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 خطر سرطان ريه

شنده ست و بيش از سرطان ريه ك سرطان زنان و مردان در اياالت متحده ا سرطان از اين 28ترين  شي از  % از مرگ و مير نا

ميرند. نفر از اين بيماري مي 000/150شوند و بيش از  مينفر به اين سرطان مبتال 000/170بيماري است. هر سال بيش از 

شده صيه  ست تا زماني كه هيچ روش غربالگري تو سرطان ريه وجود ندارد و در اكثر موارد اين بيماري بدون عالمت ا اي براي 

ان آمريكايي بيشتر از اين % موارد سرطان ريه، مردان و زن15ساله از تنها  5رسد. با شانس بقاي بيماري به مراحل پيشرفته مي

بيماري كشنده است تقريباً از ميرند تا از مجموع سرطان هاي پستان، پروستات، روده و پانكراس. با وجود اينكه اين بيماري مي

 طريق اجتناب از كشيدن سيگار و ترك آن كامالً قابل پيشگيري است. 

فهرست شده است. ستون الف براساس سن فعلي احتمال  1دو روش مختلف آگاهي دادن خطر سرطان ريه در جدول شماره 

شخيص در طي  ست مي 30ت صد فهر سب در ستفاده ميسال آتي را برح ستون ب از همان اطالعات ا كند اما خطر را به كند. 

 كند. نفري كه ممكن است دچار بيماري شوند فهرست مي 1000تعداد افراد از گروه 

 مردان زنان  



فعلي برحسننب سننن 

 سال 

چه درصننند از  الف( 

زنان در اين سننن در 

سي ساله آينده طول 

به اين بيماري مبتال 

 خواهند شد؟

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

سنننال  30در طول 

آينده به اين بيماري 

 دچار خواهند شد؟ 

چه درصننند از  الف( 

مردان در اين سن در 

سال آينده  30طول 

به اين بيماري مبتال 

 واهند شد؟خ

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

از مننردان در طننول 

سنننال آينده به  30

اين بيمنناري دچننار 

 خواهند شد؟

 1000در 1كمتراز  %00/0 1000در 1كمتر از  01/0% 0

 1000در 1كمتر از  %03/0 1000در 1كمتر از  03/0% 10

 1000در  2 %21/0 1000در  2 18/0% 20

 1000در 10 %03/1 1000در8 81/0% 30

 1000در 34 %26/3 1000در 24 39/2% 40

 1000در  62 %24/6 1000در 44 40/4% 50

 1000در76 %63/7 1000در 53 25/5% 60

پي، ها )مهاجم(. ريس الگ، آيزنر ام، سننرطان ريه و برنشSEER ،2000-1975نكته: براسنناس مروري برآمارهاي سننرطان 

سي ساري  سرطان امواَ، فياف، ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتال، هنكي بيكو پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري برآمارهاي 

SEER ،2000-1975 .مؤسسه ملي سرطان. بتسدا، ام دي .http://seer.cancer.gov/csr/1975-2000,2003 

شماره  ست و تفا 1اطالعات جدول  سط جمعيت ا ساس متو سيگاريبرا سيگاري ها و غير ها قائل وتي برا ميزان احتمال در بين 

سيگاري ست. براي اينكه ميزان احتمال وقوع براي  شده ا شماره ن شود يك جدول ديگر )جدول  شخص تر  ( به منظور 2ها م

 ها اضافه شده است. ها و غيرسيگاريمقايسه احتمال سرطان ريه در طول عمر بين سيگاري

  

 احتمال سرطان ريه در طول عمر براساس وضعيت سيگار كشيدن و جنسيت  -2جدول شماره 

 مردان زنان  

وضننننننعننننيننننت 

   سيگاركشيدن

چه درصننند از  الف( 

تا سنننن  نان   75ز

سننالگي به سننرطان 

رينه دچنار خواهنند 

 شد؟

ب( در يننك گننروه 

فري چننه  1000 ن

تعداد از زنان تا سننن 

گي بننه  75 ل سننننا

چار  يه د طان ر سنننر

 خواهند شد؟

چه درصنندي از الف( 

تا سنننن   75مردان 

سرطان ريه  سالي به 

 دچار خواهند شد؟

ب( ينننك گنننروه 

فري چننه  1000 ن

تعداد از مردان تا سن 

گي بننه  75 ل سننننا

چار  يه د طان ر سنننر

 خواهند شد؟

 1000در  4 %44/0 1000در  4 %42/0 غيرسيگاري 

 1000در  159 %9/15 1000در  95 %5/9 سيگاري 



ساس پتو و ديگران. بي شيدن، ترك ،2000جي امنكته: برا سيگار ك سيلكاكز پي، وايتلي اي، دال آر،  پتوار، داربي اس، دئواچ، 

سال  ستان از  سرطان ريه در انگل ، 2000جي ام: تلفيقي از آمارهاي ملي و دوبررسي جامع كنترل موردي. بي1950سيگار و 

329-323. 

كند. جزئيات مربوط به خطر در پي مال سننرطان ريه و نيز عوامل تحت بررسنني را فهرسننت ميعوامل مرتبط با احت 3جدول 

 خواهند آمد.

   عوامل قابل تعديل
 عوامل غيرقابل تعديل

  
 دهندخطر را كاهش مي دهندخطر را افزايش مي عوامل تحت بررسي

 سيگار 

 دود سيگار اطراف 

 هاي شغلي تماس

 سن  ميوه و سبزيجات 

 تاريخچه خانوادگي 

 آلودگي محيطي 

 پرتوگيري 

 غربالگري 

 آنتي اكسيدان ها 

چربي رژيم غذايي و 

 كلسترول 

 رادون در خانه 

 بيماري ريه 

  

  

  

 عوامل خطر قابل تعديل 

 دخانيات 

يابد؛ ريه با مصرف روزانه سيگار و مدت زمان كشيدن افزايش مي سرطان. است  % از موارد سرطان ريه90كشيدن سيگار دليل 

سيگار زياد مي ساني كه  شند ك سيگاري 20ك سبت به غير سرطان ريه ن شتر در معرض خطر  صرف نظر بار بي هاي قرار دارند. 

سي شدة ب سني فوائد ثابت  سيگار در هر  ست و ترك  سيگار در ابتال به اين بيماري غيرممكن ا اري دارد. براي كردن از نقش 

شننان انجام دهند و خطر را از خود دور كنند، ترك توانند براي بهبود سننالمتيها، تنها و بهترين كاري كه ميبيشننتر سننيگاري

 سيگار است. 



سرطان ريه يك فرآيند چند مرحله شرفت  ست كه در يك پي ساله رخ مياي ا دهد و احتماالً تركيبات مختلف دورة زماني چند 

سرطانزا عمل مي سيگار به عنوان  سيرهاي دود  سرطانزاها به درون ريه و م ستقيم  شيدن عالوه بروارد كردن م سيگارك كنند. 

ستم دفاعي بدن و عوامل حفاظتي طبيعي بدن را مختل مي سي سيله تحريك آن ميزان عبور هوا، كار  سلول كند. بو سازي  باز

 شوند. گيرد و تعداد بيشتري از سلولها جايگزين شده نسبت به جهش مستعد ميشتاب مي

سريع سيگار نكشيد يا هر چه  شوند كه هرگز  شويق  سياري از بيماران ميهمة بيماران بايد ت سيگار را ترك كنند. ب دانند كه تر 

سرطان ريه و بيماري شيدن باعث  ست. )براي شودهاي ديگر ميسيگار ك سيگار يك فرآيند چالش برانگيز ا ، اما ترك كردن 

 مراجعه شود.( « جلوگيري از كشيدن و ترك سيگار»آگاهي يافتن از راههاي كمك به بيماران براي ترك سيگار به بخش 

  

 دود سيگار و پيپ 

سيگار محدود نمي شيدن  ضر دود دخانيات تنها به ك سيگار به داخل ريهشود. اثر م شيده حتي اگر دود پيپ يا  ها ك

سينوژن ساير بيماريشوند، باز هم حاوي كار سرطان و  صاً خطر فزايندة  شخ ستند كه م هاي مزمن را باعث هايي ه

بار بيشننتر از  5ها شننوند. براي مثال، مطالعات وسننيع انجمن سننرطان آمريكا نشننان داده اسننت كه سننيگاريمي

 رض خطر كشندة سرطان ريه قرار دارند. ها در معغيرسيگاري

 دود سيگار اطراف 

شود اما با وجود آنكه اكثر مردم اياالت متحده براين واقعيت آگاهي دارند كه دود سيگار باعث سرطان ريه و ديگر بيماري ها مي

سيگار محيط ) ستند كه دود  سياري براين نكته واقف ني سالمتيETSهنوز ب ست و باعث افزايش  ( نيز يك خطر جدي براي  ا

 شود. ها ميها در غير سيگاريخطر سرطان ريه و ساير بيماري

ETS شود، شامل دود اصلي )كه توسط فرد سيگاري به بيرون از دهان رانده كه به عنوان دود فرعي يا دست دوم شناخته مي

ور كلي دود جانبي حاوي بيش از دو برابر شود( و دود جانبي )كه ناشي از سوخت مواد تشكيل دهندة سيگار است( است. بطمي



شاق  ستن سمي در هوا و زمان ا ست. ميزان تأثيرپذيري به تمركز اين مواد صلي ا شده در دود ا سياري از تركيبات يافت  ميزان ب

 بستگي دارد. 

كاهش خطر  گيرند. هر چند برايبسنننياري از بيماران دود سنننيگار محيط را به عنوان عامل خطر براي سنننالمتي در نظر نمي

 اجتناب كنند. ETSسرطان و سالمت بدن بايد به بيماران توصيه نمود كه در خانه و محيط كار از قرار گرفتن در معرض 

  

 تماس شغلي 

ترين اين موارد است. ساير بسياري از موارد تماس در ارتباط با خطر افزودة سرطان ريه قرار دارند. آزبست احتماالً شناخته شده

گاز خردل و نيكل. به عالوه فرآيندهايي  اي كروم،هاي چند حلقهرتند از: آرسنننيك، رادون، كلرومتيل اتر، هيدروكربنموارد عبا

گري آهن و فوالد به عنوان داليل افزايش احتمال ابتال به سنننرطان ريه گزارش مانند نقاشننني، توليد آلومينيم و كم و ريخته

 اند. شده

ها و وسايل حفاظت عرض مواد شيميايي قرار دارند بايد تشويق شوند تا با استفادة مداوم از شيوهبيماراني كه در محل كار در م

 شخصي و رعايت موارد ايمني از خود محافظت كنند. 

 ميوه و سبزيجات 

ه را فرنگي، هويج و ساير سبزيجات زرد و نارنجي ممكن است احتمال ابتال به سرطان ريمصرف ميوه و سبزيجات خصوصاً گوجه

سبزيجات اين  ست كه چه عاملي در  شده ا شخص ن شده اما هنوز م سياري از تحقيقات برروي بتاكاروتن متمركز  كاهش دهد. ب

 سازد. اثر حفاظتي در برابر سرطان ريه را فراهم مي

سياري براي سالمتي دارد و بيماران بايد تشويق شوند روزانه حداقل  بار ميوه و سبزي  5مصرف انواع ميوه و سبزيجات فوائد ب

شي از  سيگار هر گونه احتمال بالقوه نا شي از دود  سرطان ريه نا شخيص دهند كه خطر افزودة  بخورند. هر چند بيماران بايد ت

 كند. مصرف ميوه و سبزيجات را كمرنگ مي

  



  

 عوامل خطر غيرقابل تعديل 

 سن 

سرطان ريه نيز افزايش مي سن خطر  سربا باالرفتن  شرفت  سالها طول مييابد. پي سي زير طان ريه  شد و كمتر ك سال  40ك

سالگي اين افزايش  75يابد و حتي بعد از سن سالگي افزايش مي 40اي بعد از شود. خطر بصورت فزايندهدچار اين بيماري مي

 سال است.  70يابد. سن متوسط ابتال به اين بيماري ادامه مي

 تاريخچة خانوادگي 

تواند خطر را تا دوبرابر افزايش دهد. اسننتعداد ه داشننتن يك فرد مبتالً به اين بيماري در خانواده ميدهند كمطالعات نشننان مي

شأت مي سرطان ريه از اين واقعيت ن سرطان ريه ميژنتيكي  ضوح باعث  شيدن بو سيگار ك شتر گيرد كه اگر چه  شود اما بي

ابتال به سرطان ريه بازتابي از گوناگوني ژنتيكي در سوخت و  شوند. استعدادهاي متفاوت برايها دچار اين بيماري نميسيگاري

 باشد. مي DNAساز، تركيب ژن و پايداري و بازسازي 

 آلودگي محيط 

كنند كه آلودگي محيط نقش اندكي در نه تنها از لحاظ بيولوژيكي قابل قبول اسنننت بلكه اطالعات اپيدميولوژي نيز بيان مي

سرطان ريه دارد. به دال سيگاركشيدن يل مختلف از جمله وضعيت ناپايدار غلظت آاليندهگسترش  هاي هوا و عوامل نامشخص 

فعال و دود سننيگار محيط تعيين اين خطر فزاينده دشننوار اسننت، در حالي كه تحقيقات بيشننتري در حال انحام اسننت تا درك 

رسننند كه تأثير گيرند، اينگونه به نظر ميبهتري از عوامل خطر به دسنننت آيد و عوامل خطر ناشننني از آلودگي مورد توجه قرار 

 . است كم نسبتاً سيگار دود اثر با مقايسه در خصوصاً ريه سرطان بر عوامل  اين

 پرتوگيري 

شده در درمان سرطان ريه را افزايش قرارگرفتن در معرض پرتوهاي اتمي يا پرتوهاي دوز باالي به كار گرفته  هاي خاص، خطر 

 دهد. مي



 عوامل تحت بررسي 

 غربالگري 

ها و هاي غربالگري مؤثر براي سرطان ريه وجود دارد، اما ثابت شده كه هيچكدام از اين آزمايشعالقه بسياري براي يافتن روش

شود. فرآيندها از جمله سلول شناسي خلط، و عكسبرداري ساالنة قفسة سينه باعث كاهش مرگ و مير ناشي از اين بيماري نمي

براي مثال اخيراً انجمن ملي سننرطان در حال انجام  اند.هاي غربالگري مورد ارزيابي و آزمايش مجدد قرار گرفتهدي از روشتعدا

باشنند كه هدف آن مقايسننة توموگرافي كامريوتري مارپيچي و عكسننبرداري اسننتاندارد اشننعة ( ميNLSTغربالگري ملي ريه )

دهد. با تحقيقات بيشتر ممكن ها ميزان مرگ و مير را كاهش مييك از اين روشايكس از قفسة سينه است تا تعيين كند كدام 

 اي وجود ندارد. پذير باشد اما در حال حاضر هيچ روش آزمايش قابل توصيهاست در آينده غربالگري براي سرطان ريه امكان

 هاآنتي اكسيدان

سيدان ست كه آنتي اك شند  Eو  Cو  Aهاي ينها مانند كاروتنوئيدها، ويتامفرض براين ا سرطان با سلنيم از عوامل كاهندة  و 

سيدان شكال مختلف در غذاها موجودند. آنتي اك سلولكه به ا ست  شهها ممكن ا اي ها را به طرق مختلف مانند خنثي كردن ري

 آزاد، تنظيم سيستم ايمني و توقف تكثير سلولي حفاظت كنند. 

سيدان سرطان ريه و آنتي اك شده برروي  سي مطالعات انجام  سفانه برر سيده و هيچ مدرك متأ ضحي نر ها به تنهايي به نتايج وا

 قاطعي دال براين كه اين تركيبات برخطر سرطان ريه مؤثرند وجود ندارد. 

 چربي رژيم غذايي و كلسترول 

ي زياد و كلسننترول با احتمال افزودة سننرطان ريه همراه اسننت اما اند كه رژيم غذايي با چرببعضنني از مطالعات آشننكار سنناخته

 اطالعات در اين زمينه ناواضح و در هم است. 

 رادون در خانه 

صد از خانه 10در حدود  شند اين گاز بي بو و بيدر شته با ست رادون به ميزان بااليي وجود دا رنگ به هاي آمريكايي ممكن ا

سرطان ريه در كارگرا سئواالتي چند عنوان عامل  ست اما هنوز  شده ا شناخته  شع باالي اين ماده قرار دارند  شع ني در معرض ت



شننود مطرح اسننت. مطالعات چندي ارتباط نظير اينكه آيا پرتوگيري پايين در خانه باعث افزايش قابل توجه خطر سننرطان مي

 اند. قات چنين تأثيري را نشان ندادهاند. هرچند ساير تحقيپرتوگيري خانگي رادون با خطر فزاينده را نشان داده

 بيماري ريه 

سي شان دادهبرر سرطان اند كه بيماريها ن ست باعث افزايش احتمال ابتال به  سم( ممكن ا سل، آمفيزم و آ هاي مختلف )مانند 

 ها داراي تناقض هستند. تواند متعاقباً فرد را مبتال كند اما يافتهريه باشند كه مي

ستفاد شته كلديسمنبع مورد ا سرطان، نو شگيري  شارات  -ه: راهنماي ارزيابي و پي ساالر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فاطمه ديو ا
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