
 
 

از سرطان در زنان  یناش ریمرگ و م یعامل اصلسرطان  نیسرطان ها در جهان است. ا نیعتریاز شا یکی هیسرطان ر

 کند.  یم جادیا هیر یسرطانها ین خطر را برای ابتال بهشتریب گاریمتحده است. استعمال س االتیو مردان در ا

 لیدرصد از کل موارد را تشک 85تا  80حدود که  (NSCLC)کوچک است  ریسلول غبا  هینوع آن سرطان ر نیتر عیشا

 دهد.  یم

س شروع م هیر ییهوا یها سهیدر ک نومایآدنوکار س که به آنشود.  یها )آلوئول(  AIدرجا ) نومایآدنوکار S ) نیز گفته

 . و ممکن است به بافت اطراف حمله نکند ستین یتهاجم آدنوکارسینوما .میشود

سرعت  به SCLCدهد.  یم تشکیلرا  هیر یدرصد از سرطانها 20تا  15( حدود SCLCسلول کوچک ) با هیر سرطان

 . ابدی یگسترش م NSCLCاز  عتریکند و سر یرشد م

 هستند. SCLCو  NSCLC یسلولها یحاو هیسرطان ر ی، تومورهاموارد یبعض در

 با قرار گرفتن در معرض آزبست همراه است.  نوع سرطان نیاست. ا هیاز سرطان ر گرید ینوع ومایمزوتل

س یم هیری تومورها شوند قبل از ا اریتوانند ب سرماخوردگ هی. عالئم اولشودعالئم شخص متوجه  نکهیبزرگ   ای یاز 

 یلیاز دال یکی نی. اسااتندین یاکثر مردم فوراً به دنبال مراقبت پزشااک نی، بنابراکنند یم دیتقل جیرا بیماریهای ریسااا

 .شود یص داده نمیتشخ هیدر مراحل اول هیاست که معموالً سرطان ر

 :هیعالئم سرطان ر

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز هیاول عالئم

 یطوالن سرفه  

 خون ایخلط  همراه با سرفه 

 خندیدن یا سرفه کردن، قیعم هنگام تنفس نهیقفسه س درد 

 یکوفتگ 

 نفس یتنگ 

 خس خس 

 یو خستگ ضعف 

 اشتها و کاهش وزن کاهش 



 
 

 .دشو تیبرونش ای هیمانند ذات الر یمکرر تنفس یدچار عفونتهابیمار ممکن است  نیهمچن

در صورت وجود تومور در اندامهای ، . به عنوان مثالبروز میکند به محل تومور هبست دیگری، عالئم گسترش سرطان با

 زیر عالئم متفاوتی مشاهده میشوند که عبارتند از:

 ، به خصوص در گردن تودهلمس : یلنفاو یها گره

 باسن ایدنده ها  پشت  هی، بخصوص در ناحها: درد استخوان استخوان

 پاها ایدر بازوها  یحس یب ای ی، مشکالت تعادلجهی، سرگفقرات: سردردستون  ای مغز

 پوست و چشم  ی: زردکبد

، مردمک پلک کی یبگذارند و منجر به افتادگ ریاعصاب صورت تأث یتوانند رو یها م هیر قسمتهای فوقانی یتومورها

تواند باعث درد  یم نینامند. همچن یعالئم را سندرم هورنر م نیا که طرف صورت شود کیدر  قیعدم تعر ایکوچک 

 د.نشانه شو

 که فشاااار وارد کنندمیکند،  منتقلقلب  بهبازوها  و سااار ازورید وناکاوای فوقانی که خون را  یتوانند رو یم تومورها

 و بازوها شود. نهی، سباعث تورم صورت، گردن

سترده ا فیط جادیکند و باعث ا یم تولیدبه هورمون ها  هیشب یماده ا یگاه هیر سرطان سندرم یگ  از عالئم به نام 

 است: ریشود که شامل موارد ز یم پارانئوپالستیک

 یعضالن ضعف 

 تهوع حالت 

 استفراغ 

 عاتیما احتباس 

  خون  فشارافزایش 

  خون  قندافزایش 

 یجیگ 

 تشنج 

 کما 



 
 

 شود؟ یم هیسرطان ر جادیباعث ا یچه عوامل

 است. دنیکش گاریس جهینت هیدرصد موارد سرطان ر 90

، اما ادامه کنند میرا ترم بیتوانند آس یها م هیشود. ر یشروع م هیرساندن به بافت ر بیآس گاریسلحظه استعمال  از

از  پس .روند ترمیم را ادامه دهند یا ندهیها به طور فزا هیرساالولهای  شااود که  یقرار گرفتن در معرض دود باعث م

دهند.  یم شیرا افزا هیکنند و احتمال ابتال به ساارطان ر یرفتار م یعیبط ری، آنها به طور غساالول ها دنید بیآساا

 همراه است. دنیکش گاریبا س شهیهم باًیکوچک تقر یسلولهابا  هیسرطان ر

صل نیدوم ،گرفتن در معرض رادون قرار سرطان ریه  یعلت ا ستابتال به  ست که  یعیطب ویواکتیگاز راد کیرادون  .ا ا

 شود. یم یدر خاک و سنگ ها ناش ومیاوران هیاز تجز

 هیاز سرطان ر یشود. نوع هیتواند باعث سرطان ر یم زین یدر مدت زمان طوالن ژهیمواد خطرناک به و ریدر سا تنفس

 شود. یم جادیآزبست ادر معرض قرار گرفتن با  شهیهم باًیتقر ومایبه نام مزوتل

 شوند عبارتند از: هیسرطان ر جادیتوانند باعث ا یکه م یگرید مواد

 کیآرسن 

 ومیکادم 

 کروم 

 کلین 

 ینفت یاز فرآورده ها یبرخ 

 ومیاوران 

 در افرادی که، به خصاااوص را افزایش دهند هیبه سااارطان ر ابتالاحتمال ممکن اسااات  نیز یارث یکیژنت یها جهش

 .دنعوامل سرطان زا قرار دار ریدر معرض سا ای دنکش یم گاریس

 هیمراحل سرطان ر

 کند. یدرمان کمک م یبرا ییراهنما سرطان وگسترش  برای تعیین میزان سرطان ه بندیمراح

 است.  شتریب اریبس زیآم تیاحتمال درمان موفق، هیدر مراحل اول هیو درمان سرطان ر صیصورت تشخ در

 است: یچهار مرحله اصل یکوچک دارا ریسلول غبا  هیر سرطان



 
 

 .ابدی یگسترش نم هیخارج از ربه ، اما شود یم افتی هی: سرطان در ر1 مرحله

 شود. یمجاور مشاهده م یاوو غدد لنف هی: سرطان در ر2 مرحله

 .وجود دارد نهیقفسه س قسمتهای میانی یو غدد لنفاو هی: سرطان در ر3 مرحله

بار سرطان در آن  نیکه اول نهی، اما فقط در همان طرف قفسه سشود یمشاهده م ی: سرطان در غدد لنفاو3A مرحله

 شروع به رشد کرده است.

سرطان به غدد لنفاو3B مرحله س ی:  سه  سطح  یلنفاو یبه گره ها ای نهیدر طرف مقابل قف ستخوان باالتر از   ترقوها

 است. افتهیگسترش 

 است. افتهیدوردست گسترش  یبه اندام ها و یا هیاطراف ر هیناح، هی: سرطان در هر دو ر4 مرحله

 یغدد لنفاو ای هیر کی، سرطان فقط در دارد. در مرحله محدود ی( دو مرحله اصلSCLCسلول کوچک )با  هیر سرطان

، ممکن است به گسترش سرطان است یبه معنکه گسترده  مرحلهدر و  شود. یمشاهده م نهیمجاور در همان طرف س

 شکلهای زیر مشاهده شود:

 هیر کیطول  در 

  مقابل هیر بهگسترش 

  در طرف مقابل یغدد لنفاو بهگسترش 

  هیاطراف ر عیما بهگسترش 

  مغز استخوان بهگسترش 

  دوردست یاندامها بهگسترش 

 :هیسرطان ر صیتشخ

MRI، کسیاشعه ا یرا در اسکن ها یعیطب ریتوان توده غ ی: میربرداریتصو شاتیآزما   ،CT  وPET نیمشاهده کرد. ا 

 کنند. یم کشفکوچکتر را  عاتیو ضا نشان میدهندرا  یشتریب اتیاسکن ها جزئ

 .کند شناساییرا  یسرطان یتواند سلولها یمخلط  یکروسکوپیم نهیمعاخلط:  یتولوژیس

اقدامات زیر به  توان با ی. نمونه بافت را مریخ ایهستند  یتومور سرطان یسلولها ایکند که آ نییتواند تع یم :یوپسیب

 دست آورد:



 
 

 .را فراهم می آوردتر  قیدق نهیشود و امکان معا یمنتقل م یها هیدرون ر بهگلو از لوله  کی: یبرونکوسکوپ

تهیه  ینمونه از غدد لنفاو یجراح یاز ابزارها با استفادهکند.  یم جادیگردن ا هی: پزشک برش در پاینوسکوپیاستیمد

 شود. یانجام م یعموم یهوشیتحت ب و مارستانیدر ب این کار. میکند

بافت مشکوک  به نهیقفسه س وارهید قیسوزن از طر کی، به عنوان راهنما یربرداریتصو تکنیکهای: با استفاده از سوزن

 .ردیمورد استفاده قرار گ یغدد لنفاو شیآزما یتواند برا یم نیهمچن یسوزن یوپسیشود. ب یوارد م هیر

 شتریب اتشی، آزماسرطان مثبت باشد جهیشود. اگر نت یارسال م ستیبه پاتولوژ لیو تحل هیتجز یبافت برا یها نمونه

 کمک کند. یمرحله بند ایسرطان  گسترش نییتواند در تع یمانند اسکن استخوان م

MRI   ،CT  و اسکنPET شوند یاستفاده م یمرحله بند یبرا زین. 

 درمان:

 دارد. یبستگ فرد یسالمت کل نیبه محل و مرحله آن و همچن هیدرمان سرطان ر

در  زین یدرمان یروش ها ری، اما سااااهساااتند هیدرمان سااارطان ر یروش ها برا نیمتداول تر یدرمانو پرتو یجراح

 کنند. یدرمان م یدرمان یمیسلول کوچک را با شبا  هیبه عنوان مثال ، پزشکان اغلب سرطان ر دسترس هستند.

 است: ریشامل موارد زی درمانروشهای 

به آنها مناطق اطراف که ممکن اساات ساارطان و  هیر یبردن بافت ساارطان نیاز ب ی: پزشااک ممکن اساات برایجراح

 .نامیده میشود یلوبکتوم است که هیاز ر یبخش بزرگ ایلوب  کیشامل برداشتن که  انجام دهد جراحی، ابدیگسترش 

 . برداردرا به طور کامل  هیر کی، جراح ممکن است دیموارد شد در

ی شیمی داروهاد. شو یاستفاده م یسرطان یکن کردن سلول ها شهیر ایکوچک کردن  یبراروش  نیا :یدرمان یمیش

 کند. یآل م دهیدرمان سرطان ا یبرا آنها و، دهند یهدف قرار ممورد به سرعت  را شده میتقس یسلولها درمانی

 و کاهش وزن داشته باشد. دیاز جمله تهوع شد یتواند عوارض جانب یمداخله قدرتمند است و م کی یدرمان یمیش

ستفاده م ینسرطا یبردن سلولها نیاز ب یبرا یپر انرژ یروش از پرتوها نی: ایپرتودرمان ممکن است کند. پزشک  یا

 کوچک کردن تومور استفاده کند. یبرا یاز پرتودرمان یقبل از عمل جراح

 مفید می باشد. ،افتهیگسترش نکه  ییعمدتاً در مورد سرطانها یپرتودرمان



 
 

سلول یریجلوگ یاز داروها برا یدر هدف درمانهدفمند:  درمان سترش  شد و گ ستفاده م یسرطان یهااز ر . کنندیا

که سرطان  یاز افراد ی. بعضگذارندیدر سرتاسر بدن اثر م یسرطان یهاو بر سلول دشونیخون م انیداروها وارد جر

 .کنندیم فادهاست یدر بدن آنها منتشر شده است از هدف درمان رکوچکیغ یهابا سلول هیر

 

 www.rasadmedlab.com     گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                  

 منابع:

https://cancer.binayfoundation.org/lung-

cancer/?gclid=Cj0KCQjw9fntBRCGARIsAGjFq5FS-

BdXPPEGL_kWBj7CT1G1xmslAuuFfDYuJp2GCCgu6k9xIjaTdcUaAu_iEALw_wcB 

https://www.healthline.com/health/lung-cancer#treatment 

https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-

factors.html 

https://medlineplus.gov/lungcancer.html 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323701.php#treatment 

 

https://cancer.binayfoundation.org/lung-cancer/?gclid=Cj0KCQjw9fntBRCGARIsAGjFq5FS-BdXPPEGL_kWBj7CT1G1xmslAuuFfDYuJp2GCCgu6k9xIjaTdcUaAu_iEALw_wcB
https://cancer.binayfoundation.org/lung-cancer/?gclid=Cj0KCQjw9fntBRCGARIsAGjFq5FS-BdXPPEGL_kWBj7CT1G1xmslAuuFfDYuJp2GCCgu6k9xIjaTdcUaAu_iEALw_wcB
https://cancer.binayfoundation.org/lung-cancer/?gclid=Cj0KCQjw9fntBRCGARIsAGjFq5FS-BdXPPEGL_kWBj7CT1G1xmslAuuFfDYuJp2GCCgu6k9xIjaTdcUaAu_iEALw_wcB
https://www.healthline.com/health/lung-cancer#treatment
https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html
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