
  سرطان چيست؟ 

سرطان نوعي بيماري است كه در آن سلولهاي 

غيرطبيعي در بعضي از بافتها يا اعضاي بدن خارج از 

كنند.  كنترل طبيعي شروع به رشد و افزايش تعداد مي

در زمان حيات، سلولهاي طبيعي بدن در طي يك 

شوند. اين امر  روند كنترل شده بازسازي و تكثير مي

بدن و ترميم بافتهاي صدمه ديده و باعث رشد طبيعي 

گردد. وقتي كه سلولها خارج از كنترل  زخمها مي

آورند  اي از سلولها را بوجود مي طبيعي رشد كنند توده

سرطان معده از طرق  گويند. كه به آن تومور مي

تواند از طريق ديواره خود  يابد. مي مختلف گسترش مي

د. همچنين ها و اعضاي مجاور راه ياب معده به بافت

تواند از طريق غدد عروق لنفاوي گسترش يابد. در  مي

تواند از طريق خون، ساير اندام  مراحل پيشرفته نيز مي

 و اعضا را درگير كند.

 سرطان معده   

هايي است كه طي ساليان  اين سرطان از دسته سرطان

كند، ولي قبل از اين كه سرطان به  رشد مي و به آرامي 

هاي معده  ايجاد شود، تغييراتي در اليهمعناي واقعي 

  شود. ايجاد مي

متاسفففانه در مراحففل ابتففدايي عداففم ينففداني ديففده  

همفين دليفل، سفرطان معفده در      شود و شفايد بفه   نمي

شفود.   مراحل ابتفدايي بفه سفختي تشفخيد داده مفي     

شود و در  برابر زنان ديده مي 2سرطان معده در مردان 

تقريباً   يابد. افزايش مي سال بشدت 05سنين باالتر از 

 در تمامي موارد، سرطان از اليه داخلي ديواره معده 

هاي مجفاور را   گيرد و با رشد بيشتر، اليه سريشمه مي

يابد. وقتي  كند و به خارج معده گسترش مي درگير مي

كه تومور فقط اليه داخلي و يا دو اليه داخلفي جفداره   

ن اوليه و زماني معده را درگير كرده باشد، آن را سرطا

كه سرطان به اليه خارجي جدار معده رسيد يا اعضاي 

ديگر را درگير كفرد، بفه آن سفرطان پيشفرفته معفده      

 گويند.  مي

 معده چيست؟

معده انسان يفك كيسفه   

عضفدني و قابفل ارتجففاع   

است كه در حفره شفكم  

قففرار گرفتففه و غفف اهاي  

رساند. ماننفد   خورده شده را از مري به روده باريك مي

، معفده براسفا     هفاي دسفتگاه گفوارش    ساير قسمت

ميزان غ اي موجود توانايي تغييرات وسيع در انفدازه و  

 05شكل خود را دارد. در انسفان طفول معفده حفدود     

 باشد.  سانتيمتر مي 50سانتيمتر و عرض آن حدود 

 هاي بيمارينشانه   

توان به كاهش اشفتها،   از عدام شايع سرطان معده مي

درد معففده، عداففم مففبهم   خففوني،  كففاهش وزن، كففم 

احسفا      خفوني،   هاضمه مانند آروغ زدن، استفراغ سوء

پري معده حتي پف  از خفوردن مقفادير انفدا غف ا،      

، سوزش  شكم  تهوع و استفراغ، درد باالي  سياه،  مدفوع

 عدام شبيه به زخم معده اشاره كرد.سردل و 

 تشخيص    

اگر سرطان معده در مراحل اوليه كشف و درمان شود، 

قابليت بهبود آن بسيار بيش از مفواردي اسفت كفه در    

 تر كشف شود.  مراحل پيشرفته

اولين عدمت قابل توجفه در سفرطان معفده، نفاراحتي     

گوارشي مبهم يا درد خفيف شكم، تهوع مختصر ولفي  

دايم يا سوزش سردل است. اگر ايفن عديفم در عفرض    

يند هفته بهبود نيافت يا ينانچه مرتباً تكفرار شفوند،   

 بايد با پزشك مشورت كرد. 

عديم ديگفر مثفل وجفود خفون در مفدفوع، اسفتفراغ،       

و ضعف شديد و يا كاهش وزن شديد نيز بايد  خستگي

توسط پزشك بررسي شود. وقتيكه وجود سرطان معده 

مورد ترديد قرار بگيرد، دو روش كلي گاستروسكوپي و 

 براي تشخيد آن وجود دارد.  Xاستفاده از اشعله 

 د رمان    

بسيار دير سرطان معده متاسفانه در بيشتر موارد 

 0  بقاي  شود. در اين شرايط ميزان تشخيد داده مي

 . است  ، پايين درمان  در صورت  حتي  ساله

اگر نتايج روشهاي تشخيصي بيان كننده وجود سرطان 

در معده باشد، درمان آن انجفام عمفل جراحفي اسفت.     

براي برداشتن تومور تمام يا قسمتي از معده برداشفته  

شود. گام ديگر اعضاي داخل شكم مانند طحال يفا   مي

لوزالمعده هم كه در نزديكي تومور قرار دارند، برداشته 
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رمان دارويي )شيمي درماني( و شوند. ممكن است د مي

يا پرتودرماني به تنهايي يا به موازات هم مورد استفاده 

 قرار گيرد. 

حتي اگر تمام معفده برداشفته شفود، بيشفتر بيمفاران      

توانايي ادامه زندگي نسبتاً طبيعي را خواهند داشفت و  

مشففكدت گوارشففي بعففد از عمففل بففا افففزايش دفعففات 

راي بعضفي از بيمفاران   خوردن غ ا قابل درمان است. ب

رژيم غ ايي با موادقندي كم و يربي و پفروتيين زيفاد   

 كنند تزريق مي B21شود و غالباً ويتامين  توصيه مي

 پيشگيري از سرطان معده  

توانفد در ايجفاد سفرطان معفده نقفش       رژيم غ ايي مي

اي داشته باشد. سرطان معده در اقشار كم درآمد  عمده

اي  جامعه كه غ اي آنها را به طور عمده مفواد نشاسفته  

دهفد و   تشكيل مفي 

ميففوه و سففبزيهاي  

تازه در رژيم غ ايي 

آنها كم است بيشتر 

 شود.  ديده مي

ي موادغف ايي  همچنين روشهاي آماده سازي و نگهدار

ن معده نقش داشته باشفد.  اتواند در ايجاد سرط نيز مي

سرطان معده در افرادي كفه غف اهاي دودي بيشفتري    

براي كاهش احتمال ابفتد بفه   خورند، شايعتر است.  مي

 شود:  سرطان معده موارد زير توصيه مي

o  .غذاهاي متنوع بخوريد 

o ،نان، ميوه و سبزي مصرف كنيد.   غالت 

o  هاي كم  تر و گوشت چربيغذاهاي كم

 چربي مصرف كنيد و غذا را با حرارت كم بپزيد. 

o به حالت   وضعيت بدني خود را با تغذيه مناسب و ورزش

 ايده آل برسانيد. 

o  .نمك و قهوه زياد و الكل مصرف نكنيد 

o  .از كشيدن سيگار خودداري كنيد 

o هااي غاذايي شاامل غاذاهاي دودي، گوشاتي و       رژيم

 كمتر مصرف كنيد.نمك اندود را 

o از چنااد روز لااول  بااي   كااه  سوءهاضاامه  عالئاام  بااه  

 كنيد.  توجه بكشند، 

o كنيد.  را استفاده  و متعادل  مغذي  غذايي  رژيم 

o    غرباالگري   سااننه   هااي  در صورت لزوم آزمااي  

 دهياد.   انجاام   شاده   توصايه   پزشاك   توسط  را كه

اسااتفاده از ماااهي و ساابزيجات تااازه م تااوي    

را كاه احتماال اباتال باه سارلان       Cو  A ويتامين

 دهند فراموش نكنيد. معده را كاه  مي

o      گوشت قرمز را به انادازه مصارف كنياد. اساتفاده

باار در هفتاه احتماال     31از گوشت قرمز باي  از  

كناد بخصاوا اگار     برابار ماي   2سرلان معاده را  

 پخته شود. ،گوشت به صورت كبابي

o را بسايار م ادود    غذاهاي سار  كارده   مصرف نمك و

هاايي نييار بخاارپز     كنيد و براي پخت غاذا از روش 

 كردن و پخت در ماكروويو استفاده كنيد.

o  اكساايدان نيياار ك اام  از مااواد غااذايي حاااوي آنتااي

 ويج و گوجه فرنگي استفاده كنيد.بروك ي، ه

o دهد. مصرف پياز و سير، خطر سرلان معده را كاه  مي 

* * * * * * * * * * * 
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