Lung cancer: Arabic

سرطان الرئة
تتناول نشرة المعلومات هذه كيفية تشخيص وعالج سرطان الرئة.

لدينا أيضً ا نشرات معلومات بلغتك حول العالج الكيميائي ،والعالج اإلشعاعي ،والجراحة ،واآلثار الجانبية لعالج السرطان ،وما
يمكنك القيام به لمساعدة نفسك ،وطلب اإلعانات ،ونهاية الحياة.
نأمل أن تجيب نشرة المعلومات هذه على أسئلتك .إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى ،يمكنك أن توجهها إلى طبيبك أو ممرضتك في
المستشفى التي تتلقى فيها العالج.

إذا كنت ترغب في التحدث عن هذه المعلومات بلغتك مع متخصصي دعم السرطان لدينا ،فإنه يوجد لدينا مترجمون
لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية .يمكنك االتصال على خط دعم ماكميالن 88 88 080 8080مجانًا من االثنين إلى الجمعة
من الساعة  9ص إلى الساعة  8م .إذا كانت لديك مشاكل في السمع ،يمكنك استخدام الهاتف النصي0808080
 8010أو المرحل النصي .أو يمكنك زيارة موقعنا على اإلنترنت macmillan.org.uk
تتناول نشرة المعلومات هذه:
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ما هو السرطان؟
تُصنع أجهزة وأنسجة الجسم من كتل بناء صغيرة جدًا تسمى الخاليا .والسرطان مرض يصيب هذه الخاليا.
تختلف الخاليا في كل جزء من الجسم عن غيرها في باقي أجزاء الجسم ،ولكن معظم الخاليا تقوم بإصالح نفسها وتتكاثر بنفس الطريقة .تنقسم الخاليا في
المعتاد بطريقة منظمة .ولكن إذا خرج هذا األمر عن نطاق السيطرة ،فإن الخاليا تستمر في االنقسام وتنمو لتصبح كتلة تسمى الورم.
ليست كل األورام سرطانًا .يمكن لألطباء معرفة ما إذا كان الورم سرطانًا أم ال عن طريق سحب عينة صغيرة من األنسجة أو الخاليا من هذا الورم .وهذا
ما يسمى خزعة .يفحص األطباء العينة تحت المجهر للبحث عن الخاليا السرطانية.
في الورم الحميد (غير السرطاني) يمكن أن تنمو الخاليا ،ولكن ال يمكن أن تنتشر في أي مكان آخر في الجسم .وال يسبب الورم الحميد في المعتاد أية
مشاكل إال إذا كان يضغط على األعضاء المجاورة.
صفحة  1من  8نشرة معلومات ماكميالن  :2014سرطان الرئة

أما في الورم الخبيث (السرطاني) ،فإن الخاليا تنمو في األنسجة المجاورة .وفي بعض األحيان ،تنتشر الخاليا السرطانية من حيث بدأ السرطان أوالً (الموقع
األساسي) إلى أجزاء أخرى من الجسم .ويمكنها االنتقال عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي.
يساعد الجهاز الليمفاوي في حمايتنا من العدوى والمرض .وهو يتكون من أنابيب دقيقة تسمى األوعية الليمفاوية .تتصل هذه األوعية بمجموعات من العقد
الليمفاوية على شكل حبة الفول (الغدد) في جميع أنحاء الجسم.
عندما تصل الخاليا إلى جزء آخر من الجسم فإنها تبدأ في النمو وتكوين ورم آخر .وهذا ما يسمى بسرطان ثانوي أو نقيلة.
الرئتان
نحن لدينا رئتان في صدرنا لمساعدتنا في الشهيق والزفير .تشتمل الرئة اليمنى على ثالثة أقسام (تسمى الفصوص) ،بينما تشتمل الرئة اليسرى على قسمين.
الرئتان

القصبة الهوائية
(الرغامي)
القصبة الهوائية اليسرى
الحويصالت الهوائية

القصبة الهوائية
اليمنى
القصيبات

عندما نشهق يمر الهواء من األنف أو الفم خالل القصبة الهوائية (الرغامي) .وتنقسم هذه القصبة الهوائية إلى أنبوبين ،يصل كل واحد منهما إلى كل رئة.
ويعرف هذان األنبوبان بالقصبة الهوائية اليمنى واليسرى .وينقسمان إلى أنابيب أصغر تسمى القصيبات .وفي نهاية القصيبات توجد الماليين من األكياس
الهوائية الصغيرة التي تسمى الحويصالت الهوائية.

أنواع سرطان الرئة
يوجد نوعان رئيسيان من سرطان الرئة:


سرطان الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة ()NSCLC



سرطان الرئة ذو الخاليا الصغيرة ()SCLC

حوالي  %15من سرطانات الرئة (أقل من  1من بين كل  5أشخاص) هي سرطان الرئة ذو الخاليا الصغيرة؛ أما الباقي فهي سرطان الرئة
ذو الخاليا غير الصغيرة.

صفحة  2من  8نشرة معلومات ماكميالن  :2014سرطان الرئة

األسباب وعوامل الخطر
التدخين – معظم سرطانات الرئة يكون سببها أن الناس تدخن السجائر .فكلما كنت تدخن أكثر ،زادت احتمالية إصابتك بسرطان الرئة .األشخاص الذين
يبدأون التدخين في سن مبكرة يتعرضون لمخاطر أكبر .يمكن أن يزيد تدخين الغليون أو السيجار أو القنب الهندي أيضًا من خطر اإلصابة بسرطان الرئة.

ضا أن يصاب األشخاص الذين ال يدخنون أو الذين اعتادوا على التدخين بسرطان الرئة .حوالي  10إلى  ٪15من األشخاص الذين
يمكن أي ً
أصيبوا بسرطان الرئة لم يدخنوا قط.

تشمل عوامل الخطر األخرى:

 العمر – يتم تشخيص  ٪80من سرطانات الرئة في األشخاص فوق  60عا ًما.
 التعرض لمادة األسبستوس
 التعرض لغاز الرادون
 الخطر الجيني–إذا كان لك قريب أصيب بسرطان الرئة ،فقد تكون معرضًا لخطر متزايد.
سرطان الرئة ليس ُمعديًا وال يمكن أن ينتقل إلى أشخاص آخرين.
األعراض
تشمل أعراض سرطان الرئة:











سعال يستمر لمدة ثالثة أسابيع أو أكثر
تغير إلى سعال طويل األمد
عدوى صدرية ال تتحسن
زيادة ضيق التنفس والصفير
وجود دم في النخامة (البلغم) عند السعال
صوت أجش
وجع غير حاد أو ألم حاد عند السعال
فقدان الشهية أو خسارة الوزن
صعوبة في البلع
التعب المفرط والخمول.

إذا كان لديك أي من هذه األعراض ألكثر من ثالثة أسابيع ،فإنه من المهم أن ترى طبيبك الممارس العام .يمكن أن تحدث كل هذه األعراض
نتيجة أمراض أخرى غير السرطان.
كيف يتم تشخيص سرطان الرئة؟
سوف يقوم طبيبك الممارس العام بفحصك وترتيب بعض االختبارات .إذا كان طبيبك الممارس العام يعتقد أن األعراض التي لديك يمكن أن
تكون سرطان الرئة ،فسوف يرسلك لعمل أشعة سينية عاجلة على الصدر .وبنا ًء على النتيجة ،قد يتم تحويلك بعد ذلك إلى مستشفى للحصول
على المشورة المتخصصة والعالج المتخصص.
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في المستشفى

سوف يسألك األخصائي عن صحتك العامة وأية مشاكل طبية سابقة قبل فحصك .سوف تقوم بعمل أشعة سينية على الصدر
إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل.
قد تقوم بعمل اختبار واحد أو أكثر من االختبارات المذكورة أدناه.

تنظير القصبات –سوف يقوم طبيب أو ممرضة بفحص األجزاء الداخلية للمسالك الهوائية للرئة ،ويمكن أن يأخذ عينات من
الخاليا .قبل االختبار ،ال يمكنك أن تأكل أو تشرب أي شيء لبضع ساعات .سوف تحصل على مخدر موضعي ومس ّكن
قبل أن يتم تمرير أنبوب رفيع ومرن داخل أنفك أو فمك وإلى رئتيك .يستغرق االختبار حوالي  20دقيقة ،ويمكن أن تعود
إلى المنزل بعد بضع ساعات.
فحص التصوير المقطعي المحوسب  – CTالتصوير المقطعي المحوسب يأخذ مجموعة من األشعة السينية التي تك ّون صورة ثالثية
األبعاد لجسمك من الداخل .يستغرق هذا الفحص  10إلى  30دقيقة وال يسبب أي ضرر .وهو يستخدم كمية صغيرة من
اإلشعاع .من المستبعد جدًا أن يضرك هذا اإلشعاع ،ولن تضر أنت أي شخص تالمسه .ال يمكنك تناول الطعام أو الشراب
لمدة  4ساعات على األقل قبل هذا الفحص.
يمكن أن تعطى شراب أو حقنة صبغة تسمح برؤية بعض المناطق بشكل أكثر وضوحًا .هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالسخونة في جميع األنحاء لبضع دقائق.
من المهم أن تخبر طبيبك ما إذا كانت لديك حساسية تجاه اليود أو كنت تعاني من الربو ،ألنه قد يحدث لك رد فعل أكثر خطورة للحقن.

فحص التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني  /التصوير المقطعي المحوسب ( –)PET-CTهو مزيج من التصوير المقطعي المحوسب CT
والتصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني  .PETفحوصات التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني  /التصوير
المقطعي المحوسب تعطي معلومات أكثر تفصيالً عن حجم السرطان وما إذا كان السرطان قد انتشر خارج الرئتين.
خزعة الرئة–عادةً ما يتم هذا االختبار في قسم األشعة السينية؛ وفي المعتاد من خالل فحص التصوير المقطعي المحوسب .يتم استخدام مخدر موضعي لتخدير
المنطقة .سيُطلب منك أن تحبس أنفاسك أثناء تمرير إبرة رفيعة خالل الجلد وإلى الرئة .يتم استخدام األشعة السينية طوال هذا اإلجراء للتأكد من أن اإلبرة في المكان
الصحيح .سيقوم األطباء بأخذ عينة من الخاليا لفحصها تحت المجهر .ربما تكون الخزعة غير مريحة ،ولكنها لن تستغرق سوى بضع دقائق .يمكنك العودة إلى المنزل بعد
بضع ساعات من الخزعة.

الرشف باإلبرة الدقيقة – قد يستخدم طبيب أو ممرضة إبرة دقيقة ألخذ عينة من الخاليا من العقد الليمفاوية في رقبتك.

بعد خزعة الرئة يكون هناك خطر صغير يتمثل في أنه قد يتسرب هواء بين الطبقات التي تغطي الرئتين .هذا ما يعرف باسم استرواح
الصدر .وتشمل األعراض آالم حادة في الصدر وضيق التنفس وضيق الصدر .أبلغ ممرضتك إذا ظهر عليك أحد هذه األعراض.
اختبارات أخرى
إذا تم تأكيد إصابتك بسرطان الرئة ،فقد تقوم بإجراء بعض االختبارات األخرى .يمكن استخدام هذه االختبارات إلعدادك للعملية أو لمعرفة
المزيد عن السرطان .وتشمل هذه االختبارات:









تنظير المنصف
فحص بالموجات فوق الصوتية داخل القصبة ()EBUS
الموجات فوق الصوتية بالمنظار ()EUS
فحص التصوير بالرنين المغناطيسي ()MRI
فحص البطن بالموجات فوق الصوتية
فحص تصوير العظام بالنظائر
اختبارات وظائف الرئة.

سيشرح لك طبيبك أو الممرضة االختبارات التي تحتاجها وما سوف يحدث.
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يمكن أن يكون انتظار نتائج االختبار وقتًا مليئًا بالقلق بالنسبة لك .ربما يكون من المفيد أن تتحدثي عن مخاوفك مع قريب أو صديق .يمكنك أيضًا التحدث
إلى أحد متخصصي دعم مرضى السرطان لدينا بلغتك على الرقم الهاتفي .88880808080

تصنيف المراحل
معرفة مرحلة السرطان لديك تساعد األطباء على تحديد العالج المناسب لك.

ينقسم سرطان الرئة إلى أربع مراحل:




المرحلة
المرحلة  2أو  3السرطان انتشر إلى مناطق حول الرئة.
المرحلة  4السرطان انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
 1السرطان صغير وموجود في الرئة فقط

هناك نظام آخر لتصنيف درجات سرطان الرئة ذي الخاليا الصغيرة ،وهو يقسم السرطان إلى مرض محدود ومرض شامل .سوف يشرح لك
طبيبك هذا النظام في حالة استخدامه.
لكي تكون في مأمن ،يتم في المعتاد عالج سرطانات الرئة ذات الخاليا الصغيرة كما لو كانت قد انتشرت.
العالج

إن اتخاذ قرار بشأن أفضل عالج ليس دائ ًما بالشيء اليسير .سوف يحتاج طبيبك إلى التفكير في الكثير من األمور .أهم هذه األمور هي:






حالتك الصحية العامة
مرحلة السرطان لديك
الفوائد المحتملة للعالج
اآلثار الجانبية المحتملة للعالج
وجهات نظرك إزاء اآلثار الجانبية المحتملة.

من المهم أن تتحدث عن أي عالج مع طبيبك ،حتى يتسنى لك فهم ما يعنيه .من الجيد أن تأخذ معك شخصًا يتحدث لغتك باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية .قد
يتوفر مترجمون إذا كنت تريد أحدهم ،ولكن حاول إبالغ المستشفى مقد ًما بما إذا كنت ترغبي في وجود مترجم.
قد يكون لديك ممرضة متخصصة يمكنها أن تحدثك عن العالج .ويمكنها أن تساعدك أيضًا في أية مشكالت قد تكون لديك في األوقات بين مواعيد المقابلة.
سيُطلب منك التوقيع على استمارة موافقة إلثبات أنك متفهّم لطريقة العالج وموافق عليها .لن تتلق أي عالج إال بعد أن توافق عليه.
الجراحة

غالبًا ما تُستخدم الجراحة إلزالة السرطان .ويمكن استخدامها إلزالة سرطانات الرئة ذات الخاليا غير الصغيرة التي تكون
صغيرة ولم تنتشر .نادرًا ما تُستخدم الجراحة لعالج األشخاص المصابين بسرطان الرئة ذي الخاليا الصغيرة.
األنواع الرئيسية الثالثة لجراحة سرطان الرئة هي:

 استئصال الفص – يُزال أحد فصوص الرئة
 استئصال الرئة – تُزال الرئة بأكملها
 القطع اإلسفيني – يُزال جز ًءا صغيرًا من الرئة.
سوف يعتمد نوع العملية الجراحية التي ستخضع لها على حجم ومكان الورم.
غالبًا ما يشعر الناس بالقلق من أنهم لن يكونوا قادرين على التنفس بشكل صحيح إذا تمت إزالة رئتهم .ولكن يمكنك أن تتنفس بشكل طبيعي برئة واحدة .إذا
كنت تعاني من صعوبات في التنفس قبل العملية ،يمكن أن تظل تعاني منها بعد العملية.
لدينا المزيد من المعلومات بلغتك حول كيفية التخطيط لعملية جراحية وما هو المتوقع بعد العملية.
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المعالجة الكيميائية

المعالجة الكيميائية هي طريقة عالجية تُستخدم فيها أدوية مضادة للسرطان (سا ّمة للخاليا) لتدمير الخاليا السرطانية .وتُنقل
هذه األدوية في الدم ويمكن أن تصل إلى أي مكان في الجسم.
العالج الكيميائي هو العالج الرئيسي لسرطان الرئة ذي الخاليا الصغيرة .ويمكن أن يساعد في التغلب على بعض األعراض مثل ضيق التنفس والسعال
وسعال الدم وألم الصدر.
في سرطان الرئة ذي الخاليا غير الصغيرة ،يُستخدم العالج الكيميائي أحيانًا بعد الجراحة لتقليل خطر عودة السرطان .ويمكنه أيضًا أن يقلص حجم األورام
قبل الجراحة أو يخفف األعراض إذا كانت الجراحة غير ممكنة.
لدينا المزيد من المعلومات بلغتك حول كيفية إعطاء العالج الكيميائي وكذلك بعض اآلثار الجانبية التي قد تحدث لك.
العالج اإلشعاعي

يستخدم العالج اإلشعاعي جها ًزا يرسل أشعة عالية الطاقة من خارج الجسم لتدمير الخاليا السرطانية مع التسبب في أقل
ضرر ممكن للخاليا الطبيعية.

العالج اإلشعاعي لسرطان الرئة ذي الخاليا الصغيرة يُستخدم العالج اإلشعاعي في بعض األحيان لعالج سرطان الرئة ذي الخاليا
الصغيرة المحدود المرحلة .وقد تتلقى العالج اإلشعاعي بعد العالج الكيميائي (العالج اإلشعاعي المساعد) ،إذا كان
السرطان قد تقلص كثيرًا أو اختفى بعد العالج الكيميائي.
وفي بعض األحيان سوف تتلقى العالج اإلشعاعي في نفس الوقت مع العالج الكيميائي .وهذا ما يسمى بالعالج الكيميائي اإلشعاعي .يمكن أن يساعد
العالجان في منع عودة سرطان الرئة ذي الخاليا الصغيرة ،وربما يساعدان على اإلزالة الكاملة ألية عالمات للسرطان .إعطاء العالج الكيميائي والعالج
اإلشعاعي معًا يمكن أن يجعل اآلثار الجانبية لهذه العالجات أسوأ .يمكن أن يعطيك طبيبك أو ممرضتك المزيد من المعلومات حول العالج الكيميائي
اإلشعاعي.
في بعض األحيان ،يمكن أن ينتشر سرطان الرئة ذو الخاليا الصغيرة إلى الدماغ .ربما يتم إعطاؤك نوع من العالج اإلشعاعي لرأسك يسمى العالج
اإلشعاعي الوقائي للجمجمة ،وذلك للحد من مخاطر حدوث ذلك .وقد يعطى لألشخاص المصابين بسرطان الرئة ذي الخاليا الصغيرة ،إذا كان العالج
الكيميائي قد عمل بشكل جيد للغاية ،أو إذا كانوا قد خضعوا لعملية جراحية إلزالة الورم.

العالج اإلشعاعي لسرطان الرئة ذي الخاليا غير الصغيرة قد تتلقى العالج اإلشعاعي الذي يهدف إلى شفاء سرطان الرئة ذي الخاليا
غير الصغيرة (يسمى العالج اإلشعاعي الجذري) .يمكن استخدام هذا العالج بدالً من الجراحة .هناك طرق مختلفة لتلقي
العالج اإلشعاعي الجذري ،وسوف يشرح لك طبيبك طريقة عالجك.
إذا كان الورم يعيق أحد المسالك الهوائية ،فقد تتلقى عالجًا إشعاعيًا داخليًا يسمى العالج اإلشعاعي داخل القصبة أو المعالجة اإلشعاعية عن قرب .يتم وضع
مصدر مشع صلب بالقرب من الورم لبضع دقائق باستخدام منظار القصبات .ثم يتم إزالته بعد ذلك .يمكن تكرار هذا العالج مرتين أو ثالث مرات .العالج
اإلشعاعي يذهب مباشرة إلى الورم بحيث ال يتم التأثير كثيرًا على األنسجة السليمة .وهذا يعني أن هناك آثار جانبية قليلة.
يمكن استخدام العالج اإلشعاعي الملطف للسيطرة على األعراض .يتم إعطاء عدد أقل من العالجات التي عادةً ما يكون لها آثار جانبية أقل.
العالج اإلشعاعي الخارجي ال يجعلك مشعًا ،وهو آمن بالنسبة لك ألن تتواجد بعد عالجك مع أشخاص آخرين ،بمن فيهم األطفال.
لدينا المزيد من المعلومات بلغتك حول كيفية التخطيط للعالج اإلشعاعي وكيفية إعطائه وكذلك بعض اآلثار الجانبية التي قد تظهر لديك.
العالجات الموجهة لسرطان الرئة ذي الخاليا غير الصغيرة

تعمل العالجات الموجهة على الفرق بين الخاليا السرطانية والخاليا الطبيعية وتحاول وقف نمو الخاليا السرطانية .سوف
يخبرك طبيبك أو ممرضتك بالمزيد حول هذه العالجات ،إذا كان من الممكن أن تتلقاها.
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االستئصال بالترددات الراديوية لسرطان الرئة ذي الخاليا غير الصغيرة

يستخدم هذا العالج الحرارة لتدمير الخاليا السرطانية .وال يُستخدم إال إذا كان لديك سرطان رئة ذي خاليا غير صغيرة
في مرحلة مبكرة جدًا وكانت العالجات األخرى غير مناسبة.
قد يتم إعطائك مخدر موضعي ومس ّكن قبل العالج .في بعض الحاالت ،يتم استخدام التخدير العام بدالً من ذلك .سوف يضع طبيبك إبرة داخل
ورم الرئة .ويتم ذلك في المعتاد باستخدام ماسح التصوير المقطعي المحوسب للتأكد من أن اإلبرة في المكان الصحيح .ثم يتم تمرير موجات
راديوية أسفل اإلبرة إلى داخل الورم لتسخين وتدمير الخاليا السرطانية.
هناك عدد قليل جدًا من اآلثار الجانبية لهذا العالج ،على الرغم من أنه من الشائع أن يحدث لألشخاص بعض األلم أو عدم الراحة والشعور
بالتعب بعد ذلك .سوف تحتاج في المعتاد إلى البقاء في المستشفى خالل الليل.

العالج الضوئي الديناميكي ()PDT
يستخدم العالج الضوئي الديناميكي ( )PDTأشعة الليزر أو غيرها من مصادر الضوء جنبًا إلى جنب مع دواء حساس للضوء (يسمى أحيانًا عامل
الحساسية للضوء) لتدمير الخاليا السرطانية.
يمكن في بعض األحيان استخدام العالج الضوئي الديناميكي إذا كان السرطان ال ينمو إال في جدار أحد المسالك الهوائية الرئيسية (سرطان
داخل القصبة) وكان في مرحلة مبكرة جدًا.
يعطى الدواء الحساس للضوء كسائل في الوريد .بمجرد امتصاص هذا الدواء من قبل الخاليا السرطانية ،يتم توجيه ضوء الليزر على الورم
باستخدام منظار القصبات.
سوف يجعلك العالج الضوئي الديناميكي حساسًا للضوء لمدة تتراوح من بضعة أيام إلى أشهر قليلة ،وذلك بنا ًء على الدواء الحساس للضوء
المستخدم .سوف تحتاج إلى تجنب الضوء الساطع خالل هذا الوقت .تشمل اآلثار الجانبية األخرى التورم وااللتهاب وضيق التنفس والسعال.
السيطرة على أعراض سرطان الرئة

يمكن في بعض األحيان أن تحدث أعراض جديدة أثناء مرضك ،مثل ضيق التنفس أو السعال .قد تكون هذه األعراض ناجمة عن السرطان،
ولكن ربما يكون لديها أيضً ا سبب آخر .إذا كانت لديك أية أعراض جديدة ،أخبر طبيبك على الفور ،بحيث يمكن عالجك.
ضا مؤل ًما للتعامل معه .توجد عالجات وتمارين يمكن أن تساعد على تخفيف أو إدارة ضيق التنفس
ضيق التنفس – يمكن أن يكون ع ََر ً
لديك ،وهناك أشياء يمكنك القيام به لتسهيل العيش مع ضيق التنفس .ويشمل ذلك أدوية مختلفة وعالجات تكميلية وتقنيات تنفس واسترخاء.
السعال – حوالي  ٪ 80من المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة يكون لديهم سعال ،وهناك بعض العالجات للمساعدة في تهدئة السعال.
هذه العالجات يمكن أن تشمل العالج باإلشعاع الخارجي أو العالج الكيميائي الملطِّف أو بعض األدوية.
االنصباب الجنبي – يمكن في بعض األحيان أن يتسبب سرطان الرئة في تكون سائل بين الطبقات التي تغطي الرئة (االنصباب الجنبي).
يمكن أن يقوم طبيبك في المعتاد بتصريف السائل عن طريق إدخال إبرة (كانيوال) في هذه المنطقة .اإلبرة متصلة بأنبوب ،والسائل يمر إلى
كيس أو زجاجة صرف .يمكن في بعض األحيان غلق الطبقتين الخاصتين بغشاء الجنب معًا مرة أخرى.
األلم –بعض الناس المصابين بسرطان الرئة يشعرون باأللم .وعادةً ما يمكن السيطرة على هذا األلم من خالل مسكنات األلم وغيرها من
ضا ،إذا كان السرطان قد انتشر إلى العظام .هناك أدوية مختلفة ،مثل البيسفوسفونات ،يمكن
أساليب السيطرة على األلم .يمكن أن تشعر باأللم أي ً
أن تساعد في التغلب على األلم .يمكن أن يوصي طبيبك بدورة قصيرة من العالج اإلشعاعي.
التجارب السريرية

تجرى تجارب متعلقة بأبحاث السرطان لمحاولة إيجاد عالجات جديدة وأفضل للسرطان .ويطلق على التجارب التي تجرى على المرضى اسم
التجارب السريرية .العديد من المستشفيات اآلن تشارك في هذه التجارب .تحدث مع طبيبك حول أبحاث سرطان الرئة الحالية.
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المتابعة

ربما يطلب منك طبيبك أو ممرضتك القيام بفحوصات منتظمة وفحوصات باألشعة السينية .وهذا وقت مناسب لمناقشة أية مشاكل قد تكون
لديك .إذا الحظت أية أعراض جديدة في ما بين هذه المواعيد ،أخبر طبيبك أو ممرضتك في أسرع وقت ممكن.
مشاعرك
ربما تشعر بالصدمة عندما يقال لك أنك مصاب بالسرطان ،وقد تنتابك العديد من المشاعر المختلفة .يمكن أن تشمل هذه المشاعر الغضب
واالستياء والشعور بالذنب والقلق والخوف .هذه كلها ردود فعل طبيعية وتعد جز ًءا من العملية التي يمر بها الكثير من الناس في محاولة للتغلب
على مرضهم .ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للشعور .فسوف تتعامل مع األمور بطريقتك الخاصة.
المزيد من المعلومات بلغتك










نشرة معلومات سرطان الثدي
نشرة معلومات العالج الكيميائي
نشرة معلومات طلب اإلعانات
نشرة معلومات سرطان األمعاء الغليظة
نشرة معلومات سرطان البروستاتا
نشرة معلومات العالج اإلشعاعي
نشرة معلومات اآلثار الجانبية لعالج السرطان
نشرة معلومات الجراحة
نشرة معلومات ما يمكنك القيام به لمساعدة نفسك

تم كتابة ومراجعة وتحرير نشرة المعلومات هذه بواسطة فريق تطوير معلومات السرطان بمؤسسة ماكميالن لدعم السرطان .وتم اعتمادها من
قبل المحرر الطبي الدكتور تيم إيفيسون استشاري األورام السريرية.
مع الشكر لكل من :هيلين سباركس أخصائية التمريض السريري لسرطان الرئة بمؤسسة ماكميالن؛ ليندسي فيتزباتريك أخصائية التمريض السريري
لسرطان الرئة بمؤسسة ماكميالن؛ دوريندا بالمر مديرة قسم تمريض السرطان بمؤسسة ماكميالن؛ شارون نيوبولد أخصائية التمريض السريري
لسرطان الرئة بمؤسسة ماكميالن؛ واألشخاص المصابين بالسرطان الذين راجعوا هذا اإلصدار.

استخدمنا معلومات من عدة مصادر موثوقة لكتابة نشرة المعلومات هذه .وتشمل هذه المصادر:





كرينو ل ،.وآخرون سرطان الرئة ذي الخاليا غير الصغيرة في المرحلة المبكرة والمتقدم موضعيًا (غير النقيلي) :المبادئ التوجيهية للممارسة
السريرية للتشخيص والعالج والمتابعة لدى الجمعية األوروبية لعلم األورام الطبي ( .)ESMOالجمعية األوروبية لعلم األورام الطبي
(.2010 .)ESMO
داداريو وآخرون سرطان الرئة النقيلي ذي الخاليا غير الصغيرة :المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية للتشخيص والعالج والمتابعة لدى
الجمعية األوروبية لعلم األورام الطبي ( .)ESMOالجمعية األوروبية لعلم األورام الطبي (.2010 .)ESMO

سرطان الرئة .تشخيص وعالج سرطان

الرئة .المعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية ( .)NICEفبراير .2011

نحن نبذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها دقيقة ،ولكن ال ينبغي االعتماد عليها لتعكس الوضع الحالي لألبحاث الطبية التي تتغير
باستمرار .إذا كنت مهت ًما بشأن صحتك ،يجب عليك استشارة طبيبك .ال تتحمل مؤسسة ماكميالن المسئولية عن أية خسائر أو أضرار تنشأ عن أي خطأ في
هذه المعلومات أو في المعلومات الخاصة بالغير ،مثل تلك المعلومات المعروضة على مواقع الويب التي نضع روابط لها.
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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
This fact sheet is about:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What is cancer?
The lungs
Types of lung cancer
Causes and risk factors
Symptoms
How is lung cancer diagnosed?
Staging
Treatment
Clinical trials
Controlling symptoms
Follow up
Your feelings
More information in your language
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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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