
        

                               والتدخين سرطان الرئة
 وآفاق المستقبل الراهن الواقع

 
 نزار عباس

 أستاذ الجراحة الصدرٌة فً جامعة دمشق

    _________________________________________ 
 

 الواقع الراهن للسرطان في العالم
 

تشٌر التقارٌر السنوٌة األخٌرة لمنظمة الصحة العالمٌة إلى حجم وأهمٌة مشكلة 
مراض ر السرطان إلى جانب األمراض القلبٌة واألدالسرطان فً العالم، حٌث ٌتص

االنتانٌة فً الدول النامٌة والفقٌرة أهم المشاكل الصحٌة، ٌضاف إلى ذلك مشكلة 
ودائمة فً مناطق النزاع المسلح مؤقتة  بها من وفٌات وإعاقات وما ٌرتبطالرضوض 
 المتعددة.

حوالً فً الوقت الراهن  ٌبلغ عدد اإلصابات السرطانٌة الجدٌدة على مستوى العالم
( فً الدول النامٌة، وٌبلغ عدد % 75ٌون ) مل 8إصابة سنوٌاً، منها لٌون م 41

لٌون م 7.5ملٌون وفاة منها حوالً   ..8والً بسبب السرطان حالوفٌات السنوي 
ومن المتوقع أن ٌصل عدد اإلصابات  ،(  4) الشكل رقم  الدول النامٌة%( فً 41)

 ،ملٌون وفاة سنوٌا  45عشرٌن ملٌون إصابة جدٌدة و  2.إلى  252.السنوي عام 
بذلك وفاة من أصل كل ثمانً وفٌات على مستوى العالم ، أي أكثر السرطان  وٌشكل

    ونقص المناعة المكتسب  والمالرٌامراض السل من مجموع الوفٌات الناجمة عن أ
( مجتمعة  .  االٌدز)    

 241.اإلصابات والوفٌات السرطانٌة على مستوى العالم لعام  :4-الشكل
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فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌشكل السرطان ربع أسباب الوفٌات وٌأتً فً المرتبة 

القلبٌة.الثانٌة بعد األمراض   
ٌصل عدد المرضى األحٌاء المصابٌن بالسرطان الذٌن ٌتلقون العالج والخدمات 

الخبٌثة األكثر حدوثاً  ملٌون، األورام 7..5الطبٌة األخرى على مدار العام حوالً 
% .1 عند اإلنسان هً سرطانات الرئة والثدي والكولون والبروستات بمعدل ٌقارب

طان الرئة فً صدارة أسباب الوفٌات رالمجموع العام للسرطانات، وٌتفّرد س من
 .(.رقم )الشكل % 2.الحاالت بنسبة تقارب ُخمس السرطانٌة بٌن هذه األورام 

 
 

 المسجلة سنوٌاً على مستوى العالمعدد حاالت السرطان الجدٌدة  :.-الشكل
  241. وفق تقرٌر منظمة الصحة العالمٌة لعام 

 
إلى الدقة المطلقة بسبب ومن الجدٌر بالذكر أن هذه البٌانات اإلحصائٌة تقرٌبٌة وتفتقر 

البٌانات فً غٌاب السجالت الوطنٌة للسرطان فً العدٌد من دول العالم حٌث ُتقّدر 
هذه الدول بشكل تقرٌبً أو قٌاساً إلى الدول المجاورة أو المشابهة والتً تمتلك تلك 

   السجالت.
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 في العالم الرئة وانتشار سرطانحدوث 
 

نسان حٌث ٌحتل المركز األول بٌن سرطان الرئة هو األكثر شٌوعاً عند اإل
ٌعادل إصابة جدٌدة سنوٌاً بما  ملٌون 4.8سرطانات المختلفة بمعدل ٌصل حتى ال
بمعدل الثدي ٌلٌه فً المركز الثانً سرطان  ،من المجموع العام للسرطانات %(45)

ملٌون  4.1وفً المركز الثالث سرطان الكولون  %(44.1)إصابة  ملٌون 4.5
وذلك  %( 5.8)ملٌون  4.4المركز الرابع سرطان البروستات  %( وف1.5ً)إصابة 

وفقاً لتقارٌر الوكالة الدولٌة لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمٌة لعام 
 (.5-الشكل ) .24.

 
  .24.عند اإلنسان لعام  انٌةاإلصابات السرط : عدد5-الشكل

                                                                                                         
% 44.5ملٌون إصابة جدٌدة سنوٌاً بما ٌعادل  ..4ٌبلغ الحدوث عند الذكور حوالً 

 إصابة .5حوالً  لالنتشار، بمعدل وسطً رعند الذكومن مجموع األورام الخبٌثة 
وفقاً النتشار عادة  إلى آخر هذه النسبة من بلد   وتختلف ئة ألف من الذكور.لكل ما

وفً أمرٌكا الشمالٌة ، ئة ألفام لكل 71.4حوالً التدخٌن، وتبلغ ذروتها فً أوروبا 
، وال ٌعكس فقط 8حتى كثٌراً فً أفرٌقٌا  وتنخفض 8.حوالً آسٌا  وفً 78حوالً 

ق الواقع الحقٌقً النتشار المرض بسبب غٌاب السجالت الوطنٌة لتوثٌ الرقمهذا 
 البلدان.حاالت األورام فً تلك 

إصابة ئة ألف استة م 422222حوالً سنوٌاً عند اإلناث  ٌبلغ عدد اإلصابات الجدٌدة
لالنتشار وسطً الل معدالعند النساء، المجموع العام للخباثات  %( من8.8)بمعدل 
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 وكذلك تختلف نسبة االنتشار من بلد  آلخرة ألف من النساء، مئ لكل 45.4ٌقارب 
آسٌا  وفً 42.1أوروبا  وفً 55.4حوالً ها فً أمرٌكا الشمالٌة حٌث تبلغ ذروت

  (.1 الشكل رقمأفرٌقٌا ) فً .وتقارب  1.5 حوالً
 

 واإلناثعدد اإلصابات السرطانٌة الجدٌدة سنوٌاً عند الذكور : 1-الشكل       
 

 
 
 

   الوفيات المرتبطة بسرطان الرئة:
 
السرطانٌة، وٌشكل بمفرده الوفٌات ٌشغل سرطان الرئة المركز األول بٌن أسباب  

وستة مئة ألف وفاة  ملٌون 4.4ٌقارب أسباب هذه الوفٌات بما  %( من2.)حوالً 
الثانً سرطان الكبد ز سنوٌاً بسبب سرطان الرئة على مستوى العالم، ٌلٌه فً المرك

سرطان الكولون حوالً  %( ثم8.8)سرطان المعدة حوالً  %( ثم1)حوالً 
 .(7)الشكل رقم %( 4.1)سرطان الثدي حوالً  %( ثم8.7)
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 الشكل-7: عدد الوفٌات السرطانٌة عند اإلنسان 

 

 
 

ملٌون  4.4عند الذكور ٌبلغ عدد الوفٌات السنوٌة المرتبطة بسرطان الرئة حوالً 
ة، ٌلٌه سرطان الكبد من مجمل الوفٌات السرطانٌ %(5.4.)ومائة ألف وفاة بنسبة 

 %( وبعده8) الكولونرطان س %( ثم42.4)سرطان المعدة  %( ثم44)حوالً 
   %(.4.4)سرطان البروستات 

    
ملٌون  حوالً نصفعند اإلناث ٌبلغ عدد الوفٌات السنوٌة المرتبطة بسرطان الرئة 

بعد  من مجمل الوفٌات السرطانٌة، وتأتً فً المرتبة الثانٌة %(45.8)وفاة بما ٌعادل 
  %(.1)حوالً  ثالثاً الكولون  %( وٌأت47ً)رطان الثدي بنسبة تقارب س
 

المرتبطة السنوٌة الوفٌات ٌبلغ عدد  247.عام ٌات المتحدة وحسب بٌانات فً الوال
وفاة، أي أكثر من مجموع الوفٌات المرتبطة بسرطانات ألف  442بسرطان الرئة 

 (.4-الشكل )مجتمعًة البروستات والثدي والكولون 
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            المتحدة فً الوالٌات  الناجمة عن السرطانات الشائعة الوفٌات: 4-الشكل        

 
                                                                                                      
  رطان الرئةإلنذار والبقيا عند المصابين بسا
 

%  45 – 47بٌن ٌتراوح معدل البقٌا لخمس سنوات عند المصابٌن بسرطان الرئة 
حسب المرحلة التً كشف بها وتختلف هذه النسبة  .ىالمجموع العام للمرض من

المرض وحسب المعالجات المطبقة وحسب الخصوصٌات النسٌجٌة والبٌولوجٌة 
     .(5)الشكل رقم  للورم.
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 بٌن مراحل سرطان الرئة ومعدل البقٌا لخمس سنوات : العالقة5-الشكل

 
                  

 للمرضى الذٌنمن المجموع العام  %(71)البقٌا لخمس سنوات حوالً  لبلغ معدٌ
عند المرضى الذٌن  %(57)ٌن بلمعدل هذا اخضعوا لمعالجة جراحٌة، وٌتراوح 

من  %(47)ونسبتهم حوالً  فً المرحلة األولى المحصورة فً الرئةكشفت إصابتهم 
الثانٌة وجزء من المرحلة من المرضى فً المرحلة  %(5.)إلى المجموع العام 

فً الرئة والعقد اللمفاوٌة داخل الصدر وفً نفس  ( المحصورتٌنIIIaالمرحلة ) الثالثة
          للمرضى.من المجموع العام  %(..)والذٌن ٌشكلون حوالً جهة اإلصابة 

 
المرضى الذٌن ُكشفت إصابتهم فً مراحل متقدمة بسبب الغزو واالرتشاح إلى أما  

أعضاء  عناصر المنصف أو إصابة العقد اللمفاوٌة خارج الصدر أو االنتقال إلى
ولم ٌخضعوا ألي معالجة  %(45)بلغ نسبتهم حوالً ثلثً المرضى أخرى والذٌن ت

واقتصرت معالجتهم على الوسائل الكٌمٌائٌة والشعاعٌة والدوائٌة والتلطٌفٌة  جراحٌة،
وكذلك األمر بالنسبة  %،1ٌا لخمس سنوات عندهم إلى أقل منتتراجع نسبة البق

  %(.4)خالٌا تكون البقٌا أقل من رة الللمصابٌن بالكارسٌنوما صغٌ
 

األمرٌكٌة لسرطان الرئة تظهر مقارنة نتائج البقٌا لخمس سنوات فً بٌانات الرابطة 
 ،ونالرئة والثدي والبروستات والكول :المصابٌن بالسرطانات الكبرى عند 247.لعام 
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فً حٌن تصل فً  %(45)األسوأ وتقارب حوالً أن البقٌا فً سرطان الرئة هً 
إلى وسرطان البروستات  %(12)وسرطان الثدي إلى  %(47)إلى رطان الكولون س
لسرطان  والتشخٌص المتأخرإلى الكشف فً ذلك  %(، وٌعود السبب األساس11)

والذٌن فقدوا فرصة االستئصال الجراحً الجذري  عند ثلثً المصابٌن تقرٌباً الرئة 
   (.8-ذلك )الشكل بسبب 

 
 عند المصابٌن بالسرطانات الشائعةنسبة البقٌا لخمس سنوات : 8-الشكل

 247.لعام  الرئةفق بٌانات الرابطة األمرٌكٌة لسرطان و

 
إلى تراجع نسبة  (245.رٌبٌكا الدراسات اإلحصائٌة فً الوالٌات المتحدة ) ركما تشٌ

وخاصة  األخٌرة،خالل السنوات العشرة الوفٌات المرتبطة بالسرطان وتحسن اإلنذار 
روستات والثدي والكولون، وٌعود السبب فً نسبة للسرطانات الكبرى الرئة والببال

الرئة وإلى الكشف والتشخٌص ذلك إلى انخفاض نسبة التدخٌن بالنسبة لسرطان 
  المبكر بالنسبة للسرطانات األخرى.

 
 
 

 سرطان الرئة والتدخين
 

ملٌون وفاة سنوٌاً على  4حوالً  تشٌر تقدٌرات منظمة الصحة العالمٌة إلى حدوث
حٌث تحتل أمراض نقص مستوى العالم بأسباب مرضٌة مرتبطة بالتدخٌن مباشرًة، 
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التروٌة القلبٌة المكان األول فً األعمار تحت الخامسة واألربعٌن  ، وتسٌطر 
وفً مقدمتها سرطان الرئة والحنجرة والفم السرطانات فً األعمار فوق الخمسٌن 

فً األعمار المتقدمة فوق  COPDوآفات الرئة المزمنة الّسادة   ،  والمثانةوالبلعوم 
الستٌن ، وفً األعمار المتقدمة أكثر تتقارب هذه األمراض الثالثة فً دورها 

 .  252.ملٌون عام  8ومن المتوقع أن ٌرتفع هذا الرقم إلى وعالقتها بالوفٌات ، 
 

زت على اهتمام الباحثٌن الواسع منذ بداٌات العالقة بٌن تدخٌن التبغ وسرطان الرئة حا
 Doll and Hillحٌث قّدمت الدراسات األولى وخاصة دراسة  العشرٌن،القرن 

حدوث سرطان الرئة مع تدخٌن الدلٌل اإلحصائً على ارتباط  4172عام  الصادرة
البٌانات اإلحصائٌة على ارتفاع معدل الخطورة وزٌادة حدوث تدل  كذلكالتبغ، 

سرطان الرئة عندما ٌترافق التدخٌن مع التعرض المهنً أو المنزلً لبعض المواد 
 ،لالسبستوزوكذلك التعرض  المهم،الذي ٌعتبر السبب الثانً  الرادون،المشعة مثل 

فٌاً على عالقة التدخٌن التجارب المخبرٌة على الحٌوانات قّدمت أٌضاً دلٌالً إضا
 . الجرذانالرئة وذلك بعد حقن خالصة التبغ مباشرة إلى الرئة عند  بحدوث سرطان
                   

من أسباب سرطان الرئة إلى  %(12)فً الوقت الراهن مسؤوال عن ٌعتبر التدخٌن  
فً و ذلك،ٌائٌة وغٌر جانب التلوث البٌئً والتعرض المهنً لألشعة والمواد الكٌم

أسباب الوفٌات حسب تقدٌرات جمعٌة السرطان  التدخٌن خمسالوالٌات المتحدة ٌشكل 
  (.1-)الشكل 245.لعام  األمرٌكٌة

 
 : أسباب سرطان الرئة1-الشكل                                
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العالقة بن التدخٌن وسرطان الرئة متناسبة بشكل طردي بٌن نسبة الحدوث ومدة 
خٌن الكثٌف حٌث نشاهد أن نسبة حدوث سرطان الرئة فً حاالت التد ،التدخٌن وشدة 

من بٌن كل عشرة آالف  55وعند اإلناث حتى  حالة 11عند الذكور تصل حتى  
عند اإلناث  1عند الذكور وحتى   ..تنخفض هذه النسبة حتى  مدخنة ، وو مدخن 

ن حتى ثالثة فقط أي المدخنٌثر بكثٌر عند غٌر عند التوقف عن التدخٌن، وتنخفض أك
كما ٌالحظ أن هذه النسبة فً  نظٌرتها عند المدخنٌن ،مرة عن  45أقل بحوالً  

مما  غٌر المدخنٌنعن نظٌرتها عند حاالت التدخٌن السلبً تزٌد قرابة ثالثة أضعاف 
 (. 42-ٌؤّكد ضرر التدخٌن السلبً أٌضاً )الشكل

 
 الشكل-42: العالقة بٌن التدخٌن واإلصابة بسرطان الرئة
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الدلٌل العلمً المخبري على ارتباط التدخٌن بسرطان الرئة تأكد بالعدٌد من الدراسات 
التدخٌن فً كل  ( حٌث أُثبت تأثٌر  Auerbach  1979،  أهمها دراسة أورباخ  ) 

مراحل التسرطن التً تمرُّ بها البشرة التنفسٌة من البشرة الطبٌعٌة إلى فرط التصنع 
عسرة التصنع إلى السرطان داخل البشرة حتى السرطان الغازي للغشاء القاعدي، إلى 

موآزرة أُخرى حٌث ٌفعل هذه المراحل وٌسّرع االنتقال بٌنها خاصة بوجود عوامل 
،  EGFR ورمٌة إٌجابٌة مثل مستقبالت عامل النمو البشروي ووجود مستقبالت

  .( 44-) الشكل ( الكابحة لنمو األورامP53 ومن خالل تثبٌطه لعمل المورثة )
 

 بشرة التنفسٌةالمراحل تسرطن :  44-الشكل
 

 
 

ومن الثابت أن مراحل تسرطن البشرة التنفسٌة غٌر عكوسة وغٌر قابلة للتراجع وهذا 
ٌتوافق مع الدالئل اإلحصائٌة المذكورة سابقاً بدلٌل أن نسبة حدوث سرطان الرئة عند 

تبقى أعلى من نظٌرتها عند غٌر المدخنٌن، وأقل بكثٌر من المتوقفٌن عن التدخٌن 
  تدخٌن.النظٌرتها عند المستمرٌن فً 

 
عالقة التدخٌن بسرطان الرئة إن إمكانٌة الوقاٌة كبٌرة جداً وإن سرطان الرئة  تؤكد

إلى مستوٌات أهم األورام التً ٌمكن السٌطرة والوقاٌة منها وتخفٌض نسبة حدوثها 
متدنٌة جداً وذلك من خالل تفعٌل وتطوٌر برامج مكافحة التدخٌن لمنع انتشاره خاصة 
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غٌر المدخنٌن من أخطار ع اإلقالع عنه عند المدخنٌن، وحماٌة عند الشباب، وتشجٌ
 التدخٌن السلبً.

 
عامً ملٌون بٌن  .رٌكٌة تناقص عدد المدخنٌن حوالً فً الوالٌات المتحدة األم

الكثٌف إلى التدخٌن الخفٌف من ، كما تراجعت نسبة التدخٌن م244.و 227.
شاره بٌن اإلناث، وتقلصت ، ولكن لألسف ارتفعت نسبة انت%(1)إلى  %(45)

عكس بازدٌاد نسبة حدوث سرطان نالفجوة فً نسبة انتشاره بٌن الجنسٌن، األمر الذي ٌ
  الرئة عند اإلناث.

 
  المسح والكشف المبكر لسرطان الرئة

 
فإذا كان  السٌئة،ٌحتفظ سرطان الرئة فً الوقت الراهن بمكانته بٌن األورام الخبٌثة 

فإن التشخٌص  اإلنسان،عند ٌثّبته فً مقدمة األورام األكثر شٌوعاً وانتشاراً التدخٌن 
للمرض ٌضعه فً صدارة األورام ذات اإلنذار السًء جداً حٌث ٌتراوح المتأخر 

وحٌث  للمرضى،من المجموع العام  فقط %(45-47)معدل البقٌا لخمس سنوات بٌن 
السرطانٌة.أسباب الوفٌات من  %(2.) ٌشكل حوالً  

 
من  %(47على )الموضع فً الوقت الراهن ٌقتصر التشخٌص المبكر لسرطان الرئة 

الحاالت القابلة لالستئصال  %( من2.)ٌضاف لهم حوالً  للمرضى،المجموع العام 
الشافً،  وبذلك ٌستفٌد حوالً الثلث من فرصة العالج الجراحً الجذري، الجراحً
متأخراً جداً عند ثلثً المرضى بسبب الغزو الموضعً  ٌكون التشخٌصفً حٌن 

العقد اللمفاوٌة فً الجهتٌن أو خارج الصدر والنقائل البعٌدة إلى المتقدم وإصابة 
فرصة االستئصال الجراحً والعالج الجذري أعضاء أخرى وٌفقد هؤالء المرضى 

 فتقل البقٌا عند األغلبٌة الساحقة منهم عن عام واحد. 
 

تتعدد أسباب التشخٌص المتأخر لسرطان الرئة، وٌعود معظمها إلى طبٌعة المرض 
األعراض السرٌرٌة كثٌراً ولعدة أشهر عن البداٌة الحقٌقٌة للورم، حٌث ٌتأخر ظهور 

واألعراض المزعجة التً تدفع إلى وتتأخر كذلك األعراض النوعٌة كنفث الدم 
معظم المرضى ٌعانون منه وعٌاً ألن مراجعة الطبٌب كاأللم وٌكون السعال غٌر ن

باألصل كونهم مدخنٌن ولدٌهم درجة من درجات التهاب القصبات المزمن، ٌضاف 
العنٌفة العدوانٌة لسرطان الرئة من نوع صغٌر الخالٌا الذي ٌتمٌز إلى ذلك الطبٌعة 

  وانتقاله إلى األماكن البعٌدة.بسرعة نموه وسرعة انتشاره 
 

قبل عن طرق جدٌدة لكشف سرطان الرئة الباحثٌن للبحث  كل هذه األسباب دفعت
ري الخالٌا الورمٌة فً القشع أو فً غسالة ظهور أعراضه السرٌرٌة، مثل تح

الواسمات والمستقبالت الورمٌة ولكن هذه الطرق ماتزال غٌر القصبات، أو تحري 
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الصدر رة قٌت الوسائل الشعاعٌة مثل صو. ولذلك بنوعٌة ومحدودة الفائدة جداً 
للصدر، التً تستند إلى فكرة أن العالمات المحوسب  لمقطعًالبسٌطة والتصوٌر ا

تسبق األعراض السرٌرٌة بفترات طوٌلة تصل إلى عدة الشعاعٌة لسرطان الرئة 
أشهر هً األساس األهم للمسح والكشف المبكر لسرطان الرئة، خاصة فً 

ذات الخطورة المرتفعة.المجموعات   
 

الربع األخٌر من القرن  أشهر فً 4أو  1كل البسٌطة الدورٌة  تمدت الصورةاع
من المدخنٌن خاصًة، الماضً وسٌلة أساسٌة لمسح المجموعات ذات الخطورة العالٌة 

وساعدت فً تحسٌن التشخٌص المبكر لسرطان الرئة إلى حد ما، ولكنها بقٌت قاصرة 
م أو القرٌبة من المنصف أو س 4ر من فً الكثٌر من الحاالت كالعقٌدات األصغ

الموجودة خلف ظل القلب ولذلك لم تساعد كثٌراً فً تخفٌض نسبة الوفٌات المرتبطة 
سح التراجع عنها كوسٌلة للم ولم تحقق الفائدة المرجوة منها، فتم  بسرطان الرئة 

المحوسب للصدر.  المجموعً مقابل التصوٌر المقطعً  
 

بجرعات خفٌفة من التعرض الشعاعً هو للصدر المقطعً المحوسب التصوٌر 
فً الوقت الراهن فً برامج المسح والكشف المبكر عن السرطانات  الوسٌلة األهم

طان مثل جمعٌة السرطان العلمٌة الكبرى فً مجال السرالذي تعتمده المؤسسات 
حٌث وغٌرهم.  األمرٌكٌة، جمعٌة أطباء الصدر األمرٌكٌة، شبكة السرطان العالمٌة

ؤسسات الدلٌل الموحد لبرامج المسح المعتمدة على الطبقً المحوسب ذه المت هضعو
والذي ٌحدد شروط الفئات المرشحة لالستفادة وطرٌقة المسح خفٌف الجرعة الشعاعٌة 

   على الشكل التالً:
لسرطان أو عالمات  أي أعراضسنة بشرط عدم وجود  51-77بٌن العمر  .4

، وذلك ألن ذروة اإلصابة بسرطان الرئة تقع ضمن هذا المجال الرئة،
 51سن بعد سن الخمسٌن، وأسباب الوفٌات الشائعة  شائعة قبلفاإلصابات غٌر 

 تتضمن سرطان الرئة. ال
فً برنامج مستمرٌن فً التدخٌن عند قبولهم  كانواالمدخنون حصراً، سواء  ..

لذٌن سابقاً ا التدخٌن، أو المدخنٌنالمسح بشرط موافقتهم على اإلقالع عن 
 األخٌرة.  سنة 47توقفوا عن التدخٌن خالل ال 

االنضمام واالنخراط فً برامج المسح بدٌالً عن التوقف عن عدم اعتبار  .5
التدخٌن ٌسمح باالستمرار به أو العودة إلٌه وضرورة االلتزام بهذه القاعدة 

 بشكل مطلق. 
عدم وجود أمراض وحاالت أخرى مرافقة مثل الحاجة واالعتماد على  .1

مثل األوكسجٌن المنزلً، وجود أجسام معدنٌة طبٌة دائمة مزروعة فً الجسم 
 الصفائح والمفاصل وغٌر ذلك. 

نهاٌة  حتى 77عمر صدر مرة واحدة فً السنة من إجراء التصوٌر المقطعً لل .7
 . سنة 51عمر ال 
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الدراسات الصادرة من المؤسسات المعتمدة لهذا البرنامج فً المسح عن ولقد أثبتت 

( بٌن أفراد هذه %2.)ٌات المرتبطة بسرطان الرئة حتى انخفاض نسبة الوف
المجموعات ذات الخطورة العالٌة، وذلك بفضل التشخٌص المبكر الذي ٌسمح بتطبٌق 

 عالج جراحً جذري وشافً. 
 

 
  الرئةاآلفاق المستقبلية لسرطان 

 
القاتمة البشعة فً صدارة األورام  بصورتهٌستمر سرطان الرئة فً الوقت الراهن 

والتشخٌص الخبٌثة السٌئة عند اإلنسان، فهو األكثر شٌوعا، واألكثر تأخراً فً الكشف 
وحتمٌة تغٌٌره  بد لمواجهة هذا الواقع وال  .(.4-)الشكل  إنذاراً واألكثر فتكاً  واألسوأ

  أجوبة على األسئلة التالٌة:من إٌجاد 
 كٌف ننقص حدوث وانتشار سرطان الرئة؟ .4
 كٌف نحّسن الكشف والتشخٌص المبكر لسرطان الرئة؟ ..
 كٌف نزٌد البقٌا وننقص الوفٌات المرتبطة بسرطان الرئة؟ .5

 
 
 

 على مستوى العالمخصائص سرطان الرئة : .4-الشكل
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ولى أن اإلجابة على هذه األسئلة ممكنة، وهً فعالً كذلك، ولكن ٌبدو للوهلة األ

وتعاون واسع فّعال بٌن الجهات المعنٌة التطبٌق ٌحتاج إلى جهود طوٌلة مضنٌة 
المؤسسات الطبٌة والبحثٌة ذات الصلة بالموضوع، والجهات  المتعددة وفً مقدمتها

وفً مقدمتها أٌضاً التوعٌة المطلوبة الحكومٌة المشرفة والمنفذة للخطط والبرامج 
السٌطرة علٌه وتحجٌمه من خالل العمل والتثقٌف حول خطورة الموضوع وإمكانٌة 

المسح والكشف المبكر  التدخٌن،محاربة  هً:وتركٌز الجهود فً ثالثة محاور 
  الرئة.والمعالجة الهدفٌة لسرطان  لسرطان الرئة

 
أوالً - محاربة التدخين:    إن برامج مكافحة  التدخٌن الشاملة تعتمد أساسا على تغٌٌر 

أماكن  منعه فًالبٌئة المحٌطة بالمدخن التً تسمح له أو تشجعه عل التدخٌن من خالل 
األماكن العامة وفً المدارس ومنع بٌعه لألطفال والتشجٌع على اإلقالع عنه العمل و

هً العامل والتوعٌة والتثقٌف المستمر حول خطورته وارتباطه مع حدوث السرطان 
سرطان الرئة وبالتالً األهم وحجر األساس فً تخفٌض نسبة حدوث وانتشار 

انخفاض نسبة الوفٌات المرتبطة به والدلٌل على ذلك أن سرطان الرئة لٌس من 
،  وٌغٌب عن مواقع الصدارة بٌن األورام عند غٌر المدخنٌنالسرطانات الشائعة 

الوقاٌة من بدء التعّود فً محورٌن :لعمل تنظٌم اولذلك فإن مكافحة التدخٌن تتطلب 
التدخٌن.على التدخٌن وتشجٌع اإلقالع عن   

 
األهم فً مكافحة التدخٌن هً عدم  التدخٌن: الخطوةمن بدء التعّود على  الوقاٌة- 4

ومع  بتاتاً،وخاصة عند األطفال والمراهقٌن الذٌن ٌجب منعهم من ذلك  به،البدء 
الذٌن ٌشكلون األسف ٌستمر هذا األمر محدوداً بسبب استمرار البالغٌن بالتدخٌن 

  تقلٌدهم.بدورهم قدوة سٌئة للمراهقٌن واألطفال الذٌن ٌحاولون بدورهم 
ٌمر سلوك المراهق نحو التدخٌن بمراحل متتالٌة تبدأ من عدم التدخٌن إلى التفكٌر 

 االعتٌاد،ل إلى التدخٌن النظامً وبعد ذلك بالتدخٌن ثم تجرٌب التدخٌن ثم التحوّ 
العوامل المساعدة على انتقال غٌر المدخن إلى مرحلة التفكٌر بالتدخٌن تبدأ من التأثر 

بالوسط المحٌط من األهل واألقرباء واألصدقاء وبالتشجٌع من خالل التسوٌق 
والدعاٌة الفاعلة بربط التدخٌن باألمور المحببة كالقوة العضلٌة والجاذبٌة والجنس ، 

عن التدخٌن بحضور األطفال والمراهقٌن ومنع الدعاٌة  ولذلك فإن امتناع البالغٌن
المختلفة هً الخطوات األساس والتروٌج وإطالق الدعاٌة المضادة بوسائل اإلعالم 

 لمنع التفكٌر بالتدخٌن . 
بوجود التبغ متاحاً فً البٌت االنتقال من مرحلة التفكٌر فً التدخٌن إلى التجرٌب تتم 

لذلك فإن الخطوات األساس فً منع هذا  المباشر،راء أو مع األصدقاء أو حتى بالش
االنتقال تكون بإخفائه من أماكن سكن المراهقٌن ومنع بٌعه لهم ومنع وصوله إلٌهم 

  أخرى.بطرق 
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النظامً ٌحتاج إلى إجراءات مشددة االنتقال من مرحلة التجرٌب إلى مرحلة التدخٌن 
من خالل فرض الرسوم  ال التبغأشكلمواجهته ٌأتً فً مقدمتها رفع أسعار مختلف 

  العامة.المالٌة على شرائه ومنع التدخٌن فً أماكن العمل واألماكن 
 
ٌتم ذلك بطرق مختلفة ومن قبل جهات متعددة        تشجٌع اإلقالع عن التدخٌن : – .

األهل واألصدقاء وزمالء العمل والبرامج الطبٌب و فٌهاطوٌلة ٌشترك  ولفترات  زمنٌة  
التدخٌن مع ضرر الصحة  ارتباطظهر تالحكومٌة من خالل الدعاٌة الفاعلة التً 

وخاصة األمراض الخطرة كاإلصابات القلبٌة والسرطانات وأمراض الرئة المزمنة 
الساّدة ، ومن خالل محاصرة المدخنٌن بتحدٌد األماكن المسموحة للتدخٌن ومن خالل 
رفع أسعار التبغ  ، فلقد أظهرت الدراسات اإلحصائٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

%  فً حجم استهالكه ، كما بٌنت 1% فً أسعار التبغ قابله انخفاض  42أن ارتفاع  
أن منع التدخٌن فً أماكن العمل أّدى إلى نقص ملحوظ فً عدد السجائر المستهلكة 

 . عٌن عن التدخٌن نهائٌاً ٌومٌاً وإلى زٌادة عدد المنقط
إن دور الطبٌب مهم جداً فً برامج الرعاٌة الصحٌة لمحاربة التدخٌن من خالل 

العٌادات المخصصة لمساعدة المدخنٌن على اإلقالع بالحدٌث المباشر مع المدخن 
ومتابعته فً المنزل باالتصاالت الهاتفٌة أو الرسائل للتأكٌد على نفس الموضوع 

وٌجب أن ٌكون هذا  للتبغ،الطبً الالزم بالمعالجات الدوائٌة المعٌضة وتقدٌم الدعم 
  التالٌة:الدور ممنهجاً وفق الخطوات 

  التدخٌن.كل مرٌض وفً كل زٌارة عن  سؤال- 4
  التدخٌن.شرح خطورة  – .
  التدخٌن.اإللحاح على ضرورة التوقف عن  – 5
  اإلقالع.تقٌٌم رغبة المرٌض فً محاولة  – 1
  اإلقالع.مساعدة المرٌض فً عملٌة  – 7
  التدخٌن.تنظٌم المتابعة وخاصة فً األسبوع األول بعد االنقطاع عن  – 4

       
 

   المبكر لسرطان الرئة: والكشف Screeningالمسح -ثانياً 
ذوات إن تطبٌق برامج المسح المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمٌة عند الفئات 

الخطورة العالٌة من المدخنٌن سمح بالكشف المبكر لسرطان الرئة وإتاحة فرصة 
، %(2.)المرتبطة به حتى العالج الجراحً الشافً وبالتالً تخفٌض نسبة الوفٌات 

 للمرض،لتغٌٌر الصورة المستقبلٌة  لذلك فإن تعمٌم هذه البرامج وتفعٌلها أساس
ٌق جداً فً بعض المراكز البحثٌة ولٌس ما تزال برامج المسح محدودة التطبلألسف و

وقد تساهم شركات  المرتفعة،فً شكلها الحكومً الموّسع العام بسبب التكلفة الماّدٌة 
   مستقبالً.التأمٌن الصّحً فً حّل هذا الموضوع 
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المعالجة  تستند الرئة:سرطان ل therapy Targetedالمعالجة الهدفية -ثالثاً 
مثل عامل النمو الهدفٌة لسرطان الرئة إلى استهداف مستقبالت ورمٌة بعٌنها 

وخاصة فً الحاالت المتأخرة وغٌر الجراحٌة، واألمل  ،ALK أو EGFRالبشروي 
شهر عند الغالبٌة  .4 – 4التً تتراوح بٌن علٌها مستقبالً لتحسٌن البقٌا معقود 

  المجموعة.هذه العظمى من المرضى فً 
باب واسع    Chemoprevention المعالجة الكٌمٌائٌة الوقائٌة لسرطان الرئة
 خالل:من مستقبالً الرئة جدٌد ومجال مفتوح لتغٌٌر صورة سرطان 

  العالٌة.منع حدوث السرطان عند الفئات ذات الخطورة  

  السرطانٌة إلى سرطان غازي التً حّددتها منظمة الصحة منع تطّور اآلفات قبل
السرطان  التنفسٌة،عسرة تصّنع البشرة  التالً:على الشكل  221.العالمٌة عام 

تصّنع الخالٌا الغدٌة  الالنموذجً وفرطفرط التصّنع الغدي  البشرة،داخل 
  السبب.الصماوٌة الرئوي المنتشر المجهول 

  سابق.منع حدوث سرطان رئة بدئً ثانً عند المصابٌن بسرطان   
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