
وحمتك م ع   األورامنواصلللل الح قال المه للل للله لمو   عي      بيكم أهال الح قة وااليمانه الع م سللل  للل 

هي الكام سللمه ال ي  العالجل ال ي ح لل ف هي ا رارال يريرف هي اسللالي  اورام الرئه    المجاال اورام الرئه

ان  ح لللل    إال الشللللعاع االكيماوي  العالجوال للللر  ان بالرنم    يل التقلم ال ي يان حاصللللل هي  هاتوا

ودف ليه اسلللللرار يتير  لا  سلللللمه ال ي هاتوا 30اورام الرئه ع ي  لي ال عالجاخت ف يرير هي ن للللل  نجا  

   بيكون هعال للر ه يريرهانما يان  العالجاهم ا ان اورام الرئه ان ر ا بيتم ايتشللاهه  تاخر  لا هرالتالي 

وايتشللاما ان هيه رارال بمح للل هي  راسلله اورام الرئهالع ماء يعرهوا سللر   حلد ايتر ل للعوبه وشلل الزم

ابتليما نعزل الطارال دي هما نوعي  يرار اوي  عالجايثر صلللللعوبه وصللللل ره و قاو ه ل  ه يةالورم بت خاليا

ال ي بتحمل هذف الطارال  م ا  الهالياوابتليما نعمل ل م ادويه بتشللللللت ل ع ي  وتحف  م م يذا نو  هرعيي 

 الكيماوي عالجت رح ح اسه ايتر ل  الهاليايمان تحيل الطارف وتضيع تاثيرها هو الهالياتمول هذف 

اورام  ال الجليلف دي ابتلي يرقي هيه ع للر  ليل  رشللر  لا لمروللي اورام الرئهالعال وبالاعل باسللتهلام 

 انيهالرئه زي اي حته هي الج لللم بروللله هيه اورام رالعه    الرئه واورام  ايه ل رئه يثانويال    حتف ت

بروه اورام الرئه ان ر ا بيح  هوا يرعف ثانويال لماي  اخري  ياالي زي الثلي والقولون وال لف اللرقيه و

اهم سلللر  هي حلوو اورام الرئه هوا التلخي  وهوا سلللر  اسلللاسلللا هي  زي المخ والكرل وال لف الاوق ي ويه

اورام الرئه بتيجي لماس عمرهم  ا  بس ررعا    لوحلف ويمان هي انوا     انوا  يتيرف    اورام الرئه

الج ازالتما للللللي  خالياالطارال الجيميه دي ال ي يت ير هي  تأثيرل  دف بيكون    اشللللللربوا سللللللجارف هي ال 

هلاف يمان بو ود هذف الطارال اصللللللرحف اورام الرئه    اال األورامعرولللللله ايتر لحلوو  ه يةعمو ا وت

يه    هذف الائه    المماعي الجليل وبالاعل  عالجالقويه  لا ل  تائج خراه ع ي ان   انوا   االدويةهي ن

هي دور ررعا ل جراحه خ وصا هي بلايه المرض او لو المرض اتجمع هي هص واحل    الرئه  اورام الرئه

 االعراضهي تق يل حجم الورم والتحكم هي  االشللعاع  عالجوهي دور يرير برولله ل  ويان  مك  اسللتئ للاله

بتعاد ع  التلخي  حتي التلخي  ال لللللل ري    اهم  راحل اال ويال هي العضللللللم او المخاو هي حاله و ود ثان

 باورام الرئه االصابةالوقايه    

 اتممي ان ا تكون  ايلف خ  ف ح قه الم اردف 


