عالئم دیگر:

مقدمه
سرطان ریه به عنوان یکی از کشنده ترین نوع

 سرفه افرادی که سيگار نمی کشند بيش

سرطان ها در جهان ساالنه شمار زیادی از زنان و

از دو هفته طول می کشد،تغيير رنگ خلط

مردان را به کام مرگ می کشد.

سينه،دوره های مکرر ذات الریه یا

سرطان ریه اولين عامل مرگ وميرناشی

برونشيت.

ازسرطان در مردان و زنان در جهان است.

 سرفه افرادی که سيگار می کشند زیاد
ميشود و از شدت بيشتری برخوردار است

سرطان ریه چیست؟

.

سرطان ریه نوعی بيماری است که مشخصه آن

 افزایش ميزان خلط سينه ،خس خس

رشد کنترل نشده سلول در بافتهای ریه است .

کردن سينه ،خستگی مفرط ،از دست

گفتنی است که اگر این بيماری درمان نشود رشد

دادن اشتها ،از دست دادن وزن بی

سلولی ميتواند در یک فرایند به نام متاستاز به

دليل،ورم گردن یا صورت.

بيرون از ریه گسترش یابدو به بافت های اطراف
یا سایر اعضای بدن برسد.

راه های تشخیص سرطان ریه:
با توجه به وضعيت عمومی سالمت فرد،بررسی ها
ی تشخيصی سرطان ریه ممکن است شامل:

علت:
 دليل  90درصد از سرطان های ریه قرار

 عکس برداری از ریه ها با تابش اشعه x
 آزمایش خلط

عالئم

گرفتن در معرض دود دخانيات برای مدت

 سی تی اسکن

شایعترین عالئم عبارتند از:

طوالنی است.



 سرفه(همراه با خلط خونی)
 کاهش وزن

ميدان مغناطيسی

 عوامل ژنتيکی
 عوامل ایمنی ،نارسایی مکانيسم ایمنی

 تنگی نفس

طبيعی بدن

1

MRIیا پرتو نگاری با استفاده از تشدید

2

 نمونه برداری یا بيوپسی
 ازمایش خون

3

راه های درمان

درمان بیولوژیکی یا ایمونولوژیک:

جراحی :

که مشتمل بر باز سازی ،تحریک ،هدایت و

معموال اگر ضایعه بدخيم منحصر به ریه

تقویت سيستم طبيعی دفاعی بدن بيمار است.

بیمارستان حشمتیه حبیبیان اننیی

باشدممکن است بخش کوچک یا تکه کاملی از
ریه برداشته شود.

سوزاندن ضایعه بدخیم با اشعه لیزر:

سرطان ریه چیست؟

دواء و ذکره ُ الشفا
یا َمن اِسم ُه
ِ

در بعضی موارد ضایعه بد خيم منجر به مسدود
شدن حنجره می شود .در چنين مواردی پزشک با
سوزاندن ضایعه بدخيم با اشعه ليزر راه عبور هوار
منبع  :مطالعات اینتر نتی

را برای بيمار باز می کند.

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

شیمی درمانی:
جهت از بين بردن سلول های سرطانی منتشر

http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 

شده مورد استفاده قرار می گيرد.

 واحد آموزش به بیمار روزهای
یک

شنبه

و

سه

شنبه

رادیو تراپی با اشعه درمانی :

تماس 46259061-63 :

جهت از بين بردن مستقيم ضایعه بدخيم ریه به

302

شماره

واحد آموزش به بیمار

داخلی

تابستان 1394

کار گرفته می شود.

باز نگری 1395
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