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چکیده

مقدمه و بیان مسئله 

ه عنوان یک ریسک فاکتور مهمی براي آدنوکارسینوم نان کاردیاي معده می باشد ولی ارتباط بسیار ضعیفی هلیکوباکترپیلوري ب

و کانسر مري در استان )کاردیا(با توجه به شیوع کانسر معده.میان این عفونت و آدنوکارسینوم کاردیاي معده مشاهده کرده اند

ان به بررسی فراوانی این عفونت در میان بیماران داراي کانسر مري و کاردیاي اردبیل ما برآن شدیم تا با مطالعه اي در این است

.ممعده و نیز افراد سالم بپردازی

مواد و روش ها 

گروه اول افراد شاهد، به صورت تصادفی و با نفري که 72گروه 2نفر در غالب 144در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 

ابتدا مشخصات .مبتال به کانسرهاي دیستال مري و کاردیاي معده بودند، انتخاب شدندآندوسکوپی نرمال و گروه دوم افراد

بیماران را وارد چک لیست هایی که از قبل تهیه شده است کرده و بیماران به آزمایشگاه جهت دریافت نمونه مدفوعی 

یست ها، داده ها مورد آنالیز قرار پس از دریافت گزارش آزمایشگاه، به همراه اطالعات موجود در چک ل.فرستاده شدند

.گرفتند

نتایج 

سال 66/66و میانگین سنی گروه مورد )P=0.181(درصد گروه شاهد مرد6/48درصد از گروه مورد و 7/59در این مطالعه 

.درصد سیگاري بودند61/23درصد و در گروه شاهد 27/40در گروه مورد ).P=0.240(سال بود15/64و  گروه شاهد  

BMIبود01/25و گروه شاهد 10/25افراد گروه مورد)P=0.123.( درصد 44/94شایع ترین عالمت بالینی دیس پپسی در

).P<0.001(درصدگروه شاهد داراي سابقه مثبتی کانسر گوارشی بودند2/22درصد گروه مورد و 8/27.بیماران بوده است

نتایج نشان داد که میزان بروز عفونت در گروه .ر دیستال مري داشتنددرصد کانس2/54درصد بیماران کانسر کاردیا و 8/45

;OR:0.429(و )P=0.012(مورد کمتر از گروه شاهد می باشد CI=0.220-0.836.( همچنین مشاهده شد که در مجموع

.نداردافراد و بروز عفونت در آنها وجود)P=0.380(و جنس)P=0.608(دو گروه هیچ ارتباط معنی داري میان سن

نتیجه گیري

.نتایج این مطالعه نشان داد که بروز عفونت هلیکوباکترپیلوري نقش محافظتی در بروز کانسر مري و کاردیا دارد

.مري، کانسرکاردیاهلیکوباکترپیلوري، کانسر:کلمات کلیدي
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مقدمه و بیان مسئله-1-1

مخزنبزرگترینانسانوتاسشدهجداانسانهاازدنیانقاطتمامدرکهاستباکتريپیلوريهلیکوباکتر

.استبیشتردارندنامناسببهداشتیشرایطکهافراديدرکلونیزاسیونمیزان.باشدمیمیکروارگانیسماین

افرادتمامسالگی20سنتاودرصد افراد70سالگی،10سنتا)ایرانمانند(توسعه حالدرکشورهايدر

وبدخیمیمعده،هاي اثنی عشر،زخمایجادومیکروباینباعفونتارتباط.میشوندکلونیزهباکترياینبا

).1،2،3(است شدهشناختهبخوبیمعدهلنفوم

سرطان شاملمريتلیالاپیتومورهايتجمعیفراوانیکهدهدمینشاناپیدمیولوژیکگستردهمطالعات

که طوريبه).4(استACبروزافزایشبهمربوطصعودي دارندکهسیرو آدنوکارسینومسنگفرشیسلول

سرطاناصلیمشخصۀ).5(مساوي شده استACو SCCبروزوشیوعمناطقازبسیاريدرامروزه

بهشودبیشتر میسنافزایشباآنبروز.استبیمارانبیشتردرآگهی بدپیشوسریعپیشرفتمري،

هرزنان است،ازشایعترمرداندربیمارياین.باشدمیسالگی70تا50سندرشیوعبیشترینکهطوري

).4،5،6(استمتفاوتآننسبتمختلفمناطقدرچند

هلیکوباکترپیلوري به عنوان یک ریسک فاکتور مهمی براي آدنوکارسینوم نان کاردیاي معده می باشد ولی 

در پژوهش ).6(ارتباط بسیار ضعیفی میان این عفونت و آدنوکارسینوم کاردیاي معده مشاهده کرده اند

پیلوري و بدخیمی کاردیاي -مطالعه گذشته نگر به بررسی ارتباط هلیکوباکتر12متاآنالیزي که به بررسی 

ته اختالفات الب.و هلیکوباکترپیلوري نشان دادمعده پرداخته بود ارتباط بسیار ضعیفی را میان کانسر کاردیا 

هلیکوباکترپیلوري را عفونت اکثر مطالعات شرق آسیا ).7(جغرافیایی بسیار مهمی در این ارتباط وجود دارد

به عنوان یک ریسک فاکتور مهم در  بروز کانسر کاردیا نشان دادند، در مقابل اکثریت مطالعات غرب هم 

در هر حال در هر دو ).8(یا را نشان دادندارتباط و هم عدم ارتباط بین این عفونت و بروز کانسر کارد


