
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوالشافی

 از زیادی تعداد.است ایران در میر و مرگ شایع علت سومین سرطان
 میان این در که مبتال هستند گوارش دستگاه های سرطان به افراد این

 به فقط بیماری این بدانید باید اما.دارد قرار صدر در معده سرطان
 زندگی، نادرست الگوی سن، افزایش بلکه شود، نمی مربوط ژنتیک

 را شما توانند می همگی شغلی و محیطی های آلودگی و نامناسب تغذیه
 . دهند قرار آن به ابتال خطر درمعرض

 .سرطان معده1

شود و بعد  سرطان معده معموال از الیه مخاطی معده شروع می
 یکند.های دیگر انتشار پیدا م تدریج به الیه به

روی در مصرف نمک،  تغذیه نامناسب؛ زیاده عوامل خطرساز: 
های  شده؛ خوراکی گوشت قرمز، مواد غذایی کنسروی و فرآوری

حاوی نیترات و مواد نگهدارنده؛ فست فودها، مواد غذایی دودی شده، 
و  Eهای کهنه، کمبود سلنیوم، ویتامین  شده، خوراکی زغالی و سرخ

های محیط  خدر، آلودگیها، استعمال دخانیات و مواد م اکسیدان آنتی
های  درصد از زخم 01زندگی، عفونت هلیکوباکترپیلوری )عامل 

عشر(، چاقی، سابقه خانوادگی سرطان معده، استرس  معده و اثنی
سال،  01مزمن، زخم معده مقاوم به درمان، جنس مرد، سن باالی 

خونی بدخیم، بعضی از انواع پولیپ معده، عمل جراحی قبلی روی  کم
بعضی مشاغل خاص مثل فلزکاری و جوشکاری همگی از  معده و

 شوند.  کننده این سرطان محسوب می عوامل مستعد

سرطان معده ابتدا فقط ممکن است باعث سوءهاضمه،  عالئم ابتال:• 
اشتهایی، سیری زودرس و ترش  حالت تهوع، درد خفیف معده، بی

ر کردن شود. در مراحل پیشرفته نیز کاهش وزن، وجود خون د
تر استفراغ  مدفوع و مدفوع سیاه رنگ )ملنا( و در مراحل پیشرفته

 کند. خونی بروز می

 اسکن، تی سی سرطان معده معموال از طریق اندوسکوپی، تشخیص:• 
 داده تشخیص اندوسکوپی روش به اولتراسونوگرافی و آرآی ام

 .شود می

 از توان می باشد ای مرحله چه در سرطان اینکه به توجه با :درمان •

 .کرد استفاده پرتودرمانی و درمانی شیمی جراحی، های روش

 غالت انواع مصرف و خطرساز عوامل از دوری: پیشگیری •
 پیشگیری به مرکبات خصوص به تازه، های  میوه و سبزیجات کامل،

 از درصد 0 که آنجایی از همچنین. کند می کمک معده سرطان از

 

 

 

 معااااده ساااارطان دچااااار پااااایلوری هلیکوباااااکتر میکااااروب بااااه مبتالیااااان

 حتماا دارد وجاود معاده سارطان اولتان درجه بستگان در اگر شوند، می

 زخام اگار باراین عاالوه. کنیاد کن ریشاه بادنتان از را میکاروب این باید

 بیشاتری بررسای ماورد باید ندهد پاسخ درمان به ماه 3 از پس ای معده

 .شود جراحی لزوم صورت در و گیرد قرار

 مری سرطان.

 آن وسایله به غاذا کاه اسات ساینه قفسه در متری ساانتی 50 ای لوله مری،

 های ساالول از معمااوال مااری ساارطان. شااود می منتقاال معااده بااه دهااان از

 هاای بافت و ماری باه تادریج  باه بعاد و شاود می آغااز ماری درونی الیه

 .کند می پیدا انتقال آن اطراف

 اسااتعمال بااودن، مااذکر باااالتر، یااا سااال 50 ساان: خطرسللاز عوامللل •

 کاام مصاارف و نامناسااب غااذایی برنامااه الکلاای، مشااروبات و دخانیااات

 جاماد، روغان زیااد مصارف هاا، ویتامین و آهان کمباود سابزی، و  میاوه

 مفااارط، چااااقی کنساااروها، و گاااازدار نوشاااابه ترشااای، نماااک، شاااکر،

 و داغ خیلاای های نوشاایدنی مصاارف ریفالکااس، یااا معااده اسااید بازگشاات

 خانواده در مری سرطان سابقه

 ایجاد عالمتی معموال اولیه مراحل در مری سرطان :ابتال عالئم• 

 کند گیر مری در غذا شود می باعث تدریج به آن پیشرفت اما کند نمی

 دشوار نیز مایعات نوشیدن مدتی از بعد حتی. برگردد گاهی یا

 درد گلو، در برجستگی و توده احساس غذا، بلع هنگام درد.شود می

 ترش یا دل سر سوزش وزن، کاهش پشت، ناحیه و سینه قفسه در

 استفراغ با همراه سکسکه و مزمن سرفه صدا، گرفتگی کردن،

 .شوند می محسوب سرطان این عالئم از نیز آلود خون

 سالمت سوابق مورد در و معاینه را بیمار پزشک ابتدا: تشخیص •

 بیمار شرایط به توجه با سپس. کند می سوال او خانوادگی و شخصی

 از بعد معده و مری از عکسبرداری) باریم بلع تست خون، آزمایش

 درخواست برداری نمونه و اندوسکوپی ،(حاجب محلول نوشیدن

 .شود می

 از توان می باشد ای مرحله چه در سرطان اینکه به توجه با :درمان• 

 جراحی. کرد استفاده پرتودرمانی و درمانی شیمی جراحی، های روش

 پیشرفته مراحل در و دارد کاربرد سرطان اولیه مراحل در معموال

 در استنت دادن قرار. شود می انجام غذا عبور به کمک برای فقط

 .شود بلع بهبود باعث تواند می نیز اندوسکوپ طریقا از مری

 

 

 داغ، چای دخانیات، الکل، مصرف از اجتناب :پیشگیری• 

 مصرف شده، دودی یا پرنمک چرب، غذایی مواد و ترشیجات

 و پزشکی ای دوره معاینات انجام تازه، میوه و سبزی کافی، فیبر

 .استرس سطح کاهش

 کبد سرطان 

 راست سمت در ها دنده پشت و است شکم ارگان ترین  بزرگ کبد

 مضر مواد از خون پاکسازی نیز آن اصلی وظیفه. دارد قرار بدن

 غذا هضم به خاص های آنزیم و صفرا تولید با همچنین کبد. است

  های سلول از کبد بدخیم های   سرطان اغلب. کند می کمک

 کبد تومورهای بعضی حال این با. شوند   می آغاز کبد هپاتوسیت

 .هستند خیم خوش نیز

 ، هپاتیت ویروس یا هپاتیت ویروس با عفونت :خطرساز عوامل •

 توسط تولیدشده  سمی    ماده) آفالتوکسین الکل، حد از بیش مصرف

 و حبوبات سایرو زمینی بادام روی ها   کپک از خاصی انواع

 ،(یربهداشتیکهنه وغ های   دانه

 عالمتی ابتدایی مراحل در معموال کبد سرطان :ابتال عالئم •

 احساس یا درد مانند عالئمی باعث تدریج به پیشرفت با اما ندارد

 یا راست سمت های دنده زیر شکم باالیی بخش در سنگینی و توده

 احساس و اشتها کاهش شکم، نفخ و ورم راست، کتف به نزدیک

 و تهوع حالت ضعف، احساس وزن، کاهش زودرس، سیری

 و کمرنگ مدفوع ها،   چشم و پوست شدن زرد تب، استفراغ،

 .شود می یرقان از ناشی تیره ادرار

 و طحال کبد، شکم، ناحیه فیزیکی معاینه و بررسی :تشخیص• 

 در تغییر هرگونه یا توده وجود لحاظ از مجاور های   اندام سایر

 وجود لحاظ از پوست و ها   چشم معاینه ها؛ اندام شکل یا اندازه

 آرآی، ام اسکن، تی سی خون، های   آزمایش یرقان، عالئم

 .برداری نمونه و سونوگرافی

 و بیمار سن همچنین و بیماری پیشرفت به توجه با: درمان• 

 پیوند جراحی، های روش از توان می اش سالمت عمومی وضعیت

 دارودرمانی، ،(بندی  رنگ) امبولیزاسیون بافت، تخریب کبد،

 .کرد استفاده آنها از ترکیبی یا درمانی      شیمی پرتودرمانی،

 وزن حفظ سرطان، خطرساز عوامل از اجتناب: پیشگیری •

  ه واکسن تزریق الکل، مصرف از خودداری سالم، تغذیه مناسب،
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مصرف برای یکبار و شده استریل وسایل از استفاده ،B هپاتیت
 تزریق درون وریدی، سوراخ کردن، تاتو و....

 لوزالمعده سرطان. 

 آن بیرونی مترشحه غدد و دارد قرار معده باالی در لوزالمعده
 این. کنند می کمک غذا هضم به خاصی های آنزیم تولید با

 تولید با و است داخلی مترشحه غدد دارای همچنین عضو
. شود می خون قند کنترل باعث انسولین ازجمله هایی هورمون
 بیرونی مترشحه غدد به مربوط تواند می هم لوزالمعده سرطان

 درصد 50 حدود درواقع. باشد آن درونی مترشحه غدد هم و
 آغاز بیرونی مترشحه غدد از لوزالمعده های سرطان از

 موارد بیشتر در درونی مترشحه غدد تومورهای. شوند می
 .هستند خیم خوش

 دخانیات، مصرف سال، 51 باالی سن: خطرساز عوامل •
 یا لوزالمعده سرطان خانوادگی سابقه مذکر، جنسیت دیابت،
 و لوزالمعده مزمن التهاب بزرگ، روده و تخمدان سرطان

 چرب غذایی رژیم

 عالمتی هیچ اولیه مراحل در  لوزالمعده سرطان :ابتال عالئم• 
 مانند هایی نشانه تر پیشرفته مراحل در اما دهد نمی نشان خود از

 و پوست شدن زرد پشت، یا شکم فوقانی بخش در درد احساس
 حالت اشتها، کاهش ضعف، احساس ادرار، شدن تیره ها، چشم

 .شود دیده است ممکن وزن کاهش و استفراغ تهوع،

 پوست معاینه خانوادگی، و پزشکی سوابق بررسی: تشخیص.
 بررسی و شکم ناحیه لمس یرقان، عالئم لحاظ از ها چشم و

 ادرار صفرا، کیسه و کبد لوزالمعده به نزدیک نواحی تغییرات
 دیگر و لوزالمعده از اسکن تی سی و سونوگرافی مدفوع، و

 اندوسکوپیک بررسی شکم، درون خونی های رگ و ها اندام
  برداری نمونه و لوزالمعده و صفراوی مجاری

 از قبل و اولیه درجات در تنها لوزالمعده سرطان: درمان.
 نوع به توجه با. است درمان قابل بدن دیگر های بخش به انتشار

 و پرتودرمانی جراحی، های روش از توان می سرطان درجه و
 .کرد استفاده آنها از ترکیبی یا درمانی شیمی

 کم و سالم غذایی رژیم از پیروی دخانیات، ترک: پیشگیری 
 داشتن تازه، سبزی و میوه مصرف مناسب، وزن حفظ چرب،
 و قند و قرمز گوشت مصرف کاهش منظم، ورزشی برنامه

  کامل غالت و فیبر حبوبات، مصرف افزایش و شیرینی

 

 

 

 صفرا کیسه سرطان

کیسه صفرا یک ارگان کوچک شبیه گالبی است که زیر کبد قرار 
کند.  دارد. این کیسه از صفرای تولید شده توسط کبد نگهداری می

ها  درواقع کبد، مایع صفرا را برای کمک به هضم و تجزیه چربی
این مایع طی عمل هضم از کیسه صفرا به بخش کند.  تولید می

شود. سرطان کیسه صفرا نسبتا  پایینی دستگاه گوارش تخلیه می
 برابر آقایان است 5ها  نادر است اما شیوع آن در خانم

وجود سنگ کیسه صفرا یا سابقه ابتال به آن، عوامل خطرساز: 
کیست کلدوک )کیست پر از صفرا(؛ کیسه صفرای کلسیفیه 

های  )پوشانده شدن دیواره کیسه صفرا با رسوبات کلسیمی(، پولیپ
خصوص در  کیسه صفرا، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی به

سال، سابقه  50صنایع الستیک و بافندگی، مونث بودن، سن باالی 
 عفونت مزمن کیسه صفرا، مصرف دخانیات و اضافه وزن

الئم واضحی ایجاد سرطان کیسه صفرا ابتدا ععالئم ابتال:  •
تدریج با رشد تومور ممکن است روی معده فشار  کند. اما به نمی

خصوص در ناحیه فوقانی و سمت  وارد کند و باعث درد شکم به
توان به نفخ،  راست آن شود. از دیگر عالئم این سرطان می

دلیل، حالت تهوع و  خارش، تب، کاهش اشتها، کاهش وزن بی
 ره کرد.ها اشا زردی پوست و چشم

تشخیص سرطان کیسه صفرا در مراحل ابتدایی کمی  تشخیص:• 
های  ها و جراحی دشوار است. این بیماری معموال طی آزمایش

توان از  شود. با این حال برای تشخیص آن می غیرمرتبط کشف می
هایی مثل آزمایش خون برای بررسی عملکرد کبد و  روش

اسکن  تی وگرافی، سیبرداری از کیسه صفرا از طریق سون تصویر
 استفاده کرد. MRIو 

درمان این سرطان بستگی به پیشرفت آن دارد، برای مثال  درمان:

کند با جراحی و برداشتن کیسه  در مراحل ابتدایی پزشک سعی می

های درمانی  صفرا از گسترش سرطان جلوگیری کند. دیگر روش

عد از درمانی و پرتودرمانی نیز معموال بالفاصله ب مثل شیمی

 روند. جراحی به کار می

 انجام سرطان، خطرساز عوامل از اجتناب: پیشگیری• 

 و ها کیست ها، سنگ درمان و پیگیری منظم، های غربالگری

 سالم غذایی رژیم از پیروی دخانیات، ترک صفرا، کیسه های پولیپ

 .مناسب وزن حفظ و

 

 

 

 

 سمنان درمانی بهداشت وخدمات پزشکی علوم دانشگاه

 گرمسار معتمدی بیمارستان

 دستگاه سرطانهای در مراقبتی خود

 فوقانی گوارش

 

 آموزش دتهیه کننده واح

 تخصص فوق نژاد حیدر دکتر آقای:نظر زیر

 گوارش

 89 زمستان
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