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الرئتان هما الع�سوان اللذان ي�ساعدان الإن�سان على التنف�س، كما اإنهما ي�ساعدان على تو�سيل الأوك�سجني 

اإىل جميع خاليا اجل�سم.

اخلاليا ال�سرطانية هي خاليا غري طبيعية، كما اإن اخلاليا ال�سرطانية تنمو وتنق�سم اأ�سرع من اخلاليا

ال�ضحية.

الرئة عندما تتغري اخلاليا يف  الورم. يحدث �سرطان  ال�سرطانية منوًا ي�سمى  ُت�سكل بع�س اخلاليا  وقد 

الرئة وت�سبح غري طبيعية.

اآخر يف  اأو ع�سو  اإىل منطقة  الليمفاوي  النظام  اأو  الدم  بالرئة عرب  ال�سرطانية  اأن تنتقل اخلاليا  ميكن 

اجل�سم. وهذا يطلق عليه النتقال اأو النت�سار.

 

عوامل اخلطر

تكون معر�سًا ب�سكل اأكرب ل�سرطان الرئة يف احلالت 

التالية:

التدخني.  •
ا�ستن�ساق الدخان من املدخنني الآخرين.   •

اأو  الرادون  غاز  اأو  بالأ�سب�ستو�س  الت�سال   •
ا�ستن�ساق الكثري من الهواء امللوث.

�سرطان  من  يعاين  بالعائلة  �سخ�س  لديك   •
الرئة.

الأعرا�ض 

ل توجد غالبًا اأعرا�س ل�سرطان الرئة املبكر. 

ا�ست�سر طبيبك اإذا كنت تعاين من اأي من الأعرا�س التالية: 

�سعال ل ينقطع )كحة متوا�سلة(.  •
اإخراج دم مع ال�سعال.  •

�سيق التنف�س.  •
�سفري عند التنف�س.  •

فقدان ال�سهية وفقدان الوزن.   •
ال�سعور بالتعب ال�سديد.  •

اأنواع �سرطان الرئة

يوجد نوعان رئي�سيان ل�سرطان الرئة وكل منهما ينمو وينت�سر وُيعالج ب�سكل خمتلف: 

1. �سرطان الرئة ذو اخلاليا غري ال�سغرية - هذا هو النوع الأكرث �سيوعًا ل�سرطان الرئة،  فهو 
ينمو وينت�سر ب�سكل اأكرث بطئًا.

2. �سرطان الرئة ذو اخلاليا ال�سغرية - ينمو هذا النوع من �سرطان الرئة وينت�سر ب�سكل اأكرث 
�سرعة.

الرعاية

�سوف يجري طبيبك فح�سًا بدنيًا و�سوف يفح�س رئتيك من خالل اختبارات مثل:

.)X-ray( الأ�سعة ال�سينية على ال�سدر  •
.)CT( الأ�سعة املقطعية  •

.)MRI( الت�سوير بالرنني املغناطي�سي  •
.)PET( اأ�سعة الت�سويراملقطعي بالإ�سدار البوزيرتوين  •

	  



العينة  ت�سمى  الورم  ا�ستئ�سال عينات دقيقة من  يتم  ن�سيجية منك، حيث  اأخذ عينة  اأي�سًا  ميكن 

الن�سيجية ملعرفة نوع �سرطان الرئة املوجود. �سوف ت�ساعد هذه املعلومات طبيبك على التخطيط 

لعالجك. و�سوف تتم مناق�سة خيارات العالج معك.

ت�سمل طرق العالجات ال�سائعة ما يلي:

اجلراحة لإزالة الورم والن�سيج املجاور.  •
العالج الإ�سعاعي لقتل اخلاليا ال�سرطانية.  •

اأدوية العالج الكيماوي لقتل اخلاليا ال�سرطانية.  •
ا�ستخدام اأكرث من طريقة للعالج مع بع�سها البع�س.  •

ويف حال وجود اأي اأ�سئلة اأو ا�ستف�سارات ل تتردد يف مناق�ستها مع طبيبك اأو الفريق المعالج لك.

Also, you may have a biopsy done. Tiny samples of the tumor called a biopsy 
are taken to find the type of lung cancer that is present. This information will help
your doctor plan your treatment. Treatment options will be discussed with you. 

Common treatments include:
• Surgery to remove the tumor and nearby tissue.
• Radiation therapy to destroy cancer cells.
• Chemotherapy medicines to destroy cancer cells.
• A combination of the these treatments.

If you have any questions, please speak to your treating physician or health care 
provider.
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اإلى التوعية ولي�ست باأي حال من الأحوال بدياًل عن الرعاية الطبية  اإن المعلومات الواردة بهذه الن�سرة تهدف 

المتخ�س�سة لأغرا�ص الت�سخي�ص اأو العالج، ويجب الرجوع لالأطباء المعالجين لال�ستف�سار عن اأي اأمور اإ�سافية 

متخ�س�سة ولطلب ال�ست�سارة الطبية المتعلقة باأي م�سكلة محددة. 

This information is to be used for informational purposes only and is not intended as a 
substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please consult your 
health care provider for advice about a specific medical condition. A single copy of these 
materials may be reprinted for non-commercial personal use only.  


