
 سرطان معده

معده انسان یک کیسه عضالنی و قابل ارتجاع می باشد که 

در حفره شکم قرار دارد و غذاهای خورده شده را از مری 

 به روده می رساند .

 

 

 

داخلی ترین الیه  .جدار معده از چندین الیه تشکیل شده است

الیه مخاطی نامیده میشود که حائز اهمیت خاصی می باشد 

معده نیز از این قسمت شروع می شود . هر  ثر سرطانهایاک

چه سرطان به بافتهای زیرین نفوذ نماید احتمال بهبودی 

 .کاهش می یابد

محل اولیه خود خارج  بعد از مدتی سلول های سرطانی از

ند رسراه یافته و به کبد و ریه ها می جریان خونمیشوند به  

 به اینیا از طریق عروق لنفاوی به غدد لنفی می رسند که 

 حالت متاستاز می گویند.

وقتی تومور، الیه داخلی جدار معده را درگیر میکند آن را 

الیه خارجی جدار معده سرطان اولیه و وقتی سرطان به 

م سرطان پیشرفته نابرسد یا اعضای دیگر آن را درگیر کند 

 .دارد

 عوامل خطر سرطان معده

 برابر زنان است 2سرطان معده در مردان 

 معده با هلیكوباكترپیلوریعفونت 

 سابقة فامیلي مثبت از سرطان معده

 كشیدن سیگار

مصرف بعضی غذاها  مثل فست فودها و گوشت دودي و 

 كنسروها

 مصرف كم میوه جات و سبزیجات

 گاستریت مزمن معده

 متاپالزی روده ای

 مصرف غذاهای حوادی نیتروژن باال

 رژیم  غذایی پر نمک

 :عالیم سرطان معده

 حله اولیه:.مر۱

 احساس ناراحتی در معده )سوهاضمه(

 باد کردن بعد از غذا خوردن

 احساس نفخ و تهوع

 کاهش اشتها

 سوزش سردل

 . مرحله پیشرفته :۲

 خون در مدفوع

 استفراغ

 کاهش وزن بدون علت قابل توجیه

 درد معده

 زردی

 اختالل بلع

 تجمع اب داخل شکم )آسیت(

 : تشخیص

 حال:معاینه بالینی و شرح 

 ات و وضعیت سالمتی یا بیماری فردارزیابی عاد 

 بررسی پاراکلینیک :

 شمارش کامل سلول های خونی



 بررسی وجود خون پنهان در مدفوع

 نمونه برداری

 سی تی اسکن

 اندوسکوپی

 سرطان معده درمان 

درمان بیماران براساس وضعیت بیمار، اندازه توده ومحل 

و مرحله بیماری صورت  آن و میزان تهاجم به بافت اطراف

 میگیرد و شامل موارد زیر است:

 شیمی اشعه درمانی،اشعه درمانی ،شیمی درمانی ،جراحی 

 عوارض درمان :

جراحی رایج ترین درمان برای همه مراحل سرطان معده 

به صورت نسبی یا  برداشت کامل معده انجام می که بوده  

چون کل یا بعد از عمل جراحی معده البته ممکن است  شود

قسمتی از معده برداشته می شود غذا یا مایعات به سرعت 

وارد روده باریک می شود و باعث دل درد اسهال و تهوع 

میشود.این مشکل با کاهش حجم مواد غذایی در هر وعده و 

کم کردن غذاهای خیلی شیرین مثل کیک و  شکالت، نوشابه 

ابل های گازدار و آبمیوه های صنعتی تا حد زیادی ق

 پیشگیری است .

شیمی درمانی میتوان به تهوع و استفراغ  از عوارض 

خستگی ، ریزش موی موقتی ، زخم های دهانی و 

 کاهش کلی سلول های خونی اشاره کرد.

همینطور شایع ترین عوارض پرتو درمانی خستگی، 

واکنش پوستی در محل برخورد اشعه با پوست و 

 کاهش اشتهاست.

 سرطان معده  از راه های پیشگیری

نكشیدن سیگار و قلیان از عوامل مهم در جلوگیري از ابتال 

 به سرطان معده است.

 عدم مصرف الکل

 انجام فعالیت ورزشي منظم

 استفاده از رژیم غذایي حاوي میوه و سبزیجات

، تازه و غیر كنسروي استفاده كنید حداالمكان از غذاهاي

نیترات( هستند که کنسروها و کمپوتها حاوی مواد نگهدارنده)

 دارند.  نقش مهمي در ایجاد سرطان

 وسرخ کردنی را به حداقل برسانید مصرف غذاهای چرب

 بپرهیزید  از مصرف غذاهای پر نمک

  غذاهای خیلی داغ خوردن  پرهیز از

 منابع 

www.who.int 

www.medicalonlinhe.com 

 مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری  از

 سرطان های گوارشی 

 

 

 سرطان معده

 

 

 

 بسته توسعه دانش ومطالعات سرطان

 ۱۹۳۱پاییز 
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