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 راهنماي بیماران سرطان ريه

 

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

 آنچه باید راجع به سرطان ریه بدانيد

شفاف و  سخ  سيدن به پا سيار و نياز به ر سش هاي ب شدن پر سرطان ريه با مطرح  شخيص  سش ها ت قابل درك به اين پر

( اه حاوي اطالعاتن درباره برخن از عال و روش هاي NCIهمراه استت. ا اميدواريا اين اباب ه مسستتستته مان ستترطان  

پيشگيري از سرطان ريه اس. و عالئا ، تشخيص ، شناساين و درمان بيماري را تسصيف من اند، امك اننده باشد ا اگاهن 

 رد با چالش هاي احبمالن را براي بيماران و خانساده هاي انان ، آسان تر من سازد ا از اين اطالعات مها ، برخس

تحقيقات دربره سرطان به پيشرف. هاين در مقاباه با سرطان ريه و افزايش دانش ما در اين زمينه منجر شده اس. ا 

ن سرطان ريه هسبند ا سرويس محققان درصدد دسبيابن به راه هاي بهبر براي جاسگيري ، تشخيص ، شناساين و درما

اه در بخش منابع اطالع رسانن مسسسه مان سرطان در اين اباب فهرس. شده  NCIاطالع رسانن و ساير منابع اطالعاتن 

اند ، من تسانند تازه ترين و صحيح ترين اطالعات راجع به سرطان ريه را ارائه انند ا نشريات ذار شده در اين اباب و ساير 

در بخش پايانن اين « منابع اطالع رسانن مسسسه مالن سرطان»پايگاه هاي اينبرنبن ذار شده در بخش ريق ها از طاباب

 اباب نيز من تسان به اين اطالعات دس. ياف. ا 

 ؟  سرطان چيست

حد تشكيل دهنده بدن اس. ، ايجاد من شسد ا براي درك سرطان ، آگاهن از تمام انساع سرطان در ساسل اه اسچك ترين وا

 نحسه سرطانن شدن ساسل هاي طبيعن امك اننده اس. ا 

 بدن انستتتان از ستتتاسل هاي زيادي تشتتتكيل شتتتده استتت. ا به طسر طبيعن ستتتاسل ها رشتتتد من انند، تقستتتيا 

س سان را  شبري تسليد من انند تا بدن ان ساسل هاي بي شسند و  الا نگه دارند و عماكرد طبيعن آن را حفظ انند ، گاه من 

شسند ؛  سيا من  س. ، تق ساسل هاي جديد نيازي ني شرايطن اه به تسليد  ساسل ها در  شسد و  اين فرآيند دچار اخبالل من 

 اين تسده ساسل هاي اضافن ، يك غده يا تسمسر تشكيل من دهندا تسمسرها من تسانند خسش خيا يا بدخيا باشند ا 

ساسل  تومورهاي خوش خيم ش. و معمسالً عسد نمن انند ا  سبند ا در اغاب مسارد من تسان اين تسمسرها را بردا سرطان ني

سسب  سبرش نمن يابند و مهمبر از همه اينكه تهديدي براي حيات فرد مح ساير نقاط بدن گ هاي تسمسرهاي خسش خيا به 

 نمن شسند ا 

ساسل هاتومورهاي بدخيم  سبند ا  سيا من سرطان ه سبسر يا انبرل تق ي تسمسرهاي بدخيا ، غير طبيعن اند و بدون د

سرطانن من تسانند به باف. هاي اطراف تهاجا نمسده و آنها را تخريب انند، هم نين من تسانند از  ساسل هاي  شسند ا اين 

ذخيره و محل گابسلهاي تسمسر بدخيا جدا شتتده و وارد گردش خسن يا ستتيستتبا لنفاوي  باف. ها و ارگان هاي محل تسليد 

سفيد اه عايه عفسن. و ساير بيماري ها من جنگند( شسند ا اين فرآينداه مسباسباژ ناميده من شسد ، بيانگر نحسه گسبرش 

 سرطان از تسمسر اوليه به تسمسر جديد  ثانسيه( در ساير قسم. هاي بدن اس. ا 

 ريه ها 



ز سيسبا تنفسن بدن هسبند ، ريه راس. ، سه قسم. دارد اه ريه ها يك جف. ارگان مخروطن شكل اسفنجن و جزئن ا

شسد اه  سيژن وارد ريه ها من  س. اه دو لسپ دارد ا در هنگام دم ، اا شسد و امن بزرگ تر از ريه چپ  ا لسپ ناميده من 

ااستيد اربن  ستاسل هاي بدن ما براي زنده ماندن و انجام فعالي. هاي طبيعن به آن نيازمند هستبند ا در هنگام بازدم دي

 اه يك فرآورده دفعن تسليد شده در ساسل هاي بدن اس. ، ازريه ها خارج من شسد ا 

 سرطان ريه چيس. ؟ 

سرطان هاين اه در ريه ايجاد من شسند بر حسب شكل ساسل ها در زير ميكروسكسپ به دو دسبه اصان تقسيا من شسند 

سچك ا نحسه گسبرش و هم نين درمان اين دو نسع سرطان با اه عبارتند از : سرطان ساسل اسچك و سرطان غير ساسل ا

 ها مبفاوت اس. ا 

سبه تري دارد  اين نسع  سبرش آه شد و گ س. و عمسماً ر شايع تر ا ساسل اسچك  سرطان  ساسل اسچك از  سرطان غير 

سه  شسد و به  سرطان در آن ايجاد من  ساسلن اه  سب نسع  سرطان خسد برح ساسلن اه  سب نسع  سبه سرطان خسد برح د

تقسيا من شسد اه عبارت اس. از : اارسينسم ساسل سنگفرشن  اه اارسينسم اپيدرمسئيد نيز نام دارد( ، آدنساارسينسما و 

 اارسيبسم ساسل بزرگ ا 

ساسل اسچك  سبه تري دارد ا اين نسع سرطان غير  سبرش آه شد و گ س. و عمسماً ر شايع تر ا ساسل اسچك  سرطان  از 

ساس سب نسع  س. از : سرطان خسد برح شسد اه عبارت ا سيا من  سبه تق سه د شسد به  سرطان در آن ايجاد من  لن اه 

 اارسينسم ساسل سنگفرشن  اه اارسينسم اپيدرمسئيد نيز نام دارد( ، آدنساارسينسما و اارسينسما و اارسينسم ساسل بزرگ ا 

ن ساسل غيراسچك ، شيسع امبري اه سرطان ساسل جس مانند نيز خسانده من شسد ، نسب. به سرطا سرطان ساسل اسچك

شان من  سم. هاي بدن از خسد ن ساير ق شبري براي گسبرش در شبه و تمايل بي سريع تري دا شد  سرطان ر دارد ا اين نسع 

 دهد ا 

ساسل اسچك و  سرطان  صان به نام هاي  سكسپ ، به دو نسع ا ساسل ها در زير ميكرو شكل  سبه به  سرطان هاي اوليه ريه ب

 يا من شسند ا هر يك از اين دو نسع ، راه گسبرش و در نبيجه درمان مبفاوتن دارد ا سرطان غيراسچك تقس

 ؟  سرطان ريه : چه اسن در معرض خطر اس.

 محققان چندين عامل سرطان ريه را اه ااثراً به مصرف انساع تستسن مربسط من شسد ، اشف ارده اند ا 

 شسد ا سيگار سيگار اشيدن به سرطان ريه منجر من  سيگار اه سرطان زا اارسينسژن(  :  مساد مضر مسجسد در تستسن 

سرطان تبديل من  سيب ديده به مرور زمان به  ساسل هاي آ سانند و اين  سيب من ر ساسل هاي ريه آ شسند ، به  ناميده من 

سيگاري بسدن ، تعد سيگار ، طسل مدت  صرف  شروع م سن  سيگاري ، به  سرطان ريه در يك فرد  اد شسند ا احبمال ايجاد 

سرطان ريه را  سيگار خطر اببال به  صرف  س. ا ترك م سبه ا سيگار واب سبنثاق دود  صرفن در هر روز و عمق ا سيگارهاي م

 ااهش من دهد ا 

 سيگار برگ : خطر اببال به ستترطان ريه در استتانن اه پيپ و ستتيگار برگ مصتترف من انند ، بيش از افراد  پيپ و 

صرف ،  سال هاي م شمار  س. ا  سيگاري ا سيگار غير سبنثاق دود  صرفن در يك روز و عمق ا سيگار برگ م تعداد پيپ يا 

فاابسرهاين هسبند اه در خطر ايجاد سرطان ريه تاثير من گذارندا حبن مصرف انندگان پيپ و سيگار برگ اه دود را فرو 

 نمن برندها در معرض خطر سرطان ريه ، دهان و ساير انساع سرطان هسبند ا 

 احبمال ايجاد سرطان ريه بر اثر مساجه شدن با دود مسجسد در هساي  استنثاق دود سيگار موجود در محيط اطراف :

شدن با ESTاطراف   ساير افراد ايجاد  شيدن  سيگار ا سبه  ETS( اه بر اثر  سبنثاق غيرفعال يا ناخسا س. دوم، ا يا دود د

 ناميده من شسد ا 



 بن رنگ ، بن بس و بن مزه اي اس. اه به طسر طبيعن از خاك و سنگ تسليد من شسد اين  رادون : رادون ، گاز راديساابيس

سانن اه در معادن اار من انند با رادون مساجه من  شسد ا ا سرطان ريه  سبب  سيب وارد اند و  گاز من تساند به ريه ها آ

ارد ا مصرف سيگار در اسانن اه در معرض شسند ا الببه در برخن مناطق آمريكار در خاك منازل مسكسنن نيز رادون وجسد د

رادون هستتبند ، خطر ايجاد ستترطان ريه را هرچه بيشتتبر افزايش من دهد ا در ااثر ماازه هاي فروش ستتخ. افزار، ستتبد 

ابزارهاي الزم براي اندازه گيري ميزان رادون خاك منازل وجسد دارد اه ستتتاانان مناطق مشتتتكسك من تسانند با خريد اين 

صاالح سبد ميزان  س. ا با  سان و ارزان ا سبباً آ س. ن رادون مسجسد در محل زندگن خسد را اندازه گيري انند ا انجام اين ت

 مشكل رادون خطر ايجاد سرطان ازبين من رودا 

 شناساين عالئا 

 عالئا و نشانه هاي شايع سرطان ريه شامل مسارد زير اس. : 

  سرفه اي اه برطرف نمن شسد يا درطسل زمان بدتر من شسد ا 

 درد مداوم قفسه سينه 

 باالآوردن خسن حين سرفه 

 تنگن نفس ، خس خس سينه يا خشسن. صدا 

 ذات الريه يا برونشي. مكرر 

 تسرم صسرت و گردن 

 ااهش وزن يا ااهش اشبها 

 خسبگن 

 ا ساير بيماري ها باشد ا در صسرت وجسد آنها من تسانيد به پزشك مراجعه انيد ا اين عالئا من تساند ناشن از سرطان ريه ي

 تشخيص سرطان ریه 

شاان و  شدن با عسامل محيطن و  سيگار ، مساجه  صرف  سابقه م شكن فرد ،  شرح حال پز شك براي يافبن عا. عالئا،  پز

سينه و تس. سابقه خانسادگن سرطان را ارزيابن من اند ا هم نين پزشك ، بيمار را  معاينه فيزيكن نمسده و عمس قفسه 

هاي ديگري درخساس. من اند ا در صسرت شك به سرطان ريه ، بررسن سيبسلسژي خاط  بررسن ميكروسكسپن ساسل هاي 

 ختتتتتاتتتتتط اتتتتته بتتتتتا ستتتتتتترفتتتتته عتتتتتمتتتتتيتتتتتق از ريتتتتته هتتتتتا بتتتتتيتتتتترون 

سرطان ريه امك من اند ا براي اطمينان ا ساين  شنا س. اه به  ساده اي ا س.  سرطان ، پزشك بايد من ايند( ، ت ز وجسد 

سكسپ به  سن در زير ميكرو ش. نمسنه بافبن اسچك براي برر سن اه به معنن بردا نمسنه بافبن ريه را برري اند ا انجام بيسپ

س. آوردن اين نمسنه بافبن من تسان از روش  شان دهد ا براي به د سرطان را ن س. ، من تساند وجسد  س. ا سياه پاتسلسژي و

 ارد : هاي زير اسبفاده 

 سكوپی : پزشتتك يك برونكسستتكسپ  نسعن لسله باريك و چرار دار( را از طريق دهان وارد ناي من اند و بدين  برونكو

ش.  ساسل ها يا نمسنه بافبن اسچك را بردا سن قرار من دهدا او من تساند از طريق اين لسله ،  سياه راه هساين را مسرد برر و

 اند ا 

 ن از راه قفسه سينه به تسمسر زده و نمسنه بافبن تهيه من شسد ا : يك سسز آسپيراسيون سوزنی 

 پزشك با اسبفاه از سسزن ، نمسنه اي از مايع اطراف ريه را بر من دارد و از نظر وجسد ساسل سرطانن بررسن  توراسنتز :

 من اند ا 



 سينه را باز ارد توراكوتومی سه  سرطان ، بايد با جراحن ، قف شخيص  ا اين روش يك عمل جراب بزرگ  : گاه براي ت

 اس. و در بيمارسبان انجام من شسد ا 

  مرحله بندي بيماري

سبرش  سن گ شسد ا مرحاه بعدي براي برر سع. بيماري مطاع  شك بايد از مرحاه يا و سرطان ، پز شخيص  صسرت ت در 

سد ا اطالع از مرحاه سرطان سرطان و محل گسبرش آن انجام من شسد ا سرطان ريه اغاب به ماز يا اسبخسان منبشر من ش

 به برنامه ريزي براي درمان امك ميك ند ا از تس. هاي زير براي تعيين انبشار تسمسر اسبفاده من شسد :

 )سكن )برش نگاري كامپيوتري : در اين روش يك اامپيستر به ماشتتين اشتتعه ايكس مبصتتل من شتتسد و  سی تی ا

 رون بدن اس. ، ترسيا من اند ا مجمسعه اي از تصاوير اه نشان دهنده جزئيات د

  : صاويري از ام آر آي صسيربرداري رزونانس ماناطيسن ( : يك ماده ماناطيسن قسي به اامپيستر مبصل من شسد و ت  ت

 قسم. هاي دورنن بدن تهيه من اند ا 

 : دهد ا بيمار ماده  اسكن من تساند گسبرش سرطان به ساير قسم. هاي بدن مانند ابد را نشان اسكن رادیونوكلوئيد

اي با خاصتتي. راديساابيسيبه خفيف را من باعد يا از راه تزريق درياف. من اند ا ستتپس با يك ماشتتين  استتكنر( ، ستتطح 

 راديساابيسيبه در ارگان هاي خاص وي اندازه گيري و ثب. من شسد تا نساحن غير طبيعن مشخص شسدا 

  : نسااسئيد اس. اه من تساند گسبرش سرطان به اسبخسان را نشان اسكن اسبخسان نسعن اسكن راديساسكن استخوان

سبخسانن با  شده در نساحن ا شسد و از طريق جريان خسن منبشر  سمن ماده راديساابيس از راه وريدي تزريق من  دهد ا مقدار 

سطح راديساابيسيبه اين نساحن ر سكنر نام دارد ،  سياه اي اه ا سپس و شد غير طبيعن تجمع من يابد ؛  ا اندازه گيري و ر

 روي فياا هاي اشعه ايكس ثب. من اند ا 

  : )مدياسبينسسكسپن گسبرش سرطان به گره هاي لنفاوي در قفسه سينه را  مدیاستينوسكوپی )مدیاستينوستومی

نه نشان من دهد ا با اسبفاده از يك ابزار چرار دار براي ديدن داخل بدن اسكسپ ناميده من شسد ا قسم. مرازي قفسه سي

سكس از طريق يك برش اسچك  سكسپن ، ا سبينس سن قرار من گيرد ا در مديا سبن( و گره هاي لنفاوي مجاور مسرد برر  مديا

سكسپ براي  سينه انجام من گيرد ا در هر دو فرآيند ، از ا سه  سبسمن، برش در قف سبينس شسد اما در مديا در گردن وارد من 

 ن تس. بيهسشن عمسمن صسرت من گيرد ا برداش. نمسنه بافبن ها اسبفاده من شسد ا اي

 درمان سرطان ريه 

ساسل اسچك( ، اندازه  ساسل اسچك يا غير  سرطان ريه  سرطان ريه   سرطان ريه به فاابسرهاي مبعدد از جماه نسع  درمان 

يمار يا محل ، وستع. تسمسر و حال عمسمن بيمار بستبگن دارد ا من تسان براي درمان سترطان ريه يا بهبسد ايفي. زندگن ب

 ااهش عالئا ، از درمان هاي مخباف و ترايبن درمان ها اسبفاده ارد ا 

  سبفاده من شسد ا نسع جراحن به محل تسمسر در ريه بسبگن دارد ا عمل جراحن اه جراحی براي خارج اردن سرطان ا

سيسن قطعه اي يا گسه اي نام دارد،  شسد ا رزوا ش. اسچك از ريه انجام من  وقبن جراح ال يك لسب ريه را فقط براي بردا

بر من دارد به آن لسبكبسمن من گسيند ا پنسمسنسابسمن به معنن برداش. ال يك ريه اس. ا برخن از تسمسرها به دليل اندازه 

 يا محل قرارگيري قابل برداش. نيسبند و برخن بيماران به دليل ساير عال طبن نمن تسانند تح. عمل قرار گيرند ا 

 بدن اس. ا حبن  به معنن اسبفاده از داروهاي ضد سرطان براي اشبن ساسل هاي سرطانن در سراسر  شيمی درمانی

بعد از خارج اردن تسمسر از ريه نير ممكن استت. ا ستتاسل هاي ستترطانن در باف. هاي مجاور يا در ستتاير قستتم. هاي بدن 

سرطان يا از بين بردن شد  شيمن درمانن براي انبرل ر شند ا  شبه با ضد  وجسد دا شسد ا ااثر داروهاي  سبفاده من  عالئا ا



ستترطان به طسر مستتبقيا يا به وستتياه يك ااتبروريدي  يك لسله نازك اه درون يك وريد بزرگ قرار داده شتتده و تا زمان 

 مسرد نياز در آنجا باقن من ماند( به درون وريد تزريق من شسند ، برخن از داروهاي ضد سرطان ، قرص هسبند ا 

 شعه درم سرطانن انی ا ساسل هاي  شبن  شعه پر انرژي براي ا سبفاده از ا شسد به معنن ا اه راديستراپن نيز ناميده من 

سرطانن مسجسد در همان ناحيه  ساسل هاي  شسد و فقط بر روي  شعه درمانن بر روي يك ناحيه محدود اعمال من  س. ا ا ا

اي اشتتبن ستتاسل هاي ستترطانن باقن مانده استتبفاده ارد ا تاثير من گذارد ا من تسان از اشتتعه درمانن ، قبل از جراحن و بر

هم نين براي برطرف اردن عالئمن مانند تنگن نفس از اشتعه درمانن استبفاده من شتسد ا اشتعه مسرد استبفاده در درمان 

اشعه سرطان ريه اغاب از ماشينن اه در خارج بدن قرار دارد ، ساطع من شسد ا اشعه درمانن خارجن ا در يك روش ديگر ، 

از طريق يك ماده ااشتتبنن  يك وستتياه اسچك حاوي ماده راديساابيس( اه به طسر مستتبقيا درون تسمسر يا در نزديكن آن 

 قرار من گيرد ، تابيده من شسد ا  اشعه درمانن داخان( ا 

  شيمياين خاص اهك به درون جريادرمان فوتودیناميك سبفاده از يك ماده  شامل ا س.  ن خسن نسعن ليزر درمانن ا

سرع. خارج من  ساسل هاي طبيعن به  شيمياين از  شسد ا اين ماده  سر بدن جذب من  سرا ساسل هاي  سياه  تزريق و به و

شعه ليزر تابانده  ساسل هاي سرطانن ا ساسل هاي سرطانن مدت طسالنن تري باقن من ماند ا در اين مرحاه به  شسد ا اما در 

سد؛ سپس اين ماده شيمياين فعال شده ، ساسل هاي سرطانن را خساهد من شسد اه باعث فعال شدن ماده شيمياين من ش

اشتت. ا از درمان فستسديناميك من تسان براي ااهش عالئا ستترطان ريه مانند انبرل خسنريزي يا بهبسد مشتتكالت تنفستتن 

سبفاده ارد ا هم نين از ا شد ، ا سرطان قابل جراحن نبا شرايطن اه  سداد راه هاي هساين در  شن از ان ين روش من تسان نا

سبفاده  شد نيز ا سب نبا سرطان ريه براي آنها منا سيار اسچك در بيمارانن اه درمان هاي معمسل  براي درمان تسمسرهاي ب

 اردا

براي ارزيابن روش هاي جديد درمان سرطان يك گزينه قابل اسبفاده براي  اارآين آزماين هاي بالينن  مطالعات تحقيقاتن(

سياري از بيماران مبب س. ا در برخن مطالعات ، ب سرطان ا س. ا در برخن مطالعات ، تمام بيماران مببال به  سرطان ا ال به 

تمام بيماران درمان جديد من گيرند و در برخن ديگر پزشكان براي مقايسه درمان هاي مخباف يك گروه را با درمان جديد 

شكان از طريق انجام تحقيقات من تسانند روش هاي درمانن و گروه ديگر را با درمان معمسل  اسباندارد( درمان من انند ا پز

شبر راجع به مطالعات درمانن ، من  سب اطالعات بي سرطان ريه پيدا انند ا  براي ا جديد و احبماالً مسثرتري براي درمان 

«  بايد بدانندشتترا. در اارآزماين هاي بالينن آن ه بيماران مببال به ستترطان »( تح. عنسان NCIتسانيد يكن از نشتتريات  

اس. ، حاوي اطالعات دقيقن راجع به مطالعات در  NCIاه پايگاه اينبرنبن اطالع رسانن سرطان در  PDQمراجعه انيد ا 

س. ا هم نين  سرطان ا  http//cancertrial.nci.nih.govيك پايگاه اينبرنبن تح. عنسان  NCIحال انجام در زمينه 

شبن و عمسم دارد اه اطالعات جامعن راجع به مطالعا سرطان ريه در اخبيار بيماران ، اارانان بهدا ت در حال انجام درباره 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردم قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار 

 من دهد ا 

گاه اينبرنبن  پاي عدد  NCPs Cancer Netدر  نابع مب گاه اطالعاتن  PDQاز جماه  NCIاطالعات فراوانن از م پاي اه 

ز راجع به پيشتتگيري ، غربالگري درمان ، حاوي اطالعاتن به رو PDQاستت. جمع آوري شتتده استت. ا  NCIستترطان در 

بالينن در دستتتت. اجراستتتت. ا در  هاي  ماين  اار آز مايبن و  هاي ح ب.  ح. عنسان  Cancer Netمراق بخشتتتن ت

CANCERLIT  وجسد دارد اه عناوين و خالصتتته مقاالت عامن راجع به ستتترطان را در بردارد ا براي دستتتبيابن به

CancerNet  به آدرسhttp//cancertrial.nci.nih.gov  مراجعه انيد ا 

 درمان سرطان ريه غير ساسل اسچك 



بيماران مببال به ستتترطان ريه غيرستتتاسل اسچك را من تسان به چند طريق درمان ارد ا انبخاب نسع درمان عمدتاً به اندازه 

عالئا در مراحل  محل و وسع. تسمسر بسبگن دارد ا جراحن ، مبداول ترين روش درمان اين نسع سرطان اس. ا براي انبرل

انبهاين ستترطان ريه غيرستتاسل اسچك ، من تسان از جراحن ارايس استتبفاده ارد ا در اين روش باف. ستترطانن را منجمد و 

تخريب من انند براي آهستبه ستاخبن روند پيشترف. بيماري و درمان عالئا من تسان از شتيمن درمانن و پرتس درمانن نيز 

 اسبفاده ارد ا 

  ساسل اسچكدرمان سرطان ريه 

ساسل هاي  شخيص بيماري ،  سياري از مسارد حبن در زمان ت سبرش من يابد ا در ب سرع. گ ساسل اسچك به  سرطان ريه 

سرطان در ساير قسم. هاي بدن منبشر شده اند ا پزشكان معمسالً به منظسر دسبرسن به ساسل هاي سرطان در تمام نقاط 

سبفاده من انند ا در شيمن درمانن ا شعه درمانن روي تسمسر ريه يا تسمسر مسجسد بدن ، از  سبفاده از ا شامل ا مان من تساند 

در ستتاير قستتم. هاي بدن  مانند ماز ( باشتتد ا در برخن بيماران حبن با وجسد عدم يافبن تسمسر در ماز، پرتستابن به ماز 

شگيرانه به ماز   شسد ، بPCIصسرت من گيرد ا اين درمان اه پرتستابن پي شكيل تسمسر ( ناميده من  ه منظسر جاسگيري از ت

در ماز انجام من گيرد ا جراحن در عده امن از مبباليان به ستترطان ريه ستتاسل اسچك ، جزئن از برنامه درمانن محستتسب 

 من شسد ا 

 عسارض جانبن : 

بن هسبند و عسارض جانبن درمان سرطان به نسع درمان وابسه اس. و در افراد مخباف مبفاوت اس. ا اين عسارض اغاب مسق

پزشتتتكان و پرستتتباران من تسانند عسارض جانبن احبمالن را براي بيماران تسضتتتيح دهند و راه هاين را براي برطرف اردن 

 عالئمن اه ممكن اس. در جريان درمان يا پس از آن ايجاد شسد ، پيشنهاد انند ا 

 س. ا پس از انجام جراحن ، جراحن سرطان ريه ريه يك جراحن بزرگ ا سينه تجمع من  براي  سه  هسا و مايعات در قف

يابد ا اغاب بيماران براي چرخيدن در تخ. ، ستتترفه اردن و تنفس عميق نيازمند امك خساهند بسد ا اين فعاليبها براي 

بهبسدي بيمار حائز اهمي. هستتبند ، زيرا به باز شتتدن بخش باقن مانده ريه و بيرون راندن هسا و مايعات اضتتافن امك من 

حساس درد يا ضعف در قفسه سينه و بازو و تنگن نفس از عسارض جانبن شايع پس از جراحن سرطان ريه هسبند ا انند ا ا

 بيماران براي بازيابن انرژي و قدرت به چندين هفبه تا چند ماه زمان نياز دارند ا 

 عسارض جانبن عمدتاً به نسع  عالوه بر ساسل هاي سرطانن بر روي ساسل هاي طبيعن نيز تاثير من گذارد ا شيمن درمانن

داروي مصرفن و دوز  ميزان داروي مصرفن( آن بسبگن دارد ا عسارض جانبن شايع شيمن درمانن شامل ، تهسع و اسبفرار ، 

 ريزش مس ، زخا هاي دهانن و خسبگن اس. ا 

 يز تاثيرگذار اس. ا عسارض نيز مانند شيمن درمانن عالوه بر ساسل هاي سرطانن بر روي ساسل هاي طبيعن ن پرتسدرمانن

جانبن پرتس درمانن عمدتاً به قسمبن از بدن اه تح. درمان قرار من گيرد و دوز درمانن وابسبه اس. ا عسارض جانبن شايع 

س. ا بيمارانن اه تح. پرتس تابن به ماز قرار من  شبها شكال در باع و ااهش ا شكن گاس و گاس درد ، ا شامل خ پرتس تابن 

س. دچار سردرد، تاييرات پسسبن ، خسبگن ، تهسع و اسبفرار ، ريزش مس يا اخبالالت حافظه و تفكر شسند گيرند ، ممكن ا

 ا 

 باشند ا هفبه يا بيشبر بعد از درمان نسب. به نسر حساس  6باعث من شسد اه پسس. و چشا ها تا  درمان فستسديناميك

هفبه از مساجهه مستتبقيا با نسر آفباب و استتبفاده از المپ هاي پرنسر در  6بايد به بيماران تسصتتيه ارد اه حداقل به مدت 

 داخل خانه اجبناب انند ا درصسرتيكه بيمار مجبسر باشد از خانه خارج شسد ، بايد از عينك هاي محافظ اسبفاده اند ا 



صسرت قرمزي ، شام PDTساير عسارض جانبن مسقبن  س. ا در  شكال در باع ، تنفس دردناك يا تنگن نفس ا سرفه ، ا ل 

 تسرم يا تاول پسسبن بايد به پزشك مراجعه ارد ا 

سياري از عسارض جانبن درمان  شكان من تسانند ب شبر از طريق اارآزماين هاي بالينن ، پز امروزه به دليل اسب اطالعات بي

شما و شيمن »از جماه  NCIيا از ايجاد آنها جاسگيري انند ا دربرخن از اباب ه هاي را تح. انبرل بگيرند تخفيف دهند 

شعه درمانن»، « درمانن سرطانن و راه هاين براي برخسرد با عسارض جانبن « شما و ا نكات مها راجع به تاذيه در بيماران 

 درمان سرطان ارائه شده اس. ا 

رمان را براي بيماران تسصتتيف نمسده و روش هاين براي امك به برطرف پزشتتكان و پرستتباران من تسانند عسارض جانبن د

 شدن عالئمن اه در جريان درمان يا پس از آن ايجاد من شسند ، مطرح انند ا 

 اهمي. مراقب. هاي پيگيرانه 

وضتتعي.  مراقب. هاي پيگيرانه پس از درمان ستترطان ريه اهمي. زيادي دارد ا با بررستتن هاي منظا ، هر گسنه تايير در

سالم. ، مسرد تسجه و به محض امكان تح. درمان قرار من گيرد ا بررسن ها من تساند شامل معاينه فيزيكن ، عكس قفسه 

سينه با تس. هاي آزمايشگاهن باشد ا بيماران مببال به سرطان ريه بايد پزشك خسد را فسراً از تمام مشكالتن اه در فاصاه 

 انند ا بين ويزي. ها پيش من آيد ، مطاع 

 حماي. عاطفن 

س. با چالش هاي  صرف نظر از اينكه بيمار مجبسر ا س. ا  سرطان چالش برانگيز ا زندگن همراه با يك بيماري جدي مانند 

فيزيكن ، درمانن دستت. و پنجه نرم اند ، نگرانن ها و احستتاستتات ديگري ها وجسد دارد اه زندگن را براي بيمار مببال به 

شكل من اند ا مم شدن با جنبه هاي عاطفن و عمان بيماري خسد ، نيازمند امك سرطان م س. بيماران براي مساجه  كن ا

باشند ، در واقع تسجه به بار عاطفن و روانن اببال به سرطان ، جزئن از برنامه درمانن بيماران محسسب من شسد ا حماي. تيا 

ين( ، گروه هاي حامن و شتتبكه هاي ارتباطن مراقب. ستتالم.  شتتامل پزشتتكان ، پرستتباران ، مددااران اجبماعن و ستتاير

بيماران با يكديگر ، من تساند به اينكه بيمار امبر احستتتاس افستتتردگن و تنهاين اند امك ارده و ايفي. زندگن بيمار را 

بهبسد بخشتتد ا گروه هاي حامن بيماران مببال به ستترطان ، محيط امنن را براي صتتحب. اردن بيماران راجع به زندگن با 

ن با ساير افرادي اه تجارب مشابهن دارند ، فراها من انند ا ممكن اس. بيمار بخساهد با يكن از اعضاي تيا مراقب. سرطا

سالم. خسد راجع به يافبن يك گروه حامن صحب. اند ا بسياري از بيماران نيز اسبفاده از اطالعات مسجسد در اباب ه ها و 

 را مفيد دانسبه اند ا « وق. بگذاريا» و« روبه سسي آينده»از جماه  NCIبروشسرهاي 

  منابع اطالع رسانن مسسسه مان سرطان

ممكن اس. نيازمند اطالعات بيشبري براي خسد ، اعضاي خانساده و پزشك خسد باشيد ا در اين صسرت من تسانيد از سرويس 

 ( اسبفاده انيد ا NCIهاي مسسسه مان سرطان  
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