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Ung th là gì?

Bnh ung th có th xut hin  bt k phn nào trên c th. Nó bt u khi các t bào phát trin vt mc kim
soát và chèn ln các t bào bình thng. iu này làm cho c th khó hot ng nh bình thng.

Ung th có th c iu tr rt tt  nhiu ngi. Thc t, hin ti s ngi tr li có cuc sng bình thng sau khi c iu
tr ung th là nhiu hn bao gi ht.

Di ây chúng tôi s gii thích ung th là gì và c iu tr nh th nào.

Quý v s tìm thy mt danh sách lit kê và nh ngha các thut ng v bnh ung th  cui cun s tay
này.

Thông tin c bn v bnh ung th

Ung th không ch là mt bnh.

Có nhiu loi ung th, ch ó không ch là mt bnh n thun. Ung th có th bt u  phi, vú, i tràng, hoc
thm chí trong máu. Các loi ung th u ging nhau  mt s phng din, nhng khác nhau  cách
phát trin và lan rng.

Các loi ung th ging nhau nh th nào?



Các t bào trong c th chúng ta u phi làm nhng công vic nht nh. Nhng t bào bình thng
phân chia mt cách có trt t. Chúng cht i khi b yu hoc b tn thng, và các t bào mi th ch ca
chúng. Ung th xy ra khi các t bào bt u phát trin vt mc kim soát. Các t bào ung th tip tc
phát trin và to ra các t bào mi. Chúng chèn ln các t bào bình thng. iu này gây ra các vn  
phn c th ni mà ung th xut hin.

T bào ung th cng có th lan rng sang các phn khác ca c th. Ví d, các t bào ung th trong
phi có th di chuyn n xng và phát trin  ó. Khi các t bào ung th lan rng, hin tng này c gi là di
cn. Khi ung th phi lan n xng, nó vn c gi là ung th phi. i vi bác s, các t bào ung th trong
xng nhìn vn ging nh các t bào ung th trong phi. Ung th không c gi là ung th xng tr khi nó
bt u t trong xng.

Các loi ung th khác nhau nh th nào?

Mt s loi ung th phát trin và lan truyn nhanh. Mt s loi khác phát trin chm hn. Các bnh ung
th khác nhau cng áp ng vi vic iu tr theo nhng cách khác nhau. Mt s loi c iu tr tt nht bng
phu thut; nhng loi khác áp ng tt hn khi dùng loi thuc c gi là hóa tr. Ngi ta thng s dng 2
hay nhiu bin pháp iu tr  có c kt qu tt nht.

Khi mt ngi nào ó b ung th, bác s s cn tìm hiu xem ó là loi ung th nào. Nhng ngi b ung th
cn c iu tr bng phng pháp có hiu qa cho loi ung th ca h.

Khi u là gì?

Hu ht các bnh ung th hình thành mt cc u c gi là khi u hoc bu. Nhng không phi tt c các cc
u u là ung th. Bác s s ly ra mt phn ca khi u và kim tra nó  tìm hiu xem có phi là ung th
không. Nhng cc u mà không phi là ung th c gi là lành tính. Nhng cc u mà là ung th c gi là
ác tính.

Có mt s loi ung th, nh bnh bch cu (ung th máu), không hình thành các khi u. Ung th này
phát trin trong các t bào máu hay t bào khác ca c th.

“Khi bn nhn c tin mình b ung th, có mt ni s hãi dâng lên trong bn. Lúc ban u,
tht khó khn  ngh v bt k iu gì khác ngoài chn oán bnh ca mình. ó là iu u tiên
bn ngh n mi sáng thc gic. Tôi mun nhng ngi b ung th bit rng tình cnh này s
khá hn. Vic nói chuyn v bnh ung th s giúp bn i phó vi nhng tt c nhng cm xúc
mi ca mình. Hãy nh, vic bn thy bun bã là iu bình thng.” – Delores, ngi ã khi
bnh ung th

Ung th ca quý v  giai on nào?



Bác s cng cn tìm hiu xem bnh ung th ca quý v ã lan rng cha, và nu có thì lan xa n âu. iu
này c gi là giai on ung th. Quý v có th nghe thy ngi khác nói rng h b ung th giai on 1 hoc
giai on 2. Vic nm bt c giai on ca bnh ung th giúp bác s quyt nh phng pháp iu tr tt nht.

i vi mi loi ung th có nhng xét nghim có th c thc hin  tìm ra giai on ca ung th. Nói chung thì
các giai on thp hn (chng hn nh giai on 1 hoc 2) có ngha là ung th cha lan rng. Các giai
on cao hn (chng hn nh giai on 3 hoc 4) có ngha là ung th ã lan rng hn. Giai on 4 là giai
on cao nht.

Hãy yêu cu bác s gii thích cho quý v v giai on ung th ca mình và iu ó có ngha là gì.

Bnh ung th c iu tr nh th nào?

Các phng pháp iu tr ph bin nht i vi ung th là phu thut, hóa tr và x tr.

Phu thut có th c thc hin  ct b ung th. Bác s cng có th ct i mt s hoc toàn b phn c th b nh
hng bi bnh ung th. i vi ung th vú, mt phn (hoc toàn b) vú có th b ct b. i vi ung th tuyn tin
lit, tuyn tin lit có th b ct b. Phu thut không c s dng cho tt c các loi ung th. Ví d, các loi ung
th máu nh bnh bch cu c iu tr tt nht bng thuc.

Hóa tr (vit tt ca hóa cht tr liu) là vic s dng các loi thuc  tiêu dit t bào ung th hoc làm chm s
phát trin ca chúng. Mt s hóa cht có th c a vào c th bng phng pháp IV (truyn vào tnh mch
qua mt cây kim), và nhng hóa cht khác là di dng viên thuc ung. Do thuc hóa tr i n gn nh
tt c các b phn ca c th, cách iu tr này có ích i vi bnh ung th ã lan rng.

X tr cng c s dng  tiêu dit hoc làm chm s phát trin ca t bào ung th. Phng pháp này có th c
s dng mt mình hoc cùng vi phu thut hay hóa tr. Liu pháp x tr c thc hin ging nh là chp X-
quang. Hay ôi khi bác s t mt "ht ging"  ni b ung th  phát ra bc x.

"iu giúp ích cho tôi là dành thi gian  nhìn li và nm bt bc tranh toàn cnh. Vic
tìm gii áp cho nhng câu hi ca mình ã giúp tôi a ra quyt nh úng n. Tôi ã làm
nhng gì tôi mun và cn phi làm. Tôi ch làm nhng gì giúp tôi cm thy thoi mái, ch
không phi nhng gì ngi khác bo tôi cn phi làm  c thoi mái."

– Kevin, ngi ã khi bnh ung th

Phng pháp iu tr nào là tt nht cho tôi?

Cách iu tr ung th cho quý v tùy thuc vào phng pháp nào là tt nht cho quý v. Mt s loi ung
th áp ng tt hn vi phu thut; nhng loi khác áp ng tt hn vi hóa tr hay x tr. Bc u tiên  bit c phng
pháp iu tr nào là tt nht cho quý v là xác nh xem quý v b loi ung th gì.



Bác s cng s xét n giai on ung th ca quý v  quyt nh phng pháp iu tr tt nht. Ung th giai on 3
hoc 4 có kh nng áp ng tt hn vi các phng pháp tr liu toàn thân, nh hóa tr.

Sc khe và nhng ý mun ca quý v trong vic iu tr cng là mt phn trong vic quyt nh phng pháp
iu tr ung th. Không phi tt c các phng pháp iu tr u có tác dng cho loi ung th ca quý v, vì vy
hãy hi v các la chn phù hp cho quý v. Và phng pháp iu tr nào cng u có phn ng ph, vì vy
hãy hi v nhng gì có th xy ra vi mi phng pháp.

ng ngi t câu hi. Quý v có quyn c bit là các phng pháp iu tr nào có kh nng cha tr ung th tt
nht cng nh các phn ng ph có th gp phi.

Ti sao iu này xy n vi tôi?

Nhng ngi b bnh ung th thng hi, "Tôi ã làm gì sai?" hay "Ti sao li là tôi?" Các bác s cng
không bit chc nguyên nhân gây ra ung th là gì. Khi bác s không th cho bit mt nguyên
nhân, mi ngi có th có nhng ý tng riêng ca h v lý do ti sao iu ó xy ra.

Mt s ngi ngh rng h ang b trng pht vì mt iu gì ó mà h ã làm hoc không làm trong quá kh.
Hu ht mi ngi t hi rng h ã làm iu gì mà gây ra bnh ung th.

Nu quý v ang có nhng cm xúc này, quý v không n c. Rt nhiu ngi b ung th cng có nhng
suy ngh và nim tin nh vy. Quý v cn phi bit rng ung th không phi là mt s trng pht cho nhng
hành ng trong quá kh ca quý v. Hãy c gng không t trách mình hay tp trung tìm kim nhng
cách mà áng l quý v ã ngn chn c ung th. Ung th không phi là li ca quý v, và hu nh không
bao gi có cách  tìm ra nguyên nhân gây ra bnh. Thay vào ó, hãy tp trung vào vic chm
sóc tt cho mình bây gi.

Hip Hi Ung Th M (American Cancer Society) có th cho quý v bit thêm v bnh ung th và
vic iu tr ung th. Hãy gi s 1-800-227-2345 bt k lúc nào, ngày hay êm.

Làm th nào  nói chuyn vi ngi thân ca quý v v ung th

Nói chuyn v bnh ung th có th rt khó khn, dù là vi nhng ngi thân ca quý v. Bit mình b ung
th có th dy lên nhiu cm xúc, nh bun phin, gin d và s hãi. ôi khi ch vic hiu rõ bn thân mình
ang cm thy nh th nào cng rt khó, hung chi vic chia s nhng cm xúc ca quý v vi ngi khác.

Ngi thân ca quý v có th cng gp khó khn khi nói v bnh ung th. Tht không d dàng gì  h bit
cách la li nói sao cho quý v cm thy nh nhàng hn hoc  giúp quý v.

Di ây là vài li khuyên  giúp quý v và ngi thân ng u vi bnh ung th:



Nên nói vi gia ình và bn bè ca quý v v bnh ung th ca mình ngay khi quý v cm thy sn
sàng tinh thn  chia s tin tc này. Sm hay mun, tt c h s bit v bnh ung th ca quý v. H có
th cm thy b tn thng hay không c tin tng nu h nghe tin ó t ngi khác.

●

Khi nói chuyn vi h, gii thích v loi bnh ung th ca quý v và cách iu tr bnh. Nh cho h bit
rng không ai có th b lây bnh t quý v.

●

Hãy  cho bn bè và gia ình giúp  quý v, và cho h bit quý v cn giúp  nhng gì. Nu quý v
cn c a n vn phòng bác s hay bnh vin, nói cho h bit. Nu quý v cn giúp  vic nhà, cng
nên nói cho h bit. Có th có nhng lúc quý v không chc mình cn gì. iu ó không sao c.
C bo cho h bit rng quý v không chc, nhng s cho h bit khi quý v có vic cn.

●

Hãy chia s nhng cm xúc ca quý v vi nhng ngi gn gi nht. iu này có th không h d dàng,
nhng có th là mt cách rt quan trng  c h tr khi quý v cn nht. Nu quý v gp khó khn khi
nói v cm xúc ca mình, quý v có th tìm mt nhóm h tr hoc mt nhà t vn sc khe tâm thn 
giúp quý v.

●

Nu mt ngi bn hoc ngi thân trong gia ình hay bo "vui lên" khi quý v ang cm thy bun
phin hay m yu, quý v có th yêu cu h ch lng nghe thay vì khuyên bo quý v phi làm gì.
ôi khi quý v ch cn chia s v nhng gì ang xy ra mà không cn nhn li li khuyên.

●

Nu có ai ó không mun nói chuyn v các cm xúc ca quý v, ng cm thy bun phin. Th nói
chuyn vi ngi khác bit lng nghe quý v nói.

●

Có th quý v s không làm c mt s hot ng quý v vn làm trc khi b ung th. Nu vy, hãy cho
gia ình và bn bè bit.

●

iu tt nht là gia ình và bn bè ca quý v vn tip tc hot ng nh trc khi quý v b ung th. H
không nên cm thy có li khi làm vic ó.

●

Nu quý v ang cm thy bun hay chán nn, hãy nói chuyn vi bác s, y tá, hoc ngi lãnh o
tôn giáo. Quý v cng có th gi cho Hip Hi Ung Th Hoa K theo s 1-800-227-2345.

●

“Ln u tiên bn nói ra câu, ‘tôi b ung th’ là ln khó khn nht. Bn càng nói câu ó
nhiu ln thì s càng cm thy d dàng nói ra hn. Tôi càng nói chuyn nhiu v bnh
ung th vú ca tôi, tôi càng cm thy d dàng chp nhn nhng gì tôi ã tri qua hn. Tht
ngc i khi ôi khi tôi chia s v ung th ca tôi vi mt ngi nào ó ri chính tôi phi ng viên
cho h thay vì ngc li."

– Helen, ngi ã khi bnh ung th

Nhng thut ng v ung th mà quý v có th nghe thy

Di ây là nhng thut ng mà quý v có th nghe nhóm chm sóc sc khe cho quý v nhc n.

Lành tính (benign): mt khi u nhng không phi ung th



Sinh thit (biopsy): ly mt phn mô  xem có các t bào ung th bên trong không

Ung th (cancer): mt t c s dng  mô t hn 100 bnh trng trong ó các t bào phát trin ngoài mc
kim soát; hoc mt khi u b ung th

Hóa tr (chemotherapy): vic s dng các loi thuc  iu tr bnh. T này thng c s dng  ch các loi
thuc dùng  iu tr ung th. ôi khi nó c gi tt là “chemo.”

Ác tính (malignant): b ung th

Di cn (metastasis/metastasized): s lan rng ca các t bào ung th n các vùng xa ca c th
thông qua h thng bch huyt hoc máu

Bác s ung bu (oncologist): bác s chuyên iu tr nhng ngi b ung th

X tr (radiation therapy): vic s dng các tia có nng lng cao, nh tia X-quang,  iu tr ung th

Thuyên gim (remission): khi các du hiu hoc triu chng ca bnh ung th bin mt hoàn toàn
hay mt phn

Giai on (stage): mt t  ch vic bnh ung th ã lan rng cha, và nu có thì lan n âu

Làm cách nào  tôi bit thêm v bnh ung th ca mình?

Nu quý v có câu hi v bnh ung th hoc cn giúp   tìm ngun tr giúp trong khu vc ca quý v, vui
lòng gi Hip Hi Ung Th Hoa K (American Cancer Society) theo s 1-800-227-2345 bt c lúc
nào, ngày hay êm. Quý v cng có th vào trang web ca chúng tôi, www.cancer.org,  bit
thêm thông tin.
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