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تمّكن جسم  التي  اإلنسان  الحيوية في جسم  األجهزة  أهم  التنفسي من  الجهاز  يعد 
اإلنسان من الحصول على حاجته من غاز األكسجني وتخلصه من غاز ثاني أكسيد الكربون، 
ويعتبر سرطان الرئة أخطر األمراض التي تصيب الجهاز التنفسي لإلنسان، وهو املسبب 
على  الضوء  ليسلط  الكتاب  هذا  تأليف  جاء  وقد  اإلنسانية،  املجتمعات  في  للوفاة  األول 
الحكومات  وكذلك  واألسر،  األفراد  كاهل  على  الثقيل  بعبئه  ينوء  الذي  الفتاك  املرض  هذا 
واملجتمعات، ويسبب املوت والهالك لطائفة واسعة من املصابني، وقد يسبب اإلعاقات آلخرين 
لو تأخر اكتشافه، أو أهمل التحري املبكر عنه وعالجه، وقد ينجو كثيرون من ويالته لو سنحت 

لهم الفرص املالئمة للكشف املبكر، والخضوع للمعالجات املالئمة. 

للجهاز  الوظيفي  التشريح  عن  األول  الفصل  يتحدث  فصول  ستة  الكتاب  يتضمن 
التنفسي، ويذكر الفصل الثاني مسببات سرطان الرئة، ويتطرق الفصل الثالث للحديث عن 
األعراض  لشرح  الرابع  الفصل  وُخِصص  تصنيفه،  وطرق  ومراحله  وأنواعه  الرئة  سرطان 
والعالمات املبكرة واملتأخرة واملضاعفات الناجمة عن هذا السرطان، وُيختتم الكتاب بفصليه 
الخامس والسادس للتحدث عن الوقاية من سرطان الرئة والتي تبدأ بالوقاية األساسية عبر 
التعزيز الشامل لصحة الفرد واألسرة واملجتمع، ثم الوقاية األولية التي تسعى ملكافحة جميع 
للتحري  التي تسعى  الثانوية  الوقاية  التي تعّرض اإلنسان لخطر اإلصابة، وكذلك  العوامل 
النهاية  والكشف املبكر من بني الفئات املعرضة ملخاطر اإلصابة والسيما املدخنني، ثم في 
تناول الكتاب طرق املعالجات املختلفة سواًء كانت معالجة كيميائية، أو مناعية، أو جراحية، أو 

شعاعية، وأخيرًا زراعة الرئة كعالج واعد يبشر باألمل.

نأمل أن يحظى هذا الكتاب باهتمام القّراء، وأن يكون سببًا في البدء بتغيير نمط حياتهم 
بما فيه خيرهم ومنفعتهم. 

وهلل ولي التوفيق،،، 

املقـدمــة

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
األمني العام املساعد
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• د. ناصر بوكلي حسن	

ــ جزائري الجنسية ، مواليد دمشق ــ عام 1960م.

ــ حاصل على بكالوريوس الطب ــ جامعة دمشق ــ عام 1985م. 

ــ حاصل على درجة االختصاص بالصحة العامة من وزارة الصحة السورية ــ عام 1991م.

ــ حاصل على شهادة البورد العربي في طب األسرة واملجتمع ــ عام 1998م. 

ــ حاصــل علــى دبـلـوم تعــليم املهن الطبيــة والصحيـة ــ كلية الطب البشري ــ جامعة قناة 
السويس ــ جمهورية مصر العربية ــ عام 2013م.

ــ يعمل استشاريًا لطب األسرة واملجتمع في املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية.

املؤلف فـي سطور
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بأنه عبارة عن مجموعة من   )Respiratory System( التنفسي  ُيعرف الجهاز 
األعضاء املسؤولة عن توفير غاز األكسجني لخاليا الجسم، وتخليصها من غاز ثاني 
أكسيد الكربون الذي تنتجه هذه الخاليا، فيما يعرف بعملية التنفس، وعملية التنفس 
عملية حيوية يتم فيها سحب غاز األكسجني من الهواء الجوي  )Respiration( هي: 
)عملية الشهيق(، ومن ثم إيصاله إلى خاليا الجسم املختلفة من خالل الدم، لتقوم 
الخاليا باستخدامه في عملية التمثيل الغذائي )األيض( وإنتاج الطاقة، ثم يعود الدم 
محماًل بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أكسدة الغذاء، فيقوم الجهاز التنفسي 
الزفير(. فغاز األكسجني مهم  )عملية  الدم وإخراجه إلى خارج الجسم  بسحبه من 
جدًا لحياة اإلنسان، ونقصه قد يكون سببًا في وفاته، وبما أن الجسم غير قادر على 
تخزين غاز األكسجني، فإنه من الضروري تزويده بهذا الغاز املهم بصورة مستمرة، 
حيث انقطاع وصوله للجسم ملدة دقائق معدودة )أربع دقائق في املتوسط( يؤدي إلى 
تلف خاليا الدماغ، وبالتالي الوفاة، بينما يمكن أن يعيش اإلنسان بدون طعام لعدة 

أسابيع، وبدون ماء لعدة أيام.
إن الوظيفة الجوهرية لجهاز التنفس هي تهيئة اللقاء بني الهواء املوجود بالرئتني 
وبني دم الشعيرات الدموية املحيطة بها، حيث يأخذ الدم من الهواء غاز األكسجني 
ويعطيه غاز ثاني أكسيد الكربون )عملية تبادل الغازات( ومن أجل ذلك يتمتع الجهاز 

التنفسي بصفتني مذهلتني تمكنانه من األداء املتقن واملستمر لوظيفته وهما:
• القدرة على سحب الهواء إلى داخل الرئتني، ثم طرده منهما عبر عمليتي الشهيق 	

والزفير.
• وجود أنابيب وأوعية كثيرة التفرع تنتهي فريعاتها الدقيقة بحجرات دقيقة متناهية 	

التي  الرقيقة  الغازي عبرها من خالل جدرها  التبادل  ُتجرى عملية  في الصغر 
تسمى الحويصالت الهوائية. 

الفصل األول
التشريح الوظيفي للجهاز التنفسي 
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أقسام الجهاز التنفسي 
األنف  هي:  الرئتني  إلى  الهواء  تنقل  أعضاء  عدة  من  التنفسي  الجهاز  يتكون 
والبلعوم، والحنجرة، والرغامى )القصبة الهوائية( والشعبتان الهوائيتان وفروعهما. 

شكل يوضح تشريح الجهاز التنفسي.

)Nose( أوالً: األنف

ُيعد التجويف األنفي الفتحة الخارجية الرئيسية للجهاز التنفسي، ويشكل بداية 
مجرى الهواء، وهيكل األنف هو عبارة عن مجموعة من العظام والغضاريف يغطيهما 
من الخارج الجلد، ويتصل األنف مع الخارج بالفتحتني األنفيتني وهما مبطنتان بغشاء 
مخاطي مهدب، ويغطي سطح التجويف األنفي مادة مخاطية وشعيرات دموية وأشعار 
صغيرة لتحمي الجهاز التنفسي من أية مادة غريبة تدخل إليه مع الهواء، كما يقوم 

البلعوم

القصبة الهوائية

التجويف 
األنفي

التجويف 
الفمي

املنخر

الحنجرة

الحجاب 
الحاجز

الشعبة الهوائية 
اليمنى

الشعبة الهوائية 
الرئة اليمنىاليسرى

الرئة اليسرى
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األنف بتعديل درجة حرارة الهواء املستنشق بناء على حاجة الجسم. وتصفية الهواء 
العديدة،  تجاويفه  داخل  املوجودة  الدقيقة  وأهدابه  الرفيعة  بأشعاره  الشوائب،  من 
وبعد تنقية الهواء يدخل إلى عمق األنف لترطيبه. وفي هذه األثناء يقوم الدم املوجود 
داخل الشعيرات الدموية بتجويف األنف بتدفئة الهواء ليتالءم مع درجة حرارة الجسم 

الداخلية.

إلى جانب األهمية الجمالية لألنف والتي تعطي الوجه مالمحه الخاصة، فوظيفته 
في الجهاز التنفسي يصعب االستغناء عنها، فهو يستطيع شم الهواء قبل دخوله إلى 
ذات  بمواد  امللوث  املكان  بمغادرة  قرارًا سريعًا  يتخذ  اإلنسان  وربما يجعل  الرئتني 
رائحة خاصة. فاألنف ليس مجرد مدخل ومخرج للهواء، وإنما هو عضو شم، وجهاز 

يعدل درجة حرارة الهواء وتنقيته من شوائب عديدة. ويساعد على ذلك:

فتحتا األنف اللتان تحرسهما شعيرات تحجز الشوائب التي قد يحملها الهواء، . 1
دقيقة  مجهرية  أهدابًا  وتحمل خالياه  املخاط  يفرز  بغشاء  مبطن  األنف  أن  كما 
تنظف  وبالتالي  الخارج،  واملخاط نحو  الدقيقة  لدفع األجسام  باستمرار  تتحرك 

الهواء املستنشق وتخلصه من بعض ملوثاته.

تجويفا األنف مزودان بدهاليز ملتوية وبثنايا وطيات أفقية تزيد من مساحة األنف . 2
كثيرًا، وتقلل من حدة اندفاع الهواء إلى الجهاز التنفسي.

تبطن الغشاء املخاطي لألنف شعيرات دموية كثيرة تجعل الهواء دافئًا إذا كان . 3
التي قد  الدقيقة  إذا كان جافًا، ويتصيد الشوائب  باردًا، كما أن املخاط يرطبه 

تكون عالقة به.

االستشعار بالروائح، فاملخاط الذي يفرزه األنف يذيب املواد املتطايرة واملتبخرة . 4
التي يحملها الهواء فتتحسسها بعض الخاليا املتخصصة واملنتشرة في بعض 
تنبيه  الشم عن طريق  تعمل حاسة  أن  أجل  املخاطي لألنف من  الغشاء  مناطق 

النهايات الحسية لفروع العصب الشمي.

)Pharynx( ثانيًا: البلعوم

القصبة  األمام  به من  تتصل  والغذاء.  للهواء  أنبوبي عضلي، مشترك  هو ممر 
الهوائية ومن الخلف املريء، كما تتصل بالبلعوم فتحات هي: فتحة الفم، فتحتا األنف 
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الخلفيتان، فتحتا نفير إستاكيوس في كل أذن وسطى، وفتحة الحنجرة. يمر الهواء من 
األنف إلى البلعوم الذي ينقسم إلى ثالثة أجزاء هي: البلعوم الفموي، والبلعوم األنفي، 
والبلعوم الحنجري، وجدار البلعوم رقيق يسمح له بالقيام بوظيفة البلع، حيث تفتح 
عضلة البلعوم أمام البلعة الغذائية، ثم تنقبض فوقها فتدفعها لتهبط باتجاه املريء. و 
يقوم الحنك الرخو بوظيفة صّمام يغلق الجزء الفموي من البلعوم عن الفم أثناء املضغ 
حتى ال يعاق التنفس، و يفصل الجزء الفموي عن الجزء األنفي من البلعوم أثناء البلع 
حتى ال تمر بعض جزيئات الطعام إلى األنف. وهو يؤدي دورًا في تغيير نبرة الصوت 
أثناء الكالم، ويعجز اإلنسان عن الكالم لوال اتصال البلعوم بالفم، إذ يتعذر إخراج 

الكالم من األنف.

)Larynx( ثالثًا: الحنجرة

هي عضو غضروفي، تقع الَحْنجرة في مقدمة الرقبة أسفل مكان انقسام البلعوم 
حيث تقوم بربط البلعوم والقصبة الهوائية معًا، تمتد في داخلها ثنيات غشائية عضلية 
تكّون الحبال الصوتية، لذا يطلق عليها اسم صندوق الصوت، ويسد الحنجرة عند بلع  

الطعام غضروف لسان املزمار. تؤدي الحنجرة ثالث وظائف، وهي:

لسان  الحلق، سُيغِير  باتجاه  للخلف  الطعام  ويدفع  اللسان  يتحرك  عندما  البلع:  ــ 
املزمار موضعه بحيث يسّد الحنجرة، كي يمنع استنشاق أي أجسام صلبة إلى مجرى 
التنفس أثناء عملية البلع، وتساعد حركة الحنجرة إلى أعلى، وإلى األمام على فتح 
املريء لتسهيل عبور املواد التي ابتِلَعت، وتسهم الحنجرة كذلك في حماية الُرغامى 

)القصبة الهوائية( من دخول الطعام إليها.

ــ التنفس: تبتعد الحبال الصوتّية عن بعضها أثناء الشهيق والزفير، ويتوسع املجرى 
التنفسي لتيسير عبور الهواء إلى الرئتني. 

ــ إنتاج الصوت: تحتوي الحنجرة على الحبال الصوتية املسؤولة عن إصدار الصوت، 
واآلالت املوسيقية كلها تكاد تشبه الحنجرة في أسلوب إنشاء األصوات، إذ عندما 
تقترب الحبال الصوتّية والغضروف الهرمّي من بعضها، وتهتز بتأثير الهواء الصاعد 
من الرئتني، تنقل الحنجَرة هذا التأثير، وُتغير من توُتّر هذه الحبال واهتزازاتها، ومن 

ثم تصدر األصوات املختلفة.
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)Trachea( )رابعًا: القصبة الهوائية )الرغامى
يمر الهواء من الحنجرة إلى القصبة الهوائية، هي عبارة عن أنبوب ُأسطواني 
القصبة  ولكن  لها،  األمامية  الناحية  تدعم  دائرية  شبه  حلقية  غضاريف  ذو  الشكل 
الهوائية ذات حلقات غضروفية  ناقصة من الخلف حيث يجاورها املريء، وهذا يسمح 
الناحية  بينما توجد في  البلع،  أثناء  الهوائية  القصبة  بالتمدد والضغط على  للمريء 
نهايات  تصل  مرنة  ليفية  وأربطة  ملساء  عضالت  املريء  إليها  يستند  التي  الخلفية 
الغضاريف ببعضها؛ أما وظيفة الغضاريف فهي منع توسع تجويف القصبة الهوائية 
أكثر مما ينبغي، وتحافظ العضالت واألربطة على قطر مناسب لتجويفها وتعمل على 

انقباض هذه العضالت. 
إن تَضُيّق تجويف القصبة الهوائية يؤدي دورًا في السعال، كما يسهم انقباض 
العضالت في تنظيف مجرى التنفس. يبطن تجويف القصبة الهوائية غشـاٌء مخاطي 
الخارج  نحو  وتدفعها  ترافقه،  التي  والجزيئات  الغبار  تستوقف  مخاطية  أهداب  ذو 

كاملكنسة. 
شعبتني  أو  قصبتني،  إلى  الحنجرة  من  مسافة  بعد  الهوائية  القصبة  تتفرع 
مجموعها  ويشكل  الشجرة،  كأغصان  فأصغر  أصغر  فروع  إلى  بدورهما  تتفرعان 

الشجرة القصبية أو الشعب و الشعيبات الهوائية.

 (Primary Bronchus and الشعبتــان الهوائيتـــان وفروعهمــا خامسًا: 
 Bronchioles)

تبدأ هذه الشجرة التنفسية بالقصبة الهوائية التي تمتد في العنق وأعلى الصدر 
تدخل كل منهما  حوالي عشرة سنتيمترات، ثم تتفرع إلى شعبتني )يمنى ويسرى( 
إحدى الرئتني. وتتفرع كل شعبة إلى شعب ثانوية، وهي ثالث شعب ثانوية في الرئة 
اليمنى تذهب كل واحدة إلى فص من فصوصها الثالثة، وشعبتان ثانويتان في الرئة 
اليسرى تذهب كل واحدة إلى فص من فصيها االثنني، ثم تتفرع الشعب الثانوية نحو  
عشرين مرة إلى فروع تتصاغر كلما أوغلت في الرئة حتى تنتهي إلى فريعات دقيقة 
تسمى الشعيبات أو القصيبات. وتنتهي كل شعيبة بمجموعة عنقودية من غرف كروية 
هي الحويصالت التنفسية، وتحيط الشعيرات الدموية إحاطة وثيقة بهذه الحويصالت 
وكالهما جدره رقيقة للغاية وهي وحدها التي تفصل بني الدم والهواء ولذلك سرعان 

ما يحدث التبادل الغازي بينهما بسهولة ويسر.
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وعددها  شاسعة  مساحتها  الفّعال،  التنفسي  الجزء  هي  الرئوية  الحويصالت 
هائل جدًا يبلغ نحو 350 مليون. إن جدر الشعبتني الرئيستني وأفرعهما الكثيرة مزودة 
ملرور  باستمرار  مفتوحة  تجعلها  غضروفية  بحلقات  ومزودة  مهدب  مخاطي  بغشاء 
الهواء. أما جدر الشعيبات أو القصيبات الفرعية، فهي خالية من الحلقات الغضروفية 
واألهداب، ولكنها مزودة بعضالت ال إرادية توسعها وتضيقها عند الشهيق والزفير، 
وفق  اتساعها  ينظم  الذي  الذاتي  العصبي  الجهاز  وقوعها تحت سيطرة  فضاًل عن 

حاجات الجسم املتغيرة.

دور القصبات والحويصالت الهوائية في التنفس

ليست القصبات الرئوية مجرد قنوات مرور وحسب، بل تقوم بدور في عمليتي 
الشهيق والزفير، فأثناء الشهيق تتطاول وتتسع إلى أقصى حد كي يمر الهواء فيها 
بسهولة ويسر، بينما في وقت الزفير يقل طولها وقطرها بفعل ارتفاع الضغط داخل 
القفص الصدري لإلسراع في طرح الهواء، وكذلك تقوم الحويصالت الهوائية بدور 
مهم ورئيسي في تبادل الغازات بينها وبني الدم املوجود بالشعيرات الدموية ويساعدها 

على ذلك رقة جدارها، مما يساعد على إنجاز هذه العملية في وقت قصير جدًا.

(Lungs) سادسًا: الرئتان
توجد الرئتان في التجويف الصدري محاطتني بالغشاء البلوري، وداخل حجرة 
جدرانها تتكون من األضالع وعظم القص والعمود الفقري، وكل رئة تشبه املخروط 
تقريبًا، تقع قمته إلى أعلى خلف عظمة الترقوة مباشرة. تمأل كل رئة الجانب الذي 
تشغله من التجويف الصدري على مقربة من غشاء التأمور الذي يحيط بالقلب. وقاعدة 
هذه الحجرة املخروطية هي عضلة الحجاب الحاجز الذي يفصل تجويف الصدر عن 

أعضاء البطن. 
الرئتان عضوان إسفنجيان مرنان يشتمالن على الشجرة القصبية التي تنتهي 
بالحويصالت الهوائية. وينقسم جوف كل حويصلة إلى عدد من األسناخ الرئوية التي 
تزيد من سعة السطح الداخلي للهواء. تجتمع األسناخ لتشكل حويصالت، وتجتمع 
الحويصالت لتشكل كتاًل هرمية تدعى الفصيصات الرئوية. وعددها ثالثة في الرئة 
اليمنى وفّصان فقط في الرئة اليسرى، نظرًا لوجود القلب بجانبها في نفس الحيز 

داخل القفص الصدري.
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يتكون نسيج الرئتني إضافة لفروع القصبتني والحويصالت من أنسجة أخرى 
بالتمدد  لها  تسمح  التي  املرنة  األلياف  بعض  ومن  وتدعمها،  تضمها  أخرى  رقيقة 
واالنكماش استجابًة لدخول الهواء وخروجه؛ مما ُيكسب الرئتني قوامًا إسفنجيًا ووزنًا 

خفيفًا.

الحويصالت الهوائية )األسناخ( 

الحويصالت الهوائية أو األسناخ هي املكان الذي يحدث فيه تبادل الغازات بني 
الرئتني واألوعية الدموية الرئوية الدقيقة، والطبيعة الفيزيولوجية والتشريحية لألسناخ 
تسمح لها بأداء هذه الوظيفة ألنها ذات جدار رقيق جدًا، ومحاطة بشبكة من الشعيرات 
الدموية مساحتها حوالي 70 مترًا مربعًا، وتؤدي الحويصالت الهوائية دورًا مهمًا في 
التنفس، وذلك بفضل مرونة جدرانها واأللياف املرنة بينها، كما أن تجويفها تبطنه مادة 
 )Surfactant( بالسطح  الفاعل  تسمى  ومرونتها  الرئة  مطاطية  على  تحافظ  مخاطية 
والتي تفرزها خاليا خاصة، وهذه املادة ذات توتر سطحي عاٍل يعمل على إبقاء هذه 
الحويصالت متمددة عند الزفير، وتعمل كذلك على تجديد ما يتلف بها من خاليا. فلو 

أغلقت هذه الحويصالت يصعب فتحها. 

 )Pleural membrane( الغشاء الجنبي

الغشاء  أو  الجنبة  أو  الجنبي  الغشاء  يدعى  طبقتني  ذو  غشاء  رئة  بكل  يحيط 
تلتصق  بينما  بالرئة،  الغشاء  من هذا  )الحشوية(  الداخلية  الطبقة  تلتصق  البلوري، 
الطبقة الخارجية )الجدارية( بالوجه الداخلي للقفص الصدري وتفصلها عنه، ويفرز 
الغشاء الجنبي بني طبقتيه سائاًل شفافًا يقلل من االحتكاك أثناء التنفس؛ مما يسهل 
حركة الرئتني، ويكون ضغط السائل بني الطبقتني أقل بقليل من ضغط الهواء داخل 
الرئتني، وهذا الفرق البسيط في الضغط يجعل الرئتني منتفختني إلى حد ما حتى في 
حالة الزفير )االنكماش(. تلعب الجنبة بطبقتيها على دعم الرئتني والجدار الصدري، 
تنقلها من جدار  التي  بالحركة  لها  و تسمح  األعظمي،  بالتمدد  للرئتني  وهي تسمح 
القفص الصدري، وعند حدوث ثقب في الغشاء البلوري، أو الجنبة يدخل الهواء بني 

الطبقتني، فتنكمش الرئة ويتوقف نشاطها.



- 8 -

سرير الشعيرات

وريد رئوي

فص علوي

شريان رئوي دهليز السنخ
أسناخ

غشاء مخاطي
غدة مخاطية

نفق ِسْنِخّي

أكياس ِسْنِخيَّة

نسيج ضام

الغضروف الدرقي
الحبال الصوتية

لسان املزمار

قصبة اللسني
جؤجؤ الرغامى

البلعوم
جوف الفم

دهليز األنف

جوف األنف
الجيب الوتدي
الجيب الجبهي

الفص السفلي
قصبة اللسني
الثملة القلبية
الشق املائل
اليسرى السفلى

اليسرى العليا
قصبة فصية

القصبتان الرئيسيتان
 )اليمنى واليسرى(

قصبة متوسطة

الرغامى
قمة الرئة

الحجاب الحاجز

الفص السفلي

غضاريف الرغامى

الفص األوسط
الشق املائل

الشق األقفي
اليمنى السفلي
اليمنى الوسطى
اليمنى العليا

الفص العلوي
قصبة فصية

شكـل يوضح األقسام التشريحية للجهاز التنفسي، وخاصة الحويصالت الهوائية، 
أو األسنـــاخ وهــي املكــان الذي يحدث فيه تبادل الغازات.

األوعية الدموية الرئوية

يخرج الشريان الرئوي من البطني األيمن في القلب ثم ينقسم إلى قسمني ينفذ 
كل منهما إلى رئة، ويسير محاذيًا للقصبة الهوائية، ثم يتفرع مثل تفرعها حتى ينتهي 
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في محيط الحويصالت الهوائية )األسناخ(، فيتشكل حولها شبكات دموية شعيرية 
غزيرة، وينتج عن اجتماع الشعيرات فروع وريدية تتالقى فتشكل وريدين من كل رئة، 
كانت جدران  وملا  بالقلب  األيسر  األذين  في  األربعة وتصب  الرئوية  األوردة  وتخرج 
الحويصالت الرئوية رقيقة جـدًا، فيكون الدم فيها وهــواء الحويصــالت الهوائيــة على 
اتصــال مباشــر بسطح واســع جــدًا، ويحــدث عندهــا التبــادل الغــازي الرئــوي 

)تبادل األكسجني وثاني أكسيد الكربون بني الشعيرات الدموية والخاليا(.

وظائف الجهاز التنفسي
يقوم الجهاز التنفسي بالوظائف التالية :

أواًل: التنفس وتبادل الغازات، بمعنى تزويد الجسم بغاز األكسجني من الجو ليصل 
في  لألكسجني  الجزيئي  الضغط  فرق  بفضل  الرئتني،  في  أكسدته  ثم  الرئتني،  إلى 
الحويصالت الهوائية عنه في األوعية الدموية، وإخراج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي 
يتولد في الجسم بسبب عمليات االستقالب )التمثيل الغذائي( واأليض، وذلك بفضل 

فرق الضغط الجزيئي له في الخاليا واألوردة والحويصالت الهوائية.
التوازن الحامضي ــ القاعدي، أو الرقم  ثانيًا: املحافظة على استقرار الباهاء أي: 

.)pH( الهيدروجيني
الزائدة نتيجة لعمليات  ثالثًا: املحافظة على حرارة الجسم، والتخلص من الحرارة 
ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  الغذائي(؛  )التمثيل  الجسم  داخل  والبناء  والهدم،  االحتراق 
درجة حرارة الجسم الداخلية؛ فيعمل بعدة طرق للتخلص من الحرارة الزائدة، يتم 

ذلك بمساعدة الجهاز العصبي، والغدد الصماء، الرئتني.
رابعًا: توليد وإنتاج األصوات املختلفة من خالل مرور الهواء على الحبال الصوتية.

خامسًا: حاسة الشم، من خالل التعّرف على الروائح بواسطة املستقبالت الشمية 
املوجودة في األنف. 

رحلة الهواء داخل الرئة 
ينقل الجهاز التنفسي غاز األكسجني من الهواء الجوي إلى داخل الجسم بهدف 
العجيبة  رحلته  يبدأ  ثم  والفم،  األنف  من خالل  الهواء  يدخل  الحياة،  على  املحافظة 
داخل الجسم. يمر هواء الشهيق عبر القصبة الهوائية والشعبتني الرئيسيتني اللََّتني 
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تتفرعان منها قبل الدخول إلى الرئتني، وتكّون كل شعبة رئوية كثيرًا من االنقسامات، 
والتي تتفرع إلى ُشعيبات أصغر فأصغر لتنتهي بعدٍد كبير من الحويصالت الهوائية 
مع الشعيرات  أو األسناخ املبطنة بأغشيٍة رقيقٍة جدًا يجري عبرها "تبادل الغازات" 
الدموية التي تحيط بالحويصالت الهوائية. معتمدًا في النقل على خاليا الدم الحمر 

التي تحتوي على جزيئاٍت متحدة باألكسجني تسمى الهيموجلوبني.

الرئتني  تحت  الكائن  الحاجز  والحجاب  بني األضالع  الوربية  العضالت  تعمل 
على تشغيل الرئتني كالكير أي: كمنفاخ الحداد، بحيث يسحب الهواء إليهما، ثم يخرج 
منهما في فتراٍت منتظمة من الشهيق والزفير. أثناء عملية الشهيق ينقبض الحجاب 
الحاجز، وهو عضلٌة مهمٌة في عملية التنفس تفصل بني التجويف الصدرّي والتجويف 
وبالتالي  الصدري،  القفص  يزيد من حجم  مما  انقباضه؛  عند  تحدبه  فيقل  البطنّي، 
الضغط  انخفاض  إلى  الرئتني  ازدياد حجم  يؤدي  ثم  ومن  وعرضيًا،  طوليًا  الرئتني 
في الحويصالت الهوائية، فيصبح الضغط في الحويصالت الرئوية أقل من الضغط 
الرئتني،  داخل  األكسجني  واندفاع  دخول  إلى  يؤدي  مما  )الضغط سلبي(؛  الجوّي 

وحدوث عملية الشهيق.

وفي املقابل، يحدث العكس تمامًا أثناء عملية الزفير، إذ ينبسط الحجاب الحاجز، 
ويقلل بذلك من حجم القفص الصدري والرئتني، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الضغط 
في الحويصالت الهوائية، فيصبح الضغط في الحويصالت الرئوية أعلى من الضغط 
الجوّي؛ مما يؤدي إلى خروج الهواء من الرئتني والتخلص من ثاني أكسيد الكربون 
الدموية  األوعية  تنتقل  الرئتني  إلى  األكسجني  يصل  وعندما  الزفير.  عملية  وحدوث 
الغنية باألكسجني إلى القلب، واألوعية الدموية الدقيقة التي تنتشر في جميع أنحاء 
الجسم، وتصل إلى كل خلية من خالياه؛ لتعطيه األكسجني وتخلصه من ثاني أكسيد 

الكربون. 

التنفس..من ينظمه ؟
لدى  الدقيقة  في  مرة   )20 ــ   10( من  اإلنسان  في جسم  التنفس  عملية  تتكرر 
الشخص البالغ، واملنظم الرئيسي لحركات التنفس هو مركز التنفس الكائن في جذع 
الدماغ الذي يتحكم في قوة حركة عضالت الصدر والحجاب الحاجز ويعاونه في ذلك 
التنفسية واتساعها، فعند  الذي يتحكم في تضيق املسالك  الذاتي  الجهاز العصبي 
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دخول الهواء إلى الرئتني في أثناء الشهيق يزداد ضغط الهواء على جدار الرئتني، تتأثر 
املستقبالت العصبية في جدر الحويصالت الهوائية فترسل إشارات )سياالت عصبية( 
التنفسية  العضالت  فترتخي  عمله  يثبط  وهذا  الدماغ،  في جذع  التنفسي  املركز  إلى 

ويحدث الزفير.
املتغيرات  من  لعدد  تبعًا  التنفس  معدل  بتغيير  الدماغ  في  العليا  املراكز  تقوم 
درجة  وتغير  والبلع،  والعطاس،  والنوم،  والغناء،  الكالم،  أثناء  مثل:  الفيزيولوجية، 
التنفس بسبب تعاطي الكحول، وبعض املواد  الحرارة والحمى، وكذلك يتغير معدل 

اإلدمانية األخرى، واالنفعال العاطفي والسعال.
يمكن أن تتسبب إصابة مراكز تنظيم التنفس في اضطرابات تنفسية مختلفة قد 
تتطلب تهوية ميكانيكية مساعدة. ربما يكون سبب االختالل في مركز الجهاز التنفسي 
يكون  وقد  بالدماغ،  الدموية  التروية  نقص  أو  تلف،  أو  أو صدمة،  ورم،  عن  ناجمًا 
تحفيز  يمكن  واملهدئات، كما  األفيونية  املواد  ذلك  بما في  األدوية  االضطراب بسبب 
مستقبالت  أيضًا  وهناك  األمفيتامني.  مثل:  األدوية  بعض  طريق  عن  التنفس  مراكز 
األورطي  الشريان  في جدار  توجد  التنفس  عملية  بتنظيم  لها عالقة  كيميائية حسية 
والشريانني السباتيني في الرقبة. والتي تتأثر بالتغيرات الكيميائية في الدم، وتكثر في 
هذه املستقبالت نهايات عصبية تنبه في حالة التركيز املنخفض جًدا لألكسجني في 
الدم، والتركيز املرتفع لثاني أكسيد الكربون فيه، فترسل سياالت عصبية إلى املركز 
التنفسي الذي يرسل إشارات عصبية إلى العضالت التنفسية لتنقبض. وبالتالي تزيد 

من عملية التنفس.

غاز ثاني أكسيد الكربون هل يثبط التنفس؟

يؤثر تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو كثيرًا على معدل التنفس، فعندما تكون 
نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء املستنشق طبيعية )0.05%( ال يحصل أي تغيير 
على معدل التنفس، ويكون ضمن الحدود الطبيعية )10 ــ 20 مرة/ دقيقة(، ولكن إذا 
التنفس  يزداد عمق   %3 إلى  التنفس  الكربون في هواء  ثاني أكسيد  ارتفعت نسبة 
وتبقى سرعته بطيئة، ويدعى ذلك زيادة التهوية. وإذا ارتفعت نسبته إلى حوالي %5 
تزداد سرعة التنفس وعمقه. أما إذا ارتفعت نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي 
وقد  والهمود،  بالخمول  وتصاب  بطيئة  والتنفسية  الدورانية  الوظائف  فتصبح   ،%6

يحدث الصداع والدوار واإلغماء.
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معدل التنفس

يختلف عدد املرات التي يتنفس فيها اإلنسان بحسب العمر والجنس والحالة 
الجهاز  ويقوم  نفس،  ألف   20 حوالى  اليوم  في  نتنفسه  ما  ومتوسط  الفيزيولوجية، 
أية  ودون  الجهد  من  األدنى  بالحد  السليم  الشخص  عند  املستمر  بعمله  التنفسي 
خالل  من  رسالة  إرسال  طريق  عن  التنفس  عملية  ببدء  الدماغ  يقوم  حيث  معاناة، 
األعصاب إلى الحجاب الحاجز والعضالت ما بني األضالع )العضالت الوربية( التي 

تسمح في نهاية املطاف للرئتني بالتوسع وبداية عملية الشهيق.
يتراوح معدل التنفس عند الذكر البالغ السوي بني )13 ــ 18( دورة في الدقيقة 
وفي املتوسط )16( دورة في الدقيقة، ويزداد هذا املعدل في حاالت ارتفاع الحرارة 
والعمل، وهو عند املرأة أكثر منه عند الرجل بدورتني، وكذلك يختلف معدل التنفس عند 
األطفال الذي يكون سريعًا عند الوالدة ويبلغ حوالي 40 دورة في الدقيقة ثم يتناقص 

تدريجيًا مع مرور الشهور والسنوات.

التنفس بني الشهيق والزفير
حركة  أولها  ميكانيكية،  ظواهر  خالل  من  الرئتني  داخل  الهواء  تجديد  يجري 
الشهيق  أثناء  الصدري  القفص  حجم  تغيير  على  تعمل  التي  التنفسية  العضالت 
عملية  وتنقسم  الرئوية،  والجنبة  التنفسية  املسالك  مقاومة  على  التغلب  ثم  والزفير، 
التنفس إلى مرحلتني متتابعتني متالحقتني ومستمرتني، هما الشهيق والزفير. تستغرق 

مرحلة الشهيق وقًتا أطول من مرحلة الزفير، وثمة لحظة توقف عند نهاية الشهيق.

 (Inspiration) أواًل: عملية الشهيق
وهي عملية فاعلة تتطلب جهدًا من أعضاء الجهاز التنفسي، والسيما العضالت 
إلدخال الهواء إلى الرئتني. إن القوة الفعالة التي ُتحدث الشهيق ليست في الرئتني 
نفسها، بل تكمن في حركة عضالت القفص الصدري والحجاب الحاجز. إذ تتقلص 
عضلة الحجاب الحاجز فتهبط ألسفل، فيتسع القفص الصدري عموديًا أو طوليًا ويقل 
الضغط داخل الرئتني إلى أن يصبح أقل من الضغط الجوي فيندفع الهواء داخلهما.
أما العضالت الوربية الخارجية فتعمل على رفع عظم القص ودفعه لألمام؛ مما يزيد 

من حجم القفص الصدري من األمام للخلف وجانبيًا.
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تدفع عضالت الصدر عند انقباضها األضالع املائلة إلى أعلى وإلى الخارج وفي 
الوقت نفسه ينقبض الحجاب الحاجز ويقل تحدبه وبذلك يتسع التجويف الصدري إلى 
أسفل وإلى األمام وإلى الجانبني ويترتب على ذلك تغيرات تحدث في البطن أيضًا. إذ 
يزيد الضغط داخل تجويف البطن فتدفع األحشاء الداخلية جدار البطن املرتخي إلى 
األمام، ونتيجة التساع التجويف الصدري تتمدد الرئتان ملنع وجود أي فراغ بينهما 
املوجود  الهواء  في ضغط  انخفاض  الرئتني  تمدد  على  ويترتب  الصدر،  جدار  وبني 
فيهما ومن ثم يندفع الهواء الجوي الذي يفوقه ضغطًا إلى داخل الرئتني حتى يتعادل 

الضغطان الداخلي والخارجي.

(Expiration) ثانيًا: عملية الزفير
تلقائية  أو  عملية سلبية  وهي  الرئتني،  خارج  الهواء  منفعلة إلخراج  عملية  هي 
الشهيق   لعملية  تابعة  وتأتي كنتيجة  بدون مجهود عضلي،  تتطلب جهدًا، وتحدث  ال 
الوربية  والعضالت  البطن  عضالت  تتدخل  االضطرارية،  الحاالت  بعض  باستثناء 
الداخلية لتضيق القفص الصدري، فيرتفع الضغط داخل الرئتني فيطرد الهواء منهما 

عبر املمرات الهوائية خارج الجسم.
يحدث انكماش تجويف الصدر بسبب ارتخاء عضالت الصدر والحجاب الحاجز 
وارتداد األضالع وتقاربها، ومن ثم تعود الرئتان إلى االنكماش بمرونتهما الطبيعية، 
ويترتب على هذا كله طرد الهواء من الرئتني بهدوء وسهولة ودون انكماش دائم للرئتني.

يدخل 
الهواء

في حالة الّشهيق

يّتسع 
القفص 
الّصدري

تتمّدد 
الّرئة

يرتفع 
الّصدر

شكل يوضح عملية الشهيق.
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يخرج 
الهواء

في حالة الزفير

يضيق 
القفص 
الّصدري

ينخفض 
الّصدر

تتقّلص 
الّرئة

شكل يوضح عملية الزفير.

التبادل الغازي
ر التبادل الغازي بني الدم وهواء الحويصالت وفقًا لقوانني الفيزياء املعتادة  يفسَّ
في انتشار الغازات دون االعتماد على نقل إيجابي أو أي نشاط خلوي. بصفة عامة  
األقل  الضغط  إلى  األعلى  الضغط  من  التنفس  عملية  في  الرئتني  إلي  الهواء  ينتقل 
الهوائية  الحويصالت  أن الضغط في  للرئتني بسبب  الهواء  الشهيق ويدخل  فيحدث 
يكون أقل من الضغط الجوّي. وكذلك عندما يصبح الضغط الجوّي أقل من الضغط 

في الرئتني تحدث عملية الزفير ليخرج الهواء إلى الحيز ذي الضغط األقل.

مراحل التبادل الغازي

 تمر عملية التبادل الغازي بأربع مراحل هي:
تبادل الغازات بني الهواء الجوي والحويصالت الهوائية )التهوية الرئوية(.. 1
والشعيرات . 2 الهوائية  الحويصالت  بني  الكربون  أكسيد  وثاني  األكسجني  تبادل 

الدموية.
نقل األكسجني وثاني أكسيد الكربون في الدم.. 3
تبادل األكسجني وثاني أكسيد الكربون بني الشعيرات الدموية والخاليا.. 4

لتوه  الهوائية قد جاء  بالحويصالت  الدموية املحيطة  الشعيرات  الدم في  يكون 
من أنسجة الجسم بعد أن استهلكت معظم ما كان يحمل من أكسجني وجرى تحميله 
فيها،  الغذاء  وأكسدة  الناتج من عمليات االستقالب واأليض  الكربون  أكسيد  بثاني 



- 14 -- 15 -

ونظرًا ألن التركيز النسبي لجزيئات األكسجني يكون في الحويصالت الهوائية أعلى 
منه في الدم؛ لذا ينتشر األكسجني من الحويصالت إلى الدم )وخاصة الهيموجلوبني 
داخل كريات الدم الحمر(. بينما يكون التركيز النسبي لجزيئات ثاني أكسيد الكربون 
في الدم أعلى منه في الحويصالت الهوائية، فينتشر ثاني أكسيد الكربون من الدم 

)وخاصة الهيموجلوبني في كريات الدم الحمر( إلى الحويصالت الهوائية.

يتجه الدم غير 
املؤكسج إلى الرئتني

يتجه الدم املؤكسج 
إلى أعضاء الجسم

يتجه الدم غير 
املؤكسج إلى القلب

يتجه الدم املؤكسج 
إلى القلب

الرئتان

القلب

أعضاء الجسم 
املختلفة

شكل يوضح املقصود بعملية التنفس وتبادل الغازات.

الحويصالت  هــواء  مع  له  يحدث  ما  عكس  والــدم  الجسم  أنسجة  بني  ويحدث 
الهوائية، إذ تستمر أعضاء وأنسجة وخاليا الجسم املختلفة في استهالك األكسجني 
وإطالق ثاني أكسيد الكربون، فإن األكسجني ينتشر من هيموجلوبني الكريات الحمر في 
الدم إلى األنسجة. بينما ينتشر ثاني أكسيد الكربون من األنسجة إلى هيموجلوبني الدم.

الهيموجلوبني .. الحامل املزدوج )األكسجني وثاني أكسيد الكربون(

• التي تحيط 	 الدموية  تكون نسبة األكسجني قليلة في الشعيرات  نقل األكسجني: 
بالحويصالت الهوائية، وهنا يجري االنتقال عبر جدار الحويصالت ثم عبر جدار 
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الشعيرات الدموية إلى الخاليا الدموية الحمر، حيث يرتبط بالهيموجلوبني الذي 
يتميز بقدرته على أن يرتبط باألكسجني ارتباطًا ضعيفًا بعملية االنتشار البسيط 
املعتمـــد علــى فـــرق التركيــز. يتحــد الهيموجلـــوبني مــع األكسجــني ليكــوِّن 
أكسي هيموجلوبني، ويكون هذا االرتباط ضعيفًا، فيتفكك إلى مكونيه األصليني 
عندما يصل إلى نسيج تقل فيه نسبة األكسجني عما هي عليه في الدم، أو عندما 
نحو  باالنتشار  األكسجني  وينتقل  حرارتها،  درجة  أو  األنسجة  حموضة  ترتفع 
جميع األنسجة التي تحتاج إليه. وهكذا يأخذ الهيموجلوبني نصيبه من األكسجني 

من الرئة ليفرغه بني األنسجة عندما يصل الدم إليها. 

                               H+ +HCO    ̄  3 H2CO3

هيموجلوبني + أكسجني           أكسي هيموجلوبني
• بطريقة مشابهة 	 الكربون  أكسيد  ثاني  انتقال  يجري  الكربون:  أكسيد  ثاني  نقل 

الدم  إن  حيث  فروقات،  وجود  مع  تعقيدًا  أكثر  أنها  إال  األكسجني  نقل  لطريقة 
القادم إلى الحويصالت الهوائية عبر الشريان الرئوي وفروعه يحمل تركيزًا عاليًا 
من ثاني أكسيد الكربون، بينما يحتوي هواء الحويصالت على نسبة أقل من هذا 
الغاز يؤدي إلى انتشار الغاز نحو حويصالت الرئة من الدم، حيث يخرج مع هواء 

الزفير ويجري بثالث طرق:

أواًل: ينتقل حوالي 70% من ثاني أكسيد الكربون على صورة كربونات هيدروجينية 
)البيكربونات(، حيث يذوب ثاني أكسيد الكربون في البالزما داخل خاليا الدم الحمر 
ويكّون حمض الكربونيك بواسطة إنزيم خاص في خاليا الدم الحمر حسب املعادلة 

التالية:    

 CO2+H2O 
 H2CO3 

األنهيدراز الكربونية

الكربونــات  وأيون  الهيدروجــني  أيون  معطيــًا  الكربونيــك  حمــض  يتحــلل  ثم 
الهيدروجينية حسب املعادلة:

البالزما،  إلى  الحمر  الدم  خاليا  داخل  من  الهيدروجينية  الكربونات  تنتشر 
بعكس  الكربونيك  حمض  تكوين  يعاد  الرئتني  وفي  الرئتني.  حتى  الدم  في  وتحمل 
التفاعل السابق، ثم يتحلل إلى ماء وثاني أكسيد الكربون الذي ينتشر بدوره من الدم 

إلى الحويصالت الهوائية. 



- 16 -- 17 -

بالجزء  املباشر  باالرتباط  الكربون  أكسيد  ثاني  من   %23 حوالي  ينتقل  ثانيًا: 
البروتيني لجزيء الهيموجلوبني وينقل معه إلى الرئتني، حيث ينفصل عنه ويخرج إلى 

الحويصالت الهوائية. 
ثالثًا: ينتقل حوالي 7% من ثاني أكسيد الكربون ذائبًا في سائل الدم الذي يسمى 

البالزما، وعندما يصل إلى الرئتني ينتشر هذا الغاز إلى الحويصالت الهوائية.
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بحدوث  تتميز  التي  الرئة  أم��راض  أحد  هو   )Lung Cancer( الرئة  سرطان 
األنسجة  غزو  على  قدرتها  مع  الرئة  لخاليا  منضبطة  غير  عديدة  خلوية  انقسامات 
األخرى واالنتشار فيها، عادة تكون الخاليا املبطنة ملمرات الهواء، وهذه الخاليا غير 
الطبيعية تكون غير قادرة على القيام بوظائف خاليا الرئة العادية أو الطبيعية، كما 
أنها ال تتطور إلى أنسجة رئوية وظيفية، وخالل نموها فإنها ُتشكل أورامًا تتداخل في 

وظائف الرئة والجسم كله.

بني  خاصة  العالم  حول  الوفاة  حدوث  في  األولى  املرتبة  الرئة  سرطان  يحتل 
وسرطان  القولون  وسرطان  الثدي  سرطان  عن  متقدمة  مرتبة  في  ويأتي  الرجال، 
الس��بب  ه��و  التدخني  والنارجيلة وسائر طرائق  السجائر  تدخني  ويعد  البروستاتة، 
 )%90  �� 85( التبغ حوالي  إذ يشك�ل تعاطي  الرئ�ة.  ال��رئيسي لإلصاب��ة بسرط��ان 
من األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة، وتبقى حوالي )10 �� 15%( من حوادث هذا 
لهم  يسبق  لم  أشخاص  بني  وقعت  أخرى  مسرطنة  عوامل  إلى  منسوبة  السرطان 
مثل:  البيئية  العوامل  من  مجموعة  عن  تنتج  ما  غالبًا  وهي  اإلط��الق.  على  التدخني 
التعّرض لغاز الرادون، أو األسبست، أو التدخني السلبي وغير املباشر، أو تنجم عن 
أشكال أخرى من تلوث الهواء أو تحدث في سياق التليف الرئوي أو الخضوع للعالج 
باألشعة. وربما تنتقل السرطانات إلى الرئة من أماكن أخرى من السرطان في الجسم 
سرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الكبد،  إلى الرئة، مثل:  النقائل السرطانية(  )أي: 
كذلك ثمة عامل وراثي جيني لإلصابة بسرطان الرئة، نجد فيه تاريخ عائلي لإلصابة 
دخان الفحم، والغازات  بهذا السرطان. إن التعرض املستمر للمواد املسرطنة، مثل: 
الناتجة عن احتراق األخشاب، وغازات األفران، وغازات التدفئة واإلصابة بمتالزمة 

نقص املناعة املكتسبة "اإليدز" هي أسباب جوهرية أيضًا لإلصابة بسرطان الرئة.

الفصل الثاني
أسباب سرطان الرئة  
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من  تقريبًا   %17 حوالي  أن  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  إحصائيات  وتشير 
بني صفوف  الرئة  سرطان  عن  ناجمة  العالم  مستوى  على  سنويًا  الناجمة  الوفيات 
البالغني في مرحلة مبكرة من العمر بسبب التعرض ملواد مسرطنة موجودة في الهواء 
امللوث داخل املنزل من جّراء الطهي فيه باستخدام أنواع الوقود الصلب، مثل: الحطب 
أو الفحم العضوي أو الفحم العادي. ويرتفع معدل تعرض النساء لهذا الخطر بسبب 
العالقة  الجسيمات  عمومًا  تتسبب  وطهيه،  الطعام  إعداد  أثناء  األساسي  تعرضهن 
بالتهاب  املغلقة  باألماكن  املنبعث  الدخان  في  املوجودة  األخرى  وامللوثات  الصغيرة 
املسالك التنفسية والرئتني وإضعاف االستجابة املناعية والتقليل من قدرة الدم على 

حمل األكسجني. 

كما تؤكد منظمة الصحة العاملية وجود عالقة بني التعّرض املهني للمواد املسرطنة 
األسبست،  املواد هي:  الرئة وهذه  وزيادة خطر اإلصابة بسرطان  العمل،  في مكان 
والزرنيخ، والكروم، والنيكل، وغاز الرادون، والقطران، والسخام الذي يحدث من نواتج 
املواد أن  لهذه  العضوية(، فيمكن  )للمركبات  للهيدروكربونات  الكامل  االحتراق غير 
تسبب سرطان الرئة لدى األشخاص الذين يتعرضون لها في مكان العمل حتى ولو لم 
يدخنوا البتة. ويزداد خطر اإلصابة بسرطان الرئة بدرجة عليا لدى الذين يتعرضون 

لتلك املواد وهم مدخنون. 

ملوثات الهواء التي تسبب سرطان الرئة
ُيَعرَّف ملوث الهواء بأنه أية مادة في الهواء يمكن أن تسبب الضرر لإلنسان 
والبيئة وخاص��ة الجسيم��ات املادي��ة والت��ي ُيش��ار إليه��ا باسم الدقائ��ق املادية 
املواد عبارة عن  الناعمة. وهذه  املادية  أو الجسيمات   )Particulate Matter; PM(
هذه  ومصادر  الهواء.  في  عالقة  سائلة  أو  صلبة  تكون  قد  الصغر  بالغة  جسيمات 
الجسيمات قد تكون طبيعية أو ناتجة عن النشاط البشري. فبعض الجسيمات املادية 
توجد بصورة طبيعية، حيث تنشأ من البراكني أو العواصف الترابية أو حرائق الغابات 
فهي  البشرية  األنشطة  من  الناتجة  أما  البحر.  رذاذ  أو  النباتية  الحياة  أو  واملراعي 
الكهربائية  الطاقة  توليد  ومحطات  السيارات  في  األحفوري  الوقود  حرق  مثل:  من 
والعمليات الصناعية املختلفة، فقد تساعد أيضاً في تكوين كميات كبيرة من الرذاذ 
املحتوي على الجسيمات املادية الدقيقة. وعلى مستوى الكرة األرضية، نجد أن كميات 
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امللوثات الناتجة عن األنشطة البشرية تمثل خطراً على غالفنا الجوي. إن زيادة نسبة 
الجسيمات املادية الناعمة العالقة في الهواء عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر صحية 
مثل: اإلصابة بأمراض القلب وتعطيل وظائف الرئة، إضافًة إلى سرطان الرئة. يعتقد 

الباحثون أن أغلب حاالت سرطان الرئة في غير املدخنني هي بسبب تلوث الهواء.

آلية حدوث سرطان الرئة 
سرطان الرئة هو أحد األمراض الخطيرة التي تصيب الرئة، ويتصف بحدوث 
الظهارية  الخاليا  الرئة، والسيما  الحية في  للخاليا  انقسامات خلوية غير مضبوطة 
التي تبطن جدران القصبات الهوائية والقصيبات والشعب الهوائية وفروعها، وتمتلك 
هذه الخاليا املنقسمة القدرة على غزو النسج األخرى للرئة واالنتشار فيها، إما عن 
طريق نمو مباشر باتجاه نسيج مجاور أو االنتقال وغزو أنسجة بعيدة في عملية يطلق 

عليها اسم "النقيلة الورمية".

إن معظم أنواع السرطان التي تبدأ في الرئة واملعروفة باسم سرطان الرئة األولي 
بإحداث  املسرطنة  العوامل  تقوم  حيث  الظهارية،  الخاليا  تكاثر  من  تنشأ  التي  هي 
تغييرات على مستوى الحمض النووي داخل النواة في الخاليا الرئوية، مما يؤثر على 
وظائفها الطبيعية، بما في ذلك تكاثر الخاليا، وموت الخاليا املبرمج وفشل إصالح 

 .)DNA( الحمض النووي الريبي منزوع األكسجني

في  خطيرة  تغيرات  إلى  املسرطنة  للمواد  والتراكمي  املستمر،  التعّرض  يؤدي 
الحمض النووي املوجود بأنسجة بطانة القصبات والشعب الهوائية من الرئتني أي: 
النسج الظهارية التي تبطن الشعب الهوائية وفروعها والتي تق��وم باألص��ل بوظ��ائف 
ال غن��ى عنه��ا ف��ي ت��رطيب اله��واء املستنش��ق وتنقيته وتخليصه من العوامل املرضية 

املختلفة )وظيفة مناعية(. 

في بداية التعرض لهذه العوامل املسرطنة قد تكون الرئتان قادرتني على إصالح 
تلف خالياها وتعويضها، إال أن التلف الذي يتراكم على الخاليا املبطنة للرئة يتزايد 
التلف  ذلك  يدفع  الوقت  وبمرور  الدخان.  مثل:  املسرطنة،  للمادة  التعرض  تكرار  مع 
املديد بالخاليا الرئوية لسلوٍك شاٍذ غير سوي يؤثر على انقسام الخاليا، ويؤدي في 

النهاية إلى حدوث السرطان.
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خاليا طبيعية

خاليا سرطانية

تجمعات الخاليا 
بدون حدود 

فاصلة

عدد غير طبيعي 
من الكروموسومات 
مرتبة بطريقة غير 

منتظمة داخل 
النواة

توجد عديد من الخاليا 
املستمرة في النمو 

واالنقسام

تباين في حجم 
وشكل الخاليا

النواة داكنة وأكبر 
من نواة الخلية 

الطبيعية

الكمية  وكذلك  أنواعها،  اختالف  على  الرئة  ملسرطنات  الطويل  التعّرض  إن 
عند  ولكن  الرئة،  بسرطان  اإلصابة  فرص  من  تزيد  الضارة  املواد  من  املستنشقة 
ألن  بإطراد،  تتناقص  الرئة  خاليا  تسرطن  فرص  فإن  مثاًل،  التدخني  عن  التوقف 
الضرر الحاصل بالرئتني يندمل، وكذلك فإن الجسيمات املسرطنة تضمحل مع مرور 
األيام، وعلى العكس فكلما بالغ املرء في التدخني، ارتفعت فرصة إصابته بسرطان 
الرئة وتتعلق فرصة اإلصابة كذلك على طول الفترة التي يستمر فيها الشخص في 
التدخني. فالتدخني في سن مبكرة يعني زيادة فرصة الوقوع في براثن سرطان الرئة، 
ولكن بمجرد اإلقالع عن التدخني، فإن خطر اإلصابة بسرطان الرئة يبدأ بالتالشي 
التدريجي خالل 15 سنة تقريبًا، ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن أسباب سرطان 

الرئة تندرج تحت سببني رئيسيني، هما:

أواًل: األسباب البيئية لسرطان الرئة )تلوث الهواء(
يعد التعّرض للدخان هو السبب الرئيسي لحاالت سرطان الرئة )حوالي %85(، 
كما أن الشريحة السكانية األكثر عرضة لإلصابة بسرطان الرئة هم األشخاص الذين 

شكل يوضح مقارنة بني نمو الخاليا الطبيعية والخاليا السرطانية.
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أو  التبغ  )تعاطي(  تدخني  من  مرضي  تاريخ  ولديهم  عامًا،   50 عن  أعمارهم  تزيد 
أدخنة الرادون واألسبست، ومن  التعرض ملجموعة من األدخنة لفترات طويلة، مثل: 

أهم تلك األسباب:

تدخني التبغ )السجائر(. 1
لم يكن سرطان الرئة شائعًا قبل ظهور تدخني السجائر، إذ تشير التقديرات إلى 
أن التدخني يتسبب بحوالي 90% من أغلب أسباب السرطانات عند الرجال وأقل من 
ذلك بقليل عند النساء، ويعد التدخني املساهم الرئيسي في اإلصابة بسرطان الرئة. 

وهناك عدة عوامل تؤثر في مدى اإلصابة بسرطان الرئة ومنها:
V  خطر احتمالية  زادت  مبكر  سن  في  كان  فكلما  التدخني،  عادة  ممارسة  بداية 

اإلصابة.
V  فترة التدخني، كلما طالت فترة التدخني، كلما زادت احتمالية خطر اإلصابة وكذلك

عدد السجائر التي ُتدخن في اليوم.
V .وقت اإلقالع عن التدخني، فبمجرد التوقف فإن احتمالية خطر اإلصابة تنخفض
V  .التدخني السلبي يزيد من خطر اإلصابة

مكونات دخان السجائر

يحوي ُدخان السجائر على مركباٍت ومواد كيميائية يفوق عددها 4700 مادة، 
حوالي 60 مادة منها ُمسببة للسرطان، تزيد طول مدة تدخني الشخص وكذلك الكمية 
املدخنة )عدد السجائر/ يوم( من فرص اإلصابة بسرطان الرئة، وِلُدخان السجائر 

أربعة مكوناٍت رئيسية مسرطنة هي:

• أول أكسيد الكربون	

هو غاٌز سام ُيسبب الضرر لشرايني الجسم، لذلك فإن أول أكسيد الكربون يضر 
جميع أعضاء جسم اإلنسان من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه دون استثناء. وتختلف 
نسبة وجوده في التبغ باختالف مقدار األكسجني الواصل ملنطقة االحتراق؛ حيث إنه 
ينتج من عملية االحتراق غير الكامل للكربون، فالنسبة عكسية ما بني كمية األكسجني 
زادت  للسيجارة  الواصل  األكسجني  نسبة  قلت  فُكلما  الكربون،  أكسيد  أول  ونسبة 
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نسبة أول أكسيد الكربون، وتعتمد كميته على كمية الهواء املُستنشقة مع الدخان ونوع 
فلتر السيجارة، إضافًة إلى احتواء َنَفس الدخان الواحد الذي يستنشقه املدخن على 

1-5% من أول أكسيد الكربون.

يقوم غاز أول أكسيد الكربون بالحد من فاعلية الدم على نقل األكسجني ملختلف 
خاليا الجسم؛ ولهذا الغاز القدرة الفائقة على االرتباط مع هيموجلوبني الدم بدرجة 
300 مرة، فيحل محل األكسجني في دم املدخنني  ب�حوالي  ارتباط األكسجني  تفوق 

مكونًا ما ُيسمى )كربوكسي �� هيموجلوبني(، وهي مادة مسرطنة.

• النيكوتني 	

هو ُمركب عضوي سام، يتواجد في كثير من أجزاء نباتات التبغ، والسيما في 
املادة  فهذه  اإلدمان،  النيكوتني  مادة  ُتسبب  األصل،  في  ُمنبهة  مادة  وهي  األوراق، 
جاذبُة للُمدِخن لحاجته لها بعد أن يدمنها، وليست هي املادة التي ُتسبب السرطانات 
واألمراض الناتجة عن التدخني، يقول أحد الباحثني: "الناس ُيدخنون ابتغاء الحصول 
على النيكوتني ولكنهم يموتون بسبب القطران"، ويبدو أيضًا أن النيكوتني يؤدي إلى 
فشل االستجابة املناعية املضادة للتطورات الخبيثة في النسيج الرئوي؛ مما يساعد 

على اإلصابة بسرطان الرئة.

• القطران	

هو مادة لزجة ذات لون أصفر، ُتسبب اصفرار لون األسنان ونخرها، وُيسبب 
القطران كذلك التهاب اللثة، وتحتوي السيجارة الواحدة حوالي )3 �� 40( ملي جرام من 
القطران، وتعتمد كميته على نوع فلتر السيجارة وطولها. ُيعُد القطران مادًة مسرطنًة 
بجميع أنواعه، ويؤدي إلى اإلصابة بالتهاب القصبات املزمن؛ نظرًا لترسب هذه املادة 
اللزجة على الحويصالت الهوائية؛ ممايؤدي إلى التهابها وأذيتها، واإلصابة بسرطان 
الرئة خاصة عندما يتحالف أو يتصاحب مع املواد الضارة األخرى في مادة التبغ. 
عند اسِتنشاِق املُدخن للدخان الناتج من احتراق السجائر فإن القطران الذي ينتج عن 
احتراق التبغ املوجود في السجائر يتراكم على املسالك التنفسية الرئيسية والفرعية 
والدقيقة في الرئتني؛ وحينما يجتمع القطران والدخان يؤذيان الرئة ويعطالن دفاعاتها 
السوية، فهما ُيبطئان سرعة األهداب الصغيرة التي ُتبطن املسالك التنفسية ويعرقالن 
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عمل هذه األهداب التي تطرد عند غير املدخنني األجسام الغريبة وامللوثات الداخلة 
ملمرات التنفس وتتخلص منها بالتقشع وطرد البلغم عبر الفم.

• مكونات مسرطنة أخرى 	

التفاعالت  التبغ وباقي املواد تخضع ملجموعٍة من  ُيدخن الشخص فإن  عندما 
الكيميائية لُتشكل الدخان الذي يحوي أكثر من 400 مادة، ومن هذه املواد: األمونيا، 
وكبريت  والبنزبيرين،  والكينولني،  والزرنيخ،  الفينيل،  وكلوريد  الهيدروجني،  وسيانيد 
الهيدروجني، وثاني أكسيد النتروجني، والنتروزامني، وكلها مواد سامة للرئة وللجسم 

بطريقة أو أخرى. كما أنه يحتوي على مجموعة من املواد املسرطنة، مثل:

V  الكادميوم: هو من الَعناصر الثقيلة السامة، وله نتائج ضارة على جسم املُدخن
مع ازدياد كميته؛ فعند تراكمه في جسم اإلنسان، فمن غير املمكن أن يتخلص 
ُتشكل  التي  املخاطية  األغشية  تهيج  إلى  الكادميوم  أبخرة  وتؤدي  منها،  جسمه 

باطن القناة التنفسية.

V  .الفورمالدهيد: تعد كذلك من املواد الضارة على مجرى الهواء

ما التدخني السلبي ؟

للتبغ، يشمل استنشاق الدخان الذي ينفثه  ُيعرف كذلك باسم التدخني البيئي 
الدخان  التبغ املحترق. يحتوي  يأتي مباشرًة من منتج  الذي  املدخن نفسه والدخان 

السلبي كذلك على مواد مسرطنة وسامة.
إن التدخني السلبي هو: استنشاق غير املدخنني من الهواء امللوث بدخان السجائر 
املنبعث من املدخنني اآلخرين. يزيد هذا النوع من التدخني من خطر اإلصابة بسرطان 
أحدثها  الرئة  3% من حاالت سرطان  أن حوالي  املختلفة  الدراسات  بينت  إذ  الرئة 
التعرض غير املباشر للدخان، والسيما في أماكن العمل أو املنازل التي يتجاور فيها 
املدخنون مع غير املدخنني. فاستنشاق دخان التبغ من املدخنني اآلخرين يمثل عامل 
أكثر خطورة من التدخني املباشر. وقد أظهرت األبحاث أن غير املدخنني الذين يقيمون 
مع مدخن معرضون لخطر حقيقي لإلصابة بسرطان الرئة مقارنة مع غيرهم من غير 

املدخنني.
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توليدين
)مذيب صناعي(

أول أكسيد الكربون
)غاز سام في عوادم السيارات(

كادميوم
)في البطاريات(

الزرنيخ
)سم الفئران(

ميثانول 
)وقود الصواريخ(

األمونيا
)منظف أرضيات(

هيكسامني
)مادة مسرطنة(

ميثان
)غاز املستنقعات(

القطران
)األسفلت(

نيكوتني
)مبيد الحشرات(

أسيتون
)مزيل الصبغات(

بوتان
)غاز الوالعات(

بولوينوم ـ20
)عنصر نشط إشعاعيًا(

سيانيد الهيدروجني
)غاز سام(

الرادون 
)غاز نشط إشعاعيًا(

شكل يوضح املكونات الضارة للسيجارة.



- 26 -- 27 -

ولكن ليس فقط الدخان هو الذي ُيثير القلق، إنما مخلفات الدخان أيضًا التي 
الذي  األمر  وهو  وغيرها،  والسجاد  بالوسائد  وكذلك  ومالبسه،  املدخن  بشعر  تعلق 

يعرف باسم التدخني بعد السلبي يمكن أن يمثل خطورة، السيما على األطفال.

غاز الرادون . 2

شديد  كيميائيًا  خامل  والرائحة،  والطعم  اللون  عديم  مشع،  غاز  هو  ال��رادون 
السمية و غير قابل لالشتعال، ال يتحد مع أي من العناصر أو املركبات األخرى في 
الطبيعي. يعد  اليورانيوم، ويعد من مصادر اإلشعاع  الطبيعة وهو منتج طبيعي من 
التعرض لغاز الرادون ثاني سبب رئيسي لسرطان الرئة بعد التدخني، تعزى حوالي 

12% من وفيات سرطان الرئة إلى غاز الرادون. 

تعّرف العلماء على أخطار غاز الرادون ألول مرة بني عمال املناجم في الجبال  
بمنطقة ساكسونيا بأملانيا، كانت هذه املناجم غنية باليورانيوم والراديوم. حيث ُأصيب 
عمال املناجم بأمراض خطيرة في الرئة، شخصت في نهاية املطاف على أنها سرطان 
الرئة في سبعينيات القرن التاسع عشر. ومع هذا االكتشاف املبكر للرادون كمسرطٍن 
االتحاد  طلب  بسبب  والتعدين  الراديوم  عن  التنقيب  عمليات  استمرت  أنه  إال  للرئة 
السوفيتي في حينه لليورانيوم الذي يستعمل في صنع القنابل النووية والذرية وتوليد 

الطاقة الكهربائية. 

ينبعث هذا الغاز بالتحلل الطبيعي لليورانيوم في التربة والصخور واملاء، ويصبح 
جزءًا طبيعيًا من الهواء الذي نتنفسه. وقد تتراكم النسب غير املأمونة من الرادون في 
أثناء  للرادون وفي  املنازل السكنية، وبعد االستنشاق املستمر  بما في ذلك  بناء  أي 
وجوده في الرئة تتولد منه عناصر صلبة نووية، كالبولونيوم والرصاص املشعني. هذه 
املركبات املتولدة هي ذات نشاط إشعاعي وتبقى داخل الرئة، حيث تصيب إشعاعاتها  

األنسجة الرئوية وخالياها وتدمر الحمض النووي في الرئة، وتسبب سرطان الرئة.

املصادر الرئيسية لغاز الرادون

التراب والصخور: تنتج الطبقة العليا لألرض )التربة والصخور( حوالي %80 
فإن   ثم  ومن   ،226  �� الراديوم  يعد  الخارجي.  الهواء  إلى  املنبثق  ال��رادون  غاز  من 
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اليورانيوم �� 238 هو السبب في إصدار الرادون في التربة، ويختلف تركيز كمية غاز 
الرادون من مكان إلى آخر حسب الطبيعة الجيولوجية، ووجود الصخور الجرانيتية 
والفسفاتية. وقد الحظ العلماء أن درجة انبعاث الرادون للهواء الخارجي يكون عمومًا 

بدرجة كبرى عن الصخور مقارنًة مع التربة واملعادن.

• املاء: يعد املاء املصدر الرئيسي الثاني لغاز الرادون، حيث تزداد انحاللية غاز 	
الرادون في املاء بنقصان درجة الحرارة؛ لذلك عندما تسير املياه الجوفية الباردة 
عبر صخور التربة الجوفية تمتص كمية ال بأس بها من الرادون وعندما يسخن 
لذا  الخارجي؛  الهواء  إلى  تنطلق  ال��رادون  من  كبيرة  كمية  فإن  يحرك  أو  املاء 
فإن الرادون املنبعث من املاء يمثل مشكلة في البيوت التي تستخدم مياه اآلبار 
استخدامًا مباشرًا، بينما ال تكون هناك مشكلة في البيوت التي تعتمد على شبكة 
املياه العامة؛ ألنه عادة ما ُتجمع مياه الشبكة العامة من أجل املعالجة، ومن ثم 
التخزين وبعد ذلك التوزيع فيتفكك غاز الرادون في املاء قبل أن يصل إلى البيوت. 
كما أن غاز الرادون موجود بكثرة في الهواء القريب من مجمعات املياه الساخنة؛ 
استنشاق  إلى  األماكن  هذه  في  طويلة  زمنية  لفترة  اإلنسان  مكوث  يؤدي  لذا 

الرادون بكمية كبيرة وقد تتأذى الرئة.

• مواد البناء: هي أحد املصادر املهمة للرادون إذ تحتوي هذه املواد املصنوعة 	
من التربة والصخور مثل: األسمنت، والطوب، والسيراميك، والرخام، وغير ذلك 
اليورانيوم، والراديوم، ولذا فهي تولد  على مواد مشعة ذات منشأ طبيعي، مثل: 
الرادون ثم ينبعث الرادون املتكون ضمنها إلى الهواء داخل املنزل. ويعد الجرانيت 
أهم مصدر لبث الرادون إلى داخل املنازل وأخطرها. أما املواد ذات املنشأ غير 

األرضي مثل: الخشب فهي تحتوي على كمية منخفضة جًدا من الراديوم.

ثمة اختالف في كمية الرادون من مكان إلى آخر مع استخدام مواد البناء ذاتها، 
و ذلك يعود إلى تأثير الرطوبة والضغط على معدل التفكك اإلشعاعي للراديوم، وكمية 

غاز الرادون املنبعثة داخل املنازل.

• غاز 	 تركيز  يقل  عمومًا  املغلقة:  باألماكن  املحصور  والهواء  الطلق  الهواء 
يمثل خطورة على  تذكر، فال  تركيزات ضئيلة ال  إلى  الطلق  الهواء  الرادون في 



- 28 -- 29 -

حياة اإلنسان، بينما يمثل هذا الغاز مخاطر جمة على صحة اإلنسان عند مكوثه 
في أماكن محصورة من مثل املباني الخرسانية املغلقة.

الرادون .. كيف يتسرب إلى املنازل ؟

غاز الرادون �� كما ذكر سابقًا �� هو أحد نواتج تحلل عنصر اليورانيوم املشع في 
سلسلة اإلشعاع الطبيعي، ويعد املعدن الوحيد الذي يوجد في حالة غازية، وهو أثقل 
من الهواء بحوالي سبعة أضع��اف ونص��ف؛ مم��ا ي��ؤدي إلى وج�وده دائًم��ا أسف���ل، 
النشاط اإلشعاعي(  )والبكريل هي وحدة  م3  بكريل/   15  �� 5 متوسط تركيزه حوال��ي 
وبصفة  للمنازل،  الداخلي  الهواء  مع  تقريبًا  متجانس  نحو  على  ويختلط  الهواء،  من 
عامة يمثل تركيز الغاز داخل املنازل أعلى من )2 �� 10( مرات منه في الخارج. لذا فإن 

الخطورة تكمن داخل املنازل وليس بالخارج.

إن غاز الرادون يتسّرب من باطن األرض، وينفذ من خالل الشقوق والتصدعات 
بسبب  وذلك  املغلقة،  األماكن  في  الغاز  هذا  ويتراكم  املساكن،  بأرضيات  املوجودة 
احتباسه داخل تلك األماكن، وعدم تسّربه خارجها بسبب غياب التهوية، إضافة إلى 
انبعاث كميات جديدة منه من مواد البناء واملياه الجوفية غير املعالجة املستخدمة في 
واألقبية  السفلية  السكنية، والسيما  البيوت  إلى طوابق  الرادون  غاز  يتسّرب  املبنى، 
من خالل التشققات األرضية، واملسامات التي تحتويها الجدران، ومن خالل تالقي 
الجدران مع األرض، وعن طريق مياه الحمامات، ومن مواد البناء نفسها، ومن خالل 

التسّرب من خارج املباني.

ونتيجة للنشاط اإلشعاعي للرادون فإنه يتحلل تلقائًيا إلى عناصر مشعة أخرى 
يمكنها أن تلتصق بذرات الغبار املوجودة في الجو، ويتنفسها اإلنسان فتلتصق بجدار 
الرئة وتقوم بدورها بإنتاج أشعة ألفا وهي أشعة مؤينة تؤدي إلى تأين الخاليا الحية، 
وهو ما يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الخلية الحية، مما يتسبب في حدوث احتمال 

من أحد احتمالني وهما: 

V  :تغيرات دائمة في الخاليا الحية، ثم حدوث خلل وراثي أو تداخالت متأخرة مثل
السرطانات.

V  .حدوث ضرر يؤدي إلى موت الخاليا
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الرادون

املداخن

التربة

مداخل أنابيب 
املياه

شكل يوضح تسّرب الرادون إلى املنازل.

األسبست  . 3
األسبست هو مجموعة من املعادن الناعمة تتكون على شكل ألياف، املكونة من 
بلورات متأينة من أمالح السليكا، في صورة ألياف صغيرة جدًا ال ترى بالعني املجردة 
ألياف األسبست بأنها قوية وشديدة  لنتمكن من رؤيتها، وتتميز  وتحتاج إلى مجهر 
االحتمال ومقاومة للحرارة ولالحتراق، ومقاومة كذلك لتأثير األحماض، وتصمد أمام 
االحتكاك، واألسبست موصل رديء للحرارة أو الكهرباء؛ مما يجعله ذا قيمة تجارية 
وصناعية اليستهان بها، وُتستَخرج ألياف األسبست من مناجم خاصة، وهي مواد 
تركيبها أمالح  التي يدخل في  الطبيعية  املعادن  غير عضوية تحتوي على عديد من 
السيليكات، وله ثالثة أنواع هي األسبست األبيض واألزرق والبني. تختلف عن بعضها 
في التركيب الكيمي��ائي والخ��واص الطبيعي��ة الختالف كميات املغنيزي��وم والحدي��د 

والصوديوم واألكسجني والهيدروجني فيها.
ورم  األسبست  يسبب  واألَْمَيانت،  الصخري  الحرير  باسم  األسبست  يعرف 
املتوسطة )أورام األغشية املصلية الخبيثة( )Mesothelioma( التي تحدث في الرئة، 
وهذا الورم نادر الحدوث عند غير املتعرضني لألسبست، ويكاد ال يشخص عندهم، 
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ولكنه عند الذين يتعرضون أللياف األسبست فهو يحدث كثيرًا ويزيد معدل الحدوث 
عند املتعرض إلى ألف مرة مقارنًة مع غير املتعرضني لألسبست. ويسبب األسبست 
كذلك سرطانًا يسمى سرطانة قصبية املنشأ )Bronchogenic Carcinoma(، وكذلك 
فإن معدل وقوع هذا النوع األخير من السرطان  عند املتعرضني لألسبست هو أكبر 

بخمس مرات مقارنة مع غير املتعرضني لغبار األسبست. 
يعمل األسبست  بعكس كل األتربة غير العضوية األخرى التي تسبب تلُيّفات 
األساسي  السبب  ويعود  للسرطانات،  ز  وكُمَحِفّ الخبيثة،  لألورام  كمنشيء  الرئة  في 
للتسبب بهذه األمراض إلى أن ألياف األسبست غير قابلة لالنحالل، وهي غالبًا ذات 
أبعاد مجهرية صغيرة جدًا تمكنها من الولوج السهل إلى خاليا الرئة والتسبب في 

مضاعفات خطيرة لها. 

األسبست ودخان التبغ  يؤججان السرطان

املسرطنة  السامة  الكيماويات  مع  األسبست  ألياف  بني  ما  الخطير  التآزر  إن 
إلى زيادة كبيرة في معدل حدوث سرطان  مثل املوجودة في دخان السجائر يؤدي 
الرئة، وفي إحدى الدراسات وجد أن التعّرض أللياف األسبست فقط يؤدي إلى زيادة 
تقدر بحوالي خمس مرات في نسبة حدوث سرطانات الرئة، أما التعّرض لألسبست 
مع دخان السجائر فيؤدي إلى زيادة معدل الحدوث حوالي55 مرة في نسبة حدوث 

سرطان الرئة.

االستخدامات الصناعية لألسبست

الداخلية  وال��ع��وازل  املنازل  وتسقيف  البناء  مجال  في  األسبست  يستخدم 
والخارجية وأنابيب صرف املياه واألدخنة والتهوية، وتعد صناعة األسمنت األسبستي 
من أكثر الصناعات استهالكًا لألسبست األبيض إذ تصل نسبتها إلى 85%، كما 
تدخل ألياف األسبست في صناعة أغلفة األبواب املقاومة للحريق والخزائن الفوالذية، 
السيارات وبعض أجزاء  الحريق وكوابح  الواقية من  وتستخدم في صناعة املالبس 
السيارات، وكذلك كمادة عازلة للكابالت واألسالك واللوحات الكهربائية. وفي صنع 
األنابيب املعزولة والطوب العازل، و بناء السفن. ويستعمل في وحدات الطاقة ومعامل 
التكرير. وتعتمد عليه شركات البناء والتشييد إلنتاج مواد بناء مقاومة للحرائق وعازلة 
فتستخدمه  النسيج  مصانع  وأما  األسطح.  ومواد  الترميم  ومواد  وللحرارة  للصوت 
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واألسالك  السيارات  وتروس  فرامل  منه  ويصنع  والبطاطني.  القفازات  صناعة  في 
السوائل  حفظ  وحاويات  املنزلية،  الخبز  أفران  وبعض  الشعر  ومجففات  الكهربائية 

الحافظة للحرارة )الترامس(.

القترانه  العشرين  القرن  سبعينيات  منذ  األسبست  استخدامات  تراجعت  وقد 
باملشكالت الصحية. وفي الوقت الراهن تحتوي صناعات قليلة على األسبست، وهي 
نهاية  الحكومات  البناء، وقد وضعت كثير من  السيارات وبعض مواد  تشمل أجزاء 

إلنتاج جميع أنواع األسبست تقريبًا منذ عام 1997م.

األسبست..ذلك املسرطن الرئوي الناعم 

تنجم عن ألياف األسبست الناعمة مشكالت صحية  ضخمة وخطيرة، والسيما 
أنه ال يشكل أي خطٍر صحي مادام كتلة  إذا استنشق بكميات كبيرة، ومن املعتقد 
متماسكة. ولكنه يصبح خطيرًا فقط عندما يتفتت وتتطاير منه ألياف دقيقة في الهواء. 
وقد اقترن األسبست بأخطر أنواع تليف الرئة، واقترن كذلك بنوع من سرطان الرئة 
في  يحدث  الذي  السرطان  من  نوع  وهو   ،)Mesothelioma( املتوسطة  ورم  اسمه 
الطبقة الرقيقة من األنسجة التي تغطي معظم األعضاء الداخلية )الظهارة املتوسطة(، 
وهو ورم عنيف، وقاتل والشفاء بالنسبة لعديد من املصابني به قد يكون صعب املنال. 

تأثيراته  تكمن مخاطر األسبست في نوع املواد املعدنية املوجودة فيه، وتعتمد 
الصحية على املدة الزمنية التي يتعرض لها اإلنسان عن طريق الغبار، وكذلك على 
عدد األلياف وطولها ومتانتها، وقد تبني وجود عالقة وثيقة بني املدة الزمنية للتعّرض 
إذ  اإلنسان،  على صحة  السلبية  التأثيرات  وبني  التعّرض  وشدة  األسبست،  أللياف 
تظهر أعراض املرض بعد التعّرض املزمن أللياف األسبست الذي قد يصل إلى أكثر 

من 20 سنة.

التأثيرات الصحية ملادة األسبست على العاملني 

يتعرض حاليًا نحو 125 مليون إنسان في العالم ملادة األسبست في مكان العمل. 
وفي عام 2004م على سبيل املثال، فإن األمراض ذات الصلة باألسبست، والناجمة عن 
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 ،)Asbestosis( تعّرض العاملني، وهي سرطان الرئة وورم املتوسطة وداء األسبست
أسفرت عن عشرات اآلالف من الوفيات وسببت مئات اآلالف من حاالت العجز واإلعاقة 
إضافة إلى ذلك، فيمكن أن ُتعزى عدة آالف من الوفيات إلى أمراض أخرى ذات صلة 

باألسبست، وكذلك إلى التعرض غير املهني لهذه املادة. 

تحدث اآلثار الضارة أللياف األسبست عند استنشاقها أو ابتالعها، وهذا الضرر 
ال يحدث إذا كانت ألياف األسبست متحدة جيدًا مع املواد األخرى، بحيث تمنع هذه 
املواد انتشار هذه األلياف املجهرية في الجو، ويكمن الخطر عندما تتعرض هذه املواد 
للتفكك أو االنحالل. وتتصاعد منها ألياف األسبست في الهواء؛ حيث تستنشق أو 
تبتلع بدون شعور؛ وذلك لصغر حجم األلياف. ويحدث التعرض ملادة األسبست من 
خالل استنشاق أليافه املوجودة في الهواء في بيئة العمل، أو الهواء املحيط في منطقة 
مجاورة ملصادر تلوث مثل: املصانع التي تتعامل معه وتستخدمه، أو الهواء الداخلي في 
املساكن، واملباني التي تحتوي مواد أسبستية متفتتة، كان التعّرض أللياف األسبست 
في املاضي يحدث فقط في املصانع، أما اآلن فيحدث التعّرض لهذه األلياف الخطيرة 
املستشفيات، فقد استخدمت في أمريكا  في املدارس، واملنازل، واملباني العامة مثل: 
القرن  املدارس خالل  بناء  في  األسبست  على  تحتوي  التي  املواد  من  كبيرة  كميات 
بنسب  الهواء  في  ألياف األسبست  انتشار  إلى  يؤدي  املادة  وتشقق هذه  العشرين، 
عالية جدًا وخطيرة، مما يؤثر على صحة أطفال املدارس والعاملني بها وال يوجد َحٌدّ 
مأمون للتعّرض أللياف األسبست، ألنها ألياف شديدة الخطر والسيما على األطفال. 

يتعرض جميع العاملني الذين يتداولون املواد املركبة من األسبست ملخاطر هذه 
البناء،  وعمال  وامليكانيكيون  الصخري،  الحرير  تعدين  عمال  مثل:  املسرطنة  املادة 
الكهربائيون، عمال السكك الحديدية، وعمال ورش السفن، وعمال إزالة عوازل الحرير 
الصخري حول أنابيب البخار في املباني القديمة، وقد أصدرت منظمة العمل الدولية 
املادة بجميع  تتضمن حظر استخدام هذه  "الحرير الصخري"  اتفاقية تعرف باسم 
أشكالها واالستعاضة عنها بمواد أخرى عديمة الضرر أو أقل ضررًا، كما وضعت 
استثناءات من الحظر في حاالت معينة بشروط اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة تضمن 

عدم تعّرض العمال لتلك املخاطر الصحية. 
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منتجات األسمنت املحتوي 
على األسبست

الدهانات

األرضيات العازلة
الجدران املرشوشة 
وعمود الخرسانة

شرائح األسبست العازلة

العوازل

الفوارق بني الدهانات 
واألرضيات

شكل يوضح أماكن تواجد األسبست في املنزل.

ثانيًا: األسبــاب غيـر البيئيــة )غيـر املتعلقـة بتلـوث الهــواء( لسرطــان 
الرئــة )عوامــل محتملة الخطــورة( 

• التاريخ املرضي السابق إلصابة الجهاز التنفسي 	
�� إن اإلصابة السابقة بمرض سبب ندبات في الرئتني، قد يكون عاماًل محتمل 
بمرض  اإلصابة  وكذلك  الغدية،  السرطانة  يسمى  الرئة  سرطان  من  لنوع  الخطورة 

االنسداد الرئوي املزمن املرتبط مع زيادة خطر اإلصابة بسرطان الرئة.
�� يكون األشخاص املتعافون أو الناجون من إصابة سابقة بسرطان الرئة هم 
أنفسهم معرضون لخطر اإلصابة بسرطان الرئة للمرة الثانية بدرجة كبرى عن عامة 
الرئة صغير  سرطان  من  الناجني  في   %6 نسبة  من  اإلصابة  خطر  يقترب  الناس. 

الخلية.

• التاريخ العائلي والعوامل الوراثية	
تزداد احتمالية خطر اإلصابة بسرطان الرئة بنسبة 51% إذا كان الشخص له 
قريب من الدرجة األولى مصاب بسرطان الرئة، ويزداد الخطر إذا كان املصاب أخًا 

أو ُأختًا. وهذه االحتمالية متواجدة بغض النظر عما إذا كان الشخص مدخنًا أم ال.
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• السوابق املرضية الشخصية لإلصابة بسرطان الرئة.	

• النقائل السرطانية إلى الرئتني 	
إن انتقال السرطان من عضو إلى عضو آخر هو إحدى عالمات السرطان التي 
تميزه عن األمراض غير السرطانية. يمكن أن تنتقل معظم األورام إلى الرئة، وباملقابل 
فإن سرطانات الرئة تنتقل إلى كثير من األعضاء األخرى في الجسم، والسيما الكبد 
السرطان  خاليا  فإن  الرئة  إلى  الرئة  خارج  من  ما  سرطان  ينتقل  عندما  والدماغ، 
فإذا  أو األساسي؛  الورم األصلي  املوجودة في  لتلك  تكون مماثلة  الرئة  املتكون في 
ما انتشر سرطان الثدي مثاًل إلى الرئتني، فسيتكّون الورم الثانوي من خاليا الثدي 
غير الطبيعية، وليس من خاليا الرئة غير الطبيعية، ويسمى هذا سرطان الرئة الثانوي 
بسبب انتقال الخاليا السرطانية إليها من عضو آخر في الجسم مثل: الدماغ، وتعد 
الرئة مكانًا شائعًا النتقال كثير من السرطانات، وبعد وصول الخاليا السرطانية للرئة، 
التكاثر،  في  وتستمر  الرئوية  واألنسجة  األوعية  اختراق  الشاذة  الخاليا  هذه  ُتعيد 

وتشكل في النهاية الورم الرئوي الثانوي. 

كيف تنتشر النقائل السرطانية إلى الرئة ؟

يحدث انتشار الورم الخبيث إلى الرئة بأربع طرق هي: 
عن طريق اختراق التجويف الجنبي.. 1
عن طريق األوعية اللمفاوية، بنقل الخاليا السرطانية إلى الغدد اللمفاوية القريبة . 2

من الرئة ثم ينتشر إلى الرئة.
عن طريق األوعية الدموية، بنقل الخاليا السرطانية الشاذة من العضو املصاب . 3

إلى الرئة، وهو الطريق النموذجي النتقال الساركومة )نوع من أنواع السرطان(. 
عن طريق الزرع أو االنغراس؛ فقد تنتشر الخاليا السرطانية إلى األعضاء الرئوية . 4

القريبة من الورم الرئيسي. 

• مضادات السرطان قد تسبب السرطان	
األمراض  ببعض  املصابني  للمرضى  تعطى  التي  للمناعة  املثبطة  األدوي��ة  إن 
املناعية، أو ملرضى السرطان، أو بعد عمليات زرع األعضاء قد تسبب نقص املناعة 
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كأثر جانبي شائع لعدد كبير من أنواعها املختلفة، ويعود ذلك إلى أن أغلب هذه األدوية 
تعمل على نحٍو غير انتقائي، فتقتل الخاليا املريضة والسليمة معًا دون تفريق بينهما، 
مما يؤدي إلى زيادة في قابلية العدوى وانخفاض الترصد املناعي للسرطان. ويالحظ 
يتضاعف  لهم  أعضاء  زراعة  بعد  للمناعة  مثبطة  عقاقير  يأخذون  الذين  املرضى  أن 

لديهم خطر اإلصابة بسرطان الرئة.

• اإلصابة بأمراض نقص املناعة	
إن جميع األمراض املناعية التي تقوم بخفض املناعة عمومًا، أو تسبب تدهور 
األشخاص  أن  تبني  فقد  املثال  وعلى سبيل  الرئة،  مخاطر سرطان  من  تزيد  املناعة 
املصابني بفيروس نقص املناعة املكتسب )أو اإليدز( معرضون أكثر من غيرهم بثالث 

مرات لإلصابة بسرطان الرئة. 

• مكمالت البيتا كاروتني لدى املدخنني الشرهني 	
بسرطان  اإلصابة  مخاطر  من  )حبوب(  كاروتني  البيتا  مكمالت  تناول  يزيد 
وتكون  يوميًا.  أكثر  أو  علبة سجائر  يدخنون  الذين  املدخنني  لدى  الرئة، وخصوصاً 
يوم.  كل  الكحولية  املشروبات  يتعاطون  الذين  املدخنني  لدى  أعلى  الخطر  احتمالية 
وينصح بضرورة تجنب مادة البيتا كاروتني للمدخنني، أو املرضى األكثر عرضة ملادة 

األسبست و االبتعاد عن تناولها إال في حالة الضرورة فقط.

• زيادة مستويات فيتامني B12 في الدم 	
اإلصابة  مخاطر  بزيادة  الدم  في   B12 فيتامني  من  العالية  املستويات  ترتبط 
بسرطان الرئة بنسبة 15%، وفقًا لدراسة دولية كبرى ُنشرت حديثًا. وه��ذا هو سبب 
وتشجي��ع  الطبيب،  استشارة  بدون  الغذائي��ة  املكم��الت  استخدام  لتجنب  إضاف��ي 

تن��اول غذاء صح��ي ومتنوع ومتكامل. 
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السرطان،  أو  ب��األورام  لإلصابة  تعرضًا  الجسم  أعضاء  أكثر  من  الرئتني  إن 
أو  للخاليا، سواء في رئة واحدة  نمو غير منضبط وغير طبيعي  الرئة هو  فسرطان 
في الرئتني، ُمشكاًل ورمًا سرطانيًا يعرقل من النشاط والوظيفة الفيزيولوجية للرئة، 

وتختلف أنواع سرطانات الرئة تبعًا لطبيعة الخاليا الورمية إلى نوعني، هما: 
الورم الحميد )Benign Tumor( وضرره محدود، وتبلغ نسبته حوالي 10-15% من . 1

أورام الجهاز التنفسي. 
الورم الخبيث )Malignant Tumor(، ويسمى سرطان الرئة، وينقسم بدوره إلى . 2

قسمني هما: السرطانات األولية التي تمثل غالبية الحاالت وتنشأ في الرئة نفسها، 
والسرطانات الثانوية التي تنشأ خارج الرئة، ثم تنتقل إلى الرئة من عضو آخر 

مصاب.
فإذا  السرطاني،  الورم  نشأة  ملكان  تبعًا  الرئة  سرطانات  أنواع  تختلف  بينما 
بدأت الخاليا السرطانية داخل الرئة، ُسمي سرطان الرئة األولي، وإذا بدأت الخاليا 
السرطانية خارج الرئة، ثم انتقلت إلى الرئة عن طريق الدم أو اللمف ُسمي سرطان 

الرئة الثانوي.

سرطان الرئة األولي 
الرادون،  هذا النوع هو الذي يحدثه التدخني أو استنشاق ملوثات أخرى مثل: 
أو األسبست بسبب التهيج املستمر الذي تحدثه املادة املسرطنة في الخاليا املبطنة 
للجدران الداخلية للقصبات واملسالك التنفسية وإثارتها وترسب هذه املواد على هذه 
املسالك، مما يدفع بعض األنسجة والغدد في جدار القصبات والشعب الهوائية إلى 
النشاط والتكاثر لكي تتغلب على هذه األجسام الغريبة امللتصقة بها. وتكون النتيجة 
حدوث ورم مجهري دقيق من املجموعات الخلوية في البداية، وسرعان ما يكبر الورم 

الفصل الثالث
 سرطان الرئة بني النوع واملرحلة
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معها  تخضع  ال  إلى صورة شاذة  الخاليا  بني  التكاثر  طبيعة  وتتحول  فشيئًا  شيئًا 
التي  والبيولوجية  الفيزيولوجية  الضوابط  جميع  من  تمامًا  وتنفلت  الجسم  لقوانني 
األورام  تكوين  إلى  األمر  وينتهي  االعتيادية،  الحاالت  في  الخاليا  بانقسام  تتحكم 

الخبيثة وتطورها القاتل بأنواعه املختلفة. 

سرطان الرئة الثانوي )النقائل(
حينما ينشأ ورم سرطاني في مكان ما بالجسم ويتعدى مكان اإلصابة، حيث 
يقوم خالل نموه وتكاثره بغزو وعاء دموي أو ملفاوي، فإن الخاليا السرطانية تسير 
وكذلك  الدموية،  الدورة  عبر  والرئتني  القلب  إلى  وتنتقل  اللمف،  أو  الدم  مجرى  مع 
تبقى بعض  الورمية.  النقائل  املختلفة، وتسمى  وأنسجته  الجسم  أعضاء  إلى جميع 
الكبد  هذه الخاليا في أنسجة الرئتني وبعضها يغادرها إلى األعضاء األخرى مثل: 
والجهاز العصبي املركزي، والعظام، وغير ذلك من أنسجة الجسم، وتتكاثر الخاليا 
الشاذة في هذه األماكن الجديدة، ومنها تتكون السرطانات، وأهم سرطانات األعضاء 
التي تنتقل إلى الرئتني هي: الثدي، والغدة الدرقية، واملعدة واألمعاء والكبد، والجهاز 

البولي والتناسلي، والعظم. 

أنواع سرطان الرئة األولي 
تبدأ حوالي 90% من حاالت سرطان الرئة بالتكون والنشوء في بطانة الشعب 
ويمكن  الهوائية.  القصبة  من  املتفرعة  الرئوية  القصيبات  أو  املمرات  في  أي  الرئوية 
الواقعة تحت بطانة الشعيبات والقصيبات  الرئة أن ينشأ في الغدد  أيضًا لسرطان 

الرئوية، وكثيرًا ما تحدث عند حافات الرئتني الخارجية. 

الخبيثة  الخاليا  وحجم  النسيجي،  النوع  بحسب  السرطانات  هذه  تصنف 
ومظهرها باملجهر من قبل اختصاصي الهستوباثولوجيا، ويقسم األطباء سرطان الرئة 
إلى نوعني رئيسيني بناًء على مظهر خاليا سرطان الرئة تحت املجهر، وهما: سرطان 
الرئة  )Small Cell Lung Cancer; SCLC(. وسرطان  الرئة ذو الخاليا الصغيرة 
ذو الخاليا غير الصغيرة )Non Small Cell Lung Cancer; NSCLC(، وكالهما 
الخاليا  ذا  الرئة  فإن سرطان  الغالب  وفي  اآلخر.  النوع  عن  تختلف  بطريقة  ينتشر 
الصغيرة يحدث فقط عند املدخنني الشرهني وهو أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذي 
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الخاليا غيرالصغيرة. وهناك نوع ثالث هو سرطان الظهارة املتوسطة الخبيث الذي 
يتالزم حدوثه بالتعرض لألسبست، وتصنيف السرطان مهم لتحديد أسلوب معالجة 

املرض وللتنبؤ بما يصل إليه مستقباًل أي: النتائج النهائية للسرطان. 

أوالً: سرطان الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة

سرطان الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة، هو النوع األكثر وقوعًا وانتشارًا، يشكل 
نحو )80%( من جميع الحاالت، وغالبًا ما ينمو وينتشر على نحو أبطأ من انتشار 
سرطان الرئة بالخاليا الصغيرة. وله ثالثة أصناف فرعية والتي أطلقت عليها تسمياٍت 

معينة نسبًة إلى نوع الخاليا التي ينشأ فيها ذلك الصنف من السرطان وهي:

V  من بالقرب  األغلب  على  ينمو  الصغيرة:  غير  الخاليا  ذو  الغدي  الرئة  سرطان 
سطح الرئة الخارجي، وقد تتباين خالياه فيما يتعلق بالحجم وسرعة النمو. وهو 
أكثر أنواع سرطانات الرئة شيوعًا لدى كل من املدخنني أو الذين لم يسبق لهم 
الرئة هي سرطانات غدية.  40% من سرطانات  التدخني على اإلطالق، فحوالي 
ومع أن معظم السرطانات الغدية لها عالقة بالتدخني، إال أن هذا السرطان الغدي 
هو السرطان الرئوي األكثر شيوعًا بني الذين قد دخنوا أقل من 100 سيجارة 
في حياتهم، وكذلك الذين لم يدخنوا أبدًا، هناك نوع فرعي آخر من السرطانات 
بني  شيوعًا  أكثر  وهو  الرئوية،  القصيبات  حويصالت  سرطان  هو  للرئة  الغدية 
النساء الالتي لم يدخَنّ البتة، وربما تكون معدالت البقاء على قيد الحياة فيه أطول 

من غيره.

V  في بالظهور  يبدأ  ما  عادًة  الصغيرة:  غير  الحرشفية  الخاليا  ذو  الرئة  سرطان 
إحدى القصبات الرئوية الكبيرة الواقعة في وسط منطقة الصدر. وتتراوح أحجام 
هذه األورام السرطانية من الصغيرة جدًا إلى الكبيرة جدًا. يمثل هذا السرطان 
حرشفي الخاليا حوالي 30% من السرطانات الرئوية، ويحدث عادًة بالقرب من 
املسالك التنفسية الكبيرة، ويكون على صورة جوف فارغ إضافًة إلى خاليا ميتة 

توجد في منتصف الورم.

V  سرطان الرئة ذو الخاليا الكبيرة: غالبًا ما يبدأ بالتكّون بالقرب من سطح الرئة، ثم
يبدأ بالنمو السريع وعادًة ما يكون قد استفحل كثيرًا عند اكتشافه. 
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الرئة هي سرطانات كبيرة الخاليا. وقد سميت  إن حوالي 9% من سرطانات 
بهذا االسم ألن الخاليا السرطانية فيها تكون كبيرة مع زيادة في السيتوبالزم، وتبدو 

بالفحص املجهري كخاليا ذات نويات كبيرة واضحة.

ثانيًا: سرطان الرئة ذو الخاليا الصغيرة

إن سرطان الرئة ذو الخاليا الصغيرة أقل انتشارًا من سرطان الرئة ذي الخاليا 
مع  قويًا  ارتباطًا  حدوثه  ويرتبط  أسرع(  بشكل  وينتشر  ينمو  )ولكنه  الصغيرة  غير 
التدخني، تبلغ نسبة اإلصابة به حوالي15% من املجموع اإلجمالي لحاالت اإلصابة 
القصيبات  أي:  الكبيرة  التنفسية  املسالك  في  الحاالت  أغلب  تنشأ  الرئة،  بسرطان 
األولية والثانوية. وينمو هذا النوع من سرطان الرئة على نحو سريع جدًا، ويكون أكثر 
عدوانية وأسرع انتشارًا، وغالبًا ما يكون قد وصل إلى مرحلٍة متقدمة في الوقت الذي 
يكتشف فيه، وهو كذلك سريع االنتشار إلى بقية أنحاء الجسم، إن الخاليا الصغيرة 
النوع من السرطان تحتوي على حويصالت ذات حبيبات إفرازية هرمونية  في هذا 
وعصبية والتي تسبب متالزمة األباعد الورمية )Paraneoplastic Syndrome( وهي 

التي سنتحدث عنها في الفصل الرابع الخاص بالتشخيص. 

رئة سليمة

الحجاب الحاجز

الرئة

نسيج الظهارة 
املتوسطة

شكل يوضح ورم الظهارة املتوسطة.

رئة مصابة

نسيج الظهارة 
املتوسطة

الرئة

الحجاب الحاجز

ورم 
الظهارة 
املتوسطة
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ثالثًا: ورم الظهارة املتوسطة

الظهارة  خاليا  من   )Mesothelioma( الخبيث  املتوسطة  الظهارة  ورم  ينشأ 
واملبطن للرئتني. وينجم هذا  املتوسطة املوجودة في غشاء الجنبة )الغشاء البلوري( 

النوع من السرطان بعد التعرض الطويل ملادة األسبست.

سرطان الرئة الثانوي
تعد الرئة مكانًا شائعًا لالنتشار السرطاني والنقيالت الورمية الخبيثة القادمة 
من أعضاء وأجهزة أخرى من الجسم. وتصنف السرطانات الثانوية حسب موقعها 
األصلي، فمثاًل سرطان الثدي املنتشر إلى الرئة يسمى سرطان الثدي املنتشر النقيلي. 

مراحل سرطان الرئة
إن تحديد مرحلة السرطان التي وصل إليها املريض من شأنها أن تمكن مقدمي 
الرعاية الصحية من معرفة درجة املرض أو شدته وتمنحهم القدرة على اتخاذ القرار 
حول نوع املعالجة املطلوبة وأسلوب تدبير املرض، وتمكنهم أيضًا من تصور النتائج 
املتوقعة لتلك املعالجة أي: تحدد وتتوقع مآل املرض. ُيوصف سرطان الرئة أحيانًا بأنه 
محدود، أو موضعي، أو منتشر، أو ممتد، وثمة بعض التعابير املباشرة السهلة التي 
قد تصف مراحل سرطان الرئة بحسب موضعه والتي ربما يستعملها مقدمو الرعاية 

الصحية في أثناء تثقيف املرضى وشرحهم للمرض، وهذه املراحل هي:

• سرطان الرئة املوضعي أو املحدود 	

رئة واحدة، في هذه  يقتصر على  السرطان  أن وجود  إلى  تشير كلمة محدود 
املرحلة يكون هذا السرطان متموضعًا في جانب واحد من الصدر، وعلى جزء واحد 
فقط من الرئة والعقد اللمفاوية القريبة منها، ومن املعروف أن الغدد اللمفاوية التي تقع 
خارج الرئتني في هذه املرحلة مازالت قادرة على العمل كمنظومة مناعية وتقوم بعملية 

اصطياد الخاليا السرطانية التي تريد مغادرة الرئة لالنتشار نحو الخارج.
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• سرطان الرئة املمتد أو املنتشر 	

تدل كلمة ممتد أو منتشر على أن السرطان قد انتشر إلى ما هو أبعد من رئة 
واحدة. في هذه املرحلة يكون السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الصدر أو إلى 

أجزاء أخرى من الجسم.

التصنيف املرحلي الدولي لسرطان الرئة
ويعتمد  فيه،  أجري  الذي  الوقت  إلى  الرئة  لسرطان  املرحلي  التصنيف  يستند 
في الوقت نفسه على التصنيف اإلكلينيكي )السريري( والجراحي. ُيجرى التصنيف 
التصوير  دراس��ات  نتائج  إلى  ويستند  الجراحية.  العملية  إج��راء  قبل  اإلكلينيكي 
التصنيف  ُيجرى  الخزع��ة.  ونتائ��ج  الب��وزيتروني،  املقطعي��ة، واملس��ح  األشعة  مثل: 
الجراحي أثناء العملية الجراحية، أو بعد إجراء هذه العملية، ويستند إلى كل النتائج  
الجراحية والسريرية، بما في ذلك أخذ العينات الجراحية للغدد اللمفاوية الصدرية. 

وعمومًا فإن مراحل سرطان الرئة تعتمد على:

حجم سرطان الرئة.. 1

جدار . 2 مثل:  لها،  واختراقه  املجاورة  األنسجة  في  وتغلغله  السرطان  عمق  مدى 
الصدر.

اللمفاوية، أو غزوها ألجزاء . 3 العقد  إلى  الرئة سواء  انتشار خاليا سرطان  مدى 
أخرى من الجسم.

إن تصنيف الورم والعقد اللمفية والنقائل، واملعروف باسم )TNM( يعتمد على 
حجم الورم، وعدد العقد اللمفية املصابة وعلى النقائل، وهو نظام طبي يصنف الورم 
أو السرطان بحسب حجمه، وانتشاره في أعضاء الجسم. يعتمد النظام على قياس 
حجم الورم، وعن طريق الفحوص املختبرية والتصويرية يحدد مدى انتشار املرض في 

العقد اللمفاوية وأعضاء الجسم.

يعبر الحرف )T( عن حجم الورم، ويعبر الحرف )N( عن عدد العقد اللمفاوية 
املصابة وانتشار الورم فيها، ويعبر الحرف )M( عن انتقال الورم في أعضاء الجسم، 
ويوضع الحرف )X( عندما يصعب وضع الورم في أي من التقسيمات السابقة. يعّد 
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إليه  وصل  وما  املناسبة  العالجية  الطريقة  الختيار  أساسًا ضروريًا  التصنيف  هذا 
املرض والتنبؤ بمساره، ويصنف إلى أربع مراحل هي:

املرحلة األولى

يكون السرطان مقتصرًا على الرئة فقط، ولم ينتشر إلى الغدد اللمفاوية، ويكون 
قياس الورم على األغلب أقل من 5 سنتمترات.

الكبد

البلعوم

الحنجرة

الرغامى
عقد ملفية

يكون السرطان مقتصرًا على الرئة 
ولم ينتشر إلى الغدد اللمفاوية 
ويكون قياس الورم على األغلب 

أقل من 5 سنتيمترات.

املرحلة الرابعة

قصيبات

الحجاب الحاجز

حويصالت تنفسية

السرطان نما بدرجة كبيرة 
وقام بغزو أجهزة وأعضاء 
أجرى قريبة من الرئتني 

وهناك خاليا سرطانية في 
الغدد اللمفاوية بعيدًا عن 

الرئتني

يكون الورم أكبر من 5 سنتيمترات، 
أو أصغر ولكنه انتشر ألعضاء 
مجاورة مثل: الغدد اللمفاوية 
املجاورة على نفس الجانب. 

املرحلة الثالثة

املرحلة الثانية املرحلة األولى

السرطان انتشر خارج 
الرئة املصابة مثل: 

الرئة األخرى، أو الكبد، 
والعظام

قصبتان رئيسيتان

 شكل يوضح مراحل سرطان الرئة.

املرحلة الثانية
قد يكون الورم في هذه املرحلة قد نما ليصبح أكبر من 5 سنتمترات، أو ربما 
يكون ورمًا أصغر، ولكنه انتشر ألعضاء مجاورة ولكن على نفس الجانب من الصدر، 
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حيث يوجد الورم الرئيسي مثل: جدار الصدر أو الحجاب الحاجز أو الغشاء البلوري 
الغدد  إلى  انتش��ر أيض��ًا  الرئ��ة، ويمكن أن يكون السرط��ان قد  البطانة حول  أي: 

اللمفية املجاورة.

املرحلة الثالثة

ربما يكون الورم قد نما بدرجة كبيرة للغاية وقام بغزو أجهزة وأعضاء أخرى 
قريبة من الرئتني، أو قد تدل هذه املرحلة على وجود ورم أصغر ترافقه خاليا سرطانية 

في الغدد اللمفية بعيدًا عن الرئتني.

املرحلة الرابعة

في هذه املرحلة يكون السرطان قد انتشر إلى ما هو أبعد من الرئة املصابة مثل 
الرئة األخرى أو إلى أجزاء بعيدة من الجسم والسيما الكبد.



- 45 -- 45 -

الفصل الرابع
أعراض سرطان الرئة وطرق تشخيصه 

تكمن خطورة سرطان الرئة في عدم وجود أعراض مبكرة، وقلَما يؤدي سرطان 
الرئة إلى ظهور أعراض أو عالمات في مراحله املبكرة، مما يجعل تشخيصه متأخرًا 
في معظم الحاالت. وربما يبدأ القلق من احتمال إصابة فرٍد ما بسرطان الرئة؛ وتساور 
الطبيب الشكوك عندما يالحظ نتائج غير طبيعية في الصور الشعاعية لصدر املريض 
كصور األشعة السينية والتصوير املقطعي املحوسب، أو عندما يكون السرطان قد 
وصل ملرحلة ظهور أعراض مرضية تحتمل اإلصابة بالسرطان مثل: السعال املدمي 

وضيق التنفس وآالم الصدر والشعور بالتعب وفقدان الوزن.
ولكن قد ال تظهر أعراض سرطان الرئة وعالماته إال إذا كان املرض في مرحلة 
إصابة  الطبيب  يكتشف  ال  وربما  وتظهر.  تتجلى  لكي  تستغرق سنوات  وقد  متقدمة 
املريض إال بعد أن ينتشر سرطان الرئة األولي في بعض أعضاء الجسم والتي تتجلى 
سريريًا بأعراض العضو املصاب وعالمات سرطان الرئة املنتقل إليها. وأما األماكن 
والعقد  الرئتني  من  أخرى  أجزاء  فتشمل  الرئة  سرطان  فيها  ينتشر  التي  الشائعة 

اللمفاوية القريبة منهما والعظام والدماغ والكبد وغيرها من أعضاء الجسم.
لذا، ربما يشكو املصاب بسرطان الرئة من األعراض والعالمات املرضية التي 
أو أي جهاز آخر من جسمه بحسب نوع  التنفسي نفسه  إلى إصابة جهازه  تشير 
سرطان الرئة سواء أكان سرطانًا رئويًا أوليًا نشأ في الرئة نفسها أم كان سرطانًا 

رئويًا ثانويًا انتقل إلى الرئتني من مقرات نائية في الجسم. 
اإلصابات  أع��راض  مع  بعيد  حد  إلى  الرئة  سرطان  أع��راض  بعض  تتشابه 
واألمراض األخرى في الجهاز التنفسي األقل خطورة. والفيصل الذي يقرر ذلك هو 
الطبيب الذي يستبعد تشخيص سرطان الرئة، أو يؤكده عندما يجد دالئل وبينات تشير 

بإصبع االتهام إلى اإلصابة بهذا الداء الوبيل.
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إن طيف أعراض سرطان الرئة واسع ومتنوع ويعتمد بالدرجة األولى على مكان 
الورم. وهل هو في موضع من القصبات يسد فيه جزءًا من أجزاء الرئة أو فصًا من 
فصوصها؟ وهل الورم في منطقة من املسالك التنفسية العليا أو في طرف بعيد في 
منطقة نائية من فروع القصبات والشعب الرئوية؟ وهل الورم يضغط على مايجاوره 
من أنسجة وأعضاء أخرى مهمة مثل: األنسجة، واألعصاب، أو األوعية الدموية سواء 
الفقرات؟،  أو  على األضالع  أو  املريء  على  وقد يضغط  أم شريانية،  وريدية  أكانت 
وسنقسم أعراض وعالمات سرطان الرئة إلى مجموعتني: مجموعة األعراض املبكرة 

لسرطان الرئة، ومجموعة األعراض املتأخرة لسرطان الرئة.

أوالً: األعراض املبكرة لسرطان الرئة 
    وتتضمن مجموعة من األعراض الخاصة بالجهاز التنفسي )السعال، نفث الدم، 
وتعجر  الوزن  وفقدان  والحمى  )الضعف  العامة  واألعراض  النفس(،  األزيز، ضيق 
األصابع(، وأعراض ناتجة من ضغط الورم على البنى الهيكلية املجاورة )ألم الصدر، 

ألم العظم، صعوبة البلع، بحة الصوت(، وسوف نستعرض منها ما يلي:

السعال. 1

هو أول األعراض التي يمكن حدوثها، ويتصف باستمراره ملدة طويلة وتكراره، 
املصحوب بالقيح والصديد أحيانًا، قد يسبب سرطان  مع كمية من القشع )البلغم( 
الرئة نزيفًا في املسالك التنفسية الذي يمكن أن يتجلى بنفث الدم أي: خروج الدم مع 
السعال. ربما يكون النزيف شديدًا، وقد يتكرر النزيف الرئوي ويصبح وخيم العاقبة 

ويسبب فقر الدم.

إذا كان املريض يسعل كثيرًا، وإذا أصبح سعاله أعمق، أو يبدو بصوت أجش، 
أو أنه بدأ يسعل دمًا أو أن كمية املخاط أصبحت أكثر من املعتاد، فقد يشير ذلك 

ملشكلة رئوية وخيمة.

ال بد من الحذر من السعال املستمر املتزايد سواء أكان جافًا أم ينتج مخاطًا، 
أو السعال الجديد الذي ال يتوقف، أو السعال املصحوب بالدم، أو بكميات كبيرة من 
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)القشع(. ويجب مالحظة أن السعال املصاحب لعدوى البرد أو الجهاز  البلغم أي: 
من  ألكثر  املستمر  السعال  أما  أسبوعني،  أو  أسبوع  خالل  يزول  سوف  التنفسي 
الرئوي،  والتدرن  السل  أعراض  أو  الرئة  سرطان  أعراض  من  يكون  فقد  أسبوعني 
ويجب عدم تجاهل السعال املستمر، كذلك الحذر من أي تغييرات في خصائص وتواتر 

السعال املزمن السيما عند املدخنني.

ضيق النفس أو عسر التنفس . 2
إن ضيق النفس أو التنفس بصعوبة هما أيضًا من األعراض املمكنة لسرطان 
الرئة، فقد يعاني املصابون بسرطان الرئة من ضيق أو صعوبة في التنفس إذا نما 
كان  إذا  أو  الرئيسية،  التنفسية  املسالك  انسداد  لدرجة تسبب  واستفحل  السرطان 
السائل املتكون من الورم الرئوي يتراكم في الصدر والسيما الغشاء الجنبي ويضغط 
الرئة املصابة أن تتوسع بدرجة كاملة عند  الرئة، مما يجعل من الصعب على  على 

الشهيق، وبالتالي نقص كمية األكسجني الواصلة إلى الجسم.
ويجب عدم تجاهل ما إذا كان املريض يشعر بأنه يلهث أو يشعر بالضيق في 
التنفس، أو إذا وجد املريض صعوبة في التنفس بعد صعود الساللم أو أداء املهام 

التي كان يقوم بها في وقت من األوقات دونما صعوبة. 

األزيز )صفير الرئة(. 3
الرئتان  تنتج  ملتهبة،  أو  أو مسدودة  متضيقة  التنفسية  املسالك  تصبح  عندما 
صوت صفير مستمرًا أو أزيز أو أصوات خشنة عند التنفس. وقد يكون سبب األزيز 
مشكالت رئوية متعددة، مثل: الربو الذي يمكن عالجه والوقاية من نوباته املتكررة. ومع 
ذلك، فإن األزيز أيضًا هو أحد أعراض سرطان الرئة، وما ينبغي االفتراض الدائم بأن 

الصفير يحدث فقط بسبب الربو أو الحساسية.

ألم الصدر . 4
قد يسبب سرطان الرئة أملًا في الصدر، أو الكتفني أو الظهر. قد ال يرتبط هذا 
الشعور املؤلم بالسعال، ويجب الحذر من أي نوع من آالم الصدر، سواء أكان حادًا 
أم كلياًل أم ثابتًا أم متقطعًا. وينبغي كذلك مالحظة ما إذا كان هذا األلم يقتصر على 
بؤرة معينة في الصدر أم يحدث في جميع الجوانب. وهل هذا األلم الصدري يزداد 
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سوءًا عند التنفس بعمق أو الضحك أو السعال، فعندما يتسبب سرطان الرئة في آالم 
الصدر، فقد يحدث ذلك بسبب تضخم العقد اللمفاوية املجاورة وإصابتها بالسرطان 
الرئوي، أو ينجم عن انتشار سرطان الرئة إلى جدار الصدر، أو انتقاله إلى األضالع 

أو إلى غشاء الجنبة الذي يبطن الرئتني.

تبدل الصوت. 5
قد يصاب املريض ببحة في الصوت وتتغير نبرات صوته وقوته. وقد يالحظ املرء 
بنفسه تغييرًا كبيرًا في صوته، أو قد يشير اآلخرون إلى أن صوته يبدو أعمق وأجش 
أو أكثر حدة. وقد يكون سبب البحة بسيطًا، فقد تحدث بحة في الصوت بسبب نزلة 
برد بسيطة، لكن هذه املشكلة الصوتية قد تشير إلى شيء أكثر خطورة عندما تستمر 
ألكثر من أسبوعني، فقد تحدث بحة الصوت املرتبطة بسرطان الرئة عندما يؤثر الورم 

نفسه على العصب الذي يتحكم في الحنجرة.

نقص وانخفاض الوزن. 6
يصاب الجسم به��زال ش��ديد وق��د يرتبط فقدان الوزن غير املبرر واملبالغ به 
بسرطان الرئة، أو أي نوع آخر من السرطان. قد ينجم هذا االنخفاض في الوزن عن 
طريقة  في  التحوالت  عن  أيضًا  ينتج  وقد  الطاقة،  تستخدم  التي  السرطانية  الخاليا 

استخدام الجسم للطاقة في القضاء على الخاليا السرطانية.

الضعف والتعب والحمى. 7
قد يصاب الجسم بضعف عام وفقر دم حاد، وفتور في نشاط الجسم وانعدام 
الشهية للطعام. وقد ترتفع حرارة الجسم في سياق اإلصابة بسرطان الرئة. للعلم فإن 
هذه األعراض ليست نوعية وغير دقيقة وال تخص السرطان فقط، وإنما هي أعراض 

عامة للمرض املزمن. 

ثانيًا: األعراض املتأخرة لسرطان الرئة 
الجسم،  أجزاء  بعض  إلى  الرئة  سرطان  من  نقيالت  تنتشر  املرض  تقّدم  مع 

وتعتمد األعراض اإلضافية على موقع األورام الجديدة، ومن هذه األعراض:
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• االلتهابات الرئوية الجرثومية: إذا كان السرطان موجودًا باملسالك التنفسية، 	
فإنه من املمكن أن يسد مجرى الهواء مسببًا صعوبات في التنفس، وهذا االنسداد 
لاللتهاب  املريض  ويعرض  املسدود  املكان  وراء  اإلفرازات  تجمع  إلى  يؤدي  قد 
وال  للعالج  يستجيب  ال  رئوي  بخراج  اإلصابة  من  املريض  يشكو  وقد  الرئوي، 

يلتئم بسرعة.

• االنصباب الجنبي: قد يكون هناك انصباب )تراكم السائل( في الجنبة وهي 	
األغشية املبطنة للرئتني، مما يعوق التنفس ويسبب األلم الصدري الشديد.

• ضخامة الصدر وانتفاخ الرقبة: قد يتضخم أعلى الصدر وقد يبرز جزء من 	
القفص الصدري و تظهر األوردة على سطحه منتفخة متعرجة. يمكن لسرطان 
الرئة الضغط على األوردة الرئيسية الكبيرة والوداجية التي تنقل الدم بني الرأس 
والذراعني والقلب، هذا يمكن أن يسّبب تورمًا في الوجه والعنق والصدر العلوي 
اللمفاوية  العقد  تورم  من  كذلك  الرئة  بسرطان  املصاب  يشكو  وقد  والذراعني. 

والسيما في الرقبة، أو الترقوة.

• العالمات الهضمية: قد يصاب املريض بصعوبة في بلع الطعام إذا كان الورم 	
الجلد  اصفرار  يحصل  وربما  للمريء.  انضغاطًا  وسبب  الرئة  في  السرطاني 

والعينني أي: اليرقان عند إصابة الكبد بالنقائل السرطانية الرئوية.

• األصابع: 	 رؤوس  تعجر 
أصابع  أو  األظ��ف��ار  تعجر 
األصابع  أو  الطبل  مضرب 
األبقراطية، أو أظفار زجاجة 
اإلصبع  تشوه  وهو  الساعة 
لإلصابة  املصاحب  والظفر 
بعدد من األمراض، والسيما 
أمراض القلب والرئتني. كان 
بأن  قال:  من  أول  أب��ق��راط 
تعجر األظافر هو عالمة على 
على  يؤثر  بمرض  اإلصابة 

 شكل يوضح تعجر األصابع.

أصابع مصابة أصابع سليمة 
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كمية األكسجني املحمولة بالدم؛ لذا أصبحت تعرف أحيانًا باألصابع األبقراطية. 
ويصاب حوالي 35% من املصابني بسرطان الرئة ذي الخاليا الكبيرة بهذا النوع 
من السرطان بتعجر األظافر ولكن نادرًا ما تكتشف هذه العالمة املرضية الرئوية 

لدى املصابني بسرطان الرئة ذي الخاليا الصغيرة.

• األعراض والعالمات العظمية: يعاني املريض ألم العظام، ال سّيما في الظهر 	
أو األضالع أو الوركني، وقد يصاب بكسور في العظام لسبب بسيط أو بدون 

سقوط في مناطق مختلفة من الجسم. 
• بورم 	 ويسمى  الرئة  قمة  في  يحدث  الذي  السرطان  إن  هورنــــر:  متالزمــــة 

ي )الس�مبثاوي(، ويس�بب مجموعة من  بانكوس�ت، ق�د يغزو الجهاز العصبي الوِدّ
األعراض والعالمات تدعى متالزم��ة هورنر، نتيجة الضغ�ط على الجزء العلوي 
من الرئنت، وبالتالي على األعصاب في الوج�ه؛ مما يؤدي إلى تدّل�ي وانسدال جفن 
واحد، أو تض�يق حدق�ة العني ف�ي نفس الجه�ة املصابة للرئة، أو غياب التعرق 
على جانب واحد من الوجه، ويمكن أيضًا أن تسّبب آالمًا في الكتف بسبب تضّرر 

الضفيرة العصبية العضدية.
• سرطان 	 والسيما  املختلفة  الخبيثة  األورام  ُتفرز  الورمية:  األباعد  متالزمات 

للهرمونات، مما يتسبب بظهور مجموعة  الرئة في بعض األحيان مادة مشابهة 
واسعة من األعراض واالضطرابات غير الشائعة تسّمى متالزمة األباعد الورمية 
، أو املتالزمة املصاحبة للورم السرطاني، وهي  (Paraneoplastic syndrome)
متالزمة أو مجموعة من األعراض ال تحدث بسبب تموضع الخاليا السرطانية 
إفراز بعض الهرمونات، أو السيتوكينات  نفسها، بل بسبب عوامل خلطية مثل: 
التي تفرزها الخاليا السرطانية، أو كاستجابة مناعية ضد الورم. وربما يشكو 
املريض من أعراض عصبية محددة مثل: التهاب في األعصاب املحيطية، وألم في 
العضالت مع هزال، واختالل في حفظ توازن الجسم أثناء الوقوف أو املسير، 
مع تغيرات في السلوك، والسيما في الشخصية، فيصبح غريب األطوار متقلب 

األحوال كثير الضحك أو سريع البكاء. وقد يصاب بضعف في قوة البصر.

تحدث متالزمات األباعد الورمية للجهاز العصبي عندما تهاجم العوامل املكافحة 
األعصاب  أو  الشوكي  الحبل  أو  الدماغ  من  أجزاء  املناعي  الجهاز  من  للسرطان 
املحيطية أو العضالت كذلك، وفي بعض األحيان تكون اإلصابة في الجهاز العصبي 
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قابلة للعكس من خالل العالج املوجه نحو السرطان والجهاز املناعي. مع ذلك، يمكن 
أن ينتج بسرعة عن هذه األمراض أيضًا ضرر شديد في الجهاز العصبي غير قابل 

للعكس.
إن متالزمات األباعد الورمية شائعة بني املرضى في منتصف العمر حتى كبار 
السن، وغالبًا ما تصاحب سرطان الرئة، أو الثدي، أو املبيضني، أو سرطان الغدد 
اللمفاوية. في بعض األحيان، ربما تظهر أعراض هذه املتالزمات املصاحبة للسرطان 
األباعد  متالزمات  تتطور عالمات  أن  ويمكن  نفسها،  الخبيثة  األورام  قبل تشخيص 
الورمية وأعراضها العصبية بسرعة نسبية على مدى أيام إلى أسابيع. ولألسف فقد 

تتجلى هذه املتالزمة العصبية إكلينيكيًا حتى قبل تشخيص سرطان الرئة نفسه.
فيمكن  املصاب،  الدماغي  العصبي  املقر  واألعراض حسب  العالمات  وتختلف 
واختالل  املشي،  صعوبة  ومنها:  كثيرة  الورمية مشكالت  املتالزمات  هذه  تسبب  أن 
املهارات  فقدان  ضعفها،  أو  العضالت  وتوتر  العضلي،  التناسق  وضعف  التوازن، 
الحركية الدقيقة، مثل: التقاط األشياء، وصعوبة البلع، والتلعثم في التلفظ، واضطرابات 
الكالم، وفقدان الذاكرة، وتدهور التفكير واملهارات املعرفية األخرى، ومشكالت في 
اإلبصار والرؤية، واألرق واضطرابات النوم، والنوبات التي تشبه الصرع والحركات 

غير اإلرادية، والهلوسة.

تشخيص سرطان الرئة 
يعتمد تشخيص اإلصابة بسرطان الرئة على قيام الطبيب بمجموعة من الفحوص 
مع  بالتحدث  يقوم  فإنه  ما،  لسبب  الرئة  بسرطان  الطبيب  اشتبه  ما  فإذا  الالزمة، 
املريض، وتقصي التاريخ املرضي والسوابق املرضية والعائلية، وبعد إنجاز الفحص 
الصدر  تصوير  الطبيب  يطلب  بالسماعة،  الصدر  فحص  والسيما  الشامل،  البدني 

باألشعة السينية والفحص املختبري للبلغم أي القشع.
إن التصوير البسيط للصدر باألشعة السينية هو أحد الخطوات التشخيصية 
األولية، كما تستخدم األشعة املقطعية لتوفير معلومات أكثر حول نوع ومدى انتشار 
وتحديد  الرئوية  الصغيرة  اآلفات  كشف  املقطعية  باألشعة  للفحص  ويمكن  املرض. 
مكان وحجم األورام واآلفات غير الطبيعية في الرئة التي قد يتعذر اكتشافها باألشعة 

السينية.
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شكل يوضح كيفية استئصال خزعة الرئة باملنظار.

وقد تتطلب عملية تشخيص سرطان الرئة أخذ عينة أو خزعة من الرئة وتحليلها 
أو استئصال عدد من خاليا أو نسيج الكتلة أو الورم املشكوك بأمره. وربما تؤخذ 
الخزعة املطلوبة باملنظار املزود بكاميرا، ويدخل عبر القصبات الرئوية، وذلك ضمن 
خاصة  رفيعة  إبرة  ُتستخدم  أو  الرئوية".  والشعب  القصبات  "تنظير  يسمى  إجراٍء 
تدخل عبر الجلد وصواًل إلى أنسجة الرئة، وموضع الورم فيها لجمع الخاليا الغريبة، 
إن أخذ الخزعة ودراسة تركيبها عملية ضرورية للتأكد من وجود السرطان من عدمه 
وكذلك لتحديد نوع سرطان الرئة لدى املصاب باملرض. وقد تؤخذ عينة الخزعة من 
العقد اللمفاوية أو غيرها من أجهزة الجسم التي انتشر بها السرطان الرئوي مثل 
الرئة يعتمد على االختبار النسيجي  القاطع لسرطان  النهائي  الكبد، إن التشخيص 
في  وأما  واإلشعاعية.  السريرية  الخصائص  على  يعتمد  سياق  في  الورمية  للكتلة 
الحاالت النادرة التي تعجز فيها هذه اإلجراءات عن الوصول للتشخيص الصحيح فقد 

يلجأ األطباء إلى التداخل الجراحي للوصول للتشخيص الحاسم والدقيق. 
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1 .)Chest X _ ray( التصوير البسيط للصدر باألشعة السينية
ق���د ت��ك��ش��ف ص����ورة األش��ع��ة 
اشتب��اه  ع��ن وجود  للرئتني  السيني��ة 
بسرطان الرئة، فقد تظهر كتلة أو عقدة 
غير طبيعي��ة أو كتل��ة ورمي��ة واضح��ة 
واتس�اع عند منطق��ة منص�ف الصدر، 
انتشارًا  األشع��ة  هذه  تظه��ر  وربم��ا 
إل��ى الغ��دد اللمفاوي���ة، أو انكم��اش 
تجمع  أو  رئ��وي  الته��اب  أو  الرئ��ة، 

السوائل في الغشاء الجنبي.
غالب��ًا ما يتجل��ى سرط��ان الرئة 

بالصورة  منفردة  رئوية  عق��د  بظه��ور 
ألمراض  يمكن  ولكن  للصدر،  البسيطة 

أخرى إعطاء هذا املظهر بما في ذلك السل والتدرن الرئوي )السل الرئوي(، وااللتهابات 
الفطرية والسرطان النقيلي املنتش��ر أو االلته��اب الرئوي، والعقيدات اللمفاوية. وهناك 
أسباب غير شائعة للعقد الرئوية منها: توسع الحويصالت القصبية، األورام الحميدة، 
التشوهات الشريانية الوريدية، االنسداد الرئوي، العقد الروماتزمية، األورام الحبيبية 

املصاحبة اللتهاب األوعية الدموية.

2 .)CT scan( الفحوص بالتصوير املقطعي املحوسب
للعقد  املتكررة  باملراقبة  يوصى 
يستخ�دم  أال  يج���ب  ولك��ن  الرئوي��ة، 
املحوسب  املقطع��ي  التص��وير  جه�از 
لوقت طويل أو ملرات أك�ثر مما ينبغي، 
ألنه يعرض الجس��م إلى خطر زي��ادة 
لها  يتعرض  ال�تي  اإلشعاع  جرع�ة 
على نحو تراكمي والتي تع���د بدورها 
عام���اًل محتم��ل الخط���ورة لإلص��ابة 

بسرطان الرئة أو غيره من السرطانات. 

 شكل يوضح صورة شعاعية بسيطة ُتظِهر 
كتلة في الرئة اليسرى.

 شكل يوضح جهاز التصوير الشعاعي 
املقطعي املحوسب.
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3 . (Positron Emission البـــوزيترونــي باإلصــدار  املقطعــي  التصويــر 
 Tomography; PET) 

ومادة  الجلوكوز  من  مزيج  )هي  مقتفية  إشعاعية  بمادة  وريديًا  املريض  ُيحقن 
مشعة( تقوم الخاليا السرطانية الرئوية إن وجدت بامتصاص هذا املزيج بدرجة أكثر 
سرعة وكمية كبرى عن الخاليا الطبيعية؛ لذا ستظهر أكثر وضوحًا حيث تظهر الخاليا 
لديها أعلى من  الغذائي  التمثيل  في هذه املقرات املصابة كبقع مضيئة ألن معدالت 

الخاليا الطبيعية، وهذا يتيح التمييز بني الخاليا الطبيعية والخاليا السرطانية.

يظهر  أن  قبل  املرض  عن  األحيان  بعض  في  الفحص  هذا  يكشف  أن  ويمكن 
الرئة  سرطان  عن  الكشف  في  مفيد  فهو  ولذا  األخرى،  التصويرية  االختبارات  في 
وانتشاره، ويساعد في التحقق من فعالية ونجاعة املعالجة السرطانية. وكذلك يسهم 

بالكشف عن نكسات اإلصابة بهذا السرطان.

يجب تفسير نتائج التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني جيدًا ألن الحاالت 
غير السرطانية يمكن أن تشبه الحاالت السرطانية الخبيثة، لألسف فإن بعض الخاليا 

السرطانية قد ال تظهر بهذا النوع من التصوير.

يبحث الطبيب الفاحص عن دالئل استقالب أو أيض عظام غير طبيعي. تظهر 
التي  الساخنة  املقرات  القاتمة، وهي  البقع  هما  البقع:  املناطق املفحوصة نوعني من 
التي  الباردة  املقرات  تمثل  وهي  الباهتة  والبقع  وجودها،  أسباب  عن  التحري  يجب 
تراكمت فيها أو لم تتراكم املواد النووية اإلشعاعية، ومع أن الفحوص النووية للعظم 
شديدة الحساسية لالضطرابات االستقالبية العظمية، إال أنها أقل جدوى في تحديد 

سبب هذه االضطرابات بدقة. 

إذا أظهر الفحص النووي للعظم مقرات ساخنة، يجب إجراء مزيد من الفحوص 
لتحديد سببها، فقد يكون سرطان الرئة أهم أسبابها.

4 .)Sputum Cytology( )فحص عينة القشع )البلغم
التي  املُخاطية  األنسجة  ُتفِرزها  ولزجة  كثيفة  مادة  بأنه  )البلغم(  القشع  ُيعرف 
تغطي جميع أجزاء الجهاز التنفسي، والسيما الرئتني، لتوفير الدعم والحماية للمسالك 
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التنفسية، ويبدأ الشعور به في الجزء الخلفي من الحلق عند ازدياد إفرازه عن الحد 
الطبيعي بسبب اإلصابة بنزالت البرد مثاًل، أو مشكالت مرضية أخرى مثل: األمراض 

الرئوية املزمنة، والدرن أي: السل، وسرطان الرئة. 

إذا كان املريض يشكو السعال والبلغم، فيمكن أن يبني فحص البلغم باملجهر في 
بعض األحيان وجود خاليا سرطانية رئوية. ويجب أن يؤخذ البلغم الذي يخرج بعد 

سعال عميق والسيما في الصباح.

5 .)Lung Biopsy( "الخزعة "العينة النسيجية

يمكن أخذ عينة من الخاليا غير الطبيعية في إجراء يسمى الخزعة، يمكن للطبيب 
إجراء الخزعة بعدد من الطرق وهي :

• 	)Bronchoscopy( تنظير القصبات

تنظير الَقَصبات هو إجراء يسمح لألطباء بالفحص املرئي للرئتني ومسالكهما 
األسباب  ومن  الصدرية،  باألمراض  متخصص  طبيب  به  يقوم  الهوائية،  القصبية 
الشائعة لتنظير الَقَصبات السعال املستمر أو أي معطيات مريبة في األشعة السينية 
أجل  من  الَقَصبات  تنظير  استخدام  يمكن  آخر،  تصويري  اختبار  أو  الصدر  على 
انسدادات  أو  الغريبة،  األجسام  إزالة  أو  النسيج  أو  املخاط،  عينات  على  الحصول 

أخرى في املسالك التنفسية  في الرئتني.

يقوم الطبيب في هذا اإلجراء بفحص األجزاء غير الطبيعية من الرئتني باستخدام 
أنبوب مرن ذي مصباح يمر عبر الحلق ليصل إلى الرئتني. يقوم الطبيب بتمرير هذا 
األنبوب املرن في الفم أو األنف ثم إلى أسفل من خالل القصبة الهوائية الرئيسية، إلى 
داخل ممرات التنفس في الرئتني. ثمة مالقط وخازعات داخل األنبوب تقوم بأخذ عينات 
من السوائل أو األنسجة التي سيقوم بفحصها طبيب الباثولوجيا املرضية املختص في 
املختبر. يكشف التحليل الباثولوجي الدقيق نوع سرطان الرئة والخصائص املحددة 

للخاليا السرطانية التي تساعد في تحديد سير املرض وتوجيه العالج املالئم.

يجرى تنظير القصبات في حاالت اإلصابة بسرطان الرئة مع مسبار التصوير 
باألشعة فوق الصوتية املدمج في فحص العقد اللمفاوية في الصدر. هذا ما يسمى 
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بتصوير املوجات فوق الصوتية داخل القصبة الذي يسهم في تحديد العالج املناسب 
و للكشف عن نوع السرطان ولتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر أم ال.

إذ  الطبية األخرى  وقد يكون تنظير القصبات إجراًء عالجيًا لبعض املشكالت 
املسالك  من  األورام  أو  االنسداد،  إلزالة حاالت  القصبات  تنظير  يستخدم  أن  يمكن 
هذه  وفي  كدعامة.  الهواء  مجرى  لفتح  أنبوب صغير  لوضع  أو  الرئة،  في  التنفسية 
أو  الليزر،  مثل:  القصبات،  منظار  خالل  من  تمر  خاصة  أجهزة  تستعمل  الحاالت 

املسبار الكاوي الكهربائي للسيطرة على النزيف. 

ُيجرى تنظير القصبات عادًة في غرفة عمليات في عيادة أو في غرفة عمليات 
في مستشفى. يعطى املريض دواء من خالل الوريد ملساعدته على االسترخاء. وُيرش 
الدواء املخدر في الحلق أو األنف يخدر املنطقة، ويساعد على تقليل السعال والقيء 
ذلك  في  بما  بالكامل،  التنظير  ويستغرق  الحلق.  في  القصبي  املنظار  مرور  بسبب 
القصبات  تنظير  أربع ساعات. يستمر  اإلفاقة، حوالي  والتحضير ووقت  االستعداد 

نفسه عادًة حوالي )30 �� 60) دقيقة.

مخاطر تنظير القصبات

قد يشعر املريض باحتقان خفيف في الحلق أو بحة في الصوت، أو سعال، أو 
ألم في العضالت. إن مضاعفات تنظير القصبات غير شائعة وعادًة ما تكون ثانوية، 
وقّلما تكون وخيمة، فقد يحدث نزيف إذا كانت املسالك التنفسية ملتهبة أو تضررت 
باملرض، أو إذا ُأخَذت عينة الخزعة، وعادًة ما يكون النزيف طفيفًا ويتوقف دون أي 
وتشمل  للدم،  املسيلة  األدوية  استخدام  عن  التوقف  املريض  من  يطلب  ولذا  عالج. 

األسبرين والكلوبيدوجريل والوارفارين لعدة أيام قبل تنظير القصبات.

وقد يحدث القصور التنفسي بسبب تنظير القصبات في حاالت نادرة، إذ يمكن 
أن تتعرض املسالك التنفسية لإلصابة خالل تنظير القصبات. وإذا ما تعرضت الرئة 
أو  الصدرية  بالريح  يسمى  ما  وهو  الرئتني،  حول  في  الهواء  يتجمع  فقد  لالنثقاب، 
مما  كلتيهما؛  أو  الرئتني  إحدى  انخماص  تسبب  أن  يمكن  والتي  الرئتني،  استرواح 
يسبب قصورًا تنفسيًا وخيمًا، ولكن عادًة ما ُتعَالج هذه املشكلة بسهولة في املستشفى.
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شكل يوضح تنظير القصبات.

• 	 (Mediastinoscopy) تنظير املنصف
هو املنطقة الواقعة في الصدر   )Mediastinum( الصدر(  )منتصف  املنصف 
العمود  الخلف  القص، ومن  األمام عظمة  للرئتني، حدوده من  الجنبيني  الجوفني  بني 
الحاجز. ويحتوي املنصف  الفقري، ومن أعلى مدخل الصدر، ومن أسفل الحجاب 
الشريان  من  مهمة  وأجزاء  التوتة  وغدة  واملريء،  الهوائية(  )القصبة  الرغامى  على: 
املبهم،  العصب  ومنها  رئيسية  أعصابًا  ويحتوي  العلوي  األجوف  والوريد  األورطي 

ويوجد في أقسام املنصف األربعة عديد من العقد اللمفية. 
املنصف  منظار  إدخ��ال  يجري 
العام، ومن خالل  التخدير  تأثير  تحت 
شق صغير في الثلمة فوق عظم القص 
منظر  على  للحص��ول  الرقبة  وأسف��ل 
العلوي؛ حيث يدخل منظار  للمنص��ف 
خ��اص شبي��ه بمنظ��ار القصب��ات إذا 
اكتشفت كتلة ما في املنصف بالفحص 
التصويري املقطعي املحوسب من أجل 
تحديد مواصفاتها بدقة، ومن ثم تؤخذ 

منها خزعة بملقط خاص. 

منظار املنصف

الشق البسيط

الرئة

 شكل يوضح تنظير املنصف.
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وهذا الفحص قيم جدًا من أجل وضع التشخيص وتحديد ما إذا كان السرطان 
الرئوي قد انتشر إلى املنصف، ألن السرطان الرئوي بهذه املرحلة يصبح غير قابل 
منخفضة  التنظير  هذا  ومضاعفات  مخاطر  فإن  عامة  وبصورة  الجراحي.  للتدخل 

للغاية.
• 	)Fine Needle Aspiration; FNA( الخزعة الشفطية باإلبرة النحيفة

يستخدم الطبيب إبرة سحب 
خالل  من  بإدخالها  ويقوم  رفيعة 
ورم  داخل  إلى  ومباشرة  الصدر 
الرئ�ة لشف��ط عين���ة صغي��رة من 
النسي���ج لفحصه���ا. غالب��ًا م���ا 
تستخدم األشعة املقطعية أو جهاز 
أشعة سينية خاص يسمى منظار 
من خالل  اإلبرة  لتوجيه  الفلورو، 
نسيج  إلى  لتصل  الصدر  جدار 
بها.  املشتبه  الخاليا  لجمع  الرئة 
وقد تؤخذ عينة الخزعة من الغدد 
انتشر  أخ��رى  أج��زاء  أو  اللمفية 

فيها السرطان، مثل الكبد.

6 .  )Nuclear Bone Scan( تصوير العظم بالتفرس النووي

سرطان  الكتشاف  مهمة  أداة  النووي  بالتفرس  العظم  تصوير  يكون  أن  يمكن 
الرئة املنتشر واملتنقل إلى العظم من مكان الورم األصلي. ُيعد تفرس العظم إجراًء 
تصويريًا مهمًا، ومع أن هذا االختبار يعتمد على املقتفيات اإلشعاعية إلنتاج الصور، 
إال أنه ُيعرِّض املريض لقليل من اآلثار الجانبية واإلشعاع وبدرجة أقل من الفحص 
بالتصوير املقطعي املحوسب، حيث تحقن كميات قليلة من املواد املشعة في الوريد. 
وبفحص الصور نجد أنها تسلط الضوء على املقرات املصابة التي ترتكز فيها املواد 
املشعة بدرجة كبرى عن املقرات السليمة؛ مما يسهل تقفي النقيالت السرطانية إلى 

العظم )الورم الثانوي(.

الفحص الباثولوجي 
للخزعة

تحضير الشريحة 
للفحص الباثولوجي

ابرة نحيفة

كتلة مشتبهة

 شكل يوضح فحص خزعة كتلة الرئة باإلبرة 
النحيفة.

الرئة 
اليمنى
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الفصل اخلامس
الوقاية من سرطان الرئة 

يمكن الوقاية من السرطان عمومًا ومن سرطان الرئة خصوصًا عن طريق تجنب 
الحد من عبء سرطان  ويمكن  املحفزة.  أو  املسببة  الخطورة سواء  العوامل محتملة 
الناجع  العالجي  والتدبير  عنه  املبكر  الكشف  الخصوص من خالل  على وجه  الرئة 
لحاالت املصابني به. تتراوح نسبــة الوقاية املمكنة من السرطــان عمومـــًا مـــا بني 
)30 ــ 50%( من حاالت السرطان كلها إذا ما تمت مكافحة عوامل الخطورة املسرطنة 

ونفذت الوسائل الصحيحة والطرائق املسندة بالبّينات للوقاية منه، يمّثل تعاطي التبغ 
كما سبق أن عرفنا أهم العوامل املرتبطة بالسرطان، والسيما سرطان الرئة، فتدخني 

التبغ هو املسؤول عن 22% من الوفيات الناجمة عن السرطان عامليًا.

تعتمد الوقاية من سرطان الرئة على مجموعة من القرارات واإلجراءات والنشاطات 
التي تؤدي إلى منع اإلصابة به أو اإلنقاص من معدالت وقوعه وانتشاره والكشف 
املبكر عنه من أجل معالجته الشافية، والحد من اعتالل الصحة والعجز الناجم عن 
هذا السرطان، وإعادة تأهيل املصابني به. تقسم مستويات الوقاية من سرطان الرئة 

إلى أربعة مستويات ذات أهداف محددة هي:

الوقاية األساسية: وتهدف إلى تعزيز صحة اإلنسان عمومًا لحمايته من الوقوع . 1
لتحسني  املختلفة، وتسعى  والسرطانات واإلصابات  األمراض  براثن جميع  في 
املحددات االجتماعية والنفسية والثقافية والبيئية واالقتصادية التي تنهض بصحة 

اإلنسان على مستوى املجتمعات والجماعات واألسر واألفراد.

الوقاية األولية: تهدف إلى مكافحة العوامل محتملة الخطورة في سرطان الرئة، . 2
للوقاية من اإلصابة به، ومن املعروف أن تدخني التبغ وتلوث الهواء خارج املنازل 

وداخل املنازل هما على رأس املخاطر املسببة لسرطان الرئة.
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الوقاية الثانوية: تهدف إلى الكشف املبكر عن سرطان الرئة، وتقديم العالج . 3
الناجع للمصابني به.

عبء . 4 من  التخفيف  إلى  تهدف  الثانوية(:  بعد  )املرحلة  الثالثية  الوقاية 
اإلصابة بهذا السرطان ومعالجته وتجنب مضاعفاته والعجز الناجم عنه. 

هناك درجة من التداخل بني هذه املستويات الوقائية األربعة، فمثاًل هناك تداخل 
قبل  الخطورة  العوامل محتملة  الوقائي األساسي واألولي في مكافحة  بني املستوى 
وقوع تأثيرها ومكافحة أسباب املرض، وهناك تداخل بني املستوى الوقائي الثانوي 
املبكر  الكشف  مستوى  من  يتدرجان  ولكنهما  عالجي  مستوى  فكالهما  له  والتالي 
عن سرطان الرئة إلى معالجة املرض نفسه صعودًا إلى مستوى معالجة مضاعفات 

سرطان الرئة  والعجز الناجم عنه. 
 

أواًل: الوقاية األساسية من سرطان الرئة
تعزيز  وتسمى  الدولة،  مستوى  على  تكون  ما  عــادة  األساسية  الوقاية  هذه 
الصحة، ويهدف هذا املستوى من الوقاية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية التي تمنع 
ظهور العوامل املحتملة للخطر لجميع األمراض العضوية بما فيها األمراض املزمنة 
تعزيز  الناس بفضل  يتمّكن  املختلفة.  النفسية واإلصابات  والسرطان واالضطرابات 
الصحة من زيادة سيطرتهم على صحتهم، ويشمل ذلك: التدخالت االجتماعية والبيئية 
األفراد، وجودة حياتهم، وحمايتهم عن طريق  املفيدة لصحة  والثقافية  واالقتصادية 
معالجة األسباب الجذرية العتالل الصحة والوقاية منها، وليس التركيز حصرًا على 

عالجها وشفائها.
الرعاية  على  والقائمون  املجتمع  بها  يقوم  التي  النشاطات  من  وهناك مجموعة 
نحو  حياتهم  أنماط  وتغيير  مناعتهم  وتقوية  الناس  صحة  لتعزيز  والطبية  الصحية 
الترفيهية  واملقرات  والعمل  السكن  مقرات  في  البيئية  الشروط  وتحسني  األفضل، 
والرياضية واملواصالت والنقل وسائر النشاطات البشرية. وبحسب منظمة الصحة 

العاملية هناك ثالثة عناصر أساسية لتعزيز الصحة وهي:
 
• جودة إدارة الشؤون الصحية، وما يتعلق بها	

اآلثار الصحية في  بمراعاة  يلتزم املسؤولون  أن  تعزيز الصحة  من مقتضيات 
جميع القرارات التي يتخذونها، وأن يحّددوا األولويات التي تؤمن الوقاية للناس من 
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االعتالالت وتحميهم من اإلصابات. ومنها على سبيل املثال فرض الضرائب على التبغ 
واملنتجات غير الصحية أو الضارة، أو امللوثة للهواء، وكذلك وضع القوانني املنظمة 

للصناعات املّلوثة للبيئة للحد من تلوث الهواء وتأمني بيئة نظيفة.

• التوعية الصحية	

الالزمة  واملعلومات  واملهارات  واملواقف  املعارف  اكتساب  إلى  الناس  يحتاج 
للتوصل إلى خيارات صحية سليمة، بهدف تجنب الوقوع في براثن التدخني والوقاية 
الخطورة لإلصابة  للعوامل محتملة  التعّرض  من  الحد  وكذلك  السلبي،  التدخني  من 
بالسرطان بصفة عامة، وسرطان الرئة بصفة خاصة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية.

• تطوير املدن والقرى الصحية	

تؤدي املدن والقرى الصحية دورًا رئيسيًا في تعزيز الصحة، وال ُيستغنى االلتزام 
الرصني على مستوى البلديات في ميدان التخطيط الحضري السليم، واتخاذ تدابير 
وقائية من تلوث الهواء، ومنع التدخني في املجتمعات املحلية ومرافق الرعاية الصحية 
والطبية، إذ تنشأ عن املدن والقرى الصحية بلدان صحية وعالم ينعم بصحة فضلى 

في نهاية املطاف، ويترتب عليها آثاٌر عظيمٌة تعود بالنفع على كل النسيج املجتمعي.

ثانيًا: الوقاية األولية من سرطان الرئة
القضاء  إلى  ــ  واملجتمع  واألسرة  الفرد  مستوى  على  ــ  األولية  الوقاية  تهدف 
على عوامل الخطر املسببة لسرطان الرئة وهي تعاطي التبغ، بما فيه تدخني السجائر 
واملدن.  الريف  في  والخارجي  الداخلي  الهواء  تلّوث  ومكافحة  والغليون.  والنارجيلة 
وتجنب التعّرض لألشعة املؤّينة الناجمة، وكذلك التعّرض غير املأمون لألشعة ألغراض 

التشخيص املهني أو الطبي.

الهواء .. هل يمكن وقايته من التلوث ؟ 

يمكن الحد من تلوث الهواء وذلك إذا سيطرنا على مصادر تلوثه والتي تتمثل في 
الدخان والغازات املنبعثة من املصانع والسيارات واملركبات، ووسائل النقل املختلفة 
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كذلك  الهواء  تلوث  في  ويسهم  الكهربائية.  الطاقة  توليد  ومحطات  التدفئة  ووسائل 
اضمحالل الغابات بسبب زيادة نسبة قطع اإلنسان لألشجار والتصّحر، واملركبات 
الكيميائية الكبريتية والنيتروجينية والكربونية املنبعثة من املصانع التي تتحد مع مياه 

املطر، وتسبب تساقط املطر الحمضي الذي يؤدي إلى أضرار في الغطاء األخضر. 

تبدأ الخطوة األولى في مكافحة تلوث الهواء بتحديد مصادره، ثم وضع الضوابط 
تقنية  معدات  وتركيب  النظيف،  الوقود  باستخدام  امللوثات  انبعاث  من  للحد  التقنية 

لتقليل االنبعاثات على مستوى الدولة واملجتمع والفرد

دور املجتمع في مكافحة تلوث الهواء 

من  والتخفيف  التلوث  من  الحد  على  تعتمد  مجتمع  أي  في  الهواء  حماية  إن 
ملوثات الهــواء املســبب لعديد من السرطانات، وخاصة سرطان الرئة عبر التدابير 

الوقائية التالية:

V  ينتج عنه معظم الذي  الوقود األحفوري  التي تستخدم  الطاقة  استبدال مصادر 
والطاقة  النووية،  والطاقة  الرياح،  وطاقة  املائية،  الطاقة  إلى  واللجوء  امللوثات، 
توليد  محطات  في  الطبيعي  الغاز  مثل:  النظيف،  الوقود  واستخدام  الشمسية. 

الطاقة الكهربائية ووسائط النقل.

V  تخفيف االنبعاثات الضارة من املعامل واملصانع ووسائل النقل، وتحسني جودة
الوقود، وتركيب أجهزة تقنية للحد من التلوث في كثير من املركبات، واستخدام 

السيارات الكهربائية.

V  ،أماكن خاصة في  الهواء  تلّوث  إلى  تؤدي  التي  والصناعات  النشاطات  تجميع 
وبعيدة عن األماكن املأهولة بالسكان. 

V  مكافحة الضباب الدخاني في املناطق الحضرّية الكبيرة الذي يتركب من مزيج
من الغبار من مواقع البناء، والدخان من املصانع، واالنبعاثات من وسائل النقل.

V  الزراعة املكثفة للنباتات واألشجار التي تمتص ملوثات الهواء في مناطق واسعة
وكثيرة. وسن القوانني والتشريعات التي تؤّدي إلى حماية األشجار والغابات ومنع 

اإلضرار بها.
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V  .الفحص الدوري للمركبات وصيانتها للحد من دخانها امللوث للهواء

V  والجامعية املدرسية  واملناهج  املختلفة  اإلعالم  وسائل  من خالل  البيئية  التوعية 
والنوادي والسيما بما يتعّلق بتلّوث الهواء ومخاطره. 

V  بناء شبكة مواصالت ونقل عام آمنة وغير ملّوثة للبيئة من أجل تقليل استخدام
الّنقل الجماعي  التنقل، واالعتماد على وسائل  األشخاص لسياراتهم في عملية 

الّسريع، والسيما في املناطق ذات الكثافة السّكانية العالية.

V  وضع التشريعات التي تحد من التدخني في األماكن العاّمة مثل: املطاعم، وأماكن
العمل والتي تحظر اإلعالنات الدعائية للتبغ ملنع الجميع والسيما املراهقني من 
اإلدمان عليها. وقد قّلل هذا الحظر استهالك التبغ بنسبة 16% في الدول التي 

قامت بتنفيذها.

V  مراعاة الجوانب الصديقة للبيئة في تصميم املباني، واآلالت، واألنظمة اإلنتاجية
الخاّصة باملنشآت الصناعية والزراعية. 

V  ،املواد هدر  تجنب  على  ُيساعد  بأسلوب  الصناعية  اإلنتاجية  العمليات  هندسة 
وتقليل النفايات امللوثة للبيئة والهواء. 

V  متابعة الصيانة الدورية للمباني واملنشآت واآلالت، والبحث عن بدائل آمنة ملواد
االنبعاثات  تقليل  على  ُتساعد  بحيث  شابهها،  وما  والتشحيم  والّطالء  الّتنظيف 

والحفاظ على سالمة العّمال وتقليل الّنفقات. 

V  االعتماد على الّطاقة الّشمسية في املنشآت، وتدوير النفايات واملخلفات الحيوانية
في موقع العمل واستعمالها كمصدر إلنتاج الّطاقة النظيفة مثل: إنتاج غاز امليثان 

لتشغيل اآلالت الّزراعية.

دور األفراد في مكافحة تلوث الهواء 

إن دور األفراد في وقاية الهواء من التلوث ال يقل أهمية عن دور الدولة أو املجتمع 
ويستطيع األفراد مكافحة تلوث الهواء بمراعاة الجوانب التالية:

V  القيام على  بهم  املحيطني  وتشجيع  التدخني،  عن  اإلقالع  املدخنني  على  ينبغي 
بالشيء نفسه، ألن التدخني يلحق العديد من األضرار باملدّخن ومن حوله.
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V  الحد من التدخني السلبي، االتجاه إلى التوعية الصحية بخصوص االلتزام بعدم
األماكن املخصصة  بالتدخني في  املدخنني  والتزام  العامة،  األماكن  التدخني في 

لذلك.

V  تقليل استخدام السيارة، واللجوء للمشي، أو ركوب الدراجة الهوائّية كّلما أمكن
ذلك، واستخدام وسائل النقل العام، وتنظيم وتكثيف املهمات للقيام بها في رحلة 
واحدة، والزيادة التدريجية في السرعة عند القيادة، وصيانة السيارة، والحفاظ 
على اإلطارات منفوخة جيدًا والحرص على اختيار سّيارة ذات كفاءة في استهالك 

الوقود وتكون صديقة للبيئة. 

V  توفير استهالك الّطاقة الكهربائية في املنزل بهدف تقليل االنبعاثات الّصادرة من
محطات توليد الكهرباء، وذلك من خالل إغالق األجهزة الكهربائية غير املستخدمة 

والّتأكد من إطفاء األنوار عند مغادرة الغرفة. 

V  ،الّطاقة استهالك  في  كفاءة  وذات  للبيئة  صديقة  أجهزة  شراء  على  الحرص 
وُمالحظة ذلك من خالل العالمة على امللصق الخاص بها. 

V  الفحم استخدام  عن  واالبتعاد  واألمــان،  الكفاءة  ذات  الّطبخ  وسائل  استخدام 
والوقود امللوث للهواء الذي قد يضر باملحيطني.

V  ،استعمال أجهزة الطاقة الشمسية التي توّفر كثيرًا من املال على املدى الطويل
وتتكفل بتوليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل املنزل، وتسخني املاء.

V  الكربون أكسيد  أول  من  الهواء  تنقية  في  دور  لها  التي  املنزلّية  النباتات  زراعة 
واملواد الكيميائّية الضارة، وتمتص السموم من خالل املسام الدقيقة في أوراقها، 
وتسحب امللّوثات من خالل جذوعها، وجذورها من خالل التربة، لذا يساعد وضع 
الهواء  تلّوث  كّمية  من  التقليل  في  املكتب  أو  املنزل،  في  النباتات  من  نوع  أّي 

الداخلّي.

V  تقليل الغبار املنبعث من األراضي الزراعية والسيما عند حرث األرض واستخدام
لذا  الهواء؛  الكيميائية سيلوث  املواد  املمزوج مع  الغبار  الكيماوّية، ألّن  األسمدة 
ُينصح بإبقاء التراب رطبًا في حال كانت الحديقة واسعة، وإذا لم تكن مزروعة 

يمكن تغطيتها باألغطية البالستيكية ملنع جفافها وملنع انبعاث الغبار منها.
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فخ التبغ .. هل يمكن التخلص منه ؟ 

إن القضاء على تدخني التبغ على مستوى املجتمع وأيضًا إقالع األفراد أنفسهم 
الوقاية  الرئة، وتتجلى  الوقاية من سرطان  التدخني هو هدف رئيسّي في طريق  عن 
األولية من سرطان الرئة على مستوى الفرد ببساطة بترك جميع أنواع تدخني التبغ. 
إن الدعوة إلى اإلقالع عن التدخني بحد ذاتها يمكن أن تشكل بالنسبة لبعض مدمني 
تدخني التبغ تحديًا حقيقيًا. وطاملا أن أنماط وعادات التدخني تتباين من مدخٍن إلى 
البرامج  أكثر  أن  إال  التدخني،  عن  اإلقالع  إلى  تؤدي  مثلى  طريقًة  توجد  فال  آخر، 
نجاًحا لترك التدخني هي تلك التي تعرض أمام املدخنني مجموعًة متنوعة من الخيارات 
الذين  معظم  لدى  جدًا  كبيرة  التبغ  تدخني  في  الرغبة  تكون  أن  فُيمكن  واملقترحات، 
يستعملونه، لكنهم لن يتعرضوا للضرر إذا امتنعوا عن التدخني عند الشعور بالرغبة  
في التدخني يجب أن يتذكر املرء بأن هذه الرغبة قد تنتهي في بضع دقائق مع شدتها. 
وفي كل مرة يقاوم فيها مدخن التبغ رغبته يكون قد اقترب بمعدل خطوة واحدة نحو 

اإلقالع الدائم عن استعمال التبغ.

شكل يوضح التدخني مسبب رئيسي لسرطان الرئة.

اإلقالع عن التدخني
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الخطوات العشر ملقاومة تدخني التبغ
أنفي . 1 كمرذاذ  طبيًا  املوصوف  النيكوتني  ومنها  النيكوتني،  ببدائل  العالج 

علكة  أو  لصقات  على شكل  طبية  دون وصفة  املتاح  النيكوتني  أو  بخاخ،  أو 
أو أقراص املص أو استعمال األدوية الخالية من النيكوتني واملوصوفة طبيًا 
لإلقالع عن التدخني مثل: البوبروبيون والفارينكالين، أما السجائر اإللكترونية 
فما زالت مثار جدل لتحديد فاعليتها للتوقف عن التدخني وسالمة استعمال 

مثل هذه األجهزة على األمد الطويل.

تجنب مثيرات التدخني، ربما تكون الحاجة امللحة لتدخني التبغ في أعلى . 2
عند  أو  النفسي،  للكرب  التعرض  عند  أو  واملقاهي  الحفالت  في  مستوياتها 
شرب القهوة، ويجب أال يدفع املرء نفسه إلى ُنكس التدخني فِإذا كان معتادًا 
على التدخني عند التحدث على الهاتف على سبيل املثال يجب عليه االحتفاظ 

بقلم وورقة بقربه لُيلهي نفسه بالرسم العابث بداًل من التدخني.

التأخير والتأجيل، ِإذا كان املرء يشعر بأنه على وشك االستسالم لرغبته . 3
في تدخني التبغ ينبغي له إخبار نفسه بأن عليه االنتظار ملدة 10 دقائق إضافية. 
ثمَّ يقوم بفعل شيء ما إللهاء نفسه خالل تلك الفترة الزمنية، مثل: الذهاب إلى 
منطقة عمومية ال ُيسمح بالتدخني فيها. قد تكون هذه الخدع البسيطة كافية 

لتأخير الرغبة في التبغ.

مضغ شيء ما، يمكن استعمال شيء معني ملضغه ليتمكن املدخن من مكافحة . 4
مضغ العلكة الخالية من السكر أو الحلوى  الرغبة امللحة في التدخني، مثل: 

الصلبة، أو قضم الخضراوات أو تناول املكسرات.

تجنب فكرة "سيجارة واحدة ال غير"، قد يتعرض املدخن إلغواء تدخني . 5
سيجارة واحدة فقط إلشباع الرغبة في تدخني التبغ. لكن يجب أال يخدع املرء 
نفسه في تصديق إمكانية التوقف عند ذلك. ففي كثير من األحيان يؤدي تدخني 
سيجارة واحدة إلى الثانية، وقد يقود ذلك إلى العودة إلى التدخني مرًة ُأخرى.
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النشاط البدني، تفيد األنشطة البدنية في صرف انتباه املدخن عن الرغبة . 6
صعود ونزول الساللم  التبغ ويقلل من شدتها، مثل:  الشديدة في استعمال 
من  التخلص  إلى  الهرولة  أو  للتمشي،  بنزهة صغيرة  القيام  أو  مرات  بضع 
الرغبة الشديدة في التدخني، فِإذا كان املدخن ملزمًا باملكوث في البيت أو في 
املكتب يمكنه تجربة تمارين القرفصاء وثني الركبة العميق وتمرين دفع الجسم 
ألعلى والركض من وضع ثابت أو صعود ونزول عدد من الساللم. أو الصالة 
أو التطريز أو األعمال الخشبية أو تدوين املفكرة اليومية أو تعبئة استمارات 

معينة. أو القيام باألعمال املنزلية لغرض اإللهاء.

ممارسة أساليب االسترخاء، ربما كان التدخني هو الطريقة التي يتبعها . 7
املدخن للتعامل مع اإلجهاد والكرب النفسي. وقد تكون مقاومة اشتهاء التبغ 
مجهدة نفسيًا بحد ذاتها. يمكن التخفيف من شدة اإلجهاد النفسي عن طريق 
والتخيُّل  العضالت  وإرخاء  بعمق  التنفس  تمارين  مثل  االسترخاء  أساليب 

والتدليك أو االستماع إلى ما يهدئ النفس.

التواصل للحصول على الدعم، التواصل مع أحد أفراد العائلة أو بصديق . 8
أو أحد أفراد مجموعات الدعم لُيساعد املدخن في سعيه ملقاومة الرغبة في 

التبغ. والتحدث مع ذلك الشخص هاتفيًا أو الخروج في نزهة معه.

الحصول على الدعم من َتَصفح اإلنترنت، حيث يساعد ااِلنضمام إلى . 9
برنامج التوقف عن التدخني املباشر على اإلنترنت. أو قراءة مدونة كتبها مدخن 
سابق، ونشر أفكار تشجيعية لشخص ما يزال ُيقاوم الرغبة أو اشتهاء التدخني، 

والتعلم من اآلخرين كيف كانوا يتعاملون مع الرغبة امللحة في التدخني.

  تذكير املدخن نفسه بمنافع اإلقالع عن التدخني، عن طريق الكتابة أو . 10
التحدث بصوت عاٍل حول األسباب التي دفعت املدخن لإِلقالع عن التدخني 
بحال  الشعور  تتضمن:  قد  التي  التبغ،  تدخني  في  الشديدة  الرغبة  ومقاومة 
غير  السلبي  التدخني  من  األهل  تخليص  الصحة،  في  كبير  ن  َتحسُّ أفضل، 
الحاجة  على  للتغلب  معينة  وسيلة  تجريب  بأن  التذكر  املال،  توفير  املباشر، 
امللحة للتبغ يكون أفضل بكثير من عدم القيام بأي شيء، حيث يقترب املدخن 
في كل مرة يقاوم فيها الرغبة الشديدة في التبغ بمعدل خطوة واحدة من هدف 

التخلص التام من التبغ.
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شكل يوضح تأثر الجسم بعد اإلقالع عن التدخني.

 انسحاب النيكوتني
من الجسم

تحسن الدورة الدموية
واستعادة اللثة لصحتها

 غياب ضيق التنفس
واقتراب تعافي الرئتني

 زيادة حاستي الشم
والتذوق

 انخفاض اإلصابة باألزمات
القلبية وتحسن الرئة

 غياب خطر اإلصابة بداء السكري
بسبب التدخني

 الشعور بالقلق
 واإلحساس باإلجهاد

وغياب التركيز

 التخلص من التوتر
والعصبية

 انخفاض اإلصابة بأمراض
القلب أو السكتة الدماغية

 ُسعال قوي بسبب تنظيف
الرئة لنفسها من السموم

 طفرة في مستوى
 اللياقة البدنية واملجهود

العضلي

 انخفاض اإلصابة
 بالسرطان وأمراض
 القلب إلى النسب

الطبيعية

ماذا سيحدث لجسدك تدريجيًا بعد اإلقالع عن التدخني؟

يومًا

يومًا

سنواتأيامساعات أشهر شهر

سنة سنواتأيام أشهر شهر
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الوقاية من التدخني السلبي

عن  اإلقالع  على  فحّثه  معه،  تعمل  أو  مدخن  مع  تعيش  كنت  إذا  املنزل:  في 
التدخني، أو اطلب منه التدخني خارج املكان الذي توجد فيه. وإذا رغب فرد من العائلة، 
أو الضيوف في التدخني فاطلب منهم بكل بساطة التدخني بالخارج، ألن منقيات الهواء 
وزيادة سرعة املراوح ال يزيالن الدخان بفعالية من الهواء. وإذا كان أحد أفراد أسرتك 
يدخن فاعرض عليه الدعم والتشجيع للتوقف عن التدخني. ستستفيد األسرة بالكامل 

من املنافع، ويمكن محاولة تجربة مثل هذه األفكار لتجنب التدخني السلبي.

في السيارة: إذا كان البد لراكب معك في السيارة من التدخني بينما تسافران، 
فتوقف بالسيارة واجعله يدخن خارج السيارة.

تطبيق  في  حازمًا  وكن  العمل،  في  التدخني  لعدم  الشروط  حدد  العمل:  في 
تعليمات التدخني في عملك. 

في املجتمع: تجنب األماكن التي يدخن فيها األفراد، مثل: املطاعم، واملقاهي، 
وابحث عن خيارات ألماكن خالية من التدخني. واختر مؤسسات الرعاية الخالية من 
كبار  مؤسسات  وعلى  األطفال،  رعاية  مؤسسات  على  أيضًا  هذا  وينطبق  التدخني، 

السن، وعند السفر اطلب غرف لغير املدخنني في الفنادق.

مع أطفالك: تحدث إلى أطفالك عن مخاطر التدخني، وبذلك يمكنهم فهم كيفية 
تجنب عامل الخطر الرئيسي لسرطان الرئة. ابدأ املحادثات عن مخاطر التدخني مع 

أطفالك في مرحلة مبكرة، وبذلك يمكنهم معرفة كيفية التعامل مع ضغط األقران.

إنه ال يوجد  لهم  أنهم ال يشتنشقونه، قل  الذين يزعمون  مع نافثي الدخان: 
فرق بني من يستنشق الدخان أو من ينفثه من فمه، فقد يقع بعض املدخنني في وهم 
األمان الكاذب، واالعتقاد بأن من يدخن السجائر دون أن يستنشق شيئًا من الدخان 

لن يصاب بأمراض الرئتني. 

غاز الرادون .. هل يمكنك التخلص منه ؟

إن تنفس غاز الرادون من قبل األفراد داخل البيوت السكنية ال يزال أحد الهموم 
إشعاعاته  أن  علميًا  ثبت  فلقد  العامة.  الصحة  على  القائمني  تؤرق  التي  واملشكالت 
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تسبب سرطان الرئة. نحن ال نستطيع أن نرى أو نشم أو نشعر بوجود غاز الرادون، 
وليس بمقدورنا أن نتوقع وجوده بيننا داخل منازلنا بل في غرف نومنا، ولذلك يجب 
علينا أن نحذر من هذا الضيف غير املرغوب به. ويمكن الوقاية من التعّرض لهذا الغاز 

كما يلي:

كنت  إذا  بخبير  باالستعانة  منزلك  في  الرادون  افحص مستويات  املنزل:  في 
تعيش في منطقة معروفة بمشكلة الرادون. افتح النوافذ وشغل املراوح لزيادة تدفق 
الهواء للمنازل كلما أمكن ذلك، ألن التهوية تقلل من مستويات الرادون العالية وتجعل 

منزلك أكثر أمانًا.

العمل املغلقة، والسيما في الصباح حتى يمكن  في العمل: قم بتهوية أماكن 
تخفيف تركيز غاز الرادون املتراكم نتيجة إحكام قفل املكاتب طول الليل. 

باألماكن  العام  طوال  مفتوحة  التهوية  فتحات  إبقاء  يجب  املستودعات:  في 
الضيقة أو املنخفضة باملنازل، مثل: مناطق التخزين والسراديب، مع قضاء أقل وقت 

ممكن بمثل هذه األماكن املنخفضة عن السطح. 

الوقاية من األسبست 

خالل  من  باألسبست  الصلة  ذات  والسرطانات  األمراض  من  التخلص  يمكن 
اإلجراءات الصحية العامة التالية:

وقف استخدام جميع أنواع األسبست، واالستعاضة عنه ببدائل أكثر أمانًا، وسن . 1
تشريعات اقتصادية تقنن استعماله واختراع تقنيات  تسهل  استبداله.

آثار . 2 من  للتخلص  طريقتان  هناك  األسبست،  بغبار  امللوثة  املواد  من  التخلص 
األسبست في املواد امللوثة بغبار األسبست فيها، وهما: التنظيف، والتخلص من 

القطع امللوثة.

• السطوح 	 وسائر  والطاوالت،  والخزائن،  الغرف،  أرضيات  تنظف  التنظيف: 
امللساء بالطريقة الرطبة. وتنظف األوراق والكتب بطريقة الخلخلة أو التفريغ، 
يجب غسل الستائر والبرادي واأللبسة وغيرها بغساالت خاصة مع ضرورة 

تصفية املاء قبل طرده.
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• لصعوبة 	 نظرًا  امللوثة،  القطع  من  التخلص  يجري  امللوثة:  القطع  من  التخلص 
في  املستخدم  القماش  أنواع  بعض  املوكيت وحتى  أو  السجاد  مثل:  تنظيفها 
صناعة بعض الكراسي ومواد العزل الحراري، أو الصوتي ألنها قادرة على 
والتخلص  التنظيف  وأثناء  الضار.  األسبست  ألياف  من  كبيرة  كمية  تخزين 
والتخفيف من األسبست، يجب استعمال كمامات ومالبس واقية ملنع التعرض 

لغبار األَسبست.

حماية من يقيم أو يعمل في أماكن استخدام األسبست في تشييدها، حيث تكمن . 3
املخاطر هنا عند حدوث تشققات في هذه املواد أو عند محاولة إزالتها، وتكون 
الوقاية بوضع طبقة عازلة أو تغطية الجدران ملنع انتشار ألياف األسبست، ويحذر 
تمامًا من محاولة إزالة هذه املواد؛ ألن مجرد اإلزالة قد تسبب خطورة أشد على 

صحة اإلنسان. ويجب خضوع املتعرض لتحري ألياف األسبست في الرئة.

الذي . 4 العمل  بعد  تغيير مالبسهم  من  ليتمكنوا  للعاملني  بناء غرف خاصة  يجب 
يستعملون فيه األسبست، وهذه االحتياطات تحمي الناس من حمل غبار األَسبست 

في مالبسهم إلى بيوتهم.

االجتماعي . 5 والتأهيل  واملعالجة  املبكر  التشخيص  وتحسني  الدورية  الفحوص 
والطبي للعاملني في صناعات األسبست، وإنشاء سجالت للمتعرضني الحاليني 

أو السابقني لألسبست. 

الوقاية من املسرطنات الرئوية في العمل 

• على مستوى الدولة واملجتمع	

V  الكفيلة والقوانني  التشريعات  والتنظيمية وسن  اإلدارية  اإلجراءات  ينبغي وضع 
منها.  والوقاية  الرئة  سرطانات  والسيما  املهنية،  األمراض  من  العاملني  بوقاية 

وإقرار خطة  متكاملة على مستوى الدولة للصحة والسالمة املهنية.

V .تسجيل كافة حاالت األمراض التنفسية املهنية واإلبالغ عنها وتحليلها

V  إجراء الدراسات والبحوث املتعلقة باألمراض التنفسية والسرطانات الرئوية املهنية
املنشأ، وتحديد حجم مشكلتها.
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V  تأهيل فريق من األطباء والعاملني الصحيني  املتخصصني بالصحة املهنية وتعزيز
املخابر للكشف عن امللوثات في بيئة العمل، وتحسني طرق التشخيص املبكر عن 

األمراض والسرطانات الرئوية املرتبطة بتلوث بيئة العمل. 

• على مستوى بيئة العمل	

يمكن القيام بعديد من اإلجراءات الهندسية، والبيئية في سبيل وقاية العاملني من 
األمراض الرئوية املهنية والسيما سرطان الرئة كما يلي:

V  الصحية البيئية  واملراجعة  إنشائه،  قبل  للمصنع  الصحي  البيئي  األثر  تقييم 
للمصانع التي سبق تشييدها.

V  اختيار التقنيات األقل تلوثًا، واستبعاد املواد الكيميائية الخطرة واستبدالها بمواد
أقل خطرًا.

V  االستغناء عن العمل اليدوي الذي يعرض العامل للمسرطنات، واللجوء للعمليات
اآللية التي تقي العاملني من ملوثات الهواء.

V  عزل العمليات اإلنتاجية الخطرة بالحواجز والجدران الفاصلة، وتحويط العمليات
واملعدات الضارة. وإبعاد العمال عن مصدر التلوث.

V  الصيانة املستمرة للمعدات بما يقلل من تلوث بيئة العمل والتقيد بإجراءات السالمة
الكيميائية بجميع مكوناتها بدءًا من النقل إلى التخزين، مرورًا بالتداول، واستخدام 

بطاقة البيانات وبطاقة السالمة الكيميائية، والتخلص املأمون من النفايات. 

V  نظم وتطبيق  الهواء،  وملوثات  األغبرة  انطالق  على  للسيطرة  املستمر  الترطيب 
التهوية العامة والشفاطات املوضعية واملنقية للهواء وصيانتها باستمرار. 

V  قياس معدل التلوث في بيئة العمل باستمرار، والتدخل املناسب لتخفيض التراكيز
في حال تجاوزها للحدود املقبولة.

• على مستوى العمال	

يجب أن تقوم إدارة املعمل أو املصنع بما يلي لحماية العاملني، ووقايتهم من 
املسرطنات وامللوثات املهنية عن طريق:
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V  الفحص الطبي البدئي مع التركيز على الجهاز التنفسي، واختيار العمل البديل
للمصابني بأمراض تنفسية.

V  الفحص الطبي الدوري، والسيما الفحص السريري، والتصوير الشعاعي للصدر
واختبار وظائف الرئة واإلجراءات التشخيصية النوعية األخرى.

V .التثقيف الصحي للعمال بشأن الوقاية
V .التعليم والتدريب املهني املستمر
V  ،النساء أي:  الخطرة  باملهن  الحساسة  والعمرية  الجنسية  الفئات  تشغيل  عدم 

والسيما الحوامل، واملرضعات، واألطفال.
V  العناية بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة، وغسل البدن بعد االنتهاء من العمل

الذي يتضمن التعّرض للمواد الكيميائية واألغبرة للتخلص منها.
V  استخدام وسائل الوقاية الفردية، السيما األقنعة والكمامات املالئمة بحسب نوع

امللوث.

التغذية والفيتامينات .. هل تقي من سرطان الرئة ؟
إن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات الطازجة يزود اإلنسان بحاجته 
ومناعته  صحته  على  وللمحافظة  لنموه،  الكافية  الضرورية  الفيتامينات  من  اليومية 
الطبيعية ضد األمراض عمومًا، ولقد كشفت بعض الدراسات أن الناس الذين يعيشون 
على أنظمة غذائية تحتوي نسبًا عالية من الخضراوات والفواكه لديهم خطر إصابة 
أقل بالسرطانات بصفة عامة وبسرطان الرئة بصفة خاصة، ولكن هذا قد يكون نتيجة 
للصلة بني تناول كثير من الخضراوات والفواكه وبني قّلة التدخني. وهناك دراسات 
أخرى لم تجد أية صلة واضحة بني النظام الغذائي ومخاطر اإلصابة بسرطان الرئة. 
وأما تناول جرعات أكبر من أقراص الفيتامينات فقد تكون ضارة، وعلى سبيل 
املثال، كان الباحثون يأملون في تقليل خطر إصابة املدخنني الذين يتناولون مكمالت 
بيتا كاروتني بسرطان الرئة، ولكن أوضحت النتائج الحديثة أن الكميات املرتفعة من 
أن  باحثون آخرون  بالسرطان. وقد وجد  املدخنني  تزيد خطر إصابة  البيتا كاروتني 
االستخدام طويل األمد للمكمالت الغذائية من فيتامينات E ،D ،C ،A لم يقلل من خطر 

اإلصابة من سرطان الرئة.
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ثالثًا: الوقاية الثانوية من سرطان الرئة
عنه  املبكر  والكشف  الرئة،  سرطان  تحري  إلى  الوقائي  املستوى  هذا  يهدف 
قبل تفاقمه واستفحاله، والسيما بإجراء الفحوص الشعاعية عند املعرضني للعوامل 

محتملة الخطورة العالية لسرطان الرئة. 

التحري عن سرطان الرئة
يشير مصطلح تحري سرطان الرئة إلى الفحوص، أو االختبارات التي تجرى 
الرئة.  إلى درجة كبيرة من خطر اإلصابة بسرطان  السليم صحيًا، واملعرض  للفرد 
ويكون هذا الفرد خاليًا من أعراض سرطان الرئة، ولكنه يخضع لتلك الفحوص رغبة 
باكتشاف وجود هذا النوع من السرطان لديه في مرحلٍة يمكن معالجتها والشفاء منها، 
يستخدم في تحري سرطــان الرئة التصـوير املقطعـي املحوسـب منخفــض الجرعة 
)Low Dose Computerized Tomography; LDCT(. وملرة واحدة سنويًا، والهدف 
الرئة في مرحلة  الكشف عن اإلصابة بسرطان  الرئة هو  من إجراء فحص سرطان 

مبكرة للغاية بما يمكن من عالجه على نحو سريع وناجع. 
أو  مرض  كل  وفي  الرئة،  سرطان  لتحري  الناس  جميع  يخضع  أن  يمكن  ال 
يوصى  وال  اإلصابة،  لخطر  معرضون  الناس  من  معينة  جمهرة  ثمة  مشكلة صحية 
أو  للرئة  وظائف ضعيفة  يعانون  الذين  املرضى  لفئات  الرئة  بتحري سرطان  عمومًا 
املصابون بحاالت خطيرة أخرى تجعل العملية الجراحية صعبة، أو الذين يحتاجون 
إلى األكسجني املكمل املستمر أو الذين عانوا فقداًنا غير مبرر في الوزن في العام 
قاموا  الذين  أو  األخيرة،  اآلونة  في  بدم  مصحوًبا  سعااًل  عانوا  الذين  أو  املاضي، 

بفحص التصوير املقطعي املحوسب )CT( على الصدر في العام املاضي.

الفئات املستهدفة بتحري سرطان الرئة 
املدخنون الحاليون واملدخنون السابقون البالغون من العمر 55 عاًما وأكبر، والذين . 1

استمروا ملدة 30 سنة أو أكثر على التدخني، أو الذين استمروا على التدخني طوال 
السنوات الـ 15 املاضية.

نوا بشراهة لسنوات عديدة. إذا كان لديهم تاريخ من التدخني . 2 األشخاص الذين دخَّ
يبلغ 30 علبة/ سنويًا أو أكثر. وُتحسب هذه النسبة عن طريق ضرب عدد عبوات 
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السجائر التي يشعلها املدخن في اليوم في عدد السنوات التي مارس التدخني 
فيها )على سبيل املثال: املدخن الذي لديه سجل من التدخني يبلغ 30 علبة/ سنويًا 
ن عبوة يوميًا ملدة 30 عامًا، أو عبوتني يوميًا ملدة 15 عامًا أو ثالثة  قد يكون دخَّ
أرباع عبوة ملدة 40 عامًا. حتى إذا تغيرت عادات التدخني بمرور السنوات، يمكن 
أن يستخدم تحديد هذا املعدل بخصوص تاريخ التدخني لتحديد ما إذا كان تحري 

سرطان الرئة قد يكون مفيدًا للمريض.

نوا بشراهة فيما مضى، ولكنهم أقلعوا عن تدخني . 3 املدخنون السابقون الذين دخَّ
التبغ بكل أنواعه.

املصابون السابقون بسرطان الرئة. إذا عولج املريض من سرطان الرئة منذ أكثر . 4
من خمس سنوات مضت، يجب أن يقوم بتحري سرطان الرئة. 

بسرطان . 5 لإلصابة  األخرى  الخطورة  احتمالية  عوامل  يعانون  الذين  األشخاص 
الرئة. ومنهم الذين يعانون مرض االنسداد الرئوي املزمن، ومن لديهم تاريخ عائلي 

لإلصابة بسرطان الرئة ومن تعرضوا إلى األسبست في العمل.

األشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة بوجه عام، أما إذا كان املريض يعاني . 6
مشكالت صحية خطيرة، فقد تقل فرصة في االستفادة من تحري سرطان الرئة، 
ُيقدَّم  السبب  ولهذا  املتابعة.  اختبارات  املعاناة من مضاعفات  تزداد فرص  وقد 

التحري عن سرطان الرئة لألشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة بوجه عام.

نتائج تحري سرطان الرئة

املقطعي  التصوير  بواسطة  السنوي  الدوري  الفحص  إجراء  من  االنتهاء  عند 
املحوسب منخفض الجرعة، وتتضمن أمثلة نتائج فحوص سرطان الرئة، ما يلي:

اكتشاف . 1 عدم  حالة  في  غير طبيعية:  أو عالمات  اكتشاف إصابات  عدم 
حاالت شذوذ في اختبار تحري سرطان الرئة عند شخص معرض ملخاطر هذا 
السرطان، فقد يوصي مقدم الرعاية الطبية بخضوع الشخص لتحٍر آخر خالل 
عام. ويمكن أن يفكر املريض ممن لديهم عوامل خطورة محتملة في إجراء التحريات 
السنوية حتى بلوغ سن 80 عامًا، أو إلى أن يحدد الطبيب بعدم جدوى التحري  

بسبب املشكالت الصحية الكبيرة األخرى التي يمكن أن تكون لدى املريض.
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شكل . 2 على  الرئة  سرطان  يظهر  أن  يمكن  بالرئة:  عقيدات  أو  كتلة  وجود 
األخرى  الرئة  أمراض  من  عديد  يظهر  فقد  ولألسف  الرئتني.  في  بقعة صغيرة 
بالصورة نفسها، بما يشمل الندوب الناتجة من عدوى الرئة ونمو أجزاء ورمية 
غير سرطانية، وتشير الدراسات إلى أن نحو نصف األفراد الذين يجرون تحري 
سرطان الرئة لديهم عقيدة أو أكثر يمكن اكتشافها بجرعة منخفضة من التصوير 

املقطعي املحوسب، ومن خالل الفحص يتضح ما يلي:

V  حالتها مراقبة  ويمكن  فوري،  إجراء  أي  معظمها  يتطلب  ال  الصغيرة،  العقيدات 
في التحري السنوي التالي لسرطان الرئة. وفي بعض الحاالت يمكن أن تشير 
النتائج إلى الحاجة لفحص آخر بالتصوير املقطعي املحوسب للرئة خالل أشهر 
قليلة ملعرفة ما إذا كانت عقيدات الرئة تنمو أم ال، خاصة وعندما تثار الشكوك 

بتسرطن العقيدات النامية.

V  العقيــدات الكبيــرة، يرجح بأنها سرطانيــة، ولــذا يجـــب أن ُيحــال املريض إلى
اختصاصي أمراض الرئة، لعمل االختبارات اإلضافية، مثل عملية الخزعة إلزالة 
التصوير اإلضافية مثل:  اختبارات  أو  املعملي،  للفحص  الرئة  جزء من عقيدات 

فحص التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني.

التحري عن املخاطر التي يتعرض لها املريض

إن تحري سرطان الرئة عند األفراد األصحاء ظاهريًا والذين ال تتجلى لديهم 
أي أعراض، أو عالمات مرضية قد تكتنفه عديد من املخاطر مع فوائده الجمة وهذه 

املخاطر هي:

• املقطعي 	 التصوير  أثناء  في  لإلشعاع  التعرض  إن  حيث  لإلشعاع،  التعرض 
املحوسب منخفض الجرعة يقل بكثير عن تلك التي يتعرض لها املرء أثناء التصوير 
املقطعي املحوسب العادي، حيث تعادل ما يقرب من نصف كمية اإلشعاع التي 

يتعرض لها اإلنسان بصورة طبيعية من البيئة خالل سنة واحدة.

• بقعة 	 وجود  الفحص  أظهر  إذا  اإلضافية،  التحريات  من  للمزيد  الخضوع 
مشتبه فيها في إحدى الرئتني، فقد تدعو الحاجة إلى خضوع املريض إلى فحوص 
إضافية وتحريات مزعجة، مما يعرضه للمزيد من اإلشعاع، أو اختبارات غازية 
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أو باضعة مثل: الخزعة التي تحف بها مخاطر متعددة. وإذا أظهرت االختبارات 
تعرض  قد  يكون  فربما  الرئة،  املريض بسرطان  املذكورة عدم إصابة  اإلضافية 

ملخاطر كان يمكن تجنبها لو لم يخضع لتحري سرطان الرئة باألصل.
• اكتشاف سرطان متطور غير قابل للعالج، ربما ال تستجيب حاالت اإلصابة 	

املتطورة بسرطان الرئة، مثل الحاالت التي انتشرت خارج الرئة، بصورة جيدة 
للعالج، ولهذا السبب ربما ال يؤدي اكتشاف تلك الحاالت من خالل اختبار فحص 

سرطان الرئة إلى تحسنها أو إطالة العمر.

• اكتشاف سرطان غير ضار، حيث إنه قد تنمو بعض حاالت اإلصابة بالسرطان 	
بصورة بطيئة، وربما ال تؤدي إلى ظهور أعراض أو تتسبب في حدوث ضرر. 
وقد يصعب التمييز بني حاالت اإلصابة بالسرطان التي لن تنمو مطلقًا، بحيث 
تسبب الضرر للمريض والحاالت التي يجب استئصالها لتجنب الضرر. في حالة 
تشخيص اإلصابة بسرطان الرئة، فيرجح خضوع املريض للعالج. ولكـــن ربمـا 
ال يكون عالج حاالت اإلصابة بالسرطان التي يمكن أن تظل صغيرة ومحدودة 

لبقية حياة املريض مفيدة له وربما ال يكون ضروريًا.

• فشل الكشف عن السرطان مع وجوده، ربما ال تكتشف اإلصابة بسرطان 	
الرئة أو ال تتضح اإلصابة به في اختبار تحري سرطان الرئة. وفي تلك الحاالت، 
ربما ُتشير النتائج إلى عدم اإلصابة بسرطان الرئة مع إصابة املريض بالسرطان 

فعليًا.

• اكتشاف مشكالت صحية أخرى، يمكن أن يؤدي اختبار فحص سرطان الرئة 	
إلى اكتشاف مشكالت أخرى بالقلب والرئة والتي تنتشر لدى األفراد املدخنني 
ربما  التي  القلب.  في  الشرايني  وتصلُّب  الرئة  انتفاخ  مثل:  طويلة،  فترات  منذ 
يكتشف  وعندما  للرئة.  املحوسب  املقطعي  التصوير  فحص  خالل  من  ُتكتشف 
لفحص إضافي  فربما يخضعه  الطبيب إصابة مريضه بمشكلة صحية أخرى، 
وربما يخضعه كذلك لعالجات قاسية ومؤملة والتي كان يمكن تجنبها في حالة عدم 

الخضوع لفحص سرطان الرئة.

على  عادًة  الرئة  تحري سرطان  يقتصر  والسلبيات  املخاطر  هذه  كل  أجل  من 
األشخاص الذين يحملون عوامل محتملة الخطورة لإلصابة بهذا السرطان. 
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أفكار خاطئة حول سرطان الرئة
الفكرة الخاطئة: أنا ال أعاني أي َعَرض رئوي، لذا ال داعي للقلق مع أني 

مدخن شره. 
الصواب: أثبتت الدراسات أن 25% من حاالت سرطان الرئة ُتكتشف أثناء 
الفحص الروتيني لبعض املرضى، ومن خالل التصوير الشعاعي للصدر وفي 
عديد من الحاالت تكون أعراض سرطان الرئة مشابهة لحاالت أخرى تجعل 
والدم  متعددة،  ألسابيع  املزمن  السعال  مثل:  املرض،  تشخيص  الصعب  من 
املصاحب للسعال مع البلغم، وضيق النفس، وصفير في الصدر، مع فقدان 

الشهية والوزن، وألم الصدر واألكتاف والظهر.
الفكرة الخاطئة: أنا صغير السن، لذا لن أصاب بسرطان الرئة.

الصواب: سرطان الرئة يصيب الذكور واإلناث بجميع األعمار ولكن بنسب 
متفاوتة.

الفكرة الخاطئة: أنا غير مدخن، لذا لن أصاب بسرطان الرئة: 
الصواب: الشك أن التدخني هو املسبب األساسي ملعظم حاالت سرطان الرئة، 
ولكن هناك مسببات أخرى نسبتها حوالي 15% تؤدي الى سرطان الرئة لغير 

املدخنني.
الفكرة الخاطئة: تدخني األرجيلة أقل ضررًا من تدخني السيجارة: 

الصواب: أثبتت الدراسات أن ضرر األرجيلة ال يقل البتة عن ضرر السيجارة 
العادية، وفرصة تسببها بسرطان الرئة ال يقل أبدًا عن السيجارة العادية.

الفكرة الخاطئة: ليس هناك جدوى من التوقف عن التدخني ما دمت أصبت 
بسرطان الرئة.  

فرصة  يستطيعون مضاعفة  فاملدخنون  غير صحيح،  اعتقاد  هذا  الصواب: 
النجاة والتعافي من األمراض عند التوقف عن التدخني، ويزيدون فرصة نجاح 

العالج الجراحي.
الفكرة الخاطئة: سرطان الرئة قاتل %100 

الصواب: سرطان الرئة ليس قاتاًل، فبمجرد الكشف عن سرطان الرئة، تبدأ 
رحلة العالج التي تعتمد على شدة املرض ووخامته واملرحلة التي اكتشف فيها.
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رابعًا: الوقاية الثالثية )التالية للوقاية الثانوية( من سرطان الرئة
املستوى الوقائي الثالثي هو مستوى يهدف إلى التخفيف من عبء سرطان الرئة 
والوفيات الناجمة عنه، ويترصد انتكاس السرطان الرئوي، ويهدف كذلك إلى الحد 
من املضاعفات املرتبطة بهذا املرض الخطير وحدوث السرطانات الثانوية. ويتضمن 
عالج هذا السرطان والسيطرة على مضاعفاته، وتخفيف العجز الناجم عنه، وتأهيل 
املصابني به إلعادتهم إلى الحياة املنتجة الخالية من العجز واأللم، وهذا املستوى من 
الوقاية يحد من األثر السلبي للسرطان الرئوي املوجود أصاًل عن طريق إعادة تأهيل 
املريض، واستعادة وظيفة الرئة املصابة، أو الرئتني املصابتني، وهذا ما سنتاوله بشيء 
من التفصيل من خالل موضوع الفصل السادس لهذا الكتاب تحت عنوان معالجة 

سرطان الرئة.

األسئلة الذهبية الثالثة لكشف سرطان الرئة 
هناك ثالثة أسئلة يجب على اإلنسان أن يطرحها على نفسه، فإذا 

كان الجواب عن كلها بـنعم، فهذا يشير لوجوب التحري عن سرطان 
الرئة.

واألسئلة الثالثة هي:

هل تجاوزت الـ50 عامًا من العمر؟. 1

هل دخنت بمعدل علبة سجائر يوميًا ملدة 30 عامًا ؟. 2

هل كنت من املدخنني خالل السنوات الـ15 األخيرة ؟. 3
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الفصل السادس
معاجلة سرطان الرئة

مرحلة  أية  وإلى  نوعه  على  الطويل  املدى  على  ونتائجه  السرطان  عالج  يعتمد 
وصل إليها ودرجة انتشاره وعلى صحة املريض العامة. ومعظم سرطانات الرئة التي 
االستئصال  الشائعة  العالجات  وتشمل  للعالج.  قابلة  غير  تبقى  مبكرًا  تكتشف  لم 
الجراحي للورم والعالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي، واملعالجات امللطفة واملسكنة 
لأللم سرطاني املنشأ، كما أنه يجب التأكيد على أن نجاح املعالجة يعتمد على ثالثة 

مباديء أساسية، وهي:

11 الكشف1املبّكر1عن1سرطان1الرئة .

طريق  عن  السرطان  بهذا  املصابني  حياة  على  كبيرة  تحسينات  إدخال  يمكن 
الكشف املبكر عنه، واملبادرة السريعة لعالجهم ورعايتهم. ويمكن كذلك الحد من وفيات 
السرطان إذا ما ُكِشف عنه وُعوِلج في مراحل مبكرة، ويرجح أن يستجيب سرطان 
الرئة للعالج الفعال إذا ما ُكِشف عنه في وقت مبكر، وأن يؤدي إلى زيادة فرصة بقاء 
الناجمة عنه  باملضاعفات  تقليل معدالت اإلصابة  الحياة وإلى  قيد  به على  املصابني 

وعالجه بتكاليف أقل. 

21 إتاحة1العالج1املبكر1.

إن التشخيص املبكر مهم في جميع األمراض واإلصابات، وفيما يخص معظم 
أنواع السرطان. وفي ظل غياب التشخيص املبكر، فإن املرضى ال يخضعون للتشخيص 
إال في مراحل متأخرة قد ال يكون فيها العالج الشافي خيارًا متاحًا أمامهم بعد ذلك.
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31 االنتقاء1والتحري1الجيد1للحاالت1املصابة.
الكشف  هو  )الفرز(  للحاالت املصابة  الجيد  والتحري  االنتقاء  الغرض من  إن 
عن حاالت شاذة توحي بوجود أنواع معّينة من السرطان، أو حاالت سابقة للسرطان 
لدى األفراد الذين ال يبدون أي أعراض لإلصابة بها، وإحالتهم على وجه السرعة إلى 

املستشفيات القادرة على تشخيص حاالتهم وعالجها.

معالم1على1طريق1عالج1سرطان1الرئة
ينبغي جمع كافة املعلومات املتعلقة بحالة املريض املصاب بسرطان الرئة مثل: 
تلك  كل  تّدرس  ثم  وانتشاره،  تطوره  ودرجة  الورم  بنوع  املتعلقة  الصحية  التقارير 
املعطيات بهدف وضع خطة املعالجة املناسبة للمريض املعني، حيث إن سرطان الرئة 
في  أهمية  األكثر  العنصر  ولعل  للمعالجة،  فائقًا  جهدًا  تتطلب  التي  السرطانات  من 
إليها  التي وصل  بقاء املريض على قيد الحياة هو معرفة املرحلة  تحديد معدل مدة 
املرض عند التشخيص. فإذا كانت املرحلة التي قطعها املرض هي السرطان املتموضع 
في جزء محدد من فص رئوي واحد، فإن باإلمكان معالجة الحالة وشفاء املريض، إال 
أنه لألسف غالبًا ما يشخص املرض بعد أن يكون سرطان الرئة قد انتشر إلى خارج 
منطقة الصدر أي بعد أن يكون قد وصل إلى مرحلة السرطان املنتشر. أو بعد أن 
يكون قد أصاب العقد املوجودة في الصدر أي: السرطان املناطقي )في منطقة معينة 
مجاورة(. ولألسف فإن الرئة تعد من أعضاء الجسم الحساسة للغاية، لذلك فقد ال 
تفسير سبب ضآلة  في  الحقيقة  هذه  تساعد  وقد  بسهولة.  املعالجات  بعض  تتحمل 
فرص املصابني بسرطان الرئة بالبقاء على قيد الحياة، مقارنة مع املصابني باألنواع 

األخرى من السرطانات. 
إن فرص البقاء على قيد الحياة ملدة سنتني ملرضى سرطان الرئة تصل إلى %25  
من املصابني، بينما تهبط نسبة فرص بقائهم على قيد الحياة ملدة خمس سنوات إلى 
15%، والبد أن يناقش املريض أهداف خطة معالجة سرطان الرئة مع الطبيب ألن بعض 
املعالجات  واحتوائه، في حني تستخدم  السرطان  للسيطرة على  املعالجات تستعمل 
األخرى لتحسني نمط حياة املريض اليومية، أو للتخفيف من تأثيرات األعراض، وقد 

تعطى تلك العالجات إما على نحو منفصل أو قد تعطى مجتمعة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن معالجة السرطان هذه لها تأثيراٍت على كٍل من الخاليا 
الطبيعية والسرطانية على حٍد سواء، ولذلك يحرص القائمون على الرعاية الصحية 
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واألطباء بقدر اإلمكان على محاولة منع حدوث التأثيرات واملضاعفات الخطيرة خالل 
قيامهم بمعالجة سرطان الرئة بالشكل املناسب. وتتوقف طبيعة هذه التأثيرات الجانبية 
بدرجٍة كبيرة على نوع  الدواء املستخدم والكمية املأخوذة منه. وتتباين تلك التأثيرات 
من شخٍص إلى آخر وقد تكون تأثيراٍت مؤقتة. ومن بني التأثيرات الجانبية الشائعة 
للعالجات الكيميائية: الغثيان والقيء وتساقط الشعر، وتقرحات الفم والشعور بالتعب. 
وعادة ما يحرص األطباء على تقديم واقتراح النصائح والتوجيهات التي من شأنها 
مساعدة املريض على التأقلم مع تلك اآلثار املزعجة، وأيضًا فيما يتعلق بالتخفيف من 

األعراض التي قد تحدث أثناء تنفيذ إجراءات املعالجة أو بعد انتهائها. 

شكل1يوضح1املراحل1األربع1لسرطان1الرئة.

استراتيجيات1معالجة1سرطان1الرئة
)Chemotherapy(1أواًل: املعالجة1الكيميائية

 ُيقصد باملعالجة الكيميائية: استخدام األدوية املركبة، بحيث تقتل الخاليا ذات 
الوريد مباشرًة،  الكيميائية في  األدوية  السرطان. وتحقن  خاليا  السريع مثل:  النمو 
القثطرة، وهي عبارة  أنبوبة  أو تعطى باستخدام  الوريدي،  أو ضمن السائل املغذي 

املرحلة1األولى: السرطان1متموضع1
في1مقر1واحد1بالرئة1املصابة

املرحلة1الثالثة: السرطان1
يصيب1العقد1اللمفية1في1الرئة1

املرحلة1الثانية: السرطان1له1أكثر1
من1موضع1في1الرئة1املصابة

املرحلة1الرابعة: السرطان1
ينتشر1إلى1خارج1الرئة
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الوريدية  )القثطرة  الكبيرة، وتسمى  الدموية  أنبوبة رفيعة تغرز في أحد األوردة  عن 
املركزية(، حيث تبقى مثبتًة هناك طاملا دعت الحاجة إليها. وأما األنواع األخرى من 
أدوية املعالجة الكيميائية فتؤخذ بصورة أقراص أو حبوب دوائية و يمكن تناولها عن 
طريق الفم. وعادة ما تعطى مجموعة من األدوية في مجموعات من طرق العالج على 
مدار فترة زمنية من أسابيع أو شهور، مع أخذ فترات راحة بينها بحيث يمكن للمريض 
التعافي، وتلعب املعالجة الكيميائية دورًا مهمًا في معالجة سرطان الرئة بكل مراحله، 

وذلك عن طريق ما يلي: 

V  .ُتستخدم املعالجة الكيميائية بعد الجراحة غالبًا لقتل الخاليا السرطانية املتبقية

V  ُتستخدم املعالجة الكيميائية قبل الجراحة  أيضًاً للتقليل من حجم السرطان وتسهيل
استئصاله. 

V  الرئة األولى من ظهور سرطان  املراحل  أثناء  الكيميائية  املعالجة  يمكن استخدام 
العملية  إج��راء  مع  بالتزامن  األدوي��ة  تلك  بإعطاء  وذلك  الصغيرة،  غير  بالخاليا 

الجراحية. 

V  املراحل في  املستهدفة  املعالجة  إلى  إضافًة  الكيميائية  املعالجة  استخدام  يمكن 
املتقدمة من اإلصابة بسرطان الرئة بالخاليا غير الصغيرة، وكذلك في جميع مراحل 
األعراض  وتأثيرات  األلم  من  التخفيف  بهدف  الصغيرة،  بالخاليا  الرئة  سرطان 

املرضية األخرى، وكذلك لتعزيز فرص إطالة أعمار املصابني باملرض.

)Targeted Drug Therapy(1ثانيًا:املعالجة1بالعقاقير1املستهِدفة

هي مجموعة من األدوية املصنعة بأسلوب يجعلها تستهدف نقاط ضعٍف محددة 
في الخاليا السرطانية، أو تستهدف األنسجة التي تدعمها واملحيطة بها مثل: األوعية 
الدموية. ويعطى هذا النوع من األدوية بصورة أقراص، أو عن طريق القثطرة الوريدية. 
وتعد هذه األدوية املستهدفة من أكثر وسائل املعالجة فعاليًة في قتل الخاليا السرطانية 

التي تحدث فيها تغييراٍت جينية معينة.

تستخدم عديد من األدوية العالجية املستهدفة من أجل معالجة سرطان الرئة، 
مع أن معظمها مخصص للمصابني بسرطان متكرر، أو في مراحل متقدمة، كما أنه 
يجب مالحظة أن بعض العالجات املستهدفة ال تعمل إال في األشخاص الذين تحتوي 
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خالياهم السرطانية على بعض الطفرات الجينية؛ لذا ينبغي فحص الخاليا السرطانية 
في املختبر ملعرفة ما إذا كانت هذه األدوية مفيدة للمريض أم غير مفيدة.

أنواع1العقاقير1املستهدفة

بيفاسيزومابBevacizumab(1(: يعمل عقار بيفاسيزوماب على منع الورم من . 1
تكوين إمدادات جديدة من األوعية الدموية، ألن األوعية الدموية التي تتصل باألورام 
يمكن أن توصل األكسجني والعناصر الغذائية إلى الورم؛ مما يساعده على النمو، 
وعادة ما يتصاحب استعمال عقار البيفاسيزوماب مع العالج الكيميائي، وغالبًا 
ما يعطى في حاالت سرطان الرئة ذي الخاليا غير الصغيرة املترقي والناكس، 

وتتضمن آثاره الجانبية: اإلصابة بالنزيف، وجلطات الدم، وارتفاع ضغط الدم.

الكيميائية . 1 يعمل عقار اإلرلوتينيب على حجب املواد   :)Erlotinib( إرلوتينيب1
التي تحفز الخاليا السرطانية لتنمو وتنقسم. ويعطى للمصابني بسرطان الرئة ذي 
الخاليا غير الصغيرة املترقي والناكس، وتتضمن آثاره الجانبية: الطفح الجلدي 

واإلسهال، وتقل فرص استفادة املدخنني من هذا الدواء مقارنة بغير املدخنني.

كريزوتينيبCrizotinib(1(: يعمل عقار الكريزوتينيب على حجب املواد الكيميائية . 1
التي تسمح للخاليا السرطانية أن تنمو على نحو خارج عن السيطرة، وتعيش لفترة 
أطول من الخاليا العادية. وتتضمن آثاره الضارة الجانبية الغثيان، ومشكالت 

الرؤية مثل، ازدواج الرؤية، أو تشوشها.

)Immunotherapy(1ثالثًا: املعالجة1املناعية

السرطانية  الخاليا  الرئة  بسرطان  املصاب  عند  املناعي  الجهاز  يهاجم  ال  قد 
التي يعاني منها املريض؛ ألن خاليا السرطان تنتج بروتينات تؤثر على خاليا الجهاز 
والنقطة  بمالحقتها،  واملبادرة  الشاذة،  الخاليا  على  التعّرف  من  وتمنعها  املناعي 
للخاليا  والتنشيط  والتحفيز،  باملساعدة  يقوم  أنه  هو  املناعي  العالج  في  الجوهرية 
املناعية عند املريض من أجل مكافحة السرطان، وهي عالجات حديثة غالية الثمن، 
لذا ينحصر استخدامها لألشخاص املصابني بسرطان الرئة املتقدمة، والذين يعانون 

سرطان الرئة النقيلي.
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)Radiotherapy(1رابعًا: املعالجة1اإلشعاعية

املعالجة باإلشعاع هي عبارة عن استخدام نوع من األشعة السينية عالية الطاقة 
التي تعمل على قتل الخاليا السرطانية، ويمكن توجيه العالج اإلشعاعي إلى سرطان 
أو يمكن وضعه عن  الخارجي،  العالج اإلشعاعي  الرئة من خارج الجسم، ويسمى 
ويسمى  السرطان،  من  بالقرب  الجسم  داخل  قثطرة  أو  مشعة  كتل  أو  إبر،  طريق 

املعالجة اإلشعاعية الداخلية، أو املعالجة اإلشعاعية املوضعية.

ويمكن استخدام اإلشعاعات كوسيلة عالجية أساسية، أو أن تستخدم بالتزامن 
ما  وغالبًا  بدونها.  أو  الجراحية  املعالجة  أو  الكيميائية  املعالجة  أدوية  استعمال  مع 
ُيستخدم العالج اإلشعاعي بعد العملية الجراحية لقتل أية خاليا سرطانية باقية، وقد 

يكون الخيار األول ملعالجة سرطانات الرئة التي يتعذر استئصالها بالجراحة.

وغالبًا ما تقوم املعالجة اإلشعاعية بدور مهم في حاالت السرطان عندما يكون 
في مراحله املتقدمة، وذلك بالتخفيف من اآلالم وإزالة االنسداد في املسالك التنفسية 
في  الرئة  بسرطان  للمصابني  وأما  والسعال.  التنفس  ضيق  حاالت  من  والتخفيف 
مرحلته املتقدمة فقد ُيستخدم هذا العالج اإلشعاعي لتخفيف األلم واألعراض األخرى.

عالج1إشعاعي1مّوجه

الخاليا1الورمية1امليتة

عالج1إشعاعي1غير1مّوجه

خاليا1ورمية1ميتة

الورم
اإلشعاع1)110جراي(

اإلشعاع1)130جراي(

شكل1يوضح1مقارنة1بني1تأثير1العالج1اإلشعاعي1املوجه1وغير1املوجه.

بسرطانات  للمصابني  األول  الخيار  املجسم  اإلشعاعي  العالج  يكون  وربما 
رئوية صغيرة للغاية، ويطلق عليها أحيانًا مصطلح الجراحة1باإلشعاع، ويستخدم 
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هذا األسلوب الحديث مع املرضى الذين لديهم أورام صغيرة، ولكن ال يمكن إزالتها 
بالعمليات الجراحية، لكونها غير مأمونة لديهم، هنا  يلجأ األطباء إلى استخدام جرعات 
عالية جدًا من الحزم اإلشعاعية املوجهة على نحو دقيق، بحيث تركز على استهداف 
بديل عن  أثبت هذا األسلوب كفاءًة عالية كإجراٍء  الرئة، وقد  الورم الصغير في  ذلك 

الجراحة.

وهذا النوع من العالج يوجه أشعة من زوايا مختلفة إلى السرطان، وعادة ما 
يستكمل العالج اإلشعاعي املوجه املجسم من خالل جلسة عالجية واحدة، أو عدة 
جلسات، وتعتمد املعالجة اإلشعاعية على أساليب املعالجة التركيزية، وتصمم ملضاعفة 
التأثير وتركيزه على الخاليا السرطانية من أجل تقليل الضرر الذي قد يلحق بالخاليا 

الطبيعية. 

الرئيسية  بالدرجة  اإلشعاعية  املعالجة  عن  الناجمة  الجانبية  التأثيرات  تعتمد 
التي  على جزء الجسم الذي عولج باإلشعاع، وكذلك على مقدار جرعة اإلشعاعات 
منطقة  في  اإلشعاعية  للمعالجة  الشائعة  الجانبية  التأثيرات  بني  ومن  استخدمت، 
الصدر: حدوث التهابات، وجفاف البلعوم، وصعوبة البلع، والتعب مع حدوث تغييرات 

في الجلد عند موقع إجراء املعالجة إضافًة إلى فقدان الشهية. 

 )Surgical Treatment(1خامسًا: املعالجة1الجراحية

مازالت العمليات الجراحية هي الخيار األمثل ملعالجة سرطان الرئة عندما يكون 
يوفر  رئوية  أنسجة  من  يجاوره  وما  السرطاني  الورم  إزالة  ألن  األولى،  مراحله  في 
املوضعي.  االنتشار  مرحلة  في  املرض  يكون  عندما  الشفاء  فرص  أفضل  للمريض 
ويجب أن تجرى العملية الجراحية على يد طبيب جّراح متخصص بجراحة الصدر، 
وله خبرة في مجال معالجة السرطان الرئوي وغيره من أمراض الصدر الخبيثة. الشك 
أن الطبيب املعالج هو من يقرر إن كان الورم قاباًل لإلزالة واالستئصال، فاألورام ال 
ألماكن حساسة  مجاورًا  الورم  كان  إذا  والسيما  لالستئصال،  قابلة  جميعها  تكون 
أو إن كان قد انتشر إليها، كما أن الجراحة قد ال تكون هي الخيار األفضل لبعض 
وظائف  في  ضعٍف  من  أو  متعددة  طبيٍة  مشكالت  يعانون  الذين  الواهنني  املرضى 

الرئتني. 
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أساليب1التداخالت1الجراحية

إن اتخاذ القرار بشأن كمية األنسجة الرئوية التي سيجرى استئصالها، وحول 
أسلوب التداخل الجراحي الذي سيتبع ونوعه تعتمد جميعها على مكان وجود الورم 
السرطاني في الرئة وحجمه وطبيعة جسم املريض ووزنه، وفيما إذا سبق أن أجريت 

له عمليات جراحية سابقة في منطقة الصدر. 

يقوم األطباء منذ البداية بدراسة إمكانية إجراء العملية الجراحية باتباع أسلوب 
أن  الرغم من  على  )االستئصال(  البضع  قدٍر من  بأقل  أي  األدنى،  الجراحي  الحد 
بعض الحاالت املعقدة تتطلب اتباع األسلوب الجراحي التقليدي أي جراحة الصدر 
العمليات  تنفيذ  على  الصدرية  بالعمليات  املتخصصون  الجراحون  ويعكف  املفتوح. 
باستئصال  خاللها  من  يقومون  التي  الفيديوية  التصويرية  التكنولوجيا  باستخدام 
األنسجة واألورام بأسلوبهم االعتيادي باإلضافة على اعتمادهم أيًضا على الروبوت. 
النسيج  من  وجزء  الرئة  سرطان  إزالة  على  الجراحة،  أثناء  الجراح  يعمل  وعمومًا 
السليم املحيط به للقضاء على أي فرصة لبقاء الخاليا السرطانية، وتتضمن إجراءات 

استئصال سرطان الرئة ما يلي:

االستئصــال1الجراحــي1املحــدود: ويدع��ى كذلك االستئص��ال اإلسفين��ي 
واالستئص��ال املقطع��ي أو الوت��دي، ويهدف إلزالة جزء صغير من الرئة الذي يحتوي 
على السرطان، إلى جانب هامش من النسيج السليم، وقد يتضمن إزالة جزء أكبر من 

نسيج الرئة، ولكن ليس كل الفص.

لجزٍء  أي  رئوي  لفص  استئصال  عملية  وهي  الجراحي:  الفص1 استئصال1
كبيٍر من الرئة حيث توجد ثالثة فصوص رئوية تّكون الرئة اليمنى، وفصان رئويان 
يكونان الرئة اليسرى. ويسمى هذا اإلجراء بعملية استئصال الفص الرئوي وهي من 

أكثر العمليات شيوًعا ملعالجة سرطان الرئة.

استئصال1الرئة1الجراحي: وهي عملية الستئصال كامل إلحدى الرئتني، قد 
يزيل الطبيب أيضًا عددًا من الغدد اللمفية من الصدر للتحقق من وجود السرطان 
فيها. وتتضمن جراحة سرطان الرئة عدة مخاطر، منها: النزف، والعدوى، والشعور 
بضيق التنفس بعد جراحة الرئة، وإذا استؤصل جزء من الرئة، فسوف يتمدد نسيج 

الرئة املتبقي بمرور الوقت ليصبح التنفس بعد ذلك أكثر سهولة.
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التعافي1بعد1املعالجة1الجراحية1
وعلى  نفسها،  العملية  نوع  على  الجراحية  العملية  إجراء  بعد  التعافي  يعتمد 
أم  األدنى  الجراحي  بالحد  كان  إن  إجرائها  أسلوب  وعلى  تعقيدها  ودرجة  جودتها 
البدنية. وعمومًا  لياقته  املريض ومستوى  خالف ذلك. ويعتمد األمر كذلك على عمر 
يعود املريض إلى منزله بعد ثالثة أو أربعة أيام من إجراء العملية. أما املرضى الذين 
تجرى لهم العملية بوسائل جراحية أخرى فيستطيعون عادًة العودة ملزاولة أعمالهم 

بعد فترة أطول من إجراء العملية. 
يمكن لألساليب الجراحية املتقدمة مثل: الجراحة األقل تدخاًل، وجراحة التنظير 
الصدري بالفيديو )VATS( أن تقلل الوقت الالزم للمكوث في املستشفى بعد جراحة 
سرطان الرئة، ويمكن أن تساعد في الرجوع إلى األنشطة الطبيعية بعد فترة وجيزة. 
تبّين البحوث أن املرضى الذين يخضعون لعمليات جراحات سرطان الرئة قليلة التوغل  

يشعرون بآالم وُمضاعفات أقل.

 )New Clinical1سادسًا:1املعالجة1عبر1املشاركة1بالتجارب1العلمية1اإلكلينيكية
Experimental Trails(

إن كثيرًا من طرق وأساليب معالجة السرطان املألوفة واملتبعة في الوقت الحاضر 
قد اعتمدت باألصل بناًء على تجارب علمية سابقة، لذا فإن املرضى الذين يشاركون 

شكل1يوضح1أنواع1استئصال1الرئة.

استئصال1رئة1واحدة1استئصال1إسفيني
كاملة

استئصال1فص1الرئة
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في إجراء التجارب العلمية السريرية قد يتلقون املعالجة باألساليب القياسية املتبعة، أو 
قد يكونون من بني أوائل املرضى الذين يتلقون املعالجة بأحد أساليب املعالجة الجديدة 

التي تقوم بها هيئات علمية معتمدة.

)Palliative Treatment( سابعًا: املعالجة1التلطيفية

يعاني أغلبية املصابني بسرطان الرئة مجموعة من العالمات واألعراض، عالوة 
على اآلثار الجانبية للمعالجات املختلفة، وتعد الرعاية الداعمة مجااًل متخصصًا تشترك 
مع الطبيب املعالج لتقليل معاناة املريض، وكذلك لضمان شعور املريض بالراحة أثناء 
عالج سرطان الرئة وبعده، وتحسني الحالة املزاجية وتوفير حياة جيدة فضلى، وغالبًا 
ما يتم توجيه هذه املعالجات إلى أعراض مرضية مثل: األلم السرطاني، وإعادة تأهيل 

الرئتني بعد االستئصال الجراحي.

ألم1السرطان. 1

يتخذ األلم بسبب السرطان أشكااًل كثيرة. فيمكن أن يكون طفيفًا، أو موجعًا، أو 
حادًا، أو حارقًا. ويمكن أن يكون ثابًتا، أو متقطعًا، أو معتداًل، أو متوسطًا، أو وخيمًا. 
ويعتمد قدر األلم الذي يشعر به املريض على عدد من العوامل، منها: نوع السرطان 
الذي أصيب به، ومدى تاريخه، وموضعه، وقدرته على تحمل األلم. وفي الغالب فإن  
األلم الناجم عن السرطان يمكن عالجه، والشك أن السيطرة على ألم السرطان أمر 

ضروري للرحلة العالجية املظفرة.
يخضعون  الذين  املرضى  على  بها  يستهان  ال  تأثيرات  لأللم  يكون  أن  يمكن 
إلجراءات املعالجة من سرطان الرئة. فاإلجراءات التداخلية املختلفة املتعلقة باملعالجة، 
التدبير  فإن  ولذلك  اآلالم،  تسبب  أن  يمكن  نفسه  السرطان  مرض  لتأثيرات  إضافة 
أو  معينة  حياة  نمط  تحقيق  على  املريض  تساعد  أن  شأنها  من  اآلالم  لتلك  الحكيم 
تحسني أوضاعه، ألن ذلك يقلل من مخاطر اإلصابة باالكتئاب الذي غالبًا ما يصاحب 
الشعور باآلالم، وهناك معلومات يجب أن يعرفها كل طبيب عن طبيعة األلم الذي يعانيه  

املريض وهي: 
مدى شدة األلم، ونوع األلم الذي يعانيه املريض )شديد، أو خفيف، أو حاد(، 
ومكان الشعور باأللم، ومسببات األلم ومثيراته، واألشياء التي تجعل األلم يتفاقم أو 
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يتحسن عند املريض، واإلجراءات التي يمكن أن يستخدمها املريض  للتخلص من األلم 
مثل: األدوية، والتدليك، والكمادات الدافئة أو الباردة، وكيف تساعد، وأي آثار جانبية 
تسببها. قد يساعد استخدام معيار لقياس األلم من )0 إلى 10(، حيث يعني الرقم 
0 أنه ال يوجد ألم، والرقم 10 أقصى درجات األلم الذي يمكن تحّمله إلبالغ الطبيب 

باأللم الذي يعانيه املريض.

ما1أسباب1ألم1السرطان1؟
V  في السرطانية  الخاليا  نمو  بسبب  نفسه،  السرطان  عن  ناتجًا  األلم  يكون  قد 

األنسجة املجاورة أو تدميره لها. وعند نمو الورم قد يضغط على األعصاب أو 
العظم أو األعضاء األخرى. وقد ُينِتج الورم أيضاً مواد كيميائية قد تسبب األلم. 
أو قد يسبب تفاعل جسم املريض مع املواد الكيميائية األلم، وقد تساعد معالجات 

السرطان املختلفة في تخفيف األلم الناجم عنه في هذه الحاالت. 
V  قد تسبب طرق عالج السرطان، بما في ذلك الجراحة والعالج اإلشعاعي والعالج

الكيميائي، األلم أيضًا، مثل:
ألم1املعالجة1الجراحية، قد ُتنِتج اإلزالة الجراحية للسرطان أملًا في موضع إجراء 
الجراحة، أما عن غالبية األلم الذي يلي الجراحة، فيرتبط  بإصابة األعصاب خالل 

إجراء الجراحة. 
الجلد،  باحمرار  املعالجة  من  النوع  هذا  يتسبب  قد  اإلشعاعية،  املعالجة1 ألم1
الجسم،  املعرض لإلشعاع من  الجزء  الشديد. وبحسب  واأللم  بالحرقة  واإلحساس 
فقد يتسبب اإلشعاع في حدوث اإلسهال، أو تقرحات الفم، أو مشكالت أخرى، مثل: 

التعب.
األعصاب،  ألم  في:  املعالجة  من  النوع  هذا  يتسبب  قد  الكيميائية،  املعالجة1 ألم1
الجانبية، ويمكن أن تكون  واعتاللها، ويمكن لألدوية أن تخفف من حدة هذه اآلثار 

تقنيات االسترخاء أيضاً مفيدة.

كيفية1معالجة1اآلالم1الناجمة1عن1السرطان1
توجد عدة طرق أحدها هو إزالة مصدر األلم بعملية جراحية أو بالعالج الكيميائي، 
أو اإلشعاع أو طرق العالج األخرى، إذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكن االستعانة بأدوية 

تسكني اآلالم لكي تتحكم في ذلك. وتتضمن تلك األدوية )مسكنات األلم( ما يلي:
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• األسبرين والباراسيتامول واإليبوبروفني ويمكن أن تعطى بدون أو بوصفة طبية.	
• األدوية األفيونية الضعيفة )املشتقة من األفيون(، مثل: الكوديني.	
• األدوي����ة األفيوني����ة القوي����ة، مث���ل: املورف��ني، وُأْكِسيُك��وُدون، وهيدرومورفون 	

فينتاني��ل وامليثادون، أو أكسي مورفون. 
• بعض األدوية تكون في صورة أقراص أو شراب، واألنواع األخرى تذوب بسرعة 	

في الفم. يمكن تعاطي بعض األدوية األخرى عن طريق الحقن، إما تحت الجلد 
أو في الوريد، من خالل التحاميل الشرجية، أو عن طريق وضع لصاقة جلدية.

االكتئاب  مضادات  هي:  السرطان  آالم  لعالج  املستخدمة  األخرى  األدوية  من 
مثل:  متخصصة،  عالجات  أيضًا  وهناك  والستيرويدات،  للصرع  املضادة  واألدوية 
تخدير العصب، وباستخدام مخدر موضعي ُيحقن حول العصب أو داخله. يمنع هذا 
الدواء اإلشارات العصبية الخاصة باأللم على طول املسار العصبي من الوصول إلى 
الدماغ، وقد تساعد أيضًا العالجات األخرى، مثل: الوخز باإلبر، والتدليك، والعالج 

الطبيعي، واالسترخاء، والتأمل، والتنويم املغناطيسي.

أسباب1إهمال1تسكني1ألم1السرطان
ثمة أسباب شتى لصرف االنتباه عن معالجة ألم السرطان، ومنها: 

• عدم1قيام1األطباء1بالسؤال1عن1األلم1أو1تقديم1العالجات، ولذا يجب على 	
مقدمي الرعاية الطبية أن يسألوا املصابني بالسرطان عن األلم في كل زيارة. وقد 
ال يعرف بعض األطباء ما يكفي عن عالج األلم. في هذه الحالة يجب اإلحالة إلى 
طبيب متخصص بمعالجة األلم لتجنب إساءة استخدام بعض أدوية مسكنات األلم، 
وخاصة املواد األفيونية، ولذا قد يحجم عديد من األطباء عن وصف هذه األدوية.

• تغاضي1املرضى1عن1ذكر1آالمهم، فبعض املرضى ال يرغب في إزعاج أطبائهم، 	
أو يخشون من أن األلم يعني أن السرطان يزداد سوءًا. ويشعر آخرون بالقلق من 
أن أطباءهم سيظنون أنهم متذمرون أو ألنهم ال يستطيعون تحّمل تكاليف مسكنات 

األلم.
• الخوف1من1الوقوع1في1شرك1اإلدمان، ولكن خطر اإلدمان عند املرضى الذين 	

يتناولون مسكنات األلم وفقًا ملا هو موصوف أللم السرطان يكون منخفضًا، وحتى 
إن حصل اإلدمان فإن الشفاء منه ممكن في هذه الحاالت.
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• حدوث1مقاومة1من1الجسم1لتأثير1مسكنات1األلم، وهذا يعني حاجة املريض 	
إلى جرعة كبرى للسيطرة على األلم. وهذا ال يعد إدمانًا. إذا كان الدواء الخاص 
املوصوف ال يعمل كما كان في السابق فيجب أن يقوم الطبيب باستبدال الدواء 

املسكن بدواء آخر، أو زيادة الجرعة.
• الخوف1من1التأثيرات1الجانبية،1قد يخشى عدد من املرضى بعض التأثيرات 	

أو  التواصل  على  القدرة  عدم  أو  بالنعاس،  الشعور  مثل:  للمسكنات  الجانبية 
التصرف بأسلوب غريب أو أن يتهموا باإلدمان واالعتماد على األدوية. قد يعاني 
بتناول مسكنات قوية لأللم، ولكنها  يبدأ  الجانبية عندما  التأثيرات  املريض هذه 
غالبًا ما تزول بمجرد الوصول للمستوى الصحيح من مسكنات األلم، وبمجرد 
وهناك  بالسرطان،  املصاب  جسم  في  األلم  مسكنات  من  ثابت  مستوى  تحقيق 
بعض التأثيرات الجانبية ملسكنات األلم املورفينية مثل:1اإلمساك الذي يمثل أحد 
ويمكن  األفيونية.  أو  املورفينية  األلم  مسكنات  لتعاطي  الشائعة  الجانبية  اآلثار 
معالجته باستخدام امللينات التي يصفها الطبيب املعالج. فتجنب اإلمساك أسهل 
من عالجه؛ لذلك فقبل البدء باستعمال األدوية األفيونية ينبغي أن يتعلم املريض 
طرق التغلب على اإلمساك، واألغذية التي ينبغي تناولها للحفاظ على حركة األمعاء، 
كما تتضمن بعض اآلثار الجانبية األخرى ملسكنات األلم القوية: الغثيان، والقيء، 
والنعاس. تشيع هذه اآلثار الجانبية مع تناول أول عدة جرعات ثم تزول بعد أيام 
قليلة من تناول العالج، وهكذا فالتأثيرات الجانبية ليست حكرًا على مسكنات األلم 
املورفينية، أو األفيونية فقط، بل تمتد لتشمل مسكنات األلم األخرى، فقد تتسبب 
مسكنات األلم الشائعة املتاحة بدون وصفة طبية مثل: اإليبوبروفني بضرر الكليتني، 
أو تسبب القرحات املعدية، أو ارتفاع ضغط الدم. كما قد يتسبب األسبرين في 
النزيف املعوي، وقد يتسبب الباراسيتامول بأذية الكبد عند تناوله بكميات كبيرة.

 
تأهيل1الرئتني1بعد1املعالجة1)التأقلم1مع1ضيق1النفس(. 2

إن األمراض املزمنة واالعتالالت الصحية املتعلقة بالرئتني واملسالك التنفسية، 
وكذلك بعض إجراءات املعالجة التداخلية املكثفة عادًة ما يكون لها تأثيرها على الصحة 
بالرئتني  الخاصة  التأهيل  إعادة  برامج  فإن  لذا  اليومية؛  املريض  طبيعة حياة  وعلى 
إلى  التثقيفية  البرامج  تتراوح من  التي  تستخدم مجموعًة من األساليب واإلجراءات 
التمارين الرياضية، وإلى تشجيع املريض على إجراء تغييرات في نمط حياته اليومية، 
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وذلك من أجل مساعدة املريض على تدبير أموره وأحواله، ويعاني كثير من املصابني 
بسرطان الرئة من ضيق التنفس في مرحلة ما من املرض. وتتوفر طرق عالج كثيرة، 
مثل: األكسجني واألدوية املتنوعة ملساعدة املريض على الشعور بالراحة، ولكنها قلما 
تكون كافية. ومن أجل تلطيف الشعور بضيق التنفس، وكذلك ملحاولة التأقلم معه يمكن 

اللجوء إلى الوسائل التالية:
V1 والخوف مخيفًا،  التنفس  بضيق  الشعور  يكون  أن  املمكن  فمن  االسترخاء، 

التنفس  في  بضيق  املريض  يشعر  فعندما  التنفس.  من صعوبة  يزيدان  والقلق 
على  تساعد  التي  األنشطة  أحد  اختيار  من خالل  الخوف  على  السيطرة  يمكن 
مرتاحًا  تجعله  التي  األصوات  إلى  االستماع  للمريض  يمكن  فمثاًل  االسترخاء، 
االستماع إلى القرآن الكريم أو التأمل أو أداء الصالة أو سماع أغنية أو  مثل: 

تخيل املكان املفضل لقضاء العطالت.
V1 الوضعية1املريحة، قد يكون من املفيد انكفاء املريض إلى األمام عندما يشعر

بضيق التنفس.
V1 التركيز1على1التنفس، عندما يشعر، املريض بضيق في التنفس يجب أن يجعل

تركيزه نحو التنفس، وبداًل من محاولة ملء الرئتني بالهواء، يجب أن يركز على 
تحريك العضالت التي تتحكم في الحجاب الحاجز، مع تجربة التنفس من خالل 

الشفتني مع زيادة وتيرة األنفاس مع النشاط.
V1 توفير1الطاقة1لألمور1املهمة، إذا كان املريض يعاني ضيقًا في التنفس، فقد

يصبح قاباًل للشعور باإلجهاد والتعب بسهولة، هنا يجب استبعاد املهمات غير 
الضرورية من العمل اليومي، بحيث يمكنه توفير الطاقة لألولويات التي البد من 

القيام بها.
V1 ،طلب1املشورة1الطبية، إذا كان املريض يعاني ضيق التنفس بصورة شديدة

أو في حالة سوء األعراض، فمن األفضل إخبار الطبيب لتوفير بعض العالجات 
الدوائية األخرى للتخفيف من تلك األعراض.

الــطب1البديــل. 3

السرطان كما هو  والبديلة شفاء  التكميلية  الرئة  لطرق عالج سرطان  يمكن  ال 
جنب  إلى  جنبًا  والبديلة  التكميلية  العالج  طرق  تقديم  دائًما  يمكن  ولكن  معروف، 
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واألعراض.  العالمات  من  التخفيف  في  للمساعدة  الطبيب  يقدمها  التي  الرعاية  مع 
والوسائل التالية قد تكون مفيدة:

• العالج1باإلبر1الصينية1)الوخز1باإلبر(	

نقاط  إبر صغيرة في  بإدخال  الخبير  يقوم  باإلبر الصينية  العالج  أثناء جلسة 
دقيقة بالجسم، وقد يخفف العالج باإلبر الصينية من األلم ويقلل من اآلثار الجانبية 
لعالج السرطان، مثل: الغثيان، والقيء، ولكن ليست هناك أدلة على أن العالج باإلبر 
له أي تأثير على السرطان، ويمكن أن يكون العالج باإلبر الصينية مأمونًا إذا قام به 
ممارس مؤهل، ولكن يجب الحذر من العالج باإلبر الصينية فهو غير مأمون إذا كان 

املريض يعاني فقر الدم، أو عند من يستعمل أدوية مسيلة للدم.

• التنويم1املغناطيسي	

تشبه  حالة  في  املريض  يضع  الذي  العالج  من  نوع  هو  املغناطيسي  التنويم 
الغيبوبة والتي يمكن أن تجعله يشعر باالسترخاء، ويقوم به اختصاصي يقود املريض 
ملمارسة أنشطة تبعث على االسترخاء والتفكير بإيجابية، وقد يعمل التنويم املغناطيسي 

على تقليل الشعور بالقلق والغثيان واأللم لدى املصابني بالسرطان.

• التدليك	

أثناء التدليك يستخدم  املعالج يديه إلرخاء الجلد والعضالت، ويمكن أن يساعد 
التدليك على التخلص من الشعور بالقلق واأللم لدى املصابني بالسرطان، ويجب أال 
يكون التدليك مسبًبا لألذى، وأال يضغط املعالج على أي جزء قريب من الورم أو أي 
جروح ناتجة عن عملية جراحية، ويمنع استخدام التدليك لحاالت فقر الدم أو تناول 

أدوية مميعة )مسيّلة( للدم.

• التأمل	

يجري التأمل عبر التفكير الهادئ الذي ينصب تركيز املريض فيه على شيء ما 
كفكرة محببة أو صورة أو صوت، وقد يعمل التأمل على التخلص من التوتر وتحسني 

جودة  الحياة لدى املصابني بالسرطان. 
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• الدعم1االجتماعي	

الوقت يجد  وبمرور  يكون صادمًا،  أن  يمكن  بالسرطان  إن تشخيص اإلصابة 
السرطان،  بشأن  املستقبلية  والشكوك  بالضيق  الشعور  مع  للتكيف  املريض وسائل 
إذ  والعائلة.  باألصدقاء  متانة عالقته  على  املحافظة  على  املريض  أن يحرص  ويجب 
يمكن لألصدقاء والعائلة تقديم الدعم العملي الذي يحتاجه املريض، ويمكن أن يكونوا 
مصدرًا للدعم العاطفي عندما تستحوذ على املريض املشاعر السلبية، نتيجة إصابته 

بالسرطان، وذلك عن طريق حسن استماعهم للمريض وتقديم املشورة له.

• طب1األعشاب	

قد يلجأ املريض بسرطان الرئة، أو قد يجّرب التوجه نحو الطب البديل، أو الطب 
املواقع على  الرئة، وثمة كثير من  املكمل، بحثًا عن عالج يشفيه من مرض سرطان 
شبكة اإلنترنت التي يهمها مجرد لفت األنظار، وتدعي بأنه اكتشف دواء للسرطان في 
عيادات تقع في بالد بعيدة، وأنواع وصفات سرية وسحرية تبعث األمل عندما يشعر 

املريض بأن عدد الخيارات املتاحة، أو املعروضة للعالج قليل ومحدود.
لكن يجب على املرء االنتباه إلى أن العالجات البديلة باألعشاب لسرطان الرئة 
فعالة  العالجات  هذه  أن  على  دليل  أي  هناك  وليس  طبية،  بدراسات  مدعومة  ليست 
لهذه  الجانبية  اآلثار  مدى  تعرف  ال  الحاالت  معظم  وفي  ذلك  على  عالوة  وناجعة. 
العالجات على اإلطالق، ويدعي كثير من املعالجني غير املؤهلني وغير العارفني بأن 
استعمال بعض األعشاب يفيد في معالجة السرطان، ولكن جميع ادعاءاتهم ال تستند 
من  تأتي  العشبية  العالجية  اقتراحاتهم  ومعظم  حقيقية،  تجربة  أو  علمية  بينة  إلى 
محض خياالتهم وتصوراتهم التي ال ترتكز إلى أي دليل علمي يثبت فعالية أعشابهم 

أو نجاعتها.
تأتي مخاطر اللجوء إلى األعشاب في معالجة السرطان من أن املريض الخائف 
من معالجات السرطانات قد يهرب من املعالجة الكيميائية، أو اإلشعاعية أو الجراحية، 
خوفًا من التأثيرات الجانبية واملؤملة لهذه املعالجات السرطانية الحقيقية، هنا يأتي دور 
بعض ضعاف النفوس في استغالل خوف املريض، وتخاذله ويقدمون له أدوية عشبية 
طلب  عن  ويصرفونه  وخرافاتهم،  ألوهامهم  يخضع  ويجعلونه  باهظة،  بأثمان  وهمية 
العالج الحقيقي، مما يجعله يقع في براثن السرطان املستفحل، حيث تكون املعالجة 

أصعب وأكثر أملًا وكلفة صحية ومادية ومجتمعية. 
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مثل:  الجسم  مناعة  تقوية  في  مفيدة  األعشاب  أو  األغذية  بعض  أن  الشك 
مثل:  آالمه  تسكني  أو  املريض،  خوف  تهدئة  في  أو  السوداء،  البركة  وحبة  العسل، 
البابونج والخزامى، ولكنها ليست بديالً عن طلب العالج الناجع للسرطان، ومن بعض 
األعشاب التي يدعي مروجوها بأنها تفيد في معالجة السرطان نذكر القراص، الشيح، 
الجنسنج، عروق الصباغني، الحلبة، حب الرشاد، نبات الدردار، ونبات الدبق، أزهار 
أذريون الحدائق، وسم النحل. ويضيف بعضهم البصل والثوم وزيت الزيتون والتني. 
وال يدري أحد كيف قام أصحابها بتجربتها ودراستها والتأكد من جدواها وخلوها 

من التأثيرات الضارة.

املتابعة1والرعاية1الداعمة1املنسقة . 4
يحتاج املريض بعد املعالجة إلى املتابعة الطبية والرعاية الشاملة، ويتم ذلك على 
يد فريق متعدد التخصصات الذين يعملون معًا لتلبية احتياجات املريض وضمان نمط 
صحي للحياة أثناء تلقيه العالج، والبد من توفير مجموعة كاملة من الخدمات الداعمة 
للحفاظ على راحة املريض بعد املعالجات املختلفة، وكذلك تقديم الرعاية التلطيفية في 
وقت مبكر لتحسني نوعية الحياة ونسبة البقاء على قيد الحياة وقد يساعد املريض 

على ذلك، ما يلي:

V  التعّرف على معلومات كافية عن سرطان الرئة؛ مما يساعده على اتخاذ قرارات
بشأن الرعاية املقدمة له.

V  طلب الدعم من العائلة واألصدقاء؛ مما يوفر دعمًا عاطفيًا مهمًا لنفسية املريض

V  من مجموعة  تضم  والتي  املجتمع،  في  املتاحة  الدعم  مجموعات  على  التعّرف 
املريض على  الرئة في مراحل مختلفة؛ مما يساعد  املرضى املصابني بسرطان 

أخذ التجارب السابقة من أفراد عانوا مثل معاناته. 

)Lung Transplantation( ثامنًا: زرع1الرئة

برئة  مصابة  أو  مريضة،  رئة  الستبدال  جراحي  إجراء  هي  الرئة  زرع  عملية 
سليمة، وعادًة ما يكون من متبرع متوٍف، فقد كانت زراعة الرئة في املاضي ممنوعة 
عند املصابني بسرطان الرئة، ويجب تجنبه تمامًا، ولكن في الوقت الحالي قد تزرع 
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السرطان  من  مبكرة  مرحلة  في  الرئة  يعانون سرطان  الذين  للمرضى  كعالج  الرئة 
الرئة كأسلوب حديث  ازدادت جراحة زراعة  السنوات األخيرة  الرئوي، وفي  الغدي 
مشروط في عالج سرطان الرئة.1يمكن استخدام زرع الرئة كإجراء عالجي بقصد 
عالج املرض والتخلص منه، أو  كعالج ملّطف بقصد منح فرصة الحياة ولكن ليس 
كعالج املرض، حيث إن أحد أسباب تجنب زرع الرئة كعالج، هو أن عمليات زرع الرئة 
الرئة والعالج اإلشعاعي  تعد معالجة موضعية للسرطان بما يشبه جراحة سرطان 
تعالج فقط الخاليا السرطانية املحصورة في الرئتني. ولكن لدى  لسرطان الرئة أي: 
إلى  انتشر  قد  يكون  يكتشف  عندما  السرطان  فإن  الرئة؛  بسرطان  املصابني  أغلب 
خارج الرئتني: والسيما الغدد اللمفاوية، وغالبًا إلى مناطق بعيدة من الجسم. وعندما 
يحدث هذا فإن الخيار األفضل هو العالجات الشاملة التي تعمل على مالحقة الخاليا 
السرطانية في جميع أنحاء الجسم مثل: العالجات الكيميائية، والعالجات املستهدفة.

شكل1يوضح1إجراء1خزعة1الرئة1باملنظار1للتأكد1من1التشخيص.



- 98 -- 99 -

الرئة  سرطان  تكرار  خطر  وهو  الرئة  زرع  لتجنب  آخر  رئيسي  سبب  يوجد 
لهم  ُتستخدم  قد  الذين  النادرين  أن املصابني  والواقع  املزروعة.  الرئة  وانتكاسه في 
عمليات زرع الرئة كعالج غالبًا ما يتكرر سرطان الرئة في الرئة املزروعة املتبرع بها. 
ومع ذلك فقد يقدم زرع الرئة فرصة إضافية للبقاء على قيد الحياة، وأحيانًا لفترة 

طويلة من الزمن.

متى1يكون1زرع1الرئة1عالجًا1للسرطان1؟
الرئة كحل مقبول في عالج  فيها مراعاة زرع  ثمة ثالث حاالت رئيسية يمكن 

سرطان الرئة وهي:

اإلصابة بالسرطان الغدي الرئوي، وكان يسمى سابقًا سرطان القصبات الهوائية . 1
واحدة  أكثر من منطقة  أي، يشمل  البؤر  متقدمًا، ومتعدد  يكون  الذي  الرئة  في 
مصابة بالسرطان في رئة واحدة أو رئتني. هذا السرطان يمثل أقل من 5% من 

سرطانات الرئة. وهو أكثر انتشارًا بني غير املدخنني أو في شرق آسيا.

سرطان الرئة في مرحلة مبكرة، عندما ال يمكن إجراء العالجات الجراحية املعروفة . 2
مثل استئصال الفص الرئوي بسبب ضعف وظائف الرئة، كما يحدث عند اإلصابة 
الرئوي  داء االنسداد  الرئة مع مرض رئوي في مرحلته األخيرة مثل:  بسرطان 

املزمن، والتليف الكيسي .

السرطان االنتقالي إلى الرئتني، أي  سرطان الرئة الثانوي الذي ينتقل إلى الرئتني . 3
من منطقة أخرى من الجسم، وعندما تكون النقيالت السرطانية منتشرة للرئتني 
فقط  وليس لعضو آخر في الجسم، بذلك يمكن السيطرة على السرطان األولي 

على نحو جيد. ولكن هذه الحالة نادرة جدًا.

محددات1زرع1الرئة1كعالج1للسرطان1
االنتكاس: ملا كانت بعض عمليات زرع الرئة تجرى من أجل عالج السرطان 
الرئوي متعدد البؤر، فإنه يجب الحذر والحرص الشديد من أن رئة املتبرع لم تتلوث 
بالخاليا السرطانية أثناء زرع الرئة الجديدة، والسيما بالخاليا السرطانية املتبقية في 

القصبات والشعب الرئوية العليا.
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بعناية  األطباء  يختار  أن  يجب  الرئة  زراعة  نجاح  أجل  من  الورمية:  النقائل1
املرضى الذين قد يستفيدون من عملية زراعة الرئة، والتأكد من السيطرة على سرطان 

الرئة، وعدم انتشاره إلى مناطق أخرى في الجسم.

بعض  في  مميتًة  نفسها  الرئة  زراعة  مضاعفات  تكون  أن  يمكن  املضاعفات: 
األحيان. ومن بني املخاطر الكبرى رفض العضو املزروع والعدوى.

الرئة  زرع  ومخاطر  فوائد  فهم  إن  السريرية:  الدراسات1 الخبرة1ونقص1 قلة1
لعالج سرطان الرئة مازال محدودًا بسبب قلة عدد الدراسات السريرية، ألن زراعة 

الرئة مازالت غير شائعة في معالجة لسرطان الرئة.

زرع  عملية  أية  في  متأصلة  أخالقية  ومخاوف  قلق  هناك  األخالقية:  القضية1
لألعضاء ومنها زرع الرئتني، وملا كان عدد الرئات املتبرع بها قلياًل ومحدودًا، لذا يجب 
مراعاة الشكوك بخصوص البقاء على قيد الحياة ملدة طويلة عند املصابني بسرطان 
الرئة. والشك أن بعض املرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الرئة لعالج السرطان 
الرئوي قد استمروا في العيش لفترة طويلة من الزمن مع نوعية حياة فضلى، مقارنة 

مع غيرهم. 

هل1يقدم1زرع1الرئة1الناجح1فرصة1فضلى1للبقاء1على1قيد1الحياة1؟

العالجات  ومع  الرئة،  زراعة  بدون  إنه  الدراسات  بعض  وتقول  نعم،  الجواب 
التقليدية، فإن متوسط   معدل البقاء على قيد الحياة للمصابني بسرطان الرئة الغدي  
املتقدم هو سنة واحدة. وأما الذين خضعوا لزراعة الرئة فقد كان معدل البقاء على 
قيد الحياة ملدة خمس سنوات حوالي 50% ويشبه معدل البقاء على قيد الحياة للذين 
يتلقون زرع الرئتني ألسباب أخرى، مثل: مرض االنسداد الرئوي املزمن. هذا أفضل 
من معدل البقاء على قيد الحياة مع العالج الكيميائي، ولكن بوجود عالجات أحدث 

مثل: العالجات املستهدفة، والعالج املناعي، فإن األمر غير معروف.

الخالصة1
قلما يكون زرع الرئة خيارًا مفضاًل لدى املصابني بسرطان الرئة. وما لم يكن 
السرطان صغيرًا ومعزواًل في رئة واحدة، فال يرجح أن يقدم زرع الرئة أي شيء إال 
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بالتسبب في املزيد من العجز، واأللم. وحتى مع اإلصابة بسرطانات رئوية محدودة، 
فإن خطر االنتكاس السرطاني يجعل من عملية زرع الرئة غير فعال ملعالجة السرطان 
الرئوي، وقد يكون هذا الزرع خيارًا مقبواًل للمصابني بالسرطان الغدي الرئوي. وحتى 
في هذه الحالة، فإن املخاطر العديدة املعروفة لزراعة الرئة تحتاج إلى املوازنة بعناية 

مع أية فائدة متوقعة. 
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33 ــ صحة أسنان طفلك

34 ــ اخللل الوظيفي للغدة الدرقية عند األطفال

35 ــ زرع األسنـــان

36 ــ األمراض املنقولـة جنسيًا

ـرة القلبيــة 37 ــ القثـطـ

38 ــ الفحص الطبي الدوري

39 ــ الغبـار والصحـة

40 ــ الكاتاراكت )الســــاّد العينـي(

41 ــ السمنة عند األطفال

42 ــ الشخيـــــــــر

43 ــ زرع األعضـــــــاء

44 ــ تساقط الشعر 

45 ــ ســـن اإليـــاس



تأليف: د. محمد صبري 

تأليف: د. لطفية كمال علوان

تأليف: د. عالء الدين حسني

تأليف: د. أحمد علي يوسف

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عبد الرزاق سري السباعي

تأليف: د. هناء حامد املسوكر

تأليف: د. وائل محمد صبح

تأليف: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. ُرلى سليم املختار

تأليف: د. ندى سعد الله السباعي

تأليف: د. ندى سعد الله السباعي

تأليف: د. حسان عدنان البارد

تأليف: د. لطفي عبد العزيز الشربيني

تأليف: د. سالم أبو شعبان

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. أحمد خليل

تأليف: د. ماهر اخلاناتي

تأليف: د. بشار اجلّمال

تأليف: د. ُجلنار احلديدي

تأليف: د. خالد املدني

تأليف: د. ُرلى املختار

تأليف: د.جمال جوده

46 ــ االكتئـــــاب 

47 ــ العجــز السمعــي

48 ــ الطب البديل )في عالج بعض األمراض(

49 ــ استخدامات الليزر في الطب

50 ــ متالزمة القولون العصبي

51 ــ سلس البول عند النساء )األسباب ــ العالج( 

52 ــ الشعرانية »املرأة املُْشِعرة«

53 ــ اإلخصاب االصطناعي

54 ــ أمراض الفم واللثة

55 ــ جراحة املنظار

56 ــ االستشارة قبل الزواج

57 ــ التثقيف الصحي

58 ــ الضعف اجلنسي

59 ــ الشباب والثقافة اجلنسية

60 ــ الوجبات السريعة وصحة املجتمع

61 ــ اخلاليا اجلذعية

62 ــ ألزهامير )اخلرف املبكر(

63 ــ األمراض املعدية

64 ــ آداب زيارة املريض

65 ــ األدوية األساسية

66 ــ السعـــال

67 ــ تغذية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

68 ــ األمراض الشرجية

69 ــ النفايات الطبية



تأليف: د.محمود الزغبي

تأليف: د.أمين محمود مرعي

تأليف: د.محمد حسن بركات

تأليف: د. بدر محمد املراد

تأليف: د. حسن عبد العظيم محمد

تأليف: د.أحمد محمد اخلولي

تأليف: د. عبداملنعم محمود الباز

تأليف: د. منال محمد طبيلة

تأليف: د. أشرف إبراهيم سليم

تأليف: د. سميرة عبد اللطيف السعد

تأليف: د. كفاح محسن أبو راس

تأليف: د. صالح محمد ثابت

تأليف: د. علي أحمد عرفه

تأليف: د. عبد الرحمن عبيد مصيقر

تأليف: د. عادل أحمد الزايد

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عادل محمد السيسي

تأليف: د. طالب محمد احللبي

تأليف: أ. ازدهار عبد الله العنجري

تأليف: د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. ملياء زكريا أبو زيد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. نورا أحمد الرفاعي

تأليف: د. نسرين كمال عبد الله

70 ــ آالم الظهر

71 ــ متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(

72 ــ التهاب الكبد

73 ــ األشعة التداخلية

74 ــ سلس البول

75 ــ املكمالت الغذائية

76 ــ التسمم الغذائي

77 ــ أسرار النوم

78 ــ التطعيمات األساسية لدى األطفال

79 ــ التوحــد

80 ــ  التهاب الزائدة الدودية

81 ــ  احلمل عالي اخلطورة

82 ــ  جودة اخلدمات الصحية

83 ــ التغذية والسرطان وأسس الوقاية

84 ــ أمناط احلياة اليومية والصحة

85 ــ حرقة املعدة

86 ــ وحدة العناية املركزة

87 ــ األمراض الروماتزمية

88 ــ رعاية املراهقني

89 ــ الغنغرينة

90 ــ املاء والصحة

91 ــ الطب الصيني

92 ــ وسائل منع احلمل

93 ــ الداء السكري



94 ــ الرياضة والصحة

95 ــ سرطان اجللد

96 ــ جلطات اجلسم

97 ــ مرض النوم )سلسلة األمراض املعدية(

98 ــ سرطان الدم )اللوكيميا(

99 ــ الكوليرا )سلسلة األمراض املعدية(

100 ــ ڤيروس اإليبوال )سلسلة األمراض املعدية(

101 ــ اجلهاز الكهربي للقلب

102 ــ املالريا )سلسلة األمراض املعدية(

103 ــ األنفلونزا )سلسلة األمراض املعدية(

104 ــ أمراض الدم الشائعة لدى األطفال

105 ــ الصداع النصفي

106 ــ شلل األطفال )سلسلة األمراض املعدية(

107 ــ الشلل الرعاش )مرض باركنسون(

108 ــ ملوثات الغذاء

109 ــ أسس التغذية العالجية

110 ــ سرطان القولون

111 ــ قواعد الترجمة الطبية

112 ــ مضادات األكسدة

113 ــ أمراض صمامات القلب

114 ــ قواعد التأليف والتحرير الطبي

115 ــ الفصــــام 

116 ــ صحة األمومة

117 ــ منظومة الهرمونات باجلسم

تأليف: د. محمد حسن القباني

تأليف: د. محمد عبد العاطي سالمة

تأليف: د. نيرمني قطب إبراهيم

تأليف: د. عزة السيد العراقي

تأليف: د. مها جاسم بورسلي

تأليف: د. أحمد حسن عامر

تأليف: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. أحمد إبراهيم خليل

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. سندس إبراهيم الشريدة

تأليف: د. بشر عبد الرحمن الصمد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. عبد السالم عبد الرزاق النجار

تأليف: د. قاسم طه السارة

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. قاسم طه السارة

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. أشرف أنور عزاز

تأليف: د. حسام عبد الفتاح صديق



118 ــ مقومات احلياة األسرية الناجحة

119 ــ السيجارة اإللكترونية

120 ــ الڤيتامينات

121 ــ الصحة والفاكهة

122 ــ مرض سارس )املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة(

)سلسلة األمراض املعدية(

123 ــ األمراض الطفيلية

124 ــ املعادن الغذائية

125 ــ غذاؤنا واإلشعاع

126 ــ انفصال شبكية العني

127 ــ مكافحة القوارض

128 ــ الصحة اإللكترونية والتطبيب عن ُبعد

129 ــ داء كرون

أحد األمراض اجلهاز الهضمي االلتهابية املزمنة

130 ــ السكتة الدماغية

131 ــ التغذية الصحية

132 ــ سرطان الرئة

تأليف: د. عبير خالد البحوه

تأليف: أ. أنور جاسم بو رحمه

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. مجدي حسن الطوخي

تأليف: د. عذوب علي اخلضر

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. محمد عبدالعظيم حماد

تأليف: أ.د. شعبان صابر خلف الله

تأليف: د. ماهر عبد اللطيف راشد

تأليف: د. إسالم محمد عشري

تأليف: د. محمود هشام مندو

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن



1 ــ العدد األول »يناير 1997«

2 ــ العدد الثاني »أبريل 1997«

3 ــ العدد الثالث »يوليو 1997«

4 ــ العدد الرابع »أكتوبر 1997«

5 ــ العدد اخلامس »فبراير 1998«

6 ــ العدد السادس »يونيو 1998«

7 ــ العدد السابع »نوڤمبر 1998«

8 ــ العدد الثامن »فبراير 1999«

9 ــ العدد التاسع »سبتمبر 1999«

10 ــ العدد العاشر »مارس 2000«

11 ــ العدد احلادي عشر »سبتمبر 2000«

12 ــ العدد الثاني عشر »يونيو 2001«

13 ــ العدد الثالث عشر »مايو 2002«

14 ــ العدد الرابع عشر »مارس 2003«

15 ــ العدد اخلامس عشر »أبريل 2004«

16 ــ العدد السادس عشر »يناير 2005«

17 ــ العدد السابع عشر »نوڤمبر 2005«

18 ــ العدد الثامن عشر »مايو 2006«

19 ــ العدد التاسع عشر »يناير 2007«

20 ــ العدد العشرون »يونيو 2007«

21 ــ العدد احلادي والعشرون »فبراير 2008«

22 ــ العدد الثاني والعشرون »يونيو 2008«

23 ــ العدد الثالث والعشرون »نوڤمبر 2008«

24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

ثانياً : مجلة تعريب الطب

أمراض القلب واألوعية الدموية

مدخل إلى الطب النفسي

اخلصوبة ووسائل منع احلمل

الداء السكري )اجلزء األول(

الداء السكري )اجلزء الثاني(

مدخل إلى املعاجلة اجلينية

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء األول(

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء الثاني(

الفشل الكلوي

املرأة بعد األربعني

السمنة املشكلة واحلل

الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«

األخطــاء الطبيــة



25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوڤمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...   

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش



49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة
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