مقدمه:
معده یکی از اعضای موجود در شکم و بخشیی از
دستگاه گوارش می باشد و مانند هی دیداا از
اعضای دیگ  ،مستعد ایتال به س طان می باشد.
پس از اینکه غذا جویده و بلعیده شد ،از طی یی
لوله ای به ناا م ی از دهان وارد معده می شود.
معده ،عضوی دیسه ماننید و دارای  5قسیتی
مختلف می باشد ده ت شحات مختلفی ب ای هضیم
اولیه غذا ت شح می دنند .س طان در ه دداا از
این مناط پنجگانه متکن اسی

شی وش شیود و

ایجاد می شود .این تغیی ات اولیه به ندرت عالئم

 آماده سازی نامناسب غذا

ایجاد می دنند و تشخیص داده نتی شوند.

 مص ف غذاهای مانده

تعلی بش  ،پیشگی ی از ب وز

با دان

س طان ها یا دنت ل عوامل خط  ،مقدور و
تشخیص زودرس با هدف درمان قطعی در
اس  .تختین زده می شود ده بی

سوا تتاا موارد س طان ها قابل
پیشگی ی و یک سوا دیگ به ش ط
تشخیص زودهنگاا ،بالقوه درمان پذی می
باشند.

دیییواره مییعییده از
پنج الیه تشیکیییل

معده:

اهتی

خاص میی

باشد ،الیه مخاطیی
نامیده می شود و ادث س طان های معده از ایین
قست

ش وش می شود .ه چه س طان به بیاتی

های زی ین نفوذ نتاید ،احتتال بهبیودی دیاهی

غذاخوردن ،تهوش خفیف ،داه



م حله پیش تته :وجود خون در میدتیوش،
استف اغ ،داه

 ابتال به گاست ی
 سن (بی

مزمن

از  55سال)

 جنس مذد
 رژیم غذایی (پ نتک ،دم میوه و دم سبزی)
 دم خونی
 سیگار

می یابد.

 متاپالزی روده

س طان معده در طی سالیان و به آرامی رشد میی

 پولیپ معده

دند ،ولی قبل از اینکه س طان به معنای واقیعیی

 مص ف غذاهای حاوی نیت ات باال (تس

دلته ایجاد شود ،تغیی اتی در الیه های معده

 مص ف غذاهای نتک سود و دودی شده

وزن بدن بیدون عیلی

قابل توجیه ،درد معده ،زردی ،تجتی

روبان بنف
معده با بادت ی هلیکوبادت پیلوری

تود)

اشیتیهیا،

سوزش س ِ دل

در داخل شکم ،اختالل بل

عوامل زمینه ساز ابتال به س طان
 عفون

م حله اولیه :سوءهاضته و ناراحتی معده،
احسییاس نییفیید و بییاد د ی دن بییعیید از

از یک

متفاوت می باشد.

ت ین الیه ده حائیز



مورد بسیاری از س طان ها امکان پذی

گاهی عالئم و میزان بهبودی ب حسب محل ابیتیال

شده اس  .داخلی

عالئم س طان معده:

 :نتاد جهانی

مبارزه با س طان معده

آ

تشخیص:


معاینه بالینی و ش ح حال :ارزیابی عادات و
وضعی

سالم

و بیییتیاری بیییتیار ،انیجیاا

معاینات بالینی


ررسی پیارادیلییینیییک :شیتیارش دیامیل
سلولهای خونی ،ب رسی وجود خون مخفی در
مدتوش ،آزمون بلی

بیارییم ،آنیدوسیکیوپیی

توقانی ،نتونه ب داری ،سی تی اسکن

س طان معده

درمان:


ج احی :رایج ت ین درمات ب ای هته م احیل
س طان بوده ده به صورت نسبی ییا دیامیل
معده ب داشته می شود.

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی



شیتی درمانی



اشعه درمانی



درمان بیولوژیک (اسیتیفیاده از سیلیولیهیای
ایتنی ساخته شده در آزمایشگاه ییا بیدن
بیتار ،ب ای تح یک سیسیتیم اییتینیی بیدن
جه

مبارزه بیشت )

پیشگی ی:


تیزیکی حداقل

 05دقیقه در  5روز هفته


عدا استعتال دخانیات و الکل



استفاده از  5وعده میوه و سیبیزییجیات در
روز



مص ف گوش

های ت آوری شده


اسالمی ،بیمارستان تخصصی پوست رازی
تلفن-55853555-55853655 :
55856585-55853655
تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:

دنت ل وزن با انجاا تعالی

محدودی

آدرس :خیابان وحدت اسالمی ،میدان وحدت

استفاده از غالت دامل

ق مز ییا گیوشی

55836656-5
55868535-6
55853886-6
55503555
پیامک0333003 :
نوبت دهی اینترنتی:
Website: Razihos.tums.ac.ir

ایمیلrazihospital@sina.tums.ac.ir:

