"هوالشافی"

حقايقی درباره سرطان ريه

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

سرطان چيست؟
سرطان در اثر رشد خارج از كنترل سلول هاي بخشي از بدن ايجاد مي شود .گرچه انواع مختلفي از سرطان وجود دارد
ولي همگي از رشد خارج از كنترل سلول هاي غيرطبيعي ايجاد مي شوند.
سلول هاي طبيعي بدن رشد مي كنند ،تقسيم مي شوند و وقتي به پيري رسيدند مي ميرند .در كودكان سلول هاي طبيعي
خيلي سريع تر از افراد بزرگسال تقسيم مي شوند .بعد از آن ،سلول ها در اكثر بخش هاي بدن فقط جهت جايگزيني سلول
هاي مرده يا ترميم بافت آسيب ديده تقسيم مي شوند.
سلول هاي سرطاني به رشد و تقسيم خود ادامه مي دهند ،آنها با سلول هاي طبيعي متفاوتند آنها نمي ميرند ،زنده مي
مانند و به تشكيل سلول هاي غيرطبيعي ادامه مي دهند .سلولهاي سرطاني غالبا به ساير نقاط بدن مهاجرت كرده و شروع
به رشد مي كنند و جايگزين بافت طبيعي مي شوند .اين مراحل كه بنام متاستاز ناميده مي شود از طريق انتشار سلولهاي
سرطاني از راه گردش خون يا عروق لنفاوي بدن اتفاق مي افتد .وقتي سلول ها از يك سرطان مثل سرطان پستان به ساير
ارگانها مثل كبد گسترش مي يابند هنوز بنام سرطان پستان ناميده مي شوند نه سرطان كبد.
سلول هاي سرطاني باعث تخريب  DNAمي شوند .اين ماده در همه سلول ها وجود داشته و فعاليت هاي سلول را كنترل
مي كند .دراكثر مواقع وقتي  DNAآسيب مي بيند بدن قادر به بازسازي آن مي باشد اما در سلول هاي سرطاني آسيب
 DNAقابل ترميم نمي باشد .آسيب  DNAمي تواند به ارث برسد كه عامل ايجاد سرطانهاي ارثي مي باشد .در بسياري
از مواقع  DNAشخص در اثر تماس با برخي از عوامل محيطي مثل سيگار دچار تخريب مي شود.

سرطان معموال تشكيل يك تومور را مي دهد اما برخي سرطان ها مانند لوسمي ،تومور ايجاد نمي كنند .اين سلول هاي
سرطاني خون و ارگان هاي سازنده خون را درگير كرده و از طريق خون به ساير بافت ها منتقل مي شوند .بخاطر داشته
باشيد كه همه تومورها سرطاني نيستند .تومورهاي خوش خيم (غيرسرطاني) به ساير بخشهاي بدن گسترش نمي يابند
(متاستاز) و بجز موارد نادر و استثنايي بقيه تهديدكننده حيات نمي باشند.
انواع مختلف سرطانها بسيار متفاوت از هم عمل مي كنند .به عنوان مثال سرطان پستان و ريه دو بيماري متفاوت مي
باشند .آنها با سرعتهاي متفاوت رشد كرده و به درمانهاي متفاوت پاسخ مي دهند .به همين دليل هر فرد مبتال به سرطان
نياز به درماني براساس نوع سرطان مبتال دارد.
سرطان دومين علت مرگ در اياالت متحده است .در حدود نيمي از مردان و يك سوم زنان در طول زندگي دچار سرطان
مي شوند .امروزه ميليون ها نفر از مردم با سرطان زندگي مي كنند .خطر گسترش انواع سرطان ها بوسيله تغيير در شيوه
زندگي تغيير مي كند به عنوان مثال كاهش مصرف سيگار و رژيم غذايي بهتر .اگر سرطان زود تشخيص و درمان شود
شانس ادامه حيات بيشتر خواهد بود.

سرطان ريه چيست؟
ريه ها
ريه ها دو عضو اسفنجي مانند در حفره قفسه سينه شما مي باشند .ريه هاي شما به سه بخش تقسيم مي شوند كه لوب
ناميده مي شوند .ريه چپ شما به دو لوب تقسيم مي شود و كوچكتر است چون قلب شما بخشي از فضاي آن سمت قفسه
سينه شما را اشغال كرده است.
وقتي شما نفس مي كشيد هوا از طريق ناي به ريه شما مي رسد .ناي به لوله هايي به نام برونش و برونش به شاخه هاي
كوچكتري بنامبرونشيول تقسيم مي شود .در انتهاي برونشيول ها كيسه هاي نازكي بنام آلوئول وجود دارند كه اكسيژن
هواي تنفسي را جذب كرده و دي اكسيد كربن را آزاد مي كنند .جذب اكسيژن و درفع دي اكسيد كربن عمل اصلي ريه
هاي شما مي باشند .يك اليه نازك به نام پلور ريه هاي شما را احاطه كرده است و باعث تسهيل حركات آنها در زمان
انقباض و انبساط مي شود .اكثر سرطان هاي ريه از قسمت برونش آغاز مي شوند و تعداد كمتري از آنها از ناي ،برونشيول
يا آلوئول منشا مي گيرند .سرطان ها در ابتدا باعث ايجاد تغييرات پيش سرطاني در ريه مي شوند .اين تغييرات باعث ايجاد

توده يا تومور نمي شود .آنها در عكس قفسه سينه ديده نمي شوند و عاليم ايجاد نمي كنند .اما تغييرات پيش سرطاني را
مي توان بوسيله آناليز سلول هاي موجود در راه هاي هوايي ريه آسيب ديده تشخيص داد.
اخيرا تغييرات ملكولي غيرطبيعي كه مولد تغييرات پي ش سرطاني در سلول هاي افرادي كه در معرض خطر باال براي
سرطان ريه مي باشند مشخص شده است .اين تغييرات پيش سرطاني غالبا باعث ايجاد سرطان واقعي مي شوند .همانطور
كه سرطان پيشرفت مي كند سلول هاي سرطاني توليد مواد شيميايي مي كنند كه باعث توليد رگ هاي خوني جديد مي
ش ود .اين رگ هاي خوني جديد باعث تغذيه سلول هاي سرطاني شده در نتيجه آنها رشد كرده و تشكيل يك تومور را مي
دهند كه با اشعه ايكس ديده مي شود .سلول هاي سرطاني از تومور اصلي جدا شده و به ساير بخش هاي بدن گسترش
مي يابند .اين مراحل بنام متاستاز ناميده مي شوند .سرطان ريه يك بيماري تهديدكننده حيات است كه اغلب به روش
هاي مختلف گسترش مي يابد حتي قبل از اينكه توسط اشعه ايكس تشخيص داده شود.

انواع سرطان ريه
دو گروه بزرگ سرطان ريه وجود دارد:
-

سرطان ريه با سلول كوچك )(SCLC

-

سرطان ريه با سلول غيركوچك )(NSCLC

اگر يك سرطان ريه خصوصيات هر دو نوع را داشته باشد به نام تومور سرطان سلول بزرگ مخلوط ناميده مي شود.

سرطان ريه با سلول كوچك
در حدود  % 20از همه سرطان هاي ريه از نوع سلول كوچك مي باشند ) ،(SCLCاين نام براساس مشاهده سلول هاي
سرطاني مي باشد SCLC .تمايل به گسترش وسيع در سراسر بدن دارد .اين موضوع مهم است چون درمان بايد با
داروهايي انجام شود كه بيماري را به طور گسترده از بين ببرد .اگرچه هر يك از اين سلول ها كوچك هستند اما آنها مي
توانند به سرعت تشكيل تومورهاي بزرگي بدهند و به عقده هاي لنفاوي و ساير ارگان هاي بدن از قبيل استخوان هاف
مغز ،فوق كليه و كبد گسترش يابند .اين نوع سرطان غالبا از برونش ها شروع شده و به سمت مركز ريه مي رود .سرطان

سلول كوچك ريه تقريبا هميشه به وسيله سيگار ايجاد مي شود و در افرادي كه هرگز سيگار مصرف نكرده اند بسيار نادر
است .نام هاي ديگر  SCLCشامل سرطان اوت سل و سرطان غيرتمايز يافته است.

سرطان ريه با سلول غيركوچك
 80%باقيمانده سرطان هاي ريه سرطان ريه با سلول غيركوچك مي باشد ) .(NSCLCسه زير گروه از  NSCLCوجود
دارد .سلول هاي موجود دراين زير گروه ها دراندازه ،شكل و توليد مواد شيميايي با هم فرق دارند.
سرطان سلول سنگفرشي :در حدود  % 25-30همه سرطان هاي ريه را تشكيل مي دهد .آنها همراه با يك تاريخچه اي از
مصرف سيگار بوده و تمايل به قسمت هاي مركزي ريه نزديك يك برونش دارند.
آدنوكارسينوم :اين نوع سرطان حدود  % 40از سرطان هاي ريه را تشكيل مي دهد .اين سرطان در منطقه خارجي ريه
ا يجاد مي شود .افرادي با يك نوع آدنوكارسينوم به نام برونكو الوئوالر نسبت به ساير انواع سرطان ريه پيش آگهي بهتري
دارند.
سرطان غيرتمايز يافته سلول بزرگ :اين نوع از سرطان حدود  %10-15از سرطان هاي ريه را تشكيل مي دهد .ممكن
است در هر قسمتي از ريه بروز كند و به علت رشد و گسترش سريع پيش آگهي ضعيفي دارد.

ساير انواع سرطان هاي ريه
عالوه بر دو گروه اصلي از سرطان هاي ريه تومورهاي ديگري نيز در ريه ايجاد مي شود .برخي از آنها خوش خيم هستند.
تومور كارسينوئيد كمتر از  % 5تومورهاي ريه را شامل مي شود .اكثر اين موارد داراي رشد كندي بوده و بنام تومورهاي
كارسينوئيد تيپيكال ناميده مي شوند .اينها معموال به وسيله جراحي درمان مي شوند .اگرچه برخي تومورهاي كارسينوئيد
تيپيكال مي توانند گسترش يابند اما آنها نسبت به تومورهاي سلول كوچك ريه پيش آگهي بهتري دارند .سرطان هاي ما
بين تومور كارسينو ئيد و سرطان سلول كوچك ريه بنام تومور كارسينوئيد آتيپيكال ناميده مي شود .براي اطالعات بيشتر
در باره تومورهاي كارسينوئيد تيپيكال و آتيپيكال به مبحث تومور كارسينوئيد رجوع كنيد .عالوه بر اين ،يك سري
تومورهاي نادر نيز در ريه وجود دارد كه شامل آدنوئيد كيستيك ،هامارتوم ،لنفوم و ساركوم است .از آنجا كه درمان اين
تومورها با بقيه سرطان هاي ريه متفاوت است در اين كتاب درباره آنها صحبت نمي كنيم.

آمارهاي موجود درباره سرطان ريه چگونه مي باشد؟
در سال  2003در حدود  171900مورد جديد سرطان ريه شناخته شد كه  91800نفر مرد و  80100نفر زن بودند.
سرطان ريه در حدود  % 13همه موارد سرطان هاي جديد را شامل شده است .سن متوسط افراد مبتال حدود  60سالگي
است و اين سرطان در سنين زير  40سالگي نادر است.
سرطان ريه اولين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان و مردان مبتال مي باشد .در حدود  157200مورد مرگ ناشي از
سرطان ريه در سال  2003اتفاق افتاده است .كه از اين تعداد  88400مورد مرد و  68800نفر زن بوده اند ،اين ميزان
حدود  % 28مرگ هاي ناشي از سرطان را شامل مي شود .مرگ ناشي از سرطان ريه از مجموع مرگ ناشي از سرطان هاي
كولون ،پستان و پروستات بيشتر است.
-

ميزان بقا ي يكساله (يعني تعداد افرادي كه بعد از يكسال از تشخيص سرطان زنده مي مانند) براي سرطان ريه
در سال  1998در حدود  %42بود ،اين عدد در طول ده سال تغيير نكرده است.

-

ميزان بقاي پنج ساله براي همه مراحل سرطان ريه فقط  %15است.

-

براي افرادي كه سرطان ريه آنها زود تشخيص و به وسيله جراحي درمان شده باشد قبل از اينكه عقده هاي
لنفاوي يا ساير ارگان ها درگير شده باشد ميزان بقاي پنج ساله به حدود  %49مي رسد .با اين وجود فقط %15
از افراد مبتال به سرطان ريه در مراحل اوليه تشخيص و درمان مي شوند.

-

ميزان بقاي پنج ساله به درصد افرادي كه پنج سال بعد از تشخيص زنده مانده اند وابسته است.

بسياري ازاين افراد بيش از پنج سال زنده مي مانند .دوره پنج ساله يك راه استاندارد براي تعيين پروگنوز بيماري مي
باشد .در محاسبه بقاي پنج ساله بايد مرگ به علت بيماري هاي ديگر را حذف كرده و فقط بيماراني را درنظر گرفت كه به
علت سرطان ريه فوت كرده اند .البته ميزان بقاي پنج ساله بر پايه تشخيص و درمان بيماران در پنج سال قبل مي باشد.
اخيرا بيماران تشخيص داده شده داراي دورنماي بهتري هستند چون درمان در حال پيشرفت است.

عوامل خطر براي سرطان ريه چيست؟

عامل خطر چيزي است كه ش انس شما براي ابتال به برخي بيماري ها ازجمله سرطان را افزايش مي دهد .سرطان هاي
مختلف عوامل خطر متعددي دارند .به عنوان مثال ،تماس بدون وسيله محافظ با اشعه قوي خورشيد عامل خطر براي
سرطان پوست است .عوامل خطر متعددي مي توانند باعث ايجاد سرطان ريه شوند.

مصرف تنباكو
سيگارت يك عامل خطر مهم براي سرطان است .در شروع قرن بيستم سرطان ريه نادر بود .كارخانه توليد سيگارت كه
تنباكو را به صورت آماده در اختيار مردم قرار داد باعث تغيير اين پديده شد .در حدود  %87از سرطان هاي ريه ناشي از
مصرف سيگارت است .بسته به مدت و تعداد مصرف سيگارت در روز شانس خطر افزايش مي يابد.
اگر شما قبل از اينكه سرطان پيشرفت كند سيگارت را قطع كنيد بافت آسيب ديده ريه شما به سرعت شروع به بازگشت
به حالت طبيعي مي كند .ده سال بعد از قطع مصرف سيگارت شانس شما براي ابتال به سرطان ريه به يك سوم مقداري
مي رسد كه شما به سيگارت ادامه مي داديد .مصرف سيگار و پيپ همانند مصرف سيگارت باعث ايجاد سرطان ريه مي
شوند .هيچ مدركي وجود ندارد كه مصرف سيگارت كمتر خطر كمتري براي ابتال به سرطان ريه داشته باشد.
اگر شما سيگار نمي كشيد اما در محيطي كه ديگران سيگار مي كشند تنفس مي كنيد (سيگاري دست دوم يا سيگاري
محيطي) شما نيز در معرض افزايش خطر سرطان ريه هستيد .يك فرد غيرسيگاري كه با فرد سيگاري ازدواج مي كند در
حدود  % 30شانس ابتال به سرطان ريه در او بيش از فردي است كه در تماس با دود سيگار نمي باشد .كارگاني كه در
تماس با دود تنباكو در محيط كار هستند بيش از افراد ديگر در معرض سرطان ريه هستند.

آزبستوز
اگر شما كارگر كارخانه آزبست هستيد هفت برابر بيش از يك فرد عادي در معرض مرگ ناشي از سرطان ريه مي باشيد.
الياف آزبست يك عامل خطر براي سرطان ريه است .اگر شما كارگر كارخانه آزبست هستيد و سيگار هم مي كشيد شانس
ابتال به سرطان ريه در شما  50-90بار بيش از فرد عادي است .هم افراد سيگاري و هم غيرسيگاري در تماس با آزبست
در معرض ابتال به يك نوع سرطان هستند كه از پلور شروع مي شود (اليه اي از سلول كه در سطح بيروني ريه قرار دارند).

اين سرطان به نام مزوت ليوما ناميده مي شود .اين سرطان معموال يك تومور پلور درنظر گرفته مي شود و نوعي از سرطان
ريه نمي باشد .مزوتليوما در انجمن سرطان آمريكا بنام مزوتليوماي بدخيم بحث شده است.
در طول سال هاي اخير دولت كاربرد آزبست در محصوالت ساختماني و تجاري را متوقف كرده است .آزبست هنوز در
برخي خانه ها و محصوالت ساختماني وجود دارد اما اگر به مدت طوالني در اثر فساد ،تخريب يا تعميرات به داخل هوا آزاد
نشود مضر نمي باشد.

رادون
وقتي اورانيوم به طور طبيعي تجزيه مي شود باعث توليد يك گاز راديواكتيو بنام رادون مي شود كه قابل ديدن ،چشيدن
ي ا بوييدن نمي باشد .در هواي آزاد نيز مقدار اندكي رادون وجود دارد كه خطرناك نيست .اما در داخل بدن رادون مي تواند
تجمع يافته و شانس سرطان را افزايش دهد .اخيرا معتقدند برخي ساختمان ها در اياالت متحده كه بر روي زمين هايي با
رسوب اورانيوم طبيعي ساخته شده اند سطح رادون در هواي تنفسي را باال مي برد .مطالعات بر روي اين مناطق نشان داده
كه اگر شما براي سال هاي زيادي در خانه هاي اين مناطق زندگي كنيد خطر سرطان ريه ممكن است دو يا حتي سه برابر
شود .اين در مقايسه با خطري كه تنباكو در ايجاد سرطان ريه دارد بسيار كم است.
سيگا ري ها مخصوصا به اثرات رادون حساس مي باشند .ادارات دولتي و محلي وابسته به نمايندگي حفاظت محيطي مي
توانند اسامي شركت هاي مطمئن كه تست رادون را انجام مي دهند به شما معرفي كنند .سطح باالي رادون در برخي
معادن باعث افزايش سرطان ريه در معدن كاران مي شود.

عوامل مولد سرطان در محل كار
ساير موارد سرطان زا در محل كار كه باعث افزايش خطر سرطان ريه مي شوند عبارتند از:
-

مواد راديواكتيو از قبيل اورانيوم

-

مواد شيميايي از قبيل آرسنيك ،وينيل كلرايد ،كرومات نيكل ،محصوالت زغال سنگ ،گاز خردل و كلورمتيل اتر

-

مواد سوختي مثل گازوئيل

-

دود اگزوز

در سال هاي اخير صنايع و شركت ها قدم هاي مهمي براي حفاظت كارگران برداشته اند .اما خطر هنوز وجود دارد و اگر
شما در اطراف اين مواد كار مي كنيد بايد از تماس با آنها دوري كنيد.

ماري جوانا
ماري جوانا بيش از سيگارت داراي تار است .ماري جوانا به صورت عمقي استنشاق مي شود و در ريه به مدت طوالني باقي
مي ماند .ماري جوانا به هر طريقي مصرف شود داراي ذرات تار زيادي خواهد بود .بسياري از مواد سرطان زاي موجود در
تنباكو در ماري جوانا نيز يافت شده است .چون ماري جوانا يك ماده غيرقانوني است احتمال كنترل آن ازنظر قارچ ها،
سموم حشره كش و ساير مواد افزودني وجود ندارد .گزارش هاي پزشكي حاكي از اين است كه ماري جوانا مي تواند عامل
ايجاد سرطان دهان و گلو نيز باشد.
ثابت كردن ارتباط مابين ماري جوانا و سرطان ريه مشكل است چون بدست آوردن اطالعات درباره كاربرد يك داروي
غيرقانوني آسان نيست .همچنين بسياري از مصرف كنندگان ماري جوانا از سيگارت نيز استفاده مي كنند .اين مشكل
است تا ثابت كنيم كه چقدر خطر ناشي از تنباكو بوده و چقدر ناشي از ماري جوانا.

التهاب بهبود يافته
سل و برخي از انواع پنوموني باعث ايجاد اسكار در ريه مي شوند .اگر شما اين اسكار را در ريه خود داريد آن مي تواند خطر
سرطان ريه از نوع آدنوكارسينوم را در شما افزايش مي يابد.

پودر تالك و تالكوم
در گذشته برخي مطالعات حكايت ازاين داشتند كه كارگران معادن تالك در معرض خطر باالي سرطان ريه و ساير بيماري
هاي تنفسي هستند زيرا تماس آنها با تالك صنعتي زياد بود .اخيرا مطالعه بر روي كارگران معادن تالك افزايش خطر
سرطان ريه را رد كرده است .پودر تالكوم كه از تالك بدست مي آيد ماده اي است كه ممكن است حاوي آزبست باشد.
براساس قانون سال  1973ه مه محصوالت قابل مصرف خانگي حاوي تالكوم (پودر بچه ،بدن و صورت) بايد فاقد آزبستوز
باشند .استفاده از پودر تالكوم جهت مصارف زيبايي دليلي بر افزايش سرطان ريه نمي باشد.

تماس با مواد معدني ديگر
افراد مبتال به سيليكوزيس و بريليوزيس (بيماري هاي ريه كه به وسيله مواد معدني خاص ايجاد مي شوند) در معرض خطر
سرطان ريه مي باشند.

تاريخچه شخصي و خانوادگي
اگر شما مبتال به سرطان ريه هستيد شما در معرض خطر باالي ابتال به نوع ديگر سرطان ريه مقابل نيز هستيد .برادران،
خواهران و فرزندان فرد مبتال در معرض خطر باال براي ابتال به اين سرطان مي باشند .با اين وجود ،مشكل است كه بيان
كنيم چه ميزان از اين افزايش خطر ناشي از فاكتورهاي ارثي است و چه ميزان ناشي از دود محيطي تنباكو.

رژيم غذايي
گزارشات حاكي از اين است كه مصرف كم سبزيجات و ميوه جات در فردي كه در تماس با دود تنباكو مي باشد باعث
افزايش خطر سرطان ريه مي شود .پس مصرف سبزيجات و ميوه جات باعث حفاظت فرد در برابر سرطان ريه مي شود
همچنين برخي مطالعات نشان داده است كه فالونوئيدها كه در سبزيجات و ميوه جات و چاي سبز وجود دارد داراي اثر
حفاظتي است.

جنسيت
برخي پزشكان معتقدند زناني كه سيگار مي كشند يا درتماس با دود تنباكو قرار مي گيرند نسبت به مردان بيشتر درمعرض
خطر ابتال به سرطان ريه مي باشند .مطالعات متعدد نشان داده است كه ريه زنان به طور ژنتيكي داراي استعداد بيشتري
براي ابتال به سرطان ريه در مواقع تماس با دود تنباكو مي باشد.

آلودگي هوا
در برخي شهرها آلودگي هوا باعث افزايش خطر سرطان ريه مي شود اما اين خطر نسبت به خطر سيگار كمتر است.

آيا ما داليل ايجاد سرطان ريه را مي دانيم؟
مصرف تنباكو شايع ترين علت سرطان ريه مي باشد .بيش از  %87از سرطان ها بطور مستقيم ناشي از مصرف سيگار و
برخي در اثر تماس محيطي با دود سيگار ايجاد مي شوند .ساير فاكتورهاي خطر براي سرطان ريه شامل سابقه فاميلي و
تماس با مواد ايجاد كننده سرطان در محل كار و محيط زندگي مي باشد.
اخيرا دانشمندان مطالعاتي را شروع كرده اند درباره اينكه عوامل خطر چگونه باعث ايجاد تغييرات خاص در DNA
سلولهاي ريه مي شود و چگونه آنها به طور غيرطبيعي رشد مي كنند و تشكيل سرطان را مي دهند DNA .يك ماده
نتيكي است كه دستورات الزم براي عملكرد سلول ها را دارا مي باشد .ما معموال شبيه والدينمان هستيم زيرا  DNAآنها
وارد بدن ما شده است .با اين وجود  DNAاثري بيش از ايجاد قيافه ظاهري ما دارد .برخي ژن ها (بخشي از )DNA
حاوي دستوراتي براي كنترل رشد و تقسيم سلولي هستند.
-

ژن هايي كه تقسيم سلولي را هدايت مي كنند انكوژن ناميده مي شوند.

-

ژن هايي كه باعث كاهش تقسيم سلولي يا مرگ سلول در زمان مناسب مي شوند بنام ژن هاي مهاركننده تومور
ناميده مي شوند.

مشخص شده است كه سرطان ها بوسيله جهش در ( DNAنقص) كه عامل فعال شدن انكوژن ها يا غيرفعال شدن ژن
هاي مهار كننده تومور است ايجاد مي شوند .برخي افراد  DNAجهش يافته از والدين شان به ارث مي برند كه باعث
افزايش خطر سرطان پستان ،تخمدان ،كولوركتال و چندين سرطان ديگر مي شود.
جهش ژن هاي انكوژن و مهار كننده تومور كه وابسته به سرطان ريه مي باشند در طول زندگي فرد بيش از جهش هاي
به ارث رسيده قبل از تولد مي باشد .هر بار كه يك سلول براي تقسيم به دو سلول جديد آماده مي شود بايد DNA
خودش را نيز دو برابر كند .اين مراحل هميشه كامل نيست و ممكن است اشتباه نيز اتفاق بيفتد.
خوشبختانه سلول ها حاوي آنزيم هاي ترميم كننده مي باشند كه باعث تصحيح  DNAمي شود اما برخي اشتباهات قابل
تصحيح نمي باشد .در برخي افراد ممكن است مكانيسم هاي ترميم  DNAناقص باشد كه مخصوصا باعث آسيب پذيري
آنها در برابر مواد شيميايي و اشعه مي شود .جهش هاي اكتسابي در سلول هاي ريه غالبا در اثر مواد شيمياي مولد سرطان
ريه در دود تنباكو ايجاد مي شوند .تغييرات اكتسابي در ژن هايي مثل ژن مهاركننده تومور  p53و انكوژن راس ) (rasدر

ايجاد سرطان ريه مهم مي باشند .تغييرات در اين ژن ها و ژن هاي مشابه ممكن است باعث ايجاد سرطان هايي در ريه
مي گردد كه سرعت رشد و تقسيم آن بيش از ساير موارد است.
اگرچه جهش هاي ارثي در انكوژن ها يا ژن هاي مهار كننده تومور به ندرت باعث ايجاد سرطان ريه مي شوند ،اما برخي
از افراد به نظر مي رسد كاهش توانايي در رفع مسموميت برخي انواع مواد شيميايي مولد سرطان را به ارث مي برند.
سايرين ممكن است افزايش استعداد به كارسينوژن هاي فعال كه انها را در معرض خطر بيشتري براي ابتال به سرطان قرار
مي دهد را به ا رث ببرند .اين افراد به اثرات دود تنباكو و مواد شيميايي صنعتي مولد سرطان بيشتر حساسند .محققين در
حال بررسي تست هايي هستند كه ممكن است به تشخيص اين افراد كمك كندف اما اين تست ها هنوز به اندازه كافي
براي استفاده همگاني قابل اطمينان نيستند .بنابراين پزشكان پيشنهاد مي كنند كه همه افراد از دود تنباكو و مواد شيميايي
صنعتي پرخطر دوري كنند.

چگونه مي توان از سرطان ريه جلوگيري كرد؟
بهترين راه پيشگيري از ابتال به سرطان ريه پرهيز از مصرف سيگار و افرادي كه سيگار مي كشند مي باشد .اگر شما هنوز
سيگار مي كشيد بايد آنرا ترك كنيد .همچنين بايد از تنفس در دود سيگار افراد دوري كنيد .به دنبال مواد شيميايي مولد
سرطان در محل كارتان بگرديد و راه هاي جلوگيري از تماس با آنها را پيدا كنيد .اگر شما در منطقه اي زندگي مي كنيد
كه تجزيه طبيعي اورانيوم باعث آزاد شدن گاز رادون مي شود بايد بوسيله تست هايي سطح رادون موجود در خانه را اندازه
بگيريد.
تحقيقي در مقاالت پزشكي درباره اثرات سرطان زايي بوي سيگارت وجود ندارد اما مقاالت نشان داده كه دود تنباكو بصورت
دست دوم مي تواند به داخل مو ،لباس و ساير سطوح نفوذ كند .بنابراين ،اثر عوامل ناشناخته مولد سرطان در مقايسه با
تماس با دود سيگار (دست دوم) از قبيل زندگي در خانه اي كه فرد سيگاري زندگي مي كند كم است .با اين وجود برخي
از افرادي كه مبتال به سرطان ريه مي شوند هيچ يك از عوامل خطر را به طور آشكار دارا نيستند .اگر چه ما مي دانيم
چگونه از  %87از سرطان هاي ريه جلوگيري كنيم ولي هنوز نمي دانيم چگونه از همه آنها جلوگيري كنيم.

چگونه مي توان سرطان ريه را زود تشخيص داد؟

معموال عاليم سرطان ريه تا زماني كه به مراحل پيشرفته نرسد آشكار نمي شود .اما برخي سرطان هاي ريه را مي توان
زود تشخيص داد زيرا آنها را مي توان از ن تايج تست هايي كه براي موارد پزشكي ديگر انجام مي شود پيدا كرد .به عنوان
مثال تشخيص ممكن است بر پايه تست هاي تصويربرداري (از قبيل عكس با اشعه ايكس از قفسه سينه يا سي تس؟؟
اسكن قفسه سينه) ،برونكوسكوپي (مشاهده داخل برونش با لوله نوراني قابل انعطاف) يا سيتولوژي خلط (بررسي
ميكروسكوپي سلول هاي خلط) جهت بيماري هاي قلبي ،پنوموني يا ساير مشكالت ريوي انجام گيرد.

تست هاي غربالگري براي سرطان ريه
غربالگري ،كاربرد تست ها يا معايناتي براي تشخيص بيماري در ارادي بدون عاليم آن بيماري مي باشد .به عنوان مثال
تست پاپ براي غربا لگري سرطان دهانه رحم بكار مي رود .چون سرطان ريه معموال قبل از بروز عاليم گسترش مي يابد،
برنامه غربالگري مناسب براي تشخيص زودرس مي تواند باعث نجات زندگي افراد شود.
انجمن سرطان آمريكا مخالف آزمايشاتي است كه در زمينه هاي غيرمرتبط با روشهاي رايج باشند ،بخصوص براي موارد
تشخيصي و پي گيري .در يك حالت ايده آل دستور يا پيشنهاد آزمايش توسط پزشك مراقبت هاي اوليه افراد صورت مي
گيرد .پزشكان و پرستاران بايد به آنها بگويند كه تست ها براي تشخيص زودرس سرطان ريه مي باشد و درباره فوايد،
محدوديت ها و عوامل خطر همراه توضيحات الزم را بدهند.
عكس با اشعه  Xاز قفسه سينه و سيتولوژي خلط (بررسي خلط در زير ميكروسكوپ براي يافتن سلول هاي سرطاني) سال
هاست كه مورد استفاده قرار مي گيرد .مطالعاتي كه اخيرا انجام شده نشان داده است كه اين تست ها قادر به تشخيص
بسياري از سرطان هاي ريه در مراحل اول يه نمي باشد تا با درمان سريع امكان فرد براي بهبودي افزايش يابد .به همين
دليل ،غربالگري سرطان ريه بعنوان يك تست روتين براي همه افراد يا افرادي كه در معرض خطر باالتري هستند از قبيل
سيگاري ها انجام نمي شود.
اخيرا يك روش جديد عكس برداري با اشعه  Xبنام  CTاسكن اسپيرال يا مارپيچي با دوز كم در تشخيص سرطان ريه
در مراحل زودرس در افراد سيگاري يا كساني كه قبال سيگار مي كشيدند موفق بوده است .اما هنوز ثابت نشده است كه
اين روش امكان مرگ و مير ناشي از سرطان ريه را كاهش خواهد داد.

يك آزمايش باليني بزرگ بنام آزمايش غربالگري عمومي ريه ) (NLSTجهت بررسي اينكه آيا  CTاسكن اسپيرال باعث
نجات جان افراد مبتال به سرطان ريه مي شود در حال انجام است .براي اطالعات بيشتر درباره  NLSTبا انجمن سرطان
آمريكا يا انستيتو سرطان ملي تماس بيگريد .افرادي كه عالقمند به انجام اين تست مي باشند بايد درباره محدوديت ها و
فوايد غربالگري  CTاسكن با دوز كم اطالعات كسب كنند.
افرادي كه همچنان سيگار مي كشند بايد به اين نتيجه برسند كه بهترين راه براي دوري از مرگ ناشي از سرطان ريه قطع
مصرف سيگار مي باشد .اين بهترين راه براي رسيدن به سالمتي مي باشد .همچنين تست هاي جديدي براي تشخيص
زودرس سرطان ريه وجود دارد كه تغييرات  DNAدر سلول هاي برونشيال را مشخص مي كند .با اين وجود اين تست ها
هنوز بطور روتين مورد استفاده قرار نمي گيرد .براي اطالعات بيشتر قسمت "تحقيقات جديد در مورد سرطان ريه و درمان
آن چيست؟" را بخوانيد.
 ACSپيش بيني مي كند افرادي كه سيگار مي كشيدند يا در حال حاضر از سيگار استفاده مي كنند يا در تماس با دود
سيگار بوده اند يا در جايي كه عوامل مولد سرطان ريه وجود دارد كار مي كردند خطر سرطان ريه در آنها وجود دارد.

سرطان ريه چگونه تشخيص داده مي شود؟
اگر دليلي وجود دا رد كه شما فكر مي كنيد مبتال به سرطان ريه هستيد پزشك شما يك يا تعداد بيشتري از تست ها را
براي تشخيص بيماري بكار مي برد .عالوه بر اين ،يك نمونه برداري از بافت ريه براي تشخيص سرطان انجام مي شود كه
اطالعات با ارزشي براي كمك به اقدامات درماني در اختيار پزشك قرار مي دهد .اگر اين تست ها سرطان ريه را تشخيص
بدهد تست هاي بيشتري براي پيدا كردن ميزان گسترش سرطان انجام مي شود.

عاليم و نشانه هاي سرطان ريه
اگرچه اكثر سرطان هاي ريه تا زماني كه گسترش نيابند عاليمي ايجاد نمي كنند اما برخي افراد مبتال در مراحل اوليه
دچار عاليم مي شوند .اگر شما به عاليم اوليه ايجاد شده توجه كنيد ممكن است سرطان در مراحل اوليه كه قابل درمان
است ،تشخص داده شود .در نتيجه شما مي توانيد زندگي طوالني تر با كيفيت بهتر داشته باشيد.
شايع ترين عاليم سرطان ريه عبارتند از:

-

سرفه كه نمي توان از آن رهايي يافت

-

درد قفسه سينه بخصوص در هنگام تنفس عميق

-

خشونت صدا

-

كاهش وزن و اشتها

-

خلط خوني يا قهوه اي متمايل به قرمز

-

تنفس كوتاه

-

عفونت هاي مكرر از قبيل برونشيت و پنوموني

-

ويزينگ يا خس خس سينه جديد.

وقتي سرطان ريه به ارگان هاي دور گسترش مي يابد ممكن است باعث ايجاد عاليم زير گردد:
-

درد استخواني

-

تغييرات عصبي (از قبيل ضعف يا بي حسي اعضاء ،گيجي يا تشنجي كه جديدا ايجاد شده)

-

زردي (رنگ زرد پوست و چشم ها)

-

ايجاد توده هايي در سطح بدن ناشي از گسترش سرطان به پوست ،عقده هاي لنفاوي (تجمع سلول هاي سيستم
ايمني) ،گردن يا باالي استخوان ترقوه.

اين نشانه ها مي تواند اوين عاليم سرطان ريه باشد .بسياري از اين عاليم مي تواند ناشي از علل ديگر يا بيماري هاي
غيرسرطاني ريه ها ،قلب يا ساير ارگان ها باشد .مشورت با يك پزشك تنها راه يافتن علت مي باشد.

سندرم هورنر :سرطان قسمت فوقاني ريه ها ممكن است باعث آسيب عصبي شود كه از قسمت فوقاني سينه از ناحيه گردن
مي گذرد .پزشكان گاهي آنرا تومور پان كوست مي نامند .شايع ترين عالمت عمومي اين تومور درد شديد شانه است .گاهي
اوقات اين تومور باعث ايجاد درد شديد شانه مي شود .سندرم هورنر يك اصطالح پزشكي براي گروهي از عاليم مي باشد
كه شامل ضعف يا افتادگي يك چشم ،كاهش يا فقدان حس در همان سمت صورت و كوچك شدن مردمك در همان
سمت (بخش تيره در مركز چشم) است.

سندرم هاي پارانئوپالستيك :برخي از سرطان هاي ريه موادي شبيه هورمون يا مواد ديگري توليد مي كنند كه وارد گردش
خون شده و باعث ايجاد مشكالتي براي بافت ها و ارگان هاي دور مي شوند حتي اگر سرطان به آن بافت ها يا ارگان ها
گسترش نيافته باشد .اين عاليم بنام سندرم پارانئوپالستيك خوانده مي شوند .گاهي اوقات اين عاليم ممكن است اولين
عاليم سرطان ريه باشند .چون عاليم روي ارگانهاي ديگر اثر گذاشته بيمارن و پزشكان آنها ممكن است در ابتدا تصور
كنند كه بيماري هاي ديگري باعث ايجاد سرطان ريه شده است.
بيماران مبتال به سرطا سلول كوچك و غير كوچك غالبا عاليم پارانئوپالستيك متفاوتي دارند .شايع ترين عاليم
پارانئوپالستيك همراه با سرطان سلول كوچك عبارتند از:
-

( SIADHسندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراري) كه باعث كاهش سطح نمك خون مي شود .عاليم
سندرم  SIADHشامل خستگي ،كاهش اشتها ،ضعف ماهيچه يا كرامپ عضالني ،تهوع و استفراغ  ،بي قراري
و گيجي است .بدون درمان در موارد شديد ممكن است به سمت تشنج يا كما پيشرفت كند.

-

توليد موادي كه باعث لخته شدن خون مي شود .اكثر اين لخته ها در وريدهاي ساق پا اتفاق مي افتد اما ممكن
است باعث انسداد رگ هاي مهم شده و از حركت خون در اندام ها ،ريه ها ،مغز و ساير ارگان هاي داخلي
جلوگيري كند.

-

كاهش تعادل غير قابل توجيح و حركات غير يكنواخت در بازو و ساق (دژنراسيون مخجه اي)

شايع ترين عاليم سندرم پارانئوپالستيك كه به وسيله سرطان سلول غير كوچك ريه ايجاد مي شوند عبارتند از:
-

هيپركلسمي (افزايش سطح كلسيم خون) با عاليم تكرر ادرار ،يبوست ،ضعف ،گيجي ،سرگيجه و ساير عاليم
سيستم عصبي.

-

رشد بيش از حد (گاهي دردناك) برخي استخوان هاي خاص ازجمله آنهايي كه در انتهاي انگشتان هستند ،واژه
پزشكي براي اين مورد استئوارتروپاتي هيپرتروفيك مي باشد.

-

توليد موادي كه باعث فعال شدن سيستم انعقاد خون و تشكيل لخته مي شوند.

-

رشد بيش از حد پستان ها در مردان ،واژه پزشكي براي اين مورد ژنيكوماستي مي باشد.

تاريخچه پزشكي و معاينه باليني
پزشك شما يك سابقه پزشكي براي بررسي عاليم خطر و عاليم از شما مي گيرد .همچنين شما را از نظروجود نشانه هاي
سرطان ريه و مشكالت ديگر مورد معاينه قرار مي دهد.

آزمايش هاي تصويربرداري
آزمايش هاي تصويربرداري با استفاده از اشعه  ،Xميادين مغناطيسي يا مواد راديواكتيو تصاويري از داخل بدن شما ايجاد
مي كنند .برخي تست هاي تصويربرداري براي پيدا كردن سرطان ريه و محل گسترش آن بكار مي روند.

عكس قفسه سينه با اشعه  :Xاين اولين تستي است كه براي بررسي هر گون ه توده يا اسكار در ريه ها توسط پزشك شما
توصيه مي شود .اين عكس در حالت ايستاده از قفسه سينه شما گرفته مي شود اما مي تواند در حالت نشسته نيز انجام
شود .اگر اين عكس طبيعي باشد شما احتماال سرطان ريه نداريد .اما اگر مشكوك باشد پزشك شما آزمايش هاي اضافي
ديگري نيز انجام مي دهد.

 CTاسكن :سي تي اسكن تصاويري با مقاطع عرضي از بدن شما تهيه مي كند .به جاي گرفتن يك تصوير توسط اشعه
 ،Xدستگاه  CTاسكن ضمن چرخش به دور بدن شما تصاوير متعدد تهيه مي كند .سپس يك كامپيوتر اين تصاوير را به
يك تصوير از برش موردنظر بدن شما تبديل مي كند .ماشين تصاويري از برش هاي متعدد قسمتي از بدن شما كه مورد
مطالعه است تهيه مي كند .غالبا بعد از قدم اول تصاويري بعد از تزريق ماده داخل وريدي به عنوان رنگ يا ماده
راديوكنتراست تهيه مي شود كه به مشاهده بهتر ساختمان هاي بدن شما كمك ميكند .سري دوم تصاوير بد از آن گرفته
مي شوند.
 CTاسكن نسبت به يك اشعه  Xمعمولي زمان بيشتري نياز دارد و در زمان انجام اين كار شما بايد روي تخت دراز بكشيد.
اما مانند ساير خدمات كامپيوتري آنها سريع عمل مي كنند و شما زمان كوتاهي منتظر خواهيد ماند .در زمانيكه تصاوير
در حال گرفته شدن ه ستند شما ممكن است تصور كنيد با چيزي شبيه يك حلقه احاطه شده ايد .ماده كنتراست (ماده

حاجب) از طريق وريد تزريق مي شود .برخي از افراد به اين ماده حساسند و خارش ،احساس داغي و گرما يا به ندرت
برخي واكنش هاي جدي مثل دشواري تنفس و كاهش فشار خون در آنها ايجاد مي شود.
بنابراين شما بايد حساسيت به هر گونه ماده كنتراست مورد استفاده براي اشعه  Xرا به پزشك تان بگوئيد .در اين مواقع،
در صورت نياز قبل از تزريق از شما تست انجام مي شود .همچنين ممكن است شما نياز به خوردن محلول كنتراست داشته
باشيد .اين روش كمك مي كند تا پزشك شم ا ارگان هاي داخل شكم شما را از نظر گسترش سران ريه مورد بررسي قرار
دهد.
 CTاسكن اطالعات دقيقي درباره اندازه ،شكل و موقعيت تومور ايجاد كرده و به پيدا كردن عقده هاي لنفاوي بزرگ شده
در اثر سرطان كمك مي كند CT .اسكن نسبت به عكس ساده قفسه سينه در پيدا كردن سرطان ريه زودرس حساس تر
مي باشد .اين روش همچنين براي پيدا كردن توده هاي متاستاتيك در غدد فوق كليه ،مغز و ساير ارگان هاي داخلي بكار
مي رود.

 :MRIاسكن  MRIاز امواج راديويي و مغناطيسي قوي به جاي اشعه  Xاستفاده مي كند .انرژي امواج راديويي جذب
شده و سپس بسته به نوع بافت و بيماري خاص آزاد مي شود .يك كامپيوتر الگوي امواج راديويي گرفته شده از بافت ها را
به تصاويري با جزييات دقيق از قسمت هاي مختلف بدن تبديل مي نمايد MRI .عالوه بر تهيه تصاويري با مقاطع عرضي
از بدن مانند  CTاسكن مي تواند تصاويري موازي با طول بدن شما نيز تهيه كند.
يك ماده كنتراست ممكن است مانند  CTاسكن به بدن شما تزريق شود ولي غالبا از آن استفاده نمي شود .اسكن MRI
غالبا به زماني طوالني تر از يك ساعت نياز دارد .شما وارد يك دستگاه لوله مانند مي شويد كه كامال محصور شده مي باشد
و ممكن است باعث دلهره در افرادي كه از مكان هاي بسته مي ترسند گردد .دستگاه سر و صداي زيدي ايجاد مي كند كه
ممكن است ناراحت كننده باشد .در برخي مراكز از گوشي هايي همراه با موزيك استفاده مي كنند تا جلوي سر و صدا را
بگيرد .تصاوير  MRIدر تشخيص سرطان ريه و گسترش آن به مغز يا طناب نخاعي مفيد مي باشند.

توموگرافي با انتشار پوزيترون :در توموگرافي پوزيترون ) (PETاز گلوكز (يك نوع قند) كه حاوي اتم راديواكتيو است
استفاده مي شود .سلول هاي سرطاني موجود در بدن مقدار زيادي از قند راديواكتيو را جذب مي كنند و يك دوربين

مخصوص مي تواند راديواكتيويته را مشخص كند .اين يك تست بسيار مهم است .اگر شما در مراحل اوليه سرطان ريه
هستيد پزشك شما از اين تست براي بررسي گسترش سرطان به عقده هاي لنفاوي استفاده مي كند .اين تست همچنين
در تشخيص اينكه آيا سايه موجود بر روي عكس سينه شما ناشي از سرطان است يا نه مفيد مي باشد .اسكن PET
همچنين در مواردي كه پزشك شما محل گسترش سرطان را نمي داند مفيد مي باشد .اسكن  PETهمچنين مي تواند
بجاي عكس هاي متعدد و متفاوت بكار رود زيرا آن اسكن تمام بدن شما مي باشد.

اسكن استخوان :براي اسكن استخوان مقدار كمي از ماده راديواكتيو (معموال دي فسفونات تكنتيوم) به داخل وريد تزريق
مي گردد .مقدار ماده راديواكتيو بكار رفته خيلي كم است و اثر طوالني مدت ايجاد نمي كند .اين مواد در مناطق غيرطبيعي
استخوان كه ناشي از متاستاز سرطان مي باشد تجمع پيدا مي كنند .همچنين ساير بيماري هاي استخواني نيز باعث ايجاد
تصاوير استخواني غير نرمال مي شوند .اسكن استخوان به طور روتين در بيماراني با سرطان سلول كوچك ريه انجام مي
شود .معموال اسكن استخوان زماني در بيماران مبتال به سرطان سلول غيركوچك انجام مي شود كه نتايج ساير تست ها يا
عاليم مبني بر انتشار سرطان ريه به استخوان ها باشد.

روش انجام نمونه بافتي و سلولي
از يك يا بيشتر اين تست ها براي مشخص كردن اين كه توده ريوي ديده شده در تست هاي تصويربرداري يك سرطان
يا يك توده خوش خيم است استفاده مي شود .اين تست ها همچنين در مشخص كردن نوع سرطان ريه و تعيين ميزان
گسترش آن بكار مي روند.

سيتولوژي خلط :يك نمونه از خلط (بهترين راه بدست آوردن ،گرفتن نمونه صبحگاهي از شما در سه روز متوالي) در زير
ميكروسكوپ جهت مشاهده سلولهاي سرطاني مورد بررسي قرار مي گيرد.

نمونه برداري سوزني :يك سوزن تحت هدايت فلوروسكوپي به داخل توده ريوي شما وارد مي شود (فلوروسكوپي مانند
اشعه  Xاست اما تصوير مشاهده شده بر روي صفحه بهتر از فيلم مي باشد) .از  CTاسكن نيز مي توان براي راهنمايي

محل سوزن استفاده كرد CT .اسكن برخالف فلوروسكوپي تصاوير متوالي توليد نمي كند همان طور كه سوزن در جهت
توده وارد مي شود  CTاسكن يك عكس مي گيرد و سوزن در جهت تصوير هدايت مي شود .اين مراحل چندين بار انجام
مي شود تا  CTاسكن تصوير سوزن در داخل توده را نشان دهد .يك نمونه از توده برداشته مي شود و در زير ميكروسكوپ
جهت مشاهده سلول هاي سرطاني مورد بررسي قرار مي گيرد.

برونكوسكوپي :شما براي اين معاينه نياز به آرامش داريد .يك لوله نوراني فيبرواپتيك كه قابليت انعطاف دارد از طريق
دهان شما به داخل برونش (لوله هاي بزرگي كه هوا را به داخل ريه ها حمل مي كنند) وارد مي شود .اين روش مي تواند
به پيدا كردن برخي از تومورها يا انسدادها در ريه كمك كند .عالوه بر اين ،از اين روش براي نمونه برداري بافتي يا برداشتن
نمونه از ترشحات ريه جهت بررسي سلولهاي سرطاني و پيش سرطاني در زير ميكروسكوپ بكار مي رود .مطالعات نشان
مي دهد كه معاينات ساليانه جهت پيدا كردن تغييرات پيش بدخيمي در افراد با خطر باال بسيار مفيد است.

مدياستينوسكوپي و مدياستينوتومي :براي هر يك از اين مراحل بيهوشي عمومي ضروري است .در مدياستينوسكوپي يك
برش كوچك در گردن شما ايجاد كرده و يك لوله نوراني و توخالي به پشت استرنوم (استخوان سينه) فرستاده مي شود،
توسط وسايل مخصوصي كه از طريق اين لوله وارد مي شوند مي توان يك نمونه بافتي از عقده هاي لنفاوي مدياستينال
گرفت (در طول ناي و مناطقي از لوله هاي برونشيال بزرگ) .با نگاه كردن نمونه در زير ميكروسكوپ مي توان وجود يا
عدم وجود سلول هاي سرطاني را مشاهده كرد .در مدياستينوتومي نيز از عقده هاي لنفاوي مدياستن در حالي كه بيمار
زير بيهوشي عمومي است نمونه گرفته مي شود .برخالف مدياستينوسكوپي اين مراحل از طريق جراحي باز از راه برش
استرنوم (استخوان سينه) يا دنده ا انجام مي شود .اين روش به جراح فرصت مي دهد تا برخالف مدياستينوسكوپي به عقده
هاي لنفاوي بيشتري دسترسي بيابد.

توراكوسنتز و توراكوسكوپي :اين مراحل جهت بررسي پلورال افيوژن انجام ميشود (تجمع مايع در اطراف ريه ها) كه نتيجه
اي از متاستاز سرطان به غشاي پلور (غشاي نازك كه ريه ها را مي پوشاند) يا شرايط خوش خيم از قبيل نارسايي قلبي يا

يك عفونت ريوي مي باشد .جهت توراكوسنتز يك سوزن مابين دنده ها وارد مي شود تا مايع موجود را جهت بررسي سلول
هاي سرطاني در زير ميكروسكو تخليه كند.
تست هاي شيميايي از مايع گاهي اوقات پلورال افيوژن بدخيم از نوع خوش خيم آن موثر مي باشد .اگر مايع پلور بدخيم
تشخيص داده شود توراكوسنتز جهت تخليه بيشتر مايع تكرار مي شود .ساخته شدن مجدد مايع مي تواند ا پر شدن ريه
ها توسط هوا جلوگيري كند ،بنابراين توراكوسنتز مي تواند به تنفس بيمار كمك كند .توراكوسكوپي روشي است كه در آن
از يك لوله باريك و نوراني كه متصل به دوربين و مانيتور است جهت بررسي فضاي مابين ريه ها و ديواره سينه استفاده
مي شود.

نمونه برداري از مغز استخوان :توسط يك سوزن پس از بي حس كردن منطقه (معموال از پشت استخوان هيپ) توسط مواد
بي حس كننده موضعي يك نمونه از استخوان به عرض  1/16اينچ و به طول  1اينچ گرفته مي شود .اين نمونه در زير
ميكروسكوپ جهت مشاهده سلول ه اي سرطاني مورد بررسي قرار مي گيرد .اين فرايند معموال براي تشخيص سرطان
سلول كوچك ريه بكار مي رود.

شمارش سلول هاي خوني و خواص شيميايي خون :شمارش كامل سلولها ) (CBCمشخص ميكند كه آيا خون شما به
تعداد الزم انواع سلول هاي مختلف را دارا مي باشد .اگر شما تحت درمان با داروهاي شيمي درماني مي باشيد اين تست
به طور منظم تكرار مي شود ،زيرا اين داروها بر روي توليد سلولهاي خوني توسط مغز استخوان اثر مي گذارند .تست هاي
شيميائي خون مي توانند موارد غيرطبيعي در برخي از ارگان هاي شما را مشخص نمايند .اگر سرطان به كبد و استخوان
ها گسترش يابد باعث ايجاد موارد شيميايي غيرطبيعي در خون مي گردد.

طبقه بندي سرطان ريه چگونه مي باشد؟
طبقه بندي مرحله اي است كه محدود يا منتشر بودن سرطان شما مشخص مي شود اين روش مشخص مي كند كه
سرطان تا چه اندازه به نقاط دور گسترش يافته است .پيش آگهي و درمان شما (فرصت ادامه حيات) وابسته به طبقه

سرطان مي باشد .براي تعيين طبقه سرطان از تست هايي نظير  CTاسكن MRI ،نمونه برداري از مغز استخوان،
مدياستينوسكوپي و تست هاي خوني استفاده مي شود.

طبقه بندي سرطان سلول غير كوچك ريه
سبستم بار رفته براي توصيف رشد و گسترش سرطان سلول غير كوچك ريه ) (NSCLCسيستم  TNMاست كه
همچنين بنام كميته سرطان آمريكا نيز ناميده مي شود ) T .(AJCCجهت بررسي مشخصات تومور (اندازه و چگونگي
گسترش آن در ريه و ارگان هاي نزديك) N ،جهت بررسي انتشار به عقده هاي لنفاوي و  Mجهت بررسي متاستاز
(گسترش به ارگان هاي دور) بكار مي رود .در تقسيم بندي  TNMاطالعات درباره تومور ،عقده هاي لنفاوي و متاستاز
تركيب شده و گروه هاي خاص  TNMرا ايجاد كرده است .در طبقه بندي موردنظر از عدد صفر و اعداد روماني از I-IV
استفاده مي شود.

مرحله  Tدر سرطان سلول غيركوچك ريه
 :Tisسرطان فقط در سطح سلول هاي مبادله كننده هوا ايجاد مي شود و به بافتهاي ديگر ريه تجاوز نمي كند .اين مرحله
از سرطان همچنين بنام كارسينوم  Insituنيز ناميده مي شود.
 :T1سرطان بزرگتر از  3سانتي متر نمي باشد (معموال كمتر از  1/4اينچ) به غشاي اطراف ريه (پلور احشائي) تجاوز نمي
كند و بر روي شاخه هاي اصلي برونش اثر نمي گذارد.
 :T2سرطان يك مورد يا بيشتر از خصوصيات زير را دارا مي باشد:
-

اندازه آن بزرگتر از  3سانتي متر مي باشد.

-

يك برونش اصلي را درگير مي كند ،اما فاصله اش از جائي كه ناي به دو شاخه اصلي راست و چپ تقسيم مي
شود بيش از  2سانتي متر مي باشد.

-

به غشاي اطراف ريه گسترش مي يابد.

-

سرطان ممكن است باعث انسداد راه هوايي گردد اما ايجاد كالپس يا پنوموني پيش رونده نمي كند.

 :T3سرطان يك مورد يا بيشتر از خصوصيات زير را دارا مي باشد:

-

گسترش به ديواره قفسه سينه ،عضالت تنفسي كه جدا كننده سينه از شكم هستند (ديافراگم) ،غشاي احاطه
كننده فضاي مابين دو ريه (پلور مدياستينال) ،يا غشاي كيسه احاطه كننده قلب (پريكارد جداري).

-

درگيري برونكوس اصلي در نزديكي  2سانتي متري (در حدود  3/4اينچ) جائي كه ناي به دو شاخه اصلي راست
و چپ تقسيم مي شود ،اما بر روي اين منطقه اثر نمي گذارد.

-

رشد به داخل راه هاي هوايي كه باعث ايجاد كالپس يا پنوموني در ريه ميشود.

 :T4سرطان يك مورد يا بيشتر ازخصوصيات زير را دارا مي باشد:
-

گسترش به فضاي پشت استخوان سينه و جلوي قلب (مدياستينوم) ،ناي ،مري (لوله متصل كننده حلق به معده)،
استخوان پشت و جائي كه ناي به دو شاخه اصلي راست و چپ تقسيم مي گردد.

-

به تعداد دو يا بيشتر ،نودولهاي توموري جدا از هم در يك لوب ريه وجود دارد.

-

وجود مايعي حاوي سلول هاي سرطاني در فضاي اطراف ريه ها.

مرحله  Nدر سرطان سلول غير كوچك ريه
 :N0عدم گسترش به عقده هاي لنفاوي
 :N1درگيري عقده هاي لنفاوي در ريه يا در اطراف محلي كه برونش وارد ريه مي شود (عقده لنفاوي نافي) .متاستازها
فقط عقده هاي لنفاوي موجود در ريه سرطاني را درگير مي كنند.
 :N2گسترش به عقده هاي لنفاوي موجود در محل تقسيم ناي به دو شاخه اصلي راست و چپ يا عقده هاي لنفاوي
موجود در فضاي پشت استخوان سينه و جلوي قلب (مدياستينوم) .درگيري عقده هاي لنفاوي در همان سمتي است كه
سرطان ريه وجود دارد.
 :N3گسترش به عقده هاي لنفاوي مجاور استخوان ترقوه در سمت ديگر يا عقده هاي لنفاوي نافي يا مدياستينال در
سمت مخالف سرطان ريه.

مرحله  Mدر سرطان سلول غير كوچك ريه

 :M0عدم گسترش به مناطق يا ارگان هاي دور مناطق دور شامل :لوب هاي ديگر ريه ها ،عقده هاي لنفاوي دورتر از آنچه
در مرحله  Nبيان شد ،و ارگان ها و بافتهاي ديگر از قبيل كبد ،استخوان ها ،يا مغز.
 :M1سرطان به نقاط دورتر گسترش يافته است.

گروه بندي مراحل در سرطان سلول غير كوچك ريه
انتخاب يكي از موارد  T.N.Mو تركيب اين اطالعات مراحل  0-I-II-III-IVرا ايجاد مي كند ،بيماران با مراحل پائين
تر پروگنوز بهتري دارند.
تعيين ميزان بقاي افراد مبتال به سرطان سلول غير كوچك ريه
براساس طبقه بندي

ميزان بقاي پنج ساله
47%

I

26%

II

8%

III

2%

IV

ميزان بقاي پنج ساله بر پايه تشخيص و درمان اوليه در پنج سال قبل مي باشد .پيشرفت در درمان نتايج بهتري در بيماران
تازه تشخيص داده شده ايجاد كرده است .همچنين ميزان بقاي پنج ساله بعد از جراحي بسته به نوع سلول NSCLC
تفاوت مي كند.

طبقه بندي سرطان سلول كوچك ريه
اگرچه سرطان سلول كوچك ريه مانند  NSCLCطبقه بندي مي شود اما پزشكان يك سيستم دو مرحله اي براي آن
پيشنهاد مي كنند .كه شامل مرحله محدود و مرحله گسترش يافته مي باشد .درمرحله محدود سرطان فقط در ريه است
و عقده هاي لنفاوي همان سمت درگير مي باشند.

انتشار سرطان به ريه ديگر يا عقده هاي لنفاوي سمت ديگر سينه يا ارگان هاي دور مرحله گسترش يافته ناميده مي شود.
بسياري از پزشكان معتقدند سرطان ريه با سلول كوچك كه مايع اطراف ريه را درگير كرده است مرحله گسترش يافته مي
باشد.
اين روش تقسيم بندي براي سرطان ريه با سلول كوچك به جدا كردن بيماراني كه پيش آگهي خوبي داشته و ممكن است
قابل درمان باشند از بيماراني كه پيش آگهي بدي داشته و شانسي براي درمان ندارند كمك مي كند .در حدود  2/3از
بيماران مبتال به سرطان ريه با سلول كوچك در هنگام تشخيص ،بيماري پيش رونده دارند.

سرطان ريه چگونه درمان مي شود؟
اظهارات عمومي درباره منابع اطالعات درماني
نظرات پزشكان و پرستاران انجمن سرطان آمريكا درباره درمان سرطان بر پايه نظرات هيئت تحريريه مي باشد .اين نظرات
براساس تفسير مقاال ت موجود درباره درمان سرطان ريه در مجالت پزشكي و همچنين براساس تجربيات شغلي خودشان
مي باشد .اطالعات درماني با اينكه در اين مبحث وجود دارد ولي به عنوان يك خط مشي رسمي انجمن نمي باشد و نمي
تواند جايگزين گزارش و قضاوت تيم مراقبت سرطان شما باشد .در مورد سواالت آنها درباره نظرات درماني خودتان ترديد
نداشته باشيد .عالوه بر اطالعات موجود در اين مبحث ،ما بيماران عالقمند را به جستجو درباره اطالعات درماني از منابع
قابل اعتماد ديگر تشويق مي كنيم.
اگر شما مبتال به سرطان ريه هستيد درمان براساس طبقه سرطان تان جراحي ،پرتودرماني ،شيمي درماني به تنهائي يا در
تركيب با هم مي باشد.
بعد از اينكه سرطان تشخيص و مرحله بندي شد تيم مراقبتي سرطان درباره روش درماني با شما صحبت مي كند .فرصت
را غنيمت شمرده و درباره همه روش هاي احتمالي فكر كنيد .در انتخاب روش درماني مهم ترين فاكتور درنظر گرفتن نوع
سرطان (سرطان سلول كوچك يا غير كوچك) و طبقه سرطان مي باشد .به همين دليل بسيار مهم است كه پزشك شما
همه تست هاي موردنياز براي مشخص كردن طبقه سرطان را درخواست كند .فاكتورهاي مهم ديگر شامل سالمت عمومي،
عوارض احتمالي ناشي از درمان ،و احتمال وجود بيماري در حال درمان ،عوامل استرس زا يا آرام بخش زندگي مي باشد.

عالوه بر روش درماني موردنظر براي خود بهتر است با نظريه درماني دوم نيز آشنا شويد .نظريه دوم ممكن است اطالعات
بيشتري در اختيار شما قرار داده و باعث اطمينان بيشتر نسبت به روش درماني خودتان گردد.

انواع درمان براي سرطان ريه
جراحي
بسته به نوع و مرحله سرطان ريه ،جراحي ممكن است براي برداشتن بافت سرطاني همراه با مقداري از بافت ريه مجاور
بكار برده شود.
-

اگر يك بخش (لوب) از ريه برداشته شود لوبكتومي ناميده مي شود.

-

اگر تمام يك ريه برداشته شود به نام پنومونكتومي ناميده مي شود.

-

برداشتن بخشي از يك لوب بعنوان سگمنتكومي يا برداشتن حاشيه اي ناميده مي شود.

اين اعمال جراحي نياز به بيهوشي عمومي (شما خواب هستيد) و يك برش جراحي روي قفسه سينه (به نام توراكوتومي)
دارد .شما معموال به مدت  1-2هفته در بيمارستان خواهيد ماند .عوارض احتمالي شامل خونريزي شديد ،عفونت زخم و
پنوموني است .چون جراح براي رسيدن به ريه دنده ها را مي برد ،اين عمل باعث درد طوالني مدت بعد از جراحي مي
شود .فعاليت شما براي حدود  1-2ماه محدود مي شود.
اگر ريه هاي شما در وضعيت خوبي هستند (با وجود سرطان) شما بعد از لوبكتومي يا حتي پنومونكتومي مي توانيد به
فعاليت هاي عادي خود برگرديد .با اين وجود ،اگر ريه هاي شما آسيب ديده و بيماري غير سراني از قبيل آمفي زم يا
برونشيت مزمن (در افراد سيگاري شايع تر است) داريد ممكن است بعد از جراحي دچار تنفس هاي كوتاه شويد .تست
هاي عملكرد ريوي قبل از جراحي جهت تعيين اينكه آيا شما به ميزان كافي بافت ريوي سالم بعد از جراحي خواهيد داشت
انجام مي گيرد.
اگر شما به علت بيماري ريوي يا مشكالت پزشكي ديگر يا سرطان پيشرونده نتوانيد توراكوتومي را تحمل كنيد انواع ديگر
جراحي جهت تسكين عاليم انجام مي شود .به عنوان مثال جراحي ليزري جهت از بين بردن انسداد راه هاي هوايي كه
عامل ايجاد پنوموني يا تنفس كوتاه است استفاده مي شود.

اگر سرطان ريه به مغز شما گسترش يافته باشد شما از برداشتن متاستازها سود خواهيد برد .اين روش به وسيله ايجاد
سوراخي در جمجمه (كرانيوتومي) انجام مي شود .اين عمل بايد فقط زماني انجام شود كه جراح مي تواند بدون آسيب به
مناطق حياتي مغز كه كنترل حركت ،حس و گفتار را به عهده دارند عمل كند.
اخيرا روشي با تهاجم كمتر براي درمان مراحل اوليه سرطان ريه گسترش يافته ابداع شده است .اين روش ،جراحي
توراسيك همراه با ويديو ناميده مي شود .يك دوربين ويديوئي كوچك به داخل حفره سينه وارد مي شود كه به جراح
كمك مي كند تا تومور را مشاهده نمايد .براي اين كار فقط برش هاي كوچك نياز است بنابراين بعد از جراحي درد كمي
وجود دارد .اكثر متخصصين بيان مي كنند كه فقط تومورهاي كوچكتر از  4-5سانتي متر (در حدود  2اينچ) را مي توان
به وسيله اين روش درمان كرد .به نظر مي رسد ميزان بهبودي بعد از اين جراحي مشابه با ساير تكنيك هاي قديمي باشد.
اين موضوع بسيار مهم است ،جر احي كه از اين روش استفاده مي كند بايد نسبت به جراح معمولي مهارت هاي تكنيكي
بيشتري داشته باشد.

پرتودرماني
در پرتودرماني از اشعه با قدرت زياد براي كشتن سلول هاي سرطاني استفاده مي شود.
-

در پرتودرماني خارجي ،امواج از خارج بدن به طور متمركز بر روي منطقه سرطاني تابيده مي شوند .اين نوع
پرتودرماني غالبا براي درمان سرطان اوليه ريه يا متاستازهاي آن به ارگان هاي ديگر بكار مي رود.

-

در براكي تراپي يك گلوله كوچك حاوي مواد راديواكتيو به طور مستقيم داخل سرطان يا راه هوائي مجاور سرطان
قرار داده مي شود.

اگر سالمت عمومي شما جه ت عمل جراحي بسيار ضعيف باشد پرتودرماني به عنوان درمان اصلي (اوليه) سرطان ريه
خواهد بود .براكي تراپي همچنين مي تواند براي كمك به برداشتن انسداد راه هاي هوائي بوسيله سرطان كمك كند.
بعد از جراحي ،پرتودرماني براي كشتن مابقي قسمتهاي سرطاني كوچك كه ديده نمي شوند و قابل برداشتن در جراحي
نيستند بكار مي رود .پرتودرماني همچنين براي تسكين عاليم سرطان ريه از قبيل درد ،خونريزي ،بلع دردناك و مشكالت
بوجود آمده بوسيله متاستازهاي مغزي بكار مي رود.

عوارض جانبي پرتودرماني شامل مشكالت خفيف پوستي ،تهوع و استفراغ و خستگي مي باشد .غالبا بعد از يك مدت كوتاه
اين عاليم از بين مي رود .پرتودرماني ممكن است عوارض جانبي ناشي از شيمي درماني را بدتر كند .پرتودرماني قفسه
سينه ممكن است به ريه ها آسيب زده و باعث سختي وكوتاهي تنفس در شما گردد .مري كه در وسط قفسه سينه قرار
دارد تحت تاثير پرتودرم اني قرار مي گيرد ،به همين دليل شما ممكن است در طور درمان مشكل بلع داشته باشيد .اين
مشكل مدت كوتاهي بعد از درمان به طور كامل بهبود مي يابد.
پرتودرماني قسمت بزرگي از مغز شما ممكن است گاهي اوقات علمكرد مغزتان را تغيير دهد .شما ممكن است متوجه
كاهش حافظه ،سردرد  ،اشكال در تفكر يا كاهش ميل جنسي خود شويد .معموال اين عاليم بخش كوچكي از عاليم ايجاد
شده بوسيله تومور مغزي مي باشند .با اين وجود آنها ممكن است كيفيت زندگي شما را تغيير دهند .معموال عوارض جانبي
پرتودرماني مغز  1-2سال بعد از درمان به عوارض جدي تبديل مي شود.

شيمي درماني
شيمي درماني روشي درماني است كه در آن از داروهاي مختلف از طريق وريد يا دهان استفاده مي شود .اين داروها به
داخل گردش خون وارد شده و به همه مناطق بدن مي رسند .اين درمان براي سرطان گسترش يافته يا متاستاز يافته به
ارگان هائي غير از ريه بكار مي رود .بسته به نوع و مرحله سرطان ريه ،شيمي درماني ممكن است درمان اصلي بوده يا به
عنوان درمان كمكي عالوه بر جراحي بكار رود .در شيمي درماني سرطان ريه معموال از تركيبي از داروهاي ضد سرطان
استفاده مي شود.

سرطان ريه با سلول غير كوچك ) :(NSCLCدر گذشته سيس پالتين يا يك داروي وابسته بنام كاربوپالتين ،داروي
شيمي درماني رايج براي درمان  NSCLCبود .مشخص شده است كه تركيب اين ها با داروهايي از قبيل جم سيتابين.
پاكليتاكسل ،دوستاكسل ،اتوپسايد ،يا وينورلبين اثر بيشتري در درمان  NSCLCدارد .مطالعات اخير نشان داده است كه
كاربرد دو دارو به همان اندازه سه دارو مي تواند موثر باشد .و اينكه كاربرد تركيبي داروها باعث كاهش شدت عوارض جانبي
مي شود ،از قبيل جم سيتابين با وينورلبين يا پاكليتاكسل ممكن است براي بسياري از بيماران مفيد باشد.

سرطان ريه با سلول كوچك ) :(SCLCسيس پالتين يا كاربوپالتين معموال در تركيب با اتوپسايد (گاهگاهي با ايفوسفاميد)
به عنوان درمان مناسب براي  SCLCبكار مي رود كه جايگزين رژيم هاي قبلي تر از قبيل سكلوفسفاميد ،دوكسروبيسين،
و وين كريستين مي باشد .داروهاي جديد از قبيل جم سيتابين ،پاكليتاكسلف وينورلبين ،توپوتكان و ايرينوتكان نتايج اميد
بخشي در برخي مطالعات درباره درمان  SCLCنشان داده است .در حقيقت ،سيس پالتين با ايرينوتكان بيش از درمان
با سيس پالتين و اتوپسايد باعث پيشرفت در بهبود مي شود.
اگر شما ازنظر سالمتي عمومي نسبتا خوب باشيد ،پزشك شما دوز بيشتري از داروهاي شيمي درماني به همراه داروهايي
تحت عنوان فاكتورهاي رشد براي شما تجويز مي كند .اين مواد از عوارض جانبي شيمي درماني بر روي مغز استخوان شما
جلوگيري مي كند .داروهاي شيمي درماني باعث مرگ سلول هاي سرطاني شده و در عين حال به سلول هاي سالم نيز
آسيب مي زنند .بنابراين پزشكان شما دقت زيادي براي جلوگيري يا كاهش عوارض جانبي اين داروها مي كنند .اين عوارض
وابسته به نوع داروها ،مقدار مصرف و طول مدت درمان مي باشد .عوارض جانبي موقتي شامل تهوع و استفراغ ،كاهش
اشتها ،ريزش مو و زخم هاي دهاني مي باشد .برخي داروها اسهال شديد ايجاد مي كنند.
چون شيمي درماني باعث آسيب سلول هاي توليد كننده خون در مغز استخوان مي شود شما ممكن است دچار كاهش
سطح سلول ها در خون شويد .كاهش سلول هاي خوني باعث افزايش خطرات زير مي گردد:
-

عفونت (ناشي از كاهش تعداد سلول هاي خوني سفيد)

-

خونريزي يا كبودي بعد از بريدگي ها يا آسيب هاي كوچك (ناشي از كاهش تعداد پالكت ها)

-

خستگي يا كوتاهي تنفس (ناشي از كاهش تعداد سلول هاي خوني قرمز)

چون سيس پالتني ،وينورلبين ،دوستاكسل ،پاكليتاكسل مي توانند به اعصاب آسيب بزنند ،شما ممكن است احساس بي
حسي مخصوصا در انگشتان دست و پا و گاهي اوقات در بازوها و ساق هايتان كنيد كه باعث ايجاد ضعف مي شود.
برخي عوارض جانبي در عرض چند روز بعد از درمان آشكار مي شوند .براي بسياري از عوارض موقتي ناشي از شيمي
درمانيف درمان وجود دارد .به عنوان مثال ،پزشك شما مي تواند داروهايي تجويز كند كه از تهوع و استفراغ جلوگيري
كرده يا آنرا كاهش دهد.

آزمايشات باليني

هدف آزمايشات باليني :مطالعات اميد بخش جديد يا درمان هاي تجربي در بيماران به عنوان آزمايشات باليني ناميده مي
شوند .يك آزمايش باليني فقط زماني انجام مي شود كه تعدادي داليل بر موثر بودن درمان در بيماران وجود داشته باشد.
مشخص شده است كه درمان هاي بكار رفته در آزمايشات باليني غالبا نقش مفيدي دارند.
محققين مطالعات انجام شده درباره درمان هاي جديد را به گونه اي هدايت مي كنند كه به سواالت زير پاسخ دهد:
-

كدام درمان سودمند است؟

-

اين درمان جديد چگونه عمل مي كند؟

-

اين درمان جديد چه كار بهتري نسبت به درمان هاي در دسترس كنوني دارد؟

-

عوارض جانبي ناشي از اين درمان چيست؟

-

آيا اين عوارض جانبي بيشتر يا كمتر از درمان استاندارد مي باشند؟

-

آيا فوايد آن نسبت به عوارض جانبي برتري دارد؟

-

درمان در كدام بيمار اثرات سودمند بيشتري دارد؟

انواع آزمايشات باليني :يك درمان زماني توسط انجمن دارو و غذا ) (FDAمناسب تشخيص داده مي شود كه در سه فاز
مورد مطالعه قرار گيرد.

فاز  Iآزمايشات باليني :هدف فاز  Iمطالعه بر روي يك داروي جديد براي ارائه بهترين درمان و تعيين ميزان اطمينان از
اين دارو مي باشد .پزشكان ب ايد بيماران را از نظر هر گونه عارضه جانبي خطرناك مورد معاينه قرار دهند .با وجودي كه
درمان جديد در آزمايشگاه و بر روي حيوانات مورد مطالعه قرار مي گيرد اما عوارض جانبي آن به طور كامل مشخص نمي
شود .پزشكان ،آزمايش باليني را با دادن مقدار كمي از دارو در گروه اول از بيماران آغاز كرده و سپس دوز دارو را در
بيماران گروه هاي بعدي افزايش مي دهند تا عوارض جانبي آشكار شود .اگر چه پزشكان اميدوارند به بيماران كمك كنند
اما هدف اصلي از مطالعه فاز  Iبررسي ايمني دارو ميباشد .برخي از مطالعات موجود در فاز  Iجهت تعيين يك دستور
دارويي مي باشد از قبيل تركيب دو داروي خوب شناخته شده قبل از اينكه وارد فاز  IIIشويم .اگر چه ايمني دارو در اين

مطالعه مدنظر ما مي باشد ولي اين مطالعات دوز داروهايي را كه هم اكنون در ليست داروهاي نسبتا موثر مي باشد نشان
مي دهد.

فاز  IIآزمايشات بالين ي :اين مرحله براساس چگونگي عملكرد دارو طراحي شده است .به بيماران بيشترين ميزان دوز دارو
كه ايجاد عوارض جانبي شديد نمي كند داده شده (از مطالعه فاز  Iمشخص مي شود) و اثر آن بر روي سرطان به دقت
بررسي مي شود .همچنين پزشكان عوارض جانبي دارو را مورد بررسي قرار ميدهند.

فاز  IIIآزمايشات باليني :اين مطالعه تعداد زيادي از بيماران را شامل مي شود .برخي آزمايشگاه هاي باليني ممكن است
از هزاران نفر ثبت نام نمايند .يك گروه (گروه كنترل) درمان استاندارد و گروه ديگر درمان جديد را دريافت مي كنند.
معموال پزشكان فقط يك روش جديد درماني را مورد بررسي قرار مي دهند تا آنرا با روش استاندارد مقايسه كنند اما گاهي
اوقات دو يا سه روش با هم مورد بررسي قرار ميگيرد .همه بيماران در فاز  IIIبه دقت مورد معاينه قرار مي گيرند .اگر
عوارض جانبي درمان خيلي شديد باشد يا اگر يك گروه بهتر از ساير گروه ها باشد مطالعه متوقف مي شود.
اگر شما در يك آزمايش باليني شركت كرده ايد شما مراقبت هاي دقيقي دريافت خواهيد كرد .يك تيم از كارشناسان
خبره مراحل پيشرفت شما را به دقت مورد بررسي قرار مي دهند .مطالعه به گونه اي طراحي شده كه دقت خاصي نسبت
به شما انجام مي گيرد .ب ا اين وجود برخي خطرات نيز وجود دارد .در شروع درمان هنوز هيچ كس اطالع ندارد كه آيا
درمان دقيقا عمل خواهد كرد يا اينكه چه عوارض جانبي خواهد داشت .به همين دليل اين مطالعه جهت آشكار شدن اين
مسائل پايه ريزي شده است .با وجود اينكه برخي عوارض جانبي با گذشت زمان از بين مي روند برخي ميتوانند پايدار
مانده يا حتي تهديدكننده زندگي باشند .بايد بخاطر داشته باشيم كه حتي درمان استاندارد نيز داراي عوارض جانبي خواهد
بود .بسته به عوامل متعدد شما ممكن است در يك آزمايش باليني ثبت نام كنيد.

تصميم براي ورود به يك آزمايش باليني :ثبت نام در هر آزمايش باليني به طور كامل وابسته به خود شماست .پزشكان و
پرستاران درباره جزييات اين مطالعه براي شما توضيح مي دهند و يك فرم به شما داده شده كه مي خوانيد و اگر تصميم
داشتيد وارد گروه شويد آنرا امضاء مي كنيد .اين مراحل باعث مي شوند تا شما با آگاهي تصميم به انتخاب بگيريد .حتي

بعد از امضاي فرم و بعد از شروع آزمايشات باليني ،شما آزاديد تا هر زمان و به هر دليل گروه مورد مطالعه را ترك كنيد.
وارد شدن به اين گروه مانعي براي ساير مراقبت هاي پزشكي مورد نيازتان نمي باشد.
براي بدست آوردن اطالعات بيشتر درباره آزمايشات باليني مي توانيد سواالتي را از تيم مراقبت سرطان خود بپرسيد .نمونه
سواالتي كه شما مي توانيد بپرسيد عبارتند از:
-

هدف از اين مطالعه چيست؟

-

اين نوع مطالعه چه تستها و درمانهايي را شامل مي شود؟

-

نحوه عملكرد اين درمان چگونه مي باشد؟

-

با يا بدون روش درماني زير چه اتفاقي مي افتد؟

-

چه انتخابهاي ديگري براي من وجود دارد و معايب و مزاياي آن چيست؟

-

اين مطالعه در زندگي روزانه من چه اثري دارد؟

-

اين مطالعه چه عوارض جانبي را ايجاد خواهد كرد؟ آيا مي توان عوارض جانبي را كنترل كرد؟

-

آيا من نياز به بستري شدن دارم؟ چه مدت و چگونه؟

-

آيا اين مطالعه براي من هزينه اي دارد؟ آيا هر درماني در اين مدت آزاد است؟

-

اگر من در اين تحقيقات دچار آسيب شوم مستحق چه نوع درماني خواهم بود؟

-

آيا پي گيري طوالني مدت بخشي از درمان است؟

-

آيا اين درمان براي ساير انواع سرطان نيز بكار مي رود؟

انجمن سرطان آمريكا يك سرويس مقايسه اي را براي بيماران ،خانواده ها و دوستانشان پيشنهاد مي كند .شما مي توانيد
با شماره تلفن ( )800-1-ACS-2345يا وب سايت ) (www.cancer.orgبه مركز اطالعات سرطان آمريكا متصل
شويد و اطالعات موردنياز خود درباره نوع ،مرحله و درمان سرطان را بدست آوريد.
در عين حال شما مي توانيد با مشاوره پزشكي انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران نيز مسائل خود را در ميان بگذاريد.
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انتخاب درمان براساس طبقه و نوع سرطان ريه

سرطان ريه با سلول غير كوچك )(NSCLC
مرحله  : 0چون مرحله صفر سرطان ها محدود به اليه نازك مبادله كننده هوا است و به بافت اطراف ريه تجاوز نمي كند
به تنهايي بوسيله جراحي درمان مي باشد و نياز به شيمي درماني يا پرتودرماني نمي باشد.
شما مي توانيد به وسيله سگمنتكتومي يا برداشتن حاشيه اي (برداشتن جراحي سگمان مبتال يا حاشيه كوچك) درمان
شويد .براي سرطان هايي كه در برخي مكانها (مثل جايي كه ناي به دو شاخه اصلي راست و چپ تقسيم مي شود) قرار
دارندف برداشتن تومور به طور كامل بدون برداشتن يك قسمت داخلي ريه مشكل مي باشد.
سلول هاي كشنده سرطان بوسيله تزريق يك ماده شيميايي حساس مي شوند سپس بوسيله تاثير مستقيم نور بر سرطان
(فتوديناميك تراپي اندوسكوپيك) اين سلول ها شروع به فعاليت مي كنندف ممكن است اين روش مفيدي به جاي جراحي
در سرطانهاي مرحله صفر باشد .اگر شما واقع در مرحله صفر هستيد ،اين درمان احتماال براي شما موثر خواهد بود.

مرحله  :Iاگر شما در مرحله  Iاز  NSCLCهستيد ،درمان شما احتماال فقط جراحي خواهد بود .اين جراحي را مي توان
بوسيله برداشتن تومور همراه با يك لوب (لوبكتومي) يا جراحي كم تهاجمي تر از قبيل سگمنتكتومي يا برداشتن حاشيه
اي انجام داد .اگر چه شيمي درماني اضافي (ادجوانت) بعد از جراحي براي مرحله  Iاز  NSCLCدر آزمايشگاه هاي باليني
مورد آزمايش قرار گرفته است ،اما در حال حاضر به طور روتين انجام نمي شود.
سگمنتكتومي يا برداشتن حاشيه اي فقط براي كوچك ترين سرطان هاي مرحله  Iو بيماراني كه به علت داشتن شرايط
پزشكي ديگر برداشتن يك لوب خطرناك است انجام مي گيرد .اكثر پزشكان معتقدند اگر بيمار قابليت تحمل داشته باشد
لوبكتومي بهتر است.
اگر شما مشكالت پزشكي جدي داريد ممكن است فقط راديوتراپي را بعنوان درمان اصلي دريافت كنيد.

مرحله  :IIاگر شما مبتال به مرحله  IIاز  NSCLCهستيد جراحي موردنظر براي سرطان شما لوبكتومي يا با تهاجم كمتر
سگمنتكتومي مي باشد .اگر شما نتوانيد لوبكتومي را تحمل كنيد ممكن است برداشتن حاشيه اي انجام شود .گاهي اوقات
برداشتن كل ريه (پنومونكتومي) موردنياز است .بعد از جراحي پرتودرماني ممكن است براي تخريب سلول هاي سرطاني
باقي مانده به كار رود مخصوصا اگر سلولهاي سرطاني در حاشيه بافت برداشته شده بوسيله جراحي وجود داشته باشد.

حتي اگر در حاشيه نمونه سلولهاي سرطاني قابل تشخيص نباشد برخي پزشكان ممكن است پرتودرماني اضافي را تجويز
كنند.
پزشك شما ممكن است قبل از جراحي از شيمي درماني استفاده نمايد .اخيرا مطالعات يك بهبود اندك در باقي بيماراني
كه دوره كوتاه شيمي درماني قبل از جراحي را دريافت كرده اند نشان داده است .آزمايشات باليني هنوز در حال پيشرفت
هستند تا اين پديده را ثابت كنند.
اگر شما مشكالت پزشكي جدي داريد ممكن است فقط راديوتراپي را به عنوان درمان اصلي دريافت كنيد.
استفاده از شيمي درماني كمكي (ادجوانت) بعد از برداشتن كامل سرطان ريه مرحله  IIدر آزمايشگاه هاي باليني مورد
مطالعه قرار گرفته است و نقش مفيدي براي آن پيدا نشده است به همين دليل در بيرون از آزمايشگاه هاي باليني مورد
استفاده قرار نمي گيرد .اگر شما نتوانيد جراحي را تحمل كنيد از شيمي درماني به همراه پرتودرماني استفاده مي شود.

مرحله  :IIIAاگر شما  NSCLCمرحله  IIIAداريد درمان شما وابسته به محل قرارگيري سرطان در ريه شما و درگيري
عقده هاي لنفاوي دارد.
اگر جراح شما فكر مي كند كه همه سرطان را مي تواند با موفقيت خارج كند از جراحي به تنهايي استفاده مي شود .ممكن
است گاهي اوقات از پرتودرماني همراه با جراحي يا شيمي درماني بعد از جراحي استفاده شود .برخي پزشكان با هدف
كوچك كردن تومور سرطاني و برداشتن كامل آن توسط جراحي از شيمي درماني يا پرتودرماني يا هر دو قبل از جراحي
استفاده مي كنند .اخيرا مطالعات نشان داده است كه شيمي درماني قبل از جراحي ممكن است بقاي بيمار و شانس
بهبودي را افزايش دهد .آزمايشات باليني اين درمان هنوز در حال پيشرفت مي باشند.
اگر شما به دليل مشكالت پزشكي ديگر قادر ب ه تحمل جراحي نيستيد ،سرطان شما بوسيله پرتودرماني يا تركيي از
پرتودرماني و شيمي درماني مورد درمان قرار مي گيرد .چندين آزمايش باليني براي مشخص كردن بهترين درمان براي
افرادي با اين مرحله از سرطان ريه در حال انجام است.
گاهي اوقات از براكي تراپي استفاده مي شود .يا در برخي موارد ليزر مي تواند از برونكوسكوپب عبور كرده و بخشي از
سرطان موجود در راه هوايي را تخريب كند.

مرحله  :IIBمرحله  IIBاز  NSCLCگسترش وسيعي يافته و بايد به طور كامل بوسيله جراحي برداشته شود .اگر شما
در سالمتي نسبتا خوبي هستيد ممكن است بوسيله تركيبي از پرتودرماني و شيمي درماني به شما كمك شود .در برخي
موارد ممكن است بعد از شيمي درماني يا پرتودرماني تحت جراحي قرار بگيرد .آزمايشات باليني متعددي براي مشخص
كردن بهترين درمان براي افرادي با اين مرحله از سرطان در حال انجام است.

مرحله  :IVچون اين مرحله از س رطان به ارگانهاي دور گسترش يافته ،درمان معموال غير ممكن است .هدف استفاده از
هر گونه درمان تهاجمي بايد براي شما و خانواده تان مشخص شود .اگر شما حال عمومي نسبتا خوبي داريد شيمي درماني
مي تواند به شما كمك كند تا زندگي طوالني تري داشته باشيد حتي اگر باعث بهبود شما نشود .همچنين شيمي درماني
باعث مي شود شما احساس بهتري داشته باشيد .اگر راه هوايي شما توسط سرطان مسدود شده است استفاده از براكي
تراپي يا كاربرد ليزر از طريق برونكوسكوپ جهت تخريب بخشي از سرطان موجود در راه هوايي يا كاربرد ليزر از طريق
برونكوسكوپ جهت تخري ب بخشي از سرطان موجود در راه هوايي جهت درمان تا حدي مفيد خواهد بود .پرتودرماني
خارجي مي تواند عوارض ناشي از سرطان ريه مثل درد استخواني ناشي از متاستاز و عاليم سيستم عصبي را درمان كند.
اگر شما سرطان پيشرفته داريد يا حال عمومي خوبي نداريد ،مراقبتهاي تسكيني و برنامه هاي خوب يك آسايشگاه مي
تواند به شما كمك كند .بسيار از افراد مبتال به سرطان ريه نگران درد هستند شما نيز ممكن است اينچنين باشيد .همانطور
كه سرطان در اطراف اعصاب اصلي رشد مي كند باعث ايجاد درد مي شود .با اين وجود شما مي توانيد به طور كامل
اطمينان داشت ه باشيد كه اين درد با دارو كنترل مي شود .گاهي اوقات پرتودرماني به شما كمك مي كند .اين بسيار مهم
است كه شما با پزشكتان مشورت كنيد و دستورات درماني الزم را بخواهيد.
اگر شما شيمي درماني مي شويد ولي هنوز احساس بهبودي نداريد ممكن است به مراقبتهاي تسكيني نيز نياز داشته
باشيد .يك نوع دوم از شيمي درماني ممكن است به شما كمك كند كه احساس بهتري داشته باشيد حتي براي يك زمان
كوتاه يك داروي جديد كه مهاركننده گيرنده فاكتور رشد اپيدرمال مي باشد (يك گيرنده تنظيم كننده رشد در روي سطح
بسياري از سلولهاي سرطاني ريه) در  %15از بيماران مبتال به  NSCLCكه تحت شيمي درماني قرار گرفته اند موثر بوده
است از جمله كارسينوم برونكوالويوالر .اين داروي جديد  gefitinibيا  Iressaيا  ZD1839ناميده مي شود .حتي اگر
سرطان ريه شما قابل درمان نباشد شما بايد سعي كنيد بهترين زندگي را با ارزش دادن به هر روزتان ايجاد كنيد .اين بدان

معني است كه شما بايد تا آنجا كه امكان دارد فاقد عاليم باشيد .اگر شما مي خواهيد به درمان ضد سرطان ادامه دهيد
ممكن است به فكر مشاركت در يك آزمايش باليني باشيد كه از داروهاي شيمي درماني جديد يا داروهاي جديدتر ديگر
از قبيل داروي متوق ف كننده توليد رگهاي خوني جديد (آنژيوژنزيس) يا مواردي كه با عملكرد فاكتور رشد مداخله مي
كنند از قبيل  Iressaيا داروهاي وابسته ديگر ،ايمونوتراپي يا ژن تراپي استفاده مي كنند .اين موارد انتخابهاي ارزنده اي
هستند كه ممكن است تاثير مفيدي در شما داشته باشد همانطور كه در آينده نشان خواهد داد.

سرطان سلول كوچك ريه )(SCLC
اين نوع از سرطان معموال به دو مرحله محدود يا گسترش يافته تقسيم بندي شده است .مطالعات نشان داده است كه اين
نوع از سرطان ريه معموال گسترش يافته بوده و بوسيله گذشت زمان يافت مي شود (حتي اگر گسترش يافته باشد بوسيله
اشعه  Xيا تستهاي تصويربرداري ديگر نشان داده نمي شود) بنابراين  SCLCرا فقط بوسيله جراحي نمي توان درمان
كرد.

مرحله محدود :حتي اگر شما مرحله محدود  SCLCرا داشته باشيد شما شيمي درماني را دريافت خواهيد كرد .اگر شما
فقط يك نودول منفرد در ريه خود داشته باشيد و هيچ يافته اي از سرطان در جاي ديگر نباشد پزشكان شما ممكن است
در مرحله اول اين نودول را بوسيله جراحي خارج كنند .بعد از آن شيمي درماني شروع مي شود .رايجترين درمان بكار
رفته تركيبي از دو يا بيشتر از داروهاي شيمي درماني مي باشد كه شامل سيس پالتين يا كاربوپالتين در تركيب با اتوپسايد
معموال براي حدود شش ماه است .آزمايشات باليني در حال بررسي اضافه كردن توپوتكان يا پاكليتاكسل در بهبودي بقاي
بيماران مي باشند.
مطالعات بسياري در حال انجام است جهت بررسي اينكه آيا پرتودرماني سينه (معموال وسط جايي كه سرطان به عقده
هاي لنفاوي گسترش مي يابد) بقاي بيمار را نسبت به شيمي درماني افزايش خواهد داد .اين مطالعات نشان داده كه
پرتودرماني اگر زود انجام شود نقش سودمندي خواهند داشت .پرتودرماني غالبا همراه با شيمي درماني انجام مي شود .هر
چند اين روش خطر عوارض جانبي ناشي از درمان را افزايش خواهد داد .شما ممكن است در اثر پرتودرماني دچار سختي
تنفس به علت آُيب به ريه و بلع مشكل به علت آسيب به مري شويد.

اگر شما بيماري شديد ريوي (عالوه بر سرطان ريه) يا ساير مشكالت جدي را داشته باشيد تحت پرتودرماني قفسه سينه
قرار نخواهيد گرفت .گاهي اوقات اگر  SCLCخيلي لوكاليزه باشد تحت درمان با جراحي بهمراه شيمي درماني قرار مي
گيرد.
 SCLCمعموال به مغز گسترش مي يابد .اگر اقدامات پيشگيرانه انجام نشود حدود  %50از افراد مبتال به  SCLCدچار
متاستازهاي مغزي خواهند شد .به همين دليل اگر شما به درمان اوليهخوب پاسخ داده ايد ،ممكن است جهت جلوگيري
از متاستازهاي مغزي تحت پرتودرماني قرار بگيرد .اين درمان ممكن است امكان شما براي بقاي طوالني را افزايش دهد.
مشكلي كه پزشكان در برخي بيماران به عنوان عارضه جانبي پرتودرماني مغز گزارش كرده اند اختالل در حافظه و بد قلقي
مي باش د .اما كامال آشكار نشده است كه اين عاليم بطور مستقيم ناشي از پرتودرماني باشد .اگر شما بهبودي كامل (يعني
همه سرطان از بين رفته باشد) بعد از شيمي درماني بدست آوريد پزشكان پرتودرماني به مغز را سفارش مي كنند .مطالعات
نشان داده است كه پرتودرماني پيشگيرانه به مغز يك شانس براي بقاي بيشتر است.
اگر شما تحت درمان با شيمي درماني با يا بدون پرتودرماني قرار گرفته ايد بدين معني مي باشد كه تومور شما كوچك
خواهد شد و شما به بهبودي خواهيد رسيد هر چند بزودي يا بعدها سرطان شما ممكن است شروع به رشد مجدد كند.
ميزان بقاي يكساله براي بيماراني با  SCLCمحدود كه توسط شيمي درماني و پرتودرماني (مناسبترين گروه) درمان شده
اند حدود  %60است .اين ميزان به  %30براي دو سال و  %10براي پنج سال كاهش خواهد يافت .بعلت عدم موفقيت كامل
اين روشها پزشكان در حال مطالعه راههاي ديگر براي درمان اين سرطانها مي باشند .آزمايشات باليني با داروهاي شيمي
درماني جديد يا درمانهاي جديد ديگر از قبيل ايمونوتراپي يا ژن تراپي يك انتخاب ارزنده براي بيماران آينده مي باشد.

مرحله گسترش يافته :اگر شما  SCLCگسترش يافته داريد شيمي درماني عاليم شما را درمان كرده و فرصت ادامه حيات
بيشتري به شما مي دهد .شانس كوچك شدن سرطان شما با شيمي درماني  %70-80مي باشد .كربوپالتين يا سيس
پالتين با اتوپسايد رايجترين داروهاي مصرفي مي باشند .برخي پزشكان دوزهاي بيشتري از داروهاي شيمي درماني را
همراه با داروهاي سازنده سلولهاي خوني (فاكتورهاي محرك كولوني) تجويز مي كنند .ولي هنوز آشكار نشده كه اين روش
نتايج شيمي درماني را بهتر مي كند .با اين وجود باالخره سرطان به شيمي درماني مقاوم مي شود .نوع دوم شيمي درماني
را نيز مي توان استفاده كرد ،برخي از بيماران به اين روش پاسخ مي دهند هر چند براي يك دوره كوتاه مي باشد .اين

داروها مي تواند شامل سيكلوفسفاميد ،دوكسروبيسين ،وين كزيستني ،ايفوسفاميد ،توپوتكان ،پاكليتاكسل ،متوتروكسات،
وينورلبين ،جم سيتابين ،ايرينوتكان و داكتاكسل در تركيبهاي مختلف باشند .پرتودرماني گاهي اوقات براي كنترل عاليم
ناشي از رشد سرطان در ريه يا گسترش به استخوانها و مغز استفاده مي شود.
-

در حدود  %20-30از افراد مبتال به  SCLCگسترش يافته بمدت يكسال زندگي مي كنند.

-

ميزان بقاي دو ساله اين افراد به  %5مي رسد.

-

ميزان بقاي پنج ساله افراد مبتال به  SCLCپيشرفته فقط  %1-2است.

اگر شما آنقدر بد حال هستي د كه قادر به دريافت شيمي درماني نباشيد بهترين كار دريافت اقدامات حمايتي مي باشد.
اين شامل درمان هر گونه درد مشكالت تنفسي يا ساير عاليمي است كه شما داريد .اگر شما سرطان ريه گسترش يافته
داريد درد يك مشكل بزرگ مي باشد .رشد سرطان در اطراف اعصاب اصلي ممكن است باعث ايجاد دردهاي شديدي شود،
با اين وجود دارو مي تواند به طور موثري درد را تسكين دهد .پرتودرماني نيز ممكن است سودمند باشد .مهم اين است كه
شما از فوايد اين درمانها بهره ببريد.
حتي اگر شما سرطان ريه غيرقابل عالج داريد شما بايد از تك تك روزهايتان بهترين استفاده را ببريد .و اين مستلزم آن
است كه شما تا حد امكان فاقد عاليم باشيد .شما ممكن است در يك آزمايش باليني كه شامل داروهاي شيمي درماني
جديد يا ساير درمانهاي جديد از قبيل آنتي آنژيوژنيك تراپي ،ايمونوتراپي يا ژن تراپي است شركت كنيد .اين مي تواند
يك انتخاب ارزنده براي بيماران آينده باشد.

چه سواالتي را شما درباره سرطان ريه بايد از پزشكتان بپرسيد؟
بسيار مهم است كه شما در گفتگو با تيم مراقبت سرطان صادق باشيد .آنها مي خواهند به همه سواالت شما پاسخ دهند
هر موضوع هر چند ازنظر شما معمولي باشد آنها پاسخ مي دهند.
-

من چه نوع از سرطان ريه را دارم؟

-

اولين محلي كه سرطان به آنجا گسترش مي يابد كجاست؟

-

سرطان من در چه مرحله اي است و اين به چه معني مي باشد؟

-

چه انتخاب هاي درماني براي من وجود دارد؟

-

شما چه درماني را پيشنهاد مي كنيد و چرا؟

-

ميزان بقاي من با توجه به نوع سرطانم چقدر است؟

-

عوارض حانبي ناشي از درمان كدامند؟

-

با اين درمان چقدر احتمال عود سرطان وجود دارد؟

-

من چه كارهايي را بايد انجام بدهم تا براي درمان آماده شوم؟

عالوه بر اين سواالت شما بايد از خودتان نيز سواالتي بپرسيد .به عنوان مثالف شما ممكن است اطالعات بيشتري درباره
زمان هاي بهبو دي بخواهيد تا برنامه كاري خود را تنظيم كنيد .يا ممكن است شما درباره نظريه دوم و آزمايشات باليني
سوال كنيد چون ممكن است شما واجد شرايط اين روش ها باشيد.

بعد از درمان براي سرطان ريه چه اتفاقي مي افتد؟
مراقبت هاي پيگيري بعد از درمان مهم هستند .تيم مراقبت از سالمت براي شما توضيح مي دهد كه به چه تست هايي
نياز داريد و آنها غالبا آنها چگونه انجام ميشود .تالش كنيد تا همه مالقات ها با تيم مراقبت سرطان خود را انجام دهيد و
دستورات آنها را به دقت پي گيري كنيد .تيم مراقبت از سرطان نوع تست ها و چگونگي انجام آنها را براساس نوع سرطان
ريه ،مرحله آن در زمان تشخيص و پاسخش به درمان مشخص خواهد كرد.
-

پزشك شما يك شرح حال و معاينه كامل انجام مي دهد تا عاليم و نشانه هاي جديد را كه نشان گر بهبود يا
پيشرفت سرطان است بررسي كند.

-

عكس برداري از قفسه سينه با اشعه ايكس براي بررسي عود يا وجود تومور جديد انجام مي شود .ممكن است
يك سرطان ريه جديد در حال ايجاد باشد.

-

تست هاي خوني براي كمك به بررسي عود سرطان يا عوارض جانبي ناشي از درمان انجام مي شود.

-

تست هاي خوني و تصويربرداري اضافي ممكن است برپايه نتايج تستها و معاينات روتين انجام شود.

شما بايد هر گونه عود يا ايجاد عاليم جديد را گزارش كنيد تا پزشكتان از آن آگاه باشد و همه مشكالت وابسته به عود
سرطان يا عوارض جانبي درمان را بي درنگ مورد بررسي قرار دهد.

هر نوع درمان براي سرطان ريه داراي يك سري عوارضي است كه ممكن است براي چندين ماه و برخي عوارض تا آخر
عمر پايدار بماند .شما مي توانيد با آگاهي از عوارض جانبي قبل از شروع درمان سرعت بهبودي خود را افزايش دهيد .شما
مي توانيد قدمهايي براي پيشگيري از آنها برداشته يا زمان باقي ماندن آنها را كوتاه كنيد.
بخاطر داشته باشيد كه بدن شما منحصر بفرد است و بنابراين شما نيازهاي روحي وشرايط شخصي مخصوص به خودتان
را دارا هستيد .به همين دليل سرطان شما مشابه با سرطان شخص ديگري نمي باشد .هيچكس نمي تواند دقيقا پيش بيني
كند شما چگونه به سرطان و درمان آن پاسخ مي دهيد .آمارها يك تصوير كلي ارايه مي دهند ،اما شما ممكن است داراي
يك قدرت خاص از قبيل سيستم ايمني بسيار سالم ،تاريخچه غذايي خوب ،حمايت خانوادگي قوي يا يك اعتقاد روحي
قوي باشيد .همه اينها داراي يك تاثير نيرومند در مقابله شما با سرطان مي باشد.
اگر شما در حال درمان براي سرطان هستيد آگاه باشيد كه مبارزه اي در بدنتان در حال انجام است .پرتودرماني و شيمي
درماني خستگي ناشي از بيماري را افزايش مي دهند .شما بايد به اندازه كافي استراحت كنيد تا در مواقع بيرون رفتن
احساس بهتري داشته باشيد .ورزش كردن به شما احساس بهتري مي دهد .از تيم مراقبتي خود بپرسيد آيا درمان ممكن
است باعث محدوديت برنامه هاي ورزشي يا فعاليت هاي ديگر شود.
شما مي توانيد به خودتان كمك كنيد تا سالم و فعال بمانيد .بعد از تشخيص سرطان ريه بسيار مهم است كه شما سيگار
را ترك كنيد .ترك سيگار باعث بهبود اشتهاي شما و افزايش سالمتي شده و شانس شما براي ايجاد يك سرطان جديد را
كاهش ميدهد.
از تيم مراقبتي خود بخواهيد تا در ترك سيگار به شما كمك كنند .يك رژيم غذايي متعادل از غذاي سالم مثل ميوه جات
فراوان ،سبزيجات و انواع غالت انتخاب كنيد .براي بدست آودرن قدرت قبلي خود سعي كنيد چندين ساعت در هفته
ورزش كنيد .تيم مراقبتي شما مي تواند انواع ورزشهاي مناسب را به شما آموزش دهد.
تشخيص و درمان مناسب سرطان موضوع اصلي زندگي شما و فرد مراقبت كننده از شما مي باشد .قبل از اينكه به نقطه
اي برسيد كه احساس خرد شدن كنيد با گروه حمايت محله اتان تماس بگيريد .آنها گروههايي هستند كه به آساني قابل
دسترسي بوده و حمايتهاي روحي ،دوستانه و همدردي مي كنند .تيم مراقبتي شما مي تواند سازمانهاي ديگري را به شما
معرفي كند كه به شما در جهت بهبودي كمك كند.

تحقيقات و درمانهاي جديد براي سرطان ريه چيست؟
انتظار مي رود كه پيشرفت در پيشگيري تشخي ص زودرس و درمان بر پايه تحقيقات جاري جان هزاران انسان را در هر
سال نجات دهد .تحقيقات بر روي سرطان ري در مراكز پزشكي سراسر دنيا در حال انجام است.

پيشگيري
درحال حاضر بهترين راه مبارزه با سرطان ريه پيشگيري است .اگرچه دهها سال از زمان كشف ارتباط ما بين سيگار و
سرطان ريه گذاشته است اما دانشمندان هنوز معتقدند  % 85-90از موارد سرطان ريه در ارتباط با سيگار مي باشد.
تحقيقات در زمينه موارد زير هنوز در حال انجام است.
-

راه هاي كمك به افراد سيگاري از طريق مشورت جايگزيني نيكوتين و داروهاي ديگر.

-

راه هايي كه افراد جوان را متقاعد كنيم كه هرگز سيگار را شروع نكنند.

-

مشخص كردن برخي تفاوتهاي ارثي در برخي ژنها كه افراد سيگاري يا افرادي را كه در معرض دود سيگار قرار
مي گيرند به طور استثنايي در برابر سرطان ريه محافظت مي كند.

اگرچه محققين مصرف برخي ويتامينها و داروها را براي پيشگيري از سرطان ريه در افرادي كه در معرض خطر باال هستند
پيشنهاد كرده اند اما زمان زيادي براي اثبات اين يافته ها نياز است .به همين دليل اكثر محققين دستورات غذايي انجمن
سرطان آمريكا (از قبيل انتخاب غذاهايي با منشا گياهي و خوردن بيش از پنج وعده ميوه جات و سبزيجات در روز) را
بهترين استراتژي مي نامند.

تشخيص زودرس
در حدود بيست سال قبل مطالعات بزرگي انجام شد جهت بررسي اينكه آيا عكسبرداري با اشعه ايكس از قفسه سينه و
بررسي سلولهاي خلط مي تواند باعث نجات زندگي افراد شود .اكثر محققين به اين نتيجه رسيدند كه اين تستها به اندازه
كافي براي تشخيص زودرس سرطان ريه كافي نبوده و خطر مرگ ناشي از سرطان ريه را كاهش نمي دهد .با اين وجود
برخي محققين درباره تجزيه اطالعات و رسيدن به بهترين راه و ادامه بحث مخالفت كردند.

محققين بسياري معتقدند كه تكنولوژي جديد امكان تشخيص زودرس سرطان ريه را امكانپذير مي سازد .نتايج مقدماتي
نشان داده كه توموگرافي كامپيوتري مخصوص كه بنام سي تي اسكن مارپيچي ناميده مي شود قادر است سرطان ريه را
در مراحل اوليه تشخيص دهد .يك آزمايش باليني بزرگ كه بنام آزمايش غربالگري عمومي ريه ) (NLSTناميده مي شود
جهت بررسي اينكه آيا سي تي اسكن مارپيچي مي تواند جان افرادي را كه در معرض خطر باالي سرطان ريه هستند نجات
دهد در حال انجام است .براي اطالعات بيشتر درباره  NLSTاز انجمن سرطان آمريكا يا موسسه سرطان ملي پرسش
كنيد .در بررسي ديگري از روشهاي جديد و حساس جهت تعيين سلولهاي سرطاني در نمونه خلط استفاده مي شود.
محققين اخيرا تغييرات متعددي را يافته اند كه غالبا روي  DNAسلولهاي سرطاني اثر مي كند .مطالعات اخير در حال
بررسي تستهاي تشخيصي جديدي بر روي  DNAسلولهاي سرطاني است تا اثر آن را در تشخيص زودرس سرطان ريه
مشخص كند.

درمان
شيمي درماني :اگر چ ه داروهاي شيمي درماني اخيرا چندان گسترش نيافته اند اما داروهاي جديدتر از خواص سمي و
عوارض جانبي كمتري برخوردارند .گاهي اوقات پزشكان در برخي موارد از داروهاي قديمي تر با عوارض جانبي بيشتر
استفاده ميكنند .مطالعات ديگري در حا بررسي بهترين راه براي تركيب شيمي درماني با پرتودرماني و كاهش عوارض
جانبي داروهاي شيمي درماني مي باشد.
ژن درماني :مطالعات زيادي در طول بيست سال گذشته جهت بررسي اينكه چگونه تغييرات  DNAباعث ايجاد سرطان
در سلولها مي شود و چگونه  DNAپاسخ سيستم ايمني را نسبت به سلولهاي سرطاني تنظيم مي كند انجام شده است.
محققين بسياري معتقدند پيشرفت در اين زمينه مي تواند در درمان سرطان ريه از طريق ژن درماني بسيار موثر باشد.
محققين در حال بررسي روشهايي براي تغيير  DNAسرطان ريه از خارج هستند تا سلولهاي سرطاني بهتر شناسايي شده
و توسط سيستم ايمني فرد بيمار مورد حمله قرار بگيرد .آنها ر حال بررسي روشهايي براي ترميم  DNAهستند كه عامل
اصلي جهش ژن تبديل كننده سلولهاي ريه به سلولهاي سرطاني مي باشد.
اين موارد و ساير استراتژي هاي ژن درماني در فاز  Iآزمايش باليني مورد بررسي قرار گرفته است و برخي نتايج اميدواركننده
اي را نشان داده است .در يك مطالعه يك ژن كه ماده سركوب كننده تومور بنام  P53را مي سازد در ژن يك ويروس

تغيير يافته جايگزين شد و ويروس به بدن بيمار مبتال به سرطان ريه تزريق شد ،در برخي بيماران اين تومورها كوچك
شدند.
درمانهاي هدفدار :داروهاي جديدي كه آنژيوزنز را مهار مي كنند و موارد ديگر كه مهاركننده فاكتورهاي رشد و گيرنده
آنها مي باشند در اين گروه از درمان سرطان ريه بررسي مي شوند .برخي از اين موارد كاربرد موفقيت آميزي براي انواع
ديگر سرطانها دارند.
براي رشد سرطانها رگهاي خوني بايد گسترش يابند تا سلولهاي سرطاني تغذيه شوند .اين مراحل بنام آنژيوژنز ناميده مي
شوند .داروهاي جديد ممكن است در متوقف كردن رشد سرطان ريه بوسيله جلوگيري از ايجاد رگهاي خوني جديد موثر
باشند .چندين از اين نوع داروها در آزمايشگاههاي باليني در حال بررسي هستند و انتظار مي رود مصرف داروهاي
آنژيوژنزيس بزودي آغاز شود .محققين دهها سال است كه مي دانند سرطان سلول سنگفرشي حنجره (و ساير مناطق سر
و گردن) با افزايش غيرطبيعي گيرنده هاي فاكتور رشد همراهند .فاكتورهاي رشد مواردي شبيه هورمون هستند كه به
گيرنده ها مي چسبند و باعث رشد و تقسيم سلولهاي هدف ميشوند .افزايش بيش از حد گيرنده ها يك دليل براي رشد
غيرطبيعي سلولهاي سرطاني حنجره مي باشد.
چندين داروي جديد كارشان بلوك گيرنده فاكتور رشد اپيدرمال (يا  )EGFو انكوپروتين  HER-2مي باشد .بوسيله
بلوك گيرنده ها سرعت رشد و تقسيم سلولهاي سرطاني كاهش مي يابد .برخي از اين داروها ممكن است باعث افزايش
حساسيت سلولهاي سرطاني به شيمي درماني و پرتودرماني شوند.
داروهاي متعددي كه گيرنده هاي  EGFرا بلوك مي كنند در آزمايشگاههاي باليني در حال آزمايش هستند تا ببينيم آيا
مي توانند براي افرادي با سرطان سلول غيركوچك ريه كمك كننده باشند .اينها شامل  (Tarceva) OSI-774و
ستوكسيمب ) (Erbitux, C225مي باشند Iressa .بوسيله  FDAبعنوان يك داروي منفرد براي بيماراني با NSCLC
گسترش يافته مورد تاييد قرار گرفته است .اين دارو در حال حاضر براي بيماراني تجويز مي شود كه سرطانشان با وجود
شيمي درماني با پالتينيومبيسد و داكتاكسل ادامه و پيشرفت مي كند .اين درمان به  %10از بيماران مبتال به سرطان ريه
در جاييكه درمانهاي ديگر عملكرد طوالني ندارند كمك كرده است .مطالعات ديگري در حال انجام است جهت آموختن
اينكه چگونه اثرات خوب اين درمان قابل افزايش است .يك روش پيشنهادي تركيب  Iressaبا ساير داروهاي شيمي
درماني است .آزمايشات باليني هنوز در حال پيشرفت مي باشند.
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