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UNG THƯ PHỔI (LUNG CANCER) 

 
Phổi là bộ phận giúp chúng ta hô hấp. Phổi giúp chuyển dưỡng khí (oxi) đến tất cả các tế bào trong cơ 
thể.  

Tế bào ung thư là tế bào không bình thường. Tế bào ung thư tăng trưởng và phân chia ra nhanh chóng 
hơn tế bào lành mạnh. Vài tế bào ung thư có thể tạo thành khối u gọi là bướu.  

Ung thư phổi xảy ra khi tế bào trong phổi thay đổi và trở nên không bình thường. Tế bào ung thư phổi di 
chuyển qua hệ thống máu hoặc hệ bạch huyết đến những vùng hoặc bộ phận khác trong cơ thể. Trường 
hợp này gọi là di căn (metastasis).  

 

Yếu tố nguy cơ  

Quý vị làm tăng thêm nguy cơbị ung thư phổi nếu quý vị:  

 Hút thuốc  
 Hít thở trong khói thuốc của người khác  
 Tiếp xúc với chất amiăng, khí phóng xạ ra đon hoặc nhiều không khí ô nhiễm  
 Có người trong gia đình bị ung thư phổi  

Dấu hiệu  

Ung thư phổi thường không có dấu hiệu sớm. Đi khám bác sĩ nếu quý vị có bất cứ dấu hiệu sau đây:  

 Ho nhưng không tự khỏi  
 Ho ra máu  



2 

 

 Thở hổn hển  
 Thở khò khè  
 Biếng ăn và mất cân lượng  
 Thấy mệt mỏi nhiều  

Các loại ung thư phổi  

Có 2 loại ung thư phổi chính. Mỗi loại tăng trưởng, lan truyền và được chữa trị khác nhau.  

 Tế bào ung thư phổi lớn (non-small cell lung cancer). Đây là loại ung thư phổi thông thường 
nhất . Nó tăng trưởng và lan truyền chậm hơn.  

 Tế bào ung thư phổi nhỏ (small cell lung cancer). Loại ung thư phổi này tăng trưởng và lan 
truyền nhanh chóng hơn.  

Chăm sóc 

Bác sĩ sẽ cho khám tổng quát và xem phổi của quý vị qua các thử nghiệm như:  

 Chụp quang tuyến X phần ngực  
 Chụp quang tuyến cắt lớp điện toán (Computerized Tomography, hay CT scan)  
 Chụp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Image, hay MRI)  
 Chụp cắt lớp positron (Positron Emission Tomography, hay PET)  

Quý vị cũng có thể được lấy sinh thiết. Nhiều mẫu bướu rất nhỏ gọi là sinh thiết được lấy ra để tìm xem là 
loại ung thư phổi nào. Thông tin này sẽ giúp cho bác sĩ hoạch định cách chữa trị. Các lựa chọn cách chữa 
trị sẽ được bàn thảo với quý vị. Cách chữa trị thông thường bao gồm:  

 Phẫu thuật để cắt bỏ bướu và những mô gần đó  
 Bức xạ trị liệu để phá hủy tế bào ung thư  
 Hóa trị liệu dùng thuốc để phá hủy tế bào ung thư  
 Kết hợp các cách điểu trị này  

Bàn với bác sĩ hay y tá nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào.  
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