
 عوارض ناشی از درمان:

 

 

ریوي و سایر عوارض نظیـر -پرتو درمانی ممکن است باعث کاهش عملکرد قلبی

 فیبروز ریه ،پریکاردیت و کورپولمونال شود.

شیمی درمانی به خصوص ترکیبی با پرتو درمانی می تواند باعث پـنـومـونـیـت 

 گردد.مسمومیت ریوي از عوارض بالقوه ي شیمی درمانی است.

برداشتن جراحی باعث نارسایی تنفسی می شود به خصوص هنگامی که اختالل 

 عروقی وجود دارد.-در سیستم قلبی

 

 

 

 

 

 

 اینترنتی ذیل مراجعه نمائید. براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص کانسر ریه می توانید به آدرسهاي

www.cancercare.org 

www.aarc.org 

www.lungcanceronline.org 

www.meds.com/lung/lunginfo.html 

www.cancerbackup.org.uk 

www.cancerresearchuk.org 

www.lungcanceralliance.org 

www.lunguk.org 

www.nhsdirect.nhs.uk  

 

 www.cancerinfo.ir مورد استفاده :  منبع

 روشهاي تشخیصی:

 بیوپسی

  سیتولوژي خلط

  برونکوسکوپی فیبر اوپتیک

 Needleآسپیراسیون سـوزنـی (

Aspiration(  

   (Thoracocentesis( توراکوسنتز

  )Thoracoscopyتوراکوسکوپی (

  (Mediastinoscopy( مدیاستینوسکوپی

توراکـوتـومـی 

مــــحــــدود(

L i m i t e d 

Thoracotomy)  

  رادیولوژي

 سی تی اسکن

MRI  

 

 

 بیمارستان حضرت رسول جوانرود

 مسعود بزرگر

 پرستار اورژانس

۵ ۶ 



 هُـوَالشـافی

  

 

 

 

 

سرطان ریه زمانی ایجاد می شود که سلولهاي داخل ریـه بـه 

کنترلی رشد کرده و ایجاد تومور نمایند.تومور در  طورغیرقابل

اصل مقدار زیادي ازسلولهاي سرطانی می باشد که در ریه خـود 

را بصورت یک توده نشان می دهد.تومور ریه در هر نقـطـه از 

بافت ریه ممکن است ایجاد شود.با بزرگ شدن ایـن تـومـور 

خونـی یـا   سلولهاي سرطانی به داخل مجاري لنفاوي ، عروق

مجاري تنفسی اطراف خود تهاجم پیدا می کنند. مجاري لنفاوي 

خود را به داخل غدد لنفاوي که در قسمت مـرکـزي   محتویات

دارند تخلیه می نمایند . لـذا   قفسه صدري (مدیاستن) وجود

سلولهاي سرطانی می توانند از طریق مجاري فـوق مـوجـب 

درگیري غدد لنفاوي گردند. همچنین امکان انتقال سلولـهـاي 

سرطانی از طریق خون به نقاط دوردست تري مانند مغز،کـبـد، 

استخوان و یا حتی ریه مقابل وجود دارد که اصطالحا بـه ایـن 

 گفته می شود . متاستاز موارد

 

 

 

 

 انواع سرطان ریه

 (Small cell) سرطان ریه از نوع سلول کوچک

% کل موارد سرطان هاي ریه را شامل می شود و از رشـد 15این سرطان حدود 

نسبتا سریعی برخوردار است. بدین دلیل در بسیاري موارد در زمان تشخیـص 

ایجاد توده بزرگی را می نماید و به غدد لنفاوي و یا مناطق دوردست متاستـاز 

 داده است.

 (Nonsmall Cell) سرطان ریه از انواع سلول غیر کوچک

:  (Squamous Cell) الف: نوع اپیدرموئید و یا اسکوآموس سل

شایع ترین نوع سرطان ریه در آقایان می باشد. این سرطان بیشتر بـه 

صورت سرفه همراه با رگه هاي خون تظاهر می نماید و یا بـه دلـیـل 

 انسداد مجاري تنفسی منجر به عفونت ریوي می گردد.

ب: آدنوکارسینوما: شایع ترین نوع در بیماران غیر سیگاري و خانم هـا 

می باشد. در بسیاري موارد ضایعات ریوي محیطی بوده و همراه با مایع 

 جنبی است.

: این تـومـور  (Large Cell)کارسینوم از نوع سلولهاي بزرگ ج:

 شایع نبوده و معموال رشد سریعی دارد.

 

 عوامل خطر در ایجاد سرطان ریه

 مصرف دخانیات

آزبست نوعی کانی می باشد که به شکل کریستالهاي شبیه به مو بوده :  آزبست 

وبعنوان ماده نسوز در بناي ساختمانها و لنت ترمز مورد استفاده قرارمی گیرد . 

  تنفس کریستالهاي آزبست موجب تحریک نسج ریه می شود.

استنشاق این گاز موجب افزایش احتمال بروز بعضی از سرطان هـا  : رادون 

 مانند سرطان ریه می گردد. 

 نشانه هاي بیماري 

سرفه خشک و یا سرفه به همراه خلط و ترشحات ( اگر تومور از خود  -

 ترشحاتی داشته باشد )

 سرفه با خلط خونی ( اگر تومور خونریزي کند) -

 تنگی نفس -

درد قفسه سینه ( ناشی از درگیري ساختمانهاي داخل سینه و یا پرده جنب)و  -

 یا درد ناحیه شانه و پشت

 گرفتگی صدا -

 عفونتهاي راجعه ریوي -

 تورم ناحیه صورت و گردن -

 کم اشتهایی و کاهش وزن -
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