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 ها:  بندی سطاا  بعد از انجام تست مطحله 

این یک مرحله مهم است، چون درمان و پیییآ آگیهیی                 

بهبودی بیماری به مرحله سرطان بستگی دارد. بیهیتیریین              

انتخاب درمانی به مرحله سرطان و سالمت عمومی بسنیگیی     

دارد. هرنوع روش درمانی،عوارض جانبی خاص خود را دارد و        

 تیم درمانی باید این عوارض را توضیح دهند.

 درما  سطاا  مطی  شامل :

جراحی  

رادیوتراپی  

 درمانی شیمی 

البته این درمانها برای درمان سرطان مری در مراحل اولیییه             

  قابل انجامند

 درمان حمایتی 

 این درمان بیشترجهت کاهآ عالئم وتسکین درد است.

 منابع:

 سودارث،  پرستاری بیماریهای گوارشی-برونر

 انتشارات  انجمن سرطان آمریکا،سرطان مری 
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 تعرطیف : 

مری یک لوله عضالنی است که رابط بیین دهیان و               

 رساند.  معده بوده و غذا و مایعات را به معده می

سیرطیان   جدار مری ازچندین الیه تشکیل شده اسیت.           

ترین الیه شروع شده و به سیمیت خیار             مری ازداخلی 

 کند. رشد می

دونوع اصلی سرطان مری وجود دارد. یک نوع آن، در             

های پوشاننده قسمت فوقانی مری ایجیاد       اثر تغییر سلول  

 . شود می

نوع دیگر سرطان، از مجاورت ورودی میعیده مینیشی                

 . شود گیرد.به این نوع، آدنوکارسنیوم گفته می می

 برابر زنان شایع است 4تا  3این سرطان در مردان 

 عوامل خططساز

 والکل مصرف تنباکو 

کار کردن با مواد شیمیایی 

    رژیم غیذائیی

 نامناسب

چاقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر ریسک فاکتور ابتال  به سرطیان میری را داریید، از                  

پزشکتان در مورد دفعات الزم برای معاینه شدن و ویزییت،           

 . های الزم و ... سؤال کنید آزمایآ

 

 تطین عالئم این نوع سطاا  : شایع

  اختالل و درد در هنگام بلع 

کاهآ وزن 

:سایر عالئم )غیر اختصاصی (شامل 

 خشونت صدا 

 سکسکه 

 )عفونت ریه )پنومونی 

 سطح باالی کلسیم خون 

 

 
 

http://www.ncii.ir
http://www.ncii.ir
http://www.ncii.ir
http://www.ncii.ir
http://www.ncii.ir
http://www.ncii.ir

