
سرطان معده

    ســرطان معــده بعنــوان چهارمیــن ســرطان شــایع دنیــا شــناخته شــده اســت. عامــل اصلــی ایــن بیمــاری 
عفونــت هلیکوباکتــر پیلــوری ) بیــش از ۶۰ درصــد از مــوارد( می باشــد. میکــروب هلیکوباکتــر ســبب 
ــه   ــد زمین ــن بیمــاری هــا می توانن ــروز بیمــاری هــای ورم و زخــم معــده می شــود و در نتیجــه ای ســبب ب

بــروز ســرطان معــده را فراهــم آورنــد. 
    محققــان در بــروز ایــن بیمــاری عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی، رژیــم غذایــی، عوامــل محیطــی 
ــه  ــا ب ــم در ابت ــک عامــل بســیار مه ــوری ی ــر پیل ــت هلیکوباکت ــد؛ اگرچــه عفون ــر مــی دانن ــی را موث و ارث
ــن بیمــاری مصــرف غذاهــای نمــک ســود  ــده ای ــا از عوامــل ديگــر ايجــاد كنن ســرطان معــده اســت ، ام
شــده ، دودی وگوشــت هــای فــراوری شــده ماننــد سوســیس و کالبــاس، خــوردن ترشــی وکشــیدن ســیگار 
ــی ، برخــی گــروه  ــاب شــده، ســابقه فامیل اســت. همچنیــن مــواد غذایــی نمــک دار، مصــرف گوشــت کب
هــای خونــی و ... بــه صــورت بــارزی بــا ایجــاد ســرطان معــده مرتبــط هســتند. امــا خطــر ســرطان معــده 

بــا مصــرف زیــاد میــوه هــا و ســبزیجات تــازه کاهــش مــی یابــد. 



ســابقه ی خانوادگــی ســرطان معــده: خطــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری در افــرادی کــه خویشــاوندان درجــه یــک 
آنهــا مبتــا بــه ســرطان معــده مــی باشــند، بیشــتر اســت.

ــواع پولیــپ معــده:  پولیپ هــا بافت هــای رشــدکرده ی غیرســرطانی هســتند کــه روی پوشــش  برخــی از ان
معــده تشــکیل می شــوند. بســیاری از ایــن پولیپ هــا بــه  نظــر نمی رســد کــه موجــب افزایــش خطــر ابتــای فــرد 

بــه ســرطان معــده شــوند، امــا پولیپ هــای آدنوماتوز گاهــی می تواننــد بــه ســرطان تبدیــل شــوند.

عالئم سرطان معده 
نشــانه های اولیــه و عائــم ســرطان معــده گــول زننــده و مشــابه ناراحتی هــای گوارشــی اســت بــه طوریکــه افــراد 

ســعی دارنــد بــا پرهیــز غذایــی و درمــان خودســرانه بهبــود پیــدا کننــد. ایــن نشــانه ها شــامل مــوارد زیــر اســت:
سوزش معده

درد در ناحیه باالی شکم
تهوع و بی اشتهایی
احساس خستگی

کاهش وزن
استفراغ خونی

عائم مبهم سوء هاضمه مانند آروغ زدن
اشکال در بلع غذا و مشاهده خون در مدفوع

احساس توده در شکم که از عایم دیررس و پیشرفته این بیماری می باشد
ایــن نــوع از ســرطان ممکــن اســت گســترش یابــد و از معــده بــه دیگــر اعضــای بــدن، بــه خصــوص کبــد، ریه هــا، 
اســتخوان ها، دیــواره شــکم و گره هــای لنفــاوی ســرایت کنــد. ایــن ســرطان ممکــن اســت همــراه ســرطان هایــی 

ماننــد ســرطان کلیــه، ســرطان مغــز و ســرطان پوســت نیــز دیــده شــود.
پيشگيری از سرطان:

رژیــم غذایــی ســالم ، فعالیــت جســمانی منظــم و متعــادل نگــه داشــتن وزن بــدن ، پرهیــز از مصــرف ســيگار و 
قليان)تنباکــو(، درمــان عفونــت ناشــی از هلیکوباکتــر پیلــوری

تشــخيص ســرطان معــده: آزمايــش خــون جهــت تشــخيص هليكوباكتــر پيلــوری ، راديوگرافــی بــا مــاده حاجــب 
توســط ازوفاگوگاستروســكوپی ، آندوســکوپی معــده جهــت تشــخيص زودرس و درمــان بــه موقــع  ، بلــع باريــم و 

ســی تــی اســکن 
درمان:

جراحي، شیمی درمانی و رادیوتراپی راه درمان این بیماری است.
داشــتن رژیــم غذایــی ســالم بــه ســمت افزایــش مصــرف میــوه هــا و ســبزیجات تــازه و کاهــش مصــرف گوشــت 
هــای فــراوری شــده مــی توانــد یــک اســتراتژی مهــم در کنتــرل و پیشــگیری از ســرطان معــده باشــد، همچنيــن 
شــواهد اولیــه ای وجــود دارد کــه درمــان باکتــری هلیکوباکتــری احتمــال ابتــال بــه ایــن ســرطان را در آینــده کــم 
می کنــد و در صورتــی کــه بیمــاری در مراحــل اولیــه درمــان گــردد، از بــروز ســایر مشــکالت پیشــگیری مــی شــود.


