طزطاى هعسٍ
سرطان معده

تصویر آندوسکوپی از نوعی سرطان

سرطان معده (بَ اًگلیظیًْ )gastric cancer :عی طزطاى اطت ّ ػایعتزیي فزم آى ،آزًْکارطیٌْم یا
طزطاى غسزی زر هعسٍ اطت .طزطاى هعسٍ را هیتْاى رػس بسّى کٌتزل طلْلُای بسذین زر هعسٍ
زاًظت ]۱[.طایز فزمُای کوتز ػایع طزطاى هعسٍ ،ػاهل لٌفْها (طزطاى زرگیز کٌٌسٍٔ طیظتن لٌفاّی)
ّ طارکْها(طزطاى بافت ُنبٌس هاًٌس عضلَ ،چزبی یا عزّق ذًْی) اطت .طزطاى هعسٍ طالیاًَ باعث
هزگ حسّز یک هیلیْى ًفز زر طزتاطز جِاى هیػْز.

اُویت بیواری
ایي بیواری باعث هزگ افزاز بظیاری زر طزتاطز جِاى هیػْز .ػیْع ایي بیواری زر هززاى زّبزابز سًاى
اصت [ ّ ]۳چِارهیي طزطاى ػایع زر جِاى هحظْب هیگززز.
ایي طزطاى زر افزازی با گزٍّ ذًْی  Aػایعتز اطت .پظواًسُای طلْلِای جٌیٌی زر هزی ّ یک طْم
فْلاًی هعسٍ عاهلی بزای ابتال بَ طزطاى هعسٍ اطت .بمایای طلْلِای جٌیٌی لابلیت طزطاىی ػسى را
زارًس کَ با بزرطیُا ّ تظتُای تؼریصی هعوْل،رازیْگزافی ّ طی .تی .اطکي لابل ػٌاطایی
ًیظتٌس.
طزطاى هعسٍ زر هززاى پض اس طزطاى ریَ ػایعتزیي طزطاى اطت حال آًکَ زر سًاى طزطاى پظتاى ػایع
هؼاب ًاراحتیِای
ٍ
تزیي طزطاى بَ ػوار هیآیس .عالئن ّ ًؼاًَُای اّلیَ طزطاى هعسٍ گْل سًٌسٍ ّ
کٌٌس کاُغ
.
گْارػی اطت بَ طْریکَ افزاز طعی زارًس با پزُیش غذایی ّ زرهاى ذْزطزاًَ بِبْز پیسا
ّسى ّ بیاػتِایی عالهت هِوی زر تؼریص طزطاى هعسٍ اطت .زر هزاحل اّلیَ ًاراحتیِای گْارػی
چْى تِْع ،بی اػتِایی ،کاُغ ّسى ،زرز هالین ّ هتٌاّب ّ زر هزاحل پیؼزفتَ ّجْز ذْى زر هسفْع ّ
هسفْع طیاٍ رًگ (هلٌا) ّ زر هزاحل پیؼزفتَ تز اطتفزاغ ذًْی بزّس هیکٌس .اس زیگز عالین ایي بیواری
هیتْاى بَ هْارز سیز اػارٍ ًوْز :احظاص ذظتگی ،عسم ُضن غذاّ پض اس بشرگ ػسى غسٍ زرزُای
[]۴
پیاپی زر هعسٍ ّ اس ًؼاًَُای طزطاى هعسٍ هیباعز
بتاسگی یک گزٍّ بیي الوللی اس هحمماى با ابساع یک آسهایغ جسیس تٌفظی هْفك ػسًس اّلیي عالئن طزطاى
هزی یا هعسٍ را زر هست چٌس زلیمَ تؼریص زٌُس .گزٍّ بیي الوللی هحمماى اس کالج طلطٌتی
لٌسى  ،زاًؼکسٍ پشػکی زاًؼگاٍ کیل ّ آکازهی علْم جوِْری چک زر جزیاى یک هطالعَ هْفك بَ ابساع
ایي آسهایغ جسیس تٌفظی ػسًس.
ع تٌفظی بزذی تزکیبات ػیویایی کَ فمط زر باسزم بیواراى هبتال بَ طزطاى
زر ایي رّع جسیس ،با آسهای
هزی ّ هعسٍ ّجْز زارز ،بعس اس چٌس زلیمَ طالهت یا ّجْز بیواری طزطاى زر هزی ّ هعسٍ فزز هؼرص هی
[]۵
ػْز.

ّجْز ُلیکْباکتزپیلْری ّ اطتعساز ابتالء فزز بَ طزطاى هعسٍ اس فزضیات هْجْز زر زًیای پشػکی اطت،
حال آًکَ افشایغ اطیس هعسٍ،اطتعوال زذاًیات ،هصزف غذاُای ًوک طْز ػسٍ ّ زّزی ،افشایغ هصزف
غذاُای طزخ کززًی ُوگی اس عْاهل پزذطز بزای ابتالء بَ طزطاى هعسٍ ُظتٌس .آًسّطکْپی ّ
رازیْگزافی هعسٍ اس راُِای تؼریص طزطاى هعسٍ ُظتٌس .زر سذوِای هعسٍ احتوال طزطاًی ػسى
ّجْز زارز اس ایي رّ چٌاًچَ سذن هعسٍ ای پض اس  ۳هاٍ زارّ زرهاًی بَ زرهاى پاطد ًسُس اًسیکاطیًْی
بزای جزاحی هعسٍ اطت .افزاز با کْچکتزیي عالهت زر تغییز ّضعیت هشاج ،زفع ،بی اػتِایی ،تِْع ّ
کاُغ ّسى بایس بزای بزرطیِای بیؼتز بَ پشػک هترصص هزاجعَ کٌٌس.

