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BŒnh ung thÜ  là gì?

Ung thÜ là m¶t bŒnh änh hÜªng t§i nhiŠu ngÜ©i. NhiŠu ngÜ©i kinh s® khi nghe nói t§i
bŒnh ung thÜ. N‡i kinh hãi nÀy, Çôi lúc làm cho ngÜ©i ngÜ©i chán nän, không muÓn ÇÜ®c
thông báo tin tÙc ho¥c làm nh»ng ÇiŠu có th‹ phòng ngØa bŒnh ung thÜ. Tìm hi‹u cho
bi‰t  thêm vŠ bŒnh ung thÜ là m¶t phÜÖng cách ÇÓi phó v§i n‡i s® hãi cûa bŒnh ung thÜ.

Ung thÜ là m¶t nhóm cûa nhiŠu bŒnh, làm cho nh»ng t‰ bào cÖ th‹ vÆn hành chÙc næng
m¶t cách bÃt thÜ©ng. CÖ th‹ con ngÜ©i ÇÜ®c cÃu tåo do hàng tÌ t‰ bào nhÕ li ti. Nh»ng t‰
bào nÀy hình thành m†i thành phÀn cûa thân th‹, da, xÜÖng, tim ph°i và nh»ng cÖ quan
khác. Bình thÜ©ng, nh»ng t‰ bào nÀy t¿ sän xuÃt Ç‹  giúp cÖ th‹ tæng trÜªng và b° sung
nh»ng thành phÀn trong cÖ th‹.

Khi m¶t t‰ bào b¡t ÇÀu sän xuÃt låi và phân chia ngoài trÆt t¿ bình thÜ©ng,  ngoài mô hình
và ngoài møc Çích, chúng ta g†i Çó là møt bÜ§u. Møt bÜ§u có th‹ là bÜ§u lành (không
thu¶c loåi ung thÜ) ho¥c là loåi Ç¶c håi (thu¶c loåi ung thÜ). M¶t bÜ§u lành có th‹ lan
r¶ng hÖn, nhÜng không lan t§i nh»ng thành phÀn khác trong cÖ th‹. Møt bÜ§u Çó có th‹
gây nh»ng phiŠn phÙc nghiêm tr†ng, làm t¡c nghën ho¥c có vÈ bÃt thÜ©ng, nhÜng thông
thÜ©ng nó có th‹ ÇÜ®c c¡t bÕ và không phát tri‹n trª låi.

M¶t bÜ§u Ç¶c là thu¶c loåi ung thÜ.  BÜ§u nÀy xâm chi‰m nh»ng thành phÀn k‰ cÆn trong
cÖ th‹.  Nó có th‹ lan r¶ng t§i nh»ng phÀn thân th‹ khác, tåo nên nh»ng bÜ§u m§i (g†i là
di cæn ung thÜ - metastasis). Trong m¶t bÜ§u Ç¶c, nh»ng t‰ bào l§n thêm hoàn toàn ngoài
tÀm ki‹m soát. Trong m¶t vài trÜ©ng h®p, ngay cä bÜ§u ÇÀu tiên ÇÜ®c giäi phÄu bÕ, nó có
th‹ ti‰p tøc l§n thêm ngay ch° nó b¡t ÇÀu ho¥c trong nh»ng phÀn khác cûa cÖ th‹, n‰u t‰
bào ung thÜ Çã lan ra rÒi.

Nguyên nhân nào gây  ra  bŒnh ung thÜ?

Ung thÜ xäy ra khi có nh»ng thay Ç°i trong thành phÀn cûa t‰ bào, mà t‰ bào Çó ki‹m soát
viŒc tái sän xuÃt hay phân chia t‰ bào. Nh»ng thay Ç°i nÀy có th‹ bÎ gây ra do nhiÍm trùng,
giÓng nhÜ bŒnh viêm gan B, hay do viŒc ti‰p xúc v§i khói thuÓc lá. Các khoa h†c gia ÇÒng
š r¢ng nh»ng ngÜ©i bÎ phát ra m¶t vài chÙng bŒnh ung thÜ qua viŒc ti‰p xúc Çi ti‰p xúc låi
ho¥c ti‰p xúc trong th©i gian dài, v§i m¶t hay nhiŠu chÃt  gây ra ung thÜ  (carcinogens).
Nh»ng chÃt gây ung thÜ làm cho t‰ bào trong thân th‹ tæng trÜªng m¶t cách bÃt thÜ©ng. Thí
dø: nh»ng chÃt gây ung thÜ gÒm có thuÓc diŒt con trùng (trØ sâu), chÃt phóng xå, hoá chÃt
Ç¶c håi, nh¿a tØ thuÓc lá. Thêm vào Çó, hút quá nhiŠu thuÓc lá, có th‹ làm cho bån bÎ ung
thÜ ph°i, cuÓng h†ng và bàng quang (bladder: b†ng Çái). ñÓi v§i m¶t sÓ bŒnh ung thÜ, nhÜ
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ung thÜ Çåi tràng (colon: ru¶t k‰t), nhi‰p h¶ tuy‰n (prostate: tiŠn liŒt tuy‰n), vú ho¥c não
(óc) thì nguyên nhân chÜa ÇÜ®c rõ ràng, và chúng ta không bi‰t tåi sao có nh»ng bŒnh nhân
bÎ nh»ng loåi ung thÜ nÀy, trong khi nh»ng ngÜ©i khác låi không bÎ.

ñiŠu trÎ bŒnh viêm gan (liver disease: bŒnh gan), tránh n¡ng ho¥c bÕ hút thuÓc, së làm
giäm cÖ h¶i bÎ nh»ng bŒnh ung thÜ. Thº nghiŒm (xét nghiŒm) s§m Ç‹ tìm ra bŒnh ung thÜ
s§m (khi ung thÜ còn nhÕ và còn chÜa lan r¶ng t§i nh»ng phÀn khác trong cÖ th‹) có th‹
có ÇÜ®c nh»ng cách ÇiŠu trÎ së ch»a lành bŒnh ung thÜ, và ngæn ngØa khÕi ch‰t vì ung
thÜ.

M¶t vài trÜ©ng h®p nhiÍm trùng có th‹ gây ra bŒnh ung thÜ, låi có th‹ truyŠn nhiÍm
(contagious), nhÜng ung thÜ t¿ nó không truyŠn nhiÍm. Bån së không bÎ ung thÜ khi gÀn
gÛi v§i ngÜ©i nào có bŒnh ung thÜ. M¶t vài loåi ung thÜ, nhÜ ung thÜ vú và ung thÜ Çåi
tràng, khi Çã xäy ra v§i ngÜ©i trong gia Çình thì bån có cÖ nguy bÎ nh»ng loåi ung thÜ nÀy
cao hÖn, n‰u nh»ng thân nhân nÀy cûa bån Çã bÎ nh»ng loåi ung thÜ Çó trÜ§c kia. Bån có
th‹ t¿ giúp mình b¢ng cách thº nghiŒm s§m nh»ng loåi ung thÜ thÜ©ng xäy ra trong gia
Çình cûa bån.

Nh»ng dÃu hiŒu báo trÜ§c cho bŒnh ung thÜ gÒm có:

 Søt cân nhiŠu mà không cÓ š (làm giäm cân)
 Ho không dÙt và ho Çó không phäi là do bŒnh ho lao (TB)
 Ho có máu, ói mºa có máu ho¥c trong phân có máu
 Máu chäy ra tØ âm Çåo (vagina) mà không phäi là máu kinh nguyŒt
 Có nh»ng thay Ç°i bÃt thÜ©ng trên nh»ng nÓt ruÒi (mole) hay trên da
 ThÜÖng tích trên da không chÎu lành
 Cäm thÃy rÃt mŒt mõi và y‰u ÇuÓi mà không có lš do
 Có nh»ng khÓi u và cøc bÜ§u
 Có nh»ng cÖn Çau không giäi thích ÇÜ®c

Khi có nh»ng dÃu hiŒu (triŒu chÙng) báo trÜ§c nÀy, không có nghïa là bån có bŒnh ung thÜ.
Nh»ng dÃu  hiŒu Çó, có th‹ do nh»ng thÙ khác gây ra. N‰u bån có m¶t ho¥c nhiŠu hÖn
trong sÓ nh»ng triŒu chÙng nÀy, xin ki‹m nghiŒm v§i m¶t bác sï y khoa Ç‹ bi‰t  tåi sao.

Chæm sóc sÙc khÕe phòng ngØa và ÇiŠu trÎ bŒnh ung thÜ -
Nh»ng viŒc cÀn làm Ç‹ ÇÜ®c khÕe månh

Chæm sóc sÙc khÕe phòng ngØa thì rÃt quan tr†ng. ñiŠu cÀn thi‰t là æn Çúng loåi thÙc æn,
tÆp th‹ døc và chú š Ç‰n thân th‹ cûa bån. ñiŠu cÛng rÃt quan tr†ng cho bån là bån Çi g¥p
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bác sï cûa bån ngay khi bån khám phá thÃy có bÃt cÙ dÃu hiŒu báo trÜ§c nào vŠ bŒnh ung
thÜ ho¥c bÃt cÙ nh»ng phiŠn phÙc nào vŠ sÙc khÕe. Bác sï cûa bån có th‹ gi§i thiŒu bån Çi
thº nghiŒm Ç‹ khám phá ra ung thÜ s§m trÜ§c khi bån có nh»ng dÃu hiŒu báo trÜ§c, và
khi bŒnh ung thÜ còn dÍ trÎ hÖn.  Khi bác sï cûa bån có th‹ nghiŒm ra bån không có bŒnh
ung thÜ, nhÜng khám phá con bŒnh ngay th©i kÿ ÇÀu tiên thì có cÖ may ch»a bŒnh và
ki‹m soát bŒnh.

Có nhiŠu loåi ung thÜ khác nhau.  M¶t vài bŒnh ung thÜ dÍ trÎ hÖn nh»ng thÙ khác.
PhÜÖng pháp ÇiŠu trÎ ung thÜ Çang cäi ti‰n.  Cách ÇiŠu trÎ ung thÜ ngày xÜa gây nhiŠu
phän Ùng và rÃt khó chÎu cho bŒnh nhân.  Bây gi©, có nhiŠu phÜÖng pháp ÇiŠu trÎ ung thÜ
m§i më và hiŒu quä hÖn.  N‰u ung thÜ ÇÜ®c khám phá vào giai Çoån sÖ khªi, các bác sï
có th‹ dùng nh»ng cách ÇiŠu trÎ m§i më, ít gây phiŠn phÙc và dÍ chÎu hÖn cho bŒnh nhân.
N‰u ung thÜ ÇÜ®c khám phá lúc sÖ khªi, các bác sï có cÖ may thành công hÖn trong viŒc
trÎ ung thÜ.  Có bŒnh ung thÜ không có nghïa là sÓ phÆn cûa bån phäi ch‰t vì ung thÜ ho¥c
có nghïa r¢ng š Tr©i/Chúa (God) muÓn bån ch‰t vì ung thÜ.  Nh»ng ngÜ©i có bŒnh ung
thÜ, thÜ©ng có th‹ ÇÜ®c ch»a lành, vì vÆy h† khÕi phäi ch‰t vì ung thÜ.  N‰u bån có bŒnh
ung thÜ, ÇØng ÇÀu hàng.  ñiŠu quan tr†ng là tìm ki‰m phÜÖng pháp ÇiŠu trÎ, bªi vì  Ça sÓ
các chÙng ung thÜ ÇŠu ch»a trÎ ÇÜ®c.

 N‰u bån có  nh»ng câu hÕi vŠ nh»ng tin tÙc bån tìm ÇÜ®c nÖi Çây, ho¥c n‰u bån muÓn
tìm hi‹u thêm vŠ bŒnh ung thÜ và thº nghiŒm s§m, xin vui lòng liên låc v§i bác sï gia
Çình

 Trung Tâm Y T‰ Harborview, AANCART và ChÜÖng Trình House Calls (House Calls
Program) Çã trích dÄn và phiên dÎch tÆp sách : nh»ng gì bån cÀn bi‰t vŠ bŒnh
Ung thÜ (what you need to know about cancer) cûa HiŒp H¶i Ung ThÜ
Thu¶c QuÓc Gia Hoa Kÿ (American Cancer Society. Bän dÎch cûa D¿ Án HÜ§ng Vào
Thông Tin SÙc KhÕe (Accessing Health Information Project) ÇÜ®c ThÜ ViŒn Y T‰ QuÓc
Gia (National Library of Medicine) tài tr®.


