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 معده سرطان
 زمانی شروع می شود که سلول های معده شروع به رشد غیرقابل کنترل می کنند.سرطان معده 

 روده یا پانکراس کبد، ،(بزرگ روده) رکتوم یا کولون سرطان مانند دهد، رخ شکم در تواند می که دیگری های سرطان با معده سرطان

 .باشند داشته متفاوتی های درمان و متفاوت های دیدگاه متفاوت، عالئم توانند می ها سرطان این. است متفاوت کوچک
 .شوند می شروع الیه این از معده های سرطان اکثر. شود می ساخته گوارشی های آنزیم و معده اسید اینجا در. است مخاط،  الیه ترین داخلی

 قرار تاثیر تحت را فرد( انداز چشم) آگهی پیش و درمانی های گزینه تواند می که هستند، مهم سرطان( وسعت) مرحله تعیین در ها الیه

 ترگسترده درمان به زنیا است ممکن و شودمی ترپیشرفته مرحله کند،می رشد ترعمیق هایالیه به مخاط از سرطان که همانطور. دهد

 .باشد

 پوشش در اغلب سرطانی پیش تغییرات واقعی، سرطان یک ایجاد از قبل. کند می رشد کندی به متمادی سالیان طی در معده سرطان

 .شوند نمی شناسایی اغلب بنابراین شوند، می عالئم ایجاد باعث ندرت به اولیه تغییرات این. دهد می رخ معده( مخاط) داخلی

 محل. دارند متفاوتی پیامدهای و کنند ایجاد مختلفی عالئم توانندمی شوند،می شروع معده مختلف هایبخش از که هاییسرطان

 . دهد قرار تاثیر تحت را درمانی های گزینه تواند می نیز سرطان

 

 معده سرطان انواع 

 (Adenocarcinomas)  آدنوکارسینوما

 پوشش ترین داخلی در ای غده های سلول از ها سرطان این. هستند آدنوکارسینوم( درصد 95 تا 90 حدود) معده های سرطان بیشتر

 .شوند می ایجاد( مخاط) معده

 (Gastrointestinal stromal tumors)  گوارش دستگاه استرومایی تومورهای

 . شوند می شروع کژال بینابینی های سلول نام به معده دیواره های سلول اولیه بسیار اشکال در معمول غیر تومورهای این

 (Neuroendocrine tumors) نورواندوکرین تومورهای

 برخی در که شوند می شروع( گوارش دستگاه های قسمت سایر یا) معده های سلول در( NETs) ریز درون غدد عصبی تومورهای

 به ها NET بیشتر. کنند می عمل( ریز درون غدد) ساز هورمون های سلول مانند دیگر برخی در و عصبی های سلول مانند جهات

 .کنند پیدا گسترش و کرده رشد سرعت به توانند می آنها از برخی اما کنند، نمی سرایت دیگر های اندام به و کنند می رشد کندی

 (Lymphomas) لنفوم

 می شروع بدن دیگر های قسمت در معموال ها لنفوم. شوند می شروع ها لنفوسیت نام به ایمنی سیستم های سلول در ها سرطان این

 بستگی عوامل سایر و لنفوم نوع به ها سرطان این انداز چشم و درمان. شوند شروع معده دیواره در توانند می آنها از برخی اما شوند،

 .دارد

 

  51اطالعیه شماره :



 

 

 عالئم 
 فیضع یاشتها 

 وزن  کاهش 

 شکم  درد 

 ناف یمبهم در شکم، معموال باال یناراحت 

 کوچک ییوعده غذا کیفقط بعد از خوردن  یریس احساس 

 سوء هاضمه ایسر دل  سوزش 

 بدون خون ایبا  استفراغ - تهوع حالت 

 در شکم عیتجمع ما ای تورم 

 در مدفوع خون 

 (یکم )کم خون اریقرمز بس یداشتن گلبول ها جهیضعف در نت ای یخستگ احساس 

 (در صورت گسترش سرطان به کبد )(رقانیشدن پوست و چشم ) زرد 

از سرطان معده،  ریغ ییزهایاز چ یناش ادیعالئم به احتمال ز نیا شتریبکند.  یم جادیا یبه ندرت عالئم هیاولسرطان معده در مراحل 

 کیکه هر  یافرادبنابراین  باشد زیسرطان ن گریاز انواع د یعالئم ممکن است ناش نیاز ا یبرخو  زخم است ای یروسیمانند عفونت و

 کرد. را شروع و درمان دایبتوان علت را پ ازیکنند تا در صورت ن مراجعهبه پزشک  دی، با مشکالت را دارند نیاز ا

 

 هاریسک فاکتور 

 جنسیت 

 از زنان است. شتریسرطان معده در مردان ب

 سن 

که به سرطان معده  ی. اکثر افرادابدییم شیخطر افزا نیسن ا شیاما با افزا فتد،یتر اتفاق بسرطان معده ممکن است در افراد جوان

 هستند. یسالگ 80 ای 70، 60شوند در دهه  یمبتال م

 تیقوم 

 هیانوسیاق/ییایآس ریو ساکنان جزا ییکایآمر انی، بومو آفریقایی تبار تبار ییایاسپان یها ییکایمتحده، سرطان معده در آمر االتیا در

 است. ییایاسپان ریغ دپوستانیاز سف شتریب

 ایجغراف 

 دهیکمتر د یشمال یکایو آمر قایدر آفر یماریب نیتر است. ا عیشا یو مرکز یجنوب یکایآمر،شرق اروپا  ا،یشرق آسسرطان معده در 

 شود. یم

 وزن 

 ( مرتبط است.یمر یکیمعده در نزد ی)قسمت فوقان ایکارد یخطر ابتال به سرطان ها شیبا افزا یچاق ایاضافه وزن 

  رژیم غذایی 

 ،شور یحفظ شده با نمک است، مانند ماه یاز غذاها یادیز ریآنها شامل مقاد ییغذا میکه رژ یافرادخطر ابتال به سرطان معده در 

 .ابدی یم شیافزا و ترشی سبزیجات گوشت



 

 

را  ایرکاردیخطر ابتال به سرطان معده غ ،شده به طور منظم یذغال ای یشده، کباب یفرآور یرسد که خوردن گوشت ها ینظر م به

 دهد. یم شیافزا

تازه )به  یها وهیم یادیخوردن مقدار زو  دهد یم شیخطر ابتال به سرطان معده را افزا ادیبه احتمال ز بودن میوه در رژیم غذایی کم

 دهد. یخطر ابتال به سرطان معده را کاهش م،خام جاتیمرکبات( و سبز ژهیو

 الکل 

 دهد.  یم شیمصرف الکل احتماال خطر ابتال به سرطان معده را افزا

 سیگار 

  .یمر یکیمعده در نزد یقسمت فوقان یسرطان ها یبرا ژهیدهد، به و یم شیخطر ابتال به سرطان معده را افزا گاریس

 معده یقبل یجراح 

 شتریمانند زخم برداشته اند، ب یسرطان ریغ یها یماریدرمان ب یاز معده خود را برا یکه بخش یاحتمال بروز سرطان معده در افراد

وجود  یشتریمضر ب یها یدهد باکتر یکند، که اجازه م یم دیتول یکمتر دیباشد که معده اس لیدل نیممکن است به ا نیاست. ا

سرطان  نی. ادیافزایخطر ب شیممکن است به افزا زین ی( صفرا از روده کوچک به معده پس از جراحبانیداشته باشند. رفالکس )پشت

 شوند. یم جادیا یها معموالً سال ها پس از جراح

 معده پیاز انواع پول یبرخ 

( یالتهاب یها پیپول ای کیپرپالستیها پیها )مانند پول پیپوشش معده هستند. اکثر انواع پول یرو یسرطان ریغ یها توده ها پیپول

 لیبه سرطان تبد توانندیاوقات م یگاهز آدنوماتو یهاپیدهند. اما پول شیرسد خطر ابتال به سرطان معده را در افراد افزا یبه نظر نم

 شوند.

 پرنیشیوز یکم خون 

از  B12 نیتامیجذب و یسازند که بدن برا ی( مIF) یبه نام فاکتور داخل یدر پوشش معده به طور معمول ماده ا یخاص یها سلول

 یبدن در ساخت گلبول ها ییمواجه شوند که بر توانا B12 نیتامیممکن است با کمبود و یکاف IFدارد. افراد بدون  ازیغذاها به آن ن

 یشود، م یم دهینام وزیشیپرن یکه کم خون یماریب نیکند. ا جادیا زیرا ن یگریتواند مشکالت د یگذارد و م یم ریتأث دیقرمز جد

سرطان معده  بهخطر ابتال  ،افراد در این  .شود جادیمعده ا یاز انواع جراح یبرخ نیو همچن یمنیخودا طیشرا یتواند در اثر برخ

 .یابد یم شیافزا

 ریمنتر یماریب(Menetrier disease) (کیپرتروفیاه ی)گاستروپات 

معده  دیمعده و کاهش سطح اس یبزرگ در پوشش داخل یهانیچ جادیمعده باعث ا یاز حد پوشش داخل شیرشد ب ط،یشرا نیا در

 .دهد یم شیکه چقدر خطر ابتال به سرطان معده را افزا ستیمشخص ن قاًینادر است، دق اریبس یماریب نیکه ا یی. از آنجاشودیم

 یارث یسرطان یسندرم ها (Inherited cancer syndromes) 

تواند خطر ابتال به سرطان معده  یشود که م یم یطیبرند که منجر به شرا یخود به ارث م نیرا از والد یژن یاز افراد جهش ها یبرخ

 دهند. یم لیمعده را در سراسر جهان تشک یاز سرطان ها یتنها درصد کم یارث یسندرم ها نیدهد. ا شیرا در آنها افزا

 یسرطان معده منتشر ارث (Hereditary diffuse gastric cancer) 

نادر است، اما خطر ابتال به سرطان معده در  تیوضع نیدهد. ا یم شیخطر ابتال به سرطان معده را به شدت افزا یسندرم ارث نیا

نیز لوبوالر  یتهاجم نهیسندرم در معرض خطر ابتال به سرطان س نای به مبتال زنان. است ٪70تا ، افراد مبتال  انیدر م یطول زندگ

 .هستند



 

 

 نچیسندرم ل (Lynch syndrome  )کولورکتال( ی)سرطان ارث 
 دهد.  یم شیرا افزا گرید یسرطان ها یاست که خطر ابتال به سرطان کولورکتال، سرطان معده و برخ یارث یکیاختالل ژنت کی نچیل سندرم

 یآدنوماتوز خانوادگ پوزیپول (Familial adenomatous polyposis) 

 نیکنند. افراد مبتال به ا یاوقات در معده و روده م یدر روده بزرگ و گاه یادیز یها پیشروع به پول نییپا نیاز سن، مبتال  افراد

 خطر ابتال به سرطان معده هستند.  شیافزا یابتال به سرطان روده بزرگ و کم یبرا ییباال اریسندرم در معرض خطر بس

 مالیپروگز پیآدنوم و پول ( معدهGastric adenoma and proximal polyposis of the stomach) 

 دهند. یم شیکنند و خطر ابتال به سرطان معده را افزا یم جادیدر معده ا یادیز یها پیپول، افراد مبتال

  سندرمLi-Fraumeni 
 نسبتاً جوان هستند.  نیاز سرطان از جمله ابتال به سرطان معده در سن یسندرم در معرض خطر ابتال به انواع مختلف نیافراد مبتال به ا

 ( سندرم پوتز جگرزPeutz-jeghers) 

 یم پیها و مثانه دچار پول هیر ییهوا یمجار ،ینیاز جمله ب ینواح ریدر سا نیدر معده و روده و همچن یماریب نیافراد مبتال به ا

شود. افراد مبتال  ینواح ریلب ها، داخل گونه ها و سا یمانند کک و مک رو رهیت یلکه ها جادیا باعثتواند  یم نیهمچن PJSشوند. 

 هستند.  نهینوع سرطان از جمله سرطان روده بزرگ، پانکراس، معده و س نیدر معرض خطر ابتال به چند PJSبه 

 سرطان معده یسابقه خانوادگ 

از سندرم  یکیبدون  یفرزندان( هستند که سرطان معده داشته اند، حت ایخواهر و برادر  ن،ی)والد کیبستگان درجه  یکه دارا یافراد

 هستند.  یماریب نیدر معرض ابتال به ا شتریداده شد، ب حیکه در باال توض یسرطان ارث یها

 جیرا ریمتغ یمنینقص ا (Common variable immune deficiency) 

تواند منجر به عفونت  یم نیها بسازد. ا کروبیمحافظت در برابر م یبرا یکاف یباد یتواند آنت ینم یمنیا ستمیافراد مبتال ، س در

در معرض  شتریب CVIDخطرناک شود. افراد مبتال به  یو کم خون کیآتروف تیاز جمله گاستر گر،یمشکالت د نیمکرر و همچن یها

 ابتال به لنفوم معده و سرطان معده هستند.

 بار  نیاپشت روسیعفونت و 

 روسیو نیبه ا ینوجوان ای یخود معموالً در کودک یاز زندگ یاکثر افراد در دوره ا.شود  یم یبار باعث مونونوکلئوز عفون نیاپشت روسیو

 شوند. یمبتال م

EBV درصد افراد مبتال  10تا  5حدود  یسرطان یدر سلول ها نیاز اشکال لنفوم مرتبط است. همچن یبا سرطان نازوفارنکس و برخ

 یسرطان ها ،ریخ ایشود  یواقعاً باعث سرطان معده م روسیو نیا ایکه آ ستیشود، اگرچه هنوز مشخص ن یم افتیبه سرطان معده 

 .به گسترش دارند یکمتر لیو تما ارندد یرشد کندتر EBVعده مرتبط با م

 مشاغل خاص 

 ابتال به سرطان معده هستند. یبرا یشتریدر معرض خطر ب کیغال سنگ، فلز و الستذ عیرسد کارگران در صنا یبه نظر م

 یداشتن گروه خون A 

از انواع سلول ها وجود  گرید یقرمز و برخ یشود که به طور معمول در سطح گلبول ها یاطالق م یبه مواد خاص یخون یها گروه

 یشتریدر معرض خطر ب A یگروه خون یناشناخته، افراد دارا لیمهم هستند. به دال قیتزر یخون برا قیگروه ها در تطب نیدارند. ا

 .ندابتال به سرطان معده هست یبرا

 



 

 

 پیشگیری 

 وزن مناسب (1

 به وزن مناسب و حفظ آن ممکن است خطر ابتال را کاهش دهد. دنیرس 

 منظم یبدن تیفعال انجام (2

 کمک کند. زیممکن است به کاهش خطر ابتال به سرطان معده ن 

 غذایی سالم میرژ (3

 مویدهد. مرکبات )مانند پرتقال، ل یکاهش م زیتازه احتماال خطر ابتال به سرطان معده را ن جاتیو سبز وهیم یادیمقدار ز یحاو رژیم

از  یبرخ یتوانند سطوح خون یفروت م پیفروت و آب گر پیکه گر دیباشند، اما توجه داشته باش دیفروت( ممکن است مف پیو گر

مورد  نیخود در ا یبهداشت یمراقبت ها میخود با ت ییغذا میفروت به رژ پیدهند. قبل از افزودن گر رییشما را تغ یمصرف یداروها

 .دیصحبت کن

رنگارنگ و غالت  جاتیو سبز هاوهیکنند که شامل انواع م یرویسالم پ ییغذا یکه افراد از الگو کندیم هیتوص کایانجمن سرطان آمر* 

 .شود زیبا شکر پره شدهنیریش یهایدنینوش شده،یقرمز و فرآور یهاکامل است و از مصرف گوشت

 عدم مصرف الکل (4

محدود کردن آن ممکن است خطر ابتال به  ایاجتناب از الکل  نیدهد، بنابرا یم شیالکل احتماالً خطر ابتال به سرطان معده را افزا 

 آن را کاهش دهد.

 دنینکش گاریس (5

دهد. مصرف تنباکو خطر ابتال  شی( را افزایقسمت به مر نیتر کیمعده )نزد یباال یتواند خطر ابتال به سرطان ها یم دنیکش گاریس

 دهد.  یم شیافزا زیسرطان را ن گریاز انواع د یاریبه بس

 یلوریپ کوباکتریدرمان عفونت هل (6

 دیندارند با یعالمت چیآلوده است اما ه یلوریپ کوباکتریهل یکه پوشش معده آنها به طور مزمن به باکتر یافراد ستیمشخص ن هنوز

 یلوریپ کوباکتریبه افراد مبتال به عفونت هل کیوتیب یاز مطالعات نشان داده اند که دادن آنت ی. برخریخ ایدرمان شوند  کیوتیب یبا آنت

 د.ابتال به سرطان معده را کاهش ده در معده را کاهش دهد و خطر یسرطان شیپ عاتیممکن است تعداد ضا

 مصرف آسپرین (7

ناپروکسن خطر ابتال  ای بوپروفنی( مانند اNSAIDs) یدیاستروئ ریغ یضد التهاب یداروها ریسا ای نیرسد استفاده از آسپر یبه نظر م

روده بزرگ و سرطان روده بزرگ را کاهش  پیتوانند خطر ابتال به پول یم نیداروها همچن نیدهد. ا یبه سرطان معده را کاهش م

 یدر برخ یخطرات بالقوه سالمت ری( و ساینده زندگکن دیتهد ی)و حت یجد یداخل یزیتوانند باعث خونر یم نیدهند. اما آنها همچن

 کنند.  ینم هیاز سرطان معده توص یریشگیپ یها را به طور خاص برا NSAIDافراد شوند.اما پزشکان به طور معمول مصرف 

 منبع :
cancer.html-stomach-is-cancer/about/what-https://www.cancer.org/cancer/stomach 

 

 کارشناس مرکز اطالع رسانی دارو و سموم معاونت غذا و دارو کاشان تهیه و تنظیم :

https://www.cancer.org/cancer/stomach-cancer/about/what-is-stomach-cancer.html

