سرطان و هلیكوباكترپیلوری
یل ػلَل طثیعی هوني اػت دس اثش هَاجِْ هنشس تا عَاهل ػشطاًضا دچاسجْؾ یا تغییش ؿذُ ٍتِ یل ػلَل ػشطاًی تثذیل ؿَد ،ؿنل
ظاّشی ٍ ًیض عولنشد ػلَلْای ػشطاًی ؿذُ تا ػلَلْای طثیعی تفاٍت داسد  .ػلَل ػشطاًی دیگش ماس ػلَلْای طثیعی تذى سا اًجام ًوی دّذ.
تِ عثاست دیگش ػلَل تغییش یافتِ اص دػتَسّا ٍ عالئن داخلی مِ ػلَلْای دیگش دس مٌتشل آًْا ّؼتٌذ ،پیشٍی ًوی

مٌذ ٍ تِ جای ّواٌّگی تا

ػلَلْای دیگش خَدػشاًِ عول هی مٌذ .اصهیاى عَاهل هتعذد ایجادػشطاى ،عفًَت ّلینَتامتشپیلَسی هْن تشیي عاهل خطش اتتال تِ تیواسی
ػشطاى هعذُ هحؼَب هی ؿَد.
ّوچٌیي هلشف غزاّای حاٍی ًیتشات تاال تِ ٍیظُ دس فؼت فَدّا ٍ ًیض هلشف غزاّای ًول ػَد ٍ دٍدی ؿذُ ،آهادُ ػاصی ًاهٌاػة غزا،
اػتفادُ اص غزاّای هاًذُ ،هلشف آب ًاػالن ٍ غیشتْذاؿتی ،هلشف ًامافی ٍیتام یي ّای گشٍُ ای ٍ ػی دس سطین غزایی ،ػاتقِ خاًَادگی هثثت
اتتال تِ ایي تیواسی ٍ دس ًْایت اػتعوال دخاًیات اص هْن تشیي عَاهل اتتال تِ ػشطاى هعذُ هحؼَب هی ؿَد .
تش اػاع گضاسؽ اداسُ ػشطاى ٍصاست تْذاؿت هشه ایشاًی ّا تِ خاطش ػشطاى هعذُ دس ستثِ اٍل هشه ٍ هیشّای ًاؿی
داسد .ػشطاى هعذُ دس هشداى ؿایع تش اص صًاى

اص اًَاع ػشطاى ّا قشاس

هی تاؿذٍ هتأػفاًِ ایي تیواسی سٍص تِ سٍص دس مـَس دسحال افضایؾ اػت  .ایي تیواسی عالهت

هـخلی ًذاسد ٍ تـاتِ دسدّای آى تا دسد صخن هعذُ ٍ اثٌی عـش ،تـخیق سا تشای پضؿناى تا هـنل هَاجِ مشدُ اػت

.

افشاد تِ هحن هـاّذُ عالین ٍ ًـاًِ ّای هـنَك گَاسؿی اص جولِ تلع ػخت ،ػیشی صٍدسع ،ماّؾ ٍصى ٍ ػَء ّاهوِ طَالًی هذت تِ
پضؿل هتخلق گَاسؽ هشاجعِ مٌٌذ تا تحت تشسػی الصم ٍ تخللی قشاس گیشًذ ٍ اص خَد دسهاًی دس ایي صهیٌِ پشّیض مٌٌذ  .الصم تِ رمش اػت
مِ ػشطاى هعذُ تیـتش دس ا فشادی دیذُ ؿذُ مِ ػاتقِ تواع تا هینشٍب ّلینَتامتش سا داؿتِ اًذ .لزاتَكیِ هی ؿَد مؼاًی مِ هثتال تِ صخن
هعذُ  ،صخن ا ثٌی عـش ٍ گاػتشیت هعذُ هی تاؿٌذ .پغ اص دسهاى آصهایؾ دٌّذ تا اص سیـِ مي ؿذى ایي تامتشی اطویٌاى حاكل ؿَد  .تِ
تیواساًی مِ دچاس صخن هعذُ هی ؿًَذ تَف یِ هی ؿَد مِ صخن هعذُ آًْا چِ اص ًَع خَؽ خین تاؿذ ٍ چِ تذخین تایؼتی چٌذیي تاس تحت
آًذٍػنَپی ٍ تیَپؼی قشاس تگیشًذ تا اگش دس هعشم اتتال تِ ػشطاى هعذُ قشاس داسًذ ایي تیواسی دس هشاحل اٍلیِ تـخیق دادُ ؿَد  .اگش ػشطاى
هعذُ دس هشاحل اٍلیِ تـخیق دادُ ؿَد هی تَاى تااػتفادُ اصسٍؿْای دسهاًی هٌاػة تیواسی ساتحت مٌتشل دسآٍسدٍجلَی پیـشفت تیواسی
ساگشفت.
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