
  سرطان معده:

  

را می  سرطان معدهاست.  معدهنوعی سرطان است و شایع ترین فرم آن، آدنوکارسینوم یا سرطان غددی در 

سالیانھ باعث مرگ حدود یک میلیون نفر  معدهتوان رشد بدون کنترل سلول ھای بدخیم در معده دانست .سرطان 

 در سرتاسر جھان می شود.

شایع ترین  رطان پستانسشایعترین سرطان است حال آنکھ در زنان  سرطان ریھدر مردان پس از  سرطان معده

  سرطان بھ شمار می آید. 

  چیست؟ سرطان معدهعالئم و نشانھ ھای 

اولین عالمت قابل توجھ در سرطان معده، ناراحتی گوارشی مبھم یا درد خفیف شکم، تھوع مختصر ولی دائم یا 

، استفراغ، خون در مدفوعدل است کھ بعد از گذشت چند ھفتھ بھبود نمی یابد .عالئم دیگر مثل وجود سوزش سر

  شدید نیز باید توسط پزشک بررسی شود. کاھش وزنخستگی و ضعف شدید یا 

  بھ طور کلی عالئم اصلی سرطان معده را می تواند شامل:



  احساس ناراحتی در ناحیھ معده

  احساس سیری یا نفخ پس از یک وعده غذایی کوچک

  و استفراغ حالت تھوع

  دانست. کاھش وزن

  

  عوامل موثر در ابتال بھ سرطان معده

  ابتال بھ سرطان معده می شوند؟چھ عوامل موجب 

  مصرف طوالنی مدت غذاھای سرخ شده و نمک سود شده

  غذای الوده بھ باکتری بھ خصوص مصرف طوالنی مدت غذاھای آماده

  عفونت بانوعی باکتری با نام ھلیکوباکترپیلوری 

  کاھش اسیدیتھ معده 

  جراحی معده درگذشتھ 

  بلوگرھا) H2معده را می کاھند(تماسھای طوالنی با داروھایی کھ ترشح اسید 

  زخم ھای معده وبرخی پولیپھا( پولیپھایی کھ استعداد بدخیمی دارند)

  عده بیشتر است ، میزان بروز سرطان م O گروه خونینسبت بھ  A گروه خونیدر افراد دارای 

  ھمچنین مطالعات، عوامل خطرزای زیر را برای سرطان معده یافتھ اند:

  سال یا بیش تر از آن سن دارند. ٧٢بسیاری از اشخاص مبتال بھ این بیماری 

  در مردھا بیش تر از زن ھا احتمال ابتال بھ سرطان معده وجود دارد.



س آرام، اسپانیایی ھا و آمریکایی ھای آفریقایی تبار شایع تر سرطان معده در آسیایی ھا، جزیره نشین ھای اقیانو

  از آمریکایی ھای سفیدپوست غیراسپانیایی است.

شان پر از غذاھای دودی، شور یا ترشی باشد، ممکن است در م غذاییرژیمطالعات نشان می دھد افرادی کھ 

معرض خطر مضاعف ابتال بھ سرطان معده باشند. از سوی دیگر خوردن میوه و سبزی ھای تازه محافظی در 

  برابر این بیماری است.

  (بیماری خونی ای کھ بر معده اثر می گذارد)» پرنیسیوز« کم خونی

کن است اگر فکر می کنید در خطر ابتال بھ سرطان معده ھستید، باید با پزشکتان درمیان بگذارید. پزشک شما مم

بتواند بھ شما راه ھایی برای کاستن از خطر پیشنھاد کند و یا برای معاینات متعارف برنامة زمان بندی شده ای 

  ارائھ دھد.

  سرطان معدهنکاتی مھم از پیشگیری تا درمان 

یکی از شایع ترین سرطان ھا در میان مردان و زنان است کھ تا کنون علت مشخصی برای آن  معدهسرطان 

است کھ طی سالیان و بھ  معدهناشی از رشد خارج از کنترل سلول ھای بدخیم در  سرطان معدهعنوان نشده است.

آرامی رشد می کند، ولی متاسفانھ در مراحل ابتدایی عالئم چندانی ندارد و شاید بھ ھمین دلیل بسختی تشخیص 

  داده می شود. بد نیست بدانید علل حتمی و واقعی این سرطان بدرستی کشف نشده است.

دکتر سیدمحمود اسحاق حسینی، فوق تخصص گوارش و آندوسکوپی و عضو ھیات علمی دانشگاه تھران در گفت 

چند عامل نقش مھم دارد و عامل اول، تغذیھ است. افرادی کھ  سرطان معدهوگو با جام جم می گوید:در بروز 

عرض ابتال بھ این سرطان قرار سوءتغذیھ دارند و بدنشان با کمبود کالری مواجھ است بیشتر از دیگران در م

چرب و شور و  مواد غذایی، مصرف مداوم Cو  Aھا و ویتامین ھا بویژه ویتامین ھای  کمبود پروتئیندارند. 

 معدهمحسوب می شود. ھمچنین بیماری ھای  سرطان معدهز ھا نیز از عوامل زمینھ سافست فودغذاھای آماده و 

  را فراھم کنند. سرطان معدهمی توانند زمینھ ابتالی افراد بھ 



  

  نکات مھم جھت پیشگیری از ابتال 

  حواستان بھ ھلیکوباکتر باشد

می شود و  رم معدهوو  زخم معدهیکی از مھم ترین بیماری ھای معده، عفونت ھلیکوباکتری است کھ باعث بروز 

ممکن است ازجملھ عوامل مھم ابتال بھ سرطان معده باشد. البتھ این طور نیست کھ ھر فرد مبتال بھ عفونت 

درصد مردم جھان در اثر سرطان معده  ۵۵ھلیکوباکتر دچار سرطان معده شود؛ در این صورت باید بیش از 

ت جھان بھ این عفونت مبتال ھستند در حالی کھ فقط جان خود را از دست می دادند، چون بیش از نیمی از جمعی

درصد از این افراد ممکن است بھ سرطان معده مبتال شوند. بنابراین بیمارانی کھ عفونت ھلیکوباکترپیلوری  ٣

دارند حتما باید درمان شوند و تحت نظر متخصص قرار بگیرند تا در آینده مشکلی برای آنھا از نظر ابتال بھ 

  ایجاد نشود.سرطان معده 

  عوامل خطر را شناسایی کنید

سال، بیماران مبتال بھ پولیپ معده، مصرف سیگار و الکل و افرادی کھ سابقھ فامیلی  ۴٠بھ طور کلی افراد باالی 

ابتال بھ سرطان یا سابقھ جراحی معده دارند بیشتر از افراد دیگر در معرض سرطان معده ھستند. البتھ پولیپ ھا 

یست، اما یک درصد آنھا ممکن است بھ سرطان تبدیل شود. حتی شیوع این سرطان در آقایان و اغلب خطرناک ن

ھر چند معموال این  دارند، ھم بیشتر گزارش شده است. بھ گفتھ دکتر اسحاق حسینی A گروه خونیافرادی کھ 



بیماری زمانی تشخیص داده می شود کھ شرایط بیمار وخیم است، اما گروه ھای در معرض خطر حتما باید از 

سوی پزشک مورد معاینھ منظم و دوره ای قرار بگیرند، چون در صورتی کھ سرطان در مراحل ابتدایی 

  شناسایی شود، امکان درمان وجود دارد.

  

  عالئم سرطان معده

و تھوع، احساس پری معده حتی پس  آروغ زدن، عالئم سوءھاضمھ مانند درد معده، کاھش وزنو  کاھش اشتھا

، مدفوع سیاه، ورم معده، زخم معدهدل و عالئم شبیھ بھ سوزش سراز خوردن مقادیر کم غذا، تھوع و استفراغ، 

و توده قابل لمس در باالی شکم ازجملھ عالئم بروز سرطان معده است، اما ممکن است ھمھ این عالئم  کم خونی

در بیمار مبتال قابل مشاھده نباشد. ھمچنین این احتمال وجود دارد کھ بیمار با عالئم گفتھ شده بھ متخصص 

ساده یا حداکثر زخم  ورم معده مراجعھ کند و تشخیص پزشک بیماری ھا و مشکالت خوش خیم مانند گاستریت یا

مانی مراجعھ گوارشی باشد. با وجود این توصیھ می شود در صورت بروز این عالئم بالفاصلھ بھ مراکز در

  کنید.

  آیا سرطان معده قابل پیشگیری است؟

مصرف روزانھ  سالم، تامین ویتامین ھای ضروری بدن، رژیم غذاییبھ گفتھ دکتر اسحاق حسینی، پیروی از یک 

میوه و سبزی، پرھیز از خوردن غذاھای آماده و کم کردن نمک مصرفی، مصرف نکردن دخانیات و الکل، 

 ١٠٠داشتن تحرک و انجام چکاپ ھای دوره ای تا حد زیادی مانع از بروز سرطان معده می شود، اما ایمنی 

  درصدی وجود ندارد.

  از تشخیص تا درمان

نیز می » ، آندوسکوپی است، اما عکسبرداری از معده بھ شیوه دبل کنتراستتشخیص سرطان معدهبھترین روش 

ذیر است، اما با تواند بھ تشخیص این بیماری کمک کند. اگر سرطان معده بھ موقع تشخیص داده شود، درمان پ

  پیشرفت بیماری احتمال بھبودی کاھش می یابد.

برداشتن بخشی از معده کھ دارای سلول ھای سرطانی است، مھم ترین روش درمانی بھ حساب می آید. عالوه بر 

یا رادیوتراپی نیز استفاده شود. از طرفی گاھی فرد بیمار بھ یک یا چند روش  شیمی درمانیاین ممکن است از 

درمانی نیاز پیدا می کند کھ درمان ھای انجام شده عالوه بر سلول ھای سرطانی بر بافت ھای سالم فرد نیز تاثیر 

و  بی اشتھاییین آنھا تھوع، استفراغ، می گذارند. بنابراین عوارض جانبی مھمی را ایجاد می کنند کھ مھم تر



معده و پس از آن اھمیت ویژه ای دارد و بیمار  درمان سرطاندردھای شکمی است. البتھ تغذیھ بیمار در حین 

باید حجم کافی از پروتئین، ویتامین و مواد معدنی دریافت کند. در عین حال بھ دنبال عمل جراحی سرطان معده 

بھ طور شایع رخ می دھد  کاھش وزند، کھ ممکن است بھ صورت برداشتن کامل معده یا حجم زیادی از آن باش

و بیماران در پی مصرف غذا با حجم زیاد یا غذاھای شیرین، دچار کرامپ و دردھای شکمی، تھوع و نفخ و 

دفعات مصرف می شوند، اما با محدود کردن مصرف مایعات و غذاھای شیرین و زیاد کردن  سرگیجھو  اسھال

  می توان این عوارض را تا حدی کنترل کرد. مواد غذایی

ابتال بھ سرطان ھم از آنجاییکھ دالیل ابتال بھ سرطان معده کامال مشخص نیستند، پس راھھای پیشگیری قطعی از 

  نمی شود بیان کرد، با این حال موارد زیر خطر ابتال بھ سرطان معده را کاھش می دھند:

مصرف بیشتر میوه و سبزیجات. سعی کنید مقدار بیشتری میوه و سبزی از انواع مختلف و رنگ ھای مختلف 

  مصرف نمایید.

ستید آنرا ترک کنید، زیرا کھ سیگار خطر مصرف غذاھای شور و دودی را کاھش دھید. اگر شما یسگاری ھ

  ابتال بھ انواع سرطان از جملھ سرطان معده را افزایش می دھد.

آنرا درمان کنید.درصورتیکھ  آنتی بیوتیکدر صورتیکھ بھ بیماری ھلیکوباکتر پیلوری مبتال ھستید، با مصرف 

  یا رفالکس مبتال ھستید، برای درمان آن اقدام نمایید. سوزش معدهبھ بیماری 

 


