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سرطان لوزالمعده
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان چيست ؟
سر طان نوعي بيماري ا ست كه در آن سلولهاي غير طبيعي در بع ضي از بافتها يا اع ضاء بدن خارج از كنترل طبيعي
شررر ب به رشررد اف ايد دعداد يدا يكنند .در ز ان حيات سررلولهاي طبيعي بدن در طي ير ر ند كنترل شررد
باز سازي دكثير ي شوند .اين ا ر باعث ر شد طبيعي بدن در يم بافتهاي صد ه ديد

زخمها يگردد .قتي كه

سررلولها خارج از كنترل طبيعي رشررد كنند دود اي از سررلولها را بودود يآ رند كه به آن دو ور يگويند .بعضرري از
دو ورها فقط در كان ايجاد خود ر شد كرد ي شوند كه به آنها دو ورهاي خوش خيم يگويند .بع ضي از دو ورها
نه دنها در حل ايجاد ر شد يكنند بلكه دوانائي دهادم دخريب بافتها اع ضاء اطراف را دا شته

يدوانند به نقاط

د ر دسررت بدن گرررترش يدا كنند .اين دو ورها را دو ورهاي بدخيم يا سرررطاني يگويند .گرررترش به نقاط د ر
د ست بدن قتي ادفاق ي افتد كه سلولهاي بدخيم از حل ا ليه خود كند شد

از طريق دريان خون يا سي رتم

لنفا ي بدن ن تقل گشرررته در نقاط دديدو دو ور دديدي را ايجاد نمايند .به اين دو ورهاي ايجاد شرررد دديدو
تاستاز يگويند.
سرطان لوزالمعده
اين سرطان در دما ي گر ههاي سنيو در دوانان  15ساله دا سالمندان  90ساله ديد يشود لي حداكثر شيوب آن
در سنين  55دا  85سالگي ا ست .علت اقعي بر ز اين سرطان هنوز شناخته شد ني رت لي ديد شد ا ست كه

سيگار يدواند احتمال بر ز آن را اف ايد دهد .طالعات ن شان يدهد كه غذاهاي با چربي فرا ان همچنين وادي
كه در صنايع شيمياييو كر سازي فل ي استفاد يشوندو در ايجاد اين سرطان نقد دارند.
در ان ا ليه سرررطان لوزالمعد و دراحي يباشررد كه در طي آن دماي يا قرررمتي از لوزالمعد برداشررته يشررود.
ي شرقتهاي دديد در ز ينه ر شهاي دراحي بيهو شي

راقبتهاي قبل بعد از عمل باعث شد ا ست كه ا ر ز

اين دراحي براحتي انجاي گيرد .اين بر شور به سئواالت شما دربار سرطان لوزالمعد اسخ يدهد .در اين بر شور
شرح داد ي شود كه لوزالمعد چي رت سرطان آن چگونه يبا شد .همچنين رادع به ر شهاي د شخيص در ان
آن صحبت خواهد شد.
لوزالمعده چيست؟
لوزالمعد ير غد صوردي رنگ است كه درست در شت عد قرار گرفته است .سر اين غد در خم د ازدهه (ا لين
قرررمت ر د باريرق قرار گرفته دنه دي آن دا ن دير طحال كشرريد شررد اسررت .لوزالمعد شررت برررياري از
ارگانهاي شكم قرار گرفته استو بنابراين دسترسي به آن شكل يباشد.
لوزالمعد به د فرآيند اصلي كمر يكند:
 هضم غذا
 دنظيم قند خون
براي ايجاد اين فعاليتهاو د دسته از واد شا ل :
آن يمهاي هضم كنند

هور ونها كه شا ل انرولين ني يباشدو از آن درشح يشود.

سلولهايي كه آن يمهاي گوار شي ي رازندو در د ستههايي به ناي آ سيني قرار گرفتهاند كه در شحات خود را از طريق
جراي انكراس به د ازدهه يري ند .اين جرا با جرايي كه صفرا از كبد يآ رد به د ازد باز يشود.
سلولهايي كه هور ونها را يسازندو به صورت دستههايي از سلول كه به آنها د اير النگرهانس يگويندو قرار دارند.

اين د اير شا ل سلولهايي ه رتند كه هور ونهاي ان رولين گلوكاگون را به داخل خون در شح يكنند .نقد اين
هور ونها كنترل سوخت ساز قندها يباشد.
انرررولين با دحرير سررلولهاي بدن براي سرروختن قندها بدسررت آ ردن انرقيو سررطح قند خون را ايين يآ رد
گلوكاگون اثر عكوس دارد .اين هور ون با دحرير كبد براي آزاد كردن قند به داخل خون باعث اف ايد قند خون
يشود.
سرطان لوزالمعده
بيد از  %90از سرررطانهاي لوزالمعد از سررلولهاي جاري كه رررئول انتقال آن يمهاي گوارشرري به د ازدهه اسررتو
سرچشمه يگيرد 2/3 .دو ورهاي جرا در سر
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بقيه در دنه دي لوزالمعد ايجاد يگردد .عموالً اين سرطانها

دو سط بافتهاي لتهب لوزالمعد احاطه ي شوند به طوري كه در د شخيص سرطان لوزالمعد شكل ايجاد يكنند.
دو ورهاي لوزالمعد يدوانند ان رداد جراي صفرا ي شترك ايجاد كرد باعث زردي ي شوند .سلولهاي سرطاني
عموالً به بافتهاي اطرافو غدد لنفا ي ناحيهاي كبد گرررترش ييابند .گا سررلولهاي د اير النگرهانس سرررطاني
ي شوند لي بيشتر دو ورهاي اين سلولها خوش خيم هرتند .دو ور سلولهاي اين د اير قتي درشح كنند هور ون
باشند دو ور فعال نا يد ي شوند .در صوردي كه دو ور درشح كنند انرولين باشد باعث درشح قادير زياد انرولين
ايجاد عالئم كاهد قند خون يگرددو البته بايد دوده داشرررت كه علل ختلفي بج سررررطان ني يدوانند باعث
كاهد قند خون شوند .بندرت دو ورهاي لوزالمعد هور ونهاي ديگري ثل گا سترين يا  VIPرا در شح يكنند كه
باعث زخمهاي شديد در عد

د ازدهه (سندري ز لينگراليرونق يا اسهال شديد شبه با (سندري رنر ورسيونق

يشوند .نوب ديگري از سرطانهاي د اير النگرهانسو دو ورهاي بد ن فعاليت يباشند اين دو ورها نميدوانند قادير
زياد انرولينو كه باعث افت قند خون شود دوليد كنند .اين نوب سرطان لوزالمعد گرچه بريار نادر است لي عموالً
نربت به سرطانهاي جرا شانس بيشتري براي بهبودي دارند.

علل سرطان لوزالمعده
علت شناخته شد اي براي سرطان لوزالمعد دود ندارد .دان شمندان دريافتهاند كه عوا ل خا صي احتمال ايجاد نوب
سرررطان را ياف ايد .دحقيقات بيانگر اين طلب اسررت كه افراد سرريگاري د برابر افراد غير سرريگاري به سرررطان
لوزالمعد بتال يشوند.
رقيم غذايي ني مكن است در ايجاد سرطان لوزالمعد دخالت داشته باشند .به طوري كه اين سرطان در افرادي كه
كافئين صررررف يكنند همچنين افرادي كه غذاهاي حا ي چربي فرا ان بخصرررور چربيهاي حيواني صررررف
يكنندو بيشتر يباشد .براي دلوگيري از ابتال به سرطان لوزالمعد يشنهاد يشود كه رقيمهاي غذايي تنوبو كم
چربي با فيبرهاي غذايي فرا ان صرف شد

از ا ستعمال دخانيات رهي ي شود .ديابت ني با سرطان لوزالمعد

اردباط دارد .بعضي گ ارشها بيان يدارند كه زنان ديابتي مكن است شانس بيشتري براي ابتال به سرطان لوزالمعد
داشته باشند.
سرطان لوزالمعد با واد صنعتي اردباط دارد .دركيبات صنعتي خاصي كه در صنايع شيمياييو كر سازيو فل

گاز

استفاد يشودو يدوانند باعث اف ايد احتمال ابتال به سرطان لوزالمعد گردند.
عالئم
سرطان لوزالمعد به سرعت رشد يكند گا دود خود را با ير درد بهم شكم نشان يدهد .برياري از بيماران
اين درد بهم در شكم را با ناراحتيهاي عد اشتبا يكنند .در صوردي كه سرطان لوزالمعد دشخيص داد نشود
ب موقع در ان نگرددو از لوزالمعد خارج شد و غدد لنفا يو كبد ساير نقاط بدن را درگير يكند.
گرچه عاليمي كه در زير ذكر يگرددو يدواند ربوط به بيماريهائي غير از سرطان لوزالمعد باشد.
لي اگر بيد از د هفته به طول بيانجا دو بايد شورت شكي صورت ذيرد:
 درد بهم در قرمت فوقاني شكم كه گا به شت انتشار ييابد.

 در شتو عموالً دايمي كه هنگاي خوردن دراز كشيدن بددر ي شود با نشرتن خم شدن به دلو بهتر
يشود.
 زردي (اگر اين عال ت ظاهر شدو بالفاصله به شر رادعه كنيد.ق
 كاهد زن شديد سريع كه با رقيم غذايي در اردباط نباشد.
 عاليم افت قند خون ثل خرتگيو لرزشو سردرد اضطراب.
شر به عالئم شما گوش خواهد داد داريخچه شكي اخذ خواهد كرد .اگر شر به سرطان لوزالمعد دود داشته
باشدو آز ايشادي به عمل خواهد آ د.
روشهاي تشخيصی سونوگرافی
اين ر ش بد ن درد غير دهادمي برا ساس ا صول رادار كار ي كند .ا واج صودي به سمت لوزالمعد گ ريل شد و
بازگشررت آنها دريافت يشررود دوسررط كا ريودر به دصررويري از بافت لوزالمعد دبديل يگردد .ا واج صررودي هي
عارضه شناخته شد اي ندارد .اين ر ش به عنوان بهترين سيله غربالگري سرطان لوزالمعد شناخته شد است.
آندوسكوپی
در اين ر ش دحت بيحررري وضررعيو ير لوله بلندو قابل اردجاب بارير كه به آن آند سرركو
دهانو به داخل عد

يگويندو از طريق

د ازدهه فرسررتاد يشررود .آنگا از طريق آند سرركو ير لوله باريكتر به ناي كرررانوال ارد

جراي لوزالمعد يشود .در اين ر ش د كار انجاي يشود:
 سلولهاي لوزالمعد كه در شير گوارشي دود دارندو براي طالعات كه بيشتر گرفته يشود.


اد حادب داخل جراي د ريق يگردد دا با گرفتن عكس راديولوقي شرررخص يگردد دا با
گرفتن عكس راديولوقي شرررخص گردد دا با گرفتن عكس راديولوقي شرررخص گردد كه آيا
جراي لوزالمعد دنگي انرداد دارد يا خير.

سی تی اسكن
در اين ر ش ير دسته بارير از اشعه  xبه سيله كا ريودر در اطراف شكم بيمار گرداند ي شود دصا ير به دست
آ د دو سط كا ريودر دج يه دحليل شد
دغييرات جاري لوزالمعد

بر ا ساس آن د صويري از قطع به د ست يآيد .اين د صوير يدواند

دو ور لوزالمعد را نمايد دهد.

بيوپسی (نمونه برداري)
اين آز ايشي است كه براي دشخيص سرطانهاي لوزالمعد به كار ير د .براي بررسي يكر سكو ي دقيقو سلولها از
د طريق به د ست يآيند ا ل اينكه دحت بيح ري و ضعي لوله نازكي از طريق شكم براي گرفتن نمونه به سمت
انكراس عبور داد يشود .د ي اينكه دحت بيهوشي عمو ي قرمتي از بافت لوزالمعد با دراحي برداشته يشود.
درمان
در ان اصلي اين سرطان عمل دراحي است .يشرفتهاي دديد در ر شهاي دراحي

راقبتهاي يد بعد از عمل

باعث شررد اسررت كه اين دراحي نررربتاً سرريع با ايمني انجاي شررود .حل قرار گرفتن دو ور اينكه آيا سررلولهاي
سرطاني به كبد يا ساير اع ضاي جا ر گ رترش يافتهاندو ي ان بردا شتن بافت لوزالمعد را شخص يكند .اگر
دو ور در سر لوزالمعد قرار دا شته با شدو سر لوزالمعد و ق رمت ا ل ر د باريرو ق رمتي از عد

جراي صفرا ي

شترك همگي بردا شته ي شوند .با در ان دار يي س از دراحي ب رياري از بيماران زندگي ن ربتاً طبيعي خواهند
داشت.
بعضرري از دو ورها آنچنان لوزالمعد را در برگرفتهاند كه بايد دماي غد برداشررته شررود .اين عمل انكرادكتو ي دودال
نا يد ي شود .بايد بيماراين بعد از اين عمل انرولين د ريق كنند دا ضعيت قند خون آنها طبيعي گردد .براي عمل

گوارش ني و بايد كرررررولهاي آن يمي ديافت نمايند .بعضررري از دو ورهاي انكراس غير قابل عملاند .در اين وارد از
دراحي براي از بين بردن زردي يا انرداد ر د استفاد يشود.
استفاد از اشعه گا ا يا  xبراي دخريب سلولهاي سرطاني با حداقل صد ه به بافتهاي اطراف (راديودرا يق استفاد
از دار هاي ضد سرطان كه در رشد دقريم سلولهاي سرطاني دخالت يكنندو (شيمي در انيقو ارزش حد دي در
در ان سرررطان لوزالمعد دارند لي يدوان از اين ر شررها به همرا دراحي براي از بين بردن عاليم اياد راحتي در
بيمار استفاد كرد.
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