
Akciğer kanserine dair
deney halk araştırması

5

6

Negatif

Negatif

Şüpheli Pozitif
Nessuna anomalia

1 yıl sonra 2 yıl sonra

2 yıl sonra

3 ay sonra ekstra bir BT taraması 
yapılır.  Bu tarama temel tarama 
ile karşılaştırılır.

Ekstra araştırma için akciğer 
doktoruna yönlendirme

Pozitif

Çoğunlukla akciğer kanseri 
olmayan küçük sapmalar

Sapma, akciğer kanseri 
şüphesi ile

4 - IN - THE - LUNG - RUN

TOWARDS INDIVIDUALLY  
TAILORED INVITATIONS,  

SCREENING INTERVALS, AND  
INTEGRATED CO-MORBIDITY  

REDUCING STRATEGIES  
IN LUNG CANCER SCREENING

THE LUNG RUN

Temel taramanın sonucu çıkar:

Bütün taramalar yapıldıktan sonra 1. grubun sonuçlarını 2. grubunki ile karşılaştırırız

1
İnsanlar bir soru listesi doldururlar

2
Soru listelerinden akciğer kanseri riski yüksek 
olan kişileri seçiyoruz 

Bu kişiler araştırmaya katılırlar

3 4
Öncelikle, katılımcılar kurayla iki gruba ayrılır  Her iki grup için de bir temel tarama yapılır

Grup 1

Grup 2

Grup 1

Grup 1

Her iki grupta da erken dönemde aynı sayıda akciğer kanseri 
bulunmuşsa, iki tarama arasındaki süre 2 yıla (şimdi 1 yıl) uzatılabilir.

Katılımcılar ve aile hekimleri sonuçlar hakkında bilgilendirilir

Tarama 
aşağı yukarı 
10 dakika 
sürmektedir

2 nolu tarama 3 nolu tarama

2 nolu tarama
Grup 2

Grup 2

Araştırmayı nasıl yapıyoruz?

Aşağıdaki hususları araştırmak istiyoruz:
• Temel taramada akciğer kanseri teşhisi konmamış kişileri iki yıl sonra yeniden taramak da aynı derecede güvenli midir?
• Avrupa’da akciğer kanserine dair halk araştırmasını yürürlüğe koymanın en iyi yolu nedir?

Akciğer doktoruna yönlendirilen 
her 2 katılımcıdan 1’i, gerçekten 
de akciğer kanserine sahiptir 
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 : نرید البحث فیما یلي
 ھل من اآلمن بنفس الدرجة أن یعاد فحص األشخاص الذین لم یكتشف فیھم سرطان الرئة في الفحص األساسي بعد مدة عامین فقط؟• 
 ما ھي أفضل طریقة إلدخال فحص سرطان الرئة السكاني في أوروبا؟• 

 
 كیف نقوم بتنفیذ البحث؟

 
 ��مل األشخاص اس�ب�انات.  . 1
� لمخاطر عال�ة لإلصا�ة ��طان الرئة.  . 2  نختار بناء ع� االس�ب�انات األشخاص المعرض��

 .ال�حث �
 �شارك هؤالء األشخاص ��

� عن ط��ق القرعة.  . 3 � إ� مجموعت��   أوً� س�تم تقس�م المشارك��
 1المجموعة 
 2المجموعة 

ا.  . 4 ا أساس��  تتل�� المجموعتان مسح�
 دقائق.  10�ستغرق المسح حوا�� 

� وأط�اء األ�ة ع� ن��جة المسح.  . 5 : يتم اطالع المشارك��  ت��عه ن��جة المسح األسا��
 

 �  سل��
 ال توجد اختالالت

  1المجموعة 
 2المسح رقم 

 سنة 1�عد 
 3المسح رقم 
 �  �عد س�ت��

  2المجموعة 
 2المسح رقم 
 �  �عد س�ت��

 
 

 مشكوك ف�ه
� األغلب ل�ست �طان الرئة

ة، ��  اختالالت صغ��
  األشعة المقطع�ة �عد� �

.  3ي��عه مسح إضا��  أشهر. تتم مقارنة هذا المسح �المسح األسا��
 �  سل��

 �  إ�جا��
 

 �  إ�جا��
 اختالل، مع االش��اە ��طان الرئة

  �
 اإلحالة إ� طب�ب الرئة للفحص اإلضا��

� تمت إحالتهما إ� طب�ب الرئة 1�صاب ��طان الرئة فعً�   من �ل مشارك��
 

 �عد الق�ام ��ل المس�ح.  2ب�تائج المجموعة  1نقوم �مقارنة نتائج المجموعة  . 6
  .(اآلن: سنة واحدة) � � لتصبح س�ت�� � مسح�� � مرحلة م�كرة، �مكن تمد�د المدة ب��
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  2المجموعة 
 2المسح رقم 
 �  �عد س�ت��

 
 

 مشكوك ف�ه
� األغلب ل�ست �طان الرئة

ة، ��  اختالالت صغ��
  األشعة المقطع�ة �عد� �

.  3ي��عه مسح إضا��  أشهر. تتم مقارنة هذا المسح �المسح األسا��
 �  سل��

 �  إ�جا��
 

 �  إ�جا��
 اختالل، مع االش��اە ��طان الرئة

  �
 اإلحالة إ� طب�ب الرئة للفحص اإلضا��

� تمت إحالتهما إ� طب�ب الرئة 1�صاب ��طان الرئة فعً�   من �ل مشارك��
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 إذا ع�� ع� نفس عدد أمراض �طان الرئة ��

� ل�طان الرئة � التج����
 الفحص الص�� الس�ا��
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 : نرید البحث فیما یلي
 ھل من اآلمن بنفس الدرجة أن یعاد فحص األشخاص الذین لم یكتشف فیھم سرطان الرئة في الفحص األساسي بعد مدة عامین فقط؟• 
 ما ھي أفضل طریقة إلدخال فحص سرطان الرئة السكاني في أوروبا؟• 

 
 كیف نقوم بتنفیذ البحث؟

 
 ��مل األشخاص اس�ب�انات.  . 1
� لمخاطر عال�ة لإلصا�ة ��طان الرئة.  . 2  نختار بناء ع� االس�ب�انات األشخاص المعرض��

 .ال�حث �
 �شارك هؤالء األشخاص ��

� عن ط��ق القرعة.  . 3 � إ� مجموعت��   أوً� س�تم تقس�م المشارك��
 1المجموعة 
 2المجموعة 

ا.  . 4 ا أساس��  تتل�� المجموعتان مسح�
 دقائق.  10�ستغرق المسح حوا�� 

� وأط�اء األ�ة ع� ن��جة المسح.  . 5 : يتم اطالع المشارك��  ت��عه ن��جة المسح األسا��
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