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سرطان ریه کشنده 

  ترین سرطان است

سرطان ریه در مراحل 

اولیه هیچ نشانه ای 

ندارد و بیماران اغلب 

زمانی به پزشک مراجعه 

می کنند که بیماری در 

همین دلیل باشد که  مراحل پیشرفته قرار دارد. شاید به

 سرطان ریه کشنده ترین سرطان در انسان محسوب می شود.

متاسفانه سرطان ریه در مراحل ابتدایی هیچ نشانه ای از خود 

بروز نمی دهد و اغلب، بیماران زمانی به پزشک مراجعه می 

کنند که سرطان در مراحل پیشرفته قرار دارد. با این حال 

ین بیماری سبب می شود که این آگاهی از نشانه های شایع ا

سرطان مهلک در ابتدایی ترین و درمان پذیرترین مرحله 

 ممکن تشخیص داده شود.

شایع ترین نشانه سرطان ریه، سرفه است که در صورت تهاجم 

تومور به الیه پوشاننده مجاری تنفسی به وجود می آید. با این 

در ریه  حال، عالیم زیر هم می توانند نشانه وجود یک توده

 باشند.

در صورت بروز هر کدام از عالئم زیر باید  

به پزشک مراجعه کنید: حتماً 
* افزایش تعداد یا شدت سرفه در فرد 

 سیگاری

* سرفه به همراه خلط خونی، حتی 

 اگر میزان خون اندک باشد.

* درد مبهم یا مشخص در قفسه 

 سینه

 * تنگی نفس در اثر فعالیت

هفته طول کشیده  2که بیشتر از * خشونت یا تغییر صدا 

 باشد.

 * عفونت های مکرر ریه و مجاری تنفسی

 * بروز خس خس سینه به صورت حاد

سرطان ریه ممکن است با یک سری عالیم غیر اختصاصی 

مانند ضعف، خستگی، کاهش وزن و کاهش اشتها و عالیم 

تهاجم به قسمت های دیگر بدن مانند درد استخوان و سردرد 

اه باشد. کشف سریع و درمان زود هنگام این بیماری نیز همر

 در بقا و بهبود کیفیت زندگی بیمار نقش بسیار مفیدی دارد.

 علل ایجاد سرطان ریه 

علت ایجاد سرطان در همه جای بدن یکسان است. در سیستم 

کنترل تقسیم سلول های قسمتی از بدن اختالل ایجاد می 

خود به خودی یا در  شود. این اختالل ممکن است به صورت

اثر عوامل ناشناخته و یا در بیشتر موارد به علت تماس سلول 

با یک سری عوامل مخرب و زیان بار که به عوامل سرطان زا 

 مشهور هستند، ایجاد شود.

مهممم تممرین عامممل سممرطان زایممی کممه سممبب تغییممرات       

سممرطانی سمملول هممای ریممه مممی شممود ترکیبممات زیممان        

 سمممممیگار هسمممممتند.بمممممار مختلمممممف موجمممممود در دود 

مصممرس سممیگار هنمموز هممم مهممم تممرین عامممل خ ممر ابممتال    

بممه سممرطان ریممه محسمموب مممی شممود. خ ممر ابممتال بممه        

سممرطان ریممه بمما افممزایش مقممدار و مممدت تممماس بمما دود      

تنبممماکو افمممزایش ممممی یابمممد و همممر  مممه سمممن شمممرو     

مصمممرس سمممیگار پمممایین تمممر باشمممد، خ مممر ابمممتال بیشمممتر 

 است

سیگار در روز ضرب در  دانشمندان از حاصل ضرب تعداد پاکت

تعداد سال هایی که فرد سیگار کشیده است، استفاده می 

 1سال روزی  22کنند. به عنوان مثال کسی که به مدت 

پاکت سیگار کشیده است از نظر خ ر ابتال به سرطان ریه با 

پاکت کشیده است، برابر  2سال روزی  12کسی که به مدت 

 است.

اده اند که خانم های م العات متعدد هم  نین نشان د

سیگاری بیشتر از آقایانی که همان مقدار سیگار می کشند به 

سرطان ریه مبتال می شوند. این افزایش ممکن است به دلیل 

حساسیت بیشتر خانم ها به مواد سرطان زای موجود در دود 

 سیگار باشد.

دومین علت شایع ابتال به سرطان ریه گاز رادون است. رادون 

گ و بی بویی است که از تجزیه ی طبیعی اورانیوم گاز بی رن

در آب، خاک و مصالح ساختمانی قدیمی در زیر زمین 

ساختمان های قدیمی تولید می شود. تنفس گاز رادون با 

 افزایش خ ر ابتال به سرطان ریه مربوط شناخته شده است.

آلودگی هوای شهرهای صنعتی از دیگر عوامل مؤثر در بروز 

هلک است. م العات انجام شده در ایران نشان این سرطان م

داده است که میزان بروز سرطان های ریه غیر وابسته به 

 سیگار در ایران بیشتر از آمار سایر کشورها است.

محققین علت احتمالی این تفاوت را آلودگی هوای شهرهای 

بزرگ ایران و وجود مقدار بیشتر مواد سرطان زای ناشی از 

 غیر استاندارد می دانند.مصرس سوخت های 

تماس های شغلی با ترکیباتی مانند آزبست، کلرید وینیل، 

نیکل، کروم و هیدروکربن های آروماتیک نیز از دیگر عوامل 

 خ ر ساز ابتال به سرطان ریه به شمار می روند.

ترک سیگار در بیمارانی که سال ها سیگاری بوده اند، خ ر 

ابتال به سرطان ریه را به طرز  شمگیری کاهش می دهد و 

هر  ه مدت زمان ترک سیگار طوالنی تر شود، این خ ر 

سال  22بیشتر کاهش می یابد؛ به طوری که حدود بعد از 
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ا یک ترک کامل سیگار، خ ر ابتال به سرطان ریه تقریباً برابر ب

 فرد غیرسیگاری می شود.

 عمر مبتالیان به سرطان ریه 

بررسی ها نشان می دهد که با استنشاق دود مواددخانی بیش 

نو  ماده سمی خ رناک  22از  هار هزار نو  ماده شیمیایی و 

و کشنده وارد بدن می شود که زمینه ابتال به انوا  بیماری 

 .های خ رناک را فراهم می کند

موجب  در سیگارسیانور، بنزن، فلزات سنگین، سرب وجود 

بروز بدخیمی های متعدد و سرطان هایی همچون ریه ، 

حنجره، حفره دهان، حلق، مری، معده، 

 لوزالمعده، کلیه و... می شود.

متاسفانه برخی از خانواده ها و والدین 

تصور اشتباهی از قلیان و مصرس این 

دود قلیان هیچ خ ری برای ماده دخانی دارند و فکر می کنند 

سالمت آن ها ندارد. در حالی که هر وعده قلیان نه تنها برابر 

نخ سیگار است بلکه عالوه بر اثرات زیانبار و  02با استعمال 

سوء بر روی بدن موجب بروز عفونت های قار ی و میکروبی 

 نیز می شود.

سر نخ خطر ابتال به سرطان ریه در  
 ناخن انگشت پا

در یک تحقیق جدید ادعا کرده اند که سرنخ خ ر پزشکان 

احتمالی ابتال به سرطان ریه می تواند در ناخن های انگشتان 

 پا نهفته باشد.

نتایج این تحقیق نشان داده است: مردانی که مقدار نیکوتین 

برابر  3/5در ترکیبات ناخن انگشتان پای آن ها زیاد است، 

ریه هستند و درعین بیشتر در معرض خ ر ابتال به سرطان 

حال سابقه زمانی سیگار کشیدن فرد در این راب ه تاثیری 

ندارد بدین معنی که بدون توجه به سابقه استعمال دخانیات، 

هر فرد سیگاری ممکن است در معرض این خ ر قرار داشته 

 باشد.

مجله تخصصی الیوساینس دراین باره گزارش داد: محققان 

پزشکان هشدار می دهد که برای  تاکید دارند این یافته به

معاینه افراد سیگاری فقط طول مدت سیگار کشیدن را در نظر 

نگیرند بلکه فاکتورهای زیان بار و مهم دیگری هستند که در 

آزمایشات و م العات ممکن است نادیده گرفته شوند در حالی 

که تشخیص احتمال سرطان در این افراد بسیار مهم و تعیین 

 .کننده هستند

متخصصان دانشگاه کالیفرنیا در این پژوهش تاکید کردند: 

حتی افرادی هم که مدت کوتاهی است سیگار می کشند، می 

توانند در معرض خ ر ابتال به سرطان ریه باشند  ون ممکن 

است تعداد کمتری سیگار بکشند، اما دود آن را خیلی عمیق 

وخیم تری بر تر استنشاق کنند که این امر تاثیر منفی تر و 

 روی بدن فرد می تواند داشته باشد.

این متخصصان خاطرنشان کردند: علت انتخاب ناخن انگشتان 

پا این بوده که ناخن ها به کندی رشد می کنند و س ح 

نیکوتین در این بافت در مقایسه با بزاق و ادرار ثبات بیشتری 

و دارد. بنابراین اطالعات دقیق تری را در اختیار پزشکان 

 محققان قرار می دهد.
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