
 سرطان پانکراس

پانکراس یا لوزالمعده غده بزرگی است که بخشی از دستگاه 

سانتی متر طول دارد  51گوارش می باشد.این غده در حدود 

ها به استخوان و در باالی شکم و زیر معده، در جایی که دنده

 .رسند، قرار داردسینه می

 

درون غدٔه  هایسلولدهد که زمانی رخ می سرطان پانکراس

قرار دارد، به صورت خارج از  معدهکه پشت  لوزالمعده

دهند. تشکیل می تودهکنند و یک کنترلی شروع به تکثیر می

های بدن به دیگر بخش حملهتوانایی  سرطانیهای این سلول

 .را دارند

در سطوح اولیه سرطان لوزالمعده، وجود تومور در 

پانکراس عموماً هیچ عالئمی را به همراه ندارد و در نتیجه 

 .تشخیص آن دشوار است

 عوامل خطر سرطان پانکراس 

ها در برابر غیر سیگاری  3تا  2سیگار : افراد سیگاری 

 معرض این بیماری قرار دارند

 سالگی این بیماری شروع می شود 51سن : بعد از  

 jجنسیت: بیشتر در زنان شایع اس

 دیابت

 پانکراتیت )التهاب لوزالمعده( مزمن

 سیروز کبدی

 سابقه خانوادگی ابتال به سرطان لوزالمعده 

 و مصرف کم میوه و سبزی داشتن رژیم پر چرب

  ت بدنیعدم فعالیو  چاقی

 مصرف زیاد نوشابه و سایر نوشیدنی های پرشکر 

 عفونت هلیکو باکتر پیلوری

 بیماری التهاب لثه یا پریودنتال

 عالیم ونشانه های سرطان پانکراس 

تواند علل مختلفی داشته دردهای شکمی می) دردهای شکمی

درصد بیماران مبتال به سرطان پانکراس 09باشد اگر چه 

مختلفی از دردهای شکمی را تجربه تاکنون انواع 

اندپانکراس در نیمه باالیی ناحیه شکمی قرار دارد، کرده

بنابراین هرگونه درد در این نواحی هشداری است تا به 

 .(پزشک مراجعه شود

)سرطان پانکراس به صورت تومور بروز  زردییا یرقان 

شود که این امر کند و موجب انسداد مجرای صفراوی میمی

 هاییشود. در صورتی که نشانهزردی رنگ پوست می باعث

از تغییر رنگ در پوست شما ظاهر شد، شاخص خوبی است 

که نشان میدهد عملکرد کبد مناسب نیست و بهتر است پزشک 

 .شرایط را چک کند(

)بیشترین علل بروز دیابت در افراد اضافه وزن و  دیابت

از  هر یک سبک زندگی ناسالم است. در صورتیکه دیابت با

عالئم گفته برای سرطان پانکراس مرتبط شد این مسئله 

شاخصی است که بهتر است سریعا تحت کنترل پزشک قرار 

 .بگیرد(

 های بارز سرطان، کاهش وزنیکی از نشانه) کاهش وزن

افراد تغییری حاصل  اینکه در رژیم غذاییاست بدون 

د شود و در تولیسرطان باعث افزایش متابولیسم بدن می.شود

کند. اگر شما باید کاهش های بدن اختالل ایجاد میهورمون

شدید، آنرا با پزشک مربوطه مطرح  وزن ناگهانی مواجه

 .نمایید(

های اختالل در تواند یکی از نشانهنفخ هم می)نفخ کردن 

سالمتی باشد که نشانگر عدم تحمل برخی غذاها، تغذیه 

 .نادرست و بی آبی بدن است(

چنانچه شما با تغییراتی در رنگ پوست ) تغییرات پوستی

راجعه کنید چراکه مواجه شدید بسیار مهم است که به پزشک م

های بارز سرطان هاست، رنگ پریدگی این عارضه از نشانه

 .های اصلی سرطان کبد و پانکراس است(یا زردی از نشانه

 خیص سرطان پانکراس ـتش

 ی سونوگراف

 سی تی اسکن

 دهنمونه برداری از لوزالمع

 ام آر آی از شکم

 آزمایش خون

 بررسی عملکرد کبد

 درمان سرطان پانکراس 

 درمان اصلي میباشد( جراحی )که

 شیمي درماني

 پرتو درماني 

و روان درماني یا مشاوره رواني )براي كمك به بیمار در 

 .جهت تطبیق دادن خود با این بیماري توصیه مي شود(

نوع درمان بستگي به وضعیت سالمت عمومي بیمار ، میزان 

 . گسترش سرطان و موقعیت و اندازه تومور متفاوت است
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 عوارض درمان 

بیشتر بیماران بعد از عمل جراحی، برای چند روز اول درد 

 .دارند. این درد با مصرف داروهای مسکن کم می شود

برداشتن همه و یا قسمتی از پانکراس موجب می شود که 

 بیمار در هضم غذاها مشکل داشته باشد.

کند. استراحت مهم است،  خستگیبیمار ممکن است احساس 

اما پزشک به بیمار توصیه می کند که هر چه قدر می تواند 

 .فعال باشد

 .پوست بیمار قرمز، خشک و حساس می شود

، اسهال و دیگر مشکالت گوارشی برای بیمار استفراغتهوع، 

 .پیش می آید

هنگامی که داروهای ضدسرطانی، سلول های خونی سالم را 

 .تخریب می کنند، بیشتر احتمال عفونت وجود دارد

و یا به آسانی خونریزی در بدن رخ دهد ممکن است کبودی 

 .و بیمار دارای کمبود انرژی باشد

 پس از اقدامات درمانی آموزش به بیمار 

 استفاده از مسکن با دستور پزشک برای درمان درد.

به دلیل كاهش وزن شدید ، مي تواند از پتوهاي مخصوص 

استخواني در برابر فشار براي حفاظت از برجستگي هاي 

  د.كرحفاظت 

استفاده از مکمل های غذایی و توجه به نیازهای تغذیه به دلیل  

 بی اشتهایی و کاهش وزن شدید.

 پیشگیری 

 .عدم استفاده از دخانیات 

و  ) شامل میوه جات و سبزیجات تازه(  رژیم غذایي متعادل

 .زندگي سالم مي تواند خطر ابتال را كاهش دهد

منیزیم) شکالت تیره، اسفناج، مواد غذایی حاوی مقادیر باالی 

ای، موز، آووکادو، هندوانه، آجیل، تخم کلم پخته، برنج قهوه

کدو، کنجد، تخم آفتابگردان، بادام، حبوبات و ماهی نیز حاوی 

 .مقادیر باالی منیزیم هستند(
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