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ست. هنگامی  ست که بین انتهای تحتانی مری و ابتدای روده قرار گرفته ا شود، از مری معده عضو عضالنی ا که غذا بلعیده می 

پایین می رود و وارد معده می شود. از غدد موجود در دیواره معده، موادی ترشح می شود که به شکسته شدن و در واقع هضم 

شدددن غذا ک م می کنند و به ه ین علت، هنگامی که غذا از معده رارم میدددود به  ددور  نی ه مایع در سمده اسددت معده 

برای رشد گلبول های قرمز  B 12است. وجود ویتامین  B 12ری هم تولید می کند که عامل جذب ویتامین هچنین مواد دیگ

 رون ضرور  دارد.

در نزدیکی معده، مج وعه از غدد لنفاوی قرار دارد. اینها غدد کوچکی به اندازه یم لوبیا هسددتند که مایع بی رنگی به نال لن  

فعال میدددود غدد لنفاوی جز ی از سددیسددتم « مدافع بدن»مقابل بی اریها به عنوان  در سنها جریان دارد لن  به رصددود در

 لنفاتیم بدن هستند سیستم لنفاتیم شامل شبکه ای از غدد است که در سر تاسر بدن پراکنده اند.

 علل ايجاد سرطان معده:

پیش عده زیادی از مردل، به رصود در سال  30عامل ا لی و قطعی ایجاد کننده سرطان معده هنوز ناشنارته است فراتر از 

م الم غربی دچار این بی اری شده اند. بنابراین یکی از راه های پیدگیری از این سرطان تغییر دادن رژیم غذایی است به این 

و به  سقایان بین در معده سرطان. بکدیم سیگار ک تر و  معنی که بیدتر غذاهای تازه بخویم، از ترشیجا  ک تر استفاده کنیم

ست. ه چنین در بین افرادی که دچار  دتر رایج ا سالی بی صود در اوارر میان  سرطان معده « کم رونی وریم»ر ستند،  ه

ست. )در اثر فقدان  شایع ا دتر  شود ویتامین « فاکتور دارلی معده»بی شح می  از گزند سنزیم های معده  B 12که از دیواره تر

شود در نتیجه در ر شود تخریب می  شدن گلبولهای قرمز حفظ ن ی  سارته  وده جذب ن ی گردد بنابراین از سنجایی که برای 

ستخوان ویتامین  سارت B 12در مغز ا ست، میزان  ست کافی اندازه به افراد این قرمز گلبولهای  ضروری ا  نوع این دچار و نی

 ده است.نرسی اثبا  به معده سرطان پیدرفت و معده زرم بین ارتباط تاکنون.( شوند می رونی کم

 عالئم سرطان معده

 عال م سرطان معده می تواند شامل موارد ذیل باشد:

 سوء هاض ه پایدار         -

 از دست دادن اشتها         -

 کاهش وزن         -

 نفخ کردن پس از روردن غذا         -

 استفراغ رون         -

 «  مدفوع سیاه»وجود رون در مدفوع یا          -

ش شدهچنانچه  ستید،   ا دارای هر یم از عال م ذکر  سط باید ه شم تو  در عالیم این که نکنید فراموش اما. شوید معاینه پز

دکال  با ارتباط ده یعنی. شود می دیده هم معده سرطان جز به معده، دیگر م  سرطان وجود معنی به عالیم این ظهور ه ی

 ارند، دچار سرطان معده نیستند.د را مدکال  و عالیم این که افرادی اکثر. نیست معده

 پزشک چگونه بيماری را تشخيص مي دهد؟

اکثر افراد ابتدا به پزشددم رانوادگی رود )پزشددم ع ومی( مراجعه می کنند. پزشددم ع ومی مع ور بی ار را مورد معاینه قرار 

شم ع ومی احت ار سبرداری می کند. پز ست انجال سزمایش های رزل و یا عک  برای انجال این سزمایش ها و می دهد، و درروا



صص(،  شم متخ ستان )و یا مطب پز ستان ارجاع می دهد. در بی ار صص، بی ار را به بی ار شم متخ داوره با پز ه چنین م

پزشم سابقه پزشکی بی اری را می پرسد و سپس وی را معاینه میکند. بی ار احت ار یم سزمایش رون و انجال عکس برداری 

سینه را رو سه  شم از بی ار می از قف شود. ه چنین احت ار پز سالمت ع ومی وی کنترل می  سیله  شت که به این و اهد دا

رواهد که یم ن ونه از مدفوع رود را به سزمایددددگاه تحویل دهد تا از جهت وجود رون در مدفوع مورد بررسدددی قرار گیرد. 

شم  شود و پز سرطان معده انجال می  دخیص  دا  بعدی ه گی در جهت ت احت ار می رواهد که بی ار یکی از سنها را سزمای

 انجال دهد. این سزمایش ها شامل موارد زیر است:

 باريم خوراکي:

س ت مایعی به نال  ست  -« باریم»در این ق دخص ا شود و طرح کلی مری و معده  –که در رادیولوژی به روبی م بلعیده می 

ستان  س ت رادیولوژی بی ار ست در ق ساعت قبل از ن ایان می گردد. ای ت شش  شود که  سته می  دود. از بی ار روا انجال می

سفید رنگی  س ت رادیولوژی به بی ار مایع  شامید. در ق ست، چیزی نخورید و نیا ست  –انجال ت داده رواهد  –که حاوی باریم ا

مسیر عبور باریم از شد تا بخورید. در حین اینکه بی ار به راحتی روی تخت دراز کدیده شده است، پزشم می تواند به روبی 

طریق معده را در تصددویر رادیولوژی ببنید. برای اینکه تصددویر واضددح تر گردد اتار را در طول انجال سزمایش تاریم می کنند و 

 موقعیت تخت را در جها  متفاو  تغییر می دهند تا به این وسیله باریم بتواند به روبی در معده جریان داشته باشد.

ستار احت ار در  انجال سزمایش باریم شم یا پر ست. پز دد و مقداری ناراحت کننده ا ساعت طول می ک روراکی در حدود یم 

 اتار حضور دارند و به سؤار  بی ار پاسخ می دهند.

ه چنین پس از انجال سزمایش باریم روارکی بی ار احساس روبی نخواهد داشت و بهتر است یکی از دوستان یا بستگان وی را 

اهی کند. برری اوقا  باریم می تواند سبب بروز یبوست شود و احت ار رزل است که بی ار برای چند روزی بعد از تا منزل ه ر

 انجال سزمایش، از مسهل ها استفاده کند.

 گاستروسکوپي

شود ولی این تست به پزشم اجازه می دهد که دارل معده را بررسی کند. گاستروسکوپی مع ور به  ور  سرپایی انجال می 

ست که معده حت ا  سکوپی رزل ا سترو شد. قبل از گا ستان هم نیاز با شدن در بی ار ستری  شب ب ست به یم  به ندر  م کن ا

 رالی باشد بنابراین از بی ار رواسته میدود که از شب قبل از انجال سزمایش چیزی نخورد و نیاشامد.

دیده، مع ور  شود، تا وی هنگامی که بی ار به راحتی روی تخت دراز ک سرال بخدی به  ور  دارل وریدی، به وی تزریق می 

را رواب سلود کند و هر گونه ناراحتی در طول انجال سزمایش را کاهش دهد. سددپس گلو را به وسددیله اسددپری بی حس کننده 

عبور می  از مری –که شبیه یم تلسکوپ باریم و قابل انعطاف است  –موضعی، بی حس می کنند و پزشم گاستروسکوپ را 

دهد و وارد معده می کند. پزشم از طریق گاستروسکوپ دارل معده را می بیند و بررسی می کند ه چنین می توان از درون 

معده عکسبرداری کرد و نیز ن ونه ای کوچم از سلولها را )بیوپسی( جهت بررسی میکروسکوپی رارم کرد. گاستروسکوپی می 

 ک نیست. تواند ناراحت کننده باشد ولی دردنا

 بعد از گذشت چند ساعت اثر سرال بخش از بین می رود و بی ار می تواند به رانه باز گردد.

پس از گاستروسکوپی، بی ار برای چند ساعتی ن ی تواند رانندگی کند، لذا بهتر است شخصی از بستگانش وی را ه راهی کند 

 استروسکوپی دچار گلو درد می شوند.و او را به رانه بازگرداند. بعضی از افراد بعد از انجال گ

 این امر طبیعی است و بعد از چند روزی برطرف می شود.

 ساير آزمايشات:

چنانچه سزمایدهای قبلی ندان دهد که بی ار دارای سرطان معده است پزشم برای بررسی انتدار بی اری انجال سزمایش های 

ک م می کند تا بهترین راه درمان را برای را برای وی انتخاب کند.  دیگری را دررواست میکند انجال این سزمایش ها به پزشم

 این سزمایش ها احت ار شامل موارد ذیل است:

CT :اسکن 



سی تی اسکن نوع دیگری از رادیولوژی است. چندین تصویر از منطقه مورد نظر برداشته می شود و وارد کامپیوتر می گردد تا 

 ندان می دهد. دیم تصویر تلفیقی از درون بدن را 

ساعت قبل از انجال سی تی اسکن چیزی نخورد  4در روز انجال سی تی اسکن از بی ار رواسته می شود که حداقل برای مد  

صو ی سکن، به بی ار مایع مخ شامد. در بخش رادیولوژی نزدیم به زمان انجال ا که در رادیولوژی به روبی ن ایان می  -و نیا

شود تا بخو –شود  ست،داده می  دیده ا سکن به تنهایی  CTرد. در حالی که بی ار به راحتی دراز ک شود . ا سکن انجال می  ا

سکن می توانند به رانه  دد. اکثر افراد بزودی پس از انجال ا سی الی چهل دقیقه دراز بک ست ولی بی ار باید حدود  بدون درد ا

 بازگردند. 

 اسکن ايزوتوپ کبد

ادیو اکتیو به  دور  وریدی )دارل ر(( تزریق می شدود. حدود بیسدت دقیقه بعد، اسدکن برای انجال این سزمایش، یم ماده ر

سیار  شود و ب دخص می گردد. مقدار رادواکتیوی که در این سزمایش بکار برده می  شود و نواحی غیر طبیعی م کبد انجال می 

 کم است و عوارض رطرناکی در پی نخواهد داشت.

 سونوگرافي

م  ددوتی برای ایجاد تصددویر از ناحیه معده و کبد اسددتفاده می شددود . سددونوگرافی در بخش رادیولوژی در این سزمایش از اموا

 بی ارستان انجال می شود.

شبیه  سیله کوچم  سپس یم و شود.  شکم پخش می  سطح  صو ی بر  دیده، ژل مخ دت دراز ک در حالی که بی ار به پ

کدیده می شود. انعکاس این اموام با استفاده از کامپیتور تبدیل بر روی سطح شکم  -که اموام  وتی تولید می کند -میکروفن

ست و  شود. این سزمایش بدون درد ا سونوگرافی برای اندازه گیری اندازه و موقعیت تومور نیز بکار برده می  شود.  صویر می  به ت

 چند دقیقه ای بیدتر طول ن ی کدد.

 چند نوع درماني بکار برده مي شود؟

 )پرتودرمانی( و شی ی درمانی به تنهایی یا با هم در درمان سرطان معده بکار برده می شوند. جراحی، رادیوتراپی

پزشم با توجه به عوامل مختلفی از ج له سن، سالمت ع ومی، اندازه و نوع تومور و ن ای میکروسکوپی تومور و میزان انتدار 

 سن در رارم از معده، نوع درمان را انتخاب می کند.

شود، درماناحت ار بی سایر افراد به طرر متفاوتی با سنچه در مورد وی انجال می  شد که  ستان متوجه رواهد   می   ار در بی ار

 .شوند

شکان دیدگاههای مختلفی در مورد نحوه درمان دارند. چنانچه  ست و نیز اینکه پز این امر اغلب به دلیل تفاو  در نوع بی اری ا

 رد بدون ترس و واه ه سنرا با پزشم یا پرستار رود درمیان بگذارد.بی ار در مورد درمان رود سؤالی دا

 جراحي

ص یم می گیرد و سنرا با بی ار مطرح رواهد کرد.  سرطان، در مورد نحوه جراحی ت دار  پزشم با توجه به نوع، اندازه و میزان انت

سا ل متعاقب سن،  سازد. بی ار باید بداند که پیش از انجال جراحی پزشم باید در مورد ع ل جراحی، عوارض و م بی ار را مطلع 

 هیچ ع ل جراحی یا هر نوع درمان دیگری بدون رضایت وی انجال نخواهد شد.

جراحی سرطان معده به  ور  برداشتن کامل یا قس تی از معده انجال می شود؛ در چنین بی ارانی، پس از ع ل، غذا به جای 

شد. سته و هضم رواهد  شک در حین ع ل جراحی، غدد لنفاوی موجود در ناحیه مورد جراحی نیز م کن  معده در روده باریم 

است برداشته شوند چرا که در اولین جایی هستند که بی اری به سن انتدار می یابد. برری اوقا  م کن است سرطان، گذرگاه 

و روده ایجاد کند تا غذا بتواند از  غذا از معده به روده را مسدود کرده باشد در این  ور  م کن است جراح ارتباطی بین معده

 طریقی )به جز ناحیه بسته شده( وارد روده شود. )این بحث را در ش اره سینده نیز ادامه رواهیم داد(.
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