
 

  

  سرطان الرئة

Lung Cancer  

 



 

؟ماهو سرطان الرئة  

هو نمو وتكاثر الخاليا السرطانية بطريقة عشوائية سرطان الرئة 

وغالبًا التدخين هو المسبب الرئيسي وغير متحكم فيها ، 

 لسرطان الرئة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ما هي انواع سرطان الرئة؟  

  الخاليا غير الصغيرة ذوسرطان الرئة: 

 وهو السرطان الشائع 

 

  ه صغيرال ذو الخاليا سرطان الرئة  

 

 

 

 

 الرئة 

 سرطان الرئة 

 سرطان ذو الخاليا الغير الصغيرة  

 سرطان ذو الخاليا الصغيرة  



 الخطر المسببة لسرطان الرئة ؟ ما هي عوامل

 

يالتدخين غالبًا ما يكون السبب الرئيس

الهواء التدخين السلبي الناتج عن استنشاق

مع المدخنين

 التعرض لغاز الرادون عن طريق تركيزه

العالي في المنزل و محيطه

العالج اإلشعاعي السابق للرئتين

 التاريخ الشخصي أو العائلي لإلصابة

بسرطان الرئة

تلوث الهواء



ما هي أعراض اإلصابة بسرطان الرئة؟  

في المراحل المبكرة اليسبب عالمات  في العادة سرطان الرئة

, ومن الممكن أن تشمل على:أو أعراض  

 

 

  

السعال المستمر

كحة دموية 

ضيق في التنفس

بحة في الصوت

ألم في الصدر واألكتاف 

شحوب وهزال و فقدان الوزن



ص سرطان الرئة؟ كيف يتم تشخي  

تذكر الكشف المبكر عن سرطان الرئة يزيد من فرصة نجاح 

.العالج  

 

 ةاالشعة السيني (x-ray)  عادة تكون أول فحص

 يقوم به الطبيب.

 ةشعة المقطعياال  (CT scan)  لعمل صورة

 مقطعية مفصلة. 

  بلغمالفحص.  

 ة من خاليا الرئةاخذ خزع. 

 

 

 

 



 ما هي طرق الوقاية من سرطان الرئة؟ 

 ابق بعيدًا عن التدخين. 

 اقلع عن التدخين. 

 تجنب التدخين السلبي. 

  اجراء الفحوص للكشف عن غاز الرادون في

 .المنزل ومحيطه

  تجنب التعرض للمواد المسرطنه في

 محيط 

 .العمل

 ة بانتظام.حافظ على ممارسة الرياض 

 تناول نظام غذائي غني بالفواكه و الخضار. 

 



 ماهو العالج ؟

  مرحلة في العالج الشفائي وخاصة الجراحة وهي أهم

 مبكراً عند كشف السرطان 

 العالج الكيميائي و االشعاعي.  

  العالج بأدوية متقدمة. 

 العالج التلطيفي.  
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 المراجعة والتدقيق:

  األورام قسمتمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 بمستشفى الملك فهد الجامعي.
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