
  سرطان معده:سرطان معده:

زمانیکه سلولهای بدخیم سرطانی در داخل معده زمانیکه سلولهای بدخیم سرطانی در داخل معده 

رشد نمایند سرطان معده به وجود می آید. بیشتر رشد نمایند سرطان معده به وجود می آید. بیشتر 

افرادی که به سرطان معده مبتال می شوند معموالً افرادی که به سرطان معده مبتال می شوند معموالً 

  سال می باشد.سال می باشد.  6565سنشان باالتر از سنشان باالتر از 

  

  علتهای بروز سرطان معده چیست؟علتهای بروز سرطان معده چیست؟

علت اصلی این بیماری ناشناخته می باشد اما عواملی علت اصلی این بیماری ناشناخته می باشد اما عواملی 

ود دارند که شانس ابتال به این بیماری را افزایش ود دارند که شانس ابتال به این بیماری را افزایش وجوج

می دهند.رژیم های غذایی که میزان نیترات در آنها می دهند.رژیم های غذایی که میزان نیترات در آنها 

احتمال ایجاد بیماری را بیشتر می احتمال ایجاد بیماری را بیشتر می زیاد می باشد زیاد می باشد 

کند. نیتراتها بیشتر در غذاهای شور و دودی شده کند. نیتراتها بیشتر در غذاهای شور و دودی شده 

موجود می باشد. افرادی که معده آنها توسط  باکتری موجود می باشد. افرادی که معده آنها توسط  باکتری 

د،) این باکتری معموالً در د،) این باکتری معموالً در هلیکوباکتر عفونی شده باشهلیکوباکتر عفونی شده باش

نیز شانس باالتری برای ابتال به نیز شانس باالتری برای ابتال به   معده رشد می کند.(معده رشد می کند.(

این بیماری را دارند. همچنین ریسک ابتال به سرطان این بیماری را دارند. همچنین ریسک ابتال به سرطان 

معده در افرادی که سابقه ابتال به بیماری در خانواده معده در افرادی که سابقه ابتال به بیماری در خانواده 

  اشان را داشته باشند، بیشتر می شود.اشان را داشته باشند، بیشتر می شود.

  

  عالئم و نشانه های سرطان معده چیست؟عالئم و نشانه های سرطان معده چیست؟

ممکن است در ابتدا هیچگونه عالئمی ممکن است در ابتدا هیچگونه عالئمی این بیماری این بیماری 

اما همزمان با رشد تومور و اما همزمان با رشد تومور و   ازخود نشان ندهدازخود نشان ندهد

پیشرفت بیماری ، عالئمی از قبیل درد شکم، تهوع، پیشرفت بیماری ، عالئمی از قبیل درد شکم، تهوع، 

کاهش اشتها، نفخ بعد از خوردن غذا، اختالل در بلع، کاهش اشتها، نفخ بعد از خوردن غذا، اختالل در بلع، 

سوزش سر دل، کاهش وزن، وجود خون در مدفوع، سوزش سر دل، کاهش وزن، وجود خون در مدفوع، 

احساس پری معده بعد از غذا خوردن و وجود مایع احساس پری معده بعد از غذا خوردن و وجود مایع 

ر شکم و تورم شکم ) آسیت ( در بیمار نمایان می ر شکم و تورم شکم ) آسیت ( در بیمار نمایان می دد

  شود.شود.

  
  

  چگونه بیماری تشخیص داده می شود؟چگونه بیماری تشخیص داده می شود؟

تنها تشخیص قطعی سرطان معده نمونه برداری از تنها تشخیص قطعی سرطان معده نمونه برداری از 

معده می باشد. پزشک از طریق لوله باریکی که از راه معده می باشد. پزشک از طریق لوله باریکی که از راه 

دهان به معده فرستاده می شود مقداری از بافت دهان به معده فرستاده می شود مقداری از بافت 

لولهای آن لولهای آن معده را برداشته و در زیر میکروسکوپ سمعده را برداشته و در زیر میکروسکوپ س

  را می تواند مشاهده نماید و بیماری را تشخیص دهد.را می تواند مشاهده نماید و بیماری را تشخیص دهد.

    

  می شود؟می شود؟  درماندرمان  سرطان معدهسرطان معدهچگونه چگونه 

درمان این بیماری بستگی به این دارد که سلولهای درمان این بیماری بستگی به این دارد که سلولهای 

سرطانی فقط در معده می باشد یا اینکه در سرطانی فقط در معده می باشد یا اینکه در 

قسمتهای دیگر بدن پخش شده است. تنها شانس قسمتهای دیگر بدن پخش شده است. تنها شانس 

مل مل . جراحی شا. جراحی شادرمان این بیماری جراحی می باشددرمان این بیماری جراحی می باشد

برداشتن کامل تومور به وسیله برداشتن قسمتی از برداشتن کامل تومور به وسیله برداشتن قسمتی از 

معده و یا برداشتن معده به همراه غده های لنفاوی معده و یا برداشتن معده به همراه غده های لنفاوی 

  نزدیک آن قسمت می باشد.نزدیک آن قسمت می باشد.

بیماران با سرطان پیشرفته ممکن است تحت شیمی بیماران با سرطان پیشرفته ممکن است تحت شیمی 

درمانی نیز قرار بگیرند. اشعه درمانی معموالً برای درمانی نیز قرار بگیرند. اشعه درمانی معموالً برای 

مکن است مکن است درمان سرطان معده کاربردی ندارد اما مدرمان سرطان معده کاربردی ندارد اما م

تنها جهت کمک به کاهش درد این بیماران مورد تنها جهت کمک به کاهش درد این بیماران مورد 

  استفاده قرار بگیرد.استفاده قرار بگیرد.

  توصیه هایی که بایستی به آنها توجه شود:توصیه هایی که بایستی به آنها توجه شود:

   در صورتیکه در خانواده درجه یک سابقه در صورتیکه در خانواده درجه یک سابقه

ابتال به سرطان معده دارید بهتر است با ابتال به سرطان معده دارید بهتر است با 

  پزشک مشاوره نمائید.پزشک مشاوره نمائید.

  
   در صورت عود متعدد عفونت هلیکو باکتر در در صورت عود متعدد عفونت هلیکو باکتر در

  مشاوره کنید.مشاوره کنید.  معده با پزشکمعده با پزشک

   بعد از درمان حتماً به پزشکان مربوطه در بعد از درمان حتماً به پزشکان مربوطه در

تاریخ تعیین شده جهت معاینه مراجعه تاریخ تعیین شده جهت معاینه مراجعه 

  نمائید.نمائید.

   در صورت درد شکمی شدید و وجود خون در صورت درد شکمی شدید و وجود خون

  در مدفوع به پزشک مراجعه نمائید.در مدفوع به پزشک مراجعه نمائید.

   در صورت ایجاد تب بعد از شیمی درمانی در صورت ایجاد تب بعد از شیمی درمانی

  سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.

  ی شده ی شده اگر بعد از جراحی در ناحیه جراحاگر بعد از جراحی در ناحیه جراح

درد شدید و یا ترشح داشتید به پزشک درد شدید و یا ترشح داشتید به پزشک 

  مراجعه نمائید.مراجعه نمائید.



   جهت پیشگیری از سرطان معده رژیم غذایی جهت پیشگیری از سرطان معده رژیم غذایی

سالم داشته باشید .غذاهای چرب ر ا کمتر سالم داشته باشید .غذاهای چرب ر ا کمتر 

مصرف کنید، سبزیجات و لبنیات را بیشتر مصرف کنید، سبزیجات و لبنیات را بیشتر 

  در برنامه غذایی خود قرار دهید.در برنامه غذایی خود قرار دهید.

   چون میکروب هلیکوباکتر از طریق دهان و چون میکروب هلیکوباکتر از طریق دهان و

م غذا خوردن وارد م غذا خوردن وارد عدم رعایت بهداشت هنگاعدم رعایت بهداشت هنگا

بدن فرد می شود. بنابراین با رعایت بهداشت بدن فرد می شود. بنابراین با رعایت بهداشت 

هنگام آب و غذا خوردن باید از بروز هنگام آب و غذا خوردن باید از بروز 

    ..مشکالت پیشگیری کنیممشکالت پیشگیری کنیم
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