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 دكتر امير حسين منتظري 

به دو قسمت تقسيم ميشود هنگامي كه نفس مي كشيد هوا از طريق هوا از طريق بيني يا دهان وارد ناي ميشود ناي در ادامه 

شاخه ست برونش ها خود به  سوم ا سمتها به برونش مو سيم ميكه هريك از اين ق شيول تق شوند. در هاي باريكتري به نام برون

ها ميليونها كيسه هوايي كوچك كه آلوئول ناميده مي شود وجود دارد در اين كيسه هاي هوايي اكسيژن هواي انتهاي برونشيول

ست از تنفسي جذب شد ه و وارد جريان خون ميشوند و در بدن گردش مي يابد دي اكسيد كربن نيز كه محصول دفعي بدن ا

 طريق جريان خون به كيسه هاي هوايي ميرسد و در آنجا از طريق بازدم از ريه ها خارج مي گردد .

 عوامل ايجاد كننده سرطان ريه 

تمامي ستترطانهاي ريه شتتناخته شتتده استتت خ ر ايجاد ستترطان ريه با  استتتعمال دخانياب به عنوان عامل ايجاد كننده تقري ا

سيگارهاي  س ت به  سيگارهاي فيلتر دار خ ر كمتري ن ست  صرفي در ارت اط ا سيگار نخ م سيگار ونيز نوع  افزايش تعداد نخ 

 .معمولي دارند ليكن خ ر ايجاد سرطان ريه در سيگارهاي فيلتردار بيش از افراد عادي غير سيگاري است 

صرف  سرطان ريه در م سيگار معمولي دارد ولي با اين وجود خ ر ايجاد  س ت به  سيگار برگ خ ر كمتري ن ستعمال پيپ و  ا

كنندگان پيپ و سيگار برگ به مراتب باالتر از افراد غير سيگاري است امروزه مشخص شده است كه استنشاق دود سيگار ساير 

سرطان ريه شود به خصوص اين خ ر در مسان افرادي كه با فرد سيگاري در يك افراد نيز مي تواند س ب افزايش خ ر ايجاد 

 خانه زندگي ميكنند باالتر است .

بار افزايش  13)ال ته الزم به ذكر است كه چنانچه يك فرد خودش سيگار بكشد خ ر ايجاد سرطان ريه در وي به طور متوسط 

و دود سيگار ناشي از فرد سيگاري را استنشاق نمايد خ ر ايجاد سرطان مي يابد و در حالتي كه با فرد سيگاري زندگي نمايد 

سرطان ريه  5/1در وي  شگيري از  سي ندارند( بنابراين بهترين راه پي سيگار هيچ گونه تما ست كه با دود  برابر يك فرد عادي ا

سيگار  سيگار، پيپ و... .و عدم تماس با دود  ستعمال هر نوع دخانياب اعم از  ست ق ع فوري ا ست دانش كنوني ثابت كرده ا ا

سرطان در وي به ميزان زيادي كاهش مي يابد به طوري كه  سيگار كشيدن را ترك كند خ ر ايجاد  سيگاري  چنانچه يك فرد 

سال خ ر ايجاد سرطان در چنين فردي مشابه يك فرد غير سيگاري است سرطان ريه يك بيماري عفوني  15پس از گذشت 

ست بنابراين انتقال  سنين باالي ني سرطان ريه در آقايان و به خصوص در  ست به طور كلي  سرايت آن به افراد ديگر منتفي ا و 

سرطان ريه به  40 سيگاري به تعداد زنان م تال به  شمار زنان  سال هاي اخير به علت افزايش  ست اگر چه در  شايع تر ا سال 

استت كه يك ماده ط يعي كه در برخي خوراكي ها وجود  داده نشتان اخير تحقيقاب استت شتده افزوده اي مالحظه  طور قابل

سرطان ريه ايجاد كند اين ماده بتا سرطانها از جمله  صري در برابر ايجاد برخي از انواع  كاروتن نام -دارد مي تواند محافظ مخت

صو  Aدارد كه در بدن ت ديل به ويتامين  س زيجاب قرمز و زرد رنگ و بخ شود اين ماده در ميوه ها و  ص در هويج و برخي مي

س زيجاب س ز رنگ مانند كلم و اسفناج وجود دارد اگرچه افزودن اين س زيجاب به سيستم غذايي ممكن است منافعي را در بر 

 داشته باشد ولي اثر آن در محافظت از سرطان ريه به مراتب كمتر از ترك سيگار است. 

  
 عاليم سرطان ريه 

 ل زير را داشته باشد :سرطان ريه مي تواند هر يك از عوام

 سرفه پايدار و مداوم -1

 تنگي نفس  -2



 خلط خوني  -3

درد قفستته ستتينه كه به هنگام تنفس عميق و يا ستترفه كردن ايجاد شتتده و مي تواند به دتتورب يك درد م هم و يا تيز و  -4

 خنجري باشد 

 بي اشتهايي و كاهش وزن  -5

   يد حتما آن را با پزشك درميان بگذاريداگر در شما هر يك از عاليم فوق ايجاد شد با

 ال ته فراموش نكنيد كه عاليم فوق در بسياري از موارد و بيماريهاي ديگري بجز سرطان نيز ميتواند ديده شود. 

  
 انواع سرطان ريه 

 پذير است چهار نوع سرطان ريه وجود دارد كه افتراق بين اين چهار نوع از يكديگر با استفاده از ميكروسكوپ امكان 

شي  -1 سنگ فر سلولهاي  شي ديواره  (SSC) سرطان  سنگ فر سلولهاي  ست ) سرطان ريه ا شايعترين نوع  سرطان  اين 

 مجاري هوايي را مي پوشاند و در اثر تكثير خارج از كنترل اين سلولها سرطان ايجاد مي شود(

 آدنوكارسينوما: از سلولهاي ترشح كننده موكوس بوجود مي آيد اين سلولها نيز مجاري هوايي را مي پوشانند  -2

 سرطان سلولهاي بزرگ :اين سرطان از سلولهاي بزرگ و گرد و مدور تشكيل شده است  -3

سخ به در مان -4 سه نوع فوق از نظر پا شود با  سلول كوچك ناميده مي  سرطان  و ويژگي هاي تومور متفاوب  نوع چهارم كه 

 است 

 اين م حث را در شماره آينده نشريه را نيز ادامه مي دهيم . 
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