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سرطان معده
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

سرطان چيست؟
سرطان نوعي بيماري ا ست كه در آن سلولهاي غيرطبيعي در بع ضي از بافتها يا اع ضاي بدن خارج از كنترل طبيعي
شروع به رشد و افزايش تعداد ميكنند .در زمان حيات ،سلولهاي طبيعي بدن در طي يك روند كنترل شده بازسازي
و تكثير مي شوند .اين امر باعث ر شد طبيعي بدن و ترميم بافتهاي صدمه ديده و زخمها ميگردد .وقتي كه سلولها
خارج از كنترل طبيعي رشددد كنند تودهاي از سددلولها را بودود ميآورند كه به آن تومور ميگويند .بعضددي از تومور ا
فقط در مكان ايجاد خود ر شد كرده بزرگ مي شوند كه به آنها تومور اي خوش خيم ميگويند .بع ضي از تومور ا نه
تنها در محل ايجاد ،رشددد ميكنند بلكه توانايي تهادم و تخريب بافتها و اعضدداي اطرار را نيز داشددته و ميتوانند به
نقاط دور دست بدن گسترش پيدا كنند .اين تومور ا را تومور اي بدخيم يا سرطاني ميگويند .گسترش به نقاط دور
د ست بدن وقتي اتفاق مي افتد كه سلولهاي بدخيم از محل اوليه خود كنده شده و از طريق دريان خون يا سي ستم
لنفاوي بدن منتقل گشدددته و در نقاط دديد ،تومور دديدي را ايجاد نمايند .به اين تومور اي ايجاد شدددده دديد،
متاستاز ميگويند.

سرطان معده

در اين كتابچه پيرامون سرطان معده ،سخن به ميان آمده و در آن مسايلي چون ،معده چيست ،علل و عاليم سرطان
معده كدام است و درمان داري سرطان معده به چه صورت انجام ميپذيرد ،شرح داده ميشود.
بيشتر مبتاليان به سرطان معده مرد بوده و سن آنها معموالً باالي  55سال ميباشد .سرطان معده در بين افرادي كه
از دنبه اقتصادي وضعيت مناسبي ندارند ،بيشتر مشا ده ميشود.
معده چيست؟
معده انسان يك كيسه عضالني و قابل ارتجاع است كه در حفره شكم قرار گرفته و غذا اي خورده شده را از مري به
روده باريك مي رسدداند .عمل ضددم از د ان يعني زماني كه بزاق غذا را مربوط و دندانها آن را ققعه ققعه ميكنند،
شروع مي شود .وقتي كه عمل بلع انجام مي شود ،غذا از مري پايين رفته و به معده مير سد معده وظيفه خود را به
صورت تغيير غذا و تبديل آن به شكلهاي قابل ضم تر انجام ميد د.
مانند ساير ق سمتهاي د ستگاه گوارش ،معده برا ساس ميزان غذاي مودود توانايي تغييرات و سيع در اندازه و شكل
خود را دارد .در انسان طول معده حدود  30سانتيمتر و عرض آن حدود  15سانتيمتر ميباشد.
دداره معده از سه اليه ساخته شده است .اليه خاردي يك غشاي فيبرو است .بعد از آن اليه عضالني قرار دارد .اليه
داخلي  35000غده را شامل ميشود ،به طوري كه فضاي داخلي معده را به صورت النه زنبور مينماياند.
اين غده ا ا سيد و شيره معده را تر شح ميكنند .غذاي خورده شده،تو سط اين تر شحات به صورت نيمه مايع در
ميآيد .اليه ع ضالني با مخلوط كردن غذا با شيره معده ،به اين عمل كمك ميكند .اين مخلوط نيمه مايع ،كيموس
ناميده مي شود .تعداد كمي از موادغذايي مانند قند اي ساده و الكل از طريق دداره معده دذب مي شوند ولي بيشتر
موادغذايي از طريق معده دذب نشده ،بلكه اين مواد به روده باريك وارد شده و در آنجا عمل دذب صورت ميگيرد.
سرطان معده

سرطان معده مه خ صو صيات كلي سرطانها را دارا ست .تقريب ًا در تمامي موارد ،سرطان از اليه داخلي ديواره معده
سرچ شمه ميگيرد و با ر شد بي شتر ،اليه اي مجاور را درگير ميكند و به خارج معده گ سترش مييابد .بعد از چند
ماه و گاه چند سددال،سددلولهاي سددرطاني از محل تومور اوليه خارج شددده ،به دريان خون راه يافته و به كبد و ريه ا
ميرسند ،يا از طريق عروق لنفاوي به غدد لنفي منققهاي دسترسي پيدا ميكنند كه به اين حالت متاستاز ميگويند.
با گ سترش م ستقيم سرطان از دداره معده ،اندامهاي مجاور مثل لوزالمعده و طحال نيز ممكن ا ست درگير شوند.
وقتي كه تومور فقط اليه داخلي و يا دو اليه داخلي دداره معده را درگير كرده با شد ،آن را سرطان اوليه و زماني كه
سرطان به اليه خاردي ددار معده رسيد يا اعضاي ديگر را درگير كرد ،به آن سرطان پيشرفته معده ميگويند.

پيشگيري از سرطان معده
رژيم غذايي ميتواند در ايجاد سرطان معده نقش عمدهاي دا شته با شد .سرطان معده در اق شار كم درآمد دامعه كه
غذاي آنها را به طور عمده مواد نشاستهاي تشكيل ميد د و ميوه و سبزيهاي تازه در رژيم غذايي آنها كم است بيشتر
ديده ميشود.
مچنين رو شهاي آماده سازي و نگهداري موادغذايي نيز ميتواند در ايجاد سرطن معده نقش دا شته با شد .سرطان
معده در افرادي كه غذا اي دودي بيشتري ميخورند ،شايعتر است.
افرادي كه از آنمي بدخيم يا آكلريدري (فقدان اسيد در شيره معده) رنج ميبرند ،بيشتر از سايرين در معرض ابتال به
سدددرطان معده قرار دارند .بيشدددتر محققان عقيده دارند كه ارتباطي بين زخم معده و سدددرطان معده ودود ندارد.
مچنين ن شان داده شده ا ست ك ساني كه دراحي معده دا شته اند نيز بي شتر در معرض خقر ابتال به سرطان معده
قرار دارند.
تشخيص

اگر سرطان معده در مراحل اوليه ك شف و درمان شود ،قابليت بهبود آن ب سيار بيش از مواردي ا ست كه در مراحل
پيشرفتهتر كشف شود.
قابل ذكر اسددت شدديوع سددرطان معده در ژاپن بيشددتر بوده ،از اين رو براي تشددخيط زودرس سددرطان معده كار اي
وسدديعي در آن كشددور انجام گرفته اسددت .در بعضددي از مقالعات ميزان بهبودي بيماري در مراحل اوليه كه توسددط
دراحي برداشته ميشود تا  %95گزارش شده است.
در كشور كانادا ،بيماري در كمتر از  %10بيماران در مراحل اوليه تشخيط داده ميشود.
اولين عالمت قابل توده در سددرطان معده ،ناراحتي گوارشددي مبهم يا درد خفيف شددكم ،تهوع مختصددر ولي دايم يا
سددوزش سددردل اسددت .اگر اين عاليم در عرض چند فته بهبود نيافت يا چنانچه مرتباً تكرار شددوند ،بايد با پزشددك
مشورت كرد.
عاليم ديگر مثل ودود خون در مدفوع ،اسددتفرا  ،خسددتگي و ضددعف شددديد و يا كا ش وزن شددديد نيز بايد توسددط
پز شك برر سي ش ود .وقتيكه ودود سرطان معده مورد ترديد قرار بگيرد ،دو روش كلي گا سترو سكوپي و ا ستفاده از
اشعله  Xبراي تشخيط آن ودود دارد.
گاستروسكوپي روش سادهاي است كه حدود  15دقيقه طول ميكشد و با ايجاد ناراحتي كمي ،بدون بيهوشي عمومي
قابل انجام اسدددت .در اينگونه موارد معموالً آرام بخش ماليمي براي بهتر كردن وضدددعيت بيمار تزريق ميشدددود.
گا سترو سكوپي با ا ستفاده از يك و سيله نازك،قابل ارتجاع ،توخالي و بلند كه به آن گا سترو سكوپ ميگويند ،انجام
ميشود.
گاستروسكوپ از طريق د ان بيمار به سمت معده رانده مي شود و پزشك به وسيله آن ميتواند قسمتهاي مختلف را
مشا ده كند .چون گاستروسكوپ توخالي است ،ميتوان برس ظريفي را از طريق آن به داخل معده فرستاده و از ر
كجاي معده كه غيرطبيعي به نظر مي رسد ،نمونه برداري كرد و براي انجام آزمايش به آزمايشگاه فرستاد.

روش ديگري كه براي ت شخيط سرطان معده به كار ميرود ،ا ستفاده از ا شعه  Xميبا شد .معده بيمار با باريم مايع
خوراكي پر شده و ادازه عبور ا شعه  Xرا نميد د .راديولوژي ست با ا ستفاده از و سيله اي به نام فلورو سكوپ ميتواند
دريان باريم را در معده بيمار مشددا ده كند .با زاويه دادن به بيمار در دهت اي مختلف از معده بيمار عكسددبرداري
ميشود تا برمبناي آن راديولوژيست ،وضعيت مودود در معده را تشخيط د د.
د رمان
اگر نتايج رو شهاي ت شخي صي بيان كننده ودود سرطان در معده با شد ،درمان آن انجام عمل دراحي ا ست .براي
بردا شتن تومور تمام يا ق سمتي از معده بردا شته مي شود .گام ديگر اع ضاي داخل شكم مانند طحال يا لوزالمعده م
كه در نزديكي تومور قرار دارند ،برداشددته ميشددوند .ممكن اسددت درمان دارويي (شدديمي درماني) و يا پرتودرماني به
تنهايي يا به موازات م مورد استفاده قرار گيرد.
حتي اگر تمام معده بردا شته شود ،بي شتر بيماران توانايي ادامه زندگي ن سبت ًا طبيعي را خوا ند دا شت و م شكالت
گوار شي بعد از عمل با افزايش دفعات خوردن غذا قابل درمان ا ست .براي بع ضي از بيماران رژيم غذايي با موادقندي
كم و چربي و پروتئين زياد توصيه ميشود و غالباً ويتامين  B12تزريق ميكنند.
پيشگيري
براي كا ش احتمال ابتال به سرطان معده موارد زير توصيه ميشود:
o

غذا اي متنوع بخوريد.

 oغالت ،نان ،ميوه و سبزي مصرر كنيد.
o

غذا اي كم چربيتر و گوشت اي كم چربي مصرر كنيد و غذا را با حرارت كم بپزيد.

o

وضعيت بدني خود را با تغذيه مناسب و ورزش به حالت ايده آل برسانيد.

o

نمك و قهوه زياد و الكل مصرر نكنيد.
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