
 :سرطان ریھ

 

بھ عنوان یکی از کشنده ترین نوع سرطان ھا در جھان ساالنھ شمار زیادی از زنان و مردان را بھ  سرطان ریھ

  دومین عامل مرگ و میر زنان در جھان است . سرطان پستانبعد از  سرطان ریھکام مرگ می کشد. 

  چیست؟ سرطان ریھ

سرطان ریھ نوعی بیماری است کھ مشخصھ آن رشد کنترل نشده سلول در بافت ھای ریھ است. گفتنی است کھ 

اگر این بیماری درمان نشود، رشد سلولی می تواند در یک فرایند بھ نام متاستاز بھ بیرون از ریھ گسترش پیدا 

بھ بافت ھای اطراف یا سایر اعضای بدن برسد. انواع اصلی سرطان ریھ سرطان ھای ریھ سلول کوچک  کند و

)SCLC) کھ سرطان سلولی جو شکل نیز نامیده می شود، و سرطان ریھ سلول غیر کوچک ،(NSCLC (

  و تنگی نفس. کاھش وزنھستند. شایع ترین عالئم عبارتند از سرفھ (ھمراه با خلط خونی)، 

  

  عوامل ابتال بھ سرطان ریھ



درصد از سرطان ھای ریھ قرار گرفتن در معرض دود دخانیات برای یک مدت طوالنی است . درصد  ٩٠دلیل 

و محل  محیط زیستالینده ھای موجود در ھوای ٪ است.آ١۵ابتال بھ سرطان ریھ در افرادی کھ سیگار نمی کشند 

کار:موادی چون آزبست (پنبھ نسوز)، گاز رادون (گازی بی رنگ و بی بو کھ از تجزیھ طبیعی اورانیم در آب، 

قدیمی تولید می شود)، اورانیوم و نیکل عامل مستعد کننده و پیشتاز در ابتالء بھ  خاک و مصالح ساختمانی

  سرطان ریھ ھستند. 

  استنشاق دود سیگار در محیط برای افراد غیر سیگاری 

وجود سابقھ سرطان ریھ بین اعضای نزدیک خانواده احتمال ابتال بھ این سرطان را افزایش می عوامل ژنتیکی:

  دھد. 

نارسایی مکانیسم ایمنی طبیعی بدن عاملی مستعد کننده در ایجاد سرطان ریھ  ایمنولوژیک (ایمنی) :عوامل 

  شناختھ شده است. 

  عالئم و نشانھ ھای سرطان ریھ

متاسفانھ، نشانھ ھای سرطان ریھ سال ھای متعددی طول می کشد تا خود را بروز دھد اما در کل نشانھ ھای و 

  شامل: عالئم سرطان ریھ

  سرفھ افرادی کھ سیگار نمی کشند بیش از دو ھفتھ طول می کشد.

  تغییر رنگ خلط سینھ

  مشاھده خون در خلط سینھ

  برونشیتدوره ھای مکرر حالت ذات الریھ یا 

  سرفھ افرادی کھ سیگار می کشند زیاد می شود و از شدت بیشتری برخوردار است.

  افزایش میزان خلط سینھ

  خس خس کردن سینھ

  خستگی مفرط



  دست دادن اشتھااز 

  ، درد استخوان و درد مفاصلسر درد

  شکستگی ھای استخوان کھ مربوط بھ جراحت ھای تصادفی نباشد

  تن و یا از دست دادن حافظھ بھ سورت دوره ایاثرات وابستھ بھ اعصاب، عدم تعادل در راه رف

  ورم گردن یا صورت

  از دست دادن وزن بی دلیل

، سر دردسایر عالئم و نشانھ ھا ممکن است در اثر کسترش این سرطان بھ سایر بخش ھای بدن باشد کھ شامل 

  باشد. لختھ شدن خونضعف، درد، شکستگی استخوان، خونریزی و یا 

  

 تشخیص بیماریروش ھای 

  



  ریھ ممکن است شامل:  تشخیص سرطانبا توجھ بھ وضیعت عمومی سالمت فرد، بررسی ھای 

   Xعکس برداری از ریھ ھا با تابش اشعھ 

  آزمایش خلط 

با گرفتن تعدادی عکس توسط اشعھ ایکس، تصویری سھ  سی تی اسکندر این روش دستگاه  :سی تی اسکن

دقیق ضایعھ و پراکندگی تومور ریھ بھ بخش ھای  بعدی از بدن را نشان می دھد و از این طریق محل و اندازه

  دیگر قفسھ سینھ یا اندام ھای دورتر مانند کبد مشخص می شود. 

است با این تفاوت کھ بھ جای  سی تی اسکنپرتونگاری با استفاده از تشدید میدان مغناطیسی:این آزمایش مشابھ 

از مغناطیس جھت عکسبرداری از اعضای بدن استفاده می شود. در این آزمایش بیمار بھ مدت  Xتابش اشعھ 

  دقیقھ بھ طور ساکن درون اتاقک این دستگاه می ماند و تصاویر مقطعی از بدن او تھیھ می شود.  ٣٠

بررسی میکروسکوپی از نمونھ بافت تومور. این آزمایش بسیار مھم است زیرا مطمئن  نمونھ برداری یا بیوپسی:

  ریھ و نوع آن بھ حساب می آید.  تشخیص سرطانترین روش برای 

در این روش دستگاه اسکنر در اطراف بیمار می چرخد و تصویر  -توموگرافی با نشر پوزیترون یا پت اسکن 

  ماده رادیواکتیو کھ بھ بیمار تزریق شده و یا توسط او استنشاق از طریق نشر پوزیترون بوسیلھ یک 

  می شود، شکل می گیرد، با این روش مشاھدًه بصری ریھ درسھ بعد امکان پذیر می شود. 

  در این شیوه از امواج صوتی جھت بررسی ساختار توده در ریھ استفاده می شود.  سونوگرافی

  در این شیوه بیمار قبل از جراحی تحت آزمایشات تنفسی متفاوت قرار می گیرد.  آزمایش تنفس:

تومورھای سرطانی آنتی ژن و آنزیم ھای مشخصی را تولید می کنند کھ ممکن است از طریق :ایش خونآزم

غربالگر  از آزمایش ھای NSEکشف شوند. اندازه گیری آنتی ژن کارسینو امبریونیک و آنزیم  آزمایش خون

این بیماری است. افزایش میزان سطح این پروتئین ھا مبین نشانھ ھای سرطان و کاھش میزان آنھا در حین 

  درمان نشانھ مھار کردن رشد سرطانی سلول ھای بیمار است. 



تصویربرداری از استخوان بھ وسیلھ یک ماده رادیواکتیو روشی بسیار ارزشمند است کھ در  اسکن استخوان:

و روند التیامی نواحی درگیر در استخوان بھ کار  درمان سرطانانتشار سرطان بھ استخوان، مؤثر بودن  تشخیص

  می رود. 

  ریھ درمان سرطانراھھای 

  معموال اگر ضایعھ بدخیم منحصر بھ ریھ باشد ممکن است بخش کوچک یا تکھ کاملی از ریھ  جراحی:

در بعضی موارد ضایعھ بدخیم سرطان ریھ منجر بھ مسدود شدن حنجره می سوزاندن ضایعھ بدخیم با اشعھ لیزر:

شود. در چنین موردی پزشک با سوزاندن ضایعھ بدخیم با اشعھ لیزر راه عبور ھوا را برای بیمار باز می کند. 

ر این روش بھ طور کامل نمی تواند منجر بھ ازبین بردن ضایعھ بدخیم شود اما کمکی است جھت سھولت تنفس د

  بیمار. 

جھت  شیمی درمانیجھت از بین بردن یاختھ ھای سرطانی پراکنده مورد استفاده قرار می گیرد.  :شیمی درمانی

پیشگیری از عود بیماری و مواردی کھ سرطان در بدن پخش شده تجویز می شود. استفاده از داروھای شیمیایی 

  منجر بھ انھدام سلولھای سرطانی می شود. 

در این روش از  جھت از بین بردن مستقیم ضایعھ بدخیم ریھ بکار گرفتھ می شود. رادیوتراپی یا اشعھ درمانی:

اشعھ با انرژی زیاد استفاده می شود و این اشعھ با آسیب رساندن بھ سلولھای زنده منجر بھ مرگ آنھا می شود. 

و آسیب ھای عروقی و تنفسی از عوارض جانبی  بی اشتھایی، تھوع، استفراغ، افسردگیخستگی شدید، 

رادیوتراپی است. ھمچنین رادیوتراپی ممکن است باعث سرکوب سیستم خونساز بدن و کاھش گلبولھای سفید و 

  ایمنی بدن و نھایتا بروز عفونت شود.  ضعف سیستم

استفاده از رنگ و نور است. در این شیوه رنگ بھ داخل یک ورید تزریق و سپس در تمام  درمان فوتودینامیک:

بدن منتشر می شود. بعد از چند روز، این رنگ فقط در سلولھای بدخیم باقی می ماند. سپس نور قرمز رنگ 

و رنگ درون سلول سرطانی این نور را جذب می کند. این امر منجر بھ عکس  لیزری بھ سلول تابانده می شود

  العمل فوتوشیمیایی کھ مخرب سلول ھاست می شود. 

درمان بیولوژیکی یا ایمونولوژیک کھ مشتمل بر بازسازی، تحریک، ھدایت و تقویت سیستم طبیعی دفاعی بدن 

دفاعی خود بیمار جھت مبارزه با سرطان صورت می  و ھدایت سیستم آنتی بادیبیمار است و با استفاده از 



ای ھ آنتی بادیگیرد. استفاده از عواملی مانند اینترفرون:سلولھایی کھ فعالیت ضدتوموری مستقیم دارند، و 

  مونوکلونال کھ اثرات تداخل بقاء سلول را دارند، رشد سرطان را کاھش می دھد. 

 


