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 معدهسرطان 

 

 

خورید و به هضم آن کمک  ول دریافت و نگهداری موادی است که شما میئمعده عضوی است که مس

گویند و می  شوند که این نوع سرطان معده را آدنو کارسینوما  های الیه داخلی معده سرطانی می سلولکند.معموال  می

 ترین نوع آن است. متداول

  بیماری  عالئم

اشتهائی، احساس پری بعد از خوردن ، کاهش وزن  سوء هاضمه، تهوع،  درد معده ، بیسوزش سر دل ، خستگی، 

 .غیرمنتظره 

 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

اریآموزش به بیمار دفتر پرست –انستیتو کانسر   
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 عوامل خطرزا 

شان، آنها را دودی یا نمک سود  شور، غذاهایی که برای نگهداری دودی، ماهی )ماهیغذاهای دودی و نمک سود شده 

 کنند(.  می

 رژیمی که میوه و سبزیجات در آن کم باشد. 

 های کپک زده. خوردن آجیل و حبوبات مانده و نان 

 سابقه خانوادگی سرطان معده )مادر، پدر، خواهر یا برادر(. 

 عفونت هلیکوباکتر پیلوری. 

 التهاب طوالنی مدت معده )گاستریت(. 

 (  B21« فقر ویتامین»کم خونی )آنمی پرنشیوز  

 سیگار کشیدن  

 پولیپ معده  

  تشخیص

 )عکس رادیوگرافی با خوردن سولفات باریم )باریم سوالو 

  آندوسکوپی 

 برداری( بیوپسی )نمونه 
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 درمان 

  (توتال گاسترکتومی»یا تمام معده « ساب توتال گاسترکتومی»معده جراحی )برداشتن قسمتی از» 

 باشد. های بعدی نمی درمان وجراحی شود نیازی به درمان ،اگر بیمار در مراحل اولیه 

                رادیوتراپی 

 شیمی درمانی 

توانید با تماس تلفنی از حاضر  یمبرداری )بیوپسی( ، روز کاری پس از انجام نمونه 21شما بایستی پیگیر باشید، حداقل  

برداری )پاتولوژی(، جهت ویزیت در روز معاینه  بودن جواب آن آگاه شوید. پس از دریافت جواب کتبی نمونه

تان برسانید تا مشخص شود شما به ادامه  تان به درمانگاه مراجعه کنید و این جواب را به رویت پزشک پزشک

 های بعدی نیاز دارید یا نه.  درمان

 برداری )پاتولوژی( دارید. درمانی نیاز به جواب نمونه باید بدانید که شما برای انجام  رادیوتراپی و شیمی

  پیشگیری

  میوه و سبزی  بیشترخوردن 

 سود شده و یا دودی کاهش مصرف نمک و غذاهای نمک 

 ستریت )التهاب طوالنی مدت معده(، پولیپ خونی، گا ها مستعد کننده هستند مثل: کم برخی بیماری

 معده

 های الزم پس از  عمل  جراحی  برداشتن معده مراقبت
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 مشکالت پس از عمل  

   سندرم دامپینگ.1

دقیقه بعد از خوردن غذا، یک یا چند نوع از مشکالتی مثل:  21 -03بیمارانی که قسمتی از معده آنها برداشته شده، 

 کنند. دلپیچه، تهوع، ضعف، گرگرفتگی، گیجی،  تعریق را تجربه میاسهال، احساس پری، 

 برای جلوگیری از این مشکل الزم است: 

  وعده، عصرانه، شام(. وعده، نهار، میان وعده غذا در حجم کم مصرف کنید )صبحانه، میان 6-7در طی روز 

 آهسته غذا بخورید و خوب بجوید. 

 

  .در حین غذا خوردن صاف بنشینید 

  .بهتر است حین استراحت کردن سر باالتر از سطح بدن باشد و به پهلوی چپ بخوابید 

 نبات و شکالت،  آب میوه، عسل، مربا،  ها و آب اگر در زمان مصرف غذاهای خیلی شیرین )انواع شیرینی

ان را ش شوید از خوردن این مواد خودداری کنید یا خوردن شربت، ژله( دچار تهوع، استفراغ یا اسهال می

 محدود کنید.

 آب و مایعات نخورید و خوردن آن را تا یکساعت بعد از غذا عقب بیندازید. ،در زمان غذا خوردن 

 :مرغ، گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات، شیر، ماست،  تخم)در زمان غذا خوردن از مواد پر پروتئین استفاده کنید

    (پنیر، کره بادام زمینی.

 دار،  ، انواع لوبیا، غالت سبوس سبزی تازه و دار،  میوه گندم، ماکارونی سبوس های پرفیبر بخورید: نان غذا

 غالت صبحانه.
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 سوء  هضم چربی.2

 در واقع بصورت وجود چربی در مدفوع )استئاتوره( خود را نشان می دهد.

 (A،D،E،Kراه حل:  رعایت رژیم کم چربی، مصرف ویتامین های محلول در چربی ) 

 عدم تحمل الکتوز.3

 عالیم آن: انقباض عضالت شکمی، درد، آروغ، اسهال، نفخ.

 الکتوز یا شیر سویا استفاده کنید. توانید از شیر کم می

 کم خونی .4

 دهد )آنمی پرنشیوز و مگالوبالستیک(. و فقر آهن رخ می  B12بدنبال این عمل کمبود ویتامین

 درمان: با توجه به دستور پزشک آمپول یا قرص ویتامین مصرف کنید. 

 درمان فقر آهن: 

  ماه باید درمان با آهن خوراکی انجام شود. 1-6حدود 

 .حدود یک ساعت قبل و بعد از خوردن قرص آهن از مصرف چای و یا قهوه خودداری کنید 

 شود(. ندان میآهن مایع را با نی مصرف کنید )زیرا باعث تیره شدن رنگ د 

 .کپسول آهن را همراه با غذا میل کنید 

 .بهترین منبع آهن: صدف، ساردین، شیره نیشکر، کشمش 

 انواع لوبیا، عدس، اسفناج، آواکادو، جعفری.،ماهی، سویا،نخودسبز منابع خوب: گوشت لخم، میگو، تن 

  سعی کنید به همراه مواد حاوی آهن، ویتاامینc .مواد حااوی ویتاامین مصارف کنیادC :پرتقاال،  عبارتناد از

گریپ فروت، لیمو، نارنگی، آناناس، توت فرنگی، گوجه فرنگی، بروکلی، گل کلم، اسفناج، سایب زمینی، 

 .مارچوبه
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 کمبود کلسیم .5

 .دهند بایستی مراقب پوکی استخوان و مشکالت استخوانی باشند  بیمارانی که عمل معده انجام می

 پیشگیری عبارتند از:های  راه

 ها ویتامین استفاده از مولتی 

 استفاده از کپسول کلسیم و ویتامین D. 

 توانید دانسیته استخوان را چک کنید. تان می در صورت صالحدید پزشک 

 .استفاده از لبنیات و سبزیجات خانواده کلم 

 ای یادداشت کنید .    ای یکبار وزنتان را چک کنید و آن را در برگه بهتر است هفته 

 

 

 به پزشک تان مراجعه کنید؟ ،بایددر چه مواقعی  

 .استفراغ پس از غذا خوردن، )چند  روز پشت سر هم(.  احساس پری در معده ، خون در مدفوع ،  اسهال مداوم  

 

 

 

 

 

 

 


