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 سرطان مری

 

 

 دانید؟ در مورد مری  چه می

بخش عضالنی و مخاطی تشکیل شده که بخش مری یک لوله توخالی است که از اپیگلوت تا معده کشیده شده است و از دو 

 عضالنی آن مسئول حرکات مری و پایین رفتن مواد غذایی به سمت معده است.

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

اریآموزش به بیمار دفتر پرست –انستیتو کانسر   
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 تومورهای  مری :

 خیم و بدخیم. تومورهای مری دو نوع است: خوش

کارسینوما سل  نوع بدخیم است، که ضایعات بدخیم آن نیز به آدنوکارسینوما و اسکواموس ،درصد ضایعات 59بیش از 

 شود. بندی می تقسیم

 :عوامل  مستعد کننده سرطان مری

 بار  دهد، سعی کنید از غذاهای مانده و چندین زده خطر ابتال به سرطان مری را افزایش می های کپک مصرف نان

 .نکنیدگرم شده استفاده 

 

 به مری خود ضرر  نیز گیرند. افراد سیگاری نوشند بیشتر در معرض سرطان مری قرار می کسانیکه الکل می

 رسانند. می

  رعایت بهداشت دهان و دندان بسیار مهم است، روزی سه بار بعد از غذا مسواک بزنید، مراجعه به دندانپزشک را

 عقب نیاندازید.

 شود برای سالمت دهان و مری خود از خوردن مواد داغ و سوزاننده پرهیز کنید. توصیه می 

 

 :مری عالئم  سرطان

  وزنکاهش 
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 گیرکردن غذا یا دیسفاژی 

 )برگشت غذا )رگوریژیتاسیون 

 درد زیر جناغ سینه 

 های خیلی پیشرفته  عالئمی مثل سرفه، خلط خونی )هموپتزی(، سکسکه، مشکالت تنفسی که جزء عالمت

 بیماری است.

 بیماری را  تشخیص  می دهند؟ ،از چه راه هایی

 گرفتن تاریخچه بیماری و معاینه دقیق 

 خونی آزمایشات 

 عکس ریه 

 برداری)بیوپسی(  آندوسکوپی ونمونه 

 اسکن قفسه سینه و شکم جهت بررسی وسعت ضایعه و متاستازهای دوردست. تی سی 

 آندوسکوپی اولتراسونوگرافی برای مرحله بعدی 

 هایی  برای درمان  وجود دارد؟ چه راه

 های درمان سرطان مری شامل: راه

شوند. بنابراین  درمانی هستند که به تنهایی یا هر سه باهم برای درمان این بیماری انجام می عمل جراحی، رادیوتراپی، شیمی

ها در مرکز تخصصی انجام شود )مانند انستیتو کانسر( که پزشکان هر سه گروه در آن مشغول به کار  بهتر است این درمان

 کنند. های درمان یک بیماری را بررسی می هستند و در صورت لزوم با هم راه

 .شود توجهی به درمان درست سرطان باعث بدتر شدن بیماری می بی

 


