Vì sao chúng ta bị ung thư
Các
ung
gây
đầu

bạn đã hiểu rõ về
thư - nguyên nhân
chết người hàng
thế giới chưa?

Mới đây, ca sĩ Trần Lập
vừa bất ngờ chia sẻ
thông tin mắc ung thư
đại trực tràng trên trang
cá nhân của mình dư
luận không khỏi bàng
hoàng.
Đã bao giờ bạn tự hỏi
ung thư thực chất là gì
chưa? Hãy cùng tìm
hiểu lời giải qua bài viết
dưới đây nhé!
Ung thư hình thành như thế nào
Ung thư (cancer) là tên dùng chung để mô tả một nhóm các bệnh phản ảnh
sự đột biếncủa tế bào. Thông thường, các tế bào sẽ tuân theo một quy trình:
phát triển, phân chia thành tế bào mới rồi chết đi.
Nhưng tế bào ung thư thì khác - chúng là những tế bào… bất tử. Thay vì chết
đi, tế bào ung thư sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, xâm lấn các mô ở gần (xâm lấn
cục bộ) hay ở xa (di căn) qua hệ thống bạch huyết hay mạch máu.
Ung thư không chỉ là một bệnh mà là nhiều bệnh. Ước tính hiện nay có hơn
100 loại ung thư khác nhau.
Tại sao ung thư lại gây chết người?
Di căn là nguyên nhân gây tử vong chính của ung thư. Nhưng tại sao lại thế?

Đó là vì tế bào ung thư khi
di căn tạo thành các khối u
mới, xâm lấn các tế bào
bình thường. Điều này
đã làm tê liệt và ngăn cản
các cơ quan trong cơ thể
vận hành, dẫn đến việc cơ
thể suy kiệt, đau đớn và
bất lực trước các bệnh tật
khác, cuối cùng dẫn đến
hệ quả tất yếu là tử vong.

Vì sao chúng ta bị ung thư?
Với sự phát triển của y học ngày nay, chúng ta đã xác định được khá nhiều
nguyên nhân có thể gây ra ung thư, được chia thành tác nhân bên trong và
bên ngoài.
Yếu tố bên trong
Chính là yếu tố di truyền. Một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung
thư nguyên bào võng mạc mắt… hình thành từ các gene bị lỗi và các gene
này sẽ được di truyền qua từng thế hệ.
Ngoài ra, nội tiết tố quá dồi dào đôi khi cũng kích hoạt các loại ung thư, đặc
biệt là ở nữ giới như ung thư vú, ung thư cổ tử cung…

5 - 10% số ca mắc ung thư là do di truyền

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5 - 10% ung thư là do các nguyên nhân này.
Yếu tố bên ngoài
90% các trường hợp ung thư ngày nay đều do tác động từ yếu tố bên ngoài.
Đầu tiên phải kể đến thuốc lá - nguyên nhân chủ yếu gây ung thư phổi, với tỉ
lệ lên tới 90%. Hút thuốc cũng là thủ phạm cho khoảng 30% tổng số các
trường hợp ung thư, như thanh quản, cổ, dạ dày, thận, bàng quang, tụy…
Khói thuốc là một trong những
nguyên nhân chính gây ung thư
Chế độ ăn uống không hợp lý cũng
có thể gây ung thư. Theo tổ chức y
tế thế giới WHO, việc tiêu thụ quá
nhiều thịt đỏ và thịt hun khói sẽ
làm tăng nguy cơ ung thư đại trực
tràng, ruột và dạ dày.

Việc tiếp xúc trực tiếp với các loại
bức xạ như UV (có trong ánh sáng
Mặt trời), tia X, tia gamma… sẽ
tăng nguy cơ gây ung thư da,
tuyến giáp và tủy xương

Tiếp xúc trực tiếp với ánh Mặt trời
làm tăng nguy cơ ung thư da
Cuối cùng là các tác nhân đến
từ virus và vi khuẩn. Ví dụ như
virus HPV có thể gây ung thư cổ
tử cung, Virus viêm gan B gây
ung thư gan, hay Epstein-Barr,
virus gây bệnh bạch cầu ở người.

Bên cạnh đó cũng phải nhắc đến lối sống
không lành mạnh. Sử dụng nhiều rượu bia
hay đồ uống có cồn có thể gây ung thư gan
và đường tiêu hóa.
Ngoài ra, việc ăn uống không lành mạnh,
thiếu thể dục thể thao có thể gây thừa cân,
khiến phụ nữ sản sinh thừa hormone, làm
tăng nguy cơ mắc các bệnh như ung thư
vú, ung thư cổ tử cung...
Kết
Bài viết này nhằm giúp các bạn có một cái nhìn rõ hơn về ung thư - nguyên
nhân gây tử vong hàng đầu thế giới (theo thống kê từ WHO). Theo các chuyên
gia, 40% các loại ung thư có thể phòng tránh được và 30% ung thư có thể
chữa khỏi nếu được chữa trị kịp thời.
Do đó, bạn cần duy trì cho mình phong cách sống lành mạnh, phù hợp và
tránh xa các tác nhân gây hại. Nhắc lại lần nữa: "Ung thư không chừa một ai
cả", vì thế hãy tự bảo vệ bản thân mình các bạn nhé!
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