enാണ് a ബുദം
ശരീരേകാശ
നിയ nണമിലാെത aമിതമായി വിഭജിc െപരുകുnത തരം േരാഗ െളയാണ് a ബുദം
enു പറയുnത്. iതിന് മ ശരീരകലകളിേലk് പകരുnതിനുll േശഷിയു ട്. a ബുദം enത് oരു
േരാഗെt മാ തമല മറിc് സമാനസ ഭാവമുll oരു കൂ ം േരാഗ െള വിവരിkുn പദമാണ്. 100 aധികം
വ ത ത തരം a ബുദമു ട്. മിkവാറും a ബുദ െള, aവ ആരംഭിkുn ശരീഭാഗtിെn aെല ി
ശരീരേകാശ iനtിെn േപരിലറിയെpടുnു. uദാഹരണtിനു മാറിടtി ആരംഭിkുn a ബുദം
തനാ ബുദം enറിയെpടുnു. രk, ലസികാ വ ൂഹ ളിലൂെട a ബുദേകാശ
k് ശരീരtിെn മ
ഭാഗ ളിേലk് പടരാ സാധിkും.
a ബുദം eെnnു തിരിcറിയുക
മനുഷ ശരീരം േകാശ ളാ നി മിതമാണ്. േകാശ ളാണ് eലാ ൈജവ രൂപ ള െടയും ഘടനാപരവും
പവ tനപരവും ൈജവപരവുമായ ഘടകം. eലാ a ബുദ ള ം േകാശ ളിലാണ് ആരംഭിkുnത്.
a ബുദtിെn െപരുമാ ം മനsിലാkുnതിനു നമുk് സാധാരണ േകാശ
a ബുദകാരിയായ
േകാശ ളായി മാറുn പരിവ tനം മനsിലാേk ടതു ട്. ഈ പരിവ tനം േകാശവള cയുെട വിഭജന
പി കിയകളിലാണ് സംഭവിkുnത്.
സാധാരണ ശരീര േകാശ
സ ാഭാവിക രീതിയി വളരുകയും പിളരുകയും നശിkുകയും െചy nു. oരു
വ kിയുെട ജീവിതtിെn ആദ വ ഷ ളി വ kിയുെട വള c സംഭവിkുnതിനു േവ ടി
ശരീരേകാശ
േവഗtി വിഭജിkെpടുnു. വ kിk് പായപൂ tിയായതിനു േശഷം
uപേയാഗശൂന മായേതാ തകരാറുllേതാ aെല ി മരിkുnേതാ ആയ േകാശ െള പുനsാപിkുnതിനു
േവ ടി മാ തമാണ് േകാശവിഭജനം നടkുക. enിരുnാലും ചിലേpാ ഈ സാധാരണ പ കിയ
aസ ാഭാവികമാകുnു. ശരീരtിെn oരു ഭാഗtുll േകാശ
നിയ nണമിലാെത
െപരുകാനാരംഭിkുേmാ a ബുദം ആരംഭിkുnു. oരു േകാശtിെn ജനിതക രൂപtിനു (DNA) തകരാ
സംഭവിkുകേയാ വ ത ാസം വരികേയാ െചy കയും സ ാഭാവിക േകാശവള cേയയും വിഭജനെtയും
ബാധിkുn വ തിയാന
k് കാരണമാകുകയും െചyാം. i െന സംഭവിkുേmാ േകാശ
യഥാസമയം മരിkാെതയാകുകയും ശരീരtിനു ആവശ മിലാtേpാ പുതിയ േകാശ
രൂപെpടുകയും
െചy nു. aധിക േകാശ
ട ൂമ enറിയെpടുn ശരീരകലകള െട oരു പി tിനു രൂപം ന കാം.
eലാ ട ൂമറുകള ം a ബുദകാരികളല; ട ൂമറുക ബിൈന aെല ി മാലിgn് iവയിേലെത ിലും
onാകാം. aവ മിkവാറും സാഹചര
ളി നീkം െചyാ സാധിkുnതും വീ ടും
ആവ tിkെpടാtതുമാണ്. ബിൈന ട ൂമറുകളിെല േകാശ
ശരീരtിെn മ ഭാഗ ളിേലk്
പരkുnില.
മാലിgn് ട ൂമറുക a ബുദകാരികളാകാം. ഈ ട ൂമറുകളിെല േകാശ
സമീപtുll ശരീരകലകളി
aതി കമിc കയറുകയും ശരീരtിെn മ ഭാഗ ളിേലk് വ ാപിkുകയും െചy nു. a ബുദേകാശ
രk പവാഹtിേലാ ലസികാവ ൂഹtിേലാ പേവശിkുേmാ േകാശ
k് ശരീരtിെn മ
ഭാഗ ളിേലk് സ ചരിkാ സാധിkും. aവിെട aവ വളരാനാരംഭിkുകയും സാധാരണ
ശരീരകലക kു പകരം പുതിയ ട ൂമറുക രൂപെpടുtുകയും െചy nു. ഈ പ കിയെയ മ ാ ടുസിസ്
enു വിളിkുnു. ചില a ബുദ
ട ൂമറുക u ടാkുnില. uദാഹരണമായി രkാ ബുദം
asിമjേയയും രkെtയും ബാധിkുn a ബുദമാണ്.

e

െനയാണ് a ബുദtിെn േരാഗനി ണയം നടtുnത്?

േനരെtയുll േരാഗനി ണയവും ചികിtയും േരാഗം േഭദമാകുnതിനുll സാധ ത വ dിpിkുnു. ചില
iനം a ബുദ
- ച mം, തനം, വായ്, വൃഷണം, മൂ താശയം, ഗുദം enിവിട ളിലു ടാകുn
a ബുദം ലkണ
വഷളാകുnതിനു മു പായി sിരമായ സ യം പരിേശാധനയിലൂെടേയാ മ
പരിേശാധനാ രീതികളിലൂെടേയാ ക െടtാ സാധിkും. മിkവാറും സാഹചര
ളി a ബുദം
ക െടtുnതും േരാഗനി ണയtിലൂെട sിരീകരിkുകയും െചy nത് oരു ട ൂമ u ടാകുേmാേഴാ മ
േരാഗലkണ
കാണെpടുകേയാ െചy േmാഴാണ്. ചില സാഹചര
ളി a ബുദം മ
േരാഗാവsക വിലയിരുtുnതിെnേയാ ചികിtിkുnതിെnേയാ ഭാഗമായി ആക മികമായി
േരാഗനി ണയം െചyെpടാറു ട്.
a ബുദേരാഗനി ണം ആരംഭിkുnത് വിശദമായ oരു ശാരീരിക പരിേശാധനയിലൂെടയും വ kിയുെട
പൂ
മായ ചികിtാചരി തtിെn വിലയിരുtലിലൂെടയുമാണ്. േരാഗനി ണയtിനുll വിശ ാസ തയുll
മാ g ളി iനി പറയുnവ u െpടുnു:
a) a ബുദtിെn സാധ മായ സാnിധ ം സൂചിpിkുn aസ ാഭാവികതക ക െടtുnതിനായി
രktിെnയും മൂ തtിെnയും മലtിെnയും ലാബ് പരിേശാധനക
b) e സ്-േറയും, കംപ ൂ ഡ് േടാേമാ ഗഫി (സിടി), മാg ിക് െറസണ സ് iേമജി ് (eംആ ഐ),
a ടാെസൗ ട്, ൈഫബ -o ടിക് േകാp് പരിേശാധനക enിവ aട ുn iേമജി ്
പരിേശാധനക
iേമജി ് മാ g
േഡാk മാെര a ബുദtിെn sലവും വലുpവും നി ണയിkുnതി
സഹായിkുnു. a ബുദേരാഗനി ണയം sിരീകരിkുnതിനായി oരു ബേയാ സി നടtെpടുnു:
സംശയാ പദമായ ട ൂമറി നിnും ശരീരകലയുെട സാmി ശ ത കിയkു സമാനമായി നീkം
െചy കയും a ബുദ േകാശ ള േടാ enു സൂk്മദ ശിനി uപേയാഗിc പരിേശാധിkുകയും
െചy nു.
a ബുദ നി ണയം enാ enാണ്?
േരാഗലkണ ളിലാt ആള കളി a ബുദമു േടാ enറിയുnതിനു (aെല ി a ബുദtിേലkു
നയിkാവുn aവsകള േടാ enറിയുnതിന്) േവ ടി നടtുn പരിേശാധനെയ a ബുദ നി ണയം
enു വിളിkുnു. a ബുദനി ണ പരിേശാധന േഡാk മാെര ചില തരം a ബുദ
േനരെt
ക െടtുnതിനും ചികിtിkുnതിനും സഹായിkുnു. ചില തരം a ബുദം ലkണ
u ടാകുnതിനു കാരണമാകുnതിനു മു പ് തെn ക െടtാ സാധിkും. സാധാരണയായി േനരെt
േരാഗനി ണയം നടtെpടുേmാ a ബുദ ചികിt കൂടുത ഫല പദമാകും . enിരുnാലും eലാtരം
a ബുദ
kും നി ണയ പരിേശാധനകളില. ചില പരിേശാധനക നി dി ജനിതക
aപകടസാധ കള llവ kു േവ ടി മാ തമുllതാണ്.
iനി പറയുn തരം a ബുദ ളി sിരമായ േരാഗനി ണ പരിേശാധനകള ം / വിലയിരുtലുകള ം
മരണനിരk് ഗണ മായി കുറ kുnുെവn് ഗേവഷണ
ക െടtിയി
ട്:

•
•
•

തനാ ബുദം
ക ഠനാള a ബുദം
കുടലിലു ടാകുnതും മലാശയtിലു

ടാകുnതുമായ a ബുദം

a ബുദ aവേബാധം, മു കൂ ി ക െടtുnതിനുll പരിേശാധനക , യഥാകാലtുll ചികിt
enിവ k് ജീവ രkിkുnതിനും േരാഗികള െടയും കുടുംബtിെnയും ജീവിത നിലവാരം
െമcെpടുtുnതിനും സാധിkും.
a ബുദtിനുll ചികിtകെളെnാെkയാണ്?
a ബുദtിെn തരtിനും ഘ tിനുമനുസരിc് ചികിtക a ബുദം iലാതാkുnതിേനാ a ബുദ വള c
iലാതാkുnതിേനാ ശമിkുnു. ഈ ശമ ളി ശ ത കിയ, േറഡിേയഷ ചികിt, കീേമാെതറാpി, ചില
സാഹചര
ളി േഹാ േമാ ചികിt aെല ി iമ ൂേണാ െതറാpി enിവ u െpടുnു. a ബുദം
പരിേശാധനയി െതളിയാതിരിkുേmാ േരാഗി െറമിഷനി aഥവാ താ kാലിക േരാഗശമനtി ആെണnു
പറയെpടുnു. സാധാരണയായിa ചുവ ഷേമാ aതി കൂടുതേലാ a ബുദമിലാെത ജീവിkുn
േരാഗിക k് േരാഗവിമുkി വnതായി കണkാkെpടുnു. ചില a ബുദ
ചികിtിc േഭദമാkാ
സാധിkിെല ിലും eലാം ചികിtിkാ സാധിkുnതാണ്. പല സാഹചര
ളിലും േരാഗാവs
െമcെpടാറു ട്.

a ബുദെtkുറിc ll an വിശ ാസ
1. നി
a ബുദം കാരണം മരിkുnതിനുll സാധ ത eലാ വ ഷവും വ dിc വരുnു
aടുtകാലtായി കൂടുത ആള ക k് a ബുദമു െടnു േരാഗനി ണയം െചyെpടുnു. പെk
ൈവദ ശാ തപരമായ പുതിയ ക െടtലുകള ം വികാസവും േരാഗെt aതിജീവിkുnതിെn
നിരkും a ബുദേരാഗികള െട െമാttിലുll ജീവിത നിലവാരെtയും െമcെpടുtിയിരിkുnു.
eലാ a ബുദ ള െടയും a ചു വ ഷkാലെt )സംേയാജിത aതിജീവനനിരkുക കഴി
മൂnു ദശക ളായി sിരമായി െമcെpടുnു. a ബുദമു െടnു േരാഗനി ണയം െചyെp 60
ശതമാനം ആള കള ം a ചു വ ഷtിനു േശഷവും ജീവിതം തുടരുnു. in യിെല െമാtം
ജനസംഖ വ dിcി
െട ിലും a ബുദം കാരണം മരിkുn ആള കള െട e tി
നിരnരമായ കുറവു ടായി
ട്.
2. നി
k് പുകവലി കാരണം a ബുദമു ടാകുnതിനുll സാധ തേയkാ വലുതാണ്
നഗര ളിെല anരീഷമലിനീകരണം കാരണം a ബുദമു ടാകുnതിനുll സാധ ത.
anരീഷമലിനീകരണമുll oരു നഗരtിെല വായു കാരണം a ബുദമു ടാകുnതിനുll സാധ ത
സിഗര ് വലിkുnതു െകാ ട് aെല ി മെ ാരാ സിഗര വലിkുnതുമായി നിരnരം
സm ktിലാകുnതു െകാ ട് a ബുദമു ടാകുnതിനുll സാധ തേയkാ വളെര കുറവാണ്.
കണkുക യാഥാ t ം െതളിയിkുnു: ഏകേദശം 10 9 ശ ാസേകാശ a ബുദവും aെല ി 87
ശതമാനം a ബുദവും പുകവലി കാരണേമാ മെ ാരാ പുകവലിkുnതുമായുll നിരnര
സm kം കാരണേമാ u ടാകുnതാണ്.
3. നി
k് a ബുദമു െടn് േരാഗനി ണയം െചyെp ാ മിkവാറും നി
േരാഗം കാരണം
മരണമടയും
a ബുദം oരു മരണശിkയല. ഫല പദമായ നിരവധി ചികിtക ലഭ മാണ്. യഥാ ttി
a ബുദബാധിതരായ 60% ആള കള ം പാരംഭേരാഗനി ണയtിനു േശഷം a ചു വ ഷേമാ
aതി കൂടുതേലാ aതിജീവിkുnു.
4. a ബുദം പക c വ ാധിയാണ്
a ബുദം പക c വ ാധിയല (സm ktിലൂെട oരു വ kിയി നിnും മെ ാരു വ kിയിേലk്
പകരുn onല.). enിരുnാലും ൈവറസുക കാരണം ചില a ബുദം u ടാകാറു ട്. ഹ ൂമ
പാpിേലാ ൈവറസ് (ec്.പി.വി) enത് ൈലംഗികമായ സം കമിkുn ക ഠനാള a ബുദം, ഗുദ
a ബുദം enിവയുെടയും കഴുtിലും തലയിലും ക ടു വരുn ചില iനം a ബുദ ള െടയും
aപകട സാധ തവ dിpിkുn ൈവറsാണ്. aേത സമയം െഹpൈ ിസ് ബി, െഹpൈ ിസ് സി
enിവ േരാഗാണു ബാധയുll സൂചികളിലൂെടയും ൈലംഗിക പവ tന ളിലൂെടയും പകരുnു.
iതിന് കരളി a ബുദമു ടാകുnതിനുll സാധ ത വ dിpിkാ സാധിkും

5. െമാൈബ

േഫാണുക k് തലേcാറി

a ബുദമു

ടാkാ

സാധിkും

െമാൈബ േഫാണുകളി നിnും aെല ി മ വ kിഗത uപേയാഗtിനുll iലേ kാണിക്
uപകരണ ളി നിnും പുറെpടുn iലേ kാമാg ിക് ഫീ ഡുകള മായുll സm kം
a ബുദമു ടാകുnതിനു കാരണമാകുെമnതിനു iതു വെര വിശ സനീയമായ െതളിെവാnും
ലഭിcി ില. സമീപകാലtു നടn oരു പഠനം െമാൈബ േഫാണുക ദശക േളാളം
uപേയാഗിcാലും uപേയാkാk k് വ ത ത തരം a ബുദ ള ടാകുnതിനുll സാധ ത
വ dിkുnിെലnു ക െടtി. കൂടുത ഗേവഷണ
നടnുെകാ ടിരിkുnു െട ിലും iേpാ
aപകടസാധ ത പരിമിതമാെണnു കാണാം.
6. a ബുദചികിt സാധാരണയായി aസുഖേtkാ

േമാശമാണ്.

കീേമാെതറാpിയും േറഡിേയഷനും േപാെലയുll a ബുദ ചികിtക k് സുഖകരമലാtതും
aപകടകരമാേയkാവുnതുമായ ചില പാ ശ ഫല ള െടnുllത് വ kമാെണ ിലും
aടുtകാലtുll പുതിയ ക െടtലുക പല കീേമാെതറാpി മരുnുകള ം േറഡിേയഷ
മരുnുകള ം മു കാല ചികിtകേളkാ oരുപാട് െമcെp രീതിയി സ ീകരിkെpടുnതിനു
കാരണമായി. തീ വമായ ഓkാനം, ഛ dി, മുടിെകാഴിcി . ശരീരകലക kു ടാകുn kതം
enിവ inെtkാലt് a തയധികം സംഭവിkാറില. ഓേരാ േരാഗിയുെട കാര tിലും
ചികിtകള െട aറിയെpടുn aപകടസാധ തകള ം പാ ശ ഫല ള ം ചികിtയുെട പതീkിത
ഗുണ ള മായി സമതുലനം െചyാ ഓേ ാളജിs ക ശമിkുnു.
െത ായ വിവര ളിലൂെട വഴിെത ിേpാകുnതിനുll aപകട സാധ ത eലാവ kുമു ട്. oരു പുതിയ
വിവരം aടിsാനമാkി പവ tിkുnതിനു മു പ് വിശ സനീയമായ oരു േക ntി നിnും വിവരം
sിരീകരിkുnത് പധാനമാണ്.
aടിkുറിp്
നി
വായിkുn eലാം ശരിയാെണn് oരിkലും കരുതരുത്. ആേരാഗ സംബnമായ ഏതു
വിവര ളിലും മാ g ളിലുെമn േപാെല, പുതിയ വിവരം െതളിവുകെള ആ ശയിc llതാെണn് നി
aേന ഷിc റp് വരുേt ടതു ട്.
oരു u പnം പഠനവിേധയമാkിയതാെണnുll aവകാശവാദ
വിശ സിkരുത്. - സ യം പഠനഫല
കാണുക aെല ി നി ള െട െഹ t് െകയ ദാതാവുമായി സംസാരിkുക. നി
ശരിയായ രീതിയി
കാര
മനsിലാkിയ oരു െഹ t് െകയ uപേഭാkാവാെണ ി , ഏതു a ബുദമാണ് കഥക kും
വിശ ാസ
kും കാരണമാകുnെതnും ഏതു a ബുദമാണ് യാഥാ t tിലധി ിതെമnും തിരിcറിയാ
സാധിkും.
െറഫറ സ്:
a)
b)
c)
d)
e)

United States National Institute of Health (www.cancer.gov)
American Cancer Society (www.cancer.org)
WebMD Online dictionary (www.webmd.com)
Planet Cancer (http://www.planetcancer.org/)
Cancer.net (http://www.cancer.net )

