
 ریه سرطان

گونه نیستند.  ی اینسرطانھای  کنند. ولی سلول ھای بدن تقسیم شده و رشد می ھای طبیعی با الگوی نرمال تمام سلول سلول

شناخته شده  سرطانیابند. با وجودی که انواع مختلف  تر تکثیر می دھند و از حد نرمال بیش وقفه ادامه می آنھا رشدشان را بی

 .است، ویژگی مشترک بین تمام انواع تومور در ھمین رشد خارج از کنترل است

ھای کامًال متفاوتی ھستند. سرعت  ریه و پستان، بیماری سرطانکنند. مثًال  ، به اشکال متفاوت رفتار میسرطانانواع مختلف 

ھایی دارند که مختص  ی نیاز به درمانسرطانھای مختلف، متفاوت است. به ھمین دلیل بیماران  رشد آنھا و نیز پاسخ به درمان

شان جدا و خارج شده و از طریق گردش  توانند از تومور سازنده ی ميسرطانھای  شان است. گاھی اوقات سلولسرطاننوع خاص 

ھاي جدید مستقر شوند و انواع جدید تومور  توانند در محل ھاي دیگر بدن انتشار یابند. آنھا مي در قسمتخون یا سیستم لنفاوی 

 شود. ایجاد کنند. به این حالت، متاستاز گفته مي

 ریه: سرطانشروع و انتشار 

ریه، اغلب  سرطانھاي ریه ھم شروع شود. تواند از سایر قسمت شوند. ولی مي ھا آغاز مي از جدار برونشھاي ریه  سرطاناکثر 

صورت  این تغییرات بهشود.  ھا ایجاد مي ی در ریهسرطانکشد تا رشد و گسترش یابد. در ابتدا، نواحی پیش  چندین سال طول مي

کنند. با گذشت زمان، این نواحی پیش  قابل تشخیص نیستند و عالمتی نیز ایجاد نمي xتوده یا تومور نیستند. آنھا توسط اشعة 

  شوند. واقعی تبدیل مي سرطانی به سرطان

 کنند؟ ریة سلول کوچک را ایجاد مي سرطانچه عواملی 1-

 در تماس با سیگار و فرد سیگاری بودن یا به اصطالح سیگاری منفعل - قلیان - سیگار کشیدن

 شود. رادون، یک گاز رادیواکتیو است که در اثر شکسته شدن طبیعی اورانیوم در خاک یا سنگ ایجاد مي :رادون

 آرسنیک، برلیوم، کادمیوم، کلرید وینیل، ترکیبات حاوی نیکل و کروم، ترکیبات ذغالی، گاز خردل-آزبست

 ھا رادیوتراپی روی ریه-ھاي محیطی آلودگی ھوا و یا آالینده

 ریه سرطانسابقة شخصی یا خانوادگی  -و ژن DNAتغییرات 

 ریه: سرطانالینی شایع ھا و عالئم ب نشانه2-

 شود.  سرفة مداوم و مزمن که برطرف نمي •

  شود.  درد قفسة سینه که اغلب با نفس عمیق، سرفه، خندیدن تشدید مي •

  خشونت صدا  •

  اشتھایی  کاھش وزن یا بی •

  خلط خونی یا آجری و صورتی رنگ  •

  تنگی نفس  •

  کنند.  شوند و عود مي ھاي تنفسی مثل برونشیت و پنومونی که مرتبًا تکرار مي عفونت •

  شروع خس خس سینة تازه  •

ھا و پاھا،  حسی دست مثل درد استخوان، ضعف و بی ریه به اعضای دوردست انتشار یابد عالئمي  سرطانوقتی  •

ھاي زیر پوستی در اثر انتشار تومور به پوست یا غدد  سردرد و سرگیجه و تشنج، زردی پوست و سفیدی چشم، توده

شوند. در صورت داشتن ھر یک از عالئم  مي لنفاوی گردنی و یا سوپراکالویکوالر (غدد لنفاوی باالی کمربند شانه) ایجاد

 فوق، سریعًا به پزشک مراجعه کنید.
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