Lung cancer: Bengali

ফুসফুসসর ক্যান্সার
এই তথ্যপত্রটি ফু সফু সসর কযান্সার মনর্ণয় এবং এর মিমকৎসা সম্পসকণ তথ্য প্রদান কসর।
এছাড়াও ককসম্াসথ্রামপ, করমিওসথ্রামপ, সার্ণামর (শলযমিমকৎসা), কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়া,
মনসর্সক সাহায্য করার র্নয আপমন কী করসত পাসরন, কবমনমফট দামব করা এবং র্ীবসনর অবসান
সম্পসকণ আপনার ভাষায় আম্াসদর আসরা তথ্যপত্র আসছ।
আম্রা আশা কমর এই তথ্যপত্রটি আপনার প্রশ্নগুসলার র্বাব কদসব৷ য্মদ আপনার আর ককাসনা প্রশ্ন
থ্াসক, তাহসল আপমন কয্ হাসপাতাসল মিমকৎসা মনসেন কসই হাসপাতাসলর িাক্তার বা নাসণসক
মর্সেস করসত পাসরন৷
য্মদ আপমন এই তথ্য সম্পসকণ আম্াসদর কযান্সার সহায়তা মবসশষেসদর সাসথ্ আপনার ম্াতৃ ভাষায়
আসলািনা করসত িান, ইংসরমর্ ছাড়া অনয ভাষাভাষীসদর র্নয আম্াসদর কদাভাষীরা রসয়সছন৷ আপমন
কসাম্বার কথ্সক শুিবার, সকাল 9টা কথ্সক রাত 8টার ম্সযয 0808 808 00 00 নম্বসর মবনাম্ূসলয
ম্যাকমম্লান সাসপাটণ লাইসন কফান করসত পাসরন৷ য্মদ আপনার কাসন শুনসত সম্সযা হয় তাহসল আপমন
0808 808 0121 নম্বসর কটক্সটসফান, বা কটক্সট মরসল বযবহার করসত পাসরন৷ অথ্বা আপমন আম্াসদর
ওসয়বসাইট macmillan.org.uk কদখসত পাসরন৷
এই তথ্যপসত্র কয্ মবষয়গুসলা রসয়সছ:














কযান্সার কী?
ফু সফু স
ফু সফু সসর কযান্সাসরর প্রকার
কারর্ ও ঝুুঁ মকর উপাদানগুসলা
লক্ষর্সম্ূহ
ফু সফু সসর কযান্সার মকভাসব মনর্ণয় করা হয়?
কের্ মনর্ণয়
মিমকৎসা
মিমনকযাল ট্রায়াল
মনয়ন্ত্রর্কারী লক্ষর্সম্ূহ
ফসলা-আপ
আপনার অনুভূমত
আপনার ভাষায় আসরা তথ্য

ক্যান্সার ক্ী?
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কদসহর অঙ্গ ও কলাগুসলা (টিসুয) ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র গাঠমনক একক মদসয় গঠিত কয্গুসলাসক ককাষ বলা হয়৷
কযান্সার হসলা এই ককাষগুসলার একটি করাগ৷
কদসহর প্রমতটি অংসশর ককাষগুসলা মভন্ন, মকন্তু অমযকাংশগুসলাই একই পদ্ধমতসত মনসর্সদর কম্রাম্ত ও
বংশবৃমদ্ধ কসর থ্াসক। স্বাভামবক অবস্থায়, ককাষগুসলা একটি সুশঙ্খ
ৃ ল উপাসয় মবভামর্ত হসয় থ্াসক৷ মকন্তু
য্মদ এই প্রমিয়াটি মনয়ন্ত্রসর্র বাইসর িসল য্ায়, তাহসল ককাষগুসলা িম্াগতভাসব মবভামর্ত হসত থ্াসক
এবং বৃমদ্ধ কপসয় একটি মপসে পমরর্ত হয় য্াসক টিউম্ার বলা হয়৷
সব টিউম্ারই কযান্সার নয়৷ টিউম্ার কথ্সক কলা বা ককাসষর একটি কছাট নম্ুনা অপসারর্ করার
ম্াযযসম্ িাক্তাররা বলসত পাসরন কয্ কসই টিউম্ারটি কযান্সার মকনা৷ এসক বলা হয় বাসয়াপমস। কযান্সাসরর
ককাষ আসছ মকনা তা কদখার র্নয িাক্তাররা নম্ুনাটিসক ম্াইসিাসকাসপর মনসি করসখ পরীক্ষা কসরন৷
মবনাইন বা মনসদণ াষ (কযান্সার নয়) টিউম্াসরর কক্ষসত্র, ককাষগুসলা বৃমদ্ধ কপসত পাসর মকন্তু কদসহর অনয
ককাথ্াও ছমড়সয় পড়সত পাসর না৷ সাযারর্ত এটা সম্সযা ততমর কসর শুযুম্াত্র য্মদ এটা কাছাকামছ থ্াকা
অঙ্গগুসলার উপর িাপ সৃমি কসর৷
ম্যামলগনযান্ট (কযান্সার-সৃমিকারী) টিউম্াসরর কক্ষসত্র, ককাষগুসলা কাছাকামছ থ্াকা কলার ম্সযয কবসড়
ওসঠ৷ কখসনা কখসনা, কযান্সার ককাষগুসলা প্রথ্সম্ কয্ র্ায়গায় শুরু হসয়মছল (প্রাথ্মম্ক অবস্থান) কসখান
কথ্সক কদসহর অনযানয অংসশ ছমড়সয় পসড়৷ এগুসলা রক্ত বা লমসকা তসন্ত্রর ম্াযযসম্ ছমড়সয় পড়সত পাসর।
লমসকা তন্ত্র আম্াসদরসক সংিম্র্ ও করাগ কথ্সক সুরমক্ষত থ্াকসত সাহায্য কসর৷ এটি লমসকা নালী
নাম্ক সূক্ষ্ম নালী মদসয় গঠিত৷ এগুসলা সারা কদসহ মশসম্র ম্ত আকৃ মতর লমসকা গ্রমির (মলম্ফ কনাি)
সাসথ্ সংয্ুক্ত থ্াসক৷
য্খন ককাষগুসলা কদসহর আসরকটি অংসশ মগসয় কপ ুঁসছ, তখন কসগুসলা মবভার্ন করসত শুরু কসর এবং
আসরকটি টিউম্ার গঠন কসর৷ এসক বলা হয় কসসকন্ডামর কযান্সার বা কম্টােযামসস৷
ফুসফুস
আম্াসদর বুসক দু’টি ফু সফু স আসছ কয্গুসলা আম্াসদরসক র্শ্াস মনসত ও ছাড়সত সাহায্য কসর৷ িান
ফু সফু সস মতনটি খে (এগুসলাসক কলাব বলা হয়) এবং বাম্ ফু সফু সস দু’টি খে আসছ৷
ফু সফু স
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বায়ুনা ী
(ট্রাকক্য়া)
ডান ব্রংক্াস
ব্রংকক্ও

বাম ব্রংক্াস
অ্যা কিও াই

য্খন আম্রা র্শ্াস মনই, তখন আম্াসদর নাক বা ম্ুখ কথ্সক র্শ্াসনালীর (ট্রামকয়া) ম্যয মদসয় বাতাস
প্রসবশ কসর৷ এটি দু’টি নসল মবভক্ত, প্রমতটি ফু সফু সস একটি কসর প্রসবশ কসর৷ এগুসলা িান ও বাম্
ব্রংকাস নাসম্ পমরমিত৷ এগুসলা আসরা কছাট নসল মবভক্ত থ্াসক কয্গুসলাসক ব্রংমকওল বলা হয়৷
ব্রংমকওলগুসলার কশসষ লক্ষ লক্ষ ক্ষু দ্র বায়ুথ্মল থ্াসক কয্গুসলাসক অযালমভওলাই বলা হয়৷
ফুসফুসসর ক্যান্সাসরর প্রক্ার
দু’টি প্রযান যরসনর ফু সফু সসর কযান্সার রসয়সছ:



নন-স্মল কসল লাং কযান্সার (NSCLC)
স্মল কসল লাং কযান্সার (SCLC)

ফু সফু স কযান্সাসরর প্রায় 15% (প্রমত 5টি কযান্সাসরর ম্সযয একটির কম্) স্মল কসল লাং কযান্সার;
বামকগুসলা নন-স্মল কসল লাং কযান্সার৷
ক্ারণ ও ঝুঁু কক্র উপাদানগুস া
ধূমপান - কবমশরভাগ ফু সফু সসর কযান্সার মসগাসরসটর যূম্পাসনর কারসর্ হসয় থ্াসক৷ আপমন য্ত কবমশ
যূম্পান করসবন, আপনার ফু সফু সসর কযান্সার হওয়ার সম্ভাবনা তত কবসড় য্াসব৷ য্ারা কম্ বয়সস
যূম্পান করা শুরু কসর তারা আসরা কবমশ ঝুুঁ মকসত থ্াসক৷ পাইপ, মসগার বা গাুঁর্ার কযাুঁয়া গ্রহর্
করসলও আপনার ফু সফু সসর কযান্সার হওয়ার ঝুুঁ মক কবসড় কয্সত পাসর৷
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য্ারা যূম্পান কসরন না বা আসগ যূম্পান করসতন তাসদরও ফু সফু সসর কযান্সার হসত পাসর৷ ফু সফু সসর
কযান্সাসর আিান্ত হওয়া প্রায় 10-15% বযমক্ত কখসনাই যূম্পান কসরনমন৷
ঝুুঁ মকর অনযানয উপাদানগুসলার ম্সযয রসয়সছ:





বয়স – 80% ফু সফু সসর কযান্সার যরা পসড় 60 বছসরর কিসয় কবমশ বয়সী বযমক্তসদর৷
অ্যাসসবসটসসর সংস্পসশে আসা
ররডন গ্যাসসর সংস্পসশে আসা
জীনগ্ত ঝুঁু কক্ – য্মদ আপনার একর্ন ঘমনষ্ঠ আত্মীসয়র ফু সফু সসর কযান্সার হসয় থ্াসক তাহসল
আপমন কবমশ ঝুুঁ মকসত থ্াকসত পাসরন৷

ফু সফু সসর কযান্সার সংিাম্ক নয় এবং একর্সনর কদহ কথ্সক অনয কাসরা কদসহ সংিমম্ত হসত পাসর
না।
ক্ষণসমূহ
ফু সফু সসর কযান্সাসরর লক্ষর্গুসলার ম্সযয রসয়সছ:











মতন সপ্তাহ বা তারসিসয় কবমশ সম্য় যসর কামশ থ্াকা
দীঘণমদন যসর থ্াকা কামশসত পমরবতণ ন হওয়া
বুসকর সংিম্র্ য্া ভাসলা হয় না
দম্ ফু মরসয় য্াওয়ার অবস্থা ও র্শ্াস কনয়ার সম্য় শন শন শব্দ হওয়া কবসড় য্াওয়া
আপনার থ্ুতুর (কেষ্মা) ম্সযয কামশর সাসথ্ রক্ত কবর হসয় আসা
কণ্ঠস্বর কভসে য্াওয়া
কামশর সম্য় কভাুঁতা বযথ্া বা তীক্ষ্ণ য্ন্ত্রর্া হওয়া
ক্ষু যা কসম্ য্াওয়া বা ওর্ন কসম্ য্াওয়া
মগলসত অসুমবযা হওয়া
ম্াত্রামতমরক্ত িামন্ত (অবসন্নতা) ও উদযম্হীনতা৷

য্মদ মতন সপ্তাসহর কবমশ সম্য় যসর আপনার এই লক্ষর্গুসলার ম্সযয ককাসনাটি থ্াসক, তাহসল আপনার
মর্মপ’র সাসথ্ কদখা করা গুরুত্বপূর্ণ৷ কযান্সার ছাড়াও অনযানয অসুস্থতার কারসর্ এই লক্ষর্গুসলার কয্
ককাসনাটি কদখা মদসত পাসর৷
ফুসফুসসর ক্যান্সার কক্িাসব কনণে য় ক্রা হয়?
আপনার মর্মপ (GP) আপনাসক পরীক্ষা করসবন এবং মকছু পরীক্ষা করার বযবস্থা করসবন। য্মদ
আপনার মর্মপ ম্সন কসরন কয্ আপনার লক্ষর্গুসলা ফু সফু সসর কযান্সাসরর কারসর্ হসত পাসর, তাহসল
মতমন আপনাসক র্রুমর মভমিসত বুসকর এক্স-কর করাসনার র্নয পাঠাসবন৷ ফলাফসলর উপর মভমি কসর,
তারপর মবসশষে পরাম্শণ ও মিমকৎসার র্নয আপনাসক একটি হাসপাতাসল করফার করা হসত পাসর৷
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হাসপাতাস
আপনাসক পরীক্ষা-মনরীক্ষা করার আসগ মবসশষে আপনাসক আপনার সাযারর্ স্বাস্থয সম্পসকণ এবং আসগ
ককাসনা করাগ-বযাময হসয়মছল মকনা কস সম্পসকণ মর্সেস করসবন৷ ইমতম্সযয করা না হসল, আপনার বুসকর
এক্স-কর করা হসব৷
আপনাসক মনসির পরীক্ষা-মনরীক্ষাগুসলার ম্সযয এক বা একামযক পরীক্ষা-মনরীক্ষা কদয়া হসত পাসর৷
ব্রংসক্াস্ককপ - একর্ন িাক্তার বা নাসণ ফু সফু সসর র্শ্াসনালীর কভতরটা পরীক্ষা করসবন এবং মতমন
ককাসষর নম্ুনা সংগ্রহ করসত পাসরন৷ পরীক্ষাটি করার আসগ, আপমন কসয়ক ঘণ্টার র্নয ককাসনা মকছু
কখসত বা পান করসত পারসবন না৷ আপনার নাক বা ম্ুসখর ম্াযযসম্ আপনার ফু সফু সসর কভতসর একটি
পাতলা, নম্নীয় নল প্রসবশ করাসনার আসগ আপনাসক একটি স্থানীয় অনুভূমতনাশক ও প্রশামন্তদায়ক
ওষুয কদয়া হসব৷ পরীক্ষাটিসত প্রায় 20 মম্মনট সম্য় লাসগ এবং কসয়ক ঘণ্টা পসরই আপমন বামড় িসল
কয্সত পারসবন৷
কসটি (ক্কিউটারাইজড্ রটাসমাগ্রাকফ) স্কযান – মসটি কযাসন যারাবামহকভাসব কসয়কটি এক্স-কর
ছমব কতালা হয়, য্া আপনার কদসহর কভতসরর একটি মত্রম্ামত্রক ছমব ততমর কসর৷ এই কযাসন 10-30
মম্মনট সম্য় লাসগ এবং বযথ্া লাসগ না৷ এসত সাম্ানয পমরম্ার্ কতর্মিয়তা বযবহার করা হয়৷ এসত
আপনার ক্ষমত হওয়ার ককাসনা সম্ভাবনা কনই এবং আপনার সংস্পসশণ আসা কাসরা ক্ষমত হসব না৷ কযান
করার আসগ কম্পসক্ষ 4 ঘণ্টা আপমন ককাসনা মকছু কখসত বা পান করসত পারসবন না৷
আপনাসক রঞ্জক পদাসথ্ণর একটি পানীয় বা ইনসর্কশন কদয়া হসত পাসর, য্া মকছু র্ায়গাসক আসরা
স্পিভাসব কদখসত সাহায্য করসব৷ এর কারসর্ কসয়ক মম্মনসটর র্নয আপনার সারা গাসয় গরম্ অনুভূমত
হসত পাসর৷ আপনার আসয়ামিসনর প্রমত অযালামর্ণ বা অযার্ম্া আসছ মকনা তা আপনার িাক্তারসক
র্ানাসনা গুরুত্বপূর্ণ, কারর্ তাহসল ইনসর্কশসনর প্রমত আপনার আসরা ম্ারাত্মক প্রমতমিয়া হসত পাসর৷
কপইটি-কসটি স্কযান – এটা হসলা মসটি কযান ও মপইটি (পমর্ট্রন ইমম্শন কটাসম্াগ্রামফ) কযাসনর একটি
সম্ন্বয়৷ মপইটি-মসটি কযান কযান্সাসরর আকার, এবং এটি ফু সফু সসর বাইসর অনয ককাথ্াও ছমড়সয় পসড়সছ
মকনা কস সম্পসকণ মবস্তামরত তথ্য প্রদান কসর৷
ফুসফুসসর বাসয়াপকস – এই পরীক্ষাটি সাযারর্ত এক্স-কর মবভাসগ করা হয়; সাযারর্ত মসটি কযান
করার সম্য়৷ র্ায়গাটিসক অসাড় করার র্নয একটি স্থানীয় অনুভূমতনাশক (কলাকাল অযাসনসসথ্মশয়া)
কদয়া হয়। আপনার ত্বসকর কভতর মদসয় আপনার ফু সফু সসর কভতসর একটি সূক্ষ্ম সুইুঁ প্রসবশ করাসনার
সম্য় আপনাসক র্শ্াস বন্ধ কসর রাখসত বলা হসব৷ সুইুঁ টি সঠিক র্ায়গায় আসছ তা মনমিত করার র্নয
প্রমিয়া িলাকালীন পুসরা সম্য় যসর একটি এক্স-কর বযবহার করা হয়৷ ম্াইসিাসকাসপর মনসি করসখ
পরীক্ষা করার র্নয িাক্তাররা ককাসষর একটি নম্ুনা সংগ্রহ করসবন৷ বাসয়াপমস করার সম্য় অস্বমস্ত
লাগসত পাসর, মকন্তু এসত ম্াত্র কসয়ক মম্মনট সম্য় লাসগ৷ বাসয়াপমস করার পর কসয়ক ঘণ্টার ম্সযয
আপমন বামড় িসল কয্সত পারসবন৷
ফাইন কনড অ্যাসকপসরশন – আপনার ঘাসড়র লমসকা গ্রমিগুসলা কথ্সক ককাসষর নম্ুনা সংগ্রহ করার
র্নয একর্ন িাক্তার বা নাসণ একটি সূক্ষ্ম সুইুঁ বযবহার করসত পাসরন৷
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ফু সফু সসর বাসয়াপমস করার পর, ফু সফু সসক আবৃত কসর রাখা আবরর্ীগুসলার ম্সযয বায়ু র্ম্া হওয়ার
একটি কছাটখাট ঝুুঁ মক থ্াসক৷ এটি কনউসমাস ারাক্স নাসম্ পমরমিত৷ লক্ষর্গুসলার ম্সযয রসয়সছ বুসক তীব্র
বযথ্া, দম্ ফু মরসয় য্াওয়া ও বুসক টাইট লাগা৷ আপনার এই লক্ষর্গুসলার ককাসনাটি কদখা মদসল আপনার
নাসণসক র্ানান৷
আসরা পরীক্ষা-কনরীক্ষা
য্মদ ফু সফু সসর কযান্সার হওয়ার মবষয়টি মনমিত করা হয় তাহসল আপনার অনযানয পরীক্ষা-মনরীক্ষা
করা হসত পাসর৷ একটি অপাসরশসনর র্নয আপনাসক প্রস্তুত করার র্নয অথ্বা কযান্সারটি সম্পসকণ আসরা
র্ানার র্নয এগুসলা বযবহার করা হসত পাসর৷ এগুসলার ম্সযয রসয়সছ:








কম্মিয়ামেসনাকমপ
এসন্ডাব্রংমকয়াল আল্ট্রাসাউন্ড কযান (EBUS)
এসন্ডাকমপক আল্ট্রাসাউন্ড (EUS)
MRI (এম্আরআই - ম্যাগসনটিক করসর্াসনন্স ইসম্মর্ং) কযান
কপসটর আল্ট্রাসাউন্ড কযান
আইসসাসটাপ কবান (হাসড়র) কযান
ফু সফু সসর কায্ণক্ষম্তা পরীক্ষা৷

আপনার ককান পরীক্ষাগুসলা করাসনা প্রসয়ার্ন এবং কী ঘটসব কস সম্পসকণ আপনার িাক্তার বা নাসণ
বযাখযা করসবন৷
পরীক্ষার ফলাফসলর র্নয অসপক্ষার সম্য়টা আপনার র্নয উসেগর্নক হসত পাসর৷ আপনার উসেগ
সম্পসকণ একর্ন আত্মীয় বা বন্ধুর সাসথ্ কথ্া বলাটা আপনার র্নয উপকারী হসত পাসর। এছাড়াও
আপমন আম্াসদর একর্ন কযান্সার সহায়তা মবসশষসের সাসথ্ আপনার ভাষায় 0808 808 00 00 নম্বসর
কথ্া বলসত পাসরন।
রেজ কনণে য়
আপনার কযান্সাসরর কের্ সম্পসকণ র্ানাটা িাক্তারসদরসক আপনার র্নয সঠিক মিমকৎসার বযাপাসর
মসদ্ধান্ত মনসত সাহায্য কসর।
ফু সফু সসর কযান্সারসক িারটি কেসর্ মবভক্ত করা হয়:




রেজ 1 কযান্সারটি কছাট এবং শুযুম্াত্র ফু সফু সসই সীম্াবদ্ধ আসছ
রেজ 2 বা 3 কযান্সারটি ফু সফু সসর আসশপাসশর র্ায়গাগুসলাসত ছমড়সয় পসড়সছ
রেজ 4 কযান্সারটি কদসহর অনযানয অংসশও ছমড়সয় পসড়সছ৷

স্মল কসল লাং কযান্সাসরর কের্ মনর্ণসয়র র্নয আসরকটি পদ্ধমত বযবহার করা হয় য্া এটিসক মলমম্সটি
মিমর্র্ ও এক্সসটনমসভ মিমর্সর্ মবভক্ত কসর৷ তারা এটি বযবহার করসল আপনার িাক্তার এই পদ্ধমতটি
আপনার কাসছ বযাখযা করসবন৷
মনরাপদ থ্াকার র্নয, স্মল কসল লাং কযান্সার সাযারর্ত এম্নভাসব মিমকৎসা করা হয় কয্ন তা
ইমতম্সযযই ছমড়সয় পসড়সছ৷
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কিকক্ৎসা
সবসিসয় ভাসলা মিমকৎসা সম্পসকণ মসদ্ধান্ত কনয়াটা সব সম্য় সহর্ নয়৷ আপনার িাক্তাসরর অসনকগুসলা
মবষয় সম্পসকণ মিন্তা করার দরকার হসব৷ এগুসলার ম্সযয সবসিসয় গুরুত্বপূর্ণ হসলা:






আপনার সাযারর্ স্বাসস্থযর অবস্থা
কযান্সাসরর কের্
মিমকৎসার সম্ভাবয সুফল
মিমকৎসার সম্ভাবয পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুসলা
সম্ভাবয পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুসলা সম্পসকণ আপনার দৃমিভমঙ্গ৷

কয্ ককাসনা মিমকৎসা সম্পসকণ আপনার িাক্তাসরর সাসথ্ কথ্া বলা গুরুত্বপূর্ণ , য্াসত আপমন বুঝসত পাসরন
কয্ এটি কী অথ্ণ বহন কসর৷ আপনার ভাষা ও ইংসরমর্ উভয়টিই বলসত পাসরন এম্ন কাউসক আপনার
সাসথ্ কসর মনসয় কগসল ভাসলা হসব। আপনার দরকার হসল আপমন একর্ন কদাভাষী কপসত পাসরন, মকন্তু
আপমন কসখাসন একর্ন কদাভাষী কপসত িাইসল আসগ কথ্সক হাসপাতালসক র্ামনসয় রাখার কিিা করসবন৷
আপনার র্নয একর্ন মবসশষে নাসণ থ্াকসত পাসরন ময্মন মিমকৎসা সম্পসকণ আপনার সাসথ্ কথ্া
বলসবন৷ এছাড়াও দু’টি অযাপসয়ন্টসম্সন্টর ম্াঝখাসন ককাসনা সম্সযা হসল মতমন আপনাসক সাহায্য করসত
পারসবন৷
আপমন মিমকৎসা সম্পসকণ বুসঝসছন এবং এসত সম্মত আসছন তা কবাঝাসনার র্নয আপনাসক একটি
সম্মমতপসত্র স্বাক্ষর করসত বলা হসব। ককাসনা মিমকৎসা মনসত আপমন সম্মত না হসল আপনাসক কসই
মিমকৎসা কদয়া হসব না৷
সাজোকর
কযান্সার অপসারর্ করার র্নয প্রায় সম্সয়ই সার্ণামর করা হয়। কয্ সব নন-স্মল কসল লাং কযান্সাসরর
আকার কছাট এবং ছমড়সয় পসড়মন কসগুসলা অপসারর্ করার র্নয সার্ণামর করা য্ায়৷ স্মল কসল লাং
কযান্সাসর আিান্ত বযমক্তসদর মিমকৎসা করার র্নয মবরল কক্ষসত্র সার্ণামর বযবহার করা হয়৷
ফু সফু সসর কযান্সাসরর র্নয মতনটি প্রযান যরসনর সার্ণামর হসলা:
 র াসবক্টকম – ফু সফু সসর একটি কলাবসক অপসারর্ কসর
 কনউসমাসনক্টকম – একটি সম্পূর্ণ ফু সফু সসক অপসারর্ কসর
 ওসয়জ করসসক্শন – ফু সফু সসর একটি কছাট অংশসক অপসারর্ কসর৷
আপনার ককান যরসনর অপাসরশন করা হসব তা টিউম্াসরর আকার ও অবস্থাসনর উপর মনভণ র করসব৷
ম্ানুষ প্রায় সম্সয়ই মিমন্তত হসয় পসড় কয্ তাসদর ফু সফু স অপসারর্ করা হসল তারা ঠিকম্ত র্শ্াস মনসত
পারসব না৷ মকন্তু আপমন একটি ফু সফু স মদসয়ই স্বাভামবকভাসব র্শ্াস মনসত পারসবন৷ অপাসরশন করার
আসগ আপনার র্শ্াস-প্রর্শ্াসসর ককাসনা সম্সযা থ্াকসল, অপাসরশসনর পসরও কসই সম্সযা কথ্সক কয্সত
পাসর৷
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মকভাসব সার্ণামরর পমরকল্পনা করা হয় এবং অপাসরশসনর পর কী আশা করসত পাসরন কস সম্পসকণ
আপনার ভাষায় আম্াসদর কাসছ আসরা তথ্য আসছ৷
রক্সমাস রাকপ
ককসম্াসথ্রামপ এক যরসনর মিমকৎসা কয্টিসত কযান্সাসরর ককাষগুসলাসক ধ্বংস কসর কদয়ার র্নয কযান্সারমবসরাযী (সাইসটাটমক্সক) ওষুয বযবহার করা হয়৷ এই ওষুযগুসলা রসক্তর ম্াযযসম্ পমরবামহত হয় এবং
কদসহর কয্ ককাসনা অংসশ কপ ুঁছাসত পাসর।
স্মল কসল লাং কযান্সাসরর প্রযান মিমকৎসা হসলা ককসম্াসথ্রামপ৷ এটি দম্ ফু মরসয় য্াওয়া, কামশ, কামশর
সাসথ্ রক্ত কবমরসয় আসা ও বুসক বযথ্ার ম্ত লক্ষর্গুসলাসত সাহায্য করসত পাসর৷
নন-স্মল কসল লাং কযান্সাসরর কক্ষসত্র, সার্ণামরর পসর কযান্সাসরর মফসর আসার ঝুুঁ মক কম্াসনার র্নয
কখসনা কখসনা ককসম্াসথ্রামপ বযবহার করা হয়৷ এছাড়াও এটি সার্ণামরর আসগ টিউম্ারসক সঙ্কুমিত করসত
পাসর বা সার্ণামর করা সম্ভব না হসল লক্ষর্গুসলার উপশম্ করসত পাসর৷
মকভাসব ককসম্াসথ্রামপ কদয়া হয় এবং আপনার হসত পাসর এম্ন মকছু পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পসকণ আপনার
ভাষায় আম্াসদর কাসছ আসরা তথ্য আসছ৷
ররকডওস রাকপ
করমিওসথ্রামপসত কযান্সাসরর ককাষগুসলাসক ধ্বংস করার র্নয কদসহর বাইসর কথ্সক উচ্চ শমক্তর রমি
প্রসয়াগ করার র্নয একটি য্ন্ত্র বযবহার করা হয়, য্া স্বাভামবক ককাষগুসলার য্তটা সম্ভব কম্ ক্ষমত
কসর।
স্ম রস
াং ক্যান্সাসরর জনয ররকডওস রাকপ সীমম্ত কেসর্র স্মল কসল লাং কযান্সাসরর মিমকৎসা
করার র্নয কখসনা কখসনা করমিওসথ্রামপ বযবহার করা হয়৷ ককসম্াসথ্রামপর পর কযান্সারটি অসনকটা
সঙ্কুমিত হসয় আসসল বা অদৃশয হসয় কগসল ককসম্াসথ্রামপর পর আপনাসক এটা কদয়া হসত পাসর
(সহসয্াগী করমিওসথ্রামপ)৷
কখসনা কখসনা আপনাসক ককসম্াসথ্রামপর সাসথ্ একই সম্সয় করমিওসথ্রামপও কদয়া হসব৷ এসক
ককসম্াসরমিসয়শন বলা হয়৷ এই দু’টি মিমকৎসা স্মল কসল লাং কযান্সাসরর মফসর আসা প্রমতসরায করসত
সাহায্য করসত পাসর এবং কযান্সাসরর কয্ ককাসনা লক্ষর্ সম্পূর্ণভাসব দূর করসত সাহায্য করসত পাসর৷
ককসম্াসথ্রামপ ও করমিওসথ্রামপ একসাসথ্ কদয়া হসল এই সব মিমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুসলা আসরা খারাপ
হসত পাসর৷ ককসম্াসরমিসয়শন সম্পসকণ আপনার িাক্তার বা নাসণ আপনাসক আসরা তথ্য মদসত পারসবন৷
স্মল কসল লাং কযান্সার কখসনা কখসনা ম্মস্তসে ছমড়সয় পড়সত পাসর৷ এটি ঘটার ঝুুঁ মক কম্াসনার র্নয
আপনার ম্াথ্ায় কপ্রাফাইলযামিক কিমনয়াল করমিওসথ্রামপ নাম্ক এক যরসনর করমিওসথ্রামপ কদয়া হসত
পাসর৷ স্মল কসল লাং কযান্সাসর আিান্ত বযমক্তসদর কক্ষসত্র ককসম্াসথ্রামপ খুব ভাসলাভাসব কার্ করসল,
অথ্বা টিউম্ার অপসারর্ করার র্নয তাসদর সার্ণামর করা হসল তাসদরসক এটা কদয়া হসত পাসর৷
নন-স্ম রস
াং ক্যান্সাসরর জনয ররকডওস রাকপ আপনাসক এম্ন করমিওসথ্রামপ কদয়া হসত পাসর
য্ার লক্ষয হসলা নন-স্মল কসল লাং কযান্সার মনরাম্য় করা (এসক করমিকযাল করমিওসথ্রামপ বলা হয়)৷
সার্ণামরর পমরবসতণ এটি বযবহার করা য্ায়৷ করমিকযাল করমিওসথ্রামপ কদয়ার মবমভন্ন উপায় রসয়সছ এবং
আপনার িাক্তার আপনার মিমকৎসা সম্পসকণ বযাখযা করসবন৷
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য্মদ টিউম্ার ককাসনা বায়ুপথ্সক বন্ধ কসর কফসল, তাহসল আপনাসক অভযন্তরীর্ করমিওসথ্রামপ কদয়া হসত
পাসর য্াসক এসন্ডাব্রমঙ্কয়াল করমিওসথ্রামপ বা ব্রযামকসথ্রামপ বলা হয়৷ একটি ব্রসঙ্কাসকাসপর ম্াযযসম্ একটি
কঠিন কতর্মিয় উৎসসক কসয়ক মম্মনসটর র্নয টিউম্াসরর কাছাকামছ র্ায়গায় রাখা হয়৷ তারপর
এটিসক সমরসয় কফলা হয়৷ দুই বা মতনবার এই মিমকৎসার পুনরাবৃমি করা য্ায়৷ এই করমিওসথ্রামপ
সরাসমর টিউম্াসরর উপর পসড় তাই সুস্থ ককাষগুসলা খুব কবমশ ক্ষমতগ্রস্ত হসব না৷ এর অথ্ণ হসলা
পার্শ্ণপ্রমতমিয়া কম্ হসব৷
লক্ষর্গুসলা মনয়ন্ত্রর্ করার র্নয প্রশম্নম্ূলক (পযামলসয়টিভ) করমিওসথ্রামপ বযবহার করা য্ায়৷ এসত
কম্ পমরম্াসর্ মিমকৎসা কদয়া হয় এবং সাযারর্ত এগুসলার পার্শ্ণপ্রমতমিয়া কম্ হয়৷
বাইসর কথ্সক কদয়া করমিওসথ্রামপ আপনাসক কতর্মিয় কসর না এবং আপনার মিমকৎসার পর আপনার
র্নয মশশুসহ অনয ম্ানুষসদর সাসথ্ থ্াকা মনরাপদ।
মকভাসব করমিওসথ্রামপর পমরকল্পনা করা হয় ও কদয়া হয় এবং আপনার হসত পাসর এম্ন মকছু
পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পসকণ আপনার ভাষায় আম্াসদর কাসছ আসরা তথ্য আসছ৷
নন-স্ম রস
াং ক্যান্সাসরর জনয টাসগ্ে সটড র রাকপসমূহ
টাসগণসটি কথ্রামপগুসলা কযান্সার ককাষ ও স্বাভামবক ককাষগুসলার ম্যযকার পাথ্ণকযগুসলার উপর কার্ কসর
এবং কযান্সার ককাষগুসলার বৃমদ্ধসক থ্ামম্সয় কদয়ার কিিা কসর৷ আপনার এই মিমকৎসাগুসলা করার সুসয্াগ
থ্াকসল, আপনার িাক্তার বা নাসণ এই মিমকৎসাগুসলা সম্পসকণ আপনাসক আসরা তথ্য মদসত পারসবন৷
নন-স্ম রস
াং ক্যান্সাসরর জনয ররকডওকিসক্াসয়কন্স অ্যাবস শন
এই মিমকৎসায় কযান্সার ককাষগুসলাসক ধ্বংস করার র্নয তাপ বযবহার করা হয়৷ এটি বযবহার করা
হয় শুযুম্াত্র য্খন আপনার অতযন্ত প্রাথ্মম্ক কেসর্র নন-স্মল কসল লাং কযান্সার থ্াসক এবং অনয
মিমকৎসাগুসলা করা উপয্ুক্ত না হয়৷
মিমকৎসার আসগ আপনাসক একটি স্থানীয় অনুভূমতনাশক ও প্রশামন্তদায়ক ওষুয কদয়া হসব৷ মকছু মকছু
কক্ষসত্র, এর পমরবসতণ কর্নাসরল অযাসনসসথ্মসয়া বযবহার করা হয়৷ আপনার িাক্তার ফু সফু সসর টিউম্াসরর
ম্সযয একটি সুইুঁ ঢু মকসয় কদসবন৷ সুইুঁ টি সঠিক র্ায়গায় আসছ তা মনমিত করার র্নয সাযারর্ত একটি
মসটি কযানার বযবহার কসর এই প্রমিয়াটি সম্পন্ন করা হয়৷ তারপর কযান্সার ককাষগুসলাসক উিপ্ত ও
ধ্বংস করার র্নয সুুঁইসয়র ম্যয মদসয় টিউম্াসরর কভতসর করমিওতরঙ্গ পাঠাসনা হয়৷
এই মিমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়া এসকবাসরই কম্, য্মদও মকছু টা বযথ্া বা অস্বমস্ত কবায করা এবং
মিমকৎসার পসর িান্ত কবায করা স্বাভামবক৷ সাযারর্ত আপনাসক একরাত হাসপাতাসল থ্াকসত হসব৷
ফসটাডাইনাকমক্ র রাকপ (কপকডটি)
ফসটািাইনামম্ক কথ্রামপ (মপমিটি) কযান্সাসরর ককাষগুসলাসক ধ্বংস করার র্নয আসলাক-সংসবদী ওষুসযর
(কখসনা কখসনা এসক ফসটাসসনসসটাইকজং এসজন্ট বলা হয়) সাসথ্ কলর্ার বা অনযানয আসলাক উৎস
বযবহার কসর৷
য্মদ কযান্সার শুযুম্াত্র প্রযান বায়ুপসথ্র একটির কদয়াসল বৃমদ্ধ কপসত থ্াসক (এসডাব্রকিয়া
এবং এসকবাসর প্রাথ্মম্ক কেসর্ থ্াসক তাহসল কখসনা কখসনা মপমিটি বযবহার করা য্ায়৷
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ক্যান্সার)

আসলাক-সংসবদী ওষুযটি মশরাপসথ্ তরল পদাথ্ণ মহসসসব কদয়া হয়৷ কযান্সার ককাষগুসলা আসলাক-সংসবদী
ওষুযটি গ্রহর্ করার পর, একটি ব্রংসকাসকাসপর ম্াযযসম্ টিউম্াসরর মদসক কলর্ার আসলা কফলা হয়৷
ককান যরসনর আসলাক সংসবদী ওষুয বযবহার করা হসয়সছ তার উপর মভমি কসর মপমিটি’র কারসর্
আপমন কসয়ক মদন কথ্সক কসয়ক ম্াস পয্ণন্ত আসলার প্রমত সংসবদনশীল থ্াকসবন৷ এই সম্সয় আপনাসক
উজ্জ্বল আসলা এমড়সয় িলসত হসব৷ অনযানয পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুসলার ম্সযয রসয়সছ ফু সল য্াওয়া, প্রদাহ, দম্
ফু মরসয় য্াওয়া ও কামশ হওয়া৷
ফুসফুসসর ক্যান্সাসরর

ক্ষণগুস া কনয়ন্ত্রণ ক্রা

আপনার অসুস্থতার সম্য় কখসনা কখসনা নতু ন লক্ষর্ কদখা মদসত পাসর, কয্ম্ন দম্ ফু মরসয় য্াওয়া বা
কামশ হওয়া৷ এগুসলা কযান্সাসরর কারসর্ হসত পাসর, মকন্তু এগুসলার অনয কারর্ও থ্াকসত পাসর৷ য্মদ
আপনার নতু ন ককাসনা লক্ষর্ কদখা কদয়, তাহসল তাৎক্ষমর্কভাসব আপনার িাক্তারসক বলুন য্াসত আপমন
মিমকৎসা কপসত পাসরন৷
দম ফুকরসয় যাওয়া – কম্াকাসবলা করার র্নয একটি পীড়াদায়ক লক্ষর্ হসত পাসর৷ এম্ন মিমকৎসা ও
বযায়াম্ রসয়সছ কয্গুসলা আপনার দম্ ফু মরসয় য্াওয়ার উপশম্ বা বযবস্থাপনার র্নয সহায়ক হসত পাসর,
এবং আপনার দম্ ফু মরসয় য্াওয়ার সাসথ্ সহসর্ ম্ামনসয় কনয়ার র্নয আপমন মকছু কার্ করসত পাসরন৷
এগুসলার ম্সযয রসয়সছ মবমভন্ন ওষুয, সম্পূরক কথ্রামপ, এবং র্শ্াস-প্রর্শ্াস ও মশমথ্লকরসর্র কক শল
বযবহার করা৷
ক্াকশ – ফু সফু সসর কযান্সাসর আিান্ত প্রায় 80% (শতকরা আমশ ভাগ) বযমক্তর কামশ থ্াসক, এবং এসক
সহর্ করসত সাহায্য করার র্নয মিমকৎসা রসয়সছ৷ এগুসলার ম্সযয থ্াকসত পাসর বামহযক রমি
করমিওসথ্রামপ, প্রশম্নকারী বা পযামলসয়টিভ ককসম্াসথ্রামপ বা ওষুয বযবহার করা৷
ফুসফুসস তর পদা ে জসম যাওয়া (প্লুরা ইকফউশন) – ম্াসঝ-ম্সযয, ফু সফু সসর কযান্সাসরর কারসর্
ফু সফু সসক আবৃতকারী আবরর্গুসলার ম্সযয তরল পদাথ্ণ র্সম্ কয্সত পাসর (প্লুরাল ইমফউশন)৷
র্ায়গাটিসত একটি সুইুঁ (কযানুলা) প্রসবশ করাসনার ম্াযযসম্ আপনার িাক্তার সাযারর্ত এই তরল
পদাথ্ণসক কবর কসর মদসত পাসরন৷ সুইুঁ টি একটি নসলর সাসথ্ সংয্ুক্ত থ্াসক এবং তরল পদাথ্ণটি একটি
কেইসনর্ বযাগ বা কবাতসলর ম্সযয মগসয় র্ম্া হয়৷ কখসনা কখসনা, প্লুরার দু’টি আবরর্ীসক আবার মসল
কসর কদয়া য্ায়৷
বয া – ফু সফু সসর কযান্সাসর আিান্ত মকছু মকছু বযমক্ত বযথ্া অনুভব কসরন৷ বযথ্ানাশক ওষুয এবং
বযথ্া মনয়ন্ত্রসর্র অনযানয পদ্ধমতর ম্াযযসম্ এটি সাযারর্ত মনয়ন্ত্রর্ করা য্ায়৷ কযান্সার অনযানয
হাড়গুসলাসত ছমড়সয় পড়সলও আপনার বযথ্া হসত পাসর৷ মবমভন্ন যরসনর ওষুয আসছ কয্গুসলা বযথ্া
মনয়ন্ত্রসর্ সাহায্য করসত পাসর, কয্ম্ন মবসফসসফাসনট৷ আপনার িাক্তার আপনাসক করমিওসথ্রামপর একটি
সংমক্ষপ্ত ককাসণ করার পরাম্শণ মদসত পাসরন৷
কিকনক্যা

ট্রায়া

কযান্সাসরর র্নয নতু ন ও আসরা ভাসলা মিমকৎসা খুসুঁ র্ কবর করার কিিা করার র্নয কযান্সার গসবষর্া
ট্রায়াল পমরিালনা করা হয়৷ কয্ সব ট্রায়ালগুসলা করাগীসদর উপর পমরিালনা করা হয় কসগুসলাসক বলা
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হয় মিমনকযাল ট্রায়াল৷ অসনক হাসপাতাল এখন এইসব ট্রায়াসল অংশ কনয়। ফু সফু সসর কযান্সাসরর র্নয
বতণ ম্াসন পমরিামলত হসে এম্ন গসবষর্া সম্পসকণ আপনার িাক্তাসরর সাসথ্ কথ্া বলুন৷
ফস া-আপ
আপনার িাক্তার বা মবসশষে নাসণ হয়সতা িাইসবন য্াসত আপমন মনয়মম্তভাসব কিক-আপ ও এক্স-কর
করান। আপনার ককাসনা সম্সযা হসল কস সম্পসকণ আসলািনা করার র্নয এটা একটা ভাসলা সম্য়৷ এই
অযাপসয়ন্টসম্ন্টগুসলার ম্াঝখাসন আপনার নতু ন ককাসনা লক্ষর্ কদখা মদসল, য্ত দ্রুত সম্ভব আপনার
িাক্তার বা নাসণসক র্ানান৷
আপনার অ্নুিূকত
য্খন আপনাসক বলা হসব কয্ আপনার কযান্সার আসছ তখন আপমন মবহ্বল কবায করসত পাসরন এবং
আপনার মবমভন্ন যরসনর আসবগ কার্ করসত পাসর৷ এগুসলার ম্সযয রসয়সছ রাগ, অসন্তুমি, অপরাযসবায,
দুমিন্তা ও ভয়। এগুসলা সবই স্বাভামবক প্রমতমিয়া এবং অসনক ম্ানুষ তাসদর অসুসখর সাসথ্ কবাঝাপড়ায়
আসসত িাওয়ার প্রমিয়ার একটি অংশ। অনুভব করার র্নয ককাসনা সঠিক বা ভু ল উপায় কনই৷ আপমন
আপনার মনসর্র ম্ত কসর এই মবষয়গুসলার সাসথ্ ম্ামনসয় কনসবন৷
আপনার িাষায় আসরা ত য










স্তন কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
ককসম্াসথ্রামপ সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
কবমনমফট দামব করা সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
বৃহদাসন্ত্রর কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
কপ্রাসেট কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
করমিওসথ্রামপ সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
সার্ণামর সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
মনসর্সক সাহায্য করার র্নয আপমন কী করসত পাসরন কস সম্পমকণ ত তথ্যপত্র

এই তথ্যপত্রটি মলসখসছ, পমরম্ার্ণন ও সম্পাদনা কসরসছ ম্যাকমম্লান কযান্সার সাসপাসটণর কযান্সার মবষয়ক
তথ্য উন্নয়ন দল৷ আম্াসদর কম্মিসকল সম্পাদক, Dr Tim Iveson (ি. টিম্ ইভসন), কনসালসটন্ট
মিমনকযাল অনসকালমর্ে এটি অনুসম্াদন কসরসছন৷
যনযবাদ োপন: ম্যাকমম্লান লাং মিমনকযাল নাসণ কস্পশামলে Helen Sparkes (কহসলন স্পাকণ স);
ম্যাকমম্লান লাং কযান্সার মিমনকযাল নাসণ কস্পশামলে Lindsey Fitzpatrick (মলনমর্ মফটর্পযামট্রক);
ম্যাকমম্লান মলি কযান্সার নাসণ Dorinda Palmer (কিামরো পাম্ার); ম্যাকমম্লান লাং মিমনকযাল নাসণ
কস্পশামলে Sharron Newbold (শযারন মনউসবাল্ড); এবং কযান্সার আিান্ত কয্ সব বযমক্ত এই
সংকরর্টি পয্ণাসলািনা কসরসছন তাসদর সবার প্রমত আম্াসদর যনযবাদ রইসলা৷
এই তথ্যপত্রটি কলখার র্নয আম্রা অসনকগুসলা মনভণ রসয্াগয উৎস কথ্সক সংগৃহীত তথ্য বযবহার কসরমছ৷
এগুসলার ম্সযয রসয়সছ:
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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.

Page 8 of 10 Macmillan fact sheet 2014: Lung cancer

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.
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• 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.
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