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ماران و خانواده با بيمارييكي از مهم ترين عللي كه توان بي بارزه  ها را در م باز ميهاي آن ونيز از دارد، هاي مهلك 

ست كه عامه مردم درباره آن  ست، عدم آگاهي و اطالعات كمي ا داليلي كه اين بيماري براي عموم مردم وحشتناك ا

هاي مبارزه روحي و همه جانبه با اين بيماري آگاه شدن عموم مردم از نحوه شكل گيري دارند. لذا يكي از بهترين راه

 . ها و به خصوص سرطان ريه استو پيشرفت سرطان

صول كتاب  صل نامه، ترجمه يكي از ف شماره ف صد آن داريم كه در هر  سرطان ريه»از اين پس، ق را كه « راهنماي 

كليه حقوق و چاپ آن متعلق به انجمن اتحاد براي حمايت، پشتتتيباني و آموزب بيماران ستترطان ريه استتت، چاپ 

 شويم و در اسرع وقت به آنها پاسخ خواهيم گفت.يكنيم. از اينكه سواالت خود را با ما در ميان بگذاريد خوشحال م

كنند، و آنهايي كه در آينده با اين بيماري تشتتصي  ترجمه اين كتاب به تمام كستتاني كه با ستترطان ريه زندگي مي

شما به شوند، تقديم ميداده مي شد، اميد و روحيه را براي  شود. ما اميدواريم كه اطالعاتي كه در اينجا ارايه خواهد 

 ارمغان آورد، و به شما روحيه ببصشد.

شتتود. آنهايي كه اگر چه ديگر اند، تقديم مياين كتاب هم چنين به تمام كستتاني كه از اين بيماري مهلك جان باخته

ساني كه براي حمايت از مبتاليان با اين بيماري فعاليت  سط ك ضور آنها با تمام وجود تو ستند، ولي ح در ميان ما ني

 شود.يكنند، حس ممي

شما كمك مي ست، كه به  ست. هدف ما از خلق آن، ارايه اطالعاتي ا شما ا سرطان ريه براي  كند، به كتاب راهنماي 

توانيد، به خوبي با اين بيماري زندگي كنيد. بدون توجه به پيش آگهي بيماريتان، شما مجبور نيستيد اي كه مياندازه

تواند روي اثري كه سرطان بر زندگي شما دارد، تأثير حيه مثبت ميكه يك قرباني سرطان ريه باشيد. داشتن يك رو

 مهمي بگذارد. 

تواند به شما و بستگانتان كمك كند كه راجع كنيد و درمان آن، مييادگيري راجع به اين بيماري كه با آن زندگي مي

صميمبه مراقبت و زندگي شما كهاي آگاهانه بگيريد. آگاه بودن ميتان ت سب ترين تواند به  مك كند كه بهترين و منا

مراقبت بهداشتي را براي خود پيدا كنيد و به شما در برنامه ريزي و آماده بودن در برابر آينده و بهبود كيفيت زندگي 

هايي كه مصت  به خودتان استتت، در مورد درمان، و نحوه توانيد تصتتميمكمك كند. همزمان به عنوان يك فرد، مي

 ه را اتصاذ كنيد. زندگي با سرطان ري

يابيد، كتاب راهنماي سرطان ريه جايگزيني براي مشاوره اگر چه شما در صفحات پيش رو، اطالعات بسيار مفيدي مي

 هاي پزشكي نيست. تصصصي و مراقبت

ست. لطفاً در مورد برنامه درماني  ست و در مورد هر فرد متفاوت ا صي ا ص ضوعي پيچيده و تص سرطان ريه مو درمان 

شما را ميخود ا شصي   شما و ت ستند كه  شورت بصواهيد. آنها ه ست خود م شك معالج و انكولوژي سد. اگر ز پز شنا

 احساس كرديد كه به اطالعات اضافي نياز داريد، نظرات اضافي را جويا شويد. 

واالت و اظهار كنيم كه ارتباط خوبي با مراقبان بهداشتي درماني خود داشته باشيد. با پرسيدن سما به شما توصيه مي

توانيد ارتباط درماني خوبي را برقرار كنيد كه شما در اين مبارزه ياري خواهد داد. صحبت نظرات و انتظارات خود، مي

شما كمك كند كه مراقبتاز بيم و اميدهايتان مي شما توانيد به تيم درماني  صر به فردي را به  هاي تصصصي و منح

 ارايه دهند.

 



 بخش اول 

ش ست بدانيم ريه«سرطان ريه»نايي با مفهوم به منظور آ كنند و در هنگام تنفس چه اتفاقي ها چطور كار ميخوب ا

صحبت مي ستانتان در اين رابطه  ستارانتان يا اقوام و دو شما با پزشك و پر افتد. اين آگاهي بصصوص در هنگامي كه 

ساختمان ريهتكنيد، ميكنيد و يا اطالعاتي راجع به بيماري خود جمع آوري ميمي شند. ابتدا با  ها نگاه وانند مفيد با

رسانند و دي اكسيد ها اكسيژن حيات بصش را به بدن ميدهيم كه چگونه ريهكنيم و سپس توضيح ميمصتصري مي

 كنند. كربن را از بدن خارج مي

 ها ریه

هر علتي مصتل شود كل بدن تحت  هر سلولي در بدن برابر عملكرد خود به اكسيژن نياز دارد. اگر جريان اكسيژن به

تأمين ميگيرد. ريهتأثير قرار مي بدن را  ياز  يد كربن ستتتمي را برداشتتتت ها اكستتتيژن مورد ن ند و دي اكستتت كن

شكل ميكنند.هنگامي كه عملكرد ريهمي سالمت شود عملكرد ارگانهاي ديگر بدن نيز مصتل ميها دچار م شود، لذا 

سان تحت تأثير مستقيم سالمت ري ست. ريههان سينه را پر ميها ا ضاي قفسه  سينه از باالي ها ف ضاي قفسه  كنند، ف

كند. ارگانهاي داخل قفسه سينه شود و از پايين تا قسمت شكم ادامه پيدا ميها )زير استصوانهاي شانه( آغاز ميدنده

 شوند. به وسيله قفسه سينه محافظت مي

سينه ناحيه بين ريه سه  سط قف سمت و ستنم»ها در ق شامل قلب، ناي، مري و غدهناميده مي« ديا هاي شود كه 

شود، كه نقش مهمي در عمل تنفس دارد. لنفاوي متعدد است. قفسه سينه از فضاي شكم به وسيله ديافراگم جدا مي

هاي االستتتيك )با حالت ها از رشتتته% حجم تنفس را بر عهده دارد. ريه70ديافراگم عضتتله اصتتلي تنفس استتت و 

شدهارتجاع شكيل  شدن توسط دهد. ريهاند كه به آنها امكان انبساط و انقباض را ميي( ت سالم به دليل پوشيده  هاي 

اي دارند. پرده جنب ستتطح داخلي قفستته را نيز پرده جنب احشتتايي )پلوراي احشتتايي( ستتطح صتتاف و درخشتتنده

رده يا غشتتاب بستتيار لغزنده استتت و به شتتود. اين پپوشتتاند كه به آن پرده جنب جداري )پلوراي جداري( گفته ميمي

 لغزد. هنگام دم و بازدم به آساني بر روي يكديگر مي

ست :  شابه هم ني ست معموالً داراي شكل دو ریه م ست لوب فوقاني، مياني، تحتاني، و كمي از ريه  3ريه را لوب ا

فرو رفتگي استتت به شتتكل لوب دارد و در محل قلب داراي يك  2چپ بزرگتر استتت. ريه چپ به طور طبيعي فقط 

ها به طور شتتود كه در صتتورت نياز به درمانهاي جراحي، ستتگمانهايي تقستتيم ميقلب. هر لوب از ريه به ستتگمان

صي مي صا ستصوانهاي ترقوه قرار دارند، قله ريه اخت سمت باريك بااليي هر ريه كه در زير ا شوند. ق شته  توانند بردا

سمت پايين و پهن ريه شود. ق شيم شود. وقتي نفس ميكه روي ديافراگم قرار دارد قاعده ريه ناميده مي ناميده مي ك

آيند. اين ها پايين ميها به طرف ريهاي از لولهكند و از مجموعهشتتود، عبور ميها داخل ميهوا از درون دهان و بيني

اي با يك شود. درخت نايژهمياي ناميده هاي هوا به علت شباهتشان به يك درخت واژگون، درخت نايژهمجموعه لوله

توانيد ناي خود را در جلوي گردن لمس كنيد. ناي به قسمت قفسه شود. شما ميلوله منفرد بزرگ به نام ناي آغاز مي

سيم ميسينه رو به پايين مي ست و نايژه چپ رود و در محلي به نام كارينا، به دو نايژه تق ست به ريه را شود. نايژه را

شتتوند كه هاي كوچك و كوچكتري تقستتيم ميها به لولهشتتود. در داخل ريه، هر يك از نايژهي ميبه ريه چپ منته

شود كه كيسه هوايي )آلوئول( نام دارد. نايژك )برونشيول( نام دارد. هر نايژك به ساختماني شبيه بادكنك منتهي مي

 300شوند. هر ريه شامل نزديك به يده ميهاي انگور و بسيار كوچكند و فقط با ميكروسكوپ دها شبيه خوشهآلوئول

سيد كربن از همان طريق از  شده و دي اك سيژن از طريق ديوارهاي آلوئول وارد جريان خون  ست. اك ميليون آلوئول ا

 شوند. گردب خون خارج شده و دي اكسيد كربن از همان طريق از گردب خون خارج مي

شند. آنها هم چنين قابليت ارتجاعي دارد كه به ها هاي آلوئولبراي چنين تبادلي بايد ديواره شكننده با سيار نازك و  ب

هاي كوچك، تصريب آلوئول غير قابل برگشت است دهد، درست مانند بادكنكآنها اجازه انبساط و جمع شدن را مي

ر ديواره شتتوند دهاي خوني بدن كه مويرگ ناميده ميترين رگشتتود. كوچكو منجر به نق  دايمي در بافت ريه مي

شتتود. به همين دليل استتت كه ها از هوا جدا ميولها فقط توستتط ديواره آلوئآلوئول وجود دارند. خون داخل مويرگ



شوند. حدود يك ميليارد  سيد كربن معموالً قادرند به راحتي به جريان خون داخل و يا از آن خارج  سيژن و دي اك اك

 راي هر آلوئول سه مويرگ موجود است. ب عبارتي به و  ها وجود دارند،مويرگ در ريه

شبكه پيچيدههاي خوني، ريهعالوه بر رگ ستند كه مايع لنف را حمل مياي از رگها حاوي  ها كنند. اين رگهايي ه

سلول سترب  سؤول گ ستم لنفاوي م سي ستند.  ستم لنفاوي ه سي سمتي از  ستم ايمني بدن براي ق سي هاي مهمي از 

عمل كردن سيستم لنفاوي و نقش آن در سرطان ريه به طور مفصل در بصش دوم توضيح ها است. مبارزه با بيماري

 داده خواهد شد. 

 نقش اكسيژن 

سلول سيژن براي زنده ماندن تمام  شاق مياك ستن سيژن را از هوايي كه ا ست. ما اك كنيم به هاي بدن الزم و حياتي ا

 ميرند.ها و بدن ميآوريم. بدون اكسيژن سلولدست مي

س ستم گردب خون با هم كار ميد سي سيژن را دريافت و وارد گردب خون كنند، آن را به تگاه تنفس و  كنند تا اك

ها در هر نقطه از بدن حمل كنند، و وقتي اكسيژن مصرف و به دي اكسيد كربن تبديل شد، آن ها و سلولتمام ارگان

 ها برده و توسط بازدم از بدن خارج كنند. را به ريه

 تنفس : دستگاه 

هاي تنفستتي استتت كه اجازه عبور هوا به اي از لولهها، بيني، حلق، ناي و مجموعه پيچيدهدستتتگاه تنفس شتتامل ريه

سيار مهمي را انجام ميها را ميداخل و خارج از ريه ضاي بدن وظيفه ب دهند. آنها هوا را براي دهد. در مجموع اين اع

كنند، اين تبادل گازها تنفس ناميده قطه ممكن به گردب خون حمل ميترين ناين تبادل حياتي گازها، به نزديك

 شود.مي

توانند باعث تصريب ناحيه ظريف داخل آلوئول شتوند. تأخير در تبادالت هاي ريوي مثل آمفيزم و سترطان ميبيماري

 حياتي اكسيژن و دي اكسيد كربن، موجب تغيير در ميزان اين دو گاز در خون شود.

شود. همانطور كه در ابتدا گفته شد، اكسيژن هوايي، يا آلوئول، از اكسيژن پر مي در هنگام تنفس كشيدن، هر كيسه

ها، اكستتيژن را به ستتمت هاي قرمز در مويرگكند. گلبولهاي اطراف نفوذ مياز جدار ديوارهاي هر آلوئول به مويرگ

 كند. هاي بدن پمپ ميها به تمام سلوليان شرياندار را از مكنند. سپس قلب خون اكسيژنقلب حمل مي

فايده به نام دي اكسيد كربن نيز رها شوند. اند بايد از شريك محصول سمي بيهايي كه اكسيژن را دريافت كردهسلول

ي هاگردانند تا به وسيله گلبولهاي بدن دي اكسيد كربن را به جريان خون باز ميشود. سلوللذا فرايند معكوس مي

سياهرگ سمت ريهقرمز و از طريق  سپس قلب نيز خون پر از دي اكسيد كربن را به  شوند.  ها ها به طرف قلب حمل 

سيد كربن از مويرگپمپ مي سهكند، جاييكه دي اك سط بازدم از ريههاي هوايي نفوذ ميها به داخل كي ها كند و تو

 ان اندازه وجود اكسيژن براي بدن حياتي است. شود. برداشت مداوم دي اكسيد كربن از بدن به همخارج مي

ها دارد. اين ديوارهاي نازك، به طور طبيعي تبادل اكسيژن و موفقيت اين سيستم بستگي به ديوارهاي ظريف آلوئول

شتتوند، تبادل ها ميكنند. بيماري باعث تصريب نواحي نرم و ظريف آلوئولدي اكستتيد كربن را تستتريع و تستتهيل مي

سيد كربن، را به خطر ميحياتي دو گ سيژن و دي اك هاي غير طبيعي اين دو گاز در بدن اندازند، و موجب ميزاناز اك

 شوند. مي

 دستگاه گردش خون: 

سيار شبيه سيستم تنفسي است. اين دستگاه با يك سيستم گردب خون متشكل از سيستمي از لوله ها است كه ب

آيد. شتتريان شتتود كه از ستتمت راستتت قلب بيرون مينري( شتتروع ميلوله بستتيار بزرگ به نام شتتريان ريوي )پولمو

 روند. ها ميپولمونري به دو شاخه راست و چپ تقسيم شده و هر يك به سمت يكي از ريه

شرياندر داخل ريه سيم ميهاي كوچك و كوچكهاي پولمونر چندين بار به رگها،  شوند، كه كوچكترين جزب تر تق

ها برسند. در اين جا كنند تا به آلوئولها را طي ميهاي نايژكها طول ديوارههستند. آرتريول هااين سيستم، آرتريول

 شوند. ها به نام مويرگ تقسيم ميترين رگآنها مجدداً به كوچك



سيار كم اكسيژن( را به ريه كند، جايي كه اين خون ها پمپ ميقسمت راست قلب خون دي اكسيژنه )حاوي مقدار ب

شود. سپس خون اند، مجدداً اكسيژنه )پر از اكسيژن( ميها را بر گرفتههايي كه آلوئولعبور از داخل مويرگدر حين 

 رود تا از آنجا به تمام بدن پمپ شود. كند و به سمت چپ قلب ميها را ترك مياكسيژنه ريه

ها ن از ستتمت راستتت قلب به ريهتوانند روي عملكرد قستتمت راستتت قلب تأثير بگذارند، چون خوهاي ريه ميبيماري

سمت چپ قلب معموالً تحت تأثير بيماريپمپ مي گيرد. با اين وجود وقتي به دليل بيماري هاي ريه قرار نميشود. ق

 تواند عملكرد قسمت چپ قلب را نيز تحت الشعاع قرار دهد.ها باال برود، ميفشار ريه

 هاي بازخورد نگهداري تعادل: حلقه

هاي هموستتتاتيك )تثبيت كننده( بدن استتت. با تأمين اكستتيژن كافي و برداشتتت دي اكستتيد مكانيزمتنفس يكي از 

هاي بدن كند كه موجب عملكرد مؤثر ستتتلولكربن، دستتتتگاه تنفس به نگهداري محيطي متعادل و ثابت كمك مي

 شود. مي

شدن مكانيزم سيد كربن موجب فعال  سيژن يا دي اك ها را شود كه اين ميزانهايي ميكوچكترين تغيير در ميزان اك

 گردانند. به حد طبيعي باز مي

ها، واكنش طبيعي بدن اين استتت دهيم، مانند دويدن يا باال رفتن از پلهبه عنوان مثال هنگامي كه فعاليتي انجام مي

سريع شتري ميتر تفس ميكه  سعي در جذب هواي بي شيم و  سلولك نياز به  هاي ماهاي درون ماهيچهكنيم. زيرا 

ها، دي اكسيد كربن بيشتري توليد شده اكسيژن بيشتري براي كاركردن دارند. چون به عنوان محصول فعاليت سلول

سريع شود. لذا ما  شتر هم دفع  ست. بايد بي سريعتر ميتر تنفس ميا سيژن به حالت كنيم و قلب ما  طپد، تا ميزان اك

 ايي بدن در پاسخ مستمر به چنين تغييرات محيطي بستگي دارد. طبيعي باز گردد، در حقيقت ادامه حيات به توان

ستگاه تنفس يك  ست. د شبكه ارتباطي پيچيده، به نام حلقه كنترل بازخورد ا تكميل اين خود تنظيمي نيازمند يك 

دهد مثال بسيار خوب از يك حلقه كنترل بازخورد منفي است، به اين صورت كه تغييرات داخل بدن را تشصي  مي

شت اين تغييرات به حالت طبيعي مي و صله فعال ميباعث بازگ ستم به طور هماهنگ با شود. بدن بالفا سي شود. هر 

 كند، براي رسيدن به يك هدف: طبيعي شدن. سيستم ديگر عمل مي

سريع شود، قلب به طور خودكار  سيد كربن در خون زياد  افزايش طپد و تعداد تنفس تر ميهنگامي كه ميزان دي اك

يابد، تا بتواند بالفاصتتله اين ميزان اضتتافي دي اكستتيد كربن را از بدن خارج كند. نتيجه ديگر افزايش بيش از حد مي

شدن بدن )كاهش  سيدي  ست كه موجب ا ها كه نقش شود. در نتيجه كليه( مي PHدي اكسيد كربن در بدن، اين ا

بدن را به حالت طبيعي باز  PHكنند، تا شتتديدتر كار مي حياتي در تنظيم بستتياري از مواد شتتيميايي خون دارند،

يابد تا به ميزان سمي برسند هاي تثبيت كننده بدن، ميزان دي اكسيد كربن مرتباً افزايش ميگردانند. بدون مكانيزم

 كه مرگ نتيجه آن خواهد بود. 

پويتين، كه مغز استتتتصوان را تحريك كند به نام اريترواگر ميزان اكستتتيژن بدن كم باشتتتد، كليه هورموني توليد مي

شود. فقدان گلبول قرمز به ميزان كافي موجب كم مي شتري حمل  سيژن بي شتري توليد و اك كند تا گلبول قرمز بي

تواند نتيجه بيماري يا شتتود. كه عاليم آن خستتتگي، تنگي نفس و ستتر گيجه استتت. كم خوني ميخوني )آنمي( مي

 درمان آن باشد.

كند. اين سيستم به هاي گردب خون و تنفس، نحوه عملكرد بدن را تنظيم ميزخوردي بين سيستماستمرار حلقه با

اي بد كار كند و جريان اكسيژن را مصتل كند، در هر دستگاه حدي حساس است كه اگر سيستم تنفسي درهر نقطه

 شود. و سيستمي در بدن حالت شوك احساس مي

سيب به بافت ريه، كه موجب كاهش توان سصگويي طبيعي به بازخوردهاي بدن ميآ تواند باعث شود، ميايي آن در پا

هاي هوايي، وجود مايع درون ريه، تنفس مشكل شود. تنگي نفس علل ديگري نيز دارد مانند آنمي، مسدود شدن راه

ضطراب، به عالوه چون بدن انرژي زيادي بر اي مبارزه با عفونت ريه )مثل ذات الريه( نارسايي قلب، ضعف عضالني و ا

اي هستند كه بيماران مبتال به شود. تنگي نفس و خستگي دو مشكل عمدهكند، خستگي ايجاد ميبيماري صرف مي

 سرطان ريه با آن روبرو هستند.



 سرطان چيست؟ 

سلولاي از بيماريسرطان مجموعه شد غير قابل كنترل و گسترب غير طبيعي  ست كه با ر شود. ها مشص  ميها ا

سلول سرطان سيم ميهاي طبيعي تغيير پيدا ميموقعي كه  سترب پيدا ميكنند و تق كند، به اين دليل كه شوند گ

سيب مي سم كنترل طبيعي آنها آ سلولمكاني شتر  سلولبيند. بي ستعداد را دارند كه به  سرطاني تبديل ها اين ا هاي 

 افتد. قي بماند اين اتفاق نميشوند، اما تا زماني كه مكانيسم كنترل و ايمني بدن بدون آسيب با

 شوند؟ چه عواملی باعث سرطان می

گيريم، از جمله آزبست و دود تنباكو، در طول مراحل زندگي، ما در معرض عوامل شيميايي محيطي بسياري قرار مي

به  توانند ستتبب تغييرات ژنتيكي شتتده كه منجراشتتعه ويروستتها، و يا حتي عوامل شتتيميايي از بدن خودمان كه مي

ضي از ناهنجاريسرطان مي ستند. هر هاي ژنتيكي كه ميشوند. بع سيده ه شوند به ارث ر سرطان  توانند منجر به 

مارپيچي وجود دارد كه شامل  DNAجفت كروموزوم است. در هر جفت كروموزوم،  23سلول در بدن انسان شامل 

ست،  شامل چندين هزار ژن ا ست.هر كروموزوم   DNAكه هر كدام از آنها قسمت كوچكي از برنامه ژنتيكي زندگي ا

تواند ويژگي منحصر به فرد و يا پيغامي را به بدن انتقال دهد، مثالً رنگ چشمها، و يا اينكه چگونه هستند. هر ژن مي

 اي را تعمير كند. بافت آسيب ديده

در تمايز و رشد آنها رخ دهد.  شماري وجود دارد كه اشتباهات مصتلفياز آنجايي كه تعداد زيادي ژن داريم شانس بي

سلول شكالي كه در  سرطاني وجود دارد، در ژنا سلولهاي  ست كه گردب  هايي كنند. اينها ژنها را اداره ميهايي ا

افتد كه اين شوند سلول تقسيم شود و سرانجام به صورت منطقي بميرد. سرطان موقعي اتفاق ميهستند كه باعث مي

سلژن شند كه  سلول را براي ولها قادر نبا صحيح  ستي هدايت كنند و يا به طور نا ها را براي توليد مجدد خود به در

 شوند سلول نميرد.كنند و يا باعث ميتوليد شدن هدايت مي

شكاالت ژنتيكي متعدد و متفاوتي، اتفاق مي شته ميبه طور عمومي، ا شوند تا افتند كه در طول زندگي روي هم انبا

شد غ سلول ر سرانجام تومور بدخيم به وجود ميسرانجام  شته و  سال  20تا  10آيد. گاهي اوقات، ير قابل كنترل دا

 ممكن است بگذرد قبل از اينكه تومور به اندازة كافي بزرگ شود تا قابل توجه و شناسايي شود. 

هر حال ستالها  محققان در حال كار كردن هستتند تا درمان و دارويي را شتناستايي كنند كه هدف آن ژنها باشتد. به

 كشد تا داروها براي بيماران قابل دسترسي باشد. طول مي

بيماري كه به وسيلة رشد غير قابل كنترل و گسترش سلولهاي بدخيم مشخص  100اي از بيش از مجموعه

 شود. می

 شود: در ادامه انواعي از ژنها كه در ايجاد سرطان نقش دارند، معرفي مي

 ها : انكوژن

سبب جهش مي ست كه  سلولي ا سوول چرخه عمر  سلول طبيعي به شود و مييكي از ژنهاي م تواند باعث تبديل 

كند كه به طور مستمر توليد شود ويا اينكه سلول نميرد. سلول سرطاني شود. به اين ترتيب كه سلول را راهنمايي مي

: اشعه، مواد شيميايي موجود در دود سيگار و انكوژن ممكن است به وسيلة عوامل مسبب سرطان فعال شود از جمله 

ست، ويروس سوز يا آزب ستعد  ها، اين انكوژنمحيط، پنبه ن ست، م شده، فرد را در بافتهايي كه اين ژن موجود ا فعال 

 كند. سرطان مي

 ژنهاي سركوب كنندة تومور: 

هاي ستتركوب كنندة تومور، به ي، ژنباشتتد يا آنتي آنكوژن، به طور طبيعنوع ديگر از ژن، ستتركوب كنندة تومور مي

هاي ستترطاني از ما وستتيلة جلوگيري كردن يا ستتركوب كردن عملكرد آنكوژن و جلوگيري از رشتتد غير منظم ستتلول

صحيح كار نكند، تومور كنند، اگر يكي از ژنمحافظت مي شد، و يا به طور  شته با سركوب كننده تومور وجود ندا هاي 

 ممكن است پيشرفت كند. 

 ها هستند. ان در حال مطالعه براي گسترب داروها و درمانهاي جديدي هستند كه هدفشان ژنمحقق



 :   53Pژن 

اين ژن يك ژن سركوب كننده تومور است كه نقش آن در ايجاد بسياري از انواع سرطانها نشان داده شده است. اين 

 ند كه كليه رشد منظم سلولهاي طبيعي است. كهاي طبيعي وجود دارد، اين ژن هورموني توليد ميژن در تمام سلول

سرطاني بدن فرار مي ضد  ستم مراقبت  سي شي از آن به خاطر ژنتقريباً نيمي از تومورها از   P53هاي كنند. كه بص

شامل ژن سرطان ريه غالباً  سلولهاي  ست. به عنوان مثال،  تغيير يافته در مقادير غير طبيعي  53Pهاي تغيير يافته ا

سلول غير كوچك و % سرطان50در  53Pنجاري در ژنها هستند. ناه هاي ريه % يا بيشتر سرطان90هاي ريه از نوع 

 سلول كوچك وجود دارند. 

 سرطان چقدر شایع است؟ 

انجمن بين المللي سرطان تصمين زده است كه هم اكنون براي تقريباً هشت ميليون آمريكايي زنده تشصي  سرطان 

ست. يك نفر از شده ا سن  3هر  داده  سرطان مبتال مبتال مي 75نفر آمريكايي تا  سرطان، پس از سالگي به  شوند. 

شتتود ستتاالنه، بيش از يك ميليون باشتتد. تصمين زده ميهاي قلبي، دومين عامل منجر به مرگ در آمريكا ميبيماري

شود. تقريباً يازده ميليون مو شصي  داده  سرطان پوست( ت سرطان )به غير از  سال مورد جديد  سرطان از  رد جديد 

 اند. شناخته شده 2000تا  1990

 كند؟ چگونه سرطان گسترش پيدا می

سلول سرطاني قادرند از محلي كه به وجود ميعالوه بر توانايي توليد مثل غير قابل كنترل،  آيند مهاجرت كنند هاي 

هاي توانند به بافتطاني همچنين ميهاي ستترهاي ديگري توليد كنند. ستتلول)متاستتتاز(، و در نقاط ديگر بدن توده

سمت از بدن مي سرطاني، در يك ق سمتهاي ديگر بدن از جمله نزديك تهاجم كنند. يك تومور بدخيم، يا  تواند به ق

ها افتد كه سلولشود. متاستاز زماني اتفاق ميمغز، كبد و يا استصوان گسترب پيدا كند. اين عمل متاستاز ناميده مي

صلي  شروع به از تومور ا ساير نقاط بدن  ستم لنفاوي در بدن حركت و در  سي شده و از طريق جريان خون و يا  جدا 

 رشد كنند. 

كند نوع متفاوتي از سرطان اوليه نيست. بلكه سرطاني است كه به يك سرطان جديد كه در ساير نقاط بدن رشد مي

 شود. سرطان متاستاتيك ناميده مي نقطة ديگر از بدن حركت و شروع به رشد كرده است. اين نوع سرطان،

 دهد؟ تمایز چه معنی می

سلول به طور طبيعي رشد و نمو مي شيد. هنگامي كه  شنيده با سرطان  كند، براي شايد واژة تمايز را در بحث دربارة 

ر شتتود. اين فرايند تمايز ناميده شتتده و منجر به تغييرات غير قابل برگشتتت دانجام يك عملكرد ويژه تصصتتصتتي مي

 شود. ها ميويژگي سلول

ستند كه عملكرد ويژهسلول سلولهاي بالغي ه شبيه اي را انجام ميهاي تمايز يافته  سلول ريه  دهند. به عنوان مثال 

سلول تمايز يافتهسلول ست. هنگامي كه  سلول براي انجام كاري كه ميتر ميهاي ديگر ريه ا تواند انجام شود، اين 

هاي ريه هاي ماهيچه، و سلولهاي قرمز، سلولهاي كامالً تمايز يافته گلبولهايي از سلوللشود. مثادهد، محدود مي

هاي غير طبيعي در اي شروع شود. سلولتواند در طول فرايند تمايز از هر نقطههستند. رشد غير طبيعي در سلول مي

 شكل و عملكرد كمتر سازمان يافته هستند. 

سلول تومورهاي كامالً تمايز يافته سلولشامل  شبيه  ستند كه  ستند كه تومور از آنجا هايي ه هاي طبيعي ارگاني ه

 كنند. هاي طبيعي كار نميها ديگر شبيه سلولشروع شده است. در تومورهاي غير تمايز يافته، اغلب سلول

كنند. يدا ميشتتوند، كمتر و كمتر تمايز پكنند و تقستتيم ميهاي بدخيم يا ستترطاني رشتتد ميهمانگونه كه ستتلول

هاي اند را انجام دهند. عالوه بر ناهنجاريتوانند عملكرد بافتي را كه از آنجا منشتتتا گرفتهستتترانجام، آنها ديگر نمي

 هاي طبيعي اندازه، شكل و ظاهر مصتلفي دارند. هاي سرطاني نسبت به سلولدروني، سلول

سلول صيف ظاهر  سلولهاي تومور در مقواژة تمايز همچنين براي تو سه با  رود. به عنوان هاي طبيعي نيز به كار مياي

هايي هم وجود دارند كه شتتوند، هنوز ستتلولمثال، درون تومورهايي كه تحت عنوان كامالً تمايز يافته طبقه بندي مي



سلول شأ گرفتهشبيه  سلولهاي طبيعي بافتي كه از آن من شند. تومورهاي تمايز يافته، داراي  ستنداند، با كه  هايي ه

 هاي طبيعي ارگان مربوط ندارد. ديگر شباهتي به سلول

 خالصه 

سلول سرطاني ويژگيهمة  سرطاني كه هاي  شابهي دارند، از جمله رشد غير قابل كنترل، با وجود اين،  هاي بنيادي م

شرفت مي شد ميدر يك اندام مانند ريه پي ست، ر صر به فرد ا سرطان منح سيري كه براي آن نوع  ند. و ككند، در م

سرطان ريه وجود دارد. در نتيجه، هر نوع و زير نوعي از يك معموالً زير نوع سرطان خاص، از جمله براي  هايي از يك 

 اي دارد. هاي تشصيصي و درماني بسيار ويژهسرطان خاص نياز به روب

 مفهوم سرطان ریه 

 مقدمه :

شما و تيم يادگيري مطالبي  صميمات مهمي كه  شما براي ت سازي  ست از آماده  سرطان ريه، بصش مهمي ا در مورد 

صل مي شكيتان بايد اتصاذ كنيد. در اين ف شرفت ميپز سرطان ريه پي سرعتي پردازيم به اين كه چگونه  كند، با چه 

سرطان ريه دارد و اينكه اين  شود. هم چنين در اين باره كه چه كسي شانس ابتال بهكند و چگونه پصش ميرشد مي

هاي وابسته پردازيم. سرانجام انواع مصتلف سرطان ريه و بعضي از سرطانباشد، به بحث ميبيماري چقدر متداول مي

 كنيم. به آن را مرور مي

ست كه تا جايي كه مي سيار مهم ا شما بهتر مياين ب نيد كه داتوانيد در رابطه با سرطان ريه بياموزيد. در اين صورت 

 خواهيد و با پيگيري بعد از درمان بيشتر آشنا خواهيد بود. چه چيزي براي درمان مي

 سرطان ریه چيست؟ 

سلول ست كه در  شروع ميسرطان ريه بيماريي ا سرطانهاي ريه  شرفت شود. مثل بقيه  سرطان ريه زماني پي ها، 

هاي سرطاني ريه از جايي كه ل كنترل كنند، سلولهاي طبيعي ريه تغيير و شروع به تقسيم غير قابكند كه سلولمي

ها ميمنشتتتاب مي ند. آن نايي مهاجرت دار بافتگيرند، توا ند  ند همچنان كه ميتوان ند هاي نزديك را درگير كن توان

توانند در نقاط دور بدن تشتتكيل تومورهايي بدهند. اگر ستترطان ريه هاي نزديك را درگير كنند همچنان كه ميبافت

 نشده باشد، سرانجام آن كشنده خواهد بود. درمان 

سرطان ريه ناميده مي شيد كه به عنوان  شنيده با سرطان برونكوژيك را  ست واژة  شود. علت اين نام شما ممكن ا

 شوند.ها شروع ميهاي تنفسي در ريههاي يكي از لولههاي ريه در سلولگذاري اين است كه بيشتر سرطان

سرطان ريه و سرطان ميچندين نوع  صي از  شما كمك كند كه با پزشك و جود دارد. آموختن دربارة نوع خا تواند به 

شيد،  شته با شتر اطالعات دا صميم بگيريد. هر چند بي صحبت كنيد و دربارة درمان خود ت شتي  ساير مراقبان بهدا

 هاي شما با آگاهي بيشتري خواهد بود. سواالت و تصميم گيري

 باشد؟ چقدر شایع میسرطان ریه 

امريكايي  171000تعداد  1998شود. تا پايان سال تر ميباشد و هر روز هم شايعسرطان ريه بسيار بسيار شايع مي

آمريكايي از بيماري در آن سال فوت كردند. سرطان ريه بسيار شايع  160000با سرطان ريه تشصي  داده شدند و 

شايع ست و هر روز  شتر ميشود. ميتر هم ميا شود. اين بيماري يكي از عوامل مهم زان ابتال در بانوان روز به روز بي

سرطان ريه به ميزان  سر جهان وقوع  سرا ست. در  شورها ا ست كه 20مرگ در اغلب ك سال در حال افزايش ا % در 

 باشد. ميزان رشد سريعي براي يك بيماري مي

ست. اما اكنون خانمها به تقريباً برابر با ميزان ابتالي مردان دچار رسيد كه سرطان ريه بيماري مردان اابتدا به نظر مي

سالسرطان ريه مي سرطان ريه در خانمها بين  به ميزان متحير كننده  1992تا  1962هاي شوند، ميزان مرگ از 

ر آنها افزايش يافت. اين افزايش نتيجه مستقيم افزايش در سيگار كشيدن به وسيلة خانمها و حساسيت بيشت 550%

 باشد.زا ميبه تأثيرات سرطان زايي تنباكو و ساير عوامل سرطان

ميرند. صدها بر طبق گزارب سازمان بهداشت جهاني در سراسر جهان، در هر دقيقه سه نفر به دليل سرطان ريه مي

د. سرطان ريه از ها در آينده دچار خواهند شهزار نفر از مردم در روي زمين در حال حاضر سرطان ريه دارند و خيلي



شكل عمده شت جهاني به عنوان م سازمان بهدا شناخته سوي  ست،  شده ا اي كه جهالن در قرن جاري با آن مواجه 

 شده است. 

 كند؟سرطان ریه با چه سرعتی رشد می

ست يكي از سرطان شمندان بر اين عقيده هستند كه سرطان ريه ممكن ا هايي باشد كه رشد كندي دارد. بيشتر دان

كشد سال يا مدت زمان بيشتري طول مي 20يا  10هاي ريه قان سرطان بر اين عقيده هستند كه بيشتر سرطانمحق

شند. به هر حال كه به اندازه شصي  با ست قابل ت سترس ا سيلة تكنولوژي كه امروزه در د شرفت كنند كه به و اي پي

سته شد آه سرطان ريه توانايي اين بيماري به طور عمومي ر سريع به بصشاي دارد.  هاي ديگر بدن سرايت به طور 

شود كه از ميان آن، خون تمام بدن جريان دارد. وقتي كه تومور دارد. به اين دليل كه در يك ارگان حياتي شروع مي

 به اندازة قطعي خود رسيد، ممكن است از اين به بعد سريعاً رشد كند. 

از اينكه با عكس راديولوژي و يا با ستتي تي استتكن، هايي كه ستترطان در حال پيشتترفت استتت، قبل در طول ستتال

MRI  يا و PET Scan ها در حال اتفاق افتادن است. قابل ديدن باشند تغييرات ميكروسكوپي در ريه 

شود، با عنوان : تشصي  و بحث مي 4هاي جديد براي امكان تشصي  زودتر اين تغييرات در بصش بعضي از تكنيك

 مرحله بندي سرطان ريه. 

 شود؟ چگونه سرطان ریه پخش می

مراجعه كنيد(. راه  1ها به بصش هاي خوني هستتتتند )در رابطه با ستتتاختمان ريهها مملو از رگبه اين دليل كه ريه

سلول سبي براي حركت  سمتمنا سرطان ريه به ق سلولهاي  شتر  ستند. بي سرطاني كه وارد هاي ديگر بدن ه هاي 

شوند. كنند و به سرطان متاستاتيك تبديل ميمانند و رشد مياما بعضي هم زنده مي ميرند،شوند ميجريان خون مي

)درمان سرطان متاستاتيك نسبت به سرطان اوليه دشوارتر است. پزشك شما براي تشصي  متاستار در سرطان ريه 

 آزمايشاتي را انجام خواهد داد. 

هاي خوني است. وظيفه هاي لنفاوي شبيه سيستم رگهاي لنفاوي هستند. سيستم رگها همچنين مملو از رگريه

ست كه مايع تميزي را كه لنف ناميده مي ستم لنفاوي اين ا هاي بدن جدا و آن را دوباره وارد گردب شود از بافتسي

 خون كند. 

 هايشتتود. لنف شتتامل ستتلولها جمع ميشتتود و بين ستتلولهاي بدن ميهاي لنفاوي وار بافتلنف با خروج از رگ

سيت ناميده مي ست كه لنفو ستم ايمني ا سيتسي ست كه با ميكروبشوند عملكرد لنفو ها و ديگر چيزهاي ها اين ا

به بدن مبارزه كنند. ستتتيستتتتم لنفاوي، لنفوستتتيت به درون و خارج از ورودي  با بيماري را  هاي مبارزه كننده 

 كند. هاي مصتلف بدن حمل ميساختمان
Lymph:  

ها و آید باكتريها به وجود میهاي لنفاوي وجود دارد و از مایع بافتاف كه در رگمایع نسبببتاز زرد شببف

هاي كند، و لنفوسببيتكند، چربی را از روده كوچك منتقل میها برداشببت میاي را از بافتپروتيين ویژه

 برد.بالغ را به خون می

هاي و ستتتاير مهاجمان خارجي، از جمله ستتتلول هاهاي لنفاوي قرار دارند، كه ميكروبهاي لنفاوي، گرهدر طول رگ

هاي لنفاوي چند برابر و باعث برجستتتگي آنها توانند در گروههاي گير افتاده ميكنند. ستتلولستترطاني، را فيلتر مي

ست، ميمي شده ا سلولشوند. يك غده لنفاوي ناحيه گردن كه بزرگ  ضي از  شد. بع سرطان ريه با شانه  هاي تواند ن

ساير نقاط بدن ميهاي لنفاوي خارج ميسرطان از گره شد روند، جايي كه در آن نقطه قرار ميشوند و به  گيرند و ر

 كنند. مي

 شود؟ چگونه ميزان گسترش سرطان ریه مشخص می

كند و هم در هنگام تشخيص سرطان، دانستن مرحله بيماري شما، در تصميم درمانی كه پزشك اتخاذ می

 بيماریتان نقش بسيار مهمی دارد. چنين در تعيين پيش آگهی 



شود. در هنگام تشصي  سرطان، شود، مشص  ميناميده مي stagingميزان گسترب سرطان از طريق فرايندي كه 

صميم درماني كه پزشك اتصاذ مي شما، در ت ستن مرحله بيماري  كند و همچنين در تعيين پيش آگهي بيماريتان دان

 نقش بسيار مهمي دارد. 

صر كلي صيات تومورها را در ريه stagingدي در فرايند عن صو ست كه خ شص  و ارزيابي كنيد كه اوالً آيا اين ا ها م

هاي لنفاوي اطراف ستترايت كرده و ثالثاً به نقاط ديگر بدن ستترايت ها متمركز شتتده و ثانياً آيا به غدهستترطان در ريه

 كرده است؟ 

كند، اما بدون توجه به اينكه از كجا شروع شده است اگر يدا ميسرطان اغلب در ريه در يك نقطه منفردي گسترب پ

سترب پيدا كند. به طور مشص ، غدد لنفاوي ناف ريه  ساير نقاط بدن گ ست به  شند. ممكن ا غدد لنفاوي در گير با

ستن وارد ريه مي سينه(، اول تجايي كه راههاي هوايي بزرگ و رگهاي خوني از مديا سه  حت شوند )واقع در مركز قف

گيرند. از آنجا، سرطان ممكن است به غدد لنفاوي مدياستينوم و سپس به غدد لنفاوي گردن و يا شكم تأثير قرار مي

هاي تومور وارد جريان خون شتتوند، ممكن استتت به بصش ديگري از ريه، كبد، مغز، گستتترب پيدا كند. اگر ستتلول

 ها، و يا مغز استصوان مهاجرت كنند )متاستاز(.استصوان

 عيين مرحلة سرطان، قدم مهمي است در تعيين ميزان سرطان و تصميم گيري براي درمان.ت

 عوامل خطر ایجاد كننده سرطان ریه 

شصصي ديگر انتقال پيدا كند. هيچ كس در اثر تماس با فردي كه سرطان ريه نمي شصصي به  تواند مثل آنفوالنزا از 

 شود. دي كه سرطان ريه دارد، دچار سرطان ريه نميسرطان ريه دارد و يا در تماس با مايعات بدن فر

آموزيم. توان مقابله كرد، بيشتر ميشوند واين كه با اين عوامل چگونه ميما دربارة چيزهايي كه باعث سرطان ريه مي

سيگار كشيدن دارند. همچنين مي85دانيم كه بيش از ما مي سابقه  سرطان ريه دارند  ر دانيم كه يك نف% افرادي كه 

 شوند هرگز سيگار نكشيده است. نفر كه دچار سرطان ريه مي 6از هر 

 شود. اند كه ماري جوآنا و كوكايين هم باعث افزايش احتمال ابتال به سرطان ريه ميدانشمندان اخيراً نشان داده

 دانيم كه احتمال ابتال به سببرطان ریه درشببود. میسببرطان ریه به وسببيلة چيزهاي زیادي ایجاد می

دانيم كه افراد ممكن است ها و كسانی كه سابقه سيگار كشيدن دارند، بيشتر است. هم چنين میسيگاري

 كه استعداد ژنتيكی براي ابتال به سرطان ریه داشته باشند. 

ستعداد ژنتيكي، ميدانيم كه ژنمي شد و همچنين ميها و يا ا سرطان ريه با سك ابتال به  دانيم تواند باعث افزايش ري

 شوند. كه گاهي اوقات بعضي افراد بدون دليل قابل شناسايي دچار سرطان ريه مي

 . سيگار كشيدن: 1

زماني ها، ريسك ابتال به سرطان ريه به مدت ترين علت ابتال به سرطان ريه است. براي سيگاريسيگار كشيدن شايع

كشند، سني كه سيگار كشيدن شروع اند وابسته است و با تعداد سيگاري كه در روز ميكه در معرض دود سيگار بوده

 شود. شده و تعداد سالهايي كه سيگار كشيده است اندازه گيري مي

سيگار می سيگار میافرادي كه  شند، با ترك  سرطان ریه را كم كنند. ولك ی به هر توانند احتمال ابتال به 

شته هرگز به ميزان احتمال ابتالي فردي  شيدن دا سيگار ك سابقه  سرطان ریه در فردي كه  سك  حال، ری

 رسد. كه سابقه سيگار كشيدن نداشته، نمی

هاي ريه قبل شود. به اين دليل كه بيشتر سرطانخبر خوب اينكه، ريسك ابتال به سرطان ريه با ترك سيگار كم مي

دانيم كه مواجهه با اند، تا چندين سال بعد از ترك سيگار ما ميشوند، چندين سال وجود داشته از اينكه دچار عاليم

تواند ريسك سرطان ريه را افزايش دهد. ما شوند، ميمواد شيميايي خاصي، از جمله آنهايي كه در دود سيگار پيدا مي

سرطان ريه كم نمي سك  سيگار 10شود. به هر حال، ري سابقه سال بعد از ترك  سرطان ريه در افرادي كه  سك  ، ري

شتند  شيدن دا شيدن ادامه مي50% تا 20سيگار ك سيگار ك ست كه هنوز به  ساني ا دهند. اين ميزان خطر به % ك

شته، نميتدريج كم مي شيدن ندا سيگار ك سابقه  سي كه هرگز  سرطان ريه ك سك  سد. شود. ولي به هر حال، ري ر



اند به طور مشصصي باالتر از كساني است كه هرگز سيگار يگار كشيدن داشتهريسك سرطان ريه كساني كه سابقة س

 اند. نكشيده

سيگار  سيگارم را ترك كنم. من نفهميدم چقدر  شت بر اینكه باید قبل از جراحی  جراح من واقعاز تأكيد دا

سخت بود كه ترك كنم به ویژه كهبراي بهبود من بعد از جراحی می شد. واقعاز  صم  تواند بد با شخي براي ت

دچار استرس بودم. اما سيگار را ترك كردم و خيلی خوشحالم كه ترك كردم. )یك بيمار مبتال به سرطان 

 ریه( 

 چرا باید سيگار را ترك كنم؟

كه تا حاال كند با وجود باقي ماندن ريسك، ترك سيگار براي فرد سيگاري بسيار مفيد و قابل توصيه است، فرقي نمي

سرطان ريه  ست و براي او  شته ا شيدن دا سيگار ك سابقه  سي كه  ست. به عنوان مثال، ك شيده ا سيگار ك سال  چند 

باشد، بهتر عمل تشصي  داده شده است، در جراحي و در طول درمان نسبت به كسي كه در حال حاضر سيگاري مي

هاي ريوي مثل برونشيت ، سرعت پيشرفت ساير بيماريكند. به عالوه موقعي كه فرد سيگاري، سيگار را ترك كندمي

كنند، همچنين هايي كه ترك ميكند. ستتيگاريمزمن، بيماري انستتدادي مزمن ريه و آمفزيم در وي كاهش پيدا مي

هاي دهند. يعني بعد از دو سال از ترك سيگار، خطر ابتال به بيماريهاي قلبي خود را كاهش ميخطر ابتال به بيماري

سيگار، هاي قلبي در افراد غيرسيگاري ميدر اين افراد مساوي با خطر ابتال به بيماري قلبي شد. و همچنين با ترك  با

 شود. باشد، نيز كم ميهاي ديگري كه سيگار عامل آنها ميخطر ابتال به سرطان

سيلة دو دست دوم آمريكايي از سرطان ريه كه به و 3000زند كه هر سال آژانس حفاظت محيط زيست تصمين مي

شوند(. زندگي كنند دچار سرطان ريه ميميرند )يعني در اثر دود سيگار فردي كه با آن زندگي ميشود ميايجاد مي

 تواند باعث افزايش احتمال ابتال به سرطان ريه شود. كردن با يك فرد سيگاري مي

 كنند:در مورد افرادي كه با افراد سيگاري زندگی می

شود. در معرض قرار گرفتن دود سيگار افراد ديگر دود فقط به ريسك سالمتي افراد سيگاري محدود نميدود تنباكو 

ست دوم ناميده مي سرطان ريه ميد سك ابتال به  شود. آژانس شود. دود تنباكو در محيط همچنين باعث افزايش ري

تال به ستترطان ريه كه به وستتيلة دود نفر در آمريكا در اثر اب 300زند در هر ستتال حفاظت محيط زيستتت تصمين مي

 ميرند. سيگار افراد ديگر ايجاد شده است، مي

سيگاري مي شغلي كه فرد را با دود زندگي با افراد  شود. همينطور هر  سرطان ريه  سك ابتال به  تواند باعث افزايش ري

ست پرواز در خطوط  سرپر ستوران يا  اي هوايي يا كار كردن در ادارهمحيط مواجه كند، از جمله كار كردن در بار يا ر

 تواند باعث افزايش احتمال ابتال به سرطان ريه در فرد شود.كه اجازه سيگار كشيدن داشته باشند، مي

 . سن و جنسيت : 2

ها ممكن رود بعضي از سلولسن به تنهايي ممكن است ريسك سرطان ريه را افزايش دهد. همينطور كه سن باال مي

شوند. ب ست تصريب  سيم نميا صحيح و طبيعي تق شود. به عالوه شوند، كه مينابراين به طور  سرطان  تواند منجر به 

هاي سرطاني شانس خطاي بيشتري دارند كه كند، بنابراين سلولسيستم ايمني ما با افزايش سن به درستي كار نمي

شده باقي بمانند. همچنين، هر چه زما شف ن ستم مراقبت طبيعي بدن ك سي سيله  شتر ميبه و گذرد، در معرض ن بي

زا بيشتر است. بنابراين، با توجه به تاريصچه، سرطان ريه بيشتر تمايل دارد در افراد قرار گرفتن در برابر عوامل سرطان

 با سن باال اتفاق بيافتد به ويژه در دهة پنجاه، شصت و هفتاد سالگي. 

زا از جمله تنباكو مردها بيشتتتر به عوامل ستترطانها ممكن استتت نستتبت به دهد كه خانممطالعات جديد نشتتان مي

 حساس باشند. 

سرطان ريه مي سيگار افراد جوان، به ويژه خانمها اكنون به ميزان زيادي مبتال به  شوند. اين افزايش به موازات اينكه 

 كند. شود، ادامه پيدا ميكشيدن در سنين پايين شروع مي

 . ژنتيك 3



ضي صل دوم تو شد؛ ژنهمينطور كه در ف شد.هاي فرد ميح داده  شته با سرطان ريه آنها تأثير دا سك   در  تواند در ري

 منتقل ديگر هاينسل به آيدمي وجود به شده تصريب هايژن وسيله به كه بيماري يك عنوان به اكنون سرطان واقع،

تند، استعداد ژنتيكي ابتال به سرطان داش يا و دارند ريه سرطان آنها برادر و خواهر يا و مادر و پدر كه افرادي. شودمي

سرطان هايي كه به تصريب مقاومند به دنيا آمدهريه زيادي دارند. افراد ديگر با ژن ستعداد ابتال به  اند و همين دليل ا

ها و جهش ژني در ابتال به ستتترطان ريه و انواع ديگر ريه كمتري دارند. هر روز، چيزهاي بيشتتتتري دربارة نقش ژن

سيلة ژنوخته ميسرطان، آم سرطان اكنون به عنوان يك بيماري كه به و شده به وجود ميشود.  آيد، هاي تصريب 

 شود. فرض مي

سرطان ريه تعداد زياد تغييرات و جهش سلوليكي از خصوصيات برجسته  ست، تا هاي ژني در داخل  هاي سرطاني ا

 ثباتي ژنتيكي وجود دارد. هاي سرطاني ريه بيدهد كه در سلولعدد، كه به طور واضحي نشان مي 20و  10حدود 

 . پنبه نسوز )آزبست( :4

ها اتفاق اند ريستتك زيادي براي ابتال به نوع نادري از ستترطان كه در ريهافرادي كه در معرض پنبه نستتوز قرار گرفته

 شود. افتد، دارند كه مزوتليوم بدخيم ناميده ميمي

 د خطر بسيار زيادتري براي ابتال به سرطان ريه دارند. كشنكاركنان با پنبه سوز كه سيگار مي

سوز اگر چه به نظر نمي شد، افرادي كه با پنبه ن سيگار كشيدن عامل خطري براي ابتال به مزوتليوماي بدخيم با رسد 

اين  كشند ريسك زيادي براي ابتال به سرطان ريه دارند. مطالعات نشان داده است كهسر و كار دارند و سيگار هم مي

سيگاري سبت به غير  سرطان ريه ن شتر خطر ابتال به  سوز كار ميافراد پنج برابر بي كنند، دارند. در هايي كه با پنبه ن

اين افراد، سيگار كشيدن و در معرض پنبه نسوز بودن تأثير هم تواني بر روي ريسك سرطان ريه دارد. به عبارت ديگر 

ديگر خطر ابتال به ستترطان ريه از ستتيگار كشتتيدن همراه با مواجهه با پنبه خطر ابتال به ستترطان ريه دارد. به عبارت 

 شود. نسوز نسبت به مواجهه هر يك به تنهايي چند برابر مي
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دهد. اگر كند، ريستتك ستترطان ريه را افزايش ميرنگي كه از قشتتر زمين تراوب ميبو و بيمواجهه با رادون، گاز بي

يابد. كنند موجود باشتتد ريستتك ابتال به ستترطان ريه در آنها افزايش ميهايي كه معدن چيان كار ميعدنرادون در م

ضي از افراد در مناطقي زندگي مي ست در منازل بع كنند كه به طور طبيعي ميزان بااليي از رادون دارند. آنها ممكن ا

هاي آزمايشتتگاهي وجود ازه گيري ميزان رادن، كيتخود به ويژه در طبقة زيرزمين در معرض رادون باشتتند. براي اند

 دارند. 

دهند، عبارت از آرسنيك، بي كلرومتيل اتر، كروم مواد شيميايي ديگري كه ريسك ابتال به سرطان ريه را افزايش مي

ميايي اي و كلريد وينيل هستند. اين مواد شيها معطر چند حلقهو تركيبات كروم، نيكل و تركيبات نيكل، هيدروكربن

 در برخي از كارها وجود دارند.
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