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Ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong vì bệnh ung thư trên nước Mỹ và khắp
thế giới. Vào năm 2005, số người mới bị là gần 173 ngàn người, trong đó có 79 ngàn phụ nữ.
Số người chết vì bệnh ung thư phổi là 163 ngàn, trong đó có khoảng 79 ngàn phụ nữ. Ðể hiểu
rõ tầm quan trọng cuả tử vong vì ung thư phổi, ta hãy so sánh với ung thư vú. Số người đàn bà
bị ung thư vú loại xâm lấn là trên 180,000 người nhưng số tử vong vì ung thư vú chỉ có 40 ngàn
người. Số người chết vì ung thư phổi mỗi năm cao hơn tổng số người chết vì các ung thư ruột,
ung thư vú và ung thư nhiếp hộ tuyến. Có thể nói là khi đã bị ung thư phổi, bệnh nhân sẽ có cơ
hội tử vong cao nhất so với các ung thư khác. Ðây là lý do khiến các cơ quan y tế quốc gia cũng
như Hội Ung Thư Việt Mỹ phải đặc biệt quan tâm đến vấn nạn ung thư phổi.

      

Có hai loại ung thư phổi chính là small cell hay oat cell tức loại ung thư phổi tế bào nhỏ, và
non-small cell tức loại ung thư có tế bào không nhỏ. Cả hai loại ung thư phổi này đều nguy
hiểm, nhưng cách lây lan, chữa trị và cơ hội sống còn khác nhau. Vì ung thư phổi thuộc loại tế
bào nhỏ rất hiếm so với loại tế bào không nhỏ, tôi sẽ chỉ chú trọng đến loại tế bào không nhỏ
(non-small cell) trong bài viết này. Một điều cần được nhấn mạnh là cả hai loại đều do thuốc lá
gây ra.

  

Nguyên Nhân Chính Gây Ra Ung Thư Phổi: Thuốc Lá

  

Thuốc lá gây ra 90% những trường hợp ung thư phổi ở người nam và 78% ở người nữ. Cơ hội
trung bình bị ung thư phổi cho những người hút thuốc lá là 1 trong 10 người sẽ bị ung thư phổi.
Nhũng nghiên cứu về dịch tính cho thấy là ở những nơi người dân hút thuốc lá nhiều, số ngưòi
bị ung thư phổi sẽ gia tăng. Thí dụ ở tiểu bang Kentucky, 33% nam giới hút thuốc lá và có 103
trên 100 ngàn người nam bị ung thư phổi mỗi năm. Ở Utah chỉ có 16% nam giới hút thuốc và
chỉ có 45.8 trên 100 ngàn người nam bị ung thư phổi. Về phía phụ nữ, ở Nevada có 29.8% phụ
nữ hút thuốc và tỉ lệ bị ung thư phổi là 45.8 trên 100 ngàn người. Ở     Utah chỉ có 11.5% phụ
nữ hút thuốc và tỉ lệ ung thư phổi chỉ có 13.9 trên 100 ngàn người. Như vậy, nếu chúng ta
tránh thuốc lá, tỉ lệ bị ung thư phổi sẽ giảm đi rất nhiều. Thuốc lào cũng có những độc tố của
thuốc lá, rất dễ ghiền, và đưa đến việc ghiền thuốc lá. Do đóÔ, Hội Ung Thư Hoa Kỳ cũng
khuyên chúng ta không nên hút thuốc lào.

  

Những nguyên nhân khác có nguy cơ cao gây ra ung thư phổi gồm có chất asbestos và radon.
Chất asbestos là chất dùng để cách điện và cách nhiệt và có nhiều trong những căn nhà xây
thời xưa, hay tại các xưởng làm tàu. Chất này đặc biệt nguy hiểm cho những người hút thuốc lá
vì cơ hội bị ung thư phổi sẽ tăng lên gấp bội. Do đó, những người đã có sự tiếp cận với
asbestos lại càng phải tránh thuốc lá. Chất radon có trong những căn nhà ở một số vùng có thể
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có quặng mỏ radium. Cơ hội gây ra ung thư phổi do radium cao hơn người thường, nhưng rất ít
so với thuốc lá. Tuy nhiên, người hút thuốc lá sẽ rất nhạy cảm với ảnh hưởng của radon. Một số
người có yếu tố di truyền ở nhiễm sắc thể số 6 sẽ rất dễ bị ung thư phổi nếu họ hút thuốc.
Những người đã từng được chữa trị bằng xạ trị vào vùng lồng ngực cho những ung thư như ung
thư vú hay ung thư hạch loại Hodgkin cũng có cơ hội bị ung thư phổi cao hơn, nhất là nếu họ lại
hút thuốc lá. Những nguyên nhân khác như hóa chất nơi làm việc, ô nhiễm không khí, v.v. cũng
gia tăng cơ hội ung thư phổi nhưng rất thấp so với khói thuốc lá.

  

Tóm lại, nguyên nhân chính và có thể tránh được bệnh ung thư phổi là thuốc lá. Do đó, cai
thuốc lá là điều quan trọng nhất trong việc chống lại ung thư phổi.

  

Triệu Chứng Ung Thư Phổi

  

Thông thường ung thư phổi không có triệu chứng gì cả, nhất là ở thời kỳ đầu tiên. Khi ung thư đã
trở nên nặng hơn, bệnh nhân có thể có những triệu chứng như ho, khó thở, tức hay đau lồng
ngực, ho ra máu, hay xuống cân. Nếu ung thư đã lây lan ra xương, ra gan, ra não, v.v., bệnh
nhân có thể thấy đau nhức xương, đau bụng, đau lưng, nhức đầu, chóng mặt, lừ đừ, lẫn lộn, bị
kinh phong, v.v..

  

Cách Chẩn Bệnh Ung Thư Phổi

  

Chụp hình phổi thông thường bằng X-quang (chest X-Ray)  , có thể nhìn thấy hình phổi hai
chiều.

  

  Chụp CT Scan phổi:   sử dụng vi tính và X-quang để thấy hình phổi ba chiều. Thấy nhiều chi
tiết và chính xác hơn chụp phổi thường (X-Ray).

  

Chụp PET Scan:   sử dụng chất đường phóng xạ để đo lường sự hoạt động của các tế bào trong
cơ thể. Tế bào ung thư hoạt động mạnh nhất, hấp thụ chất đường phóng xạ nhiều nhất, và sẽ
thấy nổi lên nhiều nhất khi chụp. PET scan phải được lồng vào cùng với CT scan thì mới chính
xác được (intergrated PET-CT Scan).
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Soi cuống phổi (bronchoscopy)   là phương pháp nội soi bằng một ống đi vào cuống phổi để
xem có bướu trong cuống phổi hay không, có bị nghẹt cuống phổi hay không, và bác sĩ có thể
làm sinh thiết trong khi soi cuống phổi.

  

Sinh thiết qua lồng ngực:   nhiều khi, làm sinh thiết qua cuống phổi không được, bác sĩ phải làm
sinh thiết qua lồng ngực dùng kim nhỏ theo hướng dẫn của CT scan (CT-guided needle biopsy)
để đi vào đúng chỗ bị bướu. Một số tế bào từ bướu sẽ được rút ra và nhìn dưới kính hiển vi để
định bệnh.

  

Cách Chữa Ung Thư Phổi

  

Cách chữa gồm có ba cách chính: giải phẫu, xạ trị và thuốc.

  

Chữa Bệnh Bằng Giải Phẫu (Surgery)

  

Mổ mở ngực (thoracotomy):   Lồng ngực sẽ được mở rộng ra bên cạnh sườn, lá phổi sẽ được
làm xẹp tạm thời, và thùy phổi bị bệnh sẽ được cắt bỏ. Cùng lúc, những hạch phổi và hạch
trung thất cũng được lấy ra để xem có bị lây lan hay không.

  

Mổ nội soi lồng ngực dưới sự hướng dẫn của video (video-assisted thoracosopy):   lồng ngực
cạnh sườn sẽ được mổ nhỏ để luồn ống soi video vào. Cách mổ này có thể mổ được tương tự
như cách mổ lớn trong nhiều trường hợp. Vì vết mổ nhỏ, nên thời gian lành bệnh nhanh hơn.

  

Chữa Bệnh Bằng Xạ Trị (Radiation therapy/Radiotherapy)

  

Là cách dùng tia quang tuyến cực mạnh để đốt cháy tế bào ung thư. Tia sử dụng có thể là tia
photon, electron, neutron hay proton. Những máy móc hiện đại sử dụng vi tính có thể giúp bác
sĩ chuyên môn điều khiển tia xạ đến nơi bị bệnh một cách chính xác và giảm thiểu ảnh hưởng
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của tia xạ đến những mô bình thường chung quanh và giảm thiểu những phản ứng phụ.

  

Chữa Bệnh Ung Thư Phổi Bằng Hóa Chất (Hóa Trị, Hóa Chất Trị Liệu, Chemotherapy)

  

Những thuốc thường dùng:Cisplatin, Carboplatinum, Taxol, Taxotere, Etoposide, Vindesine,
Navelbine, Gemcitabine, Topotecan, Irinotecan là những thuốc chích vào tĩnh mạch.

  

Phản Ứng Phụ có thể xảy ra, nhưng thường chỉ nhẹ và sẽ khỏi sau khi trị bệnh xong. Ngoài ra,
có thuốc để chữa hay phòng ngừa một số những phản ứng phụ. Các bác sĩ chuyên trị ung thư
sẽ tùy theo trường hợp cho những thứ thuốc để chống lại phản ứng phụ. Những phản ứng phụ
thông thường nhất tùy theo loại thuốc có thể xảy ra, gồm có: 
 ·            Nôn mửa, ăn không ngon, bón, tiêu chảy 
 ·            Rụng tóc, tróc móng tay, móng chân 
 ·            Giảm năng lực 
 ·             Tay chân tê, đau nhức bắp thịt, khớp xương 
 ·            Thiếu bạch huyết cầu: dễ nhiễm trùng 
 ·            Thiếu hồng huyết cầu: mệt mỏi, tim đập nhanh, v.v.. 
 ·            Thiếu tiểu cầu: dễ bị chảy máu, vết đỏ hay bầm trên da

  

Chữa Bệnh Bằng Thuốc theo Mục Tiêu (Targeted Therapy)

  

Hiện thời có hai thứ thuốc chữa theo mục tiêu là Iressa (Genfitinib) và Tarceva (Erlotinib) đã
được cơ quan FDA chấp nhận dùng để chữa ung thư phổi loại non-small cell sau khi đã dùng ít
ra một thứ thuốc khác. Iressa cũng được chấp nhận để dùng trước tiên trong việc chữa bệnh
này. Ðây là những thuốc uống và có ít phản ứng phụ hơn hóa chất trị liệu thông thường. Hai
thuốc này tác động vào mục tiêu là chất tyrosine kinase của yếu tố di truyền HER-1/EGFR.
Tyrosine kinase gia tăng sự phát triển của mô biểu bì và gia tăng sự tăng trưởng của tế bào ung
thư phổi vốn phát xuất từ mô biểu bì. Qua sự ngăn chặn hoạt động của tyrosine kinase trên sự
phát triển biểu bì, Iressa và Tarceva có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Phản
ứng phụ thông thường nhất của hai thuốc này là tiêu chảy và bị các phản ứng về da như mụn,
ngứa, đỏ, lột da, hay đóng vảy. Những triệu chứng này thường rất nhẹ nhưng cũng có thể rất
nặng và liều thuốc phải giảm đi hay ngưng hẳn. Một điều đáng chú ý là những bệnh nhân nào
bị phản ứng về da, sẽ có cơ hội cao để thuốc có hiệu nghiệm.
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Cách chữa tùy theo thời kỳ của bệnh

  

Thời kỳ I A   (ung thư dưới 3 cm, chưa vào hạch): giải phẫu cắt trọn thùy phổi bị bệnh. Cơ hội
chữa lành sau 5 năm là 60-80%. Nếu không mổ được vì bất cứ lý do gì, bệnh có thể chữa bằng
xạ trị. Không cần hóa chất trị liệu cho thời kỳ này.

  

Thời kỳ IB   (ung thư 3-5cm, chưa vào hạch): giải phẫu cắt trọn thùy phổi bị bệnh. Cơ hội chữa
lành sau 5 năm là 40-50%. Nếu không mổ được, có thể chữa bằng xạ trị. Ðối với bệnh nhân ở
thời kỳ này, hóa chất trị liệu có thể gia tăng cơ hội sống còn toàn phần lên khoảng 15% cao
hơn không có hóa chất.

  

Thời kỳ II   (ung thư lớn T3, hay đã vào hạch phổi, nhưng chưa vào hạch trung thất): Giống như
IB. Cơ hội chữa lành 25-30% sau 5 năm

  

Thời kỳ IIIA   (ung thư đã vào hạch trung thất cùng bên): Sau hóa chất và xạ trị, mổ cắt trọn
thùy phổi bị bệnh nếu được. Hóa chất trị liệu tiền giải phẫu và xạ trị có thể gia tăng cơ hội mổ
được cho 60% bệnh nhân, và cơ hội sống được 3 năm cho những người này khỏang 25%.

  

Thời kỳ IIIB   (đã vào hạch trung thất bên kia): Cơ hội sống còn 5 năm 5-10%. Chữa bằng hóa
chất trị liệu và xạ trị để giúp đỡ những triệu chứng bệnh và chỉ giúp gia tăng cơ hội sống còn
5-10%. Chữa bằng xạ trị cùng lúc với hóa chất, rồi đến hóa chất. Phương pháp giải phẫu không
có hiệu quả.

  

Thời kỳ IV   (đã di căn): cơ hội sống còn 5 năm dưới 5%. Chữa bằng hóa chất trị liệu và xạ trị
để giúp bớt những triệu chứng bệnh, chỉ giúp gia tăng cơ hôi sống còn rất ít. Giải phẫu không
có hiệu quả. Trị liệu bằng thuốc Iressa hay Tarceva có thể giúp sồng lâu hơn nếu chịu thuốc.

  

Phát Hiện Sớm Ung Thư Phổi

  

Các nghiên cứu cho thấy chụp hình phổi thông thường không phải là cách tốt nhất để khám phá
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ra ung thư phổi ở thời kỳ sớm nhất. Các nghiên cứu đang đặt trọng tâm xem xét các phương
pháp tốt nhất để truy tầm sớm ung thư phổi, thí dụ như Spiral CT Scan. CT scan có thể khám
phá được ung thư phổi ở thời kỳ rất sớm. Tuy nhiên, chúng ta chưa biết là truy tầm ung thư phổi
ở thời kỳ sớm có gia tăng cơ hội sống còn hay không. Vì lý do này, hiện thời các cơ quan y tế
chưa có những lời khuyên về truy tầm sớm ung thư phổi cho các chương trình y tế cộng đồng.
Tuy nhiên, nếu quý vị nào hút thuốc lá nhiều tức là có cơ hội bị ung thư phổi cao, và muốn truy
tầm sớm (nhất là nếu quý vị có những triệu chứng như kể trên), xin nhờ bác sĩ cho chụp CT
scan để định bệnh vì chụp hình phổi thường sẽ có cơ hội thấy ung thư rất thấp.

  

Ngừa Bệnh Hơn Chữa Bệnh

  

Chưa có thuốc gì hay thức ăn nào có thể ngừa ung thư phổi. Không nên lạm dụng những chất
vitamin tức sinh tố. Thí dụ, chất Beta-carotene là tiền sinh tố A ở lượng cao có thể gia tăng cơ
hội bị ung thư phổi. Cách tốt nhất để giữ cơ thể khỏe mạnh là ăn uống điều độ và ăn đủ loại
thực phẩm vì mỗi loại thức ăn có những yếu tố dinh dưỡng khác nhau cần thiết cho cơ thể.

  

Ngưng hút thuốc lá có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi rất nhiều. Ngưng càng sớm càng tốt.
Không hút thuốc lá là cách tốt nhất để ngừa ung thư phổi. Không nên hút thuốc lá. Xin đừng thử!

  

Ung Thư Phổi Ðứng Ðầu Trong 
 Mười Loại Ung ThưThông Thường Nhất

  

Nguyễn Bích Liên, MD
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