
 

 

ها در قسمتی از بدن شروع به رشد خارج از کنترل  وقتی سلول

  .شود ایجاد می سرطانکنند،  می

در سراسر جهان است و  سرطانهاگیرترین  سرطان ریه یکی از همه

سال از زمان شناسایی بیماری  5بیماران در کمتر از  ٪80بیش از 

دهند چراکه بیشتر بیماران مبتال به سرطان  جان خود را از دست می

یماری و زمانی که انجام عمل جراحی ریه در طی مراحل پیشرفته ب

  .شوند چندان امکان پذیر نیست، متوجه بیماری می

 

 عالئم هشدار دهنده سرطان ریه کدامند؟ 

  ها افزایش سرفه در سیگاری 

  سرفه همراه با خون 

  دشواری در دم و بازدم در هنگام کار بدنی و ورزش 

  درد ناشناخته و یا آشکار در سینه 

 نهافزایش میزان خلط سی 

 کاهش وزن 

 بی اشتهایی 

 ایجاد تورم در گردن وصورت 

 کاهش توان و خستگی بیش از اندازه  

عالیم زیر ممکن است (در صورت گسترش سرطان به نقاط دیگر بدن 

 :بروز نماید

 خوان هاتو شکستگی اس درد استخوان، 

 ها و پاها حسی دست ضعف و بی 

 سرگیجه و تشنج ،سردرد 

انتشار تومور به پوست یا غدد لنفاوی  های زیر پوستی در اثر توده 

  گردنی

الزم به ذکر است سرطان ریه ممکن است به اعضا و نقاط دیگـر بـدن   

، انتشار یابد و باعث درگیری سایر نقاط بدن از جمله غدد لنفاوی، مغز

، خون، دستگاه گوارش و سایر ارگانها گردد که در این صورت استخوان

 .دعالیم فوق ممکن است ایجاد شو

ریه یک بیماری تهدیدکننـدۀ زنـدگی اسـت، چـون      سرطان 

  .شود تشخیص در بدن پخش می از معموالً قبل

  شوند؟ چه عواملی باعث بروز سرطان ریه می

قلیان، پیپ، : و سایر عوامل مرتبط مثل ( سیگار کشیدن  

  )استنشاق دود سیگار در تماس با افراد سیگاری 

یک گاز رادیواکتیو حاصل از شکسته شدن اورانیوم ( گاز رادون  

  )در خاک یا سنگ 

 های محیطی آلودگی هوا و یا آالینده 

  رژیم غذایی و کمبود ویتامین ها 

  مصرف حشیش و سایر مواد مخدر  

  تغییرات ژنی در تماس با مواد رادیواکتیوا 

  شود؟ سرطان ریه چگونه تشخیص داده می

  :پذیر است شناسایی بیماری با روشهای زیر امکانتشخیص و 

   آزمایش خلط 

  MRIسی تی اسکن و  

  نمونه برداری یا بیوپسی 

  Xها با تابش پرتو  عکسبرداری از ریه 

 سونو گرافی  

  شود؟ سرطان ریه چگونه درمان می

 جراحی  

 پرتودرمانی  

 شیمی درمانی  

شود و معمـوالً   ریه انجام می سرطاندر درمان  در مراحل اولیهجراحی 

دنبـال   پرتودرمـانی درمـانی و   تـر از جملـه شـیمی    های بـیش  با درمان

  .شود می

  توان از بروز سرطان ریه پیشگیری کرد؟ چگونه می 
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 از ابتال به سرطان پیشر

م و  موارد مرگ %85-9

وعـ 5 خـوردن حـداقل

جهت پیشگیر ین روش

 زیر در مورد پیشگیری

  .ت

  و تنباکو

0%دن هنوز هم مسئول

  . است

 و رژیم غذایی

تقدند حفظ وزن فـرد و

صورت روزانه، بهتری زه به

  .است یه
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