
کشنده ترین سرطان در میان زنان و   سرطان ریه 

مردان می باشد سرطان ریه در دههه شهشها یها         

هفتا زندگی بروز می کند کمتر از پهنهد در هد          

سال هستند در ههفهتهاد در هد        04بیماران زیر 

بیماران بیماری در زمان تشخیص به غدد لنفهاوی  

 و سایر سیستمهای بدن انتشار یافته است 

 عوامل خطر 

دخانیات مهمترین عامل مهمتهریهن   دود تنباکو : -1

عامل قابل پیشگیری در سرطان ریه مهی بهاشهد        

بیش از هشتاد و پند در  د سرطانههای ریهه بها        

استنشاق مواد شیمیایی از جهمههه دود سهیهگهار            

ارتباط ارتبهاط دارنهد سهرطهان ریهه در م هر                  

کنندگان دخانیات ده برابر شایعتر از سایرین مهی  

باشدمیزان خطر مربوط بهه دخهانهیهات بهام هر              

ساالنه سیگار بر حسب پاکت تعهیهیهن مهی شهود          

عالوه بر این فردی که در سنین پایینهتهر م هر       

دخانیات را شروع می کند بیشتر در معرض خهطهر   

 سرطان ریه قرار دارد  

عهت احهتهمهالهی       :استعمال  نا خواسته دخانیات :  2

سرطان ریه در افرادی که دخانیات م هر  نهمهی      

 کنند استعمال ناخواسته است اگر خطر بروز 

استفاده می کنند و لذا بیشتر در معرض سرطهان  

ریه قرار دارند. سایر مواد غذایی مانند ویتامیهن   

ای ،سهینوم،ویتامین سی ، نیز نقش حفاظهتهی در     

 برابر سرطان ریه ایفا می کنند.

 عالیا سرطان ریه

سرطان ریه ب ورت موذیانه ایجاد می شهود و تها       

آخرین مراحل خود نشانه ای بهوجهود نهمهی آورد.          

شایعترین نشانه سرطهان ریهه سهرفهه خشه  و              

مداوم بدون تهولهیهد خههه  اسهت و در  هورت                  

انسداد راه هوایی بدلیل عفونت سرفهه مهمه هن       

است همراه با خهه  بهاشهد . هدای خه  خه                 

تنفسی ،تنگی نف  ،خه  خونی  از دیهگهر عهالیها         

سرطان ریه می باشد  تب عود کننده یه  نشهانهه      

زودرس واکنش به عفونت موجود بدلیل  تهومهور     

می باشد .در واقع در افرادی که بطور م رر دچهار   

عفونت های بهبود نیافتنی راههای هوایی فوقانهی  

می شوند باید به کانسر ریه مش وک شد.  درد و    

سفتی سینه ،خشونت  دا ،اش ال در بهع ،تهورم    

سههر و گههردن  ازعههالیهها درگههیههری تههومههور بههه                

 ساختمانهای مجاور می باشد. 

 

سرطان ریه در فردی که سیگار می کشد  هد در    

 د فرض کنیا این خطر در همسر و یا نزدیه هان   

او که در معرض دود سیگار به  ورت ناخواسهتهه   

 قرار می گیرند در حدود سی و پند در د است 

دود وسایل نقهیه و   تماسهای محیطی و شغهی:   -3

آالینده های حا ل از پاالیشگاهها و کهارخهانهجهات       

تولیدی موجب شده میزان بروز سرطهان ریهه در       

 مناطق شهری بیشتر باشد. 

به نظر می رسد که برای سرطان ریهه  ژنتی  :   -0

تا حدودی استعداد خانوادگهی وجهود دارد زیهرا          

سرطان ریه در وابستگان نزدی  بیمار  رفهنهظهر    

برابر جمعیت عمومی مهی   3تا 2از مسئهه دخانیات 

 باشد .

تحقیقات ثابهت کهرده کهه        فاکتورهای غذایی :  -5

م ر  کنندگان دخانیات کهمهتهر از مهیهوه هها و               

 سبزیجات که سرشار از ویتامین  آ هستند،



 

 سرطان ریه چگونه تشخیص داده می شود؟

برای تشخیص ریه از ع   برداری  قفسه سینهه  

و سی تی اس ن از ریه استفاده مهی شهود.بهرای         

تایید تشیص نمونه برداری از ریه و بررسی خههه    

 در سه نوبت انجام گردد. 

 سرطان ریه چگونه درمان می شود؟

جراحی روش تهوجهیهههی بهرای        درمان جراحی :  -1

درمان بیماران با تومورهای کوچ  ، در  هورتهی       

که عمه رد قهبی ریوی در حهد نهرمهال بهاشهد و                

 شواهدی بر انتشار تومور نباشد ،می باشد.

اشعهه بهرای کهاههش انهدازه            اشعه درمانی :   -2

تومور و یا قابل جراحی نمودن تومورهایی کهه در    

 ابتدا قابل عمل نبوده اند استفاده می شود. 

برای مختل کردن رشد تومور، شیمی درمانی :   -3

درمان بیماران با انتشار تومور و بهرای تسه هیهن         

 درد تومور، از شیمی درمانی استفاده می شود.

 منابع 

پرستاری داخهی جراحی برونر سوداث ،بیماری  -1

 های تنف  ترجمه پوران سامی 

 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی 

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت 

 اسالمی، بیمارستان تخصصی پوست رازی

-55853555-55853655تلفن: 
55853655-55856585 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 
6-55868535 
6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  

 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

 

 سرطان ریه


