زر ? ضکل ٍ لَلِ ا? اسفٌج?ا پاًکزاس ،اًسام?لَسالوعسُ
ٍظ::
پطت هعسُ استفِ هْن را زر بسى بِ عْسُ زارز? ٍ زٍ ٍظ
آًشین ّای گَارضی کِ کوک بِ ّضن غذاّا (هرػَغا
چزبیْا) زر رٍزُ هی کٌس را هی ساسز.
َّرهَى ّا یی هاًٌس اًسَلیي ٍ گلَکاگَى کِ زر تعازل هیشاى
قٌس ذَى زر بسى ًقص زارز را هی ساسز.

م رضس ? بسخ? کِ سلَل ّا?ٌّگام کٌٌس ٍ زر لَسالوعسُ
پدش ضًَس ،سزطاى لَسالوعسُ ا پاًکزاس ?ز? آ?بِ ٍجَز م .
زارز?? ،ر بسشا? زر رًٍس زرهاى تاث?هار?ى ب?ظ سٍزرس ا?تطد
کِ ? ٍ سهاى?اى? هعوَالً زر هزاحل پا?هار?ى ب?اها چَى عالئن ا
ظ سٍزرس آى ? ضَز تطد?اى م?زر بسى پرص ضسًُ ،وا
باضس?هطکل مم..
ست؟ ?علت سرطان پانکراس چ

تَهَر زارز.پاًکزاس باضس ٍ راُ ?کِ تَهَر زر هجزا?زر غَرت
جِ ? تَاًس ذارج ضَز زر ًت?ى ًن? رٍب?ل?آى را هسسٍز کٌس ب
رقاى گززز?هار هبتال بِ ?هوکي است ب?.ز?پَست ٍ سف
گززز?رُ م? ضًَس ٍ رًگ ازرار ت?چطن سرز رًگ مم..

را ? ضَز ،س? ذاهَش ذَاًسُ م?هار?سزطاى لَسالوعسُ بِ ًام ب
اٍل ..عالئن
ضَز? هطرع ًن?هار?ُ ب?عالئن آى زر هزاحل اٍل
ٍ اًساسُ ? سزطاى? سلَلْا?ر? بِ هحل قزار گ? بستگ?هار?ب

 .1جراحی  :اگز سزطاى پرص ًطسُ باضس ،با عول
جزاحی هی تَاى سزطاى را زرهاى کزز.
اها سزطاى پاًکزاس ٍقتی تطریع زازُ هی ضَز
کِ سلَل ّای بسذین پرص ضسُ اًس .اگز تَهَر
بیص اس اًساسُ بشرگ باضس ،هی تَاى با عول جزاحی
آى را بیزٍى آٍرز ٍ عالئن ٍ ًطاًِ ّا را کاّص زاز.
 .2پرتًدرماوی  :بعس اس جزاحی ،پزتَزرهاًی ًیش کوک
بِ اس بیي بززى سلَل ّای سزطاًی باقیواًسُ هی
کٌس .پزتَزرهاًی بِ تسکیي زرز ٍ هطکالت گَارضی
ًاضی اس تَزُ بشرگ سزطاًی کوک هی کٌس.

ضکن ٍ پطت ??جاز زرز زر قسوت باال?س باعج ا?رضس تَهَر ى
زى ?ى زرز هعوَالً بعس اس غذا ذَرزى ٍ زراس کص?ا
ضَز?م.
م?تطسرر عالئن ضاهل تَْع ،کاّص اضتْا? ،سا
گززز?ز م?تطس .
ذستگ..
باضس? ٍ ضعف م?کاّص ٍسى ذستگ

افزاز
? باضس ٍل? ًاهطرع م?هار?ى ب? ا?علت اغل
?گار?س? ٍ الکل  2تا ?3ضتز اس افزاز هعوَل?بزابز ب زر
هعزؼ ابتال بِقزار زارًس?هار?ى ب?ار ?.ى سا? ّوچي
هست ? تَاًس ضاهل التْاب هشهي ٍ طَالى? آى م?علتْا
ابت? ،پاًکزاس ،ز?رٍس کبس?س  ،ابتال بِ ?سابقِ ذاًَازگ
سزطاى لَسالوعسُ ،م پز چزب? زاضتي رص ٍ عسم ? ،چاق
اًسال ٍ ? زر افزاز م?هار?ى ب?ا بعس
باضس?ت بسى?فعال.
?عتز م?س ضا?ٍ زر سًاى ًسبت بِ هززاى ى
اس  ?45سالگ
باضس..
باضس
پانکراس::
عالئم سرطان پانکراس

درمان سرطان لوزالمعده:

 .3شیمی درماوی ٌّ :گاهیکِ تَهَر اس لَسالوعسُ
ذارج ضَز ،ضیوی زرهاًی استفازُ هی ضَز ضیوی
زرهاًی یک زرهاى ذَب بزای سزطاى ّایی است
کِ پرص ضسُ اًس.
 .4شیمی درماوی ي پرتًدرماویٌّ :گاهیکِ تَهَر بِ
طَر کاهل اس بیي ًزفتِ باضس ٍ ٌَّس اس لَسالوعسُ
ذارج ًطسُ باضس ،اس پزتَزرهاًی ٍ ضیوی زرهاًی با
ّن استفازُ هی کٌٌس.
 .5تسکیه دهىدٌ درمان  :ایي تسکیي زٌّسُ ّا
بزای کاّص عالئن ٍ کٌتزل زرز استفازُ هی ضًَس.
ّسف اس ایي تسکیي زٌّسُ ّا ،بْبَز کیفیت سًسگی
ٍ بْبَز رٍحیِ هی باضس .استفازُ اس آًْا ّوزاُ با
سایز زرهاى ّای سزطاى هفیس است.

?تشخ::
ص سرطان پانکراس ?تشخ
? ،هار?ق عالئن ب?پشضک هعالج اس طز ?سًََگزاف ?،ت?س
اسکي ،اس لَسالوعسُ?ًوًَِ بززار  ،اس ضکن?ام آر آ ،ش ?آسها
ب..
ذَى ٍ عولکزز کبس?بزرس
زّس?ظ م? را تطد?هار? ب

از سرطان لوزالمعده ?ر ?جلوگ:
 سیگار را تزک کٌیس.
 رصین غذایی سالن زاضتِ باضیس ٍ اس هػزف سیاز
چزبی بپزّیشیس.

ٍ رسش هٌظن زاضتِ باضیس .

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

سرطان پانکراس
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