Çocukluk dönemi
kanseri nedir?
Kanser nedir?
Hücreler, bedenimizdeki organ ve dokuları oluşturan temel yapı taşlarıdır.
Kanser, bedendeki hücrelerin kontrol dışında çoğalmasına neden
olan hastalıktır. Kanser hücreleri, olmaması gereken biçimde bölünüp
çoğalırlar ve gereğinden daha uzun bir zaman yaşamlarını sürdürürler.
Kanser hücreleri, normal hücrelerin yerini alabilirler. Kanser hücrelerinden
oluşan kütle, tümör olarak adlandırılır. Her tür kanserin kendi adı, tedavisi
ve iyileşme olasılığı bulunur.
Çocukluk dönemi kanserinin yetişkin kanserinden farkı nedir?
Sigara içme ve kimyasal maddeler gibi yetişkin kanserinin nedenleri,
çocuk kanserinin belirgin nedenlerini oluşturmaz. Çocuk kanserleri, yetişkin
kanserlerine kıyasla bedenin değişik bölümlerinde oluşur ve genellikle daha
az görülür. Yetişkinlerde en sık rastlanan türler deri, meme, prostat, ciğer ve
bağırsak kanserleridir. Çocuklarda ise, kan, kemik iliği, lenf dokusu, beyin,
sinir sistemi, kas, böbrek ve kemik kanserleri en çok görülen türleri oluşturur.
Çocuklarda meydana gelen kanserler, yetişkinlerdeki kanserlere kıyasla
tedaviye daha olumlu yanıt verme eğilimindedir ve çocuklarda sağlanan
iyileşme oranı, büyüklere göre çok daha yüksek oranda bulunmaktadır.
Çocukluk dönemi kanserlerinin nedenleri
Birçok ebeveyn, çocuklarında oluşan kanserin nedenini merak ederler.
Yaptıkları ya da yapmadıkları bir hususun bu hastalığa neden olduğu
konusunda kaygı duyarlar. Bildiğimiz kadarıyla, ebeveyn ya da çocuğun
yaptığı hiçbir şey, kansere neden olabilmiş ya da kanseri önlemiş değildir.
Kanseri başkasından kapamazsınız. Çocukluk dönemi kanserlerinin
çoğunun nedenlerini tam olarak bilmiyoruz ancak bilim adamları bu
konudaki nedenleri denemek ve bulmak amacıyla çalışmaktadır.
Çocukluk dönemi kanserlerinin çok az bir miktarı ırsi (ebeveynden çocuğa
geçen) bulunmaktadır. Çocuğunuzda oluşan kanserin nedeni konusunda
düşüncelerinizin ya da kaygılarınızın bulunması durumunda, doktorunuz
ya da hemşireniz ile görüşmelisiniz.
Yadsıma: Bu belge, yalnızca eğitim ve bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir. İçeriğinin,
yayın tarihi itibariyle tam ve doğru bulunmasına karşın, zamanla bilgilerde değişiklik
olabilir. Tıbbi sorularınız için her zaman, sağlık bakım ekibinden tavsiye alın.
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The Royal Children’s Hospital, Monash Children’s – Southern Health
and The Peter MacCallum Cancer Centre’da yer alan Paediatric
Integrated Cancer Service for the Children’s Cancer Centre
tarafından koordine edilmiş ve sağlanmış bulunmaktadır. Eylül 2011

