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aklaüık yirmi yıl öncesine kadar, mide kanseri dünyada görülen en yaygın kanser türüyken üimdi, akciùer kanserinden sonra
ikinci sıraya gerilemiü ve mortalite oranları tüm batı ülkelerinde düümeye baülamıütır. Günümüzde
mide kanseri Asya’da, Avrupa veya Kuzey Amerika’dan daha sıklıkla görülmektedir (-3). Son yıllarda özellikle geliümiü ülkelerde uygulanan diyet deùiüikliklerinin, mide kanseri insidansı ve mortalitesinde belirgin olarak izlenen azalmadan sorumlu
tutulabileceùi ve böylece diyetin bu hastalıùın etyolojisinde önemli olabileceùi düüünülmektedir.
Epidemiyolojik çalıümalar, diyetteki çeüitli gıda ve
maddelerin mide kanserinde olumlu veya olumsuz anlamda risk faktörü olarak rol oynayabileceùini göstermiütir. Tablo ’de mide kanseri riskini arttıran ve azaltan diyet ögeleri ve maddeler gösterilmektedir.

Y

SEBZE VE MEYVELER
Mide kanseri insidansındeki gerileme, buzdolaplarının yaygın kullanımı ve buna koüut olarak taze
sebze, meyve tüketiminin artması ve turüulanmıü
yiyeceklerin alımının azalmasıyla birliktelik göstermektedir (4, 5). Yiyecekleri tuzlayarak korumak
yerine soùutucularda saklama yöntemlerinin rutin
kullanıma girmesi sonucu yıl boyu taze sebze ve
meyve olanaùının saùlanması ve diyetlerde tuzlanmıü gıda oranının azalması, mide kanseri riskindeki azalmadan sorumlu etkenler arasında yer almaktadır (2). Düüük sıcaklıklar, taze gıdaların bakteriyel, fungal ve diùer etkenlerle bulaüma oranını
düüürmekte ve nitritlerin bakteriler tarafından oluüturulmasını azaltmaktadır.
Taze meyve ve çiù sebzelerin sık tüketiminin, mide
kanseri geliüimine karüı koruyucu bir etki gösterdi-

Tablo . Diyette bulunan çeüitli gıdaların, vitaminlerin, mikrobesin ögelerinin ve diùer maddelerin mide kanseri
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Fermente olmayan soya (soya sütü, soya fasulyesi, soya tohumu) Heterosiklik aminler (Yüksek ısıda piüirilmiü etler)
Taze balık (?)

Fermente soya (soya sosu, fermente soya fasulyesi)
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Yaùda kızartılmıü gıdalar (?), yaùlı yiyecekler (?), fazla
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ùi ve kanser riskinde %30-50 oranında bir azalmaya neden olduùu gösterilmiütir (6-9). Hawai’de yaüayan yaklaüık 2.000 Japon hastanın katıldıùı bir
prospektif çalıümada, haftada 7 veya daha fazla
kez meyve tüketenlerde risk oranının 0.6 olduùu
bulunmuütur (0). Taze meyve ve sebzelerin koruyucu etkilerinin, içerdikleri antioksidan vitaminlerden kaynaklandıùı düüünülmektedir. Özellikle koyu yeüil sebze ve meyveler (brokoli, ıspanak, maydanoz, dereotu, roka, kivi ve benzerleri) yüksek
oranda C vitamini içermeleri, sarı renkli sebze ve
meyveler (havuç, bal kabaùı, patates, kayısı, kavun, üeftali ve benzerleri) ise A vitamini öncüsü
olan beta-karotenden zengin olmaları ile güçlü
antioksidan özellik taüımaktadırlar (2). Ayrıca C vitamini ve fenoller gibi fitokimyasalları içeren sebze
ve meyvelerin diyetle yüksek miktarlarda alınması, nitritlerin nitrozaminlere dönüüümünü geciktirmektedir.

TUZ
Mide kanseri geliüiminde risk faktörü olduùu düüünülen bir diùer komponent, diyet içinde yüksek
miktarda tuz bulunmasıdır (turüusu yapılmıü, tütsülenmiü gıdalar, soya sosu, kurutulmuü ve tuzlanmıü
et, balık). Diyetle birlikte aüırı miktarda tuz alımıyla mide kanseri geliüimi arasında baùlantı olduùu
epidemiyolojik verilerle ortaya konulmuü olup,
kontrollü çalıümalardan elde edilen ana sonuçlar,
geleneksel olarak tuzla hazırlanmıü et ve turüuların
ve bizzat tuzun kendisinin mide kanseri geliüme riskini %50-80 oranında arttırdıùını göstermektedir (4,
7). Yüksek miktarlarda tuz alımının, H.pylori infeksiyonu varlıùında insan ve hayvanlarda atrofik
gastrit geliüme oranını arttırdıùı, hayvan modellerinde N-nitrozo bileüikleri içeren gıdaların mutajenik etkilerini potansiyelize ettiùi ortaya konmuütur
(). Mideleri H.pylori ile kolonize edilen farelerin
bir bölümünün tuzdan zengin bir diyetle beslendiùi, ayrıca H.pylori ile infekte olmayan kontrol grubunun da bir bölümüne yüksek miktarlarda tuz
verildiùi bir çalıüma gerçekleütirilmiütir. únfeksiyon
sonrası 6. haftada yüksek tuzlu diyetle beslenen
farelerde normal diyetle beslenenlere kıyasla kolonize olan H.pylori sayısında anlamlı artıü olduùu,
korpusta parietal hücre sayısında azalmayla birlikte atrofik gastrit geliütiùi gözlenmiütir. H.pylori ile infekte olmayan ancak tuzdan zengin diyetle beslenen fareler gastrik pitlerde uzama ve parietal hücre zonunda azalmayla kendini gösteren atrofik
gastrit özellikleri sergilemiülerdir. Bu çalıümayla, tuzun, gastrik epitel hücresi üzerinde H.pylori gibi
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çevresel bir faktörden baùımsız bir üekilde bir karsinogen gibi etki gösterdiùi, yüksek oranda tuz içeren diyetlerde midedeki H.pylori kolonizasyonunun arttıùı ve böylece tuz ile bu bakteri arasında
sinerjik bir mekanizmanın iülediùi sonuçlarına varılmıütır (2). Tuz alımıyla, nitratlar için bildirilmiü
mide kanseri riskinin daha da arttıùı gösterilmiütir.
Fazla sayıda hastanın tuz ve nitrat alımlarının 24
saatlik idrardaki miktarlarının ölçülerek deùerlendirildiùi bir çalıümada, nitratların mide kanseri
mortalitesi oranını arttırıcı etkisinin, daha yüksek
idrar sodyum deùerleriyle doùru orantı gösterdiùi
ve böylece diyetteki aüırı tuzun, mide kanseri oluüumunda bir predispozisyon yarattıùı sonucuna
varılmıütır (3).
Tuz, mide mukozası üzerinde doùrudan hasar verici ve inflamasyon oluüturucu bir etki göstermektedir. Tuzun etki mekanizmasına iliükin Tannenbaum
ve arkadaülarının teorisine göre, tuzdan zengin diyet altında gastrik epitel hücrelerinin replikasyon
hızının arttıùı ileri sürülmüü olup, sıçanlarda tuz alımı arttıkça hücrelerin mitotik aktivitelerinin de arttıùı gösterilmiütir (4).

SOYALI GIDALAR
Soyanın içinde bol miktarda antioksidan özellikteki izoflavon bulunmakta olup, bu maddenin ayrıca antineoplastik (yeni damar oluüumunu önlemesi yoluyla) ve anti-östrojenik etkilere sahip olduùu
bilinmektedir. Ayrıca mide kanseri hücre dizileri
üzerinde in-vitro olarak antiproliferatif etki göstermektedir (5). Soya içeren gıdalardan fermente olmayanlarının (soya sütü, soya fasulyesi, soya tohumu) mide kanseri geliüimine karüı gastrik mukozayı koruduùu, fermente olanlarının (soya sosu,
fermente soya fasulyesi) ise kanser geliüme riskini
arttırdıùı savunulmaktadır. Ancak fermente olmayan soyalı yiyeceklerin aynı zamanda sebze kategorisinde kabul edilebileceùi ve kemoprevansiyon
etkisinin sebze özelliùinden kaynaklanabileceùi,
fermente olanlarının kanser risklerinin ise içerdikleri yüksek miktarlardaki tuz oranlarıyla iliükili olabileceùi düüünülmektedir (6).

KARS‹NOJEN‹K/MUTAJEN‹K
MADDELER
Heterosiklik aminler: Yüksek ısılarda piüirilen etlerde, çiù etlerde bulunmayan bir takım kimyasal
maddeler açıùa çıkmaktadır. Sıùır, domuz, tavuk,
hindi ve balık etinde bulunan aminoasitlerle, kas
yapısındaki bu etlerin içinde bulunan kreatinin
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molekülü arasında, yüksek ısı altında kimyasal bir
reaksiyon sonucunda heterosiklik aminler adı verilen ve 9 üyeden oluüan bir grup mutajen madde
ortaya çıkmaktadır. Çeüitli ülkelerde yapılan araütırmalarda yüksek ısıda deùiüik piüirme tiplerinde
kas eti içinde heterosiklik aminlerin oluütuùu gösterilmiü olup, mide kanseriyle piüirilmiü et tüketimi
arasında baùlantı olduùu ortaya konmuütur. Mide
kanseri riskinin haftada dört ya da daha sık sıùır eti
tüketenlerde, daha az tüketenlere kıyasla 2 kat
arttıùı gösterilmiütir (7-9). Ayrıca yaùda kızartılmıü ya da barbeküde piüirilmiü etlerin fazla miktarlarda yenmesi kolon, pankreas ve meme kanseri
riskini arttırmaktadır. Heterosiklik aminlerin oluüumunu etkileyen 4 faktör vardır; gıdanın türü, piüirme yöntemi, piüirme ısısı ve süresi. Yalnızca piüirilmiü kas etinde bulunan bu heterosiklik aminler, diùer protein kaynaklarının (süt, yumurta ve karaciùer gibi organ etlerinde) doùal ya da piüirilmiü hallerinde yoktur ya da çok az miktarlarda bulunurlar. Isı, heterosiklik aminlerin oluüumunda en
önemli etkendir. Izgara yapmak, yaùda kızartmak
veya barbeküde piüirmek çok yüksek ısı gerektirdiùinden, en fazla miktarlarda heterosiklik amin oluüumu bu yöntemlerle piüirildiùinde ortaya çıkmaktadır. Isı 200 dereceden 250 dereceye yükseltildiùinde etin heterosiklik amin içeriùinin üç kat arttıùı gözlenmiütir. Ayrıca piüirme süresi uzadıkça oluüacak amin miktarı da artıü göstermektedir. Fırında ya da rosto tenceresinde piüirme daha düüük
ısılarda gerçekleütiùi için daha az miktarlarda bu
aminler oluümaktadır. Bu üekilde piüirilse de etten
süzülerek oluüan et suyunun amin içeriùinin düüük
olmadıùı akılda tutulmalıdır. Buùulama, güveçte
piüirme ve kaynatma, 00 derece ya da altında
gerçekleütiùi için bu üekilde piüirmelerde oluüacak
amin miktarları gözardı edilebilir düzeylerdedir. Etlerin piüirilmeden önce 2 dakika süreyle mikrodalga fırında bekletilmesinin heterosiklik amin içeriùini %90 azalttıùı bildirilmiütir (20). Ayrıca piüirme öncesinde etlerin, teriyaki sosu (soya sosu, susam yaùı ve tohumu, portakal suyu, sarmısak, yeüil soùan, zencefil, bal) olarak isimlendirilen bir karıüım
içinde yumuüatılması, yine amin içeriklerini azaltacak bir yöntem olarak belirtilmektedir (2).
Nitratlar, nitritler ve nitrozaminler: Nitritler doùal
rengi korumak ve botulismus toksinini önlemek
amacıyla iülenmiü bir çok et ürününde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Diyette fazla miktarda nitrat varlıùının etkileri ayrıntılı araütırılmıütır.
Nitratlar, bakteriler veya makrofajlar tarafından
nitritlere indirgendiùinde, diùer nitrojen içeren
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maddelerle N-nitrozo bileüikleri oluüturmak üzere
tepkimeye girebilirler (22). N-nitrozo bileüiklerinin
de (nitrozaminler) mitojen ve karsinojen oldukları
bilinmekte olup, bu bileüiklerin sıçanlarda mide
kanserine neden oldukları gösterilmiütir (23). Ayrıca atrofik gastrit ve intestinal metaplazi geliümiü
bir midede hipoasidite nedeniyle kolayca kolonize
olabilecek anaerob bakteriler, nitrat ve nitritleri
karsinojenik potansiyeli olan nitrozo bileüiklerine
dönüütürebilirler (3, 24). Nitrat ve nitritler önceleri
et, balık ve sebzeleri korumaya yönelik katkı maddesi olarak sıklıkla kullanılmaktayken, ABD ve diùer endüstrileümiü toplumlarda besinlerdeki nitrat
ve nitrit içeriùi %75 oranında azalmıütır (3). Ayrıca
içme sularında yüksek oranda nitrat bulunmasının
gastrik kanser riskini arttırabileceùi ileri sürülmüütür (2).
Bununla birlikte N-nitrozo türevlerine maruz kalma
ile mide kanseri riski arasında baùlantı kurmaya
yönelik çalıümalarda birbirleriyle çeliükili sonuçlar
alınmıütır; bu da olasılıkla dıüardan alınan nitrat
yoùunluùu ile N-nitrozo bileüiklerinin in-vivo oluüan miktarları arasında korelasyon olması gerekmediùi gerçeùinden kaynaklanmaktadır (25, 26).
Son olarak yaklaüık 2.000 Danimarka’lı hastanın
6.3 yıl izlendiùi çok geniü bir prospektif çalıümada
nitrat alımı ile mide kanseri riskinin artmıü olduùu
gösterilememiütir (27). Kuramsal olarak nitratlar
mide kanserinde karsinojen olarak rol alabilmelerine karüın, gastrik karsinogenez sürecinde diyetteki nitrat alımının önemi tam anlaüılmıü deùildir.

ANT‹OKS‹DANLAR VE M‹KROBES‹N
ÖGELER‹ (M‹KRONUTR‹ENTLER)
Doùanın ilginç bir ironisi olarak vücudun oksijenle
ilgili metabolik süreçlerinde organizma için toksik
olan bileüikler açıùa çıkmaktadır. Serbest oksijen
radikalleri veya reaktif oksijen metabolitleri olarak
da isimlendirilen bu moleküller, hücrelerin yaù,
protein ve DNA yapısına zarar verebilmektedir.
úüte antioksidanlar, bu bileüikleri nötralize ederek
ya da ortamdan uzaklaütırarak, bu zararlı etkilerine karüı gelmektedir. Aralarında ön planda karotenoidler, vitamin C, vitamin E, ve polifenollerin
sayılabileceùi bu antioksidanlar, sebze ve meyvelerde bol miktarlarda bulunmaktadır. Beta-karoten
yüzlerce farklı karoten içinde en bilineni olup, sarı
ve turuncu renkli meyve, sebzeler ve yeüil yapraklı sebzeler zengin karoten kaynaklarıdır. Turunçgiller, çilek, yeüil biber, domates ve kivi C vitamininden zengin besin örneklerine, kabuklu yemiüler,
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tohumlar ve sebze yaùları E vitamininden (alfa-tokoferol) zengin gıdalara örnek verilebilir. Bol miktarda flavanoid içeren polifenoller de elma, etli kabuksuz meyveler, çay, soùan ve turunçgillerde bulunmaktadır. Tüm bu antioksidan özellikteki bileüiklerin, aralarında mide kanserinin de bulunduùu
bazı kanser türlerinin geliüme riskinin azaltılmasında yararlı olabileceùi görülmektedir (2).
C vitamini (askorbik asit): Bu antioksidanlar, reaktif oksijen metabolitlerini süpürücü etki gösterirler
ve böylece oksidatif DNA hasarını azaltırlar (28).
Taze meyve ile saùlanandan daha az olmakla birlikte C vitamininin de mide kanseri geliüme riskini
%30-60 oranında azalttıùı gösterilmiütir (7, 29- 3).
Mide sıvısı içindeki askorbik asit düzeyleri hem nitrat alımıyla hem de omeprazol tedavisi altında
azalmaktadır (22). Askorbik asit saùlıklı bireylerde
mide sıvısında kandan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmakta ve kandan mide lümenine
aktif olarak salgılanmaktadır (32). H.pylori’ye baùlı gastrit ve mide sıvısındaki askorbik asit düzeylerine iliükin yapılan çeüitli çalıümalarda (33-35), bu
bakteriyle infekte bireylerin mide sıvılarındaki askorbik asit düzeylerinin, infekte olmayanlara kıyasla daha düüük olduùu, bakterinin eradikasyonundan sonra infekte olmayanlardaki düzeylere
geri döndüùü gösterilmiütir (34, 35). Askorbik asit
güçlü bir antioksidan olması özelliùiyle mide kanseri geliüimine karüı, lümende oluüan reaktif oksijen metabolitlerini uzaklaütırmakta ve karsinojenik
N-nitrozo bileüiklerinin oluüumunu engelleyebilmektedir. úntestinal tip mide kanserine dek giden
süreçte gastrik atrofi geliütikçe parietal hücre kitlesinin azalmasına baùlı olarak geliüen hipoklorhidri
ortamında nitritleri nitratlara dönüütürecek bakterilerin çoùalmasına baùlı olarak kanserojenik Nnitrozo bileüikleri oluümaktadır. Atrofi geliütikçe mide asit salgısının azalmasıyla birlikte askorbik asit
sekresyonunun da azaldıùı gösterilmiütir (36). Böyle bir tabloda askorbik asitin bulunmaması, kanserojenik N-nitrozo türevlerinin aüırı miktarlarda oluüması, DNA hasarına yol açarak kansere dek giden
sürecin yolunun açılması anlamına gelmektedir
(ûekil ).
Mide kanseri için yüksek riskli popülasyonlarda etkin H.pylori eradikasyonu ve antioksidan mikrobesin öùeleriyle desteklenmiü diyetin, birbirlerine yakın etkinlik oranlarında prekanseröz süreçleri geriletebileceùi ve böylece mide kanserinin önlenmesinde etkili bir strateji olabileceùi bildirilmiütir. Correa ve arkadaüları tarafından, mide kanseri insidansınin yüksek olduùu bilinen Kolombiya’da
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ûekil . Correa’ya göre insan gastrik karsinogenez
modeli, H. pylori ve diyet komponentlerinin bu süreç
üzerindeki etkileri (36)

600’den fazla hastada randomize, kontrollü bir çalıüma gerçekleütirildi. Midelerinde multifokal nonmetaplastik atrofi ve/veya intestinal metaplazi bulunan hastalar randomize olarak, H.pylori eradikasyonu, günde 2 gr askorbik asit, günde 30 mg
beta-karoten ve bu tedavilerin deùiüen kombinasyonları ya da plasebo almak üzere gruplara ayrıldılar. Çalıümanın altı yıllık süresi içinde baülangıç,
üçüncü ve altıncı yıllarda alınan mide biyopsisi örneklerinde tedavi alan gruplarda plasebo grubuna göre anlamlı derecede prekanseröz lezyonların
gerilediùi ya da kaybolduùu gözlemlenmiü, ancak
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üç farklı tedavi grubunda ya da kombinasyonlar
arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiütir. Örneùin non-metaplazik atrofili grupta H.pylori eradikasyonuyla plaseboya kıyasla 4.8 kat gerileme
gözlenmiüken, bu deùerler C vitamini ve plasebo,
beta-karoten ve plasebo karüılaütırmalarında sırasıyla 5 ve 5. olarak belirlenmiütir (29).
Beta-karoten, alfa tokoferol, selenyum: Geliümiü
ülkelerde mikronütrientlerin diyete eklendiùi çalıümalardan elde edilen sonuçlar kesin olmamakla
birlikte cesaret verici niteliktedir. Çin’in Linxian bölgesinde yapılan çalıümada diyete kombine olarak
beta karoten, selenyum ve alfa tokoferol eklenmesiyle mide kanseri mortalitesinde anlamlı bir azalma saùlanmıü, ancak C vitamini eklenmesiyle bu
kez aynı yarar gösterilememiütir (37).

D‹⁄ER GIDALAR
Küflenmiü kabuklu yemiüler, buùdaygiller ve çekirdek tohumları, bir küf mantarı tarafından üretilen bir karsinojen olan aflatoksin içerebilmektedir.
Aflatoksin alımı, mide, karaciùer ve böbrek kanseri riskini arttırabilir. Sayılan gıdaların kuru ve kapalı ortamlarda depolanması bu maddeye maruz
kalma riskini azaltabilmektedir (2). Tükrük salgısı
içindeki nitritlerin özellikle kardia seviyesinde lümen içinde nitrozaminlerin oluüumuna neden olduùu, tahıl kaynaklı fiberden zengin diyetin bu
mutajenleri nötralize ederek mide kardia kanseri
riskini anlamlı derecede azalttıùı gösterilmiütir (38).
Ayrıca yaùda kızartılmıü gıdaların, yaùlı yiyeceklerin ve fazla miktarda kırmızı et yenilmesinin, mide kanseri için risk faktörü olabilecekleri, bunların
tersine fazla miktarda taze balık alınmasının koruyucu etkisinin olabileceùi ileri sürülmektedir (2).
Yeüil ve siyah çay: Tüm dünyada en çok tüketilen
içecek olan çay, Camellia sinensis adı verilen bir
bitkiden elde edilmektedir. Otuza yakın ülkede
üretilerek iülenen çayların, %20’si siyah çay, %2’si
oolong çay ve %78’i yeüil çay olarak tüketime sunulmakta olup, bunlar içinde yeüil çay daha çok

Japonya ve Çin gibi Asya ülkelerinde kullanılmaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalıümalarda
aralarında mide kanserinin de yer aldıùı çeüitli
kanser türlerinin insidansınde (meme, kolon, safra
kesesi, karaciùer, akciùer, nazofarenks, pankreas
kanserleri) yeüil çay tüketimiyle azalma görüldüùü
izlenmiütir (39). Siyah çayın da yeüil çay gibi mide
ve diùer organ kanserlerinin geliüimini azalttıùı, siyah ve yeüil çay ekstrelerinin eüdeùer oranlarda
insan kanserlerini önleyici etki gösterdiùi ortaya
konmuütur (40).
Yeüil ya da siyah, sıcak ya da soùuk, sütlü ya da
sütsüz olarak çayın günde 3-5 fincan içilmesi önerilmektedir. Ancak kafeinsiz çayların ekstraksiyon
iülemlerine baùlı olarak daha az flavanoid içermesi nedeniyle bu koruyucu etkinin azalabileceùi belirtilmektedir. Yeüil çaydaki aktif bileüikler olan polifenoller arasında baülıca epikatekin, epikatekin
gallat, epigallokatekin, epigallokatekin gallat, siyah çayda ise theaflavin ve thearubigin sayılabilir. Mide kanserinden baüka meme, kolon, prostat
ve pankreas kanserine karüı koruyucu etkileri olduùu gösterilmiü bu maddelerin etki mekanizmaları arasında, antioksidan özellikleri, detoksifikasyon enzimlerini uyarıcı etkileri, apoptozis sürecini
uyarmaları ve barsakların bakteriyel florasının iülevlerini arttırıcı etki göstermeleri sayılabilir. Ayrıca
aterosklerotik kalp hastalıùında bir risk faktörü
olan LDL kolesterolün oksidasyonu çayla inhibe olmaktadır. Çay, reaktif oksijen metabolitlerinin oluüumunu inhibe edebilmekte, sitokrom P450 A,
A2, 2B ve glukuronil transferaz enzimini indükte
edebilmektedir. Glukuronidlerin yüksek miktarlarda üretilmesi, detoksifikasyon sürecinin artmasına
neden olmaktadır. Bilindiùi gibi DNA’nın oksidatif
hasara uùraması kanserojenik mutasyonlara yol
açabilmekte, ayrıca bu tür hasarın bir göstergesi
olan 8-hidroksideoksiguanozin (8-OhdG) oluüumu
çay tarafından baskılanabilmektedir. Etlerin piüirilmesi sırasında ortaya çıkan heterosiklik aminlerin
belirtilen kanser türlerindeki hedef organlar üzerindeki kanserojenik etkileri de çayla azaltılabilmektedir (4).
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