Lung cancer: Gujarati

ફેફસાુંનું કેન્સર
આ મામિતી પમિકા ફેફસાુંના કેન્સરનું કઈ રીતે મનદાન અને સારવાર થાય છે તેના મવશે છે .
અમારી પાસે કીમોથેરપી, રેડિયોથેરપી, શસ્ત્િડિયા, કેન્સરની સારવારની આિઅસરો, તમે પોતાને મદદ કરવા માટે શું
કરી શકો, બેમનડફટો ક્લેઇમ કરવા અને જીવનના અુંત મવશે તમારી ભાષામાું પણ મામિતી પમિકાઓ છે .
અમને આશા છે કે આ મામિતી પમિકા તમારા પ્રશ્નોનાું જવાબ આપશે. જો તમને કોઈપણ વધ પ્રશ્નો િોય તો
તમે જયાું સારવાર લઈ રહ્યા િો તે િૉમસ્ત્પટલમાું તમે તમારા િૉક્ટર અથવા નસસને પૂછી શકો છો.
જો તમે આ મામિતી મવશે તમારી ભાષામાું અમારા કેન્સરના સિાયક મનષ્ણાતો સાથે વાત કરવા માુંગતા િો તો
અમારી પાસે મબન-અુંગ્રેજી ભાષીઓ માટે દભામષયાઓ છે . તમે સોમવારથી શિવાર, સવારે 9 વાગ્યાથી રાિે 8
વાગ્યા સધી 0808 808 00 00 પર Macmillan Support Line - મેકમમલન સપોટસ લાઈનનો મફત સુંપકસ
કરી શકો છો. જો તમને સાુંભળવાની તકલીફ િોય તો તમે ટેક્સ્ત્ટફોન 0808 808 0121, અથવા Text Relay
- ટેક્ષ્ટ ડરલેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અથવા તમે અમારી વેબસાઈટ macmillan.org.uk પર જઈ શકો છો.
આ મામિતી પમિકા આના મવશે છે :














કેન્સર શું છે ?
ફેફસાું
ફેફસાુંનાું કેન્સરના પ્રકારો
કારણો અને જોખમના પડરબળો
લક્ષણો
ફેફસાુંનાું કેન્સરનું મનદાન કેવી રીતે થાય છે ?
તબક્કા
સારવાર
નૈદામનક અજમાયશો
લક્ષણોને મનયુંમિત કરવા
આગળની તપાસ
તમારી લાગણીઓ
તમારી ભાષામાું વધ મામિતી

કેન્સર શું છે ?
શરીરના અુંગો અને પેશીઓ કોષના નામે ઓળખાતા સૂક્ષ્મ મનમાસણ ઘટકોના બનેલા િોય છે . કેન્સર એ આ કોષોનો
રોગ છે .
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શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાું કોષો અલગ િોય છે પરુંત મોટાભાગનાું પોતાને દરસ્ત્ત કરવાનું અને પન:સજસ ન કરવાનું કામ
સમાન રીતે કરે છે . સામાન્ય રીતે, કોષો િમબદ્ધ રીતે મવભાજન પામે છે . પરુંત જો આ પ્રડિયા મનયુંિણ બિાર જાય
તો કોષો મવભાજન પામવાનું ચાલ રાખે છે અને તેઓ ગાુંઠ કિેવાતા ગઠ્ઠામાું મવકસે છે .
બધી ગાુંઠો કેન્સર નથી િોતી. િૉક્ટરો ગાુંઠમાુંથી પેશી અથવા કોષોનો નાનો નમૂનો લઈને કિી શકે છે કે તે કેન્સર છે
કે નિીં. આને બાયોપ્સી કિે છે . કેન્સરના કોષો જોવા માટે િૉક્ટરો માઈિોસ્ત્કોપ િેઠળ નમૂનાને તપાસે છે .
સૌમ્ય (કેન્સરરમિત) ગાુંઠમાું કોષો વૃમદ્ધ પામી શકે છે પરુંત શરીરમાું અન્યિ ક્યાુંય ફેલાતા નથી. જો તે નજીકના
અુંગો પર દબાણ કરે તો જ સામાન્ય રીતે તે સમસ્ત્યાઓ કરી શકે છે .
જીવલેણ (કેન્સરયક્ત) ગાુંઠમાું, કોષો નજીકની પેશીમાું વૃમદ્ધ પામી શકે છે . ક્યારેક, કેન્સર જયાું પ્રથમ શરૂ થયું િોય
(પ્રાથમમક જગ્યા) ત્યાુંથી કેન્સરના કોષો શરીરના અન્ય ભાગો સધી ફેલાઈ શકે છે . તેઓ લોિી અથવા લમસકા
તુંિમાુંથી પ્રવાસ કરી શકે છે .
લમસકા તુંિ આપણને ચેપ અને રોગ સામે રક્ષણ આપવામાું મદદ કરે છે . તે લમસકા વામિનીઓ કિેવાતી સૂક્ષ્મ
નમલકાઓનું બનેલું િોય છે . આ સમગ્ર શરીરમાું વાલ આકારની લમસકા ગ્રુંમથઓ (ગ્લેન્્સ)ના સમૂિો સાથે જોિાયેલી
િોય છે .
જયારે કોષો શરીરના અન્ય ભાગો સધી પિોંચે છે ત્યારે તેઓ વૃમદ્ધ પામવાનું શરૂ કરે છે અને અન્ય ગાુંઠ બનાવે છે .
આને માધ્યમમકકેન્સર અથવા મેટાસ્ત્ટેમસસ કિે છે .
ફેફસાું
આપણી છાતીમાું આપણે બે ફેફસાું ધરાવીએ છીએ જે આપણને શ્વાસ અુંદર લેવામાું અને કાઢવામાું મદદ કરે છે .
જમણાું ફેફસાુંના િણ મવભાગો છે (જે ને લોબ્ઝ કિે છે ) અને િાબા ફેફસાુંનાું બે મવભાગો છે .
ફેફસાું

શ્વસનનમલકા (ટ્રેડકયા)
જમણી શ્વાસવામિની

િાબી શ્વાસવામિની

શ્વાસવામિકાઓ

વાયકોષો

પૃષ્ઠ 11નું 2 મેકમમલન મામિતી પમિકા 2014: ફેફસાુંનું કેન્સર

જયારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે િવા આપણા નાક અથવા મોંમાુંથી શ્વસનનમલકા (ટ્રેડકયા) મારફત પસાર
થાય છે . આ બે નમલકાઓમાું મવભાજીત થાય છે , જે બુંને એક-એક ફેફસાું સધી જાય છે . આને િાબી શ્વાસવામિની
અને જમણી શ્વાસવામિની કિે છે . તે શ્વાસવામિકાઓ કિેવાતી વધારે નાની નમલકાઓમાું મવભાજીત થાય છે .
શ્વાસવામિકાઓના છે િા પર લાખો િવાની કોથળીઓ િોય છે કે વાયકોષો તરીકે ઓળખાય છે .
ફેફસાુંનાું કેન્સરના પ્રકારો
ફેફસાુંનાું કેન્સરના બે મખ્ય પ્રકાર છે :



મબન-લઘકોષીય ફેફસાુંનું કેન્સર (NSCLC)
લઘકોષીય ફેફસાુંનું કેન્સર (SCLC)

ફેફસાુંનાું લગભગ 15% કેન્સર (5માુંથી 1 કરતાું ઓછું ) લઘકોષીય ફેફસાુંનું કેન્સર િોય છે ; બાકીના મબન-લઘકોષીય
ફેફસાુંનાું કેન્સર િોય છે .
કારણો અને જોખમના પડરબળો
ધમ્રપાન – ફેફસાુંનાું મોટાભાગનાું કેન્સર લોકોની મસગારેટ પીવાની આદતને કારણે થાય છે . તમે જે ટલું વધ ધમ્રપાન
કરો તેટલી તમને ફેફસાુંનું કેન્સર થવાની સુંભાવના વધે છે . જે ઓ નાની ઉંમરે ધમ્રપાન કરવાનું શરૂ કરે છે તેઓ પર
જોખમ વધારે િોય છે . પાઈપ્સ, મસગાર અથવા કેનેમબસનું ધમ્રપાન કરવાથી પણ તમને ફેફસાુંનું કેન્સર થવાનું
જોખમ વધી શકે છે .
જે ઓ ધમ્રપાન કરતા નથી અથવા ધમ્રપાનની ટેવ ન િોય તેવા લોકોને પણ ફેફસાુંનું કેન્સર થઈ શકે છે . જે મને ફેફસાુંનું
કેન્સર થાય છે તેમાુંથી લગભગ 10-15% લોકોએ ક્યારેય ધમ્રપાન કયું િોતું નથી.
જોખમના અન્ય પડરબળોમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
 ઉંમર – ફેફસાુંના કેન્સરમાુંથી 80%નું મનદાન 60થી વધ ઉંમરના લોકોમાું થાય છે .
 એસ્ત્બેસ્ત્ટોસનો સુંસગસ
 રેિોન વાયનો સુંસગસ
 જે નડે ટક જોખમ – જો તમારા નજીકના સુંબુંધીને ફેફસાુંનું કેન્સર થયું િોય તો તમારા પર વધારે જોખમ િોઈ
શકે છે .
ફેફસાુંનું કેન્સર ચેપી નથી અને અન્ય લોકોમાું તે ફેલાવી શકાતું નથી.
લક્ષણો
ફેફસાુંના કેન્સરના લક્ષણોમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :




ખાુંસી કે જે િણ અઠવાડિયા કે વધ સમય માટે ચાલે છે
લાુંબો સમય ચાલતી ખાુંસીમાું ફેરફાર
છાતીનો ચેપ જે માું સધારો થતો નથી
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શ્વાસ ચિવાની ઘટનામાું વધારો અને શ્વાસમાું મસસોટી જે વો અવાજ
તમારા ગળફા (ફ્લેમ)માું લોિી આવવું
ઘોઘરો અવાજ
જયારે તમે ખાુંસી ખાઓ ત્યારે મુંદ દખાવો અથવા તીવ્ર દખાવો
ભૂખ મરી જવી અથવા વજન ઓછું થવું
ગળવામાું તકલીફ
વધ પિતો થાક (ફટીગ) અને આળસ.

જો તમને િણ અઠવાડિયાથી વધ સમય માટે આમાુંથી કોઈપણ લક્ષણો િોય તો તમારા GP - જીપીને મળવું
અગત્યનું છે . આ બધા લક્ષણો કેન્સર મસવાયની બીમારીઓ દ્વારા થઈ શકે છે .
ફેફસાુંનાું કેન્સરનું મનદાન કેવી રીતે થાય છે ?
તમારા GP - જીપી તમને તપાસશે અને કેટલાક પરીક્ષણોની ગોઠવણ કરશે. જો તમારા GP - જીપી માનતા િોય કે
તમારા લક્ષણો ફેફસાુંનાું કેન્સરના િોઈ શકે છે તો તેઓ તમને તાત્કામલક છાતીના એક્સ-રે માટે મોકલશે. પડરણામના
આધારે ત્યારબાદ મનષ્ણાતની સલાિ અને સારવાર માટે તમને િૉમસ્ત્પટલની ભલામણ કરવામાું આવી શકે છે .
િૉમસ્ત્પટલમાું
તમને તપાસતા પિેલાું મનષ્ણાત તમારા સામાન્ય સ્ત્વાસ્ત્્ય અને કોઈપણ અગાઉની તબીબી સમસ્ત્યાઓ મવશે પૂછશે.
જો તમે છાતીનો એક્સ-રે અગાઉ કરાવ્યો ન િોય તો તમે તે કરાવશો.
તમે નીચેના એક કે વધ પરીક્ષણો કરાવી શકો છો.
બ્રોન્કોસોપી – િૉક્ટર અથવા નસસ ફેફસાુંની અુંદરના ભાગની તપાસ કરશે અને કોષોના નમૂનાઓ લઈ શકે છે .
પરીક્ષણ પિેલાું તમે થોિાું કલાકો માટે કુંઈ ખાઈ કે પી શકશો નિીં. તમારા નાક અથવા મોંમાુંથી એક મસ્ત્થમતસ્ત્થાપક
નળી પસાર કરીને તમારા ફેફસાુંમાું પિોંચાિવામાું આવે તે પિેલાું તમને સ્ત્થામનક એનેસ્ત્થેડટક અને સિેશન આપવામાું
આવશે. પરીક્ષણમાું લગભગ 20 મમમનટ લાગે છે અને તમે થોિાું કલાકો બાદ ઘરે જઈ શકો છો.
CT (કમ્યૂટરાઈઝ્િ ટોમોગ્રાફી) સ્ત્કેન – CT સ્ત્કેન શ્રેણીબદ્ધ એક્સ-રે લે છે જે શરીરની અુંદર 3D મચિનું મનમાસણ કરે
છે . સ્ત્કેનમાું 10-30 મમમનટ લાગે છે અને દખાવો થતો નથી. તેમાું નાના પ્રમાણમાું રેડિએશનનો ઉપયોગ થાય છે .
આનાથી તમને નકસાન થવાની સુંભાવના ઘણી ઓછી છે અને તમે જે ના સુંપકસમાું આવો તેવી કોઈપણ વ્યમક્તને તે
નકસાન કરશે નિીં. સ્ત્કેન પિેલાું ઓછામાું ઓછા 4 કલાક માટે તમે કુંઈપણ ખાઈ કે પી શકશો નિીં.
તમને િાઈનું પીણું અથવા ઈન્જે ક્શન આપવામાું આવશે જે નાથી કેટલાુંક મવસ્ત્તારો વધારે સ્ત્પષ્ટતાથી જોઈ શકાય છે .
આનાથી થોિી મમમનટો માટે તમને આખા શરીરમાું ગરમી જે વું લાગી શકે છે . જો તમને આયોડિનની એલર્જી િોય
અથવા અસ્ત્થમા િોય તો તમારા િૉક્ટરને જાણ કરવી અગત્યની છે , કારણ કે તમને ઈન્જે ક્શનની વધારે ગુંભીર
પ્રમતડિયા થઈ શકે છે .
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PET-CT સ્ત્કેન – આ CT સ્ત્કેન અને PET (પોમઝટ્રોન એમમઝન ટોમોગ્રાફ) સ્ત્કેનનું સુંયોજન છે . PET-CT સ્ત્કેન
કેન્સરના કદ મવશે, અને તે ફેફસાુંથી આગળ ફેલાયું છે કે કેમ તેના મવશે વધારે મવસ્ત્તૃત મામિતી આપે છે .
ફેફસાુંની બાયોપ્સી – આ પરીક્ષણ સામાન્ય રીતે એક્સ-રે મવભાગમાું કરવામાું આવે છે ; સામાન્ય રીતે CT સ્ત્કેન
દરમમયાન. આ મવસ્ત્તારને સુંવેદનિીન બનાવવા માટે સ્ત્થામનક એનેસ્ત્થેડટકનો ઉપયોગ થાય છે . ચામિીમાુંથી પાતળી
સોય પસાર કરવામાું આવે અને ફેફસાુંમાું દાખલ કરવામાું આવે તે દરમમયાન તમને તમારો શ્વાસ રોકવાનું કિેવામાું
આવશે. સોય યોગ્ય જગ્યાએ છે તેની ખાતરી કરવા માટે સમગ્ર પ્રડિયા દરમમયાન એક્સ-રેનો ઉપયોગ થાય છે . િૉક્ટરો
માઈિોસ્ત્કોપ િેઠળ તપાસ કરવા માટે કોષોનો એક નમૂનો લેશે. બાયોપ્સી અગવિદાયક િોઈ શકે છે , પરુંત તેમાું માિ
થોિી મમમનટો જ લાગે છે . તમે બાયોપ્સી બાદ થોિા કલાકો બાદ ઘરે જઈ શકો છો.
ફાઈન નીિલ ઍસ્ત્પાયરેશન – તમારી ગરદનમાું લમસકાગ્રુંમથઓમાુંથી કોષોનો એક નમૂનો લેવા માટે િૉક્ટર અથવા નસસ
સૂક્ષ્મ સોયનો ઉપયોગ કરી શકે છે .
ફેફસાુંની બાયોપ્સી બાદ એક નાનું જોખમ રિે છે કે ફેફસાુંને આવરી લેતાું સ્ત્તરોની વચ્ચે િવા ભરાઈ શકે છે . આ
ન્યમોથોરેક્સતરીકે ઓળખાય છે . લક્ષણોમાું છાતીનો તીવ્ર દખાવો, શ્વાસ ચિવો અને છાતી તુંગ થવીનો સમાવેશ
થાય છે . જો તમને આ પૈકીનાું કોઈપણ લક્ષણો જણાય તો તમારા નસસને કિો.
વધ પરીક્ષણો
જો ફેફસાુંના કેન્સરની પમષ્ટ થાય તો તમારે કેટલાુંક અન્ય પરીક્ષણો કરાવવાની જરૂર પિી શકે છે . ઑપરેશન માટે
તમને તૈયાર કરવા માટે અથવા કેન્સર મવશે વધ જાણવા માટે આનો ઉપયોગ થઈ શકે છે . તેમાું નીચેનાનો સમાવેશ
થાય છે :








મીડિએમસ્ત્ટનોસ્ત્કોપી
એન્િોબ્રોન્કાયલ અલ્ટ્ટ્રાસાઉન્િ સ્ત્કેન (EBUS)
એન્િોસ્ત્કોમપક અલ્ટ્ટ્રાસાઉન્િ (EUS)
MRI (મેગ્નેડટક રેઝોનન્સ ઈમેજીંગ) સ્ત્કેન
એબ્િોમમનલ અલ્ટ્ટ્રાસાઉન્િ સ્ત્કેન
આઈસોટોપ બોન સ્ત્કેન
ફેફસાુંનાું કાયસના પરીક્ષણો.

તમારા િૉક્ટર અથવા નસસ સમજાવશે કે તમને કયા પરીક્ષણોની જરૂર છે અને શું થશે.
પરીક્ષણના પડરણામોની રાિ જોવાનો સમય તમારા માટે ચચતાથી ભરેલો િોઈ શકે છે . કોઈ સુંબુંધી અથવા મમિ સાથે
તમારી ચચતાઓ અુંગે વાત કરવાથી મદદ મળી શકે છે . તમે 0808 808 00 00 પર તમારી ભાષામાું અમારા કેન્સર
સિાય મનષ્ણાતો પૈકીના એક સાથે પણ વાત કરી શકો છો.
તબક્કા
તમારા કેન્સરનો તબક્કો અને ગ્રેિ જાણવાથી િૉક્ટરને તમારા માટે યોગ્ય સારવાર નક્કી કરવામાું મદદ મળે છે .
ફેફસાુંના કેન્સરને ચાર તબક્કાઓમાું વિેંચવામાું આવે છે :
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તબક્કો 1 કેન્સર નાનું િોય છે અને માિ ફેફસાુંમાું જ િોય છે
તબક્કાઓ 2 અથવા 3 કેન્સર સ્ત્તનની આસપાસના મવસ્ત્તારોમાું ફેલાયું છે
તબક્કો 4 કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાું ફેલાયું છે .

લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સર માટે તબક્કાની વધ એક વ્યવસ્ત્થા છે જે તેને મયાસડદત રોગ અને વ્યાપક રોગમાું મવભાજીત
કરે છે . જો તમારા િૉક્ટર આ વ્યવસ્ત્થાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા િોય તો તેઓ તે સમજાવશે.
સલામત રિેવા માટે લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સરની સારવાર એવું માનીને કરવામાું આવે છે કે તે બધે ફેલાયું છે .
સારવાર
શ્રેષ્ઠ સારવાર નક્કી કરવાનું કામ િુંમેશાું સરળ િોતું નથી. તમારા િૉક્ટરે ઘણી બધી બાબતો અુંગે મવચાર કરવો પિે છે .
આ પૈકી સૌથી અગત્યની બાબતો આ છે :






તમારું સામાન્ય સ્ત્વાસ્ત્્ય
કેન્સરનો તબક્કો
સારવારના સુંભમવત લાભો
સારવારની સુંભમવત આિઅસરો
સુંભમવત આિઅસરો મવશે તમારા મવચારો.

કોઈપણ સારવાર મવશે તમારા િૉક્ટર સાથે વાત કરવી અગત્યની છે જે થી તેનો શો અથસ થાય છે તે તમે સમજી શકો.
તમારી ભાષા અને અુંગ્રેજી બુંને બોલી શકે એવી કોઈ વ્યમક્તને સાથે લઈ જવી એ સારો મવચાર છે . જો તમને જરૂર
પિે તો દભામષયાઓ ઉપલબ્ધ િોઈ શકે છે , પરુંત જો ત્યાું કોઈ દભામષયો િાજર રિે તેવું તમે ઈચ્છતા િો તો
િૉમસ્ત્પટલને જાણ કરવાની કોમશશ કરો.
તમારી પાસે મનષ્ણાત નસસ િોઈ શકે છે જે તમારી સાથે સારવાર મવશે વાત કરી શકે છે . તમને અપોઈન્ટમેન્્સની
વચ્ચે િોઈ શકે તેવી કોઈપણ સમસ્ત્યાઓ અુંગે પણ તેઓ મદદ કરી શકે છે .
તમે સારવાર સમજો છો અને તેના માટે સુંમમત આપો છો તે બતાવવા માટે તમને સુંમમતપિકમાું સિી કરવાનું
કિેવામાું આવશે. તમે સુંમમત આપી ન િોય તે મસવાય તમે કોઈ સારવાર લેશો નિીં.
શસ્ત્િડિયા
શસ્ત્િડિયા ઘણી વખત કેન્સરને દૂર કરવા માટે વપરાય છે . મબન-લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સર કે જે નાના છે અને ફેલાયા
નથી તેને દૂર કરવા તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે . મબન-લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સર ધરાવતા લોકોની સારવાર કરવા માટે
શસ્ત્િડિયાનો ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે .
ફેફસાુંના કેન્સર માટે શસ્ત્િડિયાના િણ મખ્ય પ્રકારો આ છે :
 લોબેક્ટોમી – ફેફસાુંનો લોબ દૂર કરે છે .
 ન્યમોનેક્ટોમી – આખું ફેફસું દૂર કરે છે
 વેજ ડરસેક્શન – ફેફસાુંનો નાનો ભાગ દૂર કરે છે .
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તમે જે પ્રકારનું ઑપરેશન કરાવશો તેનો આધાર ્યમરના કદ અને સ્ત્થાન પર રિેશે.
લોકોને ઘણી વખત ચચતા થાય છે કે જો તેમના ફેફસાુંને દૂર કરવામાું આવે તો તેઓ યોગ્ય રીતે શ્વાસ લઈ શકશે નિીં.
પરુંત તમે એક ફેફસાું વિે સામાન્ય રીતે શ્વાસ લઈ શકો છો. જો તમને ઑપરેશન પિેલાું શ્વાસ લેવાની તકલીફો િોય
તો તમને તે પછી પણ તે િોઈ શકે છે .
શસ્ત્િડિયાનું કઈ રીતે આયોજન કરવામાું આવે છે અને ઑપરેશન બાદ શું અપેક્ષા રાખવી તે મવશે તમારી ભાષામાું
અમારી પાસે વધ મામિતી છે .
કીમોથેરપી
કીમોથેરપી એ સારવાર છે જે કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે કેન્સરમવરોધી (સાયટોટૉમક્સક) દવાઓનો ઉપયોગ કરે
છે . દવાઓનું લોિીમાું વિન થાય છે અને શરીરમાું ગમે ત્યાું પિોંચી શકે છે .
કીમોથેરપી એ મબન-લઘકોષીય કેન્સર માટે મખ્ય સારવાર છે . તે શ્વાસ ચિવો, ખાુંસી, ખાુંસીમાું લોિી આવવું અને
છાતીનો દખાવો જે વા લક્ષણોમાું મદદ કરી શકે છે .
મબન-લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સરમાું કીમોથેરપીનો ઉપયોગ ક્યારેક કેન્સર પાછું થવાનાું જોખમને ઓછું કરવા માટે
શસ્ત્િડિયા બાદ થાય છે . તે શસ્ત્િડિયા પિેલાું પણ ્યમરને સુંકોચી શકે છે અથવા જો શસ્ત્િડિયા શક્ય ન િોય તો
લક્ષણોમાું રાિત આપી શકે છે .
કીમોથેરપી કઈ રીતે આપવામાું આવે છે તથા તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આિઅસરો મવશે તમારી ભાષામાું અમારી
પાસે વધ મામિતી છે .
રેડિયોથેરપી
રેડિયોથેરપી કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે શરીરની બિારથી વધ શમક્તના ડકરણોને કેમન્િત કરવા માટે મશીનનો
ઉપયોગ કરે છે , જે દરમમયાન સામાન્ય કોષોને શક્ય તેટલું ઓછું નકસાન કરે છે .
લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સર માટે રેડિયોથેરપી મયાસડદત તબક્કાના લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સરની સારવાર કરવા માટે
ક્યારેય રેડિયોથેરપીનો ઉપયોગ થાય છે . જો કીમોથેરપી બાદ કેન્સર ઘણું સુંકોચાયું િોય અથવા દૂર થઈ ગયું િોય તો
તમે કીમોથેરપી (સિાયક રેડિઓથેરપી) બાદ તે લઈ શકો છો.
ક્યારેક તમે કીમોથેરપીના સમયે જ રેડિયોથેરપી પણ લેશો. આને કીમોરેડિએશન કિે છે . બે સારવારો લઘકોષીય
ફેફસાુંના કેન્સરને પાછું આવતું અટકાવવામાું મદદ કરી શકે છે અને કેન્સરના કોઈપણ મચહ્નો સુંપૂણસપણે દૂર કરવામાું
મદદ કરી શકે છે . કીમોથેરપી અને રેડિયોથેરપી એક સાથે આપવાથી આ સારવારોની આિઅસરો વણસી શકે છે .
તમારા િૉક્ટર અથવા નસસ તમને કીમોરેડિએશન મવશે વધ મામિતી આપી શકે છે .
લઘકોષીય ફેફસાુંનું કેન્સર ક્યારેક મગજ સધી ફેલાઈ શકે છે . આમ થવાના જોખમને ઓછું કરવા માટે તમારા માથાને
પ્રોફાયલેમક્ટક િેમનઅલ રેડિયોથેરપી કિેવાતી રેડિયોથેરપીનો પ્રકાર તમને આપવામાું આવી શકે છે . જો કીમોથેરપીએ
ઘણું સારું કામ કયું િોય તો અથવા લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સર ધરાવતા લોકોએ ્યમર દૂર કરાવવા માટે શસ્ત્િડિયા
કરાવી િોય તો તે આવા લોકોને આપવામાું આવી શકે છે .

પૃષ્ઠ 11નું 7 મેકમમલન મામિતી પમિકા 2014: ફેફસાુંનું કેન્સર

મબન-લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સર માટે રેડિયોથેરપી તમે એવી રેડિયોથેરપી કરાવી શકો છો જે નો િેત મબન-લઘકોષીય
ફેફસાુંના કેન્સરનો ઉપચાર કરવાનો િોય (તેને રેડિકલ રેડિયોથેરપી કિે છે ). શસ્ત્િડિયાને બદલે આનો ઉપયોગ થઈ શકે
છે . રેડિકલ રેડિયોથેરપી કરાવવાની ઘણી અલગ અલગ રીતો છે અને તમારા િૉક્ટર તમારી સારવાર સમજાવશે.
જો ્યમર કોઈ એક િવામાગસને અવરોધી રહ્યું િોય તો તમે એન્િોબ્રોન્કાયલ રેડિયોથેરપી અથવા બ્રેકાઈથેરપી કિેવાતી
આુંતડરક રેડિયોથેરપી કરાવી શકો છો. બ્રોન્કોસ્ત્કોપનો ઉપયોગ કરીને થોિી મમમનટ માટે ્યમરની નજીક ઘન
ડકરણોત્સગી સ્રોત મૂકવામાું આવે છે . ત્યારબાદ તેને દૂર કરવામાું આવે છે . આ સારવારનું બે અથવા િણ વખત
પનરાવતસન કરવામાું આવી શકે છે . રેડિયોથેરપી સીધી ્યમર સધી જાય છે જે થી તુંદરસ્ત્ત પેશીને ખાસ અસર થતી
નથી. આનો અથસ એ છે કે આિઅસરો ઓછી થાય છે .
ઉપશામક રેડિયોથેરપીનો ઉપયોગ લક્ષણોને મનયુંમિત કરવા માટે થઈ શકે છે . ઓછી સારવારો આપવામાું આવે છે
અને તેની સામાન્ય રીતે ઓછી આિઅસરો િોય છે .
બાહ્ય રેડિયોથેરપીથી તમે રેડિયોઍમક્ટવ બનતા નથી અને તમારી સારવાર બાદ બાળકો સમિત અન્ય લોકો સાથે રિેવું
તમારા માટે સલામત છે .
રેડિયોથેરપી કઈ રીતે આપવામાું આવે છે તથા તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આિઅસરો મવશે તમારી ભાષામાું અમારી
પાસે વધ મામિતી છે .
મબન-લઘકોષીય કેન્સર માટે લક્ષ્યાુંડકત (જૈ મવક) મચડકત્સાઓ
લક્ષ્યાુંડકત મચડકત્સાઓ કેન્સરના કોષો અને સામાન્ય કોષોની વચ્ચેના તફાવત પર કામ કરે છે અને કેન્સરના કોષોને
વૃમદ્ધ પામતા અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે . તમારા િૉક્ટર અથવા નસસ તમને આ સારવારો મવશે વધ કિી શકે છે કે તમે
તે કરાવી શકો કે કેમ.
મબન-લઘકોષીય ફેફસાુંના કેન્સર માટે રેડિયોડિક્વન્સી ઍબ્લેશન
આ સારવાર કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે ગરમીનો ઉપયોગ કરે છે . જો તમને ખૂબ આરુંમભક તબક્કાનું મબનલઘકોષીય ફેફસાુંનું કેન્સર િોય અને અન્ય સારવારો યોગ્ય ન િોય તો જ તેનો ઉપયોગ થાય છે .
સારવાર અગાઉ તમને સ્ત્થામનક ઍનેસ્ત્થેડટક અને સિેશન આપવામાું આવશે. કેટલાુંક ડકસ્ત્સાઓમાું, તેને બદલે
સામાન્ય ઍનેસ્ત્થેડટકનો ઉપયોગ થાય છે . તમારા િૉક્ટર ફેફસાુંના ્યમરમાું સોય દાખલ કરશે. સોય યોગ્ય સ્ત્થાને છે
તેની ખાતરી કરવા માટે આ સામાન્ય રીતે CT સ્ત્કેનરનો ઉપયોગ કરીને કરવામાું આવે છે . ત્યારબાદ કેન્સરના કોષોને
ગરમી આપવા અને નાશ કરવા માટે ્યમરની અુંદર રેડિયો તરુંગો સોય સધી પસાર કરવામાું આવે છે .
આ સારવારની બિ ઓછી આિઅસરો છે , જો કે લોકોને થોિો દખાવો અથવા અગવિતા થાય અને ત્યારબાદ થાક
લાગે તે સામાન્ય છે . તમે સામાન્ય રીતે િૉમસ્ત્પટલમાું રામિ રોકાણ કરશો.
ફોટોિાયનેમમક થેરપી (PDT)
ફોટોિાયનેમમક થેરપી (PDT) કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે પ્રકાશ પ્રત્યે સુંવેદનશીલ દવા (જે ક્યારેક
ફોટોસેમન્સટાઈચઝગ એજું ટકિેવાય છે )નો લેસર અથવા અન્ય પ્રકાશના સ્રોતો સાથેના સુંયોજનમાું ઉપયોગ કરે છે .
જો કેન્સર માિ કોઈ એક મખ્ય િવામાગસની દીવાલમાું વૃમદ્ધ પામી રહ્યું િોય તો (એન્િોબ્રોન્કાયલ કેન્સર) જ અને તે
ખૂબ પ્રારુંમભક તબક્કામાું િોય તો ક્યારેક PDTનો ઉપયોગ થઈ શકે છે .
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પ્રકાશ પ્રત્યે સુંવેદનશીલ દવાને નસમાું પ્રવાિી તરીકે આપવામાું આવે છે . એક વખત કેન્સરના કોષો દ્વારા દવા ગ્રિણ
કરવામાું આવે ત્યારબાદ લેસર પ્રકાશને બ્રોન્કોસ્ત્કોપનો ઉપયોગ કરીને ્યમર તરફ ચીંધવામાું આવે છે .
ઉપયોગમાું લેવાતી ફોટોસેમન્સટાઈચઝગ દવાના આધારે PDTને કારણે તમે બેએક ડદવસોથી માુંિીને થોિા મમિના
માટે પ્રકાશ પ્રત્યે સુંવેદનશીલ બનશો. તમારે આ સમય દરમમયાન તેજસ્ત્વી પ્રકાશ ટાળવાની જરૂર પિશે. અન્ય
આિઅસરોમાું સોજો, દાિ સાથે સોજો, શ્વાસ ચિવો અને ખાુંસીનો સમાવેશ થાય છે .
ફેફસાુંના કેન્સરના લક્ષણોને મનયુંમિત કરવ
તમારી બીમારી દરમમયાન નવા લક્ષણો ક્યારેય મવકસી શકે છે , જે મ કે શ્વાસ ચિવો અથવા ખાુંસી. આ કેન્સરથી થઈ
શકે છે , પરુંત તેનું અન્ય કોઈ કારણ િોઇ શકે છે . જો તમને કોઈપણ નવા લક્ષણો િોય તો તાત્કામલક તમારા િૉક્ટરને
કિો જે થી તમારી સારવાર થઈ શકે.
શ્વાસ ચિવો – તે એક એવું લક્ષણ િોઈ શકે છે જે નો સામનો કરવો તણાવદાયક િોઈ શકે છે . તમને શ્વાસ ચિતો
િોય તેમાું રાિત અથવા મનયમનમાું મદદ કરી શકે તેવી સારવારો અથવા કસરતો છે . શ્વાસ ચિવાની તકલીફ સાથે
જીવવું સરળ બનાવવા માટે તમે કરી શકો તેવી કેટલીક બાબતો પણ છે . આમાું અલગ અલગ દવાઓ, પૂરક
મચડકત્સાઓ, અને શ્વસન તથા મશમથલતાની ટેકમનક્સનો સમાવેશ થાય છે .
ખાુંસી – ફેફસાુંનું કેન્સર ધરાવતા લગભગ 80% દદીઓને કફ િોય છે અને તેને િળવો કરવા માટેની સારવારો િોય
છે . આમાું ઍક્સ્ત્ટનસલ બીમ રેડિયોથેરપી, ઉપશામક કીમોથેરપી અથવા દવાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે .
ઉરસીય પ્રવાિ - ક્યારેક ફેફસાુંના કેન્સરથી ફેફસાુંને આવરી લેતા સ્ત્તરોની વચ્ચે પ્રવાિીની જમાવટ થઈ શકે છે
(ઉરસીય પ્રવાિઉત્સજસ ન). તમારા િૉક્ટર સામાન્ય રીતે તે મવસ્ત્તારમાું સોય (કેન્યલા)ને દાખલ કરીને પ્રવાિીને ખેંચી
શકે છે . સોયને નળી સાથે જોિવામાું આવે છે અને પ્રવાિી ડ્રેનેજ બેગ અથવા બૉટલમાું પસાર થાય છે . ક્યારેક,
ઉરસ્ત્યાના બે સ્ત્તરોને સાથે ફરીથી બુંધ કરવા શક્ય િોય છે .
દખાવો – ફેફસાુંનું કેન્સર ધરાવતાું કેટલાુંક લોકો દખાવો અનભવે છે . દદસનાશક દવાઓ અને દખાવાના મનયુંિણની
અન્ય પદ્ધમિઓ દ્વારા આને સામાન્ય રીતે મનયુંમિત કરી શકાય છે . જો કેન્સર િાિકાું સધી ફેલાયું િોય તો પણ
આપને દખાવો થઈ શકે છે . મબસફોસ્ત્ફોને્સ જે વી અલગ અલગ દવાઓ છે , જે દખાવામાું મદદ કરી શકે છે .
નૈદામનક અજમાયશો
કેન્સર માટે નવી અને વધ સારી સારવારો શોધવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે કેન્સર સુંશોધન અજમાયશો કરવામાું આવે છે .
દદીઓ પર કરવામાું આવતી અજમાયશોને નૈદામનક અજમાયશો કિે છે . ઘણી િૉમસ્ત્પટલ્ટ્સ િવે આ અજમાયશોમાું
ભાગ લેતી િોય છે . િાલના ફેફસાુંના કેન્સરના સુંશોધન મવશે તમારા િૉક્ટર સાથે વાત કરો.
આગળની તપાસ
તમારા િૉક્ટર અથવા મનષ્ણાત નસસ સુંભમવતપણે ઈચ્છશે કે તમે મનયમમત તપાસ અને એક્સ-રે કરાવતા રિો. તમને
િોઈ શકે તેવી કોઈપણ સમસ્ત્યાઓની ચચાસ કરવા માટે આ એક સારો સમય છે . જો તમે આ અપોઈન્ટમેન્્સની વચ્ચે
કોઈપણ નવા લક્ષણો નોંધો તો શક્ય તેટલી જલ્ટ્દી તમારા િૉક્ટર અથવા નસસને કિો.
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તમારી લાગણીઓ
જયારે તમને કિેવામાું આવે કે તમને કેન્સર છે ત્યારે તમે ભાવક થઈ જાઓ અને અન્ય ઘણી લાગણીઓ અનભવો તેમ
બની શકે છે . આમાું ગસ્ત્સો, પશ્ચાતાપ, અપરાધભાવ, ચચતા અને િરનો સમાવેશ થઈ શકે છે . આ બધી સામાન્ય
પ્રમતડિયાઓ છે અને તે એવી પ્રડિયાનો ભાગ છે જે માુંથી ઘણાું લોકો તેમની બીમારી અુંગેની વાસ્ત્તમવકતા સ્ત્વીકારી
શકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા િોય તે દરમમયાન પસાર થાય છે . અનભવવાનો કોઈ સાચો કે ખોટો માગસ નથી. તમે તમારી
પોતાની રીતે આ બાબતોનો સામનો કરશો.
તમારી ભાષામાું વધ મામિતી










સ્ત્તન કેન્સરની મામિતી પમિકા
કીમોથેરપી મામિતી પમિકા
લાભોનો દાવો કરવાનીમામિતી પમિકા
મોટા આુંતરિાના કેન્સર અુંગેની મામિતી પમિકા
પ્રોસ્ત્ટેટ કેન્સરની મામિતી પમિકા
રેડિયોથેરપી મામિતી પમિકા
કેન્સરની સારવારની આિઅસરો અુંગેનીમામિતી પમિકા
શસ્ત્િડિયા મામિતી પમિકા
તમે પોતાની મદદ કરવા શું કરી શકો તે અુંગેની મામિતી પમિકા

આ મામિતી પમિકા Macmillan Cancer Support - મેકમમલન કેન્સર સપોટસની Cancer Information
Development team - કેન્સર મામિતી મવકાસ ટીમ દ્વારા લખવામાું, સધારવામાું અને સુંપાડદત કરવામાું આવ્યું
છે . અમારા તબીબી સુંપાદક, Dr Tim Iveson - િૉ. ટીમ ઈવેસન, Consultant Clinical Oncologist કન્સલ્ટ્ટન્ટ મક્લમનકલ ઑન્કોલોજીસ્ત્ટ દ્વારા તેને માન્ય કરવામાું આવ્યું છે .
નીચેની વ્યમક્તઓનો આભાર: Helen Sparkes - િેલેન સ્ત્પાક્સસ, Macmillan Lung Clinical Nurse
Specialist - મેકમમલન લુંગ મક્લમનકલ નસસ સ્ત્પેમશયામલસ્ત્ટ; Lindsey Fitzpatrick - મલન્િસે ડફ્ઝપેડટ્રક,
Macmillan Lung Cancer Clinical Nurse Specialist - મેકમમલન લુંગ કેન્સર મક્લમનકલ નસસ
સ્ત્પેમશયામલસ્ત્ટ; Dorinda Palmer - િોડરન્િા પામર, Macmillan Lead Cancer Nurse - મેકમમલન લીિ
કેન્સર નસસ; Sharron Newbold - શેરોન ન્યબોલ્ટ્િ, Macmillan Lung Clinical Nurse Specialist મેકમમલન લુંગ મક્લમનકલ નસસ સ્ત્પેમશયામલસ્ત્ટ; અને કેન્સરથી ગ્રસ્ત્ત લોકો કે જે મણે આ આવૃમિની સમીક્ષા કરી.
આ મામિતી પમિકા લખવા માટે અમે ઘણાું મવશ્વસનીય સ્રોતોમાુંથી મામિતીનો ઉપયોગ કયો છે . આમાું નીચેનાનો
સમાવેશ થાય છે :


Crinò L - ડિનો એલ અને સાથીઓ. આરુંમભક તબક્કાનું અને સ્ત્થામનક રીતે આગળ વધેલ (નૉનમેટાસ્ત્ટેડટક) મબન-લઘકોષીય ફેફસાુંનું કેન્સર: મનદાન, સારવાર અને અનવતસન માટે ESMO નૈદામનક
આચરણ માગસદર્શશકાઓ. European Society for Medical Oncology - યરોમપયન સોસાયટી ફૉર
મેડિકલ ઑન્કોલોજી (ESMO). 2010.
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D’Addario - િી'એ્િેડરયો અને અન્યો. મેટાસ્ત્ટેડટક મબન-લઘકોષીય ફેફસાુંનું કેન્સર: મનદાન, સારવાર અને
આગળની તપાસ માટે ESMO નૈદામનક આચરણ માગસદર્શશકાઓ. European Society for Medical
Oncology - યરોમપયન સોસાયટી ફૉર મેડિકલ ઑન્કોલોજી (ESMO). 2010.
ફેફસાુંનું કેન્સર. ફેફસાુંના કેન્સરનું મનદાન અને સારવાર. National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) - નેશનલ ઈમન્સ્ત્ટ્યટ ફૉર િૅલ્ટ્થ ઍન્િ કૅર એક્સેલ્ટ્સન્સ (નાઈસ). ફેબ્રઆરી
2011.

અમે જે મામિતી પૂરી પાિીએ તે ચોક્કસ િોય તેની ખાતરી કરવા માટે અમે શક્ય તેટલો પ્રયત્ન કરીએ છીએ પરુંત
તબીબી સુંશોધનની વતસમાન મસ્ત્થમત પ્રમતચબમબત કરવા માટે તેના પર આધાર ન રાખવો જોઈએ કારણ કે તેમાું સતત
ફેરફાર થતો રિેતો િોય છે . જો તમને તમારા સ્ત્વાસ્ત્્ય મવશે ચચતા િોય તો તમારે તમારા િૉક્ટર સાથે પરામશસ કરવો
જોઈએ. આ મામિતીમાું અથવા અમે જે ની ચલક આપી િોય તેવી વેબસાઈ્સ પરની મામિતી જે વી િામિત
પક્ષકારની મામિતીમાું કોઈપણ અચોકસાઈમાુંથી પડરણમતી કોઈપણ િામન અથવા નકસાન માટે મેકમમલન
જવાબદારી સ્ત્વીકારતું નથી.
© Macmillan Cancer Support 2014 - મેકમમલન કેન્સર સપોટસ 2014. ઈંગ્લેન્િ અને વેલ્ટ્સ (261017),
સ્ત્કૉટલેન્િ (SC039907) અને આયલ ઑફ મૅન (604)માું નોંધાયેલી ચૅડરટી. સિાવાર કાયાસલય 89 Albert
Embankment, London SE1 7UQ.
MAC15137_Gujarati
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Lung cancer: English

Lung cancer
This fact sheet is about how lung cancer is diagnosed and treated.
We also have fact sheets in your language about chemotherapy, radiotherapy, surgery,
side effects of cancer treatment, what you can do to help yourself, claiming benefits and
end of life.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions, you
can ask your doctor or nurse at the hospital where you are having your treatment.
If you would like to talk to our cancer support specialists about this information in your
language, we have interpreters for non-English speakers. You can call the Macmillan
Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you have
problems hearing you can use textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Or you can go
to our website macmillan.org.uk
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What is cancer?
The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells.
Cancer is a disease of these cells.
Cells in each part of the body are different but most mend and reproduce themselves
in the same way. Normally, cells divide in an orderly way. But if the process gets out of
control, the cells carry on dividing and develop into a lump called a tumour.
Not all tumours are cancer. Doctors can tell if a tumour is cancer by removing a small
sample of tissue or cells from it. This is called a biopsy. The doctors examine the sample
under a microscope to look for cancer cells.
In a benign (non-cancerous) tumour, the cells may grow but cannot spread anywhere
else in the body. It usually only causes problems if it puts pressure on nearby organs.
In a malignant (cancerous) tumour, the cells grow into nearby tissue. Sometimes, cancer
cells spread from where the cancer first started (the primary site) to other parts of the
body. They can travel through the blood or lymphatic system.
The lymphatic system helps to protect us from infection and disease. It’s made up of fine
tubes called lymphatic vessels. These connect to groups of bean-shaped lymph nodes
(glands) all over the body.
When the cells reach another part of the body they begin to grow and form another
tumour. This is called secondary cancer or a metastasis.

The lungs
We have two lungs in our chest that help us to breathe in and out. The right lung has
three sections (called lobes) and the left lung has two.

Windpipe
(trachea)
Right
bronchus
Bronchioles

Left
bronchus
Alveoli

The lungs
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When we breathe in, air passes from our nose or mouth through the windpipe (trachea).
This divides into two tubes, one going to each lung. These are known as the right
and left bronchus. They divide into smaller tubes called bronchioles. At the end of the
bronchioles are millions of tiny air sacs called alveoli.

Types of lung cancer
There are two main types of lung cancer:

• non-small cell lung cancer (NSCLC)
• small cell lung cancer (SCLC)
About 15% of lung cancers (less than 1 in 5) are small cell lung cancer; the rest are nonsmall cell lung cancer.

Causes and risk factors
Smoking – Most lung cancers are caused by people smoking cigarettes. The more you
smoke, the more likely you are to get lung cancer. People who start smoking at a young
age are also at more risk. Smoking pipes, cigars or cannabis can also increase your risk
of getting lung cancer.
People who don’t smoke or used to smoke can also get lung cancer. About 10–15% of
people who get lung cancer have never smoked.
Other risk factors include:

•
•
•
•

Age – 80% of lung cancers are diagnosed in people over 60.
Exposure to asbestos
Exposure to radon gas
Genetic risk – If a close relative of yours has had lung cancer you may be at an
increased risk.

Lung cancer is not infectious and can’t be passed on to other people.

Symptoms
The symptoms of lung cancer include:

•
•
•
•
•
•

a cough that lasts three weeks or more
a change in a long-lasting cough
a chest infection that doesn’t get better
increased breathlessness and wheezing
coughing up blood in your sputum (phlegm)
a hoarse voice
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•
•
•
•

a dull ache or sharp pain when you cough
loss of appetite or weight loss
difficulty swallowing
excessive tiredness (fatigue) and lethargy.

If you have any of these symptoms for more than three weeks, it‘s important to see your
GP. All of these symptoms can be caused by illnesses other than cancer.

How is lung cancer diagnosed?
Your GP will examine you and arrange some tests. If your GP thinks your symptoms
could be lung cancer, they will send you for an urgent chest x-ray. Depending on the
result, you may then be referred to a hospital for specialist advice and treatment.
At the hospital
The specialist will ask you about your general health and any previous medical problems
before examining you. If you haven’t already had one, you will have a chest x-ray.
You may have one or more of the tests below.
Bronchoscopy – a doctor or nurse will examine the insides of the lung airways and
may take samples of the cells. Before the test, you cannot eat or drink anything for a few
hours. You will be given a local anaesthetic and sedation before a thin, flexible tube is
passed up your nose or mouth and into your lungs. The test takes about 20 minutes and
you may go home after a few hours.
CT (computerised tomography) scan – A CT scan takes a series of x-rays, which
builds up a 3D picture of the inside of the body. The scan takes 10-30 minutes and
doesn’t hurt. It uses a small amount of radiation. This is very unlikely to harm you and
will not harm anyone you come into contact with. You cannot eat or drink for at least 4
hours before the scan.
You may be given a drink or injection of a dye, which allows some areas to be seen
more clearly. This can make you feel hot all over for a few minutes. It is important to let
your doctor know if you are allergic to iodine or have asthma, because you could have a
more serious reaction to the injection.
PET-CT scan – this is a combination of a CT scan and a PET (positron emission
tomograph) scan. PET-CT scans give more detailed information about the size of the
cancer, and whether it has spread beyond the lungs.
Lung biopsy – This test is usually done in the x-ray department; normally during a
CT scan. A local anaesthetic is used to numb the area. You’ll be asked to hold your
breath while a thin needle is passed through the skin and into the lung. An x-ray is
used throughout the procedure to make sure the needle is in the right place. The
doctors will take a sample of cells to examine under a microscope. The biopsy may be
uncomfortable, but it only takes a few minutes. You can go home a few hours after the
biopsy.
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Fine needle aspiration – a doctor or nurse may use a fine needle to take a sample of
cells from the lymph nodes in your neck.
After a lung biopsy there is a small risk you may develop air between the layers
that cover the lungs. This is known as a pneumothorax. Symptoms include sharp
chest pain, breathlessness and a tight chest. Tell your nurse if you have any of these
symptoms.
Further tests
If lung cancer is confirmed then you may have some other tests. These may be used to
prepare you for an operation or to find out more about the cancer. They include:

•
•
•
•
•
•
•

mediastinoscopy
endobronchial ultrasound scan (EBUS)
endoscopic ultrasound (EUS)
MRI (magnetic resonance imaging) scan
abdominal ultrasound scan
isotope bone scan
lung function tests.

Your doctor or nurse will explain which tests you need and what will happen.
Waiting for test results can be an anxious time for you. It may help to talk about your
worries with a relative or friend. You could also speak to one of our cancer support
specialists in your language on 0808 808 00 00.

Staging
Knowing the stage of your cancer helps doctors decide the right treatment for you.
Lung cancer is divided into four stages:

• Stage 1 The cancer is small and only in the lung
• Stages 2 or 3 The cancer has spread into areas around the lung
• Stage 4 The cancer has spread to other parts of the body.
There is another system of staging for small cell lung cancer that divides it into limited
disease and extensive disease. Your doctor will explain this system if they are using it.
To be safe, small cell lung cancers are usually treated as though they have spread.
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Treatment
Deciding on the best treatment isn’t always easy. Your doctor will need to think about a
lot of things. The most important of these are:

•
•
•
•
•

your general health
the stage of the cancer
the likely benefits of treatment
the likely side effects of treatment
your views about the possible side effects.

It’s important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand what
it means. It’s a good idea to take someone with you who can speak both your language
and English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital
know before if you would like one to be there.
You might have a specialist nurse who can talk to you about treatment. They can also
help with any problems you may have in between appointments.
You will be asked to sign a consent form to show that you understand and agree to the
treatment. You will not have any treatment unless you have agreed to it.
Surgery
Surgery is often used to remove cancer. It can be used to remove non-small cell lung
cancers that are small and haven’t spread. Surgery is rarely used to treat people with
small cell lung cancer.
The three main types of surgery for lung cancer are a:

• Lobectomy – removes a lobe of the lung
• Pneumonectomy – removes a whole lung
• Wedge resection – removes a small part of the lung.
The type of operation you have will depend on the size and position of the tumour.
People often worry that they won’t be able to breathe properly if their lung has been
removed. But you can breathe normally with one lung. If you had breathing difficulties
before the operation, you may still have them after it.
We have more information in your language about how surgery is planned and what to
expect after the operation.
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Chemotherapy
Chemotherapy is a treatment that uses anti-cancer (cytotoxic) drugs to destroy cancer
cells. The drugs are carried in the blood and can reach anywhere in the body.
Chemotherapy is the main treatment for small cell lung cancer. It can help with
symptoms such as breathlessness, coughing, coughing up blood and chest pain.
In non-small cell lung cancer, chemotherapy is sometimes used after surgery to reduce
the risk of the cancer coming back. It may also shrink tumours before surgery or relieve
symptoms if surgery is not possible.
We have more information in your language about how chemotherapy is given and
some of the side effects you may have.
Radiotherapy
Radiotherapy uses a machine to aim high-energy rays from outside the body to destroy
the cancer cells, while doing as little harm as possible to normal cells.
Radiotherapy for small cell lung cancer
Radiotherapy is sometimes used to treat limited-stage small cell lung cancer. You may
have it after chemotherapy (adjuvant radiotherapy) if the cancer has shrunk a lot or
disappeared after the chemotherapy.
Sometimes you will have radiotherapy at the same time as chemotherapy. This is called
chemoradiation. The two treatments can help to stop small cell lung cancer coming back
and may help to completely remove any signs of the cancer. Giving chemotherapy and
radiotherapy together can make the side effects of these treatments worse. Your doctor
or nurse can give you more information about chemoradiation.
Small cell lung cancer can sometimes spread to the brain. You may be given a type of
radiotherapy called prophylactic cranial radiotherapy to your head to reduce the risk of
this happening. It may be given to people with small cell lung cancer if chemotherapy
has worked very well, or if they have had surgery to remove the tumour.
Radiotherapy for non-small cell lung cancer
You may have radiotherapy that aims to cure non-small cell lung cancer (called radical
radiotherapy). This can be used instead of surgery. There are different ways of having
radical radiotherapy and your doctor will explain your treatment.
If the tumour is blocking one of the airways, you may have internal radiotherapy called
endobronchial radiotherapy or brachytherapy. A solid radioactive source is placed close
to the tumour for a few minutes using a bronchoscope. It is then removed. This treatment
can be repeated two or three times. The radiotherapy goes directly to the tumour so
healthy tissue will not be affected much. This means there are few side effects.
Palliative radiotherapy may be used to control symptoms. Fewer treatments are given
and they usually have fewer side effects.
External radiotherapy does not make you radioactive and it is safe for you to be with
other people, including children, after your treatment.
We have more information in your language about how radiotherapy is planned and
given, and some of the side effects you may have.
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Targeted therapies for non-small cell lung cancer
Targeted therapies work on the difference between cancer cells and normal cells and
try to stop cancer cells growing. Your doctor or nurse can tell you more about these
treatments if you can have them.
Radiofrequency ablation for non-small cell lung cancer
This treatment uses heat to destroy cancer cells. It's only used if you have a very earlystage non-small cell lung cancer and other treatments are not suitable.
You will be given a local anaesthetic and sedation before the treatment. In some cases,
general anaesthetic is used instead. Your doctor will place a needle into the lung tumour.
This is usually done using a CT scanner to make sure the needle is in the right place.
Radiowaves are then passed down the needle into the tumour to heat and destroy the
cancer cells.
There are very few side effects with this treatment, although it's common for people to
have some pain or discomfort and to feel tired afterwards. You'll usually need to stay in
hospital overnight.
Photodynamic therapy (PDT)
Photodynamic therapy (PDT) uses lasers or other light sources, combined with a lightsensitive drug (sometimes called a photosensitising agent) to destroy cancer cells.
PDT can sometimes be used if the cancer is only growing into the wall of one of the
main airways (endobronchial cancer) and is at a very early stage.
The light-sensitive drug is given as a liquid into a vein. Once the drug is taken up by the
cancer cells, the laser light is directed at the tumour using a bronchoscope.
PDT will make you sensitive to light for a couple of days to a few months, depending on
the photosensitising drug used. You will need to avoid bright light during this time. Other
side effects include swelling, inflammation, breathlessness and a cough.

Controlling the symptoms of lung cancer
New symptoms can sometimes develop during your illness, such as breathlessness or a
cough. These may be caused by the cancer, but they may also have another cause. If
you have any new symptoms, tell your doctor straight away so that you can be treated.
Breathlessness – can be a distressing symptom to deal with. There are treatments and
exercises that can help to relieve or manage your breathlessness, and things you can do
to make living with breathlessness easier. These include different drugs, complementary
therapies, and breathing and relaxation techniques.
Cough – About 80% of patients with lung cancer have a cough, and there are
treatments to help ease this. These can include external beam radiotherapy, palliative
chemotherapy or medications.
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Pleural effusion – Occasionally, cancer in the lung can cause fluid to build up between
the layers that cover the lung (pleural effusion). Your doctor can usually drain the fluid by
inserting a needle (cannula) into the area. The needle is attached to a tube and the fluid
passes into a drainage bag or bottle. Sometimes, it’s possible to seal the two layers of
the pleura together again.
Pain – Some people with lung cancer feel pain. This can usually be controlled with
painkillers and other methods of pain control. You may also have pain if the cancer has
spread to the bones. There are different medications, such as bisphosphonates, that
might help with the pain. Your doctor may recommend a short course of radiotherapy.

Clinical trials
Cancer research trials are carried out to try to find new and better treatments for cancer.
Trials that are carried out on patients are called clinical trials. Many hospitals now take
part in these trials. Speak to your doctor about current lung cancer research.

Follow up
Your doctor or specialist nurse will probably want you to have regular check-ups and
x-rays. This is a good time to discuss any problems you may have. If you notice any new
symptoms in between these appointments, tell your doctor or nurse as soon as possible.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many different
emotions. These can include anger, resentment, guilt, anxiety and fear. These are all
normal reactions and are part of the process many people go through in trying to come
to terms with their illness. There is no right or wrong way to feel. You’ll cope with things
in your own way.

More information in your language
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breast cancer fact sheet
Chemotherapy fact sheet
Claiming benefits fact sheet
Large bowel cancer fact sheet
Prostate cancer fact sheet
Radiotherapy fact sheet
Side effects of cancer treatment fact sheet
Surgery fact sheet
What you can do to help yourself fact sheet
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This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor, Dr
Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist.
With thanks to: Helen Sparkes, Macmillan Lung Clinical Nurse Specialist; Lindsey
Fitzpatrick, Macmillan Lung Cancer Clinical Nurse Specialist; Dorinda Palmer, Macmillan
Lead Cancer Nurse; Sharron Newbold, Macmillan Lung Clinical Nurse Specialist; and
the people affected by cancer who reviewed this edition.
We have used information from many reliable sources to write this fact sheet.
These include:

• Crinò L, et al. Early stage and locally advanced (non-metastatic) non-small cell lung
cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.
European Society for Medical Oncology (ESMO). 2010.

• D’Addario, et al. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice

Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. European Society for Medical
Oncology (ESMO). 2010.

• Lung Cancer. The Diagnosis and Treatment of Lung Cancer. National Institute for
Health and Care Excellence (NICE). February 2011.

We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied upon to
reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are concerned about your health,
you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any loss or damage resulting from any
inaccuracy in this information or third-party information such as information on websites to which we link.
© Macmillan Cancer Support 2014. Registered charity in England and Wales (261017), Scotland (SC039907) and
the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.
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