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 سرطان ریه

 علل بروز، راه های تشخیص و شیوه های درمان
  

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

 تعريفي اجمالي از سرطان

بدن ما هستند. برای شنات سرطان  بنیادی و اساسی اجزای سلولها. کند می پیدا رشد ما بدن های سلول در  انواع سرطان

 ابتدا باید بدانیم که چگونه سلولهای سالم به سلولهای سرطانی تبدیل می شوند.

 مورد دیگر سلولهای و شوند می تقسیم کنند، می رشد سلولها. است شده تشکیل ها سلول از مختلفی انواع از انسان بدن 

نگه دارند و اعمال حیاتی به درسااتی انماش شااود. باواای اونات ای  روند  سااالم را بدن تا اورند می وجود به را ما بدن نیاز

سمی ادامه می دهند و  سلولهای بدن ما بدون آن که نیاز باش به تق شود. یانی آن که  سیم دچار اختالل می  شد و تق ر

می شود. تومرهای به سلوهای جدید به وجود میاورند. تممع و ازدیاد سلولهای جدید موجب تشکیل توده ای به ناش تومور 

 وجود امده می توانند خوش خیم یا بدخیم باشند.

 :ستند سرطانی تومورها ای   تورمورهای خوش خیم  کنند می خارج بدن از را تومورها موارد گونه ای  در ماموال و نی

ست ناپذیر برگشت تقریباً و شار پیدا  دب  دیگر های بخش در و شوند نمی جدا خیم خوش تومورهای از سلولها. ا انت

 نمی کنند. تومورهای خوش خیم به ندرت سالمت انسان را به خطر می اندارند.

  تورمورهای بدخیم: ای  تومورها همان تومورهای سرطانی هستند. سلولهای در تومروها بدخیم به صورت غیر طبیغی

مور را مورد حمله نرار می هسااتند و بدون نیاز به کنترل تقساایم می شااوند. ای  ساالولهای ساارطانی باوت اطرا  تو

دهند. همچنی  ای  سلولهای سرطانی از تومور جدا و وادر جریان خون و یا سیستم لنفی بدن می شوند. سیسم لنفی 

بدن از جمله باوت هایی اساات که ساالولهای دواعی و لبول های ساافید را تولید و نگاهداری و انها را حمل می کنند. 

 سرطانی سلولهای شود می باعث که روند ای  به. میکنند مقابله دیگر بیماریهای  فونتای  گلبولهای سفید با عوامل ع

 .گویند می متاستاز کنند، پیدا انتشار بدن های نسمت دیگر به خد منا در

 سرطان و ریه ها 

  عوو مخروطی شکل و اسفنمی هستند که بخشی از دسگاه تنفس بدن ما را تشکیل  4ریه ها در بدن ما به صورت

 هر که است بخش 2 شامل چپ ریه و  بخش 3ی دهند. ریه راست کمی از ریه چپ بزرگتر است ریه راست شامل م

 .نامند می لوب یک را ها بخش ای  در کدا

  بخش دش و بازدش است. هنگامی که عمل دش را انماش می دهیم اکسیژن مورد نیاز برای سلولها را وارد  2تنفس شامل

  عمل بازدش دی اکسید کرب  ناشی از سوخت سلول را به عنوان یک ماده زائد به بیرون می ریه ها می کنیم و در ای

 رانند.

  مشاهده براساس بندی تقسیم ای  شوند می تقسیم بزرگ ی دسته دو به ایند می وجود به ریه در که هایی سرطان 

سکوپ زیر در سلولها شکل ست گروته انماش میکرو سلولهای دیگر که انواع سر و  کوچک سلولهای سرطان. ا طان 

دیگری از سولها را شامل می شود. هر کداش از انواع سرطان های ناش برده شده به صورت های متفاوت رشد و انتشار 

 پیدا می کنند و درمان های متفاوتی هم برای انها وجود دارد.

  ست کوچک های سلول از غیر که دیگر سلولهای سرطان ست و به  از ریه سرطان نوع ای . ا شایع تر ا انواع دیگر آن 

طور کلی کندتر رشد و انتشار پیدا می کند. سرطان سلولهای ریه که سلولهای کوچک را ر بر نمی گیرد خود شامل 



صدوی که اپی درموئید هم  2 سلولهای  سرطان  شود.  شده نامگذاری می  سلولهای گروتار  سته به ناش  ست که ب نوع ا

 و سرطان سلولهای بزرگ. خوانده می شود آدنوکارسینوما

  سرطان سلولهای کوچک )جوشکل( نسبت به انواع دیگر سرطان های ریه کمتر شایع است. ای  نوع سرطان سریع تر

رشد پیدا می کند و انتشار می یابد و به ارگان های دیگر سرایت می کند. اکنون ای  پرسش را بررسی می کنیم که 

 به سرطان ریه نرار دارند؟ ابتال خطر  په اورادی بیشتر در مارض

  سیگار: کشیدن سیگار یکی از عوامل موثر در ایماد سرطان ریه است. ماده ی سرطان زای خطرناکی در تنباکو وجود

دارد که به سلولهای ریه آسیب می رساند. به مرور زمان سلولهای آسیب دیده به سولهای سرطانی تبدیل می شوند. 

ه ساارطان ریه دچار شااود به عامل متاددی بسااتگی دارد. ساانی که اوراد ساایگار احتمال ان که یک ورد ساایگاری ب

کشیدن را شروع سکرده اند. مدت زمانی که سیگار مصر  می کرده اند، تاداد سیگارهایی که در هر روز مصر  می 

سیگار را ورو می داده اند. همه از عوامل موثر در ابتال به سرطان ریه  سیگار به کرده اند. و عمقی که دود  ست. ترک  ا

 طور موثری خطر ابتال به سرطان ریه را در اوراد سیگاری کاهش می دهد.

  سیگار برگ و مصر  پیپ خطر ابتا به سرطان ریه، اورادی را که سیگار برگ و پیپ مصر  می کنند نسبت به اوراد

و چگونگی ورو دادن دود عادی بیشااتر تهدید می کند. سااابقه ی مصاار  پیپ و ساایگار برگ، میزان مصاار  روزانه 

صر  هنگاش که اورادی حتی. دهد می نرار تاثیر تحت را ریه سرطان به ابتال خطر  میزان  را دو برگ سیگار و پیپ م

 .دارند نرار ریه و دهان سرطان خطر مارض در اینها. دارند  نرار زیادی خطر مارض در دهند نمی ورو

  دادر احتمال ابتال به سرطان ریه را اوزایش می د هد اوراید که سیگاری  وجود تنباکو دود که محیطی در گروت  نرار

نیستند اما در محیطی کار و یا زندگی می کنند که دایماً در مارض استنشاق دود سیگار نرار دارند، نیز در خطر ابتال 

 به سرطان هستند.

  :رادونRadon به طور طبیای در خاک و ساانو وجود  رادون یک گاز رادیواکتیو نامریی، بی بو و بی مزه اساات که

دارد. ای  گاز می تواند به سلولهای ریه آسیب برساند و موجب ایماد سلولهای سرطانی شود. اورادی که در ماادن کار 

می کنند بیشاااتر در مارض ای  گاز رادیواکتیو نرار دارند. برای اورادی که در مارض ای  گاز رادیواکتیو نرار دارند و 

 صر  می کنند خطر ابتال به سرطان ریه چند برابر می شود.سیگار هم م

  ست ست مادنی مواد از گروهی ناش  آزب  صناتی کارهای مواد ای  از. دارد وجود طبیات در ویبرهایی صورت به که ا

 ذرات صورت ب و شده تبدیل کوچکتر نطاات به آسانی به و هستند ظریف بسیار آزبست ویبرهای. کنند می استفاده

ستنشاق کنیم مال ق دره هوا پراکنده می شوند و به لباس می چسبند و منتشر می گردند. هنگامی که ای  ذرات را ا

سیب ریه سلولهای به ذرات ای  مانند، می بانی انما در و شوند می ها ریه  وارد سانند می آ  خطر اوزایش موجب و ر

 4تا  3که در مارض مقادیر زیادی ازبساات نرار دارند  کارگرانی داده نشااان مطالاات. شااوند می ریه ساارطان به ابتال

 برابر بیشتر از اوراد عادی با خطر ابتال به سرطان مواجه می شوند.

اورادی که در صنایای مانند کشتی سازی، استخراج آزبست و تولید آن کار می کنند و همچنی  کارهای عایق بندی انماش 

 می دهند بیشتر در مارض خطر نرار دارند.

کارگرانی که با آزبست کار می کنند و سیگار می کشند در مارض خطر بیشتر نرار دارند و باید ضم  رعایت موارد ایمنی 

 از لوازش و ابزار مناسب برای محاوظت از خود استفاده کنند.

ست پیدا  سیلی و دیزلی د سوختهای و شی از  سرطان ریه و آلودگی هوای نا کرده اند، آلودگی: محققان به ارتباطی بی  

 هرچند جزئیات ای  ارتباط به طور کامل مشخص شده است و تحقیقات بیشتر روی ای  ارتباطات هنوز ادامه دارد.

بیماری های ریوی: بیماری های مانند توبرکلروزیس شااانس اوراد برای ابتال به ساارطان ریه را اوزایش می دهد، نساامت 

 دچار می شوند.هایی که دچار توبرکروزیس شده بیشتر به سرطان 

سابقه نبلی: اورادی که نبال دچار سرطان ریه شده اند، با خطر بیشتری برای ابتالی دوباره آنها مواجهند. ترک سیگار باد 

 از سرطان ریه می تواند تا حد زیادی از ونوع ممدد آن جلوگیری کند.

 تشخیص عالیم و نشانه ها



 شوند و به صورت مزم  درآمده اند و با گذشت زمان بدتر می شوند.سروه هایی که برطر  نمی      -1

 درد دایم درنفسه سینه     -2

 سروه های تواش با خلط خون آلود      -3

 کوتاه شدن نفس ها، خس خس کردن سینه و گروتگی صدا     -4

 مشکالت پیاپی ذات الریه و برونشیت     -5

 ورش کردن صورت و گردن      -6

 کاهش وزن یا بی اشتهایی      -7

 خستگی مفرط     -8

ای  عالیم و نشانه ها می توانند نشانگر بروز سرطان و یا بیماری های دیگر باشند، بنابرای  در صورت مشاهده هر یک    -9

 از ای  عالیم بهتر است که به پزشک مراجاه کنید.

شک ماالج سابقه نبلی بیمار را در مورد ارزیابی نرار می دهد. برای کمک به تشخیص و پی بردن به دالیل عالیم ایماد شده، پز

سابقه وارثتی و خانوادگی بیمار از نظر ابتال به  صر  دخانیات، نرار گروت  در مارض آلودگی های محیطی،  شکی، م سابقه پز

س سینه عک سری مااینات انماش می دهد و عالوه بر آن از  شک یک  سی می کند. همچنی  پز برداری می کند و سرطان را برر

آزمایشات مختلف انماش می دهد. اگر ورد مشکوک به سرطان ریه که در سروه های عمیق وجود دارد نمونه برداری می کنند و 

آن را در زیر میکروسکوپ مورد بررسی نرار می دهند. ای  آزمایش بسیار ساده است و می تواند در تشخیص بسیار موثر باشد. 

شان می  برای اطمینان از وجود سی ن سی نرار می دهند و بیوپ سمتی از باوت ریه را نیز مورد برر شکان ن سرطان ریه پز نطای 

 دهد که آیا ورد به سرطان دچار است یا خیر؟

 باوی از روشهایی که برای بیوپسی به کار گروته می شوند در زیر آورده شده اند:

و ساابک اساات. داخل دهان پایینی نرار می دهد و از آن  برونکوسااکوپی: پزشااک برونکوسااکوپ را که یک لوله نازک   -1

طریق به پایی  و به درون راه هوایی )نای( می ورستد. وی از ای  طریق می تواند راه های عبور هوا را هم مااینه کند 

 و هم به ای  طریق نمونه کوچکی از باوت ریه به دست آورد.

سوزن، از طر     -2 شی  یا ورو دادن  سپری سمتی از تبدیل آ سوزنی را در داخل تومور نرار می دهند و ن سینه  سه  یق نف

 آوت آن را جدا می کنند.

توراکوسنترسی ، در ای  روش هم از سوزنی استفاده می کنند و پزشک مقداری از مایای که شش ها را احاطه کرده    -3

 برمیدارد و آن را برای بررسی سلول های سرطانی مورد آزمایش نرار می دهد.

صورت یک    -4 ست. ای  جراحی به  سرطان نیاز به انماش عمل جراحی ا شخیص  وی موارد برای ت تو را کوتومی: در با

 جراحی عمومی در بیمارست  انماش می شود.

 مرحله بیماری:

، هنگامی که تشااخیص داده می شااود پزشااک برای آگاهی در میزان پیشااروت بیماری و مرحله ای که بیماری در آن نرار دارد

آزمایش هایی انماش می دهد. ای  آزمایش ها برای آن اساات که مشااخص شااود چه اعوااای دیگری درگیر بیماری شااده اند. 

شده و در چه  شر  شدن ای  که بیماری تا چه منت شخص  شود. م شر می  ستخوان پراکنده و منت سرطان ریه ماموال در مغز و ا

ست هایی مرحله ای نرار دارد به پزشک ای  امکان را نمی دهد  وی از ت سبی پیش بینی کند. با تا برای ادامه درمان برنامه منا

 که برای شناخت مرحله بمیاری به کار گروته می شوند در زیر آورده شده اند.

شاه  ستگاه ا صویربرداری از طریق کاموپیوتری که به د سک : ای  نوع ت سی تی ا صاویر  Xالف.  شود و ت ست انماش می  صل ا مت

 بدن و اعوای داخلی آن در اختیار پزشک نرار می گیرد. دنیق از جزییات

 ب.اش.آر.آی: ای  آزمایش از طریق یک آه  ربای نوی که به کامپیوتر متصل است تصاویر دنیق از داخل بدن ارائه می دهد.

دیگری نیز درگیر هسته ای: با استفاده از ای  نوع تصویربرداری نشان داده می شود که چه اعوای  -ج. تصویربرداری اشاه ای

 بیماری هستند، مانند کبد. به بیماران مقادیر اندکی ماده رادیواکتیو با دوز پایی  می خورانند یا به آنها تزریق می کنند.

 دستگاه تصویربرداری سطح ماده رادیواکتیو را در اعوای غیرطبیای را مشخص می کند.



اشاه ای، هسته ای )رادیونوکلوئید اسک ( است و نشان می دهد که د. اسک  استخوان، اسک  استخوان یک نوع تصویربرداری 

آیا سرطان به استخوان سرایت کرده یا خیر؟ مقدار کمی رادیواکتیو با دوز پایی  را از طریق تزریق در ریه به بدن بیمار وارد می 

ستخوان حالت  سمت هایی که ا غیر طبیای پیدا کرده تممع پیدا کنند. ای  ماده که در جریان خون به گردش در می آید در ن

 می کند.

 دستگاه تصویربرداری سطح مواد رادیواکتیو درای  مناطق را اندازه گیری و روی صفحه مخصوص ثبت می کند.

سرطان به عقده های لنفاوی نفسه  ستیوتومی، ای  روش به ما کمک می کند که بفهمیم آیا  ستینوسگوپی یا مدیا هاااا. : مدیا

سرایت کرده  سیله آن سینه  شک به و شود که پز ستفاده می  سکوپ ا ستینوا سیله ای به ناش مدیا یا خیر؟ در ای  روش از و

مدیاستینو )مرکز نفسه سینه( را مااینه می کند. در ای  روش اسکوپ از طریق شکاوی در خود نفسه سینه نرار داده می شود 

 وپ می توان از یاوت نمونه برداری کرد.ای  روش به بیمار بیهوشی عمومی می دهند. همچنی  به وسیله اسک

 روشهای درمان

روشااهای درمانی که برای هر بیمار انتخاب می شااود بسااتگی به عوامل متاددی از جمله نوع ساارطان ریه، محل تومور، اندازه 

 تومور و تاداد توموزها و همچنی  میزان گستردگی و پیشروت بیماری دارد.

شهای درمانی ترکیبی مختلفی برا سرطان وجود دارد که برای بهبود کیفیت زندگی بیمار و کاهش عالیم رو ی درمان و کنترل 

 و نشانه ها به کار گروته می شود.

الف. جراحی: با انماش عمل جراحی تومور سرطانی ایماد شده را برمی دارند. نوع عمل جراحی بستگی ب مونایت تومور در ریه 

شت  ن سگمنتال می خوانند. هنگامی که در یک عمل جراحی دارد. انماش عمل جراحی برای بردا سمت کوچکی از ریه را عمل 

شود.  شته می  ست. در لوبکتومی کل ریه بردا شده ا شود، عمل لبکتومی انماش  شته می  یک لب کامل و یک بخش از ریه بردا

وی از تومورها را به لحاظ اندازه، مونایت و محل نرارگیری نمی توان تحت عمل جراحی نر وی از بماران با ار داد. همچنی  با

 به دلیل پاره ای از مشکالت پزشکی که دارد نمی توانند تحت عمل جراحی نرار بگیرند.

سرطانی بانی  سلولهای  سرطان تالش می کنند  ضد  ستفاده از داروهای  شیمی درمانی و ا شیمی درمانی: پزشکان با انماش  ب. 

مورهای سااارطانی را از ریه جدا می کنند و بیرون می آورند امکان بانی ماندن مانده را از بی  ببرند. حتی پس از آن که تو

 سلولهای سرطانی در باوتهای اطرا  و یا نقاط دیگر وجود دارد.

شیمی درمانی برای کنترل رشد سلولهای سرطانی وتسکی  عالیم و نشانه های سرطان به کار گروته می شود. بیماران بیشتر 

سرطان را  ضد  صلی نرار می داروهای  سیله لوله نازکی در یکی از وریدهای ا از طریق تزریق وریدی دریاوت می کنند و یا به و

 دهند و تا زمان نیاز از همان استفاده می کنند.

 باوی از بیماران نیز داروها را به صورت نرص دریاوت می کنند.

بردن سلولهای سرطانی استفاده می کنند. اشاه درمانی به  ج. اشاه درمانی: در اشاه درمانی از اشاه های پرانرژی برای از بی 

شاه درمانی را نبل از انماش عمل جراحی انماش  وی از موارد ا ستقیم منطقه ای محدود را تحت تاثیر نرار می دهد. در با طور م

انی مانده را ازبی  می دهند تا تومور ساارطانی کوچکتر شااود و یا باد از عمل جراحی انماش می دهند تا ساالولهای ساارطانی ب

 ببرند.

پزشااکان ماموال از شاایمی درمانی به عنوان درمان اولیه به جای انماش عمل جراحی اسااتفاده می کنند. اشاااه درمانی ماموال 

عالیم و نشااانه هایی مانند کوتاهی تنفس را تسااکی  میدهد. اشاااه درمانی به دو صااورت خارجی و داخلی انماش می شااود. در 

شاه درمان شاه درمانی داخلی مواد رادیواکتیو روش ا شود. و در ا شی  به ورد بیمار تابانیده می  سط ما شاه ها تو ی خارجی ا

 توسط محفظه ای در درون بیمار در نزدیکی تومور نرار داده می شود.

تزریق می گردد  د. وتودینامیک تراپی: ای  روش نوعی لیزر درمانی است که با استفاده از آن مواد شیمیایی خاص به درون بدن

تا وارد جریان خون شود و توسط سلولهای سراسر بدن جذب گردند. مواد شیمیایی به سرعت سلولهای سالم را ترک می کنند، 

 اما در سلولهای سرطانی مدت زمان بیشتری بانی می مانند.

رد می کند آنها را از بی  می برد. از نور لیزر هنگامی که به سلولهای سرطانی که توسط مواد شیمیایی نشان داده شده اند برخو

ستفاده  سرطان مانند کنترل خونریزی ها و پا کاهش مشکالت تنفسی نیز ا شی از  ای  روش همچنی  برای کاهش مشکالت نا



شدن راه تنفس می  سته  شت و ای  امر موجب ب سط عمل جراحی بردا شان را نمی توان تو می کنند. در بیمارانی که تومورهای

 وش همچنی  در درمان تومورهای کوچک که درمان های عادی برایشان مناسب نیست، به کار گروته می شود.شود، ای  ر

مطالاات تحقیقاتی: برای ارزشیابی روش های نوی  درمانی در سرطان ریه، در باوی از بیماران برای درمان ای  روشهای جدید 

 وش های مؤثر باری درمان سرطان ریه هستند.استفاده می کنند. در ای  مطالاات پزشکان در پی یاوت  ر

 سرطان ریه از نوع سلولهای دیگر:

بیمارانی که دچار ای  سرطان ریه )سرطان ریه از نوع سلولهایی که کوچک نیستند( می باشند، تحت درمان های متفاوتی نرار 

نتشار بیماری دارد. انماش عمل جراحی از می گیرند. انتخاب روش درمان بستگی به محل تومور، اندازه و چگونگی گستردگی و ا

 مامول تری  روشها برای درمان ای  نوع سرطان ریه است.

( نوعی روش درمانی اساات که در آن باوت ساارطانی را منممد و تخریب می کنند. ای  روش Cryosurgeryکرایوساارژری )

   نوع سرطان ریه به کار گروته می شود.برای کنترل عوارض سرطان در مراحل تقریبا پیشروته ی ای "ماموال

 .کنند می استفاده آن عوارض و عالیم کنترل و بیماری پیشروت از جلوگیری  همچنی  از اشاه درمانی و شیمی درمانی برای

 درمان سرطان ریه از نوع سلول های کوچک: 

موارد هنگامی تشخیص سرطان داده می  سرطان سلول های کوچک نوعی است که به سرعت انتشار پیدا می کند. در بیاری از

 شود که سرطان به بسیاری از بخش های بدن سرایت کرده است.

پزشااکان برای از بی  بردن ساالولهای ساارطانی از روش شاایمی درمانی و اشاااه درمانی هم اسااتفاده می کنند. به ای  ترتیب 

به وجود آمده را هد  نرار می دهند. در باوااای از تومورهای سااارطان ریه و یا تومورهایی که در نسااامتهای دیگر مانند مغز 

بیماران با توجه به ای  که توموری در مغز دیه نمی شااود اما مغزشااان را تحت اشاااه درمانی نرار می دهند تا از شااکل گیری 

 خوانده می شود. PCIتومور در مغزشان جلوگیری کنند. ای  روش به ناش 

نی برای عده ی کمی از بیماران مبتال به ساارطان ریه از نوع ساالولهای کوچک را انماش عمل جراحی بخشاای از برنامه ی درما

 تشکیل می دهد.

 عوارض جانبی

عوارض ناشی از درمان سرطان بستگی به نوع روشهایی دارد که برای بیماری به کار می برند و در هر ورد به نحو بسیار متفاوتی 

به صورت مونت بروز میکنند. پزشکان و پرستاران ای  مشکالت را که ممک  بروز می کند. مشکالتی که پیش می آیند ماموالً 

است در طول دوره درمان یا باد از آن برای بیمار پیش آید شرح می دهند و دوره هایی را نیز برای تسکی  ای  موارد پیشنهاد 

 می کنند.

اران حساتر می شوند و نیاز به مرانبتهای ویژه دارند. ماموالً پس از انماش عمل جراحی در بیماران مبتالبه سرطان ریه، ای  بیم

 بهبودی به کمک برای باید بیماران. کنند می پیدا تممع سااینه نفسااه در هوا  پس از عمل جراحی ماموالً هوا و مواد مالق در

ست گروته نرار جراحی عمل تحت که ریه باوت به ها واالیت ای . دهند انماش ر ها واالی سری یک مکان را می دهد که ا ای  ا

ضاف در  ستند. درد و  سروه ای عمیق و تنقس های عمیق از جمله ی ای  واالیت ها ه سط گردد. انچاش  شود و منب از هم باز 

ضایت  شت به و ست. بیماران برای بهبود و برگ شدن نفس ها از جمله عوارض عمل جراحی ا سینه و بازو ها و کوتاه  سه ی  نف

 نی دارند. عادی نیاز به استراحت طوال

 شیمی درمانی 

سالم را نیز  سلولهای  سلولهای سرطانی را از بی  می برند،  شوند همان طور که  داروهایی که در شیمی درمانی به کار برده می 

 تحت تاثیر نرار می دهند. 

  عوارض شیمی درمانی می تری شایع از. دارد داروبستگی دوز همچنی  و مصروی داروی نوع به درمانی  عوارض ناشی از شیمی

 توان به استفراغ، حالت تهوع، ریزش موها، زخم های دهانی و خستگی مزم  اشاره کرد.

 اشاه درمانی 

شاه درمانی بروز پیدا  صوص به خود را دارد. عوارض جانبی که در ا شیمی درمانی عوارض جانبی مخ شاه درمانی نیز همانند  ا

 .درمانی دوز همچنی  و  ه تحت درمان استمی کنند بیشتربه نسمتی بستگی دارد ک



سختی در بلع و ورو دادن،  شاره کرد. همچنی   شکی آن ا شدن گلو و خ شاه درمانی می توان به زخم  شایع تری  عوارض ا از 

 خستگی، تغییرات در پوست بدن و بی اشتهایی از دیگر عوارض ای  نوع درمان است. 

شان تح PCIبیمارانی که  شوند یانی مغز ستگی، حالت تهوع، می  شون. خ سردرد می  شاه درمانی نرار می گیدر دچار  ت ا

 .شود می ظاهر درمان دوره طول در کسه است عوارضی دیگر از حاوظه در  استفراغ، از دست دادن موها و اختالالتی

د. یا حتی پس از پایان کن می پیدا حساسیت نور به هفته 6 مدت به پوست و ها چشم درمان  شیوه ای  در  وتودینامیک تراپی:

دوره درمان به بیماران توصاایه می شااود برای مدتی از نرار گروت  در مارض مسااتقیم نور اوتاب و ی نورهای زیاد برای مدت 

 .کنند پرهیز  هفته 6حدانل 

کنند. باوی اگر بیماران نیاز به بیرون روت  پیدا کردند باید از پوشش های محاوظ بدن سو عینک های محاوظ چشم استفاده 

شامل سروه کردن، مشکالت در بلع و ورو دادن و تنفس های کوتاه و دردناک است. همچنی   PDTاز عوارض مونت ناشی از 

 ممک  است پوست دچار ورش شود، تاول بزند و نرمز شود.

  
 اهمیت پیگیری پس از بهبودی

نات پزشکی مستمر می تواند تغییراتی را که احتماالً پیش مرانبت های باد از بیان درمان از اهمیت زیادی برخوردار است. ماای

سرطان جدید جلوگیری کند.  سرطان و یا ایماد  شت ممدد  شک بتواند از عود کردن و برگ شخص کند تا پز سریااً م می اید 

سرطان ریه شود. بیمارانی که به  سینه و آزمایش های مختلف می  شامل عسکبرداری از نفسه  مبتال  مااینات پزشکی مستمر 

 می شوند پس از بهبودی باید بروز هر گونه تغییری را باالواصله به پزشک خود اطالع دهند.
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