بذى اًساى از تؼذاد زیادی سلَل تطکیل ضذُ است.
شى ّای ّر سلَل ،بِ آى فرهاى هی دٌّذ کِ تَلیذ
هثل ٍ رضذ کٌذ ٍ یا بویرد .در حال طبیؼی ایي
فرهاى ّا بخَبی غادر ٍ اجرا هی ضَد ٍ بذى بِ
زًذگی طبیؼی اداهِ هی دّذ .اگر غذٍر ٍ یا اجرای
ایي فرهاى ّا دچار اختالل ضَد؛ سلَل ّا بػَرت
غیرطبیؼی تکثیر هی ضًَذ ٍ تبذیل بِ تَدُ ّای
سرطاًی هی ضًَذ.
علل
بیص از  08درغذ از بذخیوی ّای ریِ در اثر
کطیذى سیگار حاغل هی ضَدّ ،وچٌیي لرار
گرفتي در هؼرؼ دٍد زیاد سیگار بِ هذت طَالًی در
کساًی کِ خَدضاى سیگار ًوی کطٌذ ًیس هَثر هی
باضذ .طبك آهار ضاًس ابتال بِ سرطاى ریِ در هرداًی
کِ سیگار هی کطٌذ  08بار بیطتر از هرداًی است
کِ سیگار ًوی کطٌذ ٍ در زًاًی کِ سیگار هی
کطٌذ  3تا  5بار بیطتر است .احتوال ضؼیف ٍجَد
دارد کِ هطاغلی از لبیل آضپسی ،آتص ًطاًی ٍ کار
در آزهایطگاّْای ضیوی احتوال برٍز سرطاى ریِ را
افسایص دّذ .لرار گرفتي در هؼرؼ آلَدگی زیاد،
اضؼِ (بخػَظ اضؼِ رادٍى) ٍ پٌبِ ًسَز ًیس هی
تَاًذ احتوال سرطاى ریِ را افسایص هی دّذ .اغلب

هَارد بیواری در افراد باالی  08سال اتفاق هی افتذ
ٍ فمط  0درغذ از هَارد در افراد زیر  08سال دیذُ
هی ضَد .لرار گرفتي در هؼرؼ هَاد غٌؼتی بطَر
ضذیذ ٍ طَالًی هاًٌذ گرد رغال سٌگ ،اضؼِ یًَیسُ،
پٌبِ ًسَزً ،یکل ،اٍراًیَمٍ ،یٌیل کلرایذ ،کرٍم،
فرهالذئیذ ٍ آرسٌیک ًیس هی تَاًذ سبب بذخیوی
ریِ ضَد.
عالئم و نشانه ها
ظَْر بیواری هوکي است تذریجی یا ًاگْاًی باضذ.
در  38درغذ بیواراى ػالین ػوَهی اتفاق هی افتذ
هاًٌذ :کاّص ٍزى ،بی اضتْایی ،خستگی ،درد در
لفسِ سیٌِ ٍ ضاًِ ٍ استخَاى ،ضؼف یا درد ػضالت
بػَرت هَضؼی ،گیجی ،ازدست دادى حافظِ،
افسردگی ٍ هطکالت تؼادل .ػالیوی ًظیر سرفِ
خطک ٍ هسهي ،تٌگی ًفس ،خلط خًَی ًیس دیذُ
هی ضَدً .طاًِ ّا ضاهل تجوغ هایغ در ریِ ،بسرگی
غذد لٌفاٍی بخػَظ در ًاحیِ گردى ٍ زیر بغل،
بسرگی کبذ ٍ تجوغ هایغ در ضکن است.
گاّی هتاستاز ( اًتطار بیواری ) رخ هیذّذ کِ غذد
لٌفاٍی ،ریِ همابل ،هغس ،استخَاى ،کبذ ٍ غذد آدرًال
از هحل ّای ضایغ آى هی باضذ.

تشخیص
از طریك آزهایطات تطخیػی ٍ ػالین ٍ ًطاًِ ّای
بیواری غَرت هی گیرد .هْوتریي رٍش تطخیع
هطاّذُ داخل لفسِ سیٌِ از طریك جراحی ّوراُ با
ًوًَِ برداری از غذد لٌفاٍی هی باضذ .برای اطالع از
هتاستاز ٍ آسیب بِ سایر ارگاًْا آزهایطات تطخیػی
هختلفی اًجام هی ضَد از جولِ :ضوارش کاهل
خَى ،آزهایطات ػولکرد کبذی ٍ کلیَی ،سی تی
اسکي لفسِ سیٌِ ٍ ضکن ٍ لگي ،پت اسکي ،اسکي
استخَاى ،سی تی اسکي سر ،ام آر آی هغس،
سایتَلَشی از خلط یا هایؼات ریِ کِ بر اساس ًظر
پسضک بیوار ّر کذام کِ هَرد ًیاز باضذ ،اًجام هی
ضَد.
درمان
درهاى اًَاع هختلف بذخیوی ریِ هتفاٍت هی باضذ.
اّذاف درهاى ػبارتٌذ از :درهاى بیواری ،افسایص
طَل ػور بیوار ،بْبَد کیفیت زًذگی بیوار ،تسکیي
ًطاًِ ّای بیواری ٍ بِ حذالل رساًذى ػَارؼ
درهاى.
بیواراًی کِ خلط خًَی زیاد یا زجر تٌفسی حاد
دارًذ ،بایذ فَرا در اٍرشاًس بستری ضًَذ .درهاى
سرطاى ریِ بِ ًَع سلَل تَهَر ،هرحلِ بیواری

ٌّگام تطخیع ٍ هَلؼیت ّای ّوراُ بیواری
بستگی دارد .گسیٌِ ّای درهاى ضاهل :جراحی،
ضیوی درهاًی ٍ اضؼِ درهاًی هی باضذ .درهاى
جراحی در بؼضی از اًَاع تَهَر کاربرد دارد ٍ اًجام
هی ضَد ٍ در بؼضی دیگر کاربرد ًذارد .در بیواراًی
کِ بذخیوی لسوتی از ریِ آًْا را درگیر کردُ است
ٍ غذد لٌفاٍی ًاحیِ لفسِ سیٌِ را درگیر ًٌوَدُ ،
برداضتي لسوتی از ریِ اًجام هی گیرد .در بیواراًی
کِ سرطاى پیطرفتِ دارًذ ،ضیوی درهاًی لبل از
جراحی بایذ اًجام ضَد .ضیوی در هاًی ّن بِ غَرت
چٌذ دارٍیی ٍ ّن بِ غَرت تک دارٍیی در درهاى
ایي بیواراى هَثر است .در بیواراًی کِ تَهَر آًْا
لابل برداضتي ًیست ،اضؼِ درهاًی بِ تٌْایی یا
ّوراُ با ضیوی درهاًی غَرت هی گیرد.
پیش آگهی
بمای  5سالِ در  05درغذ بیواراى دیذُ هی ضَد.
پیص اگْی در بیواراًی کِ هتاستاز ًذارًذ ،بْتر هی
باضذ .درسرطاى ریِ هیساى هرگ ٍ هیر باال ٍ هیساى
درهاى پائیي است ،اها با پیطرفت ّای درهاًی اخیر
بخػَظ با استفادُ از رٍضْای درهاًی جذیذ هیساى
بمای بیواراى پیطرفت داضتِ است.
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