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راشـده بلـع مـري غـذاي  . شودیم، ایجاد کندیمکه گلو را به معده متصل ،به نام مريیتوخالوطویليالولهرد،مريسرطان
سرطان مري . دیآیموجودبهاندپوشاندهکه سطح داخلی مري را ییهاسلولدر اغلب سرطان این. رساندیممعده بههضمجهت

بیشـتر در قسـمت تحتـانی مـري رخ     ،متحـده االتیاساکنین بین، اما درممکن است مشاهده شودمري طولازقسمتیهردر
نواحی دیگـر  در. شایع نیستآمریکامتحدهاالتیادر مريسرطان.شوندیممردان بیشتر از زنان به سرطان مري مبتال . دهدیم

.شیوع باالیی دارداز آفریقا سرطان مري ییهاقسمتجهان از قبیل آسیا و 
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:ازاندعبارتسرطان مري يهانشانهعالئم و 

 دیسفاژي(اشکال در بلع(
 اینکه تالشی در این جهت شده باشدکاهش وزن بدون.
فشار یا سوزشدرد قفسه سینه ،
بسیار شدیدسوءهاضمه
سرفه یا گرفتگی صدا

بایـد ببینـد در خود ياکنندهنگرانيهانشانهبیمار عالئم و اما چنانچه؛استنشانه وعالمتهرگونهفاقد ،مري در ابتداسرطان
و اسـت شروع سـرطانی شـدن مـري    حاکی از که در بیمار"مري بارت"تشخیصپس از. گیردبمورد معاینه قرار پزشکتوسط

يهـا نشـانه عالئـم و  نوعدربارهاستالزم، دارددنبالبهرا سرطان مري در اثر ریفالکس مزمن اسید معده بروزافزایش ریسک 
.شودسؤالاز پزشک ، گرددیمشدن بیماري ترمیوخمنجر بهکه مشاهدهقابل

باشند، اندك ییشناساقابلیراحتبهکه با ریسک بااليهاگروهتعداد زیراشودینمانجام طورمعمولبهيگرغربالدر این بیماري 
بایـد در  ،شخص مبتال به مري بارت باشـد کهیدرصورت. وجود دارداندوسکپی،متعاقبابتال به این بیمارياز طرفی ریسک .است

.کندبا پزشک مشورت يگرغربالبا خود خصوص موافقت و مخالفت 

رخموتاسـیونی مـري يهـا سلولDNAکه درکندیمبروز سرطان مري زمانی . مشخص نیستیخوببهمريسرطانایجادعلت
تومـور  یعیرطبیغيهاسلولتجمع در اثر . شودیممشاهده هاسلولرشد و تقسیم خارج از کنترل ،موتاسیونایندر . باشدداده

.ابدییمبدن انتشار يهاقسمتبه سایر به ساختارهاي مجاور، بیماريهاآنياندازدستو در مري

انواع سرطان مري

تعیین نوع سرطان مري که بیمار بـه آن مبـتال شـده اسـت بـه      . شودیميبندطبقهدرگیر يهاسلولحسب نوع برمريسرطان
.کندیمدرمان کمک روشانتخاب 
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:ازاندعبارتمري يهاسرطانانواع 

درغالبـاً آدنوکارسـینوما .شودیمموکوس در مري ایجاد دکنندهیتولغدد يهاسلولآدنوکارسینوما در . آدنوکارسینوما
و در درجـه اول  شکل سرطان مـري اسـت  نیترعیشاوما آدنوکارسین،متحدهایاالتدر. دهدمیرخ پایینی مري قسمت
.کندمیرا گرفتار سفیدپوستمردان 

پوشـانند مـی صاف و نازکی هستند که سطح مري را هايسلول،سنگفرشیهايسلول. سنگفرشیسلولکارسینوماي .
تـرین رایـج ،کارسینوماي سلول سنگفرشی. شودمیقسمت میانی مري ایجاد اغلب درسنگفرشی، سلولکارسینوماي

.سرطان مري در کل جهان است
کوریوکارسینوما، لنفوما، مالنوما، سارکوما و سرطان سلول کوچـک  :از قبیلمري سرطانازنادريهايشکل.سایر انواع

.شودمیشامل را 

.باشـد دخیـل ،شـود به سرطان مريکه منجرDNAدر ایجاد تغییرات حاصله در تواندمیمري مزمنتحریککهشودمیتصور 
:ازاندعبارتافزاینده ریسک ابتال به سرطان مري مري ويهاسلولدرتحریک جادکنندهیاعوامل

مصرف الکل

ریفالکس صفرا
 آشاالزي(لیل نقص در شل شدن اسفنکتر مري در بلع به داشکال(
نوشیدن مایعات داغ
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مصرف کم میوه و سبزیجات
 مري–وجود بیماري ریفالکس معده)GERD(
چاقی

مري بارت(مري هايسلولات پیش سرطانی در وجود تغییر(
درمان با اشعه در قسمت سینه و باالي شکم
سیگار کشیدن
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:موارد زیر استآورد که شاملوجودبهمشکالتی را تواندمی، کندمیکه سرطان مري پیشرفت طورهمان

شوداشکال یا ممانعت از عبور غذا و مایعات در طول مري بروز سرطان ممکن است موجب این .انسداد مري.
کندایجاد درد تواندمیسرطان پیشرفته مري .درد.
و تدریجی اسـت معموالًریزيخونکه شودمیتصور . شوديزیرخونمنجر به تواندمیمري سرطان. در مرييزیرخون

.باشدگاهی اوقات ناگهانی و شدید تواندمی

بـه تعـدادي از   او را ،د، ممکن است بـراي بررسـی وضـعیت بیمـار    ومشکوك شدر شخصمريسرطانوجودبهپزشکچنانچه
:شامل موارد زیر باشدتواندمیکنندهیبررستیم پزشکی . دهدپزشکان دیگر ارجاع 

متخصص گوارش جهت بررسی مري
 و استفاده از سایر داروهایدرمانیمیشانکولوژیست جهت درمان سرطان با
جراح جهت انجام عمل جراحی
رادیوتراپیست جهت پرتودرمانی

در سرطان مريمورداستفادهتشخیصی يهاروشو هاشیآزما

مـري  بـه سـمت  مجهز به لنز از طریـق گلـو  یتوخاللوله یک،آندوسکوپیدر . مريدر معاینهاز آندوسکوپیاستفاده
،شدهکیتحروجود سرطان یا نواحی ازلحاظو کندمیآندوسکوپ پزشک مري را معاینه با استفاده از.شودمیه دفرستا

.دهدمیقرار یموردبررس
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مشـکوك بافـت نمونه ازيآورجمعآندوسکوپ نسبت به قیطرازپزشک .)بیوپسی(براي آزمایش ،بافتازيریگنمونه
.شودمیسرطانی به آزمایشگاه ارسال هايسلولجهت بررسی وجود شدهيآورجمعنمونهاین.کندمیاقدام)بیوپسی(

سرطان مرييبندطبقه

این کار به تعیـین  . دیآیبرمسرطان )مرحله(تشخیص وجود سرطان مري محرز شد، پزشک درصدد تعیین گستردگی کهیهنگام
"پـت اسـکن  "و "اسـکن یتیس":شامل،روندیمسرطان به کار يبندطبقهکه در ییهاآزمون.کندمیدرمانی کمک يهاروش

:ازاندعبارتمراحل سرطان مري .باشندیم

 دهدمیپوشاننده مري رخ يهاسلولسطحی يهاهیالدر این مرحله سرطان در -1مرحله.
سـرایت  ممکن است به غدد لنفاوي مجـاور نیـز   مري، ترقیعميهاهیالنفوذ به پس ازدر این مرحله سرطان-2مرحله

.کند
 یا غدد لنفاوي مجاور نیز سـرایت  هابافتبه دیواره مري، بخشنیتریعمقبه با نفوذ سرطان،در این مرحله–3مرحله

.کندمی
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.، لیزر درمانی و فتودینامیک درمانییدرمانیمیشجراحی، پرتودرمانی، :ازاندعبارتهاروشریسا
تحت عمل جراحی قرار گرفته باشـد، پزشـک  در بلع داشته باشد یا اینکه مري او اگر بیمار مشکل.مواد خوراکینیتأم

موادکهسازدمیرا میسر براي غذا خوردن این امکانيگذارلوله. کندتجویز راماریببراي تغذیه يگذارلولهاستممکن 
.و به مري فرصت بهبودي پس از درمان سرطان را بدهدبه معده یا روده کوچک برسدمستقیماًخوراکی

درمانیشیمی

قبـل  عموماًرادرمانیشیمیداروهاي .سرطانی استهايسلولاز داروهاي شیمیایی براي کشتن استفادهبادرمان،درمانیشیمی
بـا  همـراه  رادرمـانی شـیمی تـوان مـی همچنین . دهندمییا بعد از عمل جراحی در مبتالیان به سرطان مري مورد استفاده قرار 

تنهـا  مري نیز فراتر رفته باشد، ممکن است پیشرفت کرده و از محدودههاآندر مبتالیانی که سرطان در . پرتودرمانی به کار برد
بستگی به نوع داروي درمانیشیمیاثرات جانبی .حاصل از سرطان استفاده شوديهانشانهجهت کاستن عالئم و درمانیشیمیاز 

.داردمورداستفادهشیمیایی 

پرتودرمانی

بـدن  از دستگاهی خـارج از تواندمیاشعه . شودمیسرطانی استفاده هايسلولکشتنبراييپرانرژيهااشعهاز یپرتودرماندر 
بیمـار نزدیـک بافـت    ر بـدن دتواندمیتابیده شود یا ) خارجیمنشأبا يپرتوها(را هدف قرار داده است، بیمار که توده سرطانی

.مستقر و تابیده شود) تراپیبراکی(سرطانی 

. قـرار داد مورداستفادهآن را قبل یا بعد از جراحی توانمیکه ،ردیگیمصورت درمانیشیمیباتوأمیپرتودرمانموارد،در اغلب
رشـد کـرده   يااندازهبهزمانی که تومور مثل. شودمینیز استفاده براي کاستن اثرات جانبی سرطان پیشرفته مريیپرتودرماناز

شـبیه  يهـا واکـنش بـر روي مـري شـامل    درمـانی اثرات جـانبی پرتو .شودباشد که مانع از عبور ماده غذایی از مري به معده 
.استقلبوهاهیرمانند مجاوريهااندامبه نشدهینیبشیپآسیب پوست، اشکال در بلع یا دردناك بودن آن، یسوختگآفتاب

و پرتودرمانی ترکیبیدرمانیشیمی

ممکـن اسـت درمـان ترکیبـی    . را تقویـت کنـد  هـا آناست اثربخشـی هـر یـک از    ممکنو پرتودرمانیدرمانیشیمیترکیب
. شوداستفادهجراحی، یا اینکه از این روش قبل از عملدریافت کندو پرتودرمانی تنها روش درمانی باشد که بیمار درمانیشیمی
،و جـایگزین تکمیلـی درمـانی يهاروش.دهدمیشدت اثرات جانبی را افزایش واحتمالپرتوییوشیمیاییترکیبیيهادرمان
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مبتالیان به سرطان مري دچـار درد  براي مثال،. کندکمک سرطاناثرات جانبی سرطان و درمانبراي تحمل بیماربهاستممکن
. کنترل کنـد تجویز دارو،و یا آن علت با درمانبیمار رادردکندمیتالشپزشک. شوندیمناشی از درمان سرطان یا رشد تومور 

هـا درماناین نوع . کنندتکمیلی و جایگزین کمک به افزایش تحمل بیماريهادرمانورد ممکن است همچنان پابرجا باشد ولی د
:هستندشامل موارد زیر 

طب سوزنی
بـراي بـرانگیختن افکـار،    راکـه در خـالل آن کلمـات و اصـوات     نوعی تکنیک تمدد اعصاب (شدهتیهداذهنی تصور

.)ردیگیماحساسات و تصورات ذهنی مثبت به کار 
ماساژ
تمدد اعصابيهاکیتکن

بایـد زمـانی کـه   در بیمار ممکـن اسـت   . ، نیاز به گذشت زمان داردناشی از تشخیص سرطانحزنوبر شوك، ترسشدنچیره
براي کمک به درمان خود و رسیدن بـه حـداکثر آسـایش    بیمار .کندیشکستگدرهم، احساس بگیردتصمیم سرنوشت سازي را 

:ایت کندرعوباشد داشته مدنظرراریزاید موارد بالزم،

 بردبدرمان خود بکار روشيریگمیتصمدر را هاآنآورد تا دستبهاطالعات کافی راجع به سرطان مري.
باشددر ارتباطمستمرطوربهاده، با دوستان و خانو.
 درد دل و مشورت کردن در نظر بگیردکسی را براي.
از استعمال دخانیات پرهیز کند.
میوه و سبزیجات فراوان مصرف نماید.
کندخود را حفظ اندامتناسب.
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