
 یهوالشاف

 سرطان لوزالمعده

 

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 ست؟ين چسرطا  

ازسرطان ها  یادیابد. اگر چه انواع زی یاز بدن شروع به خارج از کنترل کنند،سرطان گسترش م یبخش یهنگام که سلول ها

( سلول ها به طور یعیطب -یآنها است.در اشخاص نرمال )عاد یعیر طبین سرطان ها همانن رشد غیوجود دارد،اما علت همه ا

 یم شدن سلول هایتا هنگام بلوغ،سرعت تقس ینخست زندگ یسال ها یرند.در طیم یم شده وسپس میمنظم رشد کرده،تقس

ز به منظور یا مرده و نیفرسوده  یسلول ها ینیگزیجا ینقاط بدن فقط برا یشتریب یاباشد.پس از آن، سلول ه یع تر میبدن سر

 یمات و رشد مداوم شان با سلول هایل تقسیبه دل یسرطان یشوند.سلول ها یم میوارده به سلول ها، تقس یب هایم آسیترم

 یرا به وجود م یگرید یعیر طبیغ یها روند بلکه با رشد خود سلول یان نمیاز م یسرطان یبدن فرق دارند.سلول ها یعیطب

 یعین بتفت طبیگزیافته و در آنجا رشد کرده و جایز گسترش یگر بدن نید یتوانند به قسمت هایم یسرطان یآوردند.سلول ها

 یا لنف بدن ما شوند.هنگامیان خون یدارد جر یسرطان یدهد که سول ها یرخ م یند که متاستاز نام دارد هنگامین فرایشوند.ا

 یده میابند،سرطان هنوز هم سرطان پانکراس نامیر کبد گسترش ینظ یگرید یمثل پانکراس به اندام ها یسرطان یکه سلول ها

 شود،نه سرطان کبد.

آنها  یت هایبدن وجود داشته و تمام فعال ین ماده در تمام سلول هایابند.ای یب به گسترش میل آسیبه دل یسرطان یسلول ها

 ید.اما درسلول هایم نمایب وارده را ترمین آسیباشدکه ا یند تا بدن قادر میب یب میکه آس یاغلب زمانرا تحت کنترل دارد.

 ست.یر نیم پذیب وارده ترمیآس یسرطان

ب وارده یگر منتقل شود.اگر چه اغلب آسیتواند از نسل به نسل د یده میب دین آسین است که ایل ایز به دلیبودن سرطان ن یارث

 یک تومور )غده( ظاهر میباشد.سرطان اغلب به شکل یدن میگار کشیر سینظ یطیار گرفتن در معرض عوامل محل قریبه به دل

خونساز  ی،خون و اندام هایسرطان یستند.بلکه سلول های( به شکل تومور نیسرطان ها مثل سرطان خون )لوکم یشود.اما برخ

ر یم )غیخوش خ یستند.تومورهاین یعالوه،همه تومورها سرطانرساند. به  یب میبدن آس یکند به همه بافت ها یر میرا درگ

 ی،زندگییار نادر و استثنایموارد بس یدهند ( و جز در برخ یابند )متاستاز نمی یگر بدن گسترش نمید ی( به قسمت هایسرطان

ار یه و پستان بسیل،سرطان رمثا یدهد. برا یرا از خود نشان م یمتفاوت یکنند. انواع متفاوت سرطان،رفتارها ید نمیفرد را تهد

ل است که افراد مبتال به سرطان به درمان ین دلیز پاسخ آنها به درمان کاماًل تفاوت دارد.به همیزان رشد آنها و نیمتفاوت اند. م

 یکا در طیک سوم زنان در آمریاز مردان و  یمیکا است.نین علت مرگ در آمریاز دارند.سرطان دومیهر نوع سرطان ن یبرا یخاص

ا به سرطان مبتال هستند.خطر گسترش انواع سرطان ها با یون ها نفر از مردم دنیلیشوند.امروزه م یشان به سرطان مبتال میزندگ



ع تر یص و شروع سریابد.با تشخی یبهتر،کاهش م ییم غذایگار و بهره گرفتن ا ز رژیر ترک سیافراد نظ یر در روش زندگییتغ

 ابد.ی یمش یافراد افزا یدرمان،شانس بقا

 ست؟ يسرطان لوزالمعده چ

 یعيلوزالمعده طب

ک یبار یو دم یمخروط یپهن،شکم یبا سر یک ماهیه یشب ین عضو اندکیاست که در پشت معده قرار دارد. ا یلوزالمعده غده ا

درحفره  یه طور افقباشد و ب یمتر( م یسانت 5نچ )یا 2کمتر از  یآ ن اندک یمتر( و پهنا یسانت15نچ ) یا 6باً یاست.طول آن تقر

معده با دئودونوم )بخش اول روده کوچک(قرار گرفته  یشکم قرار گرفته است.سر لوزالمعده در سمت راست شکم،در محل تالق

 یلوزالمعده  در سمت چپ حفره شکم و در مجاورت طحال قرار م یاست.تنه لوزالمعده در پشت معده قرار دارد و بخش دم

 یز موادیز(.نمود برون رین )برون ریز( و نموداندوکرین )درون ریشامل دو بخش مجزا است:نموداگزوکررد.لوزالمعده )پانکراس( یگ

درصد ا زسلول  95ش از یکنند. ب یرا درون خون ترشح م یز موادیکنند و نمود درون ر یلوزالمعده ترشح م یرا به درون مجار

 یره پانکراس را ترشح مین شیزند.نموداگزوکریر یم یدرون مجار ز بوده و ترشحات خود را به یموجود در پانکراس برون ر یها

کند.بدون وجود  یدرات موجود در غذا کمک مین وکربوهی،پروتئیاست که به بدن شما در هضم چرب ییم هایانز یکنند که حاو

 یشود.مجار یبه اسهال م زمنجرین یکند. گاه یتان عبور مید فقط از روده هایخور یکه شما م ییاز غذا یادین مواد مقدار زیا

از  ین درصد کمیاندوکر یکنند.سلول ها یبه روده کوچک حمل م یو گاه یصفراو یره پانکراس را اغلب به مجارین شیاگزوکر

ن یدهند.ا یل میرا تشک یره النگرهانیبه نام جزا ین سلول ها تجمعات کوچکیدهند.ا یل میموجود در پانکراس را تشک یسلول ها

که گلو کاکن  یکاهش دادن قند خون،زمان ین براین و گلوکاکن.انسولیانسول یکنند به نام ها یهورمون ترشح منوع  2ر یجزا

 دهد،مهم است.      یش میآن را افزا

 لوزالمعده یانواع تومورها

ن یاگزوکر یول هارند.در سلیگ یز ( لوزالمعده میز و برون رین)درون رین و اندوکریاگزوکر یدر سلول ها یانواع کامالً متفاوت

باشند. اغلب  یم ین قسمت از لوزالمعده،از نوع سرطانیا یده شده است.اگر چه اغلب تومورهایم دیخوش خ یلوزالمعده تومورها

 باشند.  یست آدنوم میم،سیخوش خ ین تومورهایا

پانکراس منشًا  یعموماً از مجار ینوم هاینوم هستند.آئنوکارسیز پانکراس آدنوکارسیبخش برون ر یرصد از سرطان ها 95باً یتقر

 یر معمولیغ ینار(.سرطان هایآس یکنند )سلول ها یم ترشح میاست که آنز ییاوقات منشاًشان از سلول ها یرند اما گاهیگ یم

ن انواع یباشند.ا یکر مینوم و کارسنوم سلول غول پینوم،اسکوآموسل کارسیز پانکراس شامل آدنواسکوآموس کارسیبخش برون ر

ز پانکراس عموماًبر اساس مرحله سرطان یگر کامالً متفاوت هستند.درمان سرطان بخش برون ریکدیبا  یکروسکوپیاظ ظاهر ماز لح

 ح داده خواهد شد(.ین کتابچه توضیباشد نه اساس نوع آن.)مراحل سرطان پانکراس بعداً درهم یم

 یره ایجز یسلول ها یتومورهاتر، یا بطور اختصاصیز یغدد درون ر یع اند.آنها تومورهایز کمتر شایبخش درون ر یتمورها

شده اند.  یکه بر طبق نوع هورمون مترشحه  نامگذار یره ایجز یسلول ها ین نوع از تومورهایا یر گروه  براین زینام دارند.چند



که گلوکاکن  ییورهاشوند و توم ین شناخته میکنند.به عنوان مثال انسول ید مین تولیکه انسول یره ایجز یسلول ها یتومورها

 یز ترشح میگر نید یاوقات هورمون ها یگاه یره ایجز یسول ها یینام دارند. تومورهاگلوکاگونوموس کنند، ید میتول

ده ینام یره ایم،سرطات سلول جزیخوش خ ین دسته از تومورهایم هستند.ایخوش خ یره ایجز یسلول ها یکنند.اغلب تومورها

ار مهم است.هر نوع از تومورها یبس یز لوزالمعده امریز و برون ریغدد درون ر ین سلول هان سرطایص تفاوت بیشود.تشخ یم

ن یه ایدارند.ارا یمتفاوت یها یش آگهیو پ یدرمان ی،روش هایصیتشخ یم،نشانه ها،تست هایسک فاکتورها،عوامل خطرزا،عالیر

از سرطان اسک  ینوم آمپول واتر نوع خاصیا کاسیوال پردازد.سرطان آمپ یز لوزالمعده میسرطان نمود برون ر یمقاله به بررس

 ین سرطان در کنار مجاریشوند.چون ا یه میعشر(تخل یک به دوازدهه )اثنیو پانکرات یصفاو یاست که مجار یآمپوالوترا محل

ان یجرمسدود شده مانع از  یصفراو یشود. مجار یم ین مجاریز موجب بسته شدن ایه نیاست در همان مراحل اول یصفراو

ان یدر صفرا و انباشته شدن آن در جر ییایمیرات شییجاد تغین امر سبب ایشوند.ا یصفرا از کبد به روده م یعیافتن طبی

رقان( ی) یان به زردیچشم و پوست مانند مبتال یجاد زردین انباشته شدن باغث ایشود.ا یر بافت ها میخون،پوست،چشم ها و سا

ر یل است که سرطان آمپوال معموالً نسبت به ساین دلیکند.به هم یآگاه م یعیر طبیغ یزیجود چمار را از ویم بین عالیشود.ا یم

ن افراد به درمان ین معنا است که ایع تر اغلب بدیص سریشود.تشخ یص داده میتشخ یلوزالمعده در مرحله زودتر یسرطان ها

آمپوال را عموماً به همراه سرطان لوزالمعده در  یان هان کتابچه سرطیخواهند داشت.در ا یتر یبهتر پاسخ  داده و عمر طوالن

ز پانکراس ین کتابخانه به سرطان آمپوال و بخش برون ریمانده ایباق یدارند.بخش ها یار مشابهیبس یرا درمان هایم زیریگ ینظرم

 پردازد. یم

 )مهم ( درباره سرطان لوزالمعده کدامند؟ یديکل یآمارها

زن (مبتال به سرطان لوزالمعده  15800مرد   14900) ییکایامر 30700زند که حدود  یمن یکا تحمیانجمن سرطان امر

 یزان سرطان لوزالمعده در مردان و زنان به آرامیسال گذشت.م 25تا  15 یص داده خواهد شد.در طیتشخ 2004سال  یط

 افته است.یکاهش 

ن سرطان یزن ( به علت هم 15300مرد، 14700)شامل  ییکایآمر 30000،2400ن زده شده است که در سال یتخم

ان به سرطان یدرصد مبتال 21باًیباشد.تقر یاز سرطان در مردان و زنان م ین علت مرگ ناشین نوع سرطان چهارمیخواهند مرد،ا

 یص زنده میسال از تشخ 5درصد از آنها  4ص زنده خواهند ماند.فقط یک سال پس ازتشخیز پانکراس حداقل یبخش برون ر

 یسال به طور نسب 5 یافته است،بقایگر بدن گسترش نی( د یبوده و به نقاط )اندام ها یکه سرطان موضع یدرافراد یتمانند.ح

سال پس  5نفر هستند که  5500کا فقط یار مهلک است.درسراسر آمریباشد.متاسفانهسرطان لوزالمعده بس یدرصد م 17فقط 

شود که پس از آنکه سرطان در آنها  یمربوط م یساله،به درصد افراد 5 یزان بقایص سرطان لوزالمعده زنده ماندند.میاز تشخ

 کنند. یسال عمر م 5شتر از یماران بیاز موارد،ب یاریمانند.در بس یسال زنده م 5ص داده شد حداقل یتشخ

شرفت یشود.پ یمز مربوط یسال گذشته  ن 5 یانجام شده ط یاساس یو درمان عا یماریص بیسال فرد به تشخ 5 یزان بقایالبته م

 در درمان اغلب

   



 

 

 کند. یص داده شده، فراهم میراً تشخیکه سرطان شان اخ یمارانیب یبرا یچشم انداز مطلوب

 سرطان لوزالمعده چه هستند؟ یعوامل خطرزا

مختلف،  یکند. سرطان ها یر سرطان مینظ یماریک بیاست که ، فرد رامستعد ابتال به  یزین ) خطرزا( هر چیک عامل خطر آفری

 یا حتیک عامل خطرزا ید است. اما داشتن ید خورشیابتال به سرطان پوست قرار گرفتن در معرض اشعه شد یک عامل خطر برای

ن عامل خطرزا را ذکر کرده اند که ین چندیمبتال خواهد شد. محقق یماریست که شخص حتماً به بین ین معنین عامل، به ایچند

 کند. یز لوزالمعده میبخش برون رفرد را مستعد ابتال به سرطان 

ن یدرصد ا 75سال سن دارند. سن  50شتر از یماران بیباً تمام بیشود. تقر یاد میش سن، زیسن: خطر بروز سرطان لوزالمعده با افزا

 سال است. 65 یماران باالیب

 شوند.  یشتر از زنان به سرطان لوزالمعده مبتالمیدرصد ب 20جنس: مردان 

 شوند. ین نوع سرطان مبتال مید پوستان به ایشتر از سفیدرصد ب 50تا  40االصل  ییقایآفر یها ییکاینژاد: آمر

ر یشتر از غیبرابر ب 3تا  2( یقهار) حرفه ا یها یگاریباالتر است. س یگارین افراد سیوع سرطان لوزالمعده در بیها: خطر شیگاریس

ماً به استعمال ین نوع سرطان مستقیدرصد از موارد ابتال به ا 30باً ید. تقرن نوع سرطان قرار دارنیها در معرض ابتال به ا یگاریس

ن سرطان یوع ایزان شیسال گذشته م 50 یل بود که طین دلیکنند که به هم ین فکر میاز متخصص یاریشود. بس یگار مربوط میس

 باشد. یه میه سرطان ریار شبیبسن الگو یزان آن کم شده است. ایگار میافته و تنها اکنون با کاهش مصرف سیش یافزا

 یدهد. به نظر م یش میاست خطر ابتال را به سرطان لوزالمعده را افزا یاز گوشت و چرب ییر باالیمقاد یکه حاو یمی: رژییم غذایرژ

ن بکاهد. ن سرطان محافظت کرده از خطر بروز آیتواند از فرد در برابر ا یبر میف یحاو ییجات و مواد غذایوه ها، سبزیرسد که م

راً انجام یکه اخ ین باشد، اما مطالعاتیک عامل خطر آفریتر نشان داده اند که مصرف قهوه و الکل ممکن است  یمیمطالعات قد یبرخ

 ک عامل خطرزا باشد.یز ممکن است ین یه را ثابت نکرده است. چاقین فرضیشده ا



ن یسال به ا 5ش از یکه ب یمارانیوع دارد. بیشتر شیتال هستند، بمب یمارین بیکه به ا ین: سرطان لوزالمعده در افرادیریابت شید

 قرار دارند. یشتریند. در معرض خطر بیمبتال یماریب

 یش مین امر خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را افزاید. ایتواند به وجود آ یدر لوزالمعده م یک التهاب طوالنیت مزمن: از یپانکرات

ان به یدهد که مبتال یر نشان میقات اخیشوند. تحق یهرگز دچار سرطان لوزالمعده نم یمارین بیبه اشتر افراد مبتال یدهد. اما ب

ن عوامل باشد. تعداد یاز ا یکیتواند  یات میشوند که استعمال دخان یمبتال م یمارین بیبه ا یگریل عوامل دیسرطان لوزالمعده به دل

ابتال به  یبرا یکه سابقه خانوادگ یشود. افراد یدر فرد مربوط م یکیژنت یات مزمن به جهش هیاز موارد ابتال به پانکرات یکم

 %(.70% تا 40باً یت دارند در تمام طول عمرشان در معرض ابتال به سرطان لوزالمعده قرار دارند.) تقریپانکرات

ابتال به سرطان  یبرا یاست عاملل ممکن یخانواده گازوئ ییایمی: قرار گرفتن در معرض آفت کش ها، رنگها و مواد شیخطرات شغل

 لوزالمعده باشد.

% از موارد ابتال در خانواده ها به طور 10است.  یخانواده ها موروث یرسد که سرطان پانکراس در برخ ی: به نظر میسابقه خانوادگ

 ده شده است.ید یموروث

DNA ش ابتال به یافزا یبرا یر عاملیش داده و نیعده را افزاتواند خطر ابتال به سرطان لوزالم یده میکه به ارث رس یافته ایر ییتغ ی

شتر است. یاست امکان ابتال به سرطان لوزالمعده ب یان شان موروثیکه مالنوم در م یمثال، در کسان یز باشد. برایر سرطان ها نیسا

ده شده یرطان پانکراس داز س یشتریزان بیز، میباشند ن یم BRCA2 یعنیافته سرطان پستان یکه حامل ژن جهش  یدر افراد

ر سرطان ینظ یموروث یر سرطان های% از موارد سرطان پانکراس باشد. سا20تا  10 یبرا یلین ژن ممکن است دلیاست. جهش در ا

افته توسط دانشمندان کشف شده اند و یر ییتغ یها DNAن یاز ا یتواند با سرطان لوزالمعده همراه باشند. برخ یز میکولورکتال ن

ن قسمت مراجعه یبه ا یکیشات ژنتیشتر درباره آزمایص داد. به منظور کسب اطالعات بیآنها را تشخ یکیشات ژنتیتوسط آزما توان یم

 «ست؟یم که علت سرطان لوزالمعده چیدان یا میآ» د، یکن

 یشود( م یده میز نامین یلوری) اچ پا یلوریوباکترپیا همان هلیعامل زخم معده  یاز باکتر ی: عفونت معده ناشیمشکالت معده ا

تواند  یز میر معده نیش از حد اسین هم باور دارند که ترشح بیاز محقق یش بدهد. برخیتواند خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را افزا

 ش دهد.ین خطر را افزایا

 ست؟يم که علت سرطان لوزالمعده چيدان یا ما میآ



وع یتوانند خطر ش ین عامل خطرزا را ذکر کند که میدانند اما آنها چند ینم سرطان لوزالمعده را ین هنوز علت واقعیاگر چه محقق

لوزالمعده  یموجود در سلول ها DNA ین عوامل خطر زا برویاز ا یر نشان داده اند که برخیقات اخیش بدهند. تحقیرا افزا یمارین بیا

 شوند. یتومور م یریآنها و شکل گ یعیر طبیاثر گذاشته و سبب رشد غ

به سلول  یعیطب یل سلول هایکه منجر به تبد DNAرات حاصله در ییتغ یدر درک چگونگ یقابل توجه یشرفت هاین به پیمحقق

 افته اند.یشوند دست  یم یسرطان یها

DNA را منبع یم زین مان هستیه والدیباشد. ما عموماً شب یعملکرد سلول ها م یاست که حامل دستورات برا ییایمیهمان ماده ش

DNA ما آنها هستند، اما  یDNA بخش ها یظاهر ما اثر گذار است. برخ یاغلب بر رو ( از  ییژن هاDNAشامل دستورات)یبرا ی 

ر ینام دارند. سا« انکوژن» را به عهده دارند  یم سلولیکه عمل تقس یاصل یباشد. ژن ها یبدن ما م یم سلول هایکنترل رشد و تقس

ا باعث مرگ یرا کاهش داده و  یمات سلولیر ژن ها که تقسینام دارند. سا« انکوژن» دارندرا به عهده  یمات سلولیژن ها که تقس

ا ی) نقض  DNAل جهش در یتواند به دل یمهار کننده تومور نام دارد. آشکار شده است که سرطان م یشوند.ژن ها یسلول ها م

 DNAن ین نوع سرطان ایمهار کننده شود. در چند یا خاتمه عملکرد ژن ها یجاد شده موجب شروع عملکرد انکوژن ها یکبود( ا

از آنها خطر  یشود. در برخ یا سرطان خون میه و یا کلیش خطر ابتال به سرطان پستان، کولن یا فته است که باعث افزایجهش 

انه گذشته یسال یا طافته ریر ییتغ یها DNAن یاز ا یاریات بسین خصوصیشود. محقق یده میز دیش ابتال به سرطان لوزالمعده نیافزا

دهد و کمتر  یقرار دارند. پس از تولد رخ م DNA یمهارکننده تومور که بر رو یا ژن هایمشخص کرده اند. معموالً جهش انکوژن ها 

ات ) یا استعمال دخانی ییم غذایط، رژیدر مح ییایمیرات شییجه وجود تغیممکن است در نت یاکتساب یرسد. جهش ها یبه ارث م

دانند چرا اکثر موارد  یدهد. پزشکان هنوز نم یرخ م یل واضحین امر دون دلیاوقات ا ید. گاهید آیگار( پدیود در ستوتون موج

 یدیشات جدیراً آزماین اخیشود. محقق یده نمیدر آنها د یچ عامل خطر واضحیدهد که ه یرخ م یلوزالمعده در افراد یسرطان ها

شات ین آزمایکند. ممکن است ا یم ینیش بیرا پ یفیضع یش آگهیبداع کرده اند که پا یعیر طبیغ یها DNAآشکار کردن  یرا برا

 یژن درمان یابین شروع به ارزین، محققیدهند بکار بروند. هم چن یاز درمان پاسخ م یکه به انواع خاص یمارانیب یبرا ینده ایدر آ

 یم یمیکه باعث بروز بدخ یعیر طبیغ یها DNA یند به جاکرده ا یسرطان لوزالمعده نموده اند. آنها سع یبرا یبه عنوان درمان

به داخل سلول  یعیطب یها DNAق یا تزری ینیگزیرسد با جا ین طور به نظر مین کنند. ایگزیرا جا یعیطب یها DNAشوند. 

وزالمعده موضوع در سرطان ل یعیر طبیخاص غ یها DNAراً کشف یرا به سلول برگرداند. به عالوه اخ یعیتوان رشد طب یم یسرطان

 باشد. یم« قات و درمان سرطان لوزالمعدهید در تحقیجد یافته های» بحث 



 کرد؟ یريتوان از سرطان لوزالمعده جلوگ یا میآ

، اجتناب از عوامل یریشگین روش پیاز سرطان لوزالمعده وجود ندارد. در حال حاضر بهتر یریجلوگ یبرا یچ دستور العمل خاصیه

ن یشود. ا یسرطان لوزالمعده محسوب م ین براین عامل خطر آفرین و قابل اجتناب تریدن مهمتریگار کشیس باشد. ین میخطر آفر

گر اندام یه، مثانه و دی، کلیه، دهان، حنجره، مریز خطر بروز سرطان ریلوزالمعده است. تنباکو ن ی% از سرطان ها30عامل مسئول 

 یتواند به شما برا یکه م یکسب اطالعات یا براید یبا پزشک خودتان مشورت کند، لطفًا یهست یگاریدهد. اگر س یش میها را افزا

ن انجمن مصرف ید. پزشکان اییران تماس حاصل نمایا یماران سرطانیانجمن امداد به ب یکند. مشاوره پزشک یگار کمک میترک س

مثل نان، کرفس، حبوبات، برنج  یمنابع زان مصرف غالت ویکنند به همان م یه میدر روز را توص یوه و سبزیوعده م 5حداقل 

کمتر استفاده شود.  یپرچرب ینین است که از گوشت قرمز و مواد پروتئیه ها ایاز توص یکیات است. یز از ضروریا نیا لوبی یماکارون

ر یغ یها یماریب یگر و برخین سرطان دیاد شده ممکن است عالوه بر کاهش خطر سرطان لوزالمعده، خطر بروز چندی یه هایتوص

 را کاهش دهد. یسرطان

 ص داد؟يتوان سرطان لوزالمعده را زود تشخ یا میآ

ن سرطان یا یار اندکیفرد( سرطان لوزالمعده در فرد است که در موارد بس ینامطلوب ) چشم انداز بقا یش آگهیپ یل اصلیدل

 یکیزینه فیک معای یا در طیشود  یده نمیه دیاول یشود. از آنجه که لوزالمعده در عمق بدن قرار داد، تومورها یص داده میزودتشخ

ه یکه بتواند سرطان لوزالمعده را در مراحل اول یگر جهت غربالگریشات دیا آزمایج یرا یشات خونیص داد. آزمایتوان آنها را تشخ ینم

ن سلول ین ماده توسط ای. اافت شده استیلوزالمعده  یسرطان یدر سلول ها CA19-9به نام  یاش آشکار کند وجود ندارد. ماده ا

شرفته ین روش سرطان لوزالمعده در حالت پیص داد. با ایآن را تشخ یشات خونیتوان با آزما یشود و م یها به دخل خون ترشح م

 ندارد. ییه کاراین سرطان در مراحل اولیهم ین روش برایص است هر چند که ایاش قابل تشخ

ح یش رایا نه؟ اما به عنوان آزمایا تومور پسرفت کرده است یرود تا آشکار شود که آ یکار ماوقات پس از درمان به  یش گاهین آزمایا

ن سرطان یآنکه ا یگر برایل مهم دیشود.دل یه نمیا سرطان شناخته شده ندارد، توصیچ گونه عالمت یکه ه یافراد یبرا یغربالگر

ز یگر نید یا به ارگان هایشرفت کند ویکه سرطان پ ی تا زمانعموماً یمارین است که بیص داده شود ایشرفته اش تشخیدر مراحل پ

هستند هنوز به طور  یاز عوامل ارث یلوزالمعده ناش ی% از موارد سرطان ها10که  ییشود. از آنجا یص داده نمیتهاجم کند، تشخ

ل باشند.چون اغلب سرطان یدخجاد آن یستند در ایکه هنوز شناخته شده ن ییشود که ژن ها یستند، تصور میکامل شناخته شده ن



ز در معرض خطر قرار دارند یک فرد مبتال نیا اقوام ینکه آیهمراه هستند، مشخص کردن ا یر سرطان هایبا سا یلوزالمعده موروث یها

د یفتواند م یمهارت دارد، م یموروث ینه سرطان هایست که در زمیا انکولوژیک یک مشاور ژنتیست. مشورت کردن با یا نه، ساده نی

ک مشاور یهستند بهتر است با  یکیشات ژنتیکه در حال انجام آزما ید دارد افرادیران تاکیا یماران سرطانیباشد.انجمن امداد به ب

د و مضرات یر کنند. درک فوایح و تفسیشات را توضین آزمایج ایشات نتایه آزمایا پزشک مشورت کرده و قبل از ارایک، پرستار یژنت

شاتشان یجه آزمایشات گران هستند و آنها که نتین آزمایباشد. ا ید میمردم مف یشات براین آزمایک قبل از انجام ایتشات ژنیانجام آزما

 یتاسف است. به عالوه به نظر م ین جایدارد که البته ا یادیه زیشان هزنیدرمان برا یریگ یمه نباشند پیاست اگر ب یعیر طبیغ

چ یاد باشد تاکنون هیر سرطان ها زینکه خطر بروز سایشتر است، بدون ایخانواده ها ب یبعضرسد که خطر وجود سرطان لوزالمعده در 

 یتوسط غربالگر یشات سلولیآزما ید برویه نشده است. مطالعات جدین ژن ها توصیکشف جهش در ا یبرا یکیش ژنتینوع آزما

 ده  است.ن امر هنوز محقق نشیپردازد اما، ا یپانکراس م یق مجاریاز طر یآندوسکوپ

 شود؟ یص داده ميسرطان لوزالمعده چگونه تشخ

شات یو آزما ینات اساسیح داده نشده اند موجود باشند ممکن است، معایر توضیکه در ز ییم و نشانه هایاز عال یشتریا تعداد بی 1اگر 

 ا نه.یوجود دارند  یگرید یها یماریا بیا سرطان لوزالمعده یانجام شوند تا آشکار شود که آ

 سرطان لوزالمعده یم و نشانه هایعال

ه آمپول واتر باشد، یشود. اگر سرطان در ناح یمشاهده م ین نوع سرطان زردیاز افراد مبتال به ا یمین نی(: حداقل در بیرقان ) زردی

ن یشود( در ا یکه در کبد ساخته م ین ) ماده ایروب یلیل انباشته شدن بیدهد. زرد شدن پوست و چشم به دل یحتماً رخ م یزرد

شود.  یدن آن به روده میاست که مانع عبور صفرا و رس یصفراو یاز انسداد مجار یناش ین زردیباشد. ا یز در کبد میبافت و ن

 یمجار یجاد فشار بر رویشوند ممکن است باعث ا یشروع م یصفراو یک مجاریلوزالمعده و نزد یه سریکه در ناح ییسرطان ها

ا دم یکه از تنه  ییگر، سرطان هایباشد. از طرف د یم یماریبروز ب یبرا ین امر خود عالمت خطریکه ا جاد کنندیا یشوند و زرد

شوند.  ینم یصفراو یمجار یافته اند باعث فشردگیگر لوزالمعده گسترش نید یکه به قسمت ها یشوند تا زمان یلوزالمعده شروع م

جاد کند. ین در پوست ممکن است خارش ایروب یلیشده است.انباشته شدن بشه سرطان در لوزالمعده منتشر یباً همیتا به حال تقر

شود که رنگ ادرار  ین ماده به داخل ادرار ترشح شده و سبب میاز  ا یابد، مقداری یش مین در خون افزایروب یلیکه سطح ب یزمان



 یا انسداد مجاریت یمثل هپات یکبد یها یماریبر ینظ یر علل زردید که سایاد داشته باشیشود. به  یل به قوه ایا سبز مای یقهوه ا

 باشند. یع  میشتر از سرطان لوزالمعده شای، بیصفراو یتوسط سنگ ها یصفراو

افته و به یکه گسترش  یباشد.سرطان یشرفته سرطان لوزالمعده میدر مراحل پ یک عالمت عادیا پشت یه شکم یدرد: درد در ناح

ن درد ممکن یجاد کند. هم چنیپشت ا یا فوقانی یانیه میدر ناح یدیده ممکن است درد شدیاطراف لوزالمعده رس یعصب یرشته ها

 یها یماریاز ب یاریجاد شده و متوقف شود. البته بسیا ایباشد  یز احساس شود. درد ممکن است دائمیشکم ن یه جلویاست در ناح

جاد کنند که با سرطان لوزالمعده اشتباه گرفته یا پشت ای یتوانند درد شکم یز میگر از سرطان ها نین نوع دیو چند یر سرطانیغ

 شود. یم

ن یباشد. ا یع میماران مبتال به سرطان لوزالمعده شایچند ماه در ب یر منتظره در طیا غیکاهش وزن: کاهش وزن به طور ناخواسته 

 د است.یشد یا خستگی ییاشتها یاز ب یمسئله ناش

 یچرب دچار مشکل خواهند شد. هضم ناکام یماران در هضم غذاهایره معده به روده شود، بیشسوء هاضمه: اگر سرطان مانع از ورود 

که معده  یرنگ، تکه تکه،چرب شده و در توالت بصورت شناور باشد. سرطان یب یرعادیشود که مدفوع به طور غ یها باعث م یچرب

ژه پس از خوردن غذا یشود که به و یم یع، استفراغ و دردن امر باعث تهویشود. ا یتواند سبب انسداد نسب یر کند میز درگیرا ن

 ابند.ی یشدت م

سه بزرگ یجه کیسه صفرا شده در نتیسبب انباشته شدن صفرا در ک یصفراو یاوقات انسداد مجرا یسه صفرا: گاهیبزرگ شدن ک

 شود. یمشخص م یدارز با عکس برین یکند و گاه یش حجم را در لمس احساس مین افزایاوقات پزشک ا یشود. گاه یم

در  یخون یجاد لخته هایسرطان سبب ا یاوقات مواد ترشح شده از سلول ها یبدن: گاه یبودن چرب یعیر طبیا غی یخون یلخته ها

 شود. یر پوست میز یشدن بافت چرب یعیر طبیا غیاهرگ ها و یس

ش قندخون(. به طور یشود ) افزا ین میریابت شیدز لوزالمعده سبب ینمود برون ر یموارد نادر سرطان ها ین: در برخیریابت شید

ص یش خون تشخیتوان آن را با آزما یست. اما میقند ن یماریم آن مثل بیسم قندها وجوددارد که عالیدر متابول یمعمول، اشکاالت

 داد.

 یکیزينه فیخچه و معایتار



نکه چه یه درباره درد) مدت، شدت و محل درد و اوجود خطر سرطان لوزالمعده الزم است ک یبررس یکامل برا یخچه پزشکیک تاری

 م اطالعات بدست آورد.یر عالیو سا یکند(، کاهش وزن، خستگ یا بدتر میآن را بهتر  یزیچ

ز یچشم ن یدیپردازد. پوست و سف یع انباشته شده در شکم میما یا بررسی، یکامل عمومًا به لمس توده شکم یکیزینه فیک معای

ابند و باعث ی یز گسترش میا کبد نی یاوقات سرطان لوزالمعده به غدد لنفاو یرد. گاهیگ یقرار م یبررسمشخص شدن مورد  یبرا

ن محل یاطراف گردن و چند یلنفاو یتواند به گره ها یر پوست قابل لمس است. سرطان میکه ز یشود به نحو یبزرگ شدن آنها م

توانند نشان دهنده  ینه شود چون میمشخص شدن تورم به دقت معابه منظور  یستیبا ین نواحیدا کند. ایز گسترش پیگر نید

 گسترش سرطان باشند.

 یریشات تصویآزما

CT ن روش با کمک اشعه یاسکن : در اX ک عکس، در روش یگرفتن  یمشاهده کرد. به جا یتوان اجزاء داخل بدن را به راحت یم

CT ن عکس ها را در یوتر ایک کامپیکند. سپس  یشتر کمک میب ین خود به بررسیتوان گرفت که ا یم یمتعدد یاسکن عکس ها

 دهد. یه میارا یر کاملیکنار هم قرار داده و تصو

دهد(  یزان گسترش سرطان را نشران مید است.) میز مفیقرار دارد ن ینکه سرطان لوزالمعده در چه مرحله این اییتع ین روش برایا

ز مورد مشاهده و یدورتر را ن یو اندام ها یلنفاو یک به لوزالمعده گره هاینزد یهاتوان عالوه بر مشاهده اندام  یاسکن م CTبا 

تواند  یم یا جراحیشود مشخص کرد که آ ین روش میزان گسترش سرطان را نشان خواهد داد که با ایم ین بررسیقرار داد. ا یبررس

مانه ماده یا دو پیک یکن است از شما خواسته شود که ها مم ین عسکبرداریا نه. اغلب پس از نخستیدرمان باشد  یبرا یروش خوب

ن عمل به مشخص شدن یاستفاده شود. ا یمواد دا یق داخل رگیا ممکن است از تزرید و یبنوش یا ماده رنگی( Dye یحاجب ) دا

کند.  یجاد میا یگه گر گرفتیشب ین محلول به درون بدن حالتیق ایا تزریدن یکند. نوش یداخل بدن شما کمک م یبهتر  اندام ها

دهد.  یو کاهش فشار خون رخ م یمثل مشکالت تنفس یجد یت دارند و به ندرت هم واکنش هاین مواد حساسیافراد به ا یبرخ

د. در هنگام یریدوم عکس ها را بگ یه پزشک سرید و به توصیید حتماً به پزشکتان بگویدار یین واکنش هایاگر سابقه قبل از چن

 یز میم یمار بر رویشود، ب ین روش استفاده میبا سوزن از ا یشود. در نمونه بردار یاسکن کمک گرفته م CTز ز این ینمونه بردار

ن که پزشک مطمئن شود که سوزن در داخل یابد تا ای یاسکن ادامه م CTدهد.  یرا انجام م یست نمونه برداریولوژیک رادیخوابد و 

زمان  یاسکن نسبت به عسکبردار CTرد. یگ یقرار م یکروسکوپ مورد بررسیر میر زتوده قرار گرفته است . نمونه برداشته شده د



شود. اما  یمختلف بدن شما عکسبردار ید و از قسمت هایدراز بکش یزیم یکار شما بر رو یبرد. الزم است که در ط یم یشتریب

 د.یقرار دار یسیک حلقه مغناطیما در داخل ش یعکسبردار یشود و در طیع انجام میات سریعمل یوتریل کامپیر وسایدرست مثل سا

PETبزرگ را جذب  ین اتم هایا یسرطان یشود. سلول ها یو است استفاده میواکتیراد یاتم ها یکه حاو ین روش از گلوکزی: در ا

 یلنفاو ییه هاکه به گر ییدن سرطان هاید یش براین آزمایرا نشان دهد. ا یویواکتیت رادیتواند فعال یم یژه این ویکرده و دورب

افته است اما مکان آن یکند سرطان گسترش  یکه پزشک فکر م ین در مواردین روش هم چنیباشد. ا ید میافته اند مفیگسترش 

 PETاسکن و  CTمتعدد استفاده کرد. معموالً از  یها یعسکبردار یتوان به جا ین روش میاز ا ید خواهد بود. گاهیداند، مف یرا نم

ز انجام یبرداشت ن یتوان توسط جراح یرا نم یکه بافت سرطان یتوان در موارد یش را مین آزمایشود. ا یفاده نمهمراه با هم است

 د است.یقرار دارد مف ینکه سرطان در چه مرحله این اییتع ین براین روش هم چنیداد. ا

را به  یژه امواج صوتیک دستگاه ویشود.  یاده ممثل لوزالمعده استف ییاندام ها یبررس یبرا ین روش از امواج صوتی: در ایسونوگراف

که تومور در آنها وجود دارد  ییکند. بازگشت امواج از قسمت ها یجاد میاز آن اندام ا یریفرستند برگشت صدا تصو یداخل اندام م

درآنها وجود دارد  میا بدخیم یکه تومور را خوش خ یین بافت هایب یصوت یلوزالمعده تفاوت دارد و الگوها یعیطب یبا بخش ها

 یق تر است. اما وقتیدق یاسکن از سونوگراف CTاز وجود سرطان لوزالمعده باشند، عمومًا  ییم و نشانه هایمتفاوت هستند. اگر عال

 یز وجود دارد، بهتر است سونوگرافیع در لوزالمعده( نیست ها ) انباشه شدن مایمثل ک ییها یماریر بیا سایست که آیمشخص ن

شود،  یانجام م ینیا بیق دهان ین عمل از طریرد اگر ایگ یصورت م یله خاصیشکم و توسط وس یها از رو یرد. سونوگرافیانجام گ

 شود. یهم استفاده م ینمونه بردار ین روش برایشود. از ا یده مینام یادوسکوپ

حاصله  یشود. انرژ یاستفاده م Xاشعه  یبه جا یقو یسیو مغناط ییوین روش از امواج رادی: در ایسیبا روش مغناط یربرداریتصو

ن روش یکند. در ا ین الگوها را ترجمه میوتر ایک کامپیکند.  یجاد میرا ا یخاص یالگوها یجذب شد، در هر بافت ییویاز امواج راد

ق استفاده ق ماده حاجب به داخل عروین روش عموماً از تزریمتعدد از بدن بدست آورد. در ا یتوان عکس ها یاسکن م CTمانند 

 یار ما قرار میرا در اخت یشتریاطالعات ب MRIاوقات  یدهند اما گاه یح میاسکن را ترج CTشود، اگر چه اغلب پزشکان روش  ینم

باشد  یاسکن م CTساده تر از  یاندک MRIباشد. انجام  ید میمف یمغز و طناب نخاع یبررس یز براین یبه طور نسب MRIدهد. 

ن فضا به علت بسته بودن گاه موجب ید. ایریگ یک محفظه قرار میبرد. شما در داخل  یک ساعت وقت میاز  شترینکار در ابتدا بیا

 یک پخش میشان موزیکه برا یافراد از گوش یکند. برخ ید میز از خود تولین یخاص یشود. دستگاه صدا یافراد م یترس در بعض

 ن صدا را نشنوند.یکنند تا ا یکند استفاده م



ERCP یو معده و روده کوچک او حرکت م یمار به طرف مریک لوله قابل انطالف دراز از سمت گردن بین روش ی: در ایسکوپاندو 

مشاهده کند. پس او لوله را به  یبه روده کوچک را به آسان یصفراو ین روش محل اتصال مجرایتواند با کمک ا یکند. پزشک م

ن ماده به آشکار یشود. ا یترشح م یصفراو یضرر به داخل مجرا یب یماده ا از یکند. مقدار کم یت میهدا یصفراو یطرف مجرا

 یز شمارش میا انسداد مجرا را نیک بودن و ین عکس ها باریکند. ا یپانکراس در عکس کمک م یو مجرا یصفراو یشدن مجرا

م یا بدخی یآنها را از لحاظ سرطان ش بردارد ویآزما یاز سلول ها را برا یبرخ ین کار با برس خاصیکوشد ضمن ا یدهد. پزشک م

 کند. یبودن بررس

شود و  یق میاز ماده حاجب به داخل سرخرگ تزر یرود و مقدار کم یبه کار م یخون یرگ ها یبررس ین روش برای: ایوگرافیآنژ

ا یومور متوقف به علت وجود ت ینواح یان خون در برخیا جریدهد که آ ینشان م یوگرافیرد. آنژیگ  یصورت م یسپس عکسبردار

ز یواره عروق نیق دیش رشد سرطان را از طرین آزمایدهد. ا یدر عروض را نشان م یعیر طبیا نه؟ و هر گونه مورد غیکند شده است 

 یتواند بافت سرطان یا میدهد که آ یاست که به پزشک نشان م یدر هنگام جراح یوگرافین کاربرد آنژیدهد. اما مهم تر یش مینما

 ا نه؟یامل بردارد را به طور ک

ا مربوط به یمار به کبد او مربوط است و یب یا زردیدهد آ ین است که نشان میشات در این آزمایده این فایشتریخون: ب یش هایآزما

 ید هستند و نشان میمار مفیب یت عمومیوضع یابیدر ارز یشات خونیر آزمایتواند باشد . سا ین کبد و روده میان صفرا بیتوقف جر

ژن  یا آنتیو  CA19-9به نام  یژه اینشانگر و ین سطح خونیا نه؟ همچنیبزرگ را تحمل کند  یک جراحیتواند  یا او میکه آ دهند

 شود. یری( ممکن است اندازه گCEAک )یونینومبریکارس

 یکند، اما قطع یم شات وجود سرطان لوزالمعده را مشخصیج آزماینه و نتایمار، معای: اگر چه گرفتن شرح حال از بینمونه بردار

 یاز بافت لوزالمعده شخص برداشته م ین روش نمونه ایباشد. در ا یکروسکوپ میر مینمونه بدست آمده در ز ین روش،بررسیتر

 وجود دارد. ین روش نمونه برداریشود. چند

 نام دارد. یسوزن یرود نمونه بردار یص سرطان لوزالمعده بکار میتشخ یکه اغلب برا یروش

مشخص  یبرا یا آندوسکوپیاسکن  CTکند و از  یق پوست و لوزالمعده میک سوزن نازک را از طریش، پزشک ین آزمایام اانج یبرا

 یبافت یتوان به کمک سوزن نمونه ها یرد تا مطمئن شود که سوزن در داخل تومور قرار دارد. میگ یت سوزن کمک میکردن موقع

ندارد.  یچ اثر جانبیست و هیمار نیهوش کردن بیاج به بین است که احتین روش ایا دهین فایشتریکوچک را از لوزامعده برداشت. ب



له از یاج بود که طرح بدان وسیک الپارسکوپ احتین روش به یشد. در ا یانجام م یاعمال جراح یها ط یدر گذشته نمونه بردار

 یغ جراحیک تیبود توسط  یعیر طبیه نظرش غکه ب یاز نواح یپرداخت. جراح یم یداخل یاندام ها یق پوست شکم به بررسیطر

ک سوزن یشتر جراحان از یک سوزن مخصوص استفاده کند. بیتوانست از  ین حال میداشت. جراح در ع یا سوزن خاص نمونه برمی

باشد.  یمارستان بستریدر ب یمدت یبرا یهوش شده جهت بهبودید بیمار باین روش آن است که بیکردند. ضرر ا یپهن تر استفاده م

مار وجود دارد. حتماً پس از یب یدهند که بدانند احتمال بهبود یرا انجام م یجراح یاغلب پزشکان متخصص در درمان سرطان زمان

ل احتمال گسترش سرطان به یدارد، به دل یرا به طور کامل بر م یکه جراح قصد دارد بافت سرطان ی، وقتیشگاهیآزما یها یبررس

 شود. یمتوقف م یه جراحیکند و ارا یم یجراح فقط نمونه بردار دوردست عموماً یبافت ها

 مراحل سرطان لوزالمعده چگونه است؟

ن مرحله ییتع یباشد. برا یاو م یبرا یش آگهین پییمار و تعیک عامل مهم در درمان بیقرار دارد  ینکه سرطان در چه مرحله ایا

ک روش استاندارد است که ین یدارد. ا یت خاصیاهم یماریدر درمان بن امر یرد. ایگ یکمک م یشات خاصیپزشک از آزما یماریب

کا مشخص شده است که یته انجمن سرطان آمریشده توسط کم یستم طبقه بندیک سیدهد.  یزان گسترش سرطان را نشان میم

 باشد. یمتاستاز م Mو  یلنفاو یگره ها Nتومور،  یعالمت اختصار Tنام دارد.  TNMستم یس

 :T یطبقه بند

T12افته و تومور کوچکتر از ی: سرطان به خارج از لوزالمعده گسترش نcm .است 

T22افته و تومور بزرگتر از ی: سرطان به خارج از لوزالمعده گسترش نcm .است 

T3ده است.ینرس یافته اما به عروق خونیاطراف گسترش  ی: سرطان به بافت ها 

T4ده است.یبزرگ رس یافته است و به عروق خونیدوردست گسترش  ی: سرطان به بافت ها 

 :N یطبقه بند

N0ر نشده اند.یک به لوزالمعده درگینزد یلنفاو ی: گره ها 

N1افته است.یک گسترش نینزد یلنفاو ی: سرطان به گره ها 



 :M یطبقه بند

M0افته است.یمغز گسترش نه و یمثل کبد، ر ییا سرطان به اندام هایده است یدوردست نرس یلنفاو ی: سرطان به گره ها 

M1افته است.یدوردست گسترش  ی:سرطان به بافت ها 

 سرطان لوزالمعده: یطبقه بند

شود و طبقه  یم یکین اطالعات با هم یقرار دارد ا یسرطان در چه مرحله ا MوT،N یها ین شده طبق طبقه بندیینکه تعیپس از ا

 د.یآ یبدست م یینها یبند

ا مناطق دوردست یمجاور  یباشد. به غدد لنفاو یم 2cmمحدود به لوزالمعده بوده و کوچک تر از  (: تومورT1،NO،M0)A1مرحله 

 افته است.یگسترش ن

ا مناطق دوردست یمجاور  یبزرگ تر است. به غدد لنفاو 2cmباشد و از  ی(: تومور به لوزالمعده محدود مT2،N0،M0)B1مرحله 

 افته است.یگسترش ن

ا مناطق یمجاور  یبزرگ و به غدد لنفاو یخون یز رشد کرده اما به رگ های(:تومور در خارج از لوزالمعده نT3،N0،M0)A2مرحله 

 افته است.یدوردست گسترش ن

ز رشد کرده است یبزرگ ن یخون یا در خارج از لوزالمعده و رگ های(: تومور محدود به لوزالمعده بوده T-1-3،N1،M0) B2مرحله 

 ده است. یافته اما به مناطق دوردست نرسیگسترش مجاور  یبه غدد لنفاو

ممکن است به  یافته است. حتیهم گسترش  یخون ی(: تومور در خارج از لوزالمعده رشد کرده به رگ هاN،MOهر  ،T4)3مرحله 

 افته است.یده باشد. اما به مناطق دوردست گسترش نیز رسیمجاور ن یغدد لنفاو

 افته است.یبه مناطق دوردست گسترش  (: سرطانM1، هر N، هر T) 4مرحله 

 خارج کند. یعمل جراح یباشد همه تومور را ط ی: جراح قادر میقابل برداشت با جراح



 یده باشد جراح میدوردست نرس یکه به اندام ها یده است و در صورتیز رسیاطراف ن یخون ی: سرطان به رگ هایشرفت موضعیپ

ن صورت یر قابل برداشت نام دارد. در  ایبرداشت، تومور غ یرا با جراح یسرطان یتمام بافت ها تواند تمام تومور را بردارد. اگر نتوان

 د.یا لوله گوارش را رفع نمای یصفراو یمثل انسداد مجرا یا مشکالتیم یتواند عال یجراح فقط م

مثل  یا مشکالتیم را کاهش داد یعالتوان  یفقط م یافته است با جراحیاطراف گسترش  ین حالت سرطان به بافت هایمتاستاز: در ا

 ا لوله گوارش را رفع کرد.ی یصفراو یانسداد مجرا

 ر.یا خیباشد  یممکن م یا جراحین است که آیمشخص کردن ا یبا ارزش تر است و اغلب برا یستم طبقه بندیس

 شود؟ یسرطان لوزالمعده چگونه درمان م

است.  یموتراپی( و شی( و ) دارودرمانی) اشعه درمان یوتراپی، رادیشامل جراح سرطان لوزالمعده وجود دارد که یسه نوع درمان برا

 رد.یگ یانجام م یگریپس از د یکیا ینوع درمان همزمان  3 یا حتی 2قرار دارد،  ینکه سرطان در چه مرحله ایبسته به ا

رند که جراح بتواند یگ یانجام م یموالً زمانمع یدرمان یها یسرطان لوزالمعده وجود دارد. جراح یبرا ینوع درمان جراح 2: یجراح

 یا برایم یف عالیتخف یبرا یاد باشد، جراحیار زیاطراف بس یکه گسترش تومور به بافت ها یرا بردارد. در موارد یتمام بافت سرطان

 رد.یگ یا فشرده شدن روده در اثر سرطان صورت می یصفراو یاز انسداد مجرا یریجلوگ

باشد.  یتواند طوالن یکه سرطان به طور کامل قابل برداشت نباشد معموالً عمر افراد نم یداده اند در مواردنشان  یادیمطالعات ز

د و ین فوایاز باشد، بنابراین هفته وقت نیبه چند یبهبود یدارد و ممکن است برا یادیز یسرطان لوزالمعده اثرات جانب یجراح

 ده شود.یمضرات آن باشد به دقت سنج

ک به ین سرطان نزدیرد. ایگ  یصورت م ین نوع جراحیکه سر لوزالمعده دچار سرطان شده باشد ا یدرمان: اغلب زمان یبرا یجراح

مسدود شده  یصفراو یش وجود دارد چرا که مجرایص زودرس براین جهت هم امکان تشخیرد به همیگ یقرار م یصفراو یمجرا

 شده، را برداشت. یرد که بتوان تمام بافت سرطانیگ یصورت م یوقت یجراحلوزالمعده  یر بخش هایشود. در مورد سا یم یسبب زرد

 برداشتن تومور لوزالمعده وجود دارد یروش برا 3



شود، عموماً  یاز تنه آن برداشته م یز بخشیاز دم لوزالمعده و ن یبخش ین جراحی( پانکراس: در اییستال ) جلویبرداشتن قسمت د

شده  یدم و تنه لوزالمعده سرطان یره ایجز یشود که سلول ها یانجام م یعموماً زمان یجراحن یشود. ا یز برداشته میطحال ن

 رد.یگ یز صورت میدرمان سرطان بخش برون ر یبندرت برا ین نوع جراحیباشند. ا

ن سرطان بخش درما یاوقات برا یگاه ین نوع جراحیشود. ا یکل طحال برداشته م ین جراحیبرداشتن لوزالمعده به طور کامل: در ا

 رود. یز لوزالمعده به کار میبرون ر

ن یروند، ا یشده بکار م ین سرطانیاگروکر یبرداشتن کامل قسمت ها یها برا یپل: اغلب جراحیبرداشتن کامل لوزالمعده به روش و

ک قسمت یاز معده، تمام قسمت اول روده کوچک،  یاز سرلوزالمعده، تنه آن، بخش یبخش ین جراحیشود. در ا یده میپل نامیروش و

 شود. یز برداشته مین یصفراو یاز مجرا یسه صفرا و بخشیمجاور لوزالمعده ک ین روده کوچک، غدد لنفاویاز دوم

عموماً کم  ین جراحیت ایشود تا صفرا از کبد وارد روده کوچک شود. موفق یهم به روده کوچک اتصال داده م یصفراو یه مجرایبق

پس  یره صفراویکند، نشست ش یره صفرا ترشح میم ها را به درون شیاز دارد. چون لوزالمعده آنزین یادیاست و به مهارت و تجربه ز

باً یانجام شد تقر یکه جراح ید. موقعیمجاورش را هضم نما یاز بافت ها یتواند سبب شود که لوزالمعده خودش بخش یم یاز جراح

که  یا توسط پزشکانیکوچک  یمارستان هایدر ب یکه جراح یرند. مواقعیم یل مشکالت پس از عمل میماران به دلی% از ب5تا  2

 یبرا یتوان گفت که جراح یسپارند. نم یل عوارض پس از عمل جان میماران به دلی% ب15شتر از یدارند انجام شود، ب یمهارت اندک

 رد.یمجرب صورت گ یمجهز و توسط جراح یانمارستید در بیبا ین عمل جراحید است، ایماران کامالً مفیب

از  یبه طور کامل فقط در برخ یداشتن بافت سرطان یشود. تالش برا یص داده میماران، سرطان به موقع تشخی% از ب10فقط 

ن پس زان زنده ماندیشده باشند، م یجراح یکه به منظور برداشتن کامل بافت سرطان یمارانیز شده باشند دربیت آمیماران موفقیب

 باشد. ی% م20سال  5از 

دوردست گسترش  یدهند که سرطان به قسمت ها یها نشان م یکه بررس یرد: زمانیگ  ین درد صورت میتسک یکه برا یجراج

م یدهد.) عال یرا انجام م یف درد جراحیتخف یشده را به طور کامل برداشت، پزشک فقط برا یتوان بافت سرطان یافته باشد و نمی

ن انسداد یه شود. این ناحیتواند مانع از عبور صفرا از ا یدهد م یه سرلوزالمعده رخ میکه در ناح یدهد( سرطان ین میتسکرا  یماریب

 یصفراو ییایمیدهد و اغلب سبب انباشته شدن مواد ش یدن صفرا به روده رخ میبه علت نرس یه ایشود، مشکالت تغذ یسبب درد م

خته یبه داخل روده کوچک ر یصفراو یک روش صفرا از مجرای یوجود دارد. ط یصفراو یرارفع انسداد مج یشود. دو روش برا یم



شکم  یک برش بر رویبه  ین جراحیرد. ایلوزالمعده صورت گ یق بخش سریاز طر یاز باشد که عمل جراحیشود، بدون آنکه ن یم

عمل جراح قادر خواهد بود عصب لوزالمعده را  یه طن روش آن است کیده ایاز است. فاین یبهبود یاز داشته به هفته ها وقت براین

معده با قسمت اول روده کوچک  یبخش ارتباط یبر رو یگر جراحیشود. بخش د یمار از درد میب یین کار باعث رهایقطع کند.ا

سئله سبب ن میشود.ا یکه سرطان لوزالمعده کهنه باشد، بخش اول روده در اثر سرطان مسدود م یرد. اغلب، هنگامیگ یصورت م

ل آنکه سرطان یمجدد اجتناب کرد. به دل یتوان از جراح یاز است. با اتصال بخش اول روده مین یشود و به جراح یدرد و ا ستفراغ م

ابند ی یاوقات جراح در م یکنند. اما گاه یه نمیف درد توجیتخف یرا برا یشرفت کند، پزشکان جراحیتواند به سرعت پ یلوزالمعده م

کند. روش  یم یاقدام به عمل جراح یمارین آثار بیتسک یجراح فقط برا ین مواردیمار ندارد. در چنیدر بهبود ب یراث یکه جراح

مار توسط لوله ی، معده و روده بیرا از راه گلو، مر یصفراو یوه پزشک مجراین شیگر استفاده از لوله توسط آندوسکوپ است. در اید

ق اندوسکوپ وارد کند. یک لوله کوچک را از طریتواند  یکند. سپس پزشک م یم یبررس است، مشاهده و یکه در نوک آن چراع یا

شودو  ین لوله مسدود مین ماه، ایدهد. پس از چند یاز سرطان را کاهش م یدارد و فشار ناش یرا باز نگه م یصفراو ین لوله مجرایا

باز نگه داشتن آن وجود ندارد. به  یبرا یله ایچ وسیشد هکند. اگر روده کوچک در معرض خطر انسداد با یدا میض پیاز به تعوین

ن حال هنوز یافته باشد اما در عیشود که سرطان گسترش  یانجام م یصفراو یرفع انسداد و مجرا یبرا یجراح ی، زمانیطور کل

 یانیا در مراحل پایافته باشد و ین گسترش یش از ایماه باشد. اگر سرطان ب 6شتر از یدر افراد ب ید به زندگیآنقدر محدود باشد که ام

 ه شود.یباشد ممکن است قرار دادن لوله توص

 شود. یاستفاده م یسرطان یکشتن سلول ها یبرا xاشعه  یادیر زین روش از مقادیدرمان با اشعه: در ا

شود.  یمتمرکز م یسرطان یسلول ها ین درمان اشعه بر رویشود. درا یلوزالمعده تابانده م یاغلب اشعه از خارج از بدن به سلول ها

ا یهفته ها  یمار اغلب طیتر است.ب یباشد، به جز آنکه درمان طوالن یکس میص اشعه ایمشابه روش تشخ ین نوع از اشعه درمانیا

 یقبل از آن صورت م یوجود دارد. اشعه درمان یا پس از جراحینکار ممکن است قبل یکند. ا یافت میبار در هفته اشعه در 5ماه ها 

ر ین تاخیاثر را به دست آورد. اما  ا یمار بهبودیافتد تا ب یر میهفته ها به تاخ یمعموالً برا یپس از عمل جراح یرد اشعه درمانیگ

 یادیشرفت زیکه سرطان در آنها پ یمارانیاغلب در ب یدرمان یمیبه همراه ش یتواند باعث رشد مجدد سرطان شود. اشعه درمان یم

ن درمان در اطاق عمل و همزمان یاوقات ا یرد. گاهیگ یاغلب در مراکز درمان سرطان صورت م یشعه درمانشود. ا یه میداشته توص

بتاباند، بدون  یماً به بافت سرطانیاشعه را مستق یادیتواند مقدار ز ین روش آن است که پزشک میده اید. فایآ یبه عمل م یبا جراح

شود. آثار  یمار نمیافت اشعه از خارج سبب درمان بیشتر از روش دریروش عمومًا بن یبرسد. اما ا یبیگر آسید یآنکه به اندام ها



 یم یا برنزه شده، تهوع و استفراغ، اسهال و خستگی یر پوست به صورت آفتاب سوختگییشامل تغ یو مضر اشعه درمان یجانب

روند درمان با اشعه آثار  ین میاز درمان کامالً از بپس  ین آثار اغلب چند هفته ایشوند. ا یاشتها و کم وزن م یماران اغلب بیباشد.ب

 د.ین آنها با پزشک تان مشورت کنیتسک ین روش ها و راه هایکند. لطفاً درباره مضرات ا یرا بدتر م یدرمان یمیو مضر ش یجانب

ن داروها یشود. ا یفاده م( استیدیاز راه رگ ) ور یقیا تزری یضد سرطان خوراک یاز داروها یدرمان یمی: در روش شیدرمان یمیش

ز یگر نید یکه سرطان در آنها به اندام ها یافراد یعمومًا برا ین روش درمانیکنند، ا یوارد خون شده و در تمام بدن حرکت م

 ن کاربرد را در سرطان لوزالمعده داشت.یشتریبود که ب ییل دارویفلولورواوراس 5ن اواخر، یشود. تا هم یه میافته است توصیگسترش 

ل خواهد بود. یفلولورواورام  5ن موثر از یتابیجم س یافته است دارویکه سرطان گسترش  یر نشان داده اند که در مواردیمطالعات اخ

استفاده  یز بر رویر مطالعات نیسه کرده اند. سایشرفته با هم مقایو پ یموضع ین دو دارو را سرطان هایا ییزان کارایمطالعات م

ن، یس پالتیمورد استفاده عبارتند از س یر داروهایشود. سا یانجام م یدرمان یمیش یر داروهایااستفاده آنها با ساین دودارو یهمزمان ا

که در انتظار  یمارانیمطالعات نشان داده اند که در ب ین. برخین و استپتوزوسیپ التین، اگزالیتاب یتکسل، کاپس ینوتکان، پک لیریا

ن یرا از ب یسرطان یسلول ها یدرمان یمیش ید خواهد بود.داروهایمف یقبل از عمل جراح یاندرم یمیبرند ش یبسر م یعمل جراح

ن داروها توجه یا یاز عوارض جانب یریگیا پید به کاهش ین بایدارند، بنابرا یبیز اثر تخرین یعاد یسلول ها یبرند  اما بر رو یم

زش ی، رییاشتها یموقت آنها تهوع و استفراغ، ب یدارد. آثار جانب یبستگ ن امر به نوع دارو، مقدار آن و دورهیمبذول داشت که ا یخاص

ماران دچار کم یز شود ممکن است بیب به مغز استخوان نیتواند باعث آس یم یدرمان یمیباشند. چون شیم یدهان یمو و زخم ها

قرمز  یل کاهش گلبول هایبه دل یر خوب شدن زخم ها و خستگیا دی یزیش خطر عفونت، خونرین امر سبب افزایشوند. ا یخون

 یوجود دارد برا ییداروها، راه ها یدرمان آثار جانب یمتوقف خواهد شد. برا یک دوره درمانیپس از  یشود.اغلب آثار جانب یبدن م

 ا توقف تهوع و استفراغ شوند.یتوانند سبب کاهش  یضد تهوع م یمثال، داروها

 گر یمتناوب و مکمل د یروش ها

حتماً با پزشک و پرستارتان مشورت  یدرمان یر روش هایین نوع درمان ها وجود دارد. قبل از تغیاستفاده از ا یبرا یادیقه زامروزه  عال

جاد عوارض یا ایتوانند سبب تداخل عمل  یز میگر از روش ها نید یاستاندارد هستند اما برخ یدرمان ین روش هایاز ا ید. برخیینما

شتر به کتاب یکسب اطالعات ب ید. برایپرده) رک( صحبت کن یا پرستاران بیمهم است که با پزشک ل ین دلیشوند. به هم یجانب

 د.یمراجعه کن یدرمان یمیو ش یران پرتودرمانیماران سرطان ایانجمن امداد به ب یها

 ینيشات بالیآزما



 باشد. یم یتجرب یا درمان هایدبخش ین کار همان مطالعات نوی: اینیشات بالیهدف از انجام آزما

افتن ی ین برایدارند. محقق یادید زین درمان ها اغلب فواید باشد. ایمار مفیب یشود که برا یانجام م یتنها زمان ینیشات بالیآزما

 دهند. ید انجام میجد یدرمان ها یر مطالعات را بر رویپاسخ سواالت ز

 د است؟یا درمان مفیآ -

 د چگونه است؟یجد ین روش درمانیا -

 کند؟ یبهتر عمل م یدرمان یر روش هایاز سا ن روشیا ایآ -

 دارد؟ یچه عوارض جانب ین روش درمانیا -

 شتر؟یا بیاستاندارد کمتر است  یدرمان یر روش هایاز سا ین روش درمانیا یا عوارض جانبیآ -

 شتر است؟ین روش از مضرات آن بید ایا فوایآ -

 باشد؟ یمناسب م ین روش درمانیا یمارانیدر چه ب -

 شود. یش میسه مرحله آزما ید شود طیکا تائیآمر یتوسط انجمن غذا و دارو ی: قبل از آنکه روش درمانینیشات بالیانواع آزما

ماران را از نظر یب یستیت آن است. پزشک بایزان امنید و میدرمان جد ین روش برایافتن بهتری: هدف مرحله اول مطالعه 1مرحله

ش شده است اما آثار یوانات به دقت آزمایح یشگاه و بر رویه باشد. درمان در آزماو مضر به دقت تحت کنترل داشت یعوارض جانب

از دارو  یزان کمیر درمان پزشکان اغلب درمان را با میتحت کنترل داشتن س یست. برایماران کامالً شناخته شده نیآن در ب یجانب

مارن کمک یدوارند که به بیدهند. اگر چه پزشکان ام یادامه مدارو ظاهر شود  یکه آثار جانب یکنند و مقدار آن را تا زمان یآغاز م

 ضرر بودن دارو است. ی، مطالعه درباره ب1مرحله  یکنند، اما هدف اصل

زان دارو یماران حداکثر میرد. به بیگ یا نه صورت میکند  یا دارو درست عمل مینکه آیمشخص شدن ا ین مطالعه برای: ا2مرحله

شود.  یم یسرطان به دقت بررس یشود و اثر دارو بر رو ید میشد یست که سبب عوارض جانبین آنقدر نزان آیشود اما م یداده م

 کند. یم یز به دقت بررسیدارو را ن یپزشک آثار جانب

ر قرا یهزاران نفر مورد بررس ینیشات بالیآزما یشود.در برخ یماران انجام میاز ب یادیعده ز ین مرحله مطالعه بر روی: در ا3مرحله

رند. پزشکان یگ ید قرار میجد یر گروه ها تحت درمان هایشود. سا یماران درمان استاندارد انجام میک گروه از بی یرند. رویگ یم

روش  3ا ی 2ز یاوقات ن یا نه، اما گاهیا بهتر از درمان استاندارد است یابند که آیکنند تا در یم ید را بررسیک درمان جدیاغلب فقط 



د یجد ین روش درمانیا یرند. اگر عوارض جانبیگ یماران در مرحله سوم مطالعه به دقت تحت نظر قرار میند. تمام بکن یم یرا بررس

د، تحت مراقبت یش شرکت کنیک آزمایشود. اگر شما در  یبهتر باشد اغلب مطالعه متوقف م یک روش درمانیج یا نتایاد باشد یز

 یادین مطالعه شما مورد توجه و مراقبت زیدهند در ا یدقت شما را تحت نظر قرار م به یم ماهر پزشکیک تیرند، یگ یقرار م یادیز

آن چه موقع رخ خواهد  یا نه و عوارض جانبین درمان موثر است یا ایداند که آ یچ کس نمیز وجود دارد. هین ید. اما خطراتیقرار دار

شوند اما  ید میبا گذشت زمان ناپد یشتر عوارض جانبیرد اگر چه بیگ ین امر صورت میمشخص شدن هم ین مطالعه برایداد. ا

دارند. پس از در نظر گرفتن  یز عوارضیاستاندارد ن یدرمان ها یباشند، که حت یم ید کننده زندگیا تهدیبوده  یمیاز آنها دا یبرخ

 د.یثبت نام کن یشین آزمایتمام عوامل در چن

 ینیشات بالیشرکت در آزما یم گرفتن برایتصم

به شما  یح خواهند داد. فرمیتان توضیات را برایدارد. پزشک و پرستارتان جزئ یفقط به خود شما بستگ یشاتین آزمایم در چنثبت نا

 د.ید آن را امضاء کنیتوان ید مین فرم وجود دارد موافق باشیکه شما با آنچه در ا یشود در صورت یمطالعه داده م یبرا

د از ادامه یل بودید، هر زمان  که مایشات شما آزادیپس از امضا کردن فرم و شروع آزما یحت شود یز به شما داده میاطالعات الزم ن

کسب اطالعات  یدارد. برا یالزم باز نم یدرمان ها یش شما را از ادامه باقین آزماید. شرکت در ایشرکت در مطالعه انصراف بده

 نها هستند: ید ایبرپس یستیبا یکه شما م ید. سواالتیخود مشورت کن یم پزشکیشتر با تیب

 ست؟ین مطالعه چیهدف از ا -

 رد؟یگ ین مطالعه صورت میدر ا ییشات و درمان هایچه نوع آزما -

 کند؟ ین درما ن چه میا -

 فتد؟ یم ید چه اتفاقیقات جدین درمان و تحقیا بدون ایبا،  -

 ست؟ین انتخاب چید و مضرات ایمن و فوا یر انتخاب هایسا -

 شوم؟ یدرمانم آگاه م یا از چگونگیآ -

 دارد؟ یروزمره من چه اثر یزندگ یش روین آزمایا -

 قابل کنترل هستند؟ ین اثر جانبیا ایباشم؟ آ ید منتظر چه عوارض جانبیمن با -

 کبار و به چه مدت؟ین است هر چند وقت یخواهم شد؟ چن یا من بستریآ -

 هستند؟ یا درمان ها مجانیپرداخت کنم؟ آ ینه اید هزیا من بایآ -



 من دارند؟ یبرا یشات ضررین آزمایا ایآ -

 شات الزم است؟ین آزمایا یمدت برا یطوالن یچه نوع مراقبت ها -

 ر سرطان ها صورت گرفته است؟یدرمان سا یبرا ییا مراقبت هایآ -

ق مرکز ید از طرینتوا یکند. شما م یه میماران، خانواده و دوستانشان توصیب یرا برا ینیران بالیا یماران سرطانیانجمن امداد به ب

که شما درباره نوع،  ید. بر اساس اطالعاتیما مراجعه کن ینترنتیت ایا به ساید یین اطالعات را کسب نمایانجمن ا یمشاوره پزشک

ن یآورد، ا ید فرام میازمند آنها هستیکه شما ن ینیشات بالیاز آزما یستین مرکز لید، ایده یه میدرمان خود ارا یمرحله و سوابق قبل

 یج را با کمک مرکز اطالع رسانیشات رایاز آزما یستید لیتوان یه شود. به عالوه شما میبه شما ارا ییتواند در هر جا یخدمات م

 د.ییدرباره سرطان کسب نما

 درمان سرطان لوزالعمده بر اساس مراحل گوناگون

ا یرد که آیم بگیتصم ید قبل از جراحیل جراح باین دلیباشد. به هم یم یسرطان لوزالمعده بر اساس جراح ین طبقه بندیق تریدق

باشد، آن را قبال  یکه سرطان در محله خاص یا نه؟ جراحان معموالً وقتیشانس وجود دارد که بتوان سرطان را به طور کامل برداشت 

 یبرا یقیروش دق افته است.یمجاور گسترش ن یخون یا رگ هایاست که سرطان معده، طحال، کولن  ین حالتیدانند. ا یدرمان م

 قبل از عمل وجود ندارد. یبه غدد لنفاو یدسترس

تومور وجود داشته باشد جراح به تنها راه درمان ممکن  یسرطان لوزامعده: درمان سرطان اگر شانس برداشتن تمام یدرمان جراح

 یبرداشت لوزامعده و دودنوم صورت ما یقرار دارد برداشت کامل لوزالمعده  ینکه سرطان در چه نقطه ایافته است. براساس ایدست 

 است. یبیک روش ترکین روش، یرد. ایگ یز قرار مین یدرمان یمیمار همزمان تحت درمان با اشعه و شیرد. در اغلب موارد، بیپذ

م دهند انجا یرا قبل از جراح یدرمان یمیدهند که ش یح میترج یشود. اکثر مراکز درمان یانجام م یا پس از جراحین درمان قبل یا

 یاز بهبود یریجلوگ یا حتیر در بهبود یدرمان باعث تاخ یمیکشد و ش یاغلب طول م یپس از جراح ی.علت آن است که بهبود

 یاریا نه بسید است یمف یدرمان یمیبدون ش یا حتیپس از عمل  یدرمان یمین روش از شیا ایست که آیشود. هنوز مشخص ن یم

 یعمل جراح یمار را براین کار تحمل بیکند که ا ینگران هستند آنها احساس م یاز عمل جراح قبل یدرمان یمیاز جراحان درباره ش

 کار را نشان نداده است.یده انیهنوز فا ینیشات بالیکند. آزما یکم م



 یحکرده است جرا یمجاور دست انداز ین حالت که سرطان به بافت هایده باشد: در ایمجاور رس یکه به بافت ها یدرمان سرطان

 ین سرطان به زندگیدهند که برداشت ا ین مطالعه نشان میرا برداشت. چند یتوان همه تومورها یه را ندارد چرا که نمیر اولیتاث

برداشته شود و انسداد روده از  یصفراو یمجرا یشود که فشار از رو یفقط سبب م ین موارد جراحیکند. در ا ینم یمار را طوالتیب

و  یدرمان یمیمراکز ش یاست. در برخ یو اشعه درمان یدرمان یمیب شیا ترکی یدرمان یمیدرمان شامل ش ن حالتین برود. در ایب

ماران ید. البته بیآ یا نه، به عمل میا تومور قابل برداشتن است یکه آ ین بررسین اعمال ایشود، پس از ا یا اشعه توماً انجام میدرمان 

 کنند. یتحمل نم یرا به راحت ی، عمل جراحهمزمان یو اشعه درمان یدرمان یمیپس از ش

به مناطق دوردست  یق لنف و عروق خونین سرطان از طریل آنکه ایافته است ) متاستاز(: به دلی یادیکه گسترش ز یدرمان سرطان

افته که یش ن حالت سرطان آنقدر گستریآنرا برداشت. به عالوه در ا ین امکان وجود ندارد که با جراحیافته است، ایز گسترش ین

نقاط محدود از  یدر برخ یسرطان یسلول ها یربرداریکه در مطالعات تصو یدر موارد یتوان با اشعه درمان آنرا برداشت. جت ینم

ن یده شده اند. به همیبدن د یاندام ها یقبالً در برخ یسرطان ین سلول هایاز ا یرسد که گروه یده شده باشند اما به نظر میبدن د

 یدرمان یمید شیجد یبیترک یروش ها ینیشات بالیشود. شرکت در آزما یماران انجام مین بیا یگسترده برا یماندر یمیل شیدل

شوند. به  یهمزمان مصرف م یاز داروها یاریدر نظر گرفته شود. بس یستید باید یکیولوژیو درمان ها ب یا بدون اشعه درمانیبا ، 

مطالعات نشان داده اند که پس از گرفتن  یشوند. اما برخ یماران نمین بیعمر در ا ش طولیچ کدام از داروها سب افزایه یطور کل

رفع  یبرا یمسدود شده باشد، آندوسکوپ یصفراو یکه مجرا یماران در صورتین بیابد. در ای یکاهش م یماریم بیداروها، عال یبرا

مارستان یدر ب یمار به مدت طوالنیشدن ب یکه سبب بستر ید از هر نوع جراحیشود. در صورت امکان پزشک با یه مین انسداد توصیا

 شود اجتناب کند. یم

ترشحات خود را به درون  یصفراو یز مجرایلوزالمعده و ن یاز لوزالمعده است که مجرا یدرمان سرطان آمپول واتر: آمپول واتر بخش

مربوط باشد. پس از  یصفراو یا مجرایاول روده لوزالمعده، بخش  یتواند به مجرا ین بخش میزند. سرطان ایر یبخش اول روده م

در درمان سرطان  یادیز یشرفت هایمانند. پ یسال زنده م 5ماران پس از ی% از ب50% تا 30ن قسمت تنها یا یبر رو یعمل جراح

 ص داد.یتواند تشخ یم یعمل جراح ین بخش را فقط طیماران، سرطان ایاز ب یارین قسمت صورت گرفته است. در بسیا

 افته است.یاست که گسترش  یه درمان سرطانین نوع سرطان اساساً شبیکه مجدداً عود کرده است: درمان ا یدرمان سرطان

  یتیو حما ینيمراقبت تسک



، کاهش وزن و ضعف خواهد بود. ییاشتها ین سرطان است شامل بیاز ا یکه ناش یگری، مشکالت دیصفراو یعالوه بر انسداد جرا

افت یشامل در یه ایتغذ یه هایباشند. توص یسم میمتابول یز اثر سرطان بر رویداروها و درمان ها و ن یاز اثرات جانب یم ناشین عالیا

 ییو مواد غذا یافت انرژیتواند در یه در معده میتغذ یموارد قرار دادن لوله برا یزا است. در برخ یانرژِ یمکمل ها یادیر زیمقاد

 ش دهد.یتوسط شخص را افزا

ن باره با پزشک و پرستارتان مشورت ین آن وجود دارد. لطفاً در ایتسک یبرا ییک عالمت است، اما درمان هایز یماران درد نین بیدر ا

انجام شده باشد. پزشک  یدرمان ها یاز آثار جانب یک عالمت ناشیتواند  یز درد میباشد و ن ین درد آسان تر میل، تسکید. در اوایکن

 یتوان از داروها و در برخ ین کار میا ین درد کمک کنند. برایتسک ین روش براید به شما در انتخاب بهترتوانن یو پرستارتان م

ن یتواند درد را تسک یظ شده به داخل عصب میق الکل غلیا تزریمثال قطع عصب لوازالمعده  یکمک گرفت. برا یموارد از جراح

ماران درمان با یاز ب یاریشود. در بس یم ین عمل قطعیز حین عصب نی، ایبدهد. اغلب به دنبال برداشتن سرطان با عمل جراح

د به طور یضد درد با یآنکه درمان ها موثر باشند، داروها یدهد. برا یکاهش م یز درد را تا حد قابل توجهیر داروها نین و سایمورخ

مخدر  یر داروهایاثر و سا ین طوالنین نوع مورخیدکه به درد وجود دارد محدود نشود. چن یز آنها به مواقعیز شوند و تجویمداوم تجو

 شود. یف درد میباعث تخف یز گاهین یا دو بار روزانه مصرف شوند. اشعه درمانیک ید یاثر با یطوالن

 د؟ین سرطان بپرسید از پزشک تان درباره ایرا با یچه سواالت

را از شما  یچ موضوعید هیبه تمام سواالت شما پاسخ خواهند داد، آنها نبا یم پزشکید. تیپرده صحبت کن یمهم است که شما ب

 د:ین سواالت را در نظر داشته باشیمثال، ا یکنند. برا یمخف

 مبتال هستم؟ یمن به چه نوع سرطان -

 ا نه؟یافته است یگر گسترش یا سرطان به نقاط دیآ -

 ن به چه معناست؟یقرار دارد و ا یسرطان در چه مرحله ا -

 توانم انتخاب کنم؟ یرا م ینوع درمانچه  -

 د و چرا؟یکن یم یه ایشما چه توص -

 دارند؟ یچه خطرات و عوارض جانب یشنهادیپ یدرمان ها -

 ن امکان وجود دارد که پس از انجام درمان ها، سرطان مجدداً عود کند؟یچقدر ا -

 الزم است داشته باشم؟ یقبل از شروع درمان چه آمادگ -



 کند، چه نوع روش وجود دارد؟ یشنهاد میرا پ یاگر پزشک جراح -

 ن نوع سرطان چقدر مهارت دارد؟یمارستان در درمان افراد مبتال به این بیا -

 م؟یدرمانم مراجعه نما یبه مرکز سرطان برا یستیا من بایآ -

 بر اساس اطالعات موجود، امکان زنده ماندن من چه مدت است؟ -

ر ید درباره سایل باشیمثال، شما ممکن است ما ید. براید مطرح کنیدتان در نظر داررا که خو یگریعالوه بر سواالت فوق، سواالت د

 د.یکسب کن یز اطالعاتین ینیشات بالینظرات و آزما

 دهد؟ یپس از درمان سرطان لوزالمعده چه رخ م

ز یرحله سرطان تان و نت و اثر انگشتتان منحصر به خود شماست. اگر چه درک میز همانند شخصید که بدن شما نیبه خاطر بپسار

 ید که پاسخ بدن شما نسبت به درمان هایقاً بگویتواند دق یچ کس نمیکند اما ه یروند درمان کمک م ییشگویتوان به پ یدرمان م

برخوردار  یکیزیف یت هایو فعال یه عالید، مثاًل از تغذیداشته باش یخاص یها یژگیو و ییست؟ شما ممکن است توانایانجام شده چ

پاسخ بدنتان نسبت به درمان  یها در چگونگ یین تواناید، ایداشته باش یمان قویا ایاد باشد و یت خانواده تان از شما زیا حماید یباش

هستند و  یص و درمان سرطان مسائل مهمیز مهم هستند. تشخین یاجمتماع یو خدمات یمراکز درمان یت هایگذارند. حما یاثر م

 یاج به کمک هاید. اگر احتیمشورت کن یم پزشکیبا ت یگذارند.قبل از هر اقدام یکنند اثر م یمراقبت مشما و آنانکه از شما  یبر رو

 د.یاز را کسب کنیران مشورت کرده و اطالعات مورد نیا یماران سرطانید با انجمن امداد به بیدار یگرید

 مراقبت ها یريگ یپ

نات، پزشک درباره مسائل گوناگون مربوط ین معایا یدارد. در ط یخاصت یدرمان اهم یریگ یپس از آنکه درمان ها کامل شدند پ

 یخاص ید او درمان هایده یکه شما به او م ییگذارد با پاسخ ها یان میرا با شما در م ییپرسش ها یماریبه درمان و امکان عود ب

ماران یاز است. بین یشتریته باشند، به توجه بداش یا درمان ها عوارض جانبیکند. معموالً آگر سرطان عود کند  یه میرا به شما توص

ضد سرطان  یدمران ها یف درد و عوارض جانبیتخف یبرا یموثرتر یشک کنند. درمان ها یم درمانیا تیهر گز به پزشک  یستینبا

 ها وجود دارد.

 د درباره سرطان لوزالمعده و درمان آنی( جدیافته های)  یدستاوردها



 شود. یا انجام میز لوزالمعده در سراسر دنیز درمان سرطان بخش برون ریها و ن صیعلل، تشخ یقات بر رویتحق

 یسرطان یدر سلول ها DNA یرات بوجود آمده بر روییدرباره تغ ید: هر روز دانشمندان اطالعات تازه ایجد یافته هایک و یژنت

روده خطر  یسرطان ها یسئول در برخم یو ژن ها p16و BRCA2مثل  ییده در ژن هایرات به ارث رسییکنند. تغ یکشف م

 یز میش خطر بروز سرطان پستان، تخمدان و روده بزرگ نین گروه از ژن ها باعث افزایدهد. ا یش میز افزایسرطان الوزالمعده را ن

 یمل ژن هااز کودکان حا یمیباً نین خانواده ها، تقریاست. در ا یخانواده ها موروث یگر سرطان پانکراس در برخیشوند. از طرف د

% است. ژن مسئول 50حدود  یعنیار باال، یدارند، خطر بروز سرطان پانکراس بس یعیر طبیکه ژن غ یافراد یوب هستند. در بنیمع

ن خطر قرار دارند. یک خانواده در معرض ایکرد که چه تعداد از افراد  یریشگیتوان پ ین هنوز نمیهنوز کشف نشده است بنابرا

 ید لوزالمعده و مجرایرتروگر ی( و آندوسکوپEUS) یسونوگراف یش آندوسکوپیآزما 2دهند که انجام  یر نشان میقات اخیتحق

که در معرض خطر  ییشدن در خانواده ها یجاد شده در سلول ها به سمت سرطانیرات اییتوانند به کشف تغ ی( مERCP) یصفراو

شود  یلوزالمعده استفاده م یز از مجرایبدست آوردن تصاو یبرا ی( از امواج صوتEUSن سرطان قرار دارند کمک کنند. در روش )یا

)  یشات از آندوسکوپیشود. در تمام آزما یلوزالمعده کمک گرفته م یبدون مجرا یق ماده رنگیکس و تزری( از اشعه اERCPو در )

شات مشکوک باشد، ین آزمایج ایاشود. اگر نت یز استفاده میقرار دارد( ن یکه در نوک آن المپ یدن درون بدن با کمک لوله اید

ش قند خون، سوء هاضمه و یبه همراه دارد از جمله افزا یجد یعوارض جانب ین جراحیباشد. اما ا یم یبرداشت لوزالمعده ضرور

شرفت سرطان است. یاز پ یریاغلب جلوگ ین جراحیده ایشود و فا ین سرطان معموالً بندرت درمان می، ما ایاز جراح یخطران ناش

 یدر سلول ها یش سرطانیرات پییلوزالمعده ) تغ یمجار یس پالزین نوع سرطان و دیدر ا یکیرات ژنتییافتن تغی یقات برایقتح

م کننده ی( و ژن تنظK-rasانکوژن ) یر بر رویط تاثین شرایدر ا DNAرات یین تغیاز متداول تر یکیلوازالمعده( ادامه دارد.  یمجرا

( گرفته ERCPره لوازالمعده که در زما ن)یش یرا در نمونه ها یراتیید اغلب تغیجد یصیشات تشخیاگذارد. آزم یاثر م یرشد سلول

که سابقه سطان لوزالمعده ) با درجه  ییخانواده ها ی( براK-rasرات )ییشات تغیو آزما EUS،ERCPدهند. تاکنون  یشده نشان م

ندارند  یمیچ گونه عالیا هیهستند و  یمارین بیکه در خطر متوسط ا یادافر یشات براین آزمایشود .اما ا یه میخطر باال( دارند توص

 ندارند. یگاهیجا

کنند  یم یباشند، دانشمندان اغلب سع ین نوع سرطان میجاد ایمسئول ا یعیر طبیغ یموارد ژن ها یاری: چون در بسیژن درمان

باشد. در حالت  یمp53ژن   ین مطالعات بر رویتر از گسترده یکیکنند.  یعیر طبیغ ین ژن هاین ایگزیرا جا یعیطب یژن ها

ر فعال شده است. هدف ین ژن غیاز سرطان ها از جمله سرطان لوزالمعده، ا یاریکند. در بس ین ژن رشد تومور را متوقف می، ایعاد



بهره گرفته  یلول سرطانجاد عفونت در سیا یروس ها برایاوقات از و ین ژن است. گاهیها ، فعال کردن محدود ا یاز ژن درمان یبرخ

 از انواع سرطان ها، از جمله سرطان لوزالمعده در حال انجام است. یاریبس یبر رو ینیشات بالیشود. آزما یم

شود.  یبدن استفاده م یمنیستم ایاز روش سرکوب کردن س یمبارزه موثر با سرطان گاه یبرا یشات تجربی: در آزمایشناس یمنیا

ن یو کشتن ا یسرطان یبوجود در سلول ها ییایمیرات شییتغ ییشود که سبب شناسا یق میتزر یکسنمار واین روش، به بیدر ا

افتن روش یکند و محققان درصدد  یر میی% از موارد سرطان لوزالمعده تغ80وجود دارد که در  یمثال، ژن یشود. برا یسلول ها م

 یها یباد یر فعال از آنتیباشند. در روش غ یم یعیر طبیغ یهاحمله به سلول  یمار برایبدن ب یمنیستم ایکمک به س یبرا ییها

ها متصل شود  یباد ین آنتیتوانند به ا یز میو نیواکتیراد یا اتم هایشود. سموم  یماران استفاده مین بیق به ایتزر یز براین یانسان

 یشده متمرکز شود و به سلول ها یطانسر یهمان سلول ها یعنیهدف  یسلول ها یفقط بر رو یا اشعه درمانی ییایمیتا مواد ش

 ب نرساند.یسالم بدن آس

ن داروها از جمله جم یاز ا یهستند. موثر بودن برخ یبیترک یافتن داروهایدرصدد  ینیشات بالیاز آزما یاری: بسیدرمان یمیش

ن، یس یتوماین ، میس پالتیر سیرد نظب کیگر ترکیکدین داروها را با یاز ا یتوان برخ یز میل اثبات شده و نیفلورواوژس 5ن و یتابیس

، اشعه یدرمان یمیب شیاستفاده از ترک ین روش ها را برایز بهتریشات نیر ازماین، سایسیدآمول و دکسوروب یر یپ ین، دیلئوکووار

 دارند. یبدن، در دست بررس یمنیستم ایا درمان با کمک سیو  یدرمان

که  ییشوند. داروها یلوزالمعده م یک رشد سلول هایکنند که باعث تحر یاد مآز ییروده هورمون ها ی: سلول هایهورمون درمان

ن دارو باعث مهار یدات. این داروها اکرتوتیاز ا یکیباشند.  یم یمورد بررس ینیشات بالیکنند در آزما ین هورمون ها را مهار میا

ن ی، سکترتCCKگذارد شامل  یطان لوازالمعده اثر مرشد سر یکه بر رو یر هورمون هایشود. سا ین میت هورمون سوماتواستاتیفعال

 باشند. ین میو بوم سب

 یرا به آنها برسانند. عامل ییاز دارند تا مواد غذاین یرشد به عروق خون یبرا یسرطان یعامل مهار کننده رشد رگ ها: تمام سلول ها

د از یجه مهار رشد تومور، باین سلول ها و در نتیمهار رشد ا یشود کشف شده است. برا ین سلول ها میکه باعث رشد رگ ها در ا

 ن باره ادامه دارد.یمهار رشد عروق استفاده کرد. مطالعات در ا یبرا یخاص یداروها



شود. آنها بر  یاستفاده م یسرطان یگسترش سلول ها ییمهار توانا ید برایجد ین داروهایناز: از ایکس متالوپروتئمیمهار کننده ماتر

به  یسرطان یکه باعث حل شدن ماده اطراف سلول و گسترش سلول ها یسرطان یساخته شده توسط سلول ها یم هایآنز یرو

 ش اند.ین داروها در مرحله آزمایکنند. ا یشوند، عمل م یاطراف م

لول ها ن سیوجود دارد که رشد ا یخاص یاز جمله سرطان لوزالمعده مولکول ها یاز سرطان ها یاریعامل مهار کننده رشد: در بس

ن یهستند که اثر ا یمختلف یافتن داروهاین درصدد یباشند. محقق یرشد م یرنده هاین مولکول ها همان گیکنند. ا یک میرا تحر

 رنده ها را در سرطان لوزالمعده مهار کنند.یگ

کند.  یک میرا تحر از سرطان ها یاریرسد رشد بس یم است که به نظر میآنز ین نوعی: اFrasnesylمهار کننده انتقال دهنده 

 ش قرار دارند.یکنند در مرحله آزما ین عمل را مهار میکه ا ییداروها

 منبع مورد استفاده: سرطان لوزالمعده
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