
سرطان البنكرياس





نظرة عامة

أنســجة  يف  الْبَنِْكْريــاس  ســرطان  يبــدأ 
الْبَنِْكْريــاس — وهــو عضــو يف بطنــك يقــع 
َمِعدتــك. يفــِرز  خلــف اجلــزء الســفلي مــن 
الْبَنِْكْريــاس ِإنِزميــات تســاعد علــى الهضــم 
ــم يف  وتنتــج هرمونــات تســاعد علــى التحكُّ

الــدم. الســكر يف  نســبة 

الكتــل يف  مــن  أنــواع  تنمــو عــدة  أن  ميكــن 
الْبَنِْكْريــاس، مبــا يف ذلــك األورام الســرطانية 
وغيــر الســرطانية. يبــدأ النــوع األكثــر شــيوًعا 
ــاس  ل يف الْبَنِْكْري ــذي يتشــكَّ مــن الســرطان ال
ــن القنــوات التــي حتمــل  يف اخلاليــا التــي تُبَطِّ
)ورم  الْبَنِْكْريــاس  خــارج  إنزميــات هضميــة 

ــة(. ــدد القنوي ــث للغ ــاس اخلبي الْبَنِْكْري

نــادًرا مــا يُكتََشــف ســرطان الْبَنِْكْريــاس يف 
مراحلــه املبكــرة عندمــا يكــون أكثــر قابليــة 
مــن األحيــان  كثيــر  للشــفاء. هــذا ألنــه يف 
ــى  ــد أن ينتشــر إل ال يســبب األعــراض إال بع

أخــرى.  أعضــاء 

ســرطان  عــالج  خيــارات  اختيــار  يتــم 
انتشــاِره.  حجــم  أســاس  علــى  الْبَنِْكْريــاس 
والعــالج  اجلراحــَة،  اخليــاراُت  تشــمل  قــد 
الكيميائــي، والعــالج اإلشــعاعي، أو مزيًجــا 

جميعهــا. منهــا 

البنكرياس يف اجلهاز الهضمي
البنكريــاس هــو غــدة مســطحة طويلــة تقــع أفقًيــا 
خلــف معدتــك. تــؤدي دوًرا يف عمليــة الهضــم ويف 

تنظيــم مســتوى الســكر يف الــدم.
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األعراض

ن ما يلي:  ال تظهر عالمات وأعراض سرطان الْبَنِْكْرياس يف الغالب حلني تطوُّر املرض. وقد تتضمَّ

أملًا يف البطن ميتدُّ إلى ظهرك 	

فقدان الشهية، أو نقصان الوزن دون اتِّباع ِحْميَة غذائية 	

اصفرار جلِدَك واصفرار عينيَك )اليرقان( 	

براًزا فاحت اللون 	

بواًل داكن اللون 	

ة يف اجللد 	 حكَّ

ري الــذي أُِصبـْـَت بــه وأصبــح مــن الصعــب الســيطرة  	 ــكَّ ري، أو داء السُّ ــكَّ تشــخيًصا جديــد لــداء السُّ
عليه

اجللطات الدموية 	

اإلرهاق 	

متى تزور الطبيب

رة جتعلــَك يف حالــة مــن القلــق. مُيكــن للعديــد مــن احلــاالت  اذهــْب إلــى طبيبــَك إذا َشــَعْرَت بأعــراض غيــر ُمبــرَّ
األخــرى أن تَتســبَّب يف تلــك األعــراض؛ لذلــك قــد يبحــث طبيبــَك عــن تلــك احلــاالت، وكذلــك عــن ســرطان 

البنكرياس.

األسباب

د األطبــاء بعــض العوامــل التــي قــد تَزيــد مــن خطــر هــذا  إن ســبب ســرطان البنكريــاس غيــر واضــح. وقــد َحــدَّ
النــوع مــن الســرطان، والتــي تشــمل التدخــني ووجــود بعــض الطفــرات اجلينيــة املوروثــة.

فهم كيفية عمل البنكرياس

يبلــغ طــول البنكريــاس لديــك 6 بوصــات تقريًبــا )15 ســم(، ويبــدو مثــل الكمثــرى امللقــاة علــى جانبهــا. يُطِلــق 
)يُفــِرز( البنكريــاس الهرمونــات، ومنهــا األنســولني، ملســاعدة اجلســم علــى معاجلــة الســكر يف األطعمــة التــي 

تتناولهــا. ويُنِتــج العصــارات الهضميــة ملســاعدة جســمك علــى هضــم الطعــام وامتصــاص العناصــر املغذيــة.
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ل سرطان البنكرياس كيف يتشكَّ

يَحــُدث ســرطان البنكريــاس عندمــا تطــوِّر اخلاليــا يف البنكريــاس تغييــرات )طفــرات( يف احلمــض النــووي 
اخلــاص بهــا. يحتــوي احلمــض النــووي للخليــة علــى اإلرشــادات التــي تخبــر اخلليــة مبــا يجــب القيــام بــه. 
ــد مــوت  ــش بع ــه، واالســتمرار يف العي ــا بالنمــو بشــكٍل ال ميكــن الســيطرة علي ــر هــذه الطفــرات اخلالي تخب
ــا  ــد تنتشــر خالي ــا دون عــالج، فق ــد تركه ــا. عن ــة هــذه ورًم ــا املُتراِكم ل اخلالي ــد تشــكِّ ــا الســليمة. ق اخلالي

ــدة باجلســم. ــة واألعضــاء البعي ــة القريب ــة الدموي ــى األعضــاء واألوعي ــاس إل ســرطان البنكري

يبــدأ ســرطان البنكريــاس غالًبــا يف اخلاليــا املبطنــة لقنــوات البنكريــاس. يُعــَرف هــذا النــوع مــن الســرطان 
ن الســرطان  باســم الســرطانة الغديــة البنكرياســية أو ســرطان البنكريــاس خارجــي اإلفــراز. وميكــن أن يتكــوَّ
ى هــذه  اويَّــة العصبيــة للبنكريــاس، وهــذا أقــل تكــراًرا. تُســمَّ مَّ يف اخلاليــا املنتجــة للهرمونــات أو اخلاليــا الصَّ
اويَّــة البنكرياســية، أو أورام اخلاليــا اجلزيريــة، أو ســرطان  مَّ األنــواع مــن الســرطان األورام العصبيــة الصَّ

البنكريــاس الصمــاوي.

عوامل الخطر

تشمل العوامل التي قد تَزيد من خطر اإلصابة بسرطان البنكرياس ما يلي:

التدخني 	

ري 	 كَّ داء السُّ

الِْتهاب البنكرياس املزمن )الِْتهاب البنكرياس( 	

تاريــخ عائلــي مــن املتالزمــات الوراثيــة التــي مُيكــن أن تَزيــد خطــر اإلصابــة بالســرطان، ويشــمل  	
ــة مليالنومــا  ــدي BRCA2( 2(، ومتالزمــة لينــش، واملتالزمــة العائلي ــك طفــرة جــني ســرطان الث ذل

)FAMMM( الوحمــة اخلبيثــة غيــر النموذجيــة

وجود تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان البنكرياس 	

الُسمنة 	

صون بهذا املرض يتجاوزون 65 عاًما 	 كبار السن؛ حيُث إن معظم من يُشخَّ
ري الطويــل األجــل والنظــام الغذائــي غيــر  ــكَّ ــعة أن اجلمــع بــني التدخــني وداء السُّ أظهــرت دراســة ُموسَّ
الصحــي يَزيــد خطــر اإلصابــة بســرطان البنكريــاس مبــا يتجــاوز خطــر أي مــن هــذه العوامــل منفصلــة.
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المضاعفات

م سرطان البنكرياس حتدث مضاعفات مثل:  مع تقدُّ

فقــدان الــوزن. هنــاك عــدة عوامــل مــن شــأنها أن تســبب فقــدان الــوزن لــدى املصابــني بســرطان  	
ــة اجلســم. أو نتيجــة  ــوزن نتيجــة الســتهالك الســرطان لطاق ــدان ال ــون فق ــاس، رمبــا يك البنكري
صعوبــة تنــاُول الطعــام بســبب الغثيــان والقــيء اللذيــن يســببهما عــالج الســرطان، أو رمبــا لــورم 
يضغــط علــى املعــدة، وأحياًنــا يصعــب علــى اجلســم هضــم العناصــر املغذيــة والطعــام؛ ألن 

ــة. ــن العصــارات الهاضم ــة م ــة كافي ــج كمي ــاس ال ينت البنكري

الَيَرقــان إذا ســد ســرطان البنكريــاس القنــاة الصفراويــة فقــد يســبب ذلــك اليََرقــان، ومؤشــراته  	
تشــمل اصفــرار اجللــد والعينــني، ويصبــح لــون البــول غامًقــا ولــون البــراز باهًتــا، وعــادة ال يصاحب 
اليََرقــان ألــٌم يف املعــدة. قــد يوصــي الطبيــب بوضــع أنبــوب بالســتيكي أو معدنــي )دعامــة( داخــل 
القنــاة الصفراويــة لتظــل مفتوحــة، ويحــدث ذلــك بتطبيــق إجــراء مــا يســمى بالتنظيــر الداخلــي 
ر منظــار داخلــي إلــى أســفل احللــق  العكســي لقنــوات الصفــراء والبنكريــاس )ERCP(؛ إذ مُيــرَّ
خــالل املعــدة، ومنهــا إلــى اجلــزء العلــوي مــن األمعــاء الدقيقــة، مُيــرر أنبــوب صغيــر مجــوَّف 
)الَقْســطرة( عبــر املنظــار الداخلــي، حيــث حُتقــن مــن خاللــه صبغــة إلــى قنــوات البنكريــاس والقناة 

الصفراويــة، ثــم تُؤخــذ صــور مــن هــذه القنــوات.

األلــم. قــد يضغــط ورم أثنــاء منــوه علــى أحــد األعصــاب يف البطــن، ممــا يســبب أملًــا ميكــن  	
أن يكــون شــديًدا، رمبــا تســاعدك حينهــا مســكنات األلــم لتشــعر براحــة أكبــر. وقــد تســاعد 
بعــض العالجــات مثــل العــالج اإلشــعاعي واملعاجلــة الكيميائيــة علــى إبطــاء منــو الــورم وتخفيــف 
األلــم بعــض الشــيء. يف احلــاالت الشــديدة قــد يقتــرح طبيبــك إجــراًء يشــمل َحقــن الكحــول يف 
ــع هــذا اإلجــراء  ــة(؛ إذ مين ــرة البَْطِنيَّ في ــم يف البطــن )إحصــار الضَّ األعصــاب املســئولة عــن األل

ــى دماغــك. ــم إل األعصــاب مــن إرســال إشــارات األل

انســداد األمعــاء إن ســرطان البنكريــاس الــذي ينمــو إلــى داخــل اجلــز األول مــن األمعــاء الدقيقــة  	
أو يضغــط عليهــا ميكــن أن مَينــع تدفــق الطعــام املهضــوم مــن املعــدة إلــى األمعــاء؛ لــذا قــد يوصــي 
الطبيــب بوضــع أنبــوب بالســتيكي أو معدنــي )دعامــة( داخــل األمعــاء الدقيقــة لتظــل مفتوحــة، 
ويف بعــض احلــاالت قــد يفيــد إجــراء جراحــة لتركيــب أنبــوب إطعــام مؤقــت، أو لتوصيــل املعــدة 

مبنطقــة ســفلى يف األمعــاء الدقيقــة ال تكــون مســدودة بســبب الســرطان.
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الوقاية

قد تُقلِّل من خطر إصابتَك بسرطان البنكرياس إذا قمَت مبا يلي:

ــَك عــن  	 ــى طبيب ْث إل ــن، فحــاِوِل اإلقــالع عــن التدخــني. حتــدَّ ــَت تُدخِّ ــْع عــن التدخــن. إذا كن أقِل
االســتراتيجيات التــي مُيكنهــا ُمســاعدتَك يف اإلقــالع عــن التدخــني، مبــا يف ذلــك مجموعــات 

ــن. الدعــم، واألدويــة، وعــالج اســتبدال النيكوتــني. إن لــم تكــن مدخًنــا، فــال تُدخِّ

حاِفــْظ علــى وزن صحــي. إن كنــَت ذا وزن صحــي، فحــاِوِل احلفــاظ عليــه. إن كنــَت بحاجــة  	
لفقــدان الــوزن، فاجعــْل هدفــَك إنقاًصــا بطيًئــا وثابًتــا للــوزن - 1 إلــى 2 رطــل )نصــف إلــى 
واحــد كيلوغــرام( أُســبوعّيًا. اجمــْع بــني التمرينــات اليوميــة والنظــام الغذائــي الغنــي باخلضــراوات 

والفواكــه واحلبــوب الكاملــة بكميــات صغيــرة ملســاعدتَك علــى إنقــاص وزنــك.

ــة  	 ن ــه واخلضــراوات املُلوَّ ــي بالفواك ــي غن ــاعدَك نظــام غذائ ــا. قــد يُس ــا صحّيً اخَتــْر نظاًمــا غذائّيً
ــَك بالســرطان. ــى تقليــل خطــر إصابت ــة عل ــوب الكامل واحلب

حــاِوْل مقابلــة استشــاري وراثــي إذا كان لديــَك تاريــخ عائلــي لإلصابــة بســرطان البنكريــاس. مُيكنــه/ مُيكنهــا 
مراجعــة التاريــخ العائلــي الصحــي معــَك وحتديــد مــا إذا كنــَت قــد تســتفيد مــن اختبــار وراثــي ملعرفــة مــدى 

خطــر إصابتــَك بســرطان البنكريــاس أو غيــره مــن أنــواع الســرطان.

باملنظــار  الصفراويــة  والقنــوات  البنكريــاس  تصويــر 
:)ERCP( الراجــع  بالطريــق 

يســتخدم تصويــر البنكريــاس والقنــوات الصفراويــة 
لتمييــز  )ERCP( صبغــة  الراجــع  بالطريــق  باملنظــار 
القنــوات الصفراويــة يف صــور األشــعة الســينية. مُيــرر 
أنبــوب مــرن رفيــع )املنظــار( مــزود بكاميــرا يف نهايتــه 
تُدَخــل  الدقيقــة.  األمعــاء  إلــى  عبــر احللــق وصــوالً 
الصبغــة إلــى القنــوات الصفراويــة مــن خــالل قنــاة 

ــرر عبــر املنظــار. صغيــرة مجوفــة )القســطرة( ُتَ
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التشخيص

وإذا اشتبه طبيبَُك يف سرطان الْبَنِْكْرياس، فقد يُخِضعَك الختبار أو أكثر من االختبارات التالية:

ــَك  	 ــارات طبيب ــاِعد هــذه االختب اختبــارات التصويــر التــي َتلَتِقــط صــوًرا لألعضــاء الداخليــة. تُس
علــى رؤيــة أعضاِئــَك الداخليــة، مبــا يف ذلــك الْبَنِْكْريــاس. تشــمل التقنيــات املســتخَدمة لتشــخيص 
ســرطان الْبَنِْكْريــاس: املوجــات فــوق الصوتيــة )األلتراســاوند(، والتصويــر املقطعــي امُلَْوَســب 
)CT(، والتصويــر بالرنــني امِلغناطيســي )MRI(، وأحياًنــا التصويــر املقطعــي باإلصــدار البوزيترونــي 

.)PET(

للَبْنِكْريــاس.  	 الصوتــي(  فــوق  الطاقــة  ل  )محــوِّ األلتراســاوند  صــور  اللتقــاط  نطــاق  اســتخدام 
يَســتخِدم »التصويــر التنظيــري باأللتراســاوند )محــوِّل الطاقــة فــوق الصوتــي(« )EUS( جهــاًزا 
ر اجلهــاز مــن  يعمــل باملوجــات فــوق الصوتيــة؛ اللتقــاط صــور للبَنِْكْريــاس مــن داخــل بطنــك. مُيــرَّ
يء ويف مِعدتــَك؛ مــن أجــل احلصــول علــى  خــالل أُنبــوب رفيــع وَمــِرن )منظــار داخلــي( أســفل املـَـرِّ

الصــور.

نــة مــن األنســجة الختبارهــا )ِخْزَعــة(. اخِلْزَعــة إجــراء ألخــذ عيِّنــة صغيــرة مــن نســيج  	 أَْخــذ عيِّ
اجلســم للفحــص امِلْجَهــِري. يف معظــم األحيــان جُتمــع األنســجة خــالل التصويــر التنظيــري 
ــر  ــي. يف كثي ــر أدوات خاصــة مــن خــالل منظــار داخل ــق تري ــة عــن طري باملوجــات فــوق الصوتي
مــن األحيــان، جُتمــع عينــة مــن األنســجة مــن الْبَنِْكْريــاس عــن طريــق إدخــال إبــرة عبــر جلــدك ويف 

ــة(. ــرة دقيق ــك )شــفط بإب بَنِْكْرياِس

ــَوَرم( تُنِْتجهــا  	 ــة )عالمــات ال ــات معيَّن ــا عــن بروتين اختبــار الــدم. قــد يَفَحــص الطبيــب دمــَك بحًث
ــاس  ــتخَدم يف ســرطان الْبَنِْكْري ــَوَرم املُس ــات ال ــار عالم ى اختب ــمَّ ــاس. يُس ــا ســرطان الْبَنِْكْري خالي
CA19-9. قــد يكــون مــن املفيــد َفهــم كيفيــة اســتجابة الســرطان للعــالج. لكــن االختبــار ليــس 

موثوًقــا بــه دائًمــا؛ ألن بعــض املصابــني بســرطان الْبَنِْكْريــاس ليــس لديهــم مســتويات مرتفعــة مــن 
ــدة. ــار أقــل فائ CA19-9؛ ممــا يجعــل االختب

ــد طبيبــَك تشــخيص إصابِتــَك بســرطان الْبَنِْكْريــاس، فإنــه يُحــاِول حتديــد مــدى )مرحلــة( الســرطان.  إذا أكَّ
يســتعني الطبيــب مبعلومــات مــن اختبــارات املراحــل لتحديــد مرحلــة ســرطان الْبَنِْكْريــاس لديــَك؛ ممــا يُســاِعد 

ــح أن تُفيــدك. يف حتديــد العالجــات التــي مــن املرجَّ
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ــم مراحــل ســرطان الْبَنِْكْريــاس باســتخدام األرقــام الرومانيــة مــن الصفــر إلــى IV. تُشــير املراحــل الدنيــا  وتُرقَّ
إلــى أن الســرطان يقتصــر علــى الْبَنِْكْريــاس. وعنــد الوصــول إلــى املرحلــة الرابعــة، يكــون الســرطان قــد انتشــر 

إلــى أجــزاء أخــرى مــن جســمك.

ــح أكثــر تعقيــًدا مــع حتســني األطبــاء لتشــخيص  يســتمرُّ نظــام حتديــد مراحــل الســرطان يف التطــوُّر، ويُصِب
الســرطان وعالجــه.

ْد يف ســؤال طبيبــَك عــن خبرتــه يف تشــخيص ســرطان الْبَنِْكْريــاس. إذا ســاَوَرتْك أيــة شــكوك، فاستِشــر  ال تتــردَّ
ــا آَخر. طبيًب

العالج

ســيعتمد عــالج ســرطان البنكريــاس علــى مرحلــة الســرطان وموقعــه، وكذلــك علــى صحتــَك بوجــٍه عــام 
وعمــرَك وتفضيالتــَك. يف معظــم احلــاالت، يتمثــل الهــدف األول يف عــالج ســرطان البنكريــاس يف القضــاء 
ــا، فقــد ينصــبُّ  ــاًرا ممكًن ــا هــذا األمــر خي ــل فيه ــي ال ميثِّ ــى الســرطان بقــدر اإلمــكان. ويف احلــاالت الت عل

ــًدا مــن الضــرر. ــه مزي ــاة، واحلــد مــن منــو الســرطان أو إحداث ــة احلي ــى حتســني نوعي ــز عل التركي

قــد يتضمــن العــالُج اخلضــوَع للجراحــة أو اإلشــعاع أو العــالج الكيميائــي أو مزيًجــا مــن هــذه اخليــارات. يف 
حــاِل تطــوُّر ســرطان البنكريــاس وعــدم احتماليــة وجــود جــدوى مــن هــذه الطــرق العالجيــة، فســوف يركــز 

طبيبــَك علــى تخفيــف األعــراض )الرعايــة التلطيفيــة( التــي جتعلــَك تشــُعر بالراحــة أطــول فتــرة ممكنــة.
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الجراحة

تتضمن العمليات املستخدمة لدى األشخاص املصابني بسرطان البنكرياس ما يلي:

البنكرياســي،  	 الــرأس  يف  موجــوًدا  الســرطان  كان  إذا  البنكرياســي.  الــرأس  األورام يف  جراحــة 
فيمكنــك التفكيــر يف إجــراء عمليــة تســمى إجــراء ويبــل )اســتئصال البنكريــاس واالثنــا عشــري(. 
إن إجــراء ويبــل عبــارة عــن عمليــة صعبــة تقنّيًــا الســتئصال الــرأس البنكرياســي، واجلــزء األول مــن 
األمعــاء الدقيقــة )االثنــا عشــري(، واملــرارة، وجــزء مــن القنــاة الصفــراء، والُعَقــد اللمفيــة القريبــة.  
يف بعــض احلــاالت، قــد يُســتأصل جــزء مــن املعــدة والقولــون أيًضــا. يُعيــد اجلــراح توصيــل األجــزاء 

املتبقيــة مــن البنكريــاس واملعــدة واألمعــاء لديــك؛ حتــى تســتطيع هضــم الطعــام.

إجراء ويبل

أورام  )اســتئصال  ويبــل  إجــراء  ويُعــد 
البنكريــاس واالثنــا عشــر( عمليــة جُتــرى 
إلزالــة رأس البنكريــاس واجلــزء األول مــن 
واملــرارة  )االثنــا عشــر(  الدقيقــة  األمعــاء 
والقنــاة الصفراويــة. يعــاد ربــط األعضــاء 
الباقيــة لتتمكــن مــن هضــم الطعــام علــى 

نحــو طبيعــي بعــد اجلراحــة

جراحــة األورام يف جســم البنكريــاس وذيلــه. تســمى العمليــة اجلراحيــة الســتئصال اجلانــب األيســر  	
)جســم وذيــل( البنكريــاس عمليــة اســتئصال البنكريــاس البعيــد. وقــد يكــون اجلــراح أيًضــا بحاجــة 

إلــى اســتئصال الطحــال.

ــدى بعــض  	 ــه ل ــاس بأكمل اجلراحــة الســتئصال البنكريــاس بأكملــه. قــد يتعــني اســتئصال البنكري
النــاس. ويســمى هــذا اســتئصال البنكريــاس الكلــي. ميكنــك العيــش بشــكل طبيعــي نســبّيًا بــدون 

البنكريــاس، ولكنــك ســتحتاج إلــى تعويــض األنســولني واإلنــزمي طــوال العمــر.

جراحــة األورام التــي تؤثــر علــى األوعيــة الدمويــة القريبــة. ال يَُعــد العديــد مــن األشــخاص الذيــن  	
ــاس األخــرى إذا  ــل أو جراحــات البنكري لــني إلجــراء ويب ــاس املتقــدم مؤهَّ لديهــم ســرطان البنكري
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كانــت األورام لديهــم تشــتمل علــى أوعيــة دمويــة قريبــة. يف املراكــز الطبيــة املتخصصــة وذات 
ــن اســتئصال  ــاس تتضم ــة يف البنكري ــات جراحي ــدمي عملي ــن للجراحــني تق ــة، ميك ــرة العالي اخلب

ــة وإعــادة بنائهــا. ــة املصاب ــة الدموي األوعي

تنطــوي كل مــن هــذه العمليــات اجلراحيــة علــى خطــورة النزيــف وااللتهــاب. بعــد اجلراحــة، يشــعر بعــض 
ــْع فتــرة تعــاٍف  األشــخاص بالغثيــان والقــيء إذا كانــت هنــاك صعوبــة يف إفــراغ املعــدة )تأخــر إفــراغ املعــدة(. توقَّ
طويلــة بعــد أي مــن هــذه اإلجــراءات. وســوف تقضــي عــدة أيــام يف املستشــفى ثــم تتعافــى لعــدة أســابيع يف املنزل.

ــد  ــى التســبب يف مضاعفــات أقــل عن ــل إل ــاس تي تُظهــر األبحــاث املســتفيضة أن جراحــة ســرطان البنكري
إجرائهــا بواســطة جراحــني ذوي خبــرة عاليــة يف املراكــز التــي جُتــري الكثيــر مــن هــذه العمليــات. ال تَتــردد 
اح واملستشــفى يف عمليــات ســرطان البنكريــاس. وإذا ســاَوَرتْك أيــة شــكوك،  يف الســؤال عــن خبــرة اجلــرَّ

ــا آَخــر. فاستِشــر طبيًب

تعليمات للمريض بعد اجراء العملية اجلراحية يف البنكرياس:

النظام الغذائي

ستناقش املمرضة أو اختصاصي التغذية النظام الغذائي للمريض قبل خروجه من املستشفى. 	

يسمح ملعظم املرضى بتناول وجبات خفيفة وقليلة الدسم. 	

النشاط 

يجــب علــى املريــض عــدم تنــاول الكحــول، أو قيــادة الســيارة أو تشــغيل اآلالت الثقيلــة ملــدة  	
أســبوعني علــى األقــل بعــد اجلراحــة أو أثنــاء تنــاول مســكنات األلــم.

يجــب أن ال يرفــع املريــض األحمــال الثقيلــة )ليــس أكثــر مــن 3.5 كــغ( ملــدة 6 أســابيع بعــد  	
اجلراحــة.

يســتطيع املريــض ممارســة األنشــطة اخلفيفــة )كاملشــي، العمــل املكتبــي، وصعــود الســاللم، ومــا  	
إلــى ذلــك( مبجــرد أن يشــعر بأنــه علــى مــا يــرام. وســيكون النشــاط اجلنســي علــى مــا يــرام مبجــرد 

أن يشــعر بالراحــة.

قــد يشــعر املريــض بالتعــب لبضعــة أســابيع بعــد اجلراحــة. فعليــه أن يغفــو عندمــا يشــعر بالتعــب.  	
ومــع ذلــك، فــإن عليــه أن ال يبقــى يف الســرير طــوال اليــوم. ويتأكــد مــن التجــول مــرة كل ســاعتني.

يجب على املريض أن ال يقود السيارة إال بعد موعد املتابعة اخلاص به. 	
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معاجلة األلم

ــم مــن املخــدر اخلفيــف. وليــس  	 ــى عــالج لألل ــة للحصــول عل ســوف يعطــى املريــض وصفــة طبي
مطلوبــا منــه أن يتناولــه، ولكــن يف حــال تناولــه، فإنــه عليــه عــدم قيــادة الســيارة أو تنــاول الكحــول 
ألنــه يجعــل املريــض يشــعر بالنعــاس. مــن األفضــل تنــاول تايلينــول )أســيتامينوفني( أو اإليبوبروفني 

)أدفيــل مثــال( حســب احلاجــة.

األدوية

ما لم يذكر خالف ذلك، ميكن للمريض استئناف تناول األدوية اخلاصة به. 	

إذا حــدث إمســاك، يكــون الســيليوم )أي Metamucil( هــو أفضــل عــالج )اتبع اإلرشــادات املوجودة  	
علــى العبــوة، أو قــد يكــون مــن األفضــل يف حالــة الرغبــة تنــاول أوقيــة مــن حليب املغنيســيوم.

العناية باجلرح

على املريض أن يقوم باآلتي:

يغيــر الضمــادة يوميــا للحفــاظ علــى اجلــرح نظيفــاً وجافــاً. عندمــا يصبــح اجلــرح مغلقــاً وجافــاً،  	
لــن تكــون هنــاك حاجــة إلــى تغييــر الضمــادة.

يســتطيع املريــض االســتحمام، ولكــن عليــه جتنــب حمامــات البخــار ملــدة 4-6 أســابيع بعــد  	
اجلراحــة.

يجــب تفريــغ أنبوبــة نــزح البنكريــاس يوميــا. وال داعــي لتســجيل كميــة املنــزح مــا لــم يطلــب الطبيــب  	
ذلك.

متى يستدعي املريض الطبيب

عند اإلصابة باحلمى بحيث تصل درجة احلرارة أعلى من 38○. 	

إذا كان لدى املريض الكثير من التورم أو النزيف. 	

إذا كان لــدى املريــض زيــادة مفاجئــة يف تصريــف اجلــرح، ال ســيما إذا كانــت تصــدر منــه رائحــة  	
كريهــة.

القيء املستمر أو اإلسهال. 	
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املتابعة

يرجى من املريض االتصال بالعيادة أو ميكن له أن يذهب لغرفة الطوارئ اخلاصة بنا. 	

املعاجلة الكيميائية

تســتخدم املعاجلــة الكيميائيــة األدويــة لقتــل اخلاليــا الســرطانية. مُيكــن ألدويــة املعاجلــة الكيميائيــة أن حُتَقــن 
يف الوريــد أو تُؤَخــذ بالفــم. قــد تأخــذ دواء معاجلــة كيميائيــة واحــًدا أو خليًطــا منهــا.

كمــا مُيكــن املـَـْزج بــني املعاجلــة الكيميائيــة واملعاجلــة اإلشــعاعية )املعاجلــة الكيميائيــة اإلشــعاعية(. وعــادًة مــا 
ــتَْخَدم املعاجلــة الكيميائيــة اإلشــعاعية لعــالج الســرطان إذا لــم ينتشــر خــارج البنكريــاس إلــى األعضــاء  تُْس
صــة، مُيكــن اســتخدام هــذا اخلليــط قبــل اجلراحــة للمســاعدة يف تقليــص  األخــرى. يف املراكــز الطبيــة املتخصِّ
حجــم الــورم. يف بعــض األحيــان يتــمُّ اســتخدامه بعــد العمليــة اجلراحيــة للحــدِّ مــن خطــورة تكــرار ســرطان 

البنكريــاس يف حــاالت معينــة.

م، والســرطان الــذي انتشــر إلــى أجــزاء أخــرى مــن  يف األشــخاص الذيــن لديهــم ســرطان البنكريــاس املتقــدِّ
اجلســم، مُيكــن اســتخدام املعاجلــة الكيميائيــة للســيطرة علــى منــو الســرطان، ولتخفيــف األعــراض، وإلطالــة 

مــدة البقــاء علــى قيــد احليــاة.

املعاجلة اإلشعاعية

ــى  ــات؛ للقضــاء عل ــل األشــعة الســينية والبروتون ــة، مث ــة الطاق ــا مرتفع ــتخِدم املعاجلــة اإلشــعاعية ُحَزًم يَس
اخلاليــا الســرطانية. قــد حتصــل علــى املعاجلــات اإلشــعاعية قبــل أو بعــد اجلراحــة، وغالًبــا مــا تكــون برفقــة 
املعاجلــة الكيميائيــة. أو قــد يوصــي طبيبــك مبزيــج مــن املعاجلــة اإلشــعاعية والكيميائيــة إن كان ســرطانك 

ــا. ال ميكــن معاجلتــه جراحّيً

دة مــن  تصــدر املعاجلــة اإلشــعاعية عــادًة مــن جهــاز يتحــرك حولــك، يقــوم بتوجيــه اإلشــعاع إلــى نقــاط محــدَّ
جســمك )احلــزم اإلشــعاعية اخلارجيــة(. يف املراكــز الطبيــة املتخصصــة، قــد يتــم تنفيــذ املعاجلــة اإلشــعاعية 

أثنــاء اجلراحــة )املعاجلــة اإلشــعاعية أثنــاء العمليــة(.

تســتخدم املعاجلــة اإلشــعاعية التقليديــة األشــعة الســينية لعــالج الســرطان، ولكــن يتوفــر شــكل أحــدث مــن 
املعاجلــة اإلشــعاعية باســتخدام البروتونــات يف بعــض املراكــز الطبيــة. يف بعــض احلــاالت، ميكــن اســتخدام 
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العــالج بالبروتــون لعــالج ســرطان البنكريــاس، وقــد تكــون آثــاره اجلانبيــة أقــل مقارنــة باملعاجلــة اإلشــعاعية 
القياســية.

التجارب السريرية

التجــارب الســريرية هــي دراســات لتجريــب طــرق العــالج اجلديــدة، مثــل العــالج املَجموعــي )لــكل اجلســم(، 
وطــرق اجلراحــة اجلديــدة، أو املعاجلــة اإلشــعاعية. إذا ثبــت أن العــالج محــل الدراســة أكثــر أماًنــا وفعاليــة 

مــن طــرق العــالج احلاليــة، فقــد يصبــح املعيــار اجلديــد للرعايــة.

قــد توفــر لــك التجــارب الســريرية لســرطان البنكريــاس فرصــة لتجربــة عــالج جديــد اســتهدايّف، أو أدويــة 
املعاجلــة الكيميائيــة، أو طــرق العــالج املناعيــة، أو اللقاحــات.

ــة  ــة. مــن ناحي ع ــر متوقَّ ــرة أو غي ــة خطي ــار جانبي ــا آث ال تضمــن التجــارب الســريرية الشــفاء، وقــد يكــون له
أخــرى، تخضــع التجــارب الســريرية للســرطان للمراقبــة عــن كثـَـب لضمــان أنهــا جُتــرى بأمــان بقــدر اإلمــكان. 

وتوفــر لــك إمكانيــة احلصــول علــى عالجــات لــن تُتــاح لــك بطريقــة أخــرى.

ْث إلى طبيبك حول التجارب السريرية التي قد تكون مناسبة لك. حتدَّ

الرعاية الداعمة )التلطيفية(

الرعايــة التلطيفيــة هــي الرعايــة الطبيــة املتخصصــة التــي تُركــز علــى توفيــر تخفيــف األلــم واألعــراض 
األخــرى ملــرض خطيــر. الرعايــة التلطيفيــة لــآالم ليســت هــي نفســها رعايــة املتََضريــن أو الرعايــة يف 
ــر الرعايــة التلطيفيــة بواســطة فــرق مــن األطبــاء واملمرضــات واالختصاصيــني  مرحلــة االحتضــار. تَُوفَّ
بــني بشــكل خــاص. تهــدف هــذه الفــرق إلــى حتســني نوعيــة احليــاة  االجتماعيــني وغيرهــم مــن املهنيــني املدرَّ

لألشــخاص املصابــني بالســرطان وعائالتهــم.

ــة مــن  ــة إضافي ــر طبق ــن لتوفي ــاء اآلخري ــك واألطب ــع عائلت ــك وم ــة مع ــة التلطيفي ــو الرعاي يعمــل اختصاصي
ــل اجلراحــة  ــة، مث ــاء اخلضــوع لعالجــات قوي ــا أثن ــتخَدم غالًب ــة املســتمرة. يُس ــك الطبي ــل رعايت الدعــم تُكِم

واملعاجلــة الكيميائيــة واإلشــعاعية.
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عنــد اســتخدام الرعايــة التلطيفيــة لــآالم إلــى جانــب العالجــات األخــرى املناســبة - حتــى بعــد فتــرة قصيــرة 
ــن ويعيشــون حيــاة أطــول. مــن التشــخيص - قــد يشــعر األشــخاص املصابــون بالســرطان بتحسُّ

طرق عالجية ملساعدتك على التعايش مع الضيق

يعانــي املصابــون بالســرطان مــن ضائقــة. تشــير بعــض األبحــاث إلــى أن الضائقــة تكــون أكثــر شــيوًعا لــدى 
املصابــني بســرطان البنكريــاس مقارنــًة باألشــخاص املصابــني بأنــواع أخــرى مــن الســرطان.

ــر دائًمــا يف الســرطان لديــك. رمبــا  إذا كنــت تشــعر بالضيــق، فقــد جتــد صعوبــة يف النــوم، وجتــد نفســك تفكِّ
تشــعر بالغضــب أو احلــزن.

ناقش مشــاعرك مع طبيبك. ميكن للمتخصصني مســاعدتك يف التعامل مع مشــاعرك ووضع إســتراتيجيات 
للتكيــف. وقــد تســاعد األدويــة، يف بعض احلاالت.

التأقلم والدعم

إن ســماعَك خلبــر إصابتــك بســرطان البنكريــاس ميكــن أن يكــون أمــًرا صعبــا. قــد تُســاعدك االقتراحــات 
التاليــة:

إليــَك بعــض مــا حتتــاج ملعرفتــه بخصــوص الســرطان. تعلَّــم مــا يكفــي بخصــوص الســرطان، فذلــك  	
يســاعدك علــى اتخــاد القــرار املناســب بخصــوص الرعايــة التــي ســتتلقاها. اســأل طبيبــَك عــن 
تفاصيــل الســرطان وخيــارات العــالج املتاحــة أمامــَك. اســأل عــن املصــادر املوثوقــة للمزيــد مــن 

املعلومــات.

ن مجموعــة ملســاندتَك. اطلــب مــن أصدقائــَك وعائلتــَك تكويــن شــبكة لدعمــَك، فرمبــا يشــعرون  	 كــوِّ
ــذا رمبــا يريحهــم أن تطلــب منهــم املســاعدة،  بالعجــز وعــدم اليقــني بعــد تشــخيصَك باملــرض؛ ل
ــر يف األشــياء التــي  وقــد تشــعر باالرتيــاح أنــت أيًضــا؛ إذ لــن تضطــر للقلــق بشــأن بعــض املهــام. فكِّ

تريــد املســاعدة فيهــا، مثــل إعــداد وجبــات الطعــام أو احلضــور إلــى املواعيــد الطبيــة.

ث إليــه. علــى الرغــم مــن أن األصدقــاء والعائلــة ميكــن أن يكونوا أفضل  	 ــن ميكنــَك التحــدُّ ابحــْث عمَّ
الداعمــني لــك، فإنهــم يف بعــض احلــاالت قــد يجــدون صعوبــة يف التعامــل مــع الصدمــة بعــد 
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تشــخيصك؛ لــذا يف هــذه احلــاالت ميكــن أن يكــون مــن املفيــد التحــدث مــع استشــاري أو أخصائــي 
اجتماعــي طبــي، اطلــب مــن طبيبــَك أن يحيلــك إلــى أحدهــم.

تواَصل مع الناجن من السرطان  	

التحضير من أجل موعدك الطبي

إذا اشتبه طبيبك يف إصابتك بسرطان البنكرياس، فقد يُحيلك إلى:

طبيب متخصص يف تشخيص أمراض اجلهاز الهضمي وعالجها )طبيب اجلهاز الهضمي( 	

طبيب يعالج السرطان )طبيب األورام( 	

طبيب يستخدم اإلشعاع لعالج السرطان )اختصاصي عالج األورام باإلشعاع( 	

ن البنكرياس 	 ص يف العمليات التي تتضمَّ اح ُمتخصِّ جرَّ

ما ميكنك فعله

ُكن على ِعلم بأي محاذير سابقة ملوعدَك الطبي مثل تقييد نظامك الغذائي. 	

اكتــب أي أعــراض تشــعر بهــا، ويشــمل ذلــك األعــراض التــي قــد تبــدو غيــر مرتبطــة بالســبب الــذي  	
دت املوعــد الطبــي مــن أجلــه. حــدَّ

ــز قائمــًة باملعلومــات الشــخصية الرئيســّية، مبــا يف ذلــك التغييــرات احلياتيــة احلديثــة أو  	 جهِّ
ُمســّببات اإلجهــاد.

ز قائمًة بجميع ما تتناوله من أدوية وفيتامينات ومكّمالت غذائية مبا يف ذلك جرعاتها. 	 جهِّ

اطلب من أحد األقارب أو األصدقاء مرافقتَك ملساعدتَك على تذكُّر ما يقوله الطبيب. 	

أسئلة لطرحها على طبيبك

هل لديَّ سرطان البنكرياس؟ 	

؟ 	 ما املرحلة التي وصل إليها السرطان لديَّ

هل سأحتاج للمزيد من الفحوصات؟ 	

؟ 	 هل ميكن عالج السرطان لديَّ
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؟ 	 ما اخليارات العالجية املتاحة لديَّ

هل ميكن ألي عالج أن يساعدني يف العيش لفترة أطول؟ 	

ما املخاطر املتَملة لكل عالج؟ 	

أي خيارات العالج تظنُّ أنه أفضل بالنسبة حلالتي؟ 	

ما النصيحة التي ستُسِديها لصديٍق أو أحد أفراد األسرة إذا كان يف مكاني؟ 	

ــي  	 ــة الت ــات اجلراحي ــم عــدد العملي ــاس وعالجــه؟ ك ــك مــع تشــخيص ســرطان البنكري مــا جتربت
ــي؟ ــز الطب ــوع مــن الســرطان يف هــذا املرك جُتــَرى كلَّ عــام لهــذا الن

ــى الشــعور  	 ــه ملســاعدتي عل ــذي ميكــن فعل ــة واألعــراض. مــا ال ــديَّ هــذه املؤشــرات املََرضي ــا ل أن
ــر؟ براحــة أكب

ل ألي منها؟ 	 ما التجارب السريرية املتاحة لسرطان البنكرياس؟ هل أنا مؤهَّ

ل للتنميط اجلزيئي للسرطان؟ 	 هل أنا مؤهَّ

هــل هنــاك أي منشــورات أو مــواد مطبوعــة أخــرى ميكننــي أخذهــا معــي؟ مــا املواقــع اإللكترونيــة  	
التــي تُوِصــي باالطــالع عليهــا؟

ما الذي تتوقعه من طبيبك

ح أن يطرح عليَك طبيبَك عدًدا من األسئلة؛ مثل: من املرجَّ

متى شعرت بهذه األعراض ألول مرة؟ 	

ة األعراض لديك؟ هل األعراض عرضية أم مستمرة؟ 	 ما مدى ِحدَّ

ن أي شيء أم تفاقمت أعراضك؟ 	 هل حتسَّ
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