Kanser nedir?
Kanser bir hücre hastalı©ıdır. ¥nsan vücudu
milyonlarca hücreden olußmaktadır. Büyüyebilmek,
ölü hücreleri yenilemek ya da yaralanma sonucu
zedelenmiß hücreleri onarmak amacıyla,
vücudumuz sürekli yeni hücreler üretmektedir.
Genler, hücrelerin ißlevlerini yönlendiren
parçalarıdır. Hücre, bazı genlerden aldı©ı bilgi ve
komutlara uygun olarak ço©alır.
Kansere, bozuk genler yol açmaktadır. Genlerin
yapıları, aßırı güneß ıßınlarına maruz kalma, sigara
içme ya da yedi©imiz yiyecekler gibi yaßadı©ımız
ortamdaki çeßitli faktörler nedeniyle bozulmaktadır.
Bazen bozuk genler anne ya da babadan çocu©a
geçmektedir.
Hücrelerin ço©alaca©ı ve ölece©i zamanı normal
genler belirler. Bu, vücudunuzda sürekli olan bir
ißlemdir. Ancak, bozuk genler bazen hücrelerin çok
fazla ço©almasına neden olur ya da ölmesi gereken
hücrelerin ölümünü engeller. Bu fazla hücreler,
ço©almaya devam ederek tümör olarak adlandırılan
bir kitle olußturabilir. Bazı tümörler
hissedilebilmesine karßın, bazıları hissedilemez.
Bazı tümörler iyi huylu (kanser olmayan), bazıları
ise kötü huylu (kanser) tümörlerdir.

Baßlangıçta kanser, olußtu©u yerde büyür. Bu
birincil kanser olarak adlandırılmaktadır. Birincil
kanser belirtilere yol açacak ölçüde büyüyebilir.
Bazı kanserli hücreler daha sonra birincil
tümörden ayrılarak kan ya da lenf dolaßımı aracılı©ı
ile vücudun di©er bölümlerine yayılabilirler. Bu
hücreler, vücudun di©er bölümlerinde yeni
kanserler olußturabilirler. Bu kanserler ikincil
kanserler ya da metastaz (yayılma) olarak
adlandırılmaktadır. Bazen kißi, ikincil kanserin
belirtileri ortaya çıkıncaya kadar kanser oldu©unun
farkına varmaz.
Kanser hemen hemen vücudun her yerinde
olabilir. Kan ve lenf dokularında kanser gelißebilir.
Kanser kißiden kißiye ‘geçen’ bir hastalık de©ildir.
Birçok kißi kansere yakalanmakta ve yarısından
fazlası yaßamlarını sürdürmektedir. Kanser her
ülkeden, ırktan ve dinden kißiyi etkiler.
Avustralya’da yaklaßık her üç kißiden biri kanserden
etkilenmektedir.
Kanser olan herkes, varolan en iyi tedavi ve destek
hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir.
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What is cancer?
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