
                                                                                  
 )کارسینوم برونکوژنیک( سرطان ریه 

CANCER OF THE LUNG (BRONCHOGENIC CARCINOMA)   
تدخین سیگار، ( سینوژن یک کار. سرطان های ریه از یک سلول اپیتلیال دگرگون شده و راههای هوایی تراکئوبرونشیال منشاء می گیرند

. به سلول آسیب می رساند و باعث رشد غیر طبیعی و تبدیل به یک تومور بدخیم، می گردد) گاز رادون دیگر عوامل حرفه ای و محیطی 
سلول چهار نوع . در زمان تشخیص می باشد) درصد بیماران 70در ( میزان بقاء پائین است و این به دلیل گسترش لنفاتیک های ناحیه ای 

درصد بیماران را شامل می شود که بیشتر در مرکز قرار میگیرند،  40تا  25 کارسینوم با سلولهای اسکوامو.داصلی سرطان ریه وجود دار
 15تا  10(به صورت توده های محیطی بروزکرده و اغلب متاستاز می دهد، کارسینوم سلول بزرگ  ) درصد 45تا  25( آدنوکارسینوما 

معموالً ) درصد موارد 20تا  15( ا رشد سریع است که اغلب به صورت محیطی ایجاد می شودکانسر ریه با سلول کوچک توموری ب) درصد
  . در برونش های اصلی بروز می کند

دیگر . محیطی، مواجه شغلی، و رادون ، می باشد) هوای( عوامل خطر ساز شامل تدخین تنباکو، تدخین غیر مستقیم، آلوده کننده های 
، )کاروتن در اثر مصرف کم میوه و سبزی  –و بتا   Aکمبود ویتامین (عوامل رژیمی : مل خطر ساز ممکن است شامل موارد زیر باشدعوا

  استعداد ژنتیکی 
  .سرطان ریه،  به صورت مخفیانه در طی چندین دهه آغاز می شود و اغلب تا اواخر دوره اش  بدون نشانه است

  .ازه تومور درجه انسداد و وجود متاستاز بستگی داردعالیم و نشانه به مکان ، اند
شایعترین نشانه،  سرفه مداوم و بدون خلط است،  که بعداً به شکل سرفه خلط دار با خلط خونی پیشرفت می کند سرفه ای که از نظر 

  .ویژگی تغییر می کند، بایستی شک در مورد سرطان ریه را برانگیزد
  .ونش به طور نسبی مسدود می شود،  دفع خلط با رگه های خونی بروز می کندویزینگ وقتی رخ می  دهد که بر

  .تب راجعه ممکن است در برخی بیماران وجود داشته باشد
درد، یک نشانه تاخیر است و ممکن است مربوط . درد قفسه سینه یا درد شانه ممکن است نشاندهنده درگیری دیواره قفسه سینه یا پلور باشد

  .به متاستاز استخوان باشد
ا پریکاردیال وجود درد قفسه سینه ، احساس تنگی در قفسه سینه ، گرفتگی صدا ، بلع مشکل،  ادم سر و صورت و نشانه های افیوژن پلورال ی

  .دارد اگر تومور به ساختمان جانبی و غدد لنفاوی گسترش پیدا کرده باشد
  . غدد لنفاوی، استخوان ، مغز ، جوانب ریه ، غدد آدرنال و کبد می باشد: نواحی شایع متاستاز شامل 

  .ضعف،  بی اشتهایی و کاهش وزن بعدا بروز خواهد کرد
 ارزشیابی تشخیصی

 CHEST CT,CXR      
 MRIتست های عملکرد ریوی و در موارد نادر حتی ،تست ورزش،آزمایشات خلط بیوپسی، برونکوسکوپی ، وسکوپیندآ   

  تدابیر طبی 
  .درمان به نوع  سلول ، مرحله بیماری و وضعیت فیزیولوزیک بستگی دارد. هدف درمان،  ایجاد حداکثر احتمال عالج می باشد

  .،  رزکسیون ، مفید خواهد بود )ارجح است اگر ممنوعیت داشته باشد( اشد درمان ممکن است شامل جراحی ب
  .رادیوتراپی ، شیمی درمانی و ایمنوتراپی ممکن است به طور جداگانه یا به صورت ترکیبی و همراه با جراحی به کار گرفته شود

  ررسی است هنوز در دست تحقیق و ب) موفقیت کمی در گذشته از آن حاصل شده است(ایمنوتراپی 
  .     تحت مطالعه و بررسی است) ژن ، آنتی ژن های تومور( درمان  جدیدتر 

  تخفیف مشکالت تنفسی
  راه هوایی را بازنگه دارید، ترشحات را خارج کنید

  .بیمار را به تنفس عمیق، آئروسل تراپی ، اکسیژن تراپی تشویق کنید، تهویه مکانیکی ممکن است ضرورت پیدا کند
  . تشویق کنید پوزیشن هایی را انتخاب کند که اتساع ریه بهبود پیدا کندبیمار را 

  .تمرینات تنفسی ، تکنیک های های آرام سازی و حفظ و ذخیره انرژی را آموزش دهید
  مرضیه ابراهیمی                                                                                                                                                                    

 ICU3/ کارشناس پرستاری
  



 
 


