 خواهند شد؟

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

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

 1000كمتر از در %05/0 1000در 1كمتر از  03/0% 20

 1000در  2 %19/0 1000در1 13/0% 30

 1000در5 %51/0 1000در4 37/0% 40

 1000در9 %91/0 1000در8 76/0% 50

 1000در12 %16/1 1000در11 09/1% 60



پي، ، سدددرطان لوزالمعده امهاج (. ريس الگ، آيزنر ا SEER ،2000-1975نكته: براسددداس مروري برآمارهاي سدددرطان 

سي ساري  سرطان ا ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتواَ، فياف، ال، هنكي بيكو پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري برآمارهاي 

SEER ،2000-1975 .مؤسسه ملي سرطان. بتسدا، ا  دي .http://seer.cancer.gov/csr/1975-2000,2003 

 آيند. كند. جزئيات در پي ميميعوامل مرتبط به سرطان لوزالمعده و نيز عوامل تحت بررسي را فهرست  2جدول شماره 

 عوامل خطر سرطان لوزالمعده -2جدول شماره 

   عوامل قابل تعديل
 عوامل غيرقابل تعديل

  
 دهندخطر را كاهش مي دهندخطر را افزايش مي عوامل تحت بررسي

 جنسيت  ميوه و سبزيجات  دخانيات 

 سن 

 تاريخچة خانوادگي 

 زمينة قومي نژادي 

 مرض قند 

 غربالگري 

 فعاليت جسماني 

 الكل 

 قهوه 

 اي ساير عوامل تغذيه

 ها نيتروزآمين

آسپرين و ديگر داروهاي 

 ضدالتهاب 

 قد 

 وزن 

 وضعيت طبي 

 تماس شيميايي و راديواكتيو

 عوامل خطر قابل تعديل 

 دخانيات 

كند. مكانيزمي كه از طريق كشيدن كشيدن يك عامل محيطي است كه احتمال ابتال به سرطان لوزالمعده را تشديد ميسيگار 

برد بخوبي مشخص نيست، اما احتمال ابتالي سيگاري ها به اين بيماري حدوداً دوبرابر بيشتر از سيگار ميزان احتمال را باال مي

صاً در كساني دهد كشيدن سيگار خطر ابتال به سرطان را خصودارد كه نشان ميها است. همچنين شواهدي وجود غيرسيگاري

يابد و ترك سيگار دهد. به طور كلي احتمال با تعداد سيگار كشيده شده افزايش ميدهند، افزايش ميكه دود سيگار را فرو مي

 اين خطر اضافي را كاهش مي دهد. 

سرطان لوزالمعده سياري از بيماري براي كاهش احتمال ابتال به  سيگار و ب شود كه  صية  هاي بدخي ، بايد به همة بيماران تو

نكشددند و يا هرچه زودتر كشدديدن سدديگار را ترك كنند. ابراي اطالعات بيشددتر و كمك بيه بيماران براي اجتناب از سدديگار به 

 مراجعه شود.( « اجتناب و ترك سيگار»بخش 

 ميوه و سبزيجات 

صرف  سرطان لوزالمعده ميم سبزيجات باعث كاهش احتمال ابتال به  سايي هنوز حفاظتي خاص عوامل  شود.زياد ميوه و   شنا

شده سيار حاوي سبزيجات و ميوه اما اند،ن سيدان آنتي مانند سالمتي براي الز  تركيبات از ب شندمي هااك ست ممكن كه با  ا

 . دهند كاهش را لوزالمعده سرطان به ابتال احتمال

 شود كه روزانه انواع ميوه و سبزيجات را مصرف كنند. براي كاهش سرطان و فوائد بيشمار ديگر به بيماران توصيه مي

 عوامل غيرقابل تعديل 

 جنسيت 

تر است اما در اياالت متحده، در طول زمان اين اختالف بسيار ناچيز شده است. سرطان لوزالمعده در زنان نسبت به مردان شايع

 تغييرات در ميزان ابتال به سرطان لوزالمعده ممكن است در نتيجة عوامل متعدد از جمله كشيدن سيگار باشد. اين 



 سن 

شتر مي سن بي سرطان لوزالمعده با افزايش  سرطان، احتمال ابتال به  سال  45شود. اين بيماري در افراد زير همانند انواع ديگر 

 سال است.  73سال گزارش شده است. سن متوسط ابتال به اين بيماري  65نادر است و بيشتر موارد در افراد باالي 

 تاريخچة خانوادگي 

هايي اسددت كه ريشدده در تاريخچة خانوادگي ابتال به اين بيماري دارد و در ارتبا  با انواع سددرطان لوزالمعده از جمله بيماري

ماري در بين افراد خانواده به شدت احتمال ابتال افراد هاي ارثي مختلفي است. وجود اين بيهاي سلولي و سندر مختلف جهش

 گيرد. درصد كل موارد را در برمي 5تا  3برد، اما تاريخچة خانوادگي تنها را باال مي

 زمينة قومي نژادي 

مهاجران ها(، هاي افريقايي تبار اسددياهپوسددتدر اياالت متحده، گروههاي خاص قومي و نژادي مانند بويمان هاوايي، آمريكايي

ژاپني و يهوديان در معرض خطر افزودة سرطان لوزالمعده قرار دارند. هنوز مشخص نشده است كه آيا اين خطر افزوده در درجة 

اول ناشدددي از عوامل ژنتيكي اسدددت يا محيطي، اما در بسدددياري از افراد احتماالً عوامل نوع زندگي نقش مهمي در ابتال به اين 

 اند. داد مهاجران ژاپني مبتال به اين سرطان بيشتر از فرزندانشان است كه در امريكا متولد شدهسرطان دارد. براي مثال تع

دهند كه محيط و نوع رفتار به طور قابل كنند نشدددان ميهاي امريكايي، يا ژاپني هايي كه در ژاپن زندگي ميسدددفيد پوسدددت

 گذارد. توجهي بر ميزان احتمال تأثير مي

 مرض قند 

سددال اسددت كه به مرض قند دچارند نسددبت به افرادي كه به بيماري  5ال به سددرطان لوزالمعدة بيماراني كه حداقل احتمال ابت

ست . بحث ستند دوبرابر ا سرطان لوزالمعده را افزايش مبتالً ني هاي قابل توجهي در اين زمينه كه آيا مرض قند احتمال ابتال به 

ست. اكثر مطالعات اعث قد  كارايي لوزالمعده و مرض قند ميدهد يا خير و اين نكته كه بدخيمي خود بمي شده ا شود، انجا  

كنند اما مكانيز  اين عمل همچنان اين نظريه را كه مرض قند واقعاً عامل خطري براي سدددرطان لوزالمعده اسدددت تقويت مي

ساي سنولين و  ست كه مرض قند با تغيير ميزان ا ست. فرض براين ا شناخته باقي مانده ا اي ممكن روده -هاي معدهر هوزموننا

 اي لوزالمعده تأثير بگذارد. هاي غدهاست بررشد سلول

 عوامل تحت بررسي 

 غربالگري 

شناسي متعددي مانند  شانگرهاي سر   ست كه ن (، پروتئين CEAژن كارسينو  امبريونيك ا، آنتي19CA-9مشخص شده ا

يابد. متأسدفانه، نشدانگرهاي مشداهده شدده تنها خاص در بيماران مبتال به سدرطان لوزالمعده افزايش مي CA-50و  αچربي 

ضر هيچ نويدي را براي پيشگيري از  سرطان موثر هستند اما در حال حا شخيص اين  سرطان لوزالمعده نيستند و با اينكه در ت

 دهند. اين سرطان نمي

 فعاليت بدني 

ست  ستند. فعاليت بدني ممكن ا ضافه وزن ه صاً در افرادي دچار ا صو شود، خ سرطان لوزالمعده  باعث كاهش احتمال ابتال به 

كند اما شود و از اين طريق در كاهش چاقي كمك ميمشخص شده است كه ورزش كردن باعث كاهش عد  پذيرش گلوكز مي

ست. مطالعاتي  شخص ني سرطان لوزالمعده هنوز م ست اما هنوز به تأثير آن بر احتمال ابتال به  برروي اين ارتبا  انجا  گرفته ا

 تحقيقات بيشتري در اين زمينه نياز است. 

 الكل 

مطالعات چندي برروي اثر الكل براحتمال ابتال به سددرطان لوزالمعده انجا  گرفته اسددت اما تاكنون نتايخ مشددخصددي به دسددت 

شكار مي ضي از تحقيقات آ ست. بع سرطان لوزالمنيامده ا ست در بين الكليسازند كه  شايععده ممكن ا ساير ها  شد اما  تر با

 اند. مطالعات هيچ ارتباطي را بين مصرف الكل و سرطان لوزالمعده نشان نداده

 قهوه 



دهد و در اين رابطه قهوة با كافئين و اين شددبهه وجود دارد كه مصددرف قهوه احتمال ابتال به سددرطان لوزالمعده را افزايش مي

اند اما نتايخ مشخصي در اين زمينه حاصل نشده است. مشخص شده است كه قهوه حاوي رد بررسي قرار گرفتهبدون كافئين مو

ست كه باعث جهش مي سان ميشوند و بعضي از تركيبات توليد نيتروزآمينموادي ا سيها را آ ها ارتبا  سازند، اما در اكثر برر

 پيدا نشده است. روشني بين مصرف قهوه ايا چاپي( و سرطان لوزالمعده 

 اي ساير عوامل تغذيه

ها، شدكر تصدفيه شدده، كلسدترول، تخ  مرغ و غذاهاي ها، چربيعوامل متعدد رژي  غذايي مانند ميزان كل كاري، كربوهيدرات

اند اما هيچ ارتبا  مشخصي يافت نشده است. شواهدي چند سرخ شده در ارتبا  با سرطان لوزالمعده مورد بررسي قرار گرفته

سيدن به  سرطان لوزالمعده را افزايش دهد اما هنوز براي ر ست خطر  شت خوك ممكن ا صوص گو شت بخ وجود دارد كه گو

 نتيجه گيري نهايي به مطالعات بيشتري نياز است. 

 نيتروزآمين 

غذايي خصددوصدداً ها در دود سدديگار و در بسددياري از مواد ها به دقت مورد بررسددي قرار گرفته اسددت. نيتروزآميناثر نيتروزآمين

شده يافت مي شت نگهداري  شان ميشوند اگر چه يافتهگو سرطان لوزالمعده را در دهند كه نيتروزآمينها ن ها احتمال ابتال به 

 حيوانات افزايش مي دهند، اما هنوز نقش آنها در عوامل سرطانزايي در انسان مشخص نشده است. 

 آسپرين و ساير داروهاي ضد التهاب 

دهد و بر احتمال ابتال به سرطان مقعد را كاهش مي -شده است كه مصرف آسپرين احتمال ابتال به سرطان رودة بزرگمعلو  

سيژناز  سايكلواك سپرين و بازدارنده( تأثير ميCOX-2ا 2-لوز المعده از طريق جلوگيري از اثر آنزي    COX-2هاي گذارد. آ

سرطاني لوز المعده را در مطالعات سلول  شگاهي كاهش داده تكثير  ست كه آيا اين داروها آزماي شخص ني اند، اگر چه هنوز م

 براحتمال ابتال به سرطان لوزالمعده در انسانها ه  مؤثرند يا خير. 

 قد 

شانه از ترشح  در برخي از مطالعات، ارتبا  مستقي  بين قد و خطر سرطان لوزالمعده گزارش شده است. قد ممكن است يك ن

 گذارند. وازن انرژي در دوران كودكي و نوجواني باشد كه بعدها براحتمال ابتال به سرطان تأثير ميهورمون رشد و ت

 وزن 

مطالعاتي چند برروي تأثير وزن برسددرطان لوزالمعده انجا  گرفته اسددت، اما نتايخ مشددخصددي حاصددل نشددده اسددت. چاقي با 

اومت انسولين و مرض قند همراه است اما هنوز باري تعيين هاي سوخت و ساز متعددي مانند عد  پذيرش گلوكز، مقناهنجاري

 نقش چاقي در سرطان لوزالمعده به مطالعات بيشتري نياز است. 

 وضعيت طبي 

سرطان لوزالمعده قرار مي سابقة التهاب لوزالمعده چه به وضعيت طبي در ارتبا  با  گيرد. براي مثال خطر افزوده در افرادي كه 

 عمل تحت دليلي هر به كه افرادي  رت مزمن دارند گزارش شده است. همچنين گزارش شده است كهصورت حاد و چه به صو

 . است نشده مشخص بخوي ارتباطات اين متأسفانه. دارند قرار بيشتري خطر معرض در اندگرفته قرار معده جراحي

شان مي دهد كه احتمال ابتال به سرطان لوزالمعده ارتبا  معكوس سابقة آلرژي و آس  دارد ولي اين نتايخ ساير مطالعات ن ي با 

 نيز كامالً مشخص نيستند و چگونگي تأثير آلرژي و آس  در حفاظت در برابر سرطان لوزالمعده مشخص نيست. 

 خطرات پرتوگيري و تماس شيميايي

ها كاماًل اما نتايخ اين بررسيگذارند چنين گزارش شده است كه بسياري از مشاغل براحتمال ابتال به سرطان لوزالمعده تأثير مي

شامل دي كلروديفنيل تري كلرواتان ا سي قرار گرفته اند  شيميايي كه مورد برر ست. مواد  شخص ني ها، نفت، (، حاللDDTم

هاي فسيلي و پرتودهي ها، سوختباشد. ساير نتايخ متناقض از مطالعات انجا  گرفته برروي آزبستو بنزيدين مي نفتيل آمين

 اند. ارش شدهيوني گز

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

 88971700تلفن:  -1386حيان، 


