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ણીએ ફેફસાનું કે સર િવષેની સામા ય માિહતી ....

ફેફસા શું છે ?
-- તે શંકુ આકાર ના શરીરમાં હવા એટલે કે ઑ સીજનનું સ લાય કરતાં અંગો છે . તેનું કામ વાસો છવાસની
જે ના વારા શુ ધ હવા (O2) શરીરમાં વેશે છે અને અશુિ ધ કાબન ડાયો સાઈડ (Co2) શરીરની બહાર ફેકાય છે .

યા કરવાનું છે

ફેફસાના કે સરનું માણ:
-- તે દુિનયામાં જોવા મળતું સૌથી સામા ય કે સર છે . દર વષ લગભગ ૧૨.૫ લાખ લોકો તેનાથી પીડાય છે . જે માંથી ૧૧ લાખનું
મૃ યુ થઈ ય છે . ભારતમાં દર વષ આશરે ૫૫ હ ર કેસો જોવા મળે છે . જે માં ૫૦ હ રનું મૃ યુ દર વષ ફેફસાના કે સર વારા થાય છે .

ફેફસાનું કે સર થવાના કારણો :
૧) તમાકુ મુ ય વે બીડી, િસગારેટના યસનને કારણે ૯૦ ટકા ફેફસાના કે સર તમાકુ ના અસર થી થાય છે .
૨) દૂષણ ૩) જં તુનાશક દવાઓ
૪) એ બેસોટ, એ બે ટોની ખાણમાં કામ કરતાં યિ તમાં ફેફસાનું કે સર થવાની સંભાવના ઘણી વધારે હોય છે .
૫) િવ કરણો, રે ડયોથેરપી (જૂ જ ક સામાં જે મણે છાતી પર રે ડયોથેરપી લીધી હોય તેમણે ફેફસાનું કે સર થવાની સંભાવના વધી

ય છે .)

ફેફસાના કે સરના મુ ય વે બે કાર હોય છે .
-- નોન મોલ સેલ કે સર (NSCLC) - તેમાં પણ બે મુ ય કાર હોય છે adenocareinoma-50 to 60%, Aquamous
carcinoma 25 to 35%
મોલ સેલ કે સર (SCLC)-5 to 10% તેમાં મુ ય વે એદીનોકાસ માં વધારે જોવા મળે છે .

ફેફસાના કે સરના લ ણો:
૧) લાંબા સમયથી ચાલતી ખાંસી
૨) ગળફામાથી લોહી પડવું
૩) વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી

૪) શરીરમાં ઝીણો તાવ રહેવો
૫) વજન ઘટી જવું િવગેરે

ફેફસાના કે સરનું િનદાન:
૧) Chest x-Ray (છાતીનો એ સ-રે) PET Scan (પેટ કેન કે સર માટેનો પેિશયલ કેન)
૨) બાયો સી:- CTguided (સીટી કૅન વારા) જે કે સરનો કાર Bronchoscopy guided (દૂરબીન વારા)

ણવા માટે જ રી છે .

ફેફસાના કે સરના ટેજ:
-- તેના ચાર ટેજ હોય છે . તેમાં મોટાભાગના (૭૦ થી ૮૦ ટકા) દદ ઓ ી

અને ચોથા ટેજ માં આવતા હોય છે .

ફેફસાના કે સરની સારવાર
૧) સજરી ૨) કમોથેરાપી ૩) રે ડયોથેરપી ૪) ઓરલ થેરપી (TKI)

1) સજરી:કે સરના થમ તથા બી
ટેજમાં ઓપરેશનની શ યતા રહેલી હોય છે અને તેમાં પણ દદ બી ફેફસાની કેપીસીટી,
મર તથા બી અવયવોની (મુ ય વે દયની) ઓપરેશન ખમવાની મતા માણે સજરીનો િનણય લેવામાં આવે છે .

૨) કમોથેરાપી:જે ને સાદી ભાષામાં ડીઓએસ કહેવામા આવે છે . જે માં કમોથેરાપી (દવા) ને લુકોઝ કે સલાઇનની બોટલમાં નાખીને
દદ ને ચઢાવવામાં આવે છે . છે લા ચાર-પાંચ વષમાં કસરની ઘણી કમોથેરાપી શોધાઈ છે , જે નાથી દદ નુ આયુ ય વ યું છે . પહેલા ફેફસામાં
ચોથા ટેજના દદ ૩ થી ૪ માિહનામાં આવતા હતા તે એવરેજ અ યારે ૧૦ થી ૧૨ મિહને આવે છે .

૩) રે ડયોથેરપી:ફેફસાના કસરમાં મોટાભાગે રે ડયોથેરપી રાહત માટે આપવામાં આવે છે . જે માં મુ ય વે રોગ યારે દદ ના હાડકાં માં વેશી
ગયો અથવા તો રોગ યાં વાસનળી પર દબાણ કરતો અથવા તો ગળફામાથી વધારે પડતું લોહી વધી જતું હોય યારે આપવામાં આવે છે .
ફેફસાના કે સરના ીજો ટેજ જે માં મોટેભાગે ઓપરેશન શ ય હોતું નથી તેના માટે પણ રે ડયોથેરપી ઉપયોગી સાિબત થાય છે .

૪) ઓરલ થેરપી:- (ટાગટેડ થેરપી) (Targeted Therapy) :
આજના જમાનમાં ફેફસાના કસરમાં ઘણી બધી ઓરલ થેરાપી (Targeted Therapy) શોધાઈ છે , જે માં મુ ય વે
adenocarcinoma કે સરમાં EGFR, ALK, ROSI જે વા ટે ટ બાયો સીના ટુકડા પર કરવામાં આવે છે , જે થી કરીને રપોટ માણે
જે -તે દદ માં દવા કામ કરશે કે નહ તે ણી શકાય છે . અને તે માણે ઓરલ મે ડિસન જે મ કે EGFR+ હોય તો Getinib, Erlotinith,
Atinib. ALK હોય તો Crizontinib. Rosi+ હોય તો Crizotinib આપવામાં આવે છે . યવિ થત ીટમટ અને યો ય માગદશનથી
ફેફસામાં કે સરની દદ ના પહેલા કરતાં આજના જમાના માં સારી રીતે વે છે .

