
 عوارض ناشی از درمان:

ریوي و -پرتو درمانی ممکن است باعث کاهش عملکرد قلبی

 سایر عوارض نظیر فیبروز ریه ،پریکاردیت و کورپولمونال شود.

شیمی درمانی به خصوص ترکیبی با پرتو درمانی می تـوانـد 

باعث پنومونیت گردد.مسمومیت ریوي از عوارض بالـقـوه ي 

 شیمی درمانی است.

برداشتن جراحی باعث نارسایی تنفسی می شود به خصـوص 

 اردعروقی وجود  دارد-هنگامی که اختالل در سیستم قلبی

 پیشگیري از سرطان ریه

فقط سیگار نکشیدن نیست بلکه مـوارد  سرطان ریهپیشگیري از 

تري هم وجود دارد که باید رعایت کنید تا به سـومـیـن  جدي

 :سرطان کشنده در ایران مبتال نشوید! از موارد زیر پیروي کنید

 :ورزش کنید

تـوانـد  ورزش هوازي در هواي پاك و با طروات صبح، مـی

سعی کنید در هواي پاك پـیـاده  .هاي شما را بهبود بخشد ریه

 .هایتان هواي پاك را تجربه کنند روي کنید یا بدوید تا ریه

 :رژیم غذایی خوب

هاي طبیـعـی،  ها، شامل تمام میوه رژیم غذایی خوب براي ریه

 چرب است.   سبزیجات و مواد غذایی سالم و کم

 :محل کاري سالم داشته باشید

سعی کنید خانه یا محل کار خود را تمیز نگه دارید و گردگیري 

 کنید. 

سیگار، قلیان، مواد مخدر و هر چیز دیگري شبیـه :سیگار نکشید

 به این را ترك کنید. 

 

 روشهاي تشخیصی:

هاي تشخیص در این بیماران بایـد  روش

مرحله به مرحله انجام گـیـرد، ولـی 

ها دچـار  اي که سلول متأسفانه در مرحله

باشـنـد،  تکثیر و نامنظمی در تکثیر می

 توان آن را تشخیص داد. نمی

اي رسیده  شود که از نظر رشد به مرحله وقتی سرطان ریه تشخیص داده می

هاي تشخیصی  تواند خود را نشان دهد. روش که در عکس سی تی اسکن می

تـی   هاي سرطانی، عکس سینه، سی دیگر مثل بررسی خلط از نظر سلول

اسکن و در صورت نیاز برونکوسکوپی و گرفتن نمونه از برونکوسکـوپ از 

 باشد. هاي تشخیص سرطان ریه می دیگر روش

 

 

 

 روش هاي درمانی:

 جراحی  

 پرتو درمانی (رادیوتراپی)  

 شیمی درمانی ( کمو تراپی)

 

 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

نوع مختلف سرطان ریه وجود دارد که هر یک از آنها به نـوبـه 2

 خود شامل زیر گروه هاي متفاوتی می باشند.

سلول هاي غیر میکروسکوپیک سرطان زا، که از رایج تـریـن  -1

درصد از کل مـوارد سـرطـان را  80تا  75نوع آن می باشند و 

تشکیل می دهند. زیر گروه هاي آن شامل ورم هاي سـرطـانـی، 

کارسینوماي سرطانی کوچک و بزرگ می باشد. هر یک از ایـن 

بیماري ها بر اساس سلول هاي سرطانی که در تومور یافت مـی 

شوند و نظر پزشکان از طریق مشـاهـده سـلـول در زیـر 

 میکروسکوپ نامگذاري می شوند.

زیر گروه هستند  3سلول هاي میکروسکوپیک که خود شامل  -2

و از طریق انواع متفاوت سلول ها رشد کرده و به طرق مختـلـف 

نیز در سراسر نقاط بدن منتشر می شوند. سلول هاي کـوچـک 

کارسینوما، سلول هاي بزرگ و در آخر نیز ترکیبی از این دو زیـر 

گروه هاي این بیماري را تشکیل می دهند که آنها نیز بر اسـاس 

سلول هاي موجود در تومور و تشخیص پزشک بر طبق آنچه کـه 

 در زیر میکروسکوپ مشاهده می کند نامگذاري می شوند 

 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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