Ano ba ang Kanser?
Ang kanser ay isang sakit ng selula o cells. Ang katawan
ng bawat tao ay binubuo ng milyong-milyong selula.
Ang ating mga katawan ay patuloy na gumagawa ng
mga selula, upang palitan ang mga selulang hindi na
maaring gamitin ng katawan o di kaya upang tulungang
mag-hilom ang mga selula na napinsala sanhi ng isang
aksidente.
Ang mga genes ay bahagi ng selula na nag-uutos sa
mga ito kung ano ang dapat gawin. May ilang mga
genes na maaring mag-utos sa isang selula kung kailan
ito maaring mag-parami.
Ang kanser ay nag-mumula sa mga genes na may
pinsala o damaged. Ang genes ay maaring mapinsala
ilang mga bagay-bagay sa ating kapiligiran tulad ng
pag-bibilad ng matagal sa araw, paninigarilyo o ng mga
pagkain na ating kinakain. Sa ilang pagkakataon na ang
mga genes na may pinasala ay maaring namamana ng
mga anak mula sa kanilang mga magulang.
Ang mga karaniwang genes ang nag-uutos sa mga
selula kung kailan ito mag-papadami o kung kailan ito
mamatay. Ito ay karaniwang nangyayari sa loob ng
inyong katawan. Ngunit, sa ilang pagkakataon iniuutos ng mga genes na may pinsala na mag-padami ng
higit sa tamang bilang ang mga selula o kung minsan
hindi pinapatay ang mga selula sa takdang panahon.
Ang mga karagdagang selula na ito ay patuloy na
lumalaki at nagiging sanhi ng isang bukol na tinatawag
na tumor. May ilang mga tumor na maaring makapa
ang iba naman ay hindi mo mararamdaman.
Ang ilan sa mga tumor ay maaring maging benign,
ibig sabihin wala itong kanser. Ang ilan naman ay

maaring maging malignant, ibig sabihin mayroong
kanser.
Sa simula ang kanser ay lalaki sa lugar na pinagmulan
nito. Ito nag tinatawag na primary kanser. Ang primary
kanser ay maaring kumalat at maging sanhi ng
pagkaramdam ng sintomas.
Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga selula na may
kanser ay maaring kumalat mula sa primary kanser sa
ibang bahagi ng katawan. Maari itong kumalat sa
pamamagitan ng daluyan ng dugo (bloodstream) o
lymphatic system. Maaring kumalat mula sa mga selula
na ito ang panibagong uri na kanser sa ibang bahagi ng
katawan.Ito ang tinatawag na secondary stage o
mestastases. Sa ilang pagkakataon maaring hindi
malalaman ng isang tao na mayroon siyang kanser
hanggang hanggat hindi niya nararamdaman ang
sintomas ng secondary kanser.
Maaring magkaroon ng kanser sa halos ano mang
bahagi ng katawan. Maaring mag-develop ang kanser
mula sa himaymay ng dugo at lymph.
Ang kanser ay hindi nakakahawa. Maraming tao ang
nag-kakasakit ng kanser at mahigit sa kalahati ng mga
tao na ito ang gumagaling. Maaring magkaroon ng
kanser ang sino mang tao mula sa saan man bahagi ng
daigdig, maging ano man ang inyong lahi o relihiyon.
Sa Awstralya, isa sa bawat tatlong tao ang nag-kakasakit
ng kanser.
Nararapat na bigyan ng tulong o suporta at ng
pinakamahusay na paggamot ang mga taong may sakit
na kanser.

▼

Pahina 1 ng 1

Filipino

What is cancer?

Para sa karagdagang
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(03) 9209 0169
• Ingles
13 11 20
•
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PAANO KUMAKALAT ANG KANSER
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Metastasis – ang mga selula ay
kumakalat mula sa primary tumor
patungo sa ibang mga bahagi ng
katawan sa pamamagitan ng
daluyan ng dugo at lymph vessels.
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