
  . معده یکی از اعضای موجود در شکم و بخشی از دستگاه گوارش می باشد و مانند هر کدام از اعضای دیگر مستعد ابتال به سرطان می باشد

مختلف می باشد که ترشحات قسمت  ۵معده عضوی کیسه مانند و دارای . پس از اینکه غذا جویده و بلعیده شد از طریق لوله ای به نام مری از دهان وارد معده می شود 

سرطان در هر کدام از این مناطق پنجگانه ممکن است شروع شود و گاهی عالئم و میزان بهبودی برحسب محل ابتال تفاوت می . مختلفی برای هضم اولیه غذا ترشح می کنند 

 . کند

باشد الیه مخاطی نامیده می شود و اکثر سرطانهای معده نیز از این قسمت شروع می  داخلی ترین الیه که حائز اهمیت خاص می. دیواره معده از پنج الیه تشکیل شده است 

 .هر چه سرطان به بافتهای زیرین نفوذ نماید احتمال بهبودی کاهش می یابد  . شود

 

مصرف طوالنی ه در سرطان معده عوامل محیطی بیشتر از ژنتیک دخیل می باشد یند ک را سرطان معده می گو  در معده  بدخیم  های سلول  کنترل  رشد بدون

جراحی معده  ،کاهش اسیدیته معده، عفونت بانوعی باکتری با نام هلیکوباکترپیلوری غظت باالیی از نیتراتها درغذاهای دودی خشک ونمک سود؛ 

مل موثر در ایجاد سرطان معده از عوا...  ،زخم های معده وبرخی پولیپها (ی شودبیماریی که درخالل آن جدارمعده دچار تحلیل م) ،گاستریت آتروفیک 

 . است 

کاهش . ودسرانه بهبود پیدا کنندعالئم و نشانه های اولیه سرطان معده گول زننده و مشابه ناراحتیهای گوارشی است به طوریکه افراد سعی دارند با پرهیز غذایی و درمان خ

در مراحل اولیه ناراحتیهای گوارشی چون تهوع، بی اشتهایی، کاهش وزن، درد مالیم و متناوب و در مراحل . عالمت مهمی در تشخیص سرطان معده استوزن و بی اشتهائی 

متی ایجاد نمی کنند با رشد سرطانهای سطحی دراکثر موارد عال.و در مراحل پیشرفته تر استفراغ خونی بروز می کند( ملنا)پیشرفته وجود خون در مدفوع و مدفوع سیاه رنگ

اشتهایی که غالباً با تهوع خفیف همراه  بی. تومور بیمار از ناراحتی درقسمت فوقانی شکم شکایت دارد که از یک احساس پری مبهم بعد از غذا خوردن تا درد شدید متغیر است

 .می شود می باشد، شایع است ولیکن شکایت اولیه بیمار نمی باشد درنهایت کاهش وزن ایجاد

 : ـل در سرطان معده در کـ

سال این موارد را جدی بگیرند، چرا که احتمال دارد این عالئم، هشداری درباره  04نفخ و سنگینی سردل را دارد و الزم است افراد باالی  تمام عالئم سوءهاضمه مانند درد،

 .سرطان معده باشند
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