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 سرطان ريه

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

ساله  ست. هر  سيگار مهمترين علت سرطان ريه ا كساني كه  شوند مي  هزار نفر به سرطان ريه دچار 450اعتياد به 

 سيگاري غير افراد شك بي رسند مي سالگي 70 سن به  برابر كمتر از افراد غير سيگاري 10تا  9سيگار مي كشند 

ستند شريك ريه سرطان به ابتالء خطر در كنند مي زندگي سيگاري افراد با كه شكان. ه شخص بطور بايد پز  اين م

ضوع سيگار نمي 70د زيرا كنن ايجاد دود از عاري محيطي و دهند آموزش را مو صد افرادي كه  شند در معرض در ك

سائلي كه هوا را  30خطر ابتالئي قرار مي گيرند كه  سائل تهويه و و سيگاري ايجاد مي كنند با بهترين و صد افراد  در

شد بنابراين جدا كردن فيزيكي  ساند كه بي خطر با سيگار موجود در هوا را به حدي ر حركت مي دهد نمي توان دود 

برابر مرگ ناشي از مصرف داروها و الكل بطور همزمان است و ده  4ها مهم است مرگ و مير ناشي از سيگار اريسيگ

سال و  صادفات اتومبيل در  شي از ت شي از ايدز  12برابر مرگ و مير نا شتر از مرگ  (AIDS)برابر مرگ نا ست و بي ا

 ناشي از جنگ هاي آمريكا در اين قرن است.

سال سرطان ريه از يك م ضر و بعنوان يك عامل كوچك مرگ ومير در  شتي بي اهميت در ابتداي قرن حا شكل بهدا

صد هزار( اكنون به عنوان عامل 5) 1930 شنده  در صلي ك ست مطرح سرطان ا  به را زنان مير و مرگ چنين هم و ا

فتد و در آنهايي كه ا مي اتفاق سررالها ظرف سرريگار بعلت برونش مخاط در تغييرات اسررت برده باال ريه سرررطان علت

شود و اين براي پزشكاني كه دوست دارند بيماران و خانواده آنها  سيگار را قطع مي كنند خطر خيلي زود مرتفع مي 

 را آموزش دهند مهم است.

 عوامل خطر

 خطر قطعی

 كشيد سيگار

شيدن سيگار علت به ريه سرطانهاي از  85-75% ست ك يگاري كه در روز س تعداد با ريه سرطان به ابتالء خطر ا

سيگار مي  سيگار افزايش مي يابد. خطر ابتالء در فردي كه روزانه يك پاكت  شيدن  شود و مدت زمان ك شيده مي  ك

برابر  60تا  30برابر كسي ست كه سيگار نمي كشد فرديست كه دو پاكت سيگار در روز مي كشد  30تا  10كشد 

كشد. تمام زير گروههاي بافتي سرطانهاي ريه همراه با سيگار شانس ابتالء وي بيشتر از فردي است كه سيگار نمي 

 گزارده شده است. 1كشيدن هستند گرچه بيشتر خطر با نوع اسكواموس و سلول كوچك 

سيگار رهائي با قير كمتر  ستفاده از  سرطان ريه را  2گرچه از نظر تئوري، ا % كاهش 30-20و فيلتردار خطر ابتال به 

 ها بايد با احتياط نگريست.مي دهد ولي به اين آمار

بعضرري از سرريگاريها تصررور مي كنند با بسررتن سررورا  فيلتر يا با اسررتفاده از سرريگارهائي با قير كم و يا فيلتر م دار 

 مي دريافت بيشررتري دود و زنند مي پك بيشررتر سرريگار به روش اين با ح ي ت در ولي كنند مي كم را سرريگار  اثر

 كه فرد سيگار مي كشد قطع سيگار مي تواند ابتالء به سرطان ريه را كاهش دهد. سالهايي و تعداد به بسته كنند

 كشد.سال كه از قطع سيگار گذشت، خطر آن ت ريباً همانند كسي است كه سيگار نمي 15تا  10

سنگها ايجاد  ساد اورانيوم در خاكها و  ست كه از ف شدن با رادون موضعي رادون، يك گازبي بو و بي رنگ ا مي مواجه 

شررود. تح ي ات اخيري كه بر روي سررطد رادون در مناطل محلي انجام شررده نشرران مي دهد كه اين آلوده كننده 

شده بود. تح ي ي كه  شناخته ن شود كه قبال تا به اين حد  شتي محسوب مي  راديواكتيو طبيعي يك خطر جدي بهدا

پيكوكوري  4انه، يك خانه بيشتر از حد نرمال خ 5ايالت آمريكا انجام شد، نشان داد كه از هر  10در  1987در سال 



ست  سط آژانس حافظت از محيط زي شده تو ساس اعالم آژانس اين (EPA)1در ليتر اعالم  شع مي گيرند برا شع ، ت

شد تخمين زده كه رادون  شته با ست دا سيگار در روز ممكن ا صف پاكت  شيدن ن ميزان همان خطري را دارد كه ك

صيه مي كند كه تمام خانهسرط 20000ساالنه مي توانند  ها براي ان ريه را در اياالت متحده آمريكا ايجاد كند و تو

 رادون تست شوند.

 اشعه یونيزان

سرطان ريه  ست. افزايش قابل مالحظه اي در ميزان بروز  شعه يونيزان ا صلي با دوز باالي ا سرطان ريه يكي از اثرات ا

 اند و همچنين بازماندگان بمب اتم، ديده مي شود.ن اشعه گرفتهدر بين افرادي كه به علت اسپانديليت آنكيلوزا

شتر شعه بي شعه معرض در كه اورانيوم معادن كاركنان همچنين. شود مي ريه كوچك سلول با سرطان  ا شي ا  از نا

تماس  از كمتر سيگار كشيدن با همراه اشعه تشديدي اثر. دارند باالتري ابتال خطر گيرند مي قرار مشت اتش و رادون

 با آزبست شناخته شده است.

 تماسهاي شغلی

شي، عايل كاري و كار با ترمز و كار در  سازي، لوله ك شتي  شامل ك ست تماس زياد دارند  شغلهايي كه با آزب ست  آزب

شند و در تماس با  سيگار نمي ك ساني كه  ست را جلجا مي كنند و ك ساني كه آزب سازي و معادن و ك ست  خانه آزب

ست هستند  سيگار هستند و هم در تماس با اين ماده بر 5آزب سرطان ريه دارند ولي كساني كه هم  شانس ايجاد  ابر 

 برابر معمول شانس سرطان ريه دارند يك اثر تشديد كننده بين اثر توتون و آزبست شناخته شده است. 50هستند 

 تماس با مواد دیگر

هد عبارتند از: گاز خردل، هيدروكربورهاي چند حل ه، ديگر موادي كه تماس با آنها خطر سرطان ريه را افزايش مي د

سرب و  شغلي با موادي چون آكريلو نيتريت، بريليوم،  سهاي  سنيكي. تما كلرومتيل اتر، كروم، نيكل، مواد غير الي ار

 كادميوم نيز به عنوان افزايش دهنده خطر ابتالء به سرطان ريه هستند.

 كشيدن سيگار برگ و پيت

به سرطان ريه در افرادي كه از سيگار برگ و پيپ استفاده مي كنند كمتر از افرادي ست كه سيگار گرچه خطر ابتالء 

استفاده مي كنند ولي خود اينها هم بطور مشخص خطر بيشتري از افراد غير سيگاري دارند. حتي اگر سيگاريها بطور 

ن توتون هستند، بنابراين كشنده غير فعال سوخت از ناشي جانبي دود معرض در هم باز نكننند استنشاق را  فعال دود

 هستند.

 دود توتون در محيط

شده كه در حدود  ساله  5000تخمين زده  سيگار در محيط هر  شدن با د ود  سيگاري به علت مواجه  آمريكايي غير 

دود رسررد ولي خود سرريگار نمي كشررد( به همان اندازه مي ميرند جريان دود جانبي )فردي كه دود سرريگار به او مي

اصلي كه غلظت قابل مالحظه اي دارد داراي اثر سرطان زايي است يك تح يل اپيدميولوژيك اين نتيجه را نشان داد 

% 34كه خطر سرطان ريه در غير سيگاريهايي كه با افراد سيگاري قهار در تماس هستند و يا ازدواج كرده اند حدود 

 بيشتر است.
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