
سرطان الرئة





نظرة عامة

ســرطان الرئــة نــوع مــن الســرطانات ينشــأ 
يف الرئتــن. إن رئتيــك عضــوان إســفنجيان 
يف صــدرك، يســتقبالن األكســجن عنــد 
ــون  ــي أكســيد الكرب ــان ثان الشــهيق، ويطلق

عنــد الزفيــر.

يعــد ســرطان الرئــة هــو الســبب األساســي 
يف الوفيــات الناجمــة عــن مــرض الســرطان 

ــى حيــوات أكثــر ممــا تفعــل  ــة عل ــات املتحــدة، بــن الرجــال والنســاء كليهمــا. يقضــي ســرطان الرئ يف الوالي
ســرطانات القولــون، والبروســتاتا، واملبيضــن، والثــدي مجتمعــن كل عــام.

إن األشــخاص املدخنــن لديهــم أعلــى خطــر لإلصابــة بســرطان الرئــة، مــع أنــه ميكــن أن يصيــب أيًضــا مــن 
لــم يدخــن قــط. يزيــد خطــر اإلصابــة بســرطان الرئــة كلمــا طالــت مــدة التدخــن، و زاد عــدد الســجائر التــي 
دخنتهــا. إذا أقلعــت عــن التدخــن، حتــى بعــد التدخــن لســنوات عديــدة، ميكنــك تقليــل فــرص إصابتــك 

بســرطان الرئــة إلــى حــد كبيــر.

األعراض

عــادًة ال يــؤدي ســرطان الرئــة إلــى ظهــور أعــراض أو عالمــات يف مراحلــه املبكــرة. وعــادًة ال تظهــر عالمــات 
وأعــراض ســرطان الرئــة إال إذا كان املــرض يف مرحلــة متقدمــة.

قد تتضمن أعراض سرطان الرئة وعالماته:

سعاالً ظهر جديًدا وال يزول 	

سعال الدم حتى لو بكمية بسيطة 	

ضيق النفس 	

ألم الصدر 	

بحة يف الصوت 	

فقدان الوزن دون محاولة ذلك 	

ألم بالعظام 	

الصداع 	
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األسباب

يســبب التدخــن معظــم حــاالت ســرطان الرئــة — ســواء يف املدخنــن أو يف األشــخاص املعرضــن للتدخــن 
الســلبي. ولكــن يحــدث ســرطان الرئــة أيًضــا لــدى األشــخاص الذيــن لــم يدخنــوا أبــًدا ولــدى األشــخاص الذيــن 

لــم يتعرضــوا أبــًدا للتدخــن الســلبي. يف هــذه احلــاالت، قــد ال يكــون هنــاك ســبب واضــح لســرطان الرئــة.

كيف يسبب التدخني سرطان الرئة

يعتقــد األطبــاء أن التدخــن يســبب ســرطان الرئــة عــن طريــق إتــالف اخلاليــا املبطنــة جلــدار الرئــة. فعنــد 
استنشــاق أدخنــة الســجائر، والتــي تكــون مليئــًة باملــواد املســرطنة، حتــدث تغيــراٌت ســريعٌة يف أنســجة الرئــة.

يف البدايــة قــد يكــون جســدك قــادًرا علــى إصــالح ذلــك التلــف. إال أن التلــف الواقــع علــى اخلاليــا املبطنــة 
للرئــة يتزايــد مــع تكــرار التعــرض لألدخنــة. ومبــرور الوقــت، يدفــع ذلــك التلــف باخلاليــا لســلوٍك غيــر طبيعــي 

يــؤدي يف النهايــة إلــى حــدوث الســرطان.

أنواع سرطان الرئة

يقســم األطبــاء ســرطان الرئــة إلــى نوعــن رئيســين بنــاًء علــى مظهــر خاليــا ســرطان الرئــة حتــت املجهــر. 
يتخــذ طبيبــك خيــارات العــالج بنــاًء علــى النــوع الرئيســي لســرطان الرئــة الــذي تعانيــه. النوعــان الرئيســيان 

لســرطان الرئــة همــا:

ســرطان الرئــة ذو اخلاليــا الصغيــرة. يــكاد ســرطان الرئــة ذو اخلاليــا الصغيــرة يحــدث حصرًيــا  	
يف املدخنــن الشــرهن وهــو أقــل شــيوًعا مــن ســرطان الرئــة ذي اخلاليــا غيــر الصغيــرة.

ــح  	 ــرة مصطل ــر الصغي ــا غي ــة ذو اخلالي ــرة. ســرطان الرئ ــر الصغي ــا غي ــة ذو اخلالي ســرطان الرئ
ــة التــي تتصــرف بطريقــة متشــابهة. تتضمــن  ــواع لســرطانات الرئ واســع النطــاق يشــمل عــدة أن
ســرطانات الرئــة ذات اخلاليــا غيــر الصغيــرة ســرطان اخلاليــا احلرشــفية، والســرطان الغــدي، 

ــا الكبيــرة. وســرطان اخلالي

عوامل الخطر

ــة بســرطان الرئــة. وميكــن ضبــط بعــض عوامــل اخلطــر  ــد العديــد مــن العوامــل مــن خطــر اإلصاب قــد يزي
مثــل اإلقــالع عــن التدخــن علــى ســبيل املثــال. وال ميكــن ضبــط بعــض العوامــل األخــرى مثــل التاريــخ العائلــي 

مثــاًل.
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تشمل عوامل خطر سرطان الرئة:

ــا  	 ــادة عــدد الســجائر التــي تدخنهــا يومًي التدخــني. يزيــد خطــر اإلصابــة بســرطان الرئــة مــع زي
وعــدد ســنوات التدخــن. ويقلــل اإلقــالع عــن التدخــن يف أي عمــر خطــر اإلصابــة بســرطان الرئــة 

علــى نحــٍو هائــل.

التعــرض للتدخــني الســلبي. حتــى لــو لــم تكــن مدخًنــا، يزيــد خطــر إصابتــك بســرطان الرئــة إذا  	
كنــت معرًضــا للتدخــن الســلبي.

التعــرض لغــاز الــرادون. ينبعــث غــاز الــرادون بالتحلــل الطبيعــي لليورانيــوم يف التربــة والصخــور  	
ــة مــن  ــر اآلمن ــا مــن الهــواء الــذي تتنفســه. وقــد تتراكــم النســب غي واملــاء، ويصبــح جــزًءا طبيعًي

ــازل. ــة مبــا يف ذلــك املن ــرادون يف أي بناي ال

التعــرض لألسبســتوس ومســببات الســرطان األخــرى. يســبب التعــرض لألسبســتوس واملركبــات  	
األخــرى يف أماكــن العمــل الســرطان — مثــل األرســنيك والكروميــوم والنيــكل — كمــا تزيــد مــن 

خطــر إصابتــك بســرطان الرئــة خاصــة إذا كنــت مدخًنــا.

التاريــخ العائلــي لســرطان الرئــة. يزيــد خطــر اإلصابــة بهــذا املــرض مــن لديهــم آبــاء مصابــون بــه  	
أو شــقيق أو ابــن مصــاب بــه.

المضاعفات

وميكن أن يسبب سرطان الرئة حدوث مضاعفات، مثل:

ضيــق النفــس ميكــن أن يعانــي األشــخاص املصابــون بســرطان الرئــة ضيًقــا يف التنفــس إذا منــا  	
الســرطان لدرجــة حجــب املجــاري الهوائيــة الرئيســية. ميكــن لســرطان الرئــة أيًضــا أن يتســبب 
يف تراكــم الســوائل حــول الرئتــن، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى الرئــة املصابــة أن تتوســع بشــكل 

كامــل عنــد الشــهيق.

خــروج الــدم مــع الســعال. ميكــن أن يســبب ســرطان الرئــة نزيًفــا يف املجــرى الهوائــي الــذي ميكــن  	
أن يســبب لــك خــروج الــدم مــع الســعال )نفــث الــدم(. أحياًنــا ميكــن أن يصبــح النزيــف شــديًدا. 

تتوفــر عالجــات للســيطرة علــى النزيــف.
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األلــم. ســرطان الرئــة املتقــدم الــذي ينتشــر يف بطانــة الرئــة أو إلــى منطقــة أخــرى مــن اجلســم،  	
مثــل العظــم، ميكــن أن يســبب األلــم. أبلــغ طبيبــك إذا كنــت تعانــي أملـًـا؛ نظــًرا ألنــه تتوفــر العديــد 

مــن العالجــات للســيطرة علــى األلــم. 

ســائل يف الصــدر )االنصبــاب اجلنبــي(. ميكــن أن يســبب ســرطان الرئــة تراكــم الســائل يف احليــز  	
ــّي(. ميكــن أن يســبب تراكــم الســوائل يف  ــٌز َجنِْب احمليــط بالرئــة املصابــة يف جتويــف الصــدر )َحيِّ
الصــدر ضيًقــا يف التنفــس. تتوفــر العالجــات لتصريــف الســائل مــن صــدرك وخفــض احتماليــة 

اإلصابــة بــأن يحــدث االنصبــاب اجلنبــي مــرة أخــرى.

ينتشــر  	 مــا  الــذي ينتشــر يف أجــزاء أخــرى مــن اجلســم )النقائــل العظميــة(. غالًبــا  الســرطان 
ســرطان الرئــة )ينتقــل( إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم، مثــل الدمــاغ والعظــام. ميكــن أن يســبب 
الســرطان الــذي ينتشــر أملـًـا وغثياًنــا وحــاالت صــداع أو عالمــات وأعراًضــا أخــرى وفًقــا للعضــو 
ــل  ــر قاب ــه عــادة مــا يكــون غي ــة إلــى خــارج الرئتــن، فإن املُصــاب. ومبجــرد انتشــار ســرطان الرئ
ــرة أطــول. ــش لفت ــى العي ــل العالمــات واألعــراض وملســاعدتك عل ــر العالجــات لتقلي للشــفاء. تتوف

الوقاية

ال توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان الرئة، لكن قد يقل خطر اإلصابة إذا:

امتنــع عــن التدخــني. إذا كنــت ال تُدخــن مــن قبــل، فــال تشــرع بالتدخــن. حتــدث إلــى أطفالــك  	
بشــأن عــدم التدخــن وبذلــك ميكنهــم فهــم كيفيــة جتنــب عامــل اخلطــر الرئيســي لســرطان الرئــة. 
ــة  ــم معرف ــك ميكنه ــة مبكــرة وبذل ــك يف مرحل ــات عــن مخاطــر التدخــن مــع أطفال ــدأ احملادث اب

كيفيــة التعامــل مــع ضغــط األقــران.

اإلقــالع عــن التدخــني. أقلــع عــن التدخــن اآلن. يقلــل اإلقــالع عــن التدخــن خطــر اإلصابــة  	
بســرطان الرئــة، حتــى إذا كنــت تدخــن منــذ ســنوات. حتــدث إلــى طبيبــك عــن اســتراتيجيات 
مســاعدات اإلقــالع عــن التدخــن التــي قــد تســاعدك. تتضمــن اخليــارات املنتجــات البديلــة 

للنيكوتــن واألدويــة ومجموعــات الدعــم.

ــالع عــن  	 ــى اإلق ــه عل ــه، فحّث ــل مع ــع مدخــن أو تعم ــش م ــت تعي جتنــب التدخــني الســلبي. إذا كن
التدخــن. علــى األقــل، اطلــب منــه التدخــن خــارج املــكان الــذي توجــد فيــه. جتنــب األماكــن التــي 
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يدخــن فيهــا األفــراد، مثــل املطاعــم واحلانــات وابحــث عــن خيــارات ألماكــن خاليــة مــن التدخــن.

جتنــب مســببات الســرطان يف العمــل. ينبغــي اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة حلمايــة نفســك مــن  	
التعــرض للمــواد الكيميائيــة يف العمــل. اتبــع إجــراءات وقايــة صاحــب العمــل. علــى ســبيل املثــال، 
إذا مت إعطــاؤك قناًعــا للوجــه للحمايــة، ارتديــه دائًمــا. اســأل طبيبــك مــا الــذي ميكنــك أن تفعلــه 
ــة مــن مســببات الســرطان املوجــودة يف مــكان  ــف الرئ ــد خطــر تل ــة نفســك يف العمــل. يزي حلماي

العمــل إذا كنــت تدخــن.

تنــاول نظاًمــا غذائًيــا غنًيــا بالفواكــه واخلضــراوات. اختــر نظاًمــا غذائًيــا صحًيــا بــه مجموعــة  	
غنيــة  تكــون  التــي  هــي  للطعــام  مصــادر  أفضــل  وتُعــد  واخلضــروات.  الفواكــه  مــن  متنوعــة 
بالفيتامينــات والعناصــر الغذائيــة. جتنــب تنــاول جرعــات أكبــر مــن أقــراص الفيتامينــات، فقــد 
تكــو ضــارة. علــى ســبيل املثــال، يأمــل الباحثــون يف تقليــل خطــر إصابــة املدخنــن الذيــن يتناولــون 
مكمــالت بيتــا كاروتــن بســرطان الرئــة. أوضحــت النتائــج أن املكمــالت تزيــد خطــر إصابــة 

املدخنــن بالســرطان.

مــارس الرياضــة معظــم أيــام األســبوع. إذا لــم تكــن متــارس الرياضــة بانتظــام، فابــدأ ممارســتها  	
ببــطء. جــرب ممارســة التماريــن الرياضيــة يف معظــم أيــام األســبوع.

مالحظــة: إذا كنــت ُتدخــن وال تســتطيع اإلقــالع عــن التدخــني، فحــدد موعــًدا مــع عيــادة اإلقــالع عــن التندخــني 
يف مركز احلســني للســرطان. ُيكن أن يوصيك طبيبك بإســتراتيجيات لإلقالع عن التدخني، مثل احلصول 

علــى استشــارات، واألدويــة واملنتجــات البديلة للنيكوتني.
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التشخيص:

إختبار األشخاص األصحاء للكشف عن سرطان الرئة

قــد يفكــر األفــراد، الذيــن لديهــم ارتفــاع خطــر اإلصابــة بســرطان الرئــة، يف إجــراء الفحص الســنوي لســرطان 
الرئــة باســتخدام فحوصــات التصويــر املقطعــي احملوســب منخفــض اجلرعــة. يتــم تقــدمي فحــص ســرطان 
الرئــة عامــة لألفــراد الــذي يبلغــون عمــر 55 عاًمــا أو أكبــر ويدخنــون بشــراهة لعــدة ســنوات، وبخــالف ذلــك، 
يتمتعــون بصحــة جيــدة. ناقــش خطــر اإلصابــة بســرطان الرئــة مــع الطبيــب. مــن خــالل العمــل مًعــا، ميكنكمــا 

أن تقــررا إذا مــا كان فحــص ســرطان الرئــة مناســًبا لــك أم ال.

فحوصات تشخيص سرطان الرئة

ــا بســرطان الرئــة، ميكــن أن يطلــب طبيبــك  إذا كان هنــاك ســبب يدعــوك لالعتقــاد بأنــك قــد تكــون مصاًب
إجــراء عــدة فحــوص لــك للبحــث عــن خاليــا ســرطانية والســتبعاد احلــاالت األخــرى.

قد تتضمن الفحوص:

اختبــارات التصويــر: قــد تكشــف صــورة األشــعة الســينية لرئتيــك عــن كتلــة أو عقيــدة غيــر  	
طبيعيــة. ميكــن أن يكشــف الفحــص بالتصويــر املقطعــي احملوســب عــن آفــات صغيــرة يف رئتيــك 

قــد ال تكشــفها األشــعة الســينية.

فحــص البلغــم: يف حــال معانــاة ســعال وإفــراز بلغــم، ميكــن أن يكشــف فحــص البلغــم حتــت املجهــر  	
أحياًنــا عــن وجــود خاليــا ســرطان الرئــة.

عينــة نســيجية )خزعــة(: قــد يتــم إزالــة عينــة مــن اخلاليــا غيــر الطبيعيــة يف إجــراء يســمى  	
اخلزعــة. ميكــن أن يســتأصل الطبيــب اخلزعــة بعــدة طــرق، مبــا يف ذلــك تنظيــر القصبــات، وبــه 

تنظير الَقَصبات

مــن خــالل تنظيــر القصبــات املــرن، يقــوم الطبيــب بإدخــال 
أنبــوب رفيــع قابــل لالنحنــاء عبــر الفــم أو األنــف إلــى 
الرئتــن. يســمح الضــوء والكاميــرا الصغيــرة املثبتــة يف 
ــة للطبيــب بالنظــر داخــل الشــعب  ــة الهوائي منظــار القصب

الهوائيــة يف الرئتــن.
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يفحــص الطبيــب املناطــق غيــر الطبيعيــة مــن الرئتــن باســتخدام أنبــوب مضــاء يتــم متريــره خــالل 
احللــق إلــى الرئتــن؛ وتنظيــر املنصــف وبــه يتــم إجــراء شــق جراحــي يف قاعــدة الرقبــة ويتــم إدخــال 
ــة؛ واخلزعــة  ــد اللمفاوي ــن العق ــات نســيجية م ــة الصــدر ألخــذ عين ــف عظم ــة خل أدوات جراحي
باإلبــرة حيــث يســتخدم الطبيــب التصويــر باألشــعة الســينية أو التصويــر املقطعــي احملوســب 
لتوجيــه إبــرة خــالل جــدار الصــدر إلــى أنســجة الرئــة جلمــع اخلاليــا املثيــرة للريبــة. كمــا قــد يتــم 
أخــذ عينــة اخلزعــة مــن العقــد اللمفاويــة أو غيرهــا مــن املناطــق التــي انتشــر بهــا الســرطان مثــل 

الكبــد.

سيكشــف حتليــل اخلاليــا الســرطانية بدقــة يف املختبــر نــوع ســرطان الرئــة الــذي تُعانيــه. ميكــن أن تكشــف 
نتائــج الفحــوص املعقــدة للطبيــب اخلصائــص احملــددة للخاليــا الســرطانية لديــك والتــي ميكــن أن تســاعد يف 

حتديــد ســير املــرض وتوجيــه عالجــك.

اختبار لتحديد مدى انتشار السرطان

فــور االنتهــاء مــن تشــخيص ســرطان الرئــة، ســيعمل الطبيــب علــى حتديــد شــدة )مرحلــة( الســرطان. 
وتســاعدك معرفــة مرحلــة الســرطان وتســاعد طبيبــك علــى حتديــد طريقــة العــالج األكثــر مالءمــة.

وقــد تتضمــن اختبــارات حتديــد مرحلــة املــرض إجــراءات التصويــر التــي تتيــح للطبيــب البحــث عــن أدلــة علــى 
انتشــار الســرطان خــارج الرئتــن. وتشــمل هــذه االختبــارات التصويــر املقطعــي احملوســب والتصويــر بالرنــن 
املغناطيســي والتصويــر املقطعــي باإلصــدار البوزيترونــي )PET( وفحــص العظــام. وليــس كل اختبــار مالئًمــا 

لــكل شــخص، لذلــك استشــر طبيبــك بشــأن اإلجــراءات املناســبة لــك.

يشــار إلــى مراحــل ســرطان الرئــة باألرقــام الرومانيــة التــي تتــراوح مــن 0 إلــى 4، مــع إشــارة املراحــل الدنيــا 
إلــى الســرطان الــذي يقتصــر علــى الرئــة. ويف املرحلــة الرابعــة، يعتبــر الســرطان متقدًمــا وينتشــر إلــى مناطــق 

أخــرى مــن اجلســم.
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العالج

ســتختار مــع طبيبــك خطــة عــالج الســرطان بنــاًء علــى عــدد مــن العوامــل، مثــل حالتــك الصحيــة العامــة، ونــوع 
الســرطان ومرحلتــه، وتفضيالتك.

أثنــاء اجلراحــة، يعمــل اجلــراح علــى إزالــة ســرطان الرئــة وجــزء مــن النســيج الصحــي. وتتضمــن إجــراءات 
اســتئصال ســرطان الرئــة مــا يلــي:

اســتئصال جــزء صغيــر مــن الرئــة: إلزالــة جــزء صغيــر مــن الرئــة التــي حتتــوي علــى الــورم مــع  	
هامــش مــن األنســجة الســليمة 

استئصال جزئي من الفص الرئوي: إلزالة جزء أكبر من الرئة، ولكن ليس الفص بأكمله 	

استئصال فص رئوي: إلزالة الفص بأكمله من رئة واحدة 	

استئصال الرئة: إلزالة رئة كاملة 	
إذا خضعــت للجراحــة، فقــد يزيــل الطبيــب أيًضــا الغــدد الليمفاويــة مــن الصــدر للتحقــق مــن وجــود عالمــات 

علــى الســرطان.

قــد تكــون اجلراحــة خيــاًرا إذا كان الســرطان مقتصــًرا علــى الرئتــن. إذا كان لديــك ســرطان رئــة أكبــر، فقــد 
يوصــي طبيبــك بالعــالج الكيميائــي أو العــالج اإلشــعاعي قبــل اجلراحــة مــن أجــل تقليــص الســرطان. إذا كان 
هنــاك خطــر مــن أن اخلاليــا الســرطانية قــد تكــون موجــودة بعــد اجلراحــة أو أن الســرطان قــد يظهــر مــرة 

أخــرى، فقــد يوصــي طبيبــك بالعــالج الكيميائــي أو العــالج اإلشــعاعي بعــد اجلراحــة.

جراحة سرطان الرئة

ميكــن أن تتضمــن جراحــة عــالج ســرطان الرئــة إزالــة جــزء مــن الرئــة أو الرئــة كلهــا. وتُعــرف العمليــة التــي 
تتــم إلزالــة ســرطان الرئــة وجــزء صغيــر مــن األنســجة الســليمة، باســم القطــع اإلســفيني. ويُطلــق علــى إزالــة 
ــة أحــد الفصــوص اخلمســة بالرئــة باســم  ى جراحــة إزال ــة القطــع اجلزئــي. وتُســمَّ مســاحة كبيــرة مــن الرئ

اســتئصال الفــص. ويُطلــق علــى إزالــة الرئــة كلهــا اســم اســتئصال الرئــة.
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العالج اإلشعاعي

يســتخدم العــالج اإلشــعاعي حزًمــا عاليــة الطاقــة مــن مصــادر مثــل األشــعة الســينية والبروتونــات لقتــل 
اخلاليــا الســرطانية. أثنــاء اخلضــوع للعــالج اإلشــعاعي، تســتلقي علــى طاولــة بينمــا يتحــرك أحــد األجهــزة 

ــا األشــعة نحــو نقــاط محــددة يف جســمك. مــن حولــك، موجًه

بالنســبة لألفــراد املصابــن بســرطان الرئــة املتطــور موضعًيــا، رمبــا يتــم اســتخدام اإلشــعاع قبــل اجلراحــة أو 
بعدهــا. وغالًبــا مــا يكــون مصحوًبــا بعالجــات كيميائيــة. إذا لــم تكــن اجلراحــة مــن بــن اخليــارات املطروحــة، 

فرمبــا ميثــل العــالج الكيميائــي املصحــوب بالعــالج اإلشــعاعي عالجــك األساســي.

بالنســبة حلــاالت اإلصابــة بســرطان الرئــة املتطــور واألورام التــي انتشــرت يف أجــزاء أخــرى مــن اجلســم، رمبــا 
يســاعد العــالج اإلشــعاعي يف التخفيــف مــن أعــراض، مثــل األلــم.

العالج الكيميائي

يســتخدم العــالج الكيميائــي األدويــة لقتــل اخلاليــا الســرطانية. ميكــن إعطــاء واحــد أو أكثــر مــن أدويــة العــالج 
الكيميائــي عــن طريــق أحــد أوردة ذراعــك )احلقــن الوريــدي( أو يؤخــذ عــن طريــق الفــم. عــادًة مــا يتــم إعطــاء 
ــى مــدى أســابيع أو أشــهر، مــع وجــود فواصــل بينهمــا  ــة يف سلســلة مــن العالجــات عل مجموعــة مــن األدوي

حتــى تتمكــن مــن التعــايف.

يســتخدم العــالج الكيميائــي غالًبــا بعــد اجلراحــة لقتــل أي خاليــا ســرطانية ميكــن أن تكــون باقيــة. ميكــن أن 
يتــم اســتخدامه مبفــرده أو مدموًجــا مــع العــالج اإلشــعاعي. قــد يُســتخدم العــالج الكيميائــي قبــل اجلراحــة 

لتقليــص حجــم الســرطانات وجعلهــا أســهل يف اإلزالــة.

ميكــن اســتخدام العــالج الكيميائــي لتخفيــف األلــم واألعــراض األخــرى لألشــخاص املصابــن بســرطان الرئــة 
املتطور.

اجلراحة اإلشعاعية

العــالج اإلشــعاعي التجســيمي للجســم، ويســمى أيًضــا اجلراحــة اإلشــعاعية، عبــارة عــن عــالج إشــعاعي 
كثيــف يســلط العديــد مــن حــزم اإلشــعاع مــن عــدة زوايــا علــى الســرطان. عــادًة مــا يكتمــل العــالج اإلشــعاعي 

التجســيمي للجســم يف جلســة واحــدة أو بضــع جلســات.
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ــاًرا لألشــخاص املصابــن بســرطان صغيــر يف الرئــة، الذيــن ال ميكنهــم  قــد تكــون اجلراحــة اإلشــعاعية خي
اخلضــوع للجراحــة. كمــا ميكــن اســتخدامها أيًضــا لعــالج ســرطان الرئــة الــذي ينتشــر إلــى أجــزاء أخــرى مــن 

اجلســم، مبــا يف ذلــك الدمــاغ.

العالج الدوائي املوجه

ــا الســرطانية. ومــن خــالل حجــب  ــى تشــوهات محــددة موجــودة داخــل اخلالي تركــز العالجــات املوجهــة عل
ــا الســرطانية. ــؤدي إلــى مــوت اخلالي ــة املوجهــة أن ت هــذه التشــوهات، ميكــن للعالجــات الدوائي

تســتخدم العديــد مــن األدويــة العالجيــة املوجــه لعــالج ســرطان الرئــة، رغــم أن معظمهــا مخصص لألشــخاص 
املصابــن بســرطان متكــرر أو يف مراحــل متقدمة.

ال تعمــل بعــض العالجــات املوجهــة إال يف األشــخاص الذيــن حتتــوي اخلاليــا الســرطانية لديهــم علــى بعــض 
ــد  ــة ق ــت هــذه األدوي ــا إذا كان ــة م ــر ملعرف ــا الســرطانية يف املختب ــار اخلالي ــن اختب ــة. ميك ــرات اجليني الطف

تســاعدك أم ال.

العالج املناعي

يســتخدم العــالج املناعــي جهــازك املناعــي ملكافحــة الســرطان. قــد ال يهاجــم اجلهــاز املناعــي املكافــح 
لألمــراض يف جســمك الســرطان الــذي تعانيــه؛ ألن خاليــا الســرطان تنتــج بروتينــات تغشــي خاليــا اجلهــاز 

ــة. ــع هــذه العملي ــق التداخــل م ــالج املناعــي عــن طري املناعــي. يعمــل الع

تقتصر العالجات املناعية بشكل عام على األشخاص املصابن بسرطان الرئة املتقدمة.

الرعاية التلطيفية

يعانــي غالًبــا املصابــون بســرطان الرئــة مــن عالمــات وأعــراض الســرطان، عــالوة علــى اآلثــار اجلانبيــة 
ــة أيًضــا، مجــاالً متخصًصــا مــن الطــب حيــث  ــة التلطيفي ــة الداعمــة واملعروفــة بالرعاي ــد الرعاي للعــالج. تُع

تتضمــن التعــاون مــع الطبيــب لتقليــل العالمــات واألعــراض.

وقــد ينصــح الطبيــب مبقابلــة فريــق الرعايــة التلطيفيــة يف أقــرب وقــت بعــد التشــخيص لضمــان شــعور 
املريــض بالراحــة يف أثنــاء عــالج الســرطان وبعــده.
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ويف إحــدى الدراســات، عــاش املرضــى، املصابــون بخاليــا ســرطان الرئــة غيــر الصغيــرة ممــن بــدؤوا احلصــول 
علــى الرعايــة الداعمــة يف أقــرب وقــت بعــد التشــخيص، وقًتــا أطــول مــن أولئــك الذيــن واصلــوا العــالج، مثــل 
ــون علــى الرعايــة الداعمــة قــد ذكــروا حتســن  العــالج الكيمــاوي والعــالج باإلشــعاع. وأولئــك الذيــن يحصل
احلالــة املزاجيــة وجــودة احليــاة. وجنــوا، يف املتوســط، واســتمروا يف احليــاة ملــدة ثالثــة أشــهر أكثــر مــن الذيــن 

يحصلــون علــى الرعايــة القياســية.

نمط الحياة والعالجات المنزلية

التأقلم مع ضيق النفس

يُعانــي العديــد مــن مرضــى ســرطان الرئــة ضيــق النفــس يف مرحلــة مــا يف مســار املــرض. تتوفــر عالجــات، 
مثــل األكســجن اإلضــايف واألدويــة ملســاعدتك يف الشــعور بالراحــة، ولكنهــا ليســت كافيــة دائًمــا.

للتأقلم مع الشعور بضيق النفس، قد جتد من املفيد:

محاولــة االســترخاء. ميكــن أن يكــون الشــعور بضيــق النفــس مخيًفــا. ولكــن ال يــؤدي اخلــوف  	
والقلــق إال إلــى زيــادة صعوبــة التنفــس. عندمــا تبــدأ الشــعور بضيــق النفــس، حــاول أن تتحكــم يف 
اخلــوف عــن طريــق اختيــار نشــاط يســاعدك علــى االســترخاء. ميكنــك االســتماع إلــى املوســيقى، 

أو تخّيــل مــكان مفضــل لقضــاء عطلتــك، أو التأمــل أو الصــالة.

العثور على مكان مريح. قد يساعدك االنحناء إلى األمام عندما تشعر بضيق النفس. 	

التركيــز علــى التنفــس. عندمــا تشــعر بضيــق النفــس، ركــز ذهنــك علــى تنفســك. وبــدالً مــن  	
محاولتــك أن متلــئ رئتيــك بالهــواء، ركــز علــى حتريــك العضــالت التــي تتحكــم يف احلجــاب 

احلاجــز. حــاول التنفــس بشــفتن مضمومتــن، وتنظيــم أنفاســك مــع نشــاطك.

وفــر طاقتــك ملــا هــو مهــم. إذا كنــت تعانــي ضيــق النفــس، فقــد تشــعر بالتعــب بســهولة. أزل املهــام  	
غيــر الضروريــة مــن يومــك، بحيــث ميكنــك توفيــر طاقتــك ملــا يجــب القيــام بــه.

أخبــر طبيبــك إذا كنــت تعانــي ضيــق النفــس، أو يف حــال ســاءت أعراضــك؛ إذ تتوفــر عــدة عالجــات أخــرى 
لتخفيــف ضيــق النفــس.
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االستعداد لموعدك

إذا ظهــرت عليــك عالمــات وأعــراض تثيــر قلقــك، فابــدأ بزيــارة طبيــب العائلــة. إذا اشــتبه الطبيــب يف إصابتك 
بســرطان الرئــة، فمــن املرجــح أن تتــم إحالتــك إلــى أخصائــي. األخصائيــون املعاجلــون لســرطان الرئــة هم:

أطباء متخصصون يف عالج السرطان )أطباء األورام( 	

أطباء لتشخيص وعالج أمراض الرئة )أطباء الصدرية( 	

األطباء الذين يستخدمون اإلشعاع لعالج السرطان )أخصائيي عالج األورام باإلشعاع( 	

اجلراحون الذين يعملون على الرئة )جراحو الصدر( 	

أطباء لعالج عالمات وأعراض السرطان وعالج السرطان )أخصائيو الرعاية التلطيفية( 	

ما يكنك فعله

ــا مــا يكــون هنــاك الكثيــر مــن األمــور الواجــب  نظــًرا إلــى أن املواعيــد الطبيــة ميكــن أن تكــون قصيــرة وغالًب
توضيحهــا، فمــن اجليــد أن تكــون مســتعًدا بشــكل جيــد للموعــد. وملســاعدتك علــى أن تكــون مســتعًدا، جــرب 

مــا يلــي:

انتبــه إلــى أي قيــود لفتــرة مــا قبــل املوعــد. يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه بتحديــد موعــد، اســأل عمــا  	
إذا كان هنــاك أي شــيء حتتــاج إلــى القيــام بــه مســبًقا، مثــل تقييــد نظامــك الغذائــي.

ن أي أعــراض تعانيهــا، مبــا يف ذلــك أي أعــراض قــد ال تبــدو ذات صلــة بالســبب الــذي حــددت  	 دوِّ
مــن أجلــه املوعــد. دوِّن متــى ظهــرت األعــراض لديــك.

ن املعلومــات الشــخصية الرئيســية، مبــا يف ذلــك أي ضغــوط كبيــرة أو أي تغييــرات طــرأت  	 دوِّ
مؤخــًرا علــى حياتــك.

أعد قائمة بجميع األدوية، الفيتامينات، أو املكمالت الغذائية التي تتناولها. 	

ــل  	 ــا مــن ِقب ــى الصــدر أو فحًص ــت أشــعة ســينية عل ــت قــد أجري جمــع ســجالتك الطبيــة. إذا كن
ــارة. ــاء الزي ــف وإحضــاره معــك أثن ــى املل طبيــب آخــر، فحــاول احلصــول عل

يكنــك التفكيــر يف اصطحــاب أحــد أفــراد األســرة أو صديــق لــك. يف بعــض األحيــان يكــون مــن  	
الصعــب تذكــر كل املعلومــات املقدمــة خــالل املوعــد. قــد يتذكــر الشــخص الــذي يرافقــك شــيًئا 

قــد فاتــك أو نســيته.

ن أسئلتك لطرحها على الطبيب. 	 دِوّ
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األسئلة التي يكن طرحها إذا مت تشخيص حالتك باإلصابة بسرطان الرئة

وقتــك مــع طبيبــك محــدود، لذلــك سيســاعدك إعــداد قائمــة باألســئلة علــى االســتفادة القصــوى مــن وقتكمــا 
ــا. رتــب أســئلتك مــن األكثــر أهميــة إلــى األقــل أهميــة لتكــون مســتعًدا يف حالــة نفــاذ الوقــت. وبالنســبة  مًع

لســرطان الرئــة، تشــمل بعــض األســئلة األساســية التــي ميكــن طرحهــا علــى طبيبــك مــا يلــي:

ما نوع سرطان الرئة الذي أعاني منه؟ 	

أميكنني االطالع على األشعة السينية للصدر أو الفحص باألشعة املقطعية؟ 	

ما الذي يسبب هذه األعراض؟ 	

ما مرحلة سرطان الرئة لدي؟ 	

هل سأحتاج ملزيد من االختبارات؟ 	

هــل يجــب اختبــار خاليــا ســرطان الرئــة اخلاصــة للبحــث عــن وجــود طفــرات جينيــة قــد حتــدد  	
خيــارات العــالج اخلاصــة بــي؟

هل انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من جسمي؟ 	

ما اخليارات العالجية؟ 	

هل تعمل أي من طرق العالج هذه على عالج السرطان لدي؟ 	

ما اآلثار اجلانبية احملتملة لكل عالج؟ 	

هل يوجد خيار عالج آخر تعتقد أنه أفضل لي؟ 	

هل هناك فائدة إذا أقلعت عن التدخن اآلن؟ 	

ما النصيحة التي ميكن تقدميها ألحد األصدقاء أو أحد أفراد العائلة يف مثل حالتي؟ 	

ماذا لو لم أرد العالج؟ 	

هل هناك وسائل لتخفيف العالمات واألعراض التي أعاني منها؟ 	

أميكنني التسجيل يف إحدى التجارب السريرية؟ 	

هل يجب عليَّ زيارة أخصائي؟ ما تكلفة ذلك، وهل سيغطيه التأمن اخلاص بي؟ 	

هــل توجــد نشــرات أو غيرهــا مــن املــواد التــي ميكننــي أخذهــا؟ مــا املواقــع اإللكترونيــة التــي  	
ــا؟ توصــي به
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ــة قــد  ــردد يف طــرح أســئلة إضافي ــك، ال تت ــى طبيب ــا عل ــا لطرحه ــي قــد أعددته ــى األســئلة الت باإلضافــة إل
ــك. ــاء موعــد زيارت ــراودك أثن ت

ما الذي تتوقعه من طبيبك

ــاء قــد  ــة عــن أســئلة األطب ــك عــدًدا مــن األســئلة. إن االســتعداد لإلجاب مــن املرجــح أن يطــرح عليــك طبيب
يتيــح لــك املزيــد مــن الوقــت الحًقــا لتغطيــة النقــاط األخــرى التــي حتتــاج إلــى مناقشــتها. قــد يســأل طبيبــك 

األســئلة التاليــة:

متى أول مرة بدأت تعاني فيها األعراض؟ 	

هل أعراضك مستمرة أم عرضية؟ 	

ما مدى شدة األعراض التي تعانيها؟ 	

هل تصدر صفيًرا يف أثناء التنفس؟ 	

هل تعاني سعاالً يبدو وكأنك تقوم بتنظيف احللق؟ 	

هل مت تشخيصك من ذي قبل بانتفاخ الرئة أو داء االنسداد الرئوي املزمن؟ 	

هل تتناول أّي أدوية لضيق التنفس؟ 	

ما الذي قد يحسن من أعراضك، إن ُوجد؟ 	

ما الذي يجعل أعراضك تزداد سوًءا، إذا ُوجد؟ 	
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