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 :(respiratory systemلمحة عن الجهاز التنفسً) 

 

الجهاز التنفسً هو مجموعة األعضاء التً تتنفس من خاللها, و ٌتألؾ من األنؾ , البلعوم 

 ,الحنجرة، الحبال الصوتٌة، اللوزتان, القصبة الهوائٌة, الشعب ،الرئتان و الحجاب الحاجز .

وظٌفته مد الدم باألوكسجٌن من الهواء بطرٌقة مستمرة ال توقؾ فٌها ,وفً الوقت نفسه ٌسمح 

 ئً أوكسٌد الكربون بالخروج من الدم إلى الهواء .لثنا

األوكسجٌن  التً ٌمتص على سطحها lungs ومن أكبر وأهم أعضاء الجهاز التنفسً الرئتان

 لٌنقل إلى الدم وبنفس الوقت ٌتم تخلٌصه من ؼاز ثنائً أوكسٌد الكربون.

لٌص الطبٌعة من ؼاز وهذه العملٌة تشابه عملٌة التركٌب الضوئً عند النبات حٌث ٌقوم بتخ

ثنائً أوكسٌد الكربون و إنتاج ؼاز األوكسجٌن الضروري لألحٌاء ومن هنا جاءت تسمٌة 

 . اإلنسان للؽابات برئة العالم لما لها من أهمٌة كبٌرة

 

(1صورة)   
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 إشكالٌة البحث:

 

ٌه لٌؽذالرئتٌن ٌصل الهواء إلى الدم الرئتان أحد أهم األعضاء فً جسم اإلنسان , فبفضل 

باألوكسجٌن ,وفً الوقت نفسه ٌرمً الدم ؼاز ثنائً أوكسٌد الكربون حٌث تتم هذه العملٌة 

بواسطة الشهٌق و الزفٌر المتكررتٌن ,تنتفخ الرئتان و تفرؼان من الهواء بحسب حركات 

 القفص الصدري و الحجاب الحاجز.

ام والرئتٌن بشكل خاص لكن هناك العدٌد من األمراض التً تصٌب الجهاز التنفسً بشكل ع

الذي سأتناوله فً حلقة  lung cancerولعل من أكثر هذه األمراض خطورة هو سرطان الرئة 

 بحثً هذه.

 لقد كان سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شٌوعا فً العالم لعدة عقود، وبحلول عام

ع حاالت من جمٌ٪ 0227 حالة جدٌدة، وهو ما ٌمثل 0600000 ،كان هناك ما ٌقدر ب2008

 0380000 كذلك كان أٌضا السبب األكثر شٌوعا للوفاة من السرطان،بواقع. السرطان الجدٌدة

الؽالبٌة العظمى من الحاالت تحدث فً (. من مجموع الحاالت%  0822 أي ما ٌعادل) حالة وفاة

سرطان الرئة ال ٌزال أكثر أنواع السرطان شٌوعا لدى الرجال فً %(. 55) البلدان النامٌة

 (.من المجموع٪ 0625 ملٌون حالة، 020) جمٌع أنحاء العالم

 لكن :

 

 وما هً أعراضه ؟ما هو سرطان الرئة ؟

 

 ما هً أسبابه ؟ 

 

 

هل إصابة اإلنسان بأمراض رئة سابقة تزٌد من نسبة 

 إصابته بسرطان الرئة؟

 

التدخٌن سبب رئٌسً لحدوث سرطان ’’ماذا عن مقولة 

 ؟’’الرئة
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 ؟ما هً مراحل سرطان الرئة 

 هل ٌمكننا عالج سرطان الرئة ؟وما هً طرق الوقاٌة منه؟

 سنجٌب عن كل هذه األسئلة فً حلقة البحث هذه.
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 : lungsالرئتٌن 

ٌدخل .  إن الرئتٌن هً زوج من األجهزة اإلسفنجٌة الملٌئة بالهواء ،وتقع على جانبً الصدر

تقود الهواء المستنشق ( أنبوب الهواء) القصبة الهوائٌة.  الهواء الجسم عن طرٌق األنؾ أو الفم

تقسم الشعب الهوائٌة . إلى الرئتٌن من خالل األنبوبٌن المتفرعٌن منها والمسماة بالشعب الهوائٌة

 .،لتصبح أخٌرا مجهرٌه الحجم(القصٌبات )إلى فروع أصؽر وأصؽر 

 امتصاص فٌها ٌتم التً الهوائٌة بالحوٌصالت تدعىمجهرٌه  أكٌاس ٌوجد القصٌبات نهاٌة فً

 الحوٌصالت إلى الدم ،ٌؽادر الكربون أكسٌد ثانً.  الدم إلى الهواء من األوكسجٌن

 [0]الزفٌر طرٌق عن الخارجً الهواء إلى إطالقه ٌتم الهوائٌة،حٌث

 

 من اثنٌن من تتكون الٌسرى الرئة حٌن ،فً(فصوص) أجزاء ثالثة منى الٌمن الرئة تتكون

       الفصوص

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 86ص  موسوعة المعارؾ العامة جسم اإلنسان[ 0]

 الباب األول :الفصل األول :
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 : lung cancerسرطان الرئة 

 هذه. الهواء لممرات المبطنة الخالٌا فً عادة ٌكون الرئة،و أنسجة فً ٌتشكل الذي السرطان هو

. سلٌمة رئة أنسجة لىتتطور إ وال العادٌة الرئة خالٌا وظائؾ تحمل ال الطبٌعٌة ؼٌر الخالٌا

 [0].الرئة وظائؾ عمل سٌر فً وتتدخل أورام تشكل نموها،فأنها وخالل

 : الرئة سرطان أنواع

 ٌتم وٌنتشران،و ٌنموان السرطان من النوعٌن هذٌن. الرئة سرطان من رئٌسٌان نوعان هناك

 الخلٌة صغٌر الرئة سرطان هما الرئة سرطان من النوعان وهذان. مختلفة بطرق عالجهما

 تحت الخالٌا علٌها تبدو التً الكٌفٌة على اعتمادا   األنواع هذه تشخٌص ٌتم .الخلٌة صغٌر وغٌر

 .المجهر

 

 :(NSCLC) سرطان الرئة غٌر صغٌر الخلٌة

معظم الناس .من جمٌع الحاالت ٪ 80 هو النوع األكثر شٌوعا من سرطان الرئة و ٌشكل حوالً

الذٌن ٌتم تشخٌصهم كمصابٌن بسرطان الرئة ٌكونوا ٌعانون من سرطان الرئة ؼٌر صؽٌر 

الخلٌة هذا النوع من السرطان ال ٌنمو وال ٌنتشر بسرعة سرطان الرئة صؽٌر الخلٌة،و ٌتم 

األنواع الثالثة الرئٌسٌة من الخالٌا هً سرطان ؼدي،سرطان .التعامل معه بشكل مختلؾ

 .الخالٌا الحرشفٌة وسرطان الخالٌا الكبٌرة

 :( SCLC) سرطان الرئة ذي الخلٌة الصغٌرة

 واألسرع عدوانٌة األكثر هو النوع هذا. الرئة سرطان حاالت جمٌع من٪ 20 حوالً تشكل

 وثٌق بشكل ٌرتبط( SCLC) الصؽٌرة الخلٌة ذي الرئة سرطان. األنواع جمٌع بٌن من اإنتشار

 السرطان من النوع هذا. المدخنٌن ؼٌر تصٌب األورام هذه من٪ 0 السجائر،فقط تدخٌن مع

 [2].إنتشاره بعد اكتشافه ٌتم ما وؼالبا الجسم داخل األعضاء من للكثٌر بسرعة ٌنتشر

الخلٌة الصؽٌرة ٌتم تسمٌتها حسب نوع الخالٌا السرطانٌة هناك ثالثة أنواع سرطان الرئة ذي 

 :الموجودة وحسب ما تبدو تحت المجهر

 (سرطان خلٌة الشوفان) سرطان الخالٌا الصؽٌرة

 .مختلطة صؽٌرة خالٌا

 (الصؽٌرة الخالٌا سرطان تجمع)ةالكبٌر الخالٌا سرطان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 87موسوعة المعارؾ العامة جسم اإلنسان ص [ 1]

[2] doctoori.net/cancer/lung-cancer 
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 :الرئة سرطان أعراض

 حتى تظهر ال لتتطور،وربما سنوات تستؽرق الرئة سرطان وأعراض عالمات

 .متأخرة حالة فً المرض ٌصبح

 

 :الصدر فً الرئة سرطان أعراض

 

 شدٌدا أصبح أو استمر ما إذا ،وخاصة السعال

 بالسعال له عالقة الظهر،ال أو والكتؾ الصدر فً ألم

 .البلؽم حجم أو لون فً تؽٌٌر أي

 .التنفس فً ضٌق

 أجش ٌصبح الصوت فً التؽٌٌرات

 (صرٌر) نفس كل مع الخشنة األصوات     

 االلتهاب أو القصبات التهاب الرئة،مثل فً متكررة مشاكل

 الرئوي

 الدم من بعض ٌشوبها كان إذا المخاط،السٌما أو لبلؽم سعاال

 .الدم سعال

 

 فً باألعراض ٌشعر قد الشخص ،فإن انتشر قد األصلً الرئة سرطان كان إذا

 أجزاء تشمل الرئة سرطان هار فٌٌنتش التً الشائعة األماكن. الجسم فً أخرى أماكن

 أعضاء من وؼٌرها والكبد والدماغ والعظام اللٌمفاوٌة والعقد الرئتٌن من أخرى

 . الجسم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 doctoori.net/cancer/lung-cancer 

 :الباب األول : الفصل الثاني 
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 (3صورة رقم)                               (                  2صورة رقم)

 

 

 سعال مدمى                           سعال                     

 

  :الرئة سرطان بأسبا

 smoking is a  main cause of lung)التدخٌن

cancer): 
من حاالت ٪ 3 وبالمقابل هناك٪(86) حاالت 00 كل من 9 ٌسبب التدخٌن ما ٌقرب 

الرئة نتجت عن التعرض السلبً أو ؼٌر المباشر للدخان و ذلك لدى ؼٌر سرطان 

من سرطانات الرئة ناجمة عن تعاطً ٪ 90 وحوالً( التدخٌن السلبً) المدخنٌن

من المركبات الكٌمٌائٌة ،وقد ثبت أن  4000 دخان التبػ ٌحتوي على أكثر من. التبػ

دخان التبػ هً مواد كٌمٌائٌة  أهم مادتٌن مسرطنتٌن فً. الكثٌر منها مواد مسرطنة

 . تعرؾ باسم نٌتروسامٌنٌز و الهٌدروكربونات العطرٌة متعددة الحلقات

 

ولكن األمر ٌعتمد          وكل ما كنت تدخن ،كلما زادت إمكانٌة إصابتك بسرطان الرئة     

 .على الفترة التً كنت فٌها مدخنا
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 إمكانٌة اإلصابةالتدخٌن فً سن مبكرة ٌزٌد كثٌرا من       

 . اإلنخفاض فً ٌبدأ بمجرد التوقؾ عن التدخٌن فإن خطر اإلصابة بسرطان الرئة     

 

 المدخنٌن من التبػ دخان استنشاق ،أو السلبً التدخٌن :السلبً التدخٌن 

 الذٌن المدخنٌن ؼٌر أن األبحاث أظهرت وقد. أكٌد مساعد عامل أٌضا ،هو اآلخرٌن

 مع مقارنة الرئة بسرطان اإلصابة لخطر٪ 24 بنسبة معرضون مدخن مع ٌقٌمون

 .المدخنٌن ؼٌر من ؼٌرهم

 
 (4صورة رقم )

 

 

الرادون هو ثانً أكبر سبب لسرطان الرئة بعد  :التعرض لغاز الرادون 

ؼاز الرادون هو ؼاز طبٌعً مشع ٌأتً من كمٌات ضئٌلة من الٌورانٌوم . التدخٌن

ٌمكن للؽاز الرادون التجمع فً المنازل . موجودة فً جمٌع الصخور و التربة

 وؼٌرها من المبانً.

 

من ٪ 7-5 بناء على دراسة أوروبٌة كبٌرة ،ٌعتقد الباحثون أن :تلوث الهواء 

حاالت سرطان الرئة فٌؽٌر المدخنٌن هً بسبب تلوث الهواء وقد تبٌن أن استخدام 
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لدخان فً المنزل الفحم ألؼراض الطهً و التدفئة فً المنزل و مستوى مرتفع من ا

 .من أسباب زٌادة خطر اإلصابة بسرطان الرئة

 

 

 ،قد الرئتٌن فً ندب سبب لمرض السابقة اإلصابة :السابقة الرئة أمراض 

 . أدٌنوكارسٌنوما ٌسمى الرئة سرطان من لنوع خطر عامل ٌكون

 

 األولى الدرجة من قرٌب لدٌك كان إذا :الرئة بسرطان عائلً تارٌخ 

 والخطر٪. 50 بنسبة الرئة بسرطان إصابتك خطر ،فسٌزداد الرئة بسرطان مصاب

 كنت إذا عما النظر بؽض هو الخطر هذا. أخت أو أخ المصاب كان إذا أكبر هو

 .ال أم تدخن

 

 بخفض ٌقوم اإلٌدز المكتسبة المناعة نقص فٌروس :المنخفضة المناعة 

 .األعضاء زرع عملٌات بعد الناس ٌأخذها التً األدوٌة تفعل وكذلك المناعة

 

 المناعة نقص بفٌروس المصابٌن الناس أن تبٌن بحثٌة دراسات عن عامة نظرة 

. ؼٌرهم من أكثر مرات 3 الرئة بسرطان اإلصابة لخطر معرضون اإلٌدز أو المكتسبة

 لدٌهم ٌتضاعؾ لهم أعضاء زراعة بعد المناعة لخفض عقاقٌر ٌأخذون الذٌن المرضى

 .الرئة بسرطان اإلصابة خطر

  : المتوسطة ورم
 المزمن الرئوي االنسداد مرض ،وخاصة الرئة فً معٌنة أمراض وجود

(COPD)إحتمال من أضعاؾ ستة إلى أربعة) خطر فً طفٌفة زٌادة مع ،مرتبط 

 السجائر تدخٌن آثار إستبعاد بعد حتى الرئة بسرطان اإلصابة( المدخنٌن لؽٌر اإلصابة

الدراسات وجود عالقة بٌن أظهرت  :التعرض لمواد فً مكان العمل 

 :التعرض للمواد التالٌة وزٌادة خطر اإلصابة بسرطان الرئة

 

 .الزرنٌخ

 .الكروم

 .النٌكل

 .الرادون غاز

 .السخام و القطران
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 فً لها ٌتعرضون الذٌن األشخاص لدى الرئة سرطان تسبب أن المواد لهذه ٌمكن

 أعلى الرئة بسرطان صابةاإل خطر . مدخنٌن أبدا ٌكونوا لم ولو حتى العمل مكان

 . مدخنون هم و المواد لتلك ٌتعرضون الذٌن األشخاص لدى

 

 

 :مكمالت البٌتاكاروتٌن لدى المدخنٌن الشرهٌن
ٌزٌد من خطر اإلصابة بسرطان الرئة ( حبوب) تناول مكمالت البٌتاكاروتٌن 

الخطر هو أعلى و . ،وخاصة لدى المدخنٌن الذٌن ٌدخنون علبة سجائر أو أكثر ٌومٌا

لدى المدخنٌن الذٌن ٌتناولون مقدارا واحدا على األقل من المشروبات الكحولٌة كل 

 [0].ٌوم

 

   [2]          

          [3] 

  

 

 

[4] 

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
[0]  www.alriyadh.com/932256  

 Googleمحّرك البحث [ 4[ ]3[ ]2]

 

http://www.alriyadh.com/932256
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 ما هً مراحل سرطان الرئة ؟

 

 :مراحل سرطان الرئة تعتمد على

 حجم ورم الرئة 

 مدى عمق الورم فً األنسجة المجاورة ،مثل جدار الصدر 

ما إذا كانت خالٌا سرطان الرئة قد انتشرت إلى العقد    اللٌمفاوٌة أو أجزاء أخرى من      

 .الجسم

 

 مراحل السرطان صغٌر الخلٌة

 

فً هذه المرحلة ،ٌكون السرطان متواجدا  فً جانب واحد من الصدر،على  :مرحلة محدودة

 .جزء واحد فقط من الرئة و العقد اللٌمفاوٌة القرٌبة

 

فً هذه المرحلة ٌكون السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الصدر أو إلى  :واسعةمرحلة 

 .أجزاء أخرى من الجسم

 

فً اآلونة األخٌرة ،طبقت اللجنة المشتركة األمرٌكٌة للسرطان نظام لوصؾ مراحل السرطان 

انٌة بشكل تفصٌلً ،حٌث ٌتم وصؾ مراحل سرطان الرئة صؽٌر الخلٌة باستخدام األرقام الروم

 .( IIA على سبٌل المثال المرحلة) و الحروؾ 

 ؼٌر الخالٌا ذو الرئة سرطان انتشار و نمو لوصؾ ٌستخدم الذي األسلوب نفس هوهذا  

 .الصؽٌرة

 الصغٌرة غٌر الخالٌا ذو الرئة سرطان مراحل

 

 (مخفٌة)  غامضة مرحلة

 : الباب الثاني :الفصل األول



 
03 

 العثور ٌتم  .القصبات منظار أو التصوٌر طرٌق عن السرطان رؤٌة ٌمكن ،الالمرحلة  هذه فً

 اتالقصٌب ؼسل أو( السعال عند الرئتٌن من ٌخرج الذي المخاط) البلؽم فً سرطانٌة خالٌا على

 أن ٌمكن السرطانلكن ،(الرئة إلى المؤدٌة الهوائٌة الشعب داخل من مأخوذة خالٌا من عٌنة)

 .الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر قد ٌكون

 

 :(موقعه فً السرطان)(أو1) مرحلة

 الخالٌا هذه تصبح قد. الهوائٌة الشعب بطانة فً طبٌعٌة الؽٌر الخالٌا ،تتواجد المرحلة هذه فً

 .المجاورة الطبٌعٌة األنسجة إلى تنتشر وأ سرطان الطبٌعٌة ؼٌر

 

 .أقل أو سم 3  بحجم فقط الرئة فً السرطان ٌتواجد المرحلة هذه فً : (A I)المرحلة

 

 : وهو اللٌمفاوٌة العقد إلى نتشرقد ا السرطان ٌكن لم( IB )المرحلة فً

 سم  5من أكبر لٌس ولكن سم 3 من أكبر ()أ 

 . الرئٌسٌة القصبة إلى انتشر قد (ب)

 *.ملتهبا   أصبح أو انهار قد الرئة من جزء. الرئة بطانة من األعمق الطبقة إلى انتشر قد (ج)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *.alriyadh.com/932256www 

http://www.alriyadh.com/932256
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 .IIBو   IIAوتنقسم إلى مرحلتٌن هما : (II )المرحلة

ٌكون السرطان قد انتشر إلى العقد اللٌمفاوٌة على نفس الجانب من الصدر حٌث  :IIAالمرحلة 

 سم أو أقل 5 (أ) ٌوجد الورم الرئٌسً ،و السرطان  هو 

 الرئٌسٌةقد انتشر إلى القصبات الهوائٌة  (ب)

 أو أن السرطان لم ٌنتشر إلى العقد اللمفاوٌة .انتشر إلى أعمق طبقة من بطانة الرئة (ج)

 سم  7سم ولكن لٌس أكبر من 5من أكبر (د)

 قد انتشر إلى القصبات الهوائٌة الرئٌسٌة  (ه) 

 .قد انتشر إلى الطبقة األعمق من بطانة الرئة (و) 
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 الصدر من الجانب نفس على اللٌمفاوٌة العقد من بعض إلى انتشر قد السرطان : IIBمرحلة

  السرطان وٌكون الرئٌسً الورم ٌوجد حٌث

 سم 7 من أكبر لٌس ولكن سم 5 من أكبر (أ)

  الرئٌسٌة الهوائٌة القصبات إلى انتشر قد (ب)

  .بالتها أو انهار قد الرئة من جزء , الرئة بطانة من األعمق الطبقة إلى انتشر قد (ج) 

 سم  7من أكبر هو السرطان (د)

  الرئٌسٌة الهوائٌة القصبات إلى انتشر قد (ه) 

 الحاجز الحجاب (و)

 الصدر جدار بطانة أو الصدر جدار (ز)

 .بالقلب المحٌط الؽشاء إلى نتشرا (ح) 

 فً انتشر قد ؛السرطان الرئة من الفص نفس فً منفصلة أكثر أو واحد ورم هناك ٌكون قد 

 .الحاجز الحجاب فً ٌتحكم الذي العصب
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 :IIIAرحلةم

 الورم،والعقد تواجد ،مكان الورم حجم على اعتمادا   أقسام ثالثة إلى IIIA المرحلة وتنقسم 

 .بالسرطان المصابة اللٌمفاوٌة

o  حٌث الصدر من الجانب نفس على اللٌمفاوٌة العقد من بعض إلى انتشر قدالسرطان 

 جدار وبطانة الرئة بطانة الرئٌسٌة، القصبة إلى انتشر ،وربما الرئٌسً الورم ٌوجد

 أكثر أو واحد ورم هناك ٌكون قد ،و القلب حول الؽشاء و الحاجز الحجاب, الصدر

 فً ٌتحكم الذي العصب فً انتشر قد السرطانحٌث ؛ الرئة من الفص نفس فً منفصلة

 .منهارا   أو ملتهبا   كلهاأو  الرئة من جزء ٌكون قد و الحاجز الحجاب

o حٌث الصدر من الجانب نفس على اللٌمفاوٌة العقد من بعض إلى انتشر قد السرطان أو 

 جدار وبطانة الرئة بطانة الرئٌسٌة، القصبة إلى انتشر وربما الرئٌسً الورم ٌوجد

 الدم تقود التً الرئٌسة الدموٌة األوعٌة, القلب حول الؽشاء الحاجز، الحجاب  الصدر

 ورم هناك ٌكون قد.الصدري القفص عظمةالمريء,  الهوائٌة، القصبة القلب، إلى و من

 األعصاب إلى انتشر قد السرطان. الرئة نفس من فص أي فً منفصلة أكثر أو واحد

 .ملتهبة تصبح أو انهارت قد وكلها والرئة الحنجرة و الحاجز الحجاب فً تتحكم التً

 

o إلى و من الدم تنقلالتً  الرئٌسة الدموٌة األوعٌة القلب، إلى انتشر قد السرطان أن أو 

 انتشر قد السرطان. كارٌنا الصدري، القفص عظمة المريء، الهوائٌة، القصبة القلب،
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.م فً الحنجرةٌتحك الذي العصب فً

 

 

 

 ( (IIIAرسم توضٌحً للمرحلة                      

 (:IIIBالمرحلة)

إلى قسمٌن اعتمادا  على حجم الورم ومكان تواجد الورم والعقد اللٌمفاوٌة  IIIBوتنقسم المرحلة

اللٌمفاوٌة على نفس الجانب السرطان قد انتشر إلى بعض من العقد  حٌث أن.المصابة بالسرطان

 .من الصدر حٌث ٌوجد الورم الرئٌسً

قد انتشر السرطان إلى العقد اللٌمفاوٌة فوق عظم الترقوة أو إلى الجهة المقابلة من الصدر حٌث  

بطانة الرئة وبطانة جدار  ,ٌوجد الورم الرئٌسً ،ربما انتشر المرض إلى القصبة الرئٌسٌة

األوعٌة الدموٌة   القلب أو الؽشاء المحٌط به ، الحجاب الحاجز،  الصدر أو جدار الصدر،

 عظمة القفص الصدري، المريء، القصبة الهوائٌة،  الرئٌسٌة التً تؤدي من وإلى القلب،

جزء من أو .قد ٌكون هناك ورم واحد أو أكثر من فصلة فً أي فصوص من الرئة وكارٌنا،أو

كل الرئة قد انهارت أو أصبحت ملتهبة والسرطان قد انتشر إلى العمود الفقري أو األعصاب 
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 .التً تتحكم فً الحجاب الحاجز  والحنجرة

 

 ٌوجد حٌث الصدر من الجانب نفس على اللٌمفاوٌة العقد من بعض إلى انتشر قد أو أن السرطان

 عظمة المريء، الهوائٌة، القصبة, الرئٌسة الدموٌة األوعٌة القلب، إلى نتشراالرئٌسً،و الورم

 والسرطان. الرئة من فصوص يأ فً منفصلة أورام هناك ٌكون قد أوكارٌنا، الصدري، القفص

 .الحنجرة فً ٌتحكم الذي العصب فً انتشر قد السرطان أو/  و الفقري العمود إلى انتشر قد

 

 

 : VIالمرحلة

أو إلى العقد اللٌمفاوٌة ،والسائل حول الرئتٌن أو / األخرى ،والسرطان قد انتشر إلى الرئة  

 .أو أماكن أخرى فً الجسم،مثل الدماغ و الكبد والؽدد الكظرٌة والكلى،أو العظام/ القلب، و

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 cancer-www.doctoori.net/cancer/lung 

http://www.doctoori.net/cancer/lung-cancer
http://www.doctoori.net/cancer/lung-cancer
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هناك أنواع مختلفة من العالج لمرضى سرطان الرئة صؽٌر عالج سرطان الرئة:

المرض فً مراحله المبكرة  وهناك نسبة صؽٌرة جدا من األشخاص الذٌن ٌعانون من . الخلٌة

ولٌس لدٌهم أورام فً الؽدد اللمفاوٌة ،أولئك قد ٌستفٌدون من إجراء جراحً ،متبوعا بالعالج 

 .الكٌمٌائً

 الباب الثالث : الفصل األول :
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 .هناك أنواع مختلفة من العالج متاحة لمرضى سرطان الرئة صؽٌر الخلٌة

 :خمسة أنواع من العالج متوفرة

 الجراحة 

 اللٌمفاوٌة بالؽدد و الرئتٌن إحدى فً الرئة سرطان على العثور تم إذا الجراحة استخدام وٌمكن

 . فقط القرٌبة

 الكٌمٌائً العالج 

 ،وذلك السرطانٌة الخالٌا نمو لوقؾ العقاقٌر فٌه ٌستخدم للسرطان عالج هو الكٌمٌائً العالج

 .االنقسام من منعها أو الخالٌا قتل طرٌق عن إما

 اإلشعاعً العالج 

 أنواع أو العالٌة الطاقة ذات سٌنٌة أشعة ٌستخدم الذي السرطان عالج هو اإلشعاعً العالج

 .النمو من منعها أو السرطانٌة الخالٌا لقتل اإلشعاع من أخرى

 باللٌزر العالج 

  ٌستخدم للسرطان عالج هو باللٌزر العالج

 السرطانٌة الخالٌا لقتل( العالً الضوء من رقٌع شعاع) لٌزر شعاعإ

  بالمنظاروضع الدعامات 

ٌمكن استخدام دعامة توضع بواسطة المنظار لفتح أي مجرى هوائً انسد بواسطة 

 .أي نسٌج ؼٌر طبٌعً

 :عالج سرطان الرئة غٌر صغٌر الخلٌة

عادة ما ٌمكن عالج . المرحلة الؽامضة ٌعتمد العالج على مكان انتشار السرطان

 .السرطان فً هذه المرحلة عن طرٌق الجراحة

سرطان الرئة ؼٌر صؽٌر الخلٌة ٌتم العالج حسب المرحلة التً ٌكون قد فً عالج 

 وصل المرض إلٌها بطرق مختلفة تختلؾ باختالؾ مراحل السرطان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.doctoori.net/cancer/lung-cancer 



 
20 

 ’’من قنطار عالج الوقاٌة خٌر ’’ولكن بما أن 

 من سرطان الرئة : طرق الوقاٌةسنتعرؾ إلى بعض 

 

 :عدم التدخٌن
ا  .أفضل وسٌلة للوقاٌة من سرطان الرئة هً عدم التدخٌن أبد 

 

ٌمكن للمدخنٌن التقلٌل من خطر اإلصابة بسرطان الرئة : اإلقالع عن التدخٌن

شخص أقلع عن فرصة منع سرطان الرئة عند .  من خالل اإلقالع عن التدخٌن

 التدخٌن عن اإلقالع عند. التدخٌن تعتمد على فترتً التدخٌن واإلقالع عنه

 ٌنخفض الرئة بسرطان اإلصابة خطر سنوات،فإن 00 لمدة

 ٪.50 إلى٪ 30 من

  

القوانٌن التً تحمً : اإلقالل من التعرض لعوامل الخطر المرتبطة بمكان العمل

 والنٌكل الزرنٌخ و تمنسألاالعمال من التعرض للمواد المسببة للسرطان ،مثال 

 تمنع التً القوانٌن. الرئة بسرطان إصابتهم خطر خفض على تساعد ،قد والكروم

 عن الناجم الرئة بسرطان اإلصابة خطر تقلٌل على تساعد العمل أماكن فً التدخٌن

 .السلبً التدخٌن

 خطر من ٌقلل قد الرادون ؼاز مستوٌات خفض: للرادون التعرض انخفاض 

 .السجائر مدخنً بٌن الرئة،وبخاصة بسرطان اإلصابة

 

 :الرئة سرطان حدوث خطر منتقلل  قد التالٌة العوامل

 عالٌة كمٌات ٌتناولون الذٌن األشخاص أن تبٌن الدراسات بعض: الؽذائً النظام 

 الذٌن أولئك من الرئة بسرطان اإلصابة خطر لدٌهمٌنخفض  الخضر أو الفواكه من

 .منخفضة كمٌات ٌتناولون

 

 ٌقل بدنً بنشاط ٌقومون الذٌن األشخاص أن تبٌن الدراسات بعض: البدنً النشاط 

 **.كذلك لٌسوا الذٌن الناس من الرئة بسرطان اإلصابة خطر لدٌهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.sahha.net/ar/news/view/153.html** 

http://www.sahha.net/ar/news/view/153.html
http://www.sahha.net/ar/news/view/153.html
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  المصادر والمراجع

 

www.alriyadh.com/932256                    

cancer-www.doctoori.net/cancer/lung 

ar/news/view/153.htmlwww.sahha.net/ 

 

 م 2006هــ  1427موسوعة المعارف العامة  ــ جسم اإلنسان الجزء الثانً الطبعة األولى 

   

 

 مصادر الصور 
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http://www.sahha.net/ar/news/view/153.html
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