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እና ወክት ኒል መንሱራ (Cancer) እን ገነኖ ህንባ ዓዱርልድ ላዅ ኣኾ ክረዲ፡ ይትምናዲ፡
ሓጋለትዲ፡ ናዕሰት ናውክ አርእንዅን። እና ዕድር ኒን እን ኰንቲ ይስተው ዓዱርልድ ሲዀር
ደረጃ ሻኾ አረርሰኵ። ህንቡንቲክ እን መራ ኰንቲትልድ ሰልፍ ለበከዲ ሻክስትጘው ዓዱር፡
ሊጘርኻ ቅሽድ እንተራ ሹዅዳታት፡ መንሱራ ደምቢ ሰጀርኻ ሓንጎልዲ ሻክስትጛ ዓዱር ግን።
ዓዱር ሰበትድ አርእኖ ወሪ ትክያዅ ፈሀም ዋኒሮና ኣከን፡ ሰልፍ ይና ገሮብ ውረድ ከደምሶ ህንባዅ
ኣከት ኣዋሃበኻ ከደመት ፈሀምስኖ ህንበኵና። ይና ገሮብ ብታሕድ

(Cells) ከደምሶ ህንባዅ

ኣከት፡ እና ብታሕ ነን ዑፉያን ኣከን እማ ትክሰ ናክድመት ከደመንኻ ዑፉያን ኣኽኖ ገረስነት፡ እን
ብታሕ ጨገም እሰ ናሹሺ ተዓፈየገንኻ፡ እን ግሮብ ኒበሀርድ ተዓፈይሮ ገረሰገት አርእስተኵ። .
እን ብታሕ ይና ገሮቡ ናው አረርሳ ኣካንሊ ናልድ ጀረብሳ ክድመትሲ እሱ በንሲሮኽር በጃኽሮኽር
ሻኵ። ብታሕ በጃኽሮ ኣከን፡ ናጅዊል ህንባዅ ናዲ መሀድሳዅ ሓብረሲ ወሪ አሪ ብታሕልድ
እንተራ ንሽቀድ መርሕስተ ግን። ላብታሓ ለጛ ኣኽቶ ኣክረን ሰልፍ ንር ጅዊል ህንባ ጅንስ (DNA)
ኒሹር ቅዳሕ (copy) ከደመኵ። ኒደምቢኻ እን ብተሓ ለጛትል በንሰቲ። ኒንኻ ደውዪ ያዅ ንሽቃ
አንትራሲክ ድምስተኵ። ይና ገሮብሊ እና ብታሕ እሳ ክድመትዲ፡ ናሹር ብጅኽዲ፡ እን ጀረብዳ
ዓቀንድ ኣኽሮ ሻኵ። ኒን ኣኽሮር መታን ተከወው መሳርዕኽር ህንበኵ።
ብታሓ በጃኽሩ ላጨገምድ ከታ እስተን፡ እን ብታሓ ክረቲ ወሪ ኰድረክ ኰድረክ በጃኸቲ፡ ደውዪ
ይስትረንኽር ደውየላ። ናኸ ስሩዕልድ ፈው ብታሕ፡ ይና ገሮብልድ ያዕይስተሰነክር ለጭሐሰነክር
ኣከኵ። ላኪን ናበልጝ ያዕይስተላ፡ ትምዮ በጃኸኵ። እን ዕድር መንሱራ ይስታዅ ባጋ፡ እን ብታሕ
ጀረብዳ ስሩዕልድ ፈ በጃኸንኽር ከደመንኽር እንተራ ሹዅዳ ግን።
እና ወክትኒል ብታሕ ኣዳምር ገሮቡ ኣኽን አሪ ሕያይትሩ ኣወሃበ ከደመት ፈሀም ይናዅ ለገዶ
ህንበኵ። ንድ ሰበትድ ገለ ገለ ኣካላት ገሮቡሲ ላብራቶሪትል ከደምነደው ፈተንሰኵ እንኵዅ።
ላኪን እን አርእነውልድ አርእግነው በጃኸኵ። ኒል ይና አርእጝ ዳበሩ ፈሮሰና እና ትላ
አርስገውሎም ዓዱር ትላ አርስሮሎም ሳድስተኵ።
ላኣዳም ዑፉይ ገሮብ ወሪ ዓፍየት ሻኵ ማለት፡ ዲማ እን ሽዅሽታዅድውስጝ ኪደው ብታሕድ
ገበርሳዅ ግን ይና ኣኽላ፡ ላኪን ልግድልድ መኒ መንብሮትልድ እንተራ ነቃሰትልድ፡ ኒዓፍየት
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ተከዎ ፈራዅ ኣዳም ይና ግን። ወክት ንኪርሰና ዳበርጊ ዋኑ ኣዳምሩዅ ኣኽን ማላዅ መንብሮ
ሒለትዅክ ኒጀረበዅሲ አረራዅዲ አዳዅዲ (Survival of the fittest) ግን ኒእርጋዅ። ኒንኻ ንኪ
ማል ከደኑሊ ካያ ግን ንከደማዅ። ሒለትዅክ ኣሪውሲ ዳገነክ ነብረስር ቋኵ፣ እማ ከኣር ወክትሊ
ኒሹ ደአንደኵ። ኒሰና ኰዶ አሪውሲ ዳገነክ ኡሰውዲ አረርስጘኵ እማ እዃረኵር ኒጅንስ
ደኰሰናዅር ጃብራ ፈረሰናኽር እሰኵ። እን ሓያምዲ ባኽት አርጋዅዲኻ ኒጅንስ ድዱ ፈረኵ።
ይነል ኣዳሚንድቍርሊ ደኣም፡ ቃኑን፤ መሰል፤ እርውናር ይስተው ጋራትድ፡ ኒሰና ኰዶ
ሕክምነድ ካብስትነክ ይና ሓያምዲ ሒሉዅዲ፡ ይና ዕዱርዲ ይና ዑፉይዲ ለገደነኵጝር፡ ይና ጅንስ
ጃብራ ፈረሰነክር ደኰሰነክር እስነኵጝ። ንድኻ እን በዳናን ጅንስ (DNA) ወለልድሊ ደኩኽር
እክብሱኽር ፈረዅ። ናዲ ሻክስትጛ ዓዱርኽር በጃኹ ፈሩዅ።
እና ወክትኒል እን ይን ተበብነው ወሪ መስከብል ሻክነው ማልኽር፡ እን ይን እስና ፍሪርዲ ይን
ቍስነውሎም ነበሪትዲሲ ናጅንስ ለወትሱዅ። ነድዲ ናት ተከውዲር ሰበትድ፡ ንኪ መንብሮ ይናዅ
ንቡርልድ ፊዅ፡ ሰንዕስታዅሰና (artificial) ኣኩ እንቱዅ እማ ጒእሳዅ ኣዅዅ።
ዓዱር ላውላውክ ይና ዋልደንልድ አድኖ እዃርስነው (ህንቡ፡ Down syndrome, hemophilia,
sickle cell anemia) ላውላውኻ ሕኖትልድ ተርሰ እዃርስኒል ኣኽራሲክ ሻከውና ኣኾ ብጅኻነክ
ላኪን እዃርስኖሰናኽር ለገድኑኽር ሻከውና ግን። እና ደንቢረድ ሽጝነው ዓዱር ናበልጝ ይና
መንብሮር ኣዋይንዲ ሻክስትጘኵ። ሻማ ሻዅ ኣካንሊ መንደርትነን ሻማ ሻዅሮና ገረሰኵ። ኤድስ
(AIDS) ሻዅ ኣዳምዲ ስኺ ወራት እስነን፡ ኤድስ ሻዅሮና ገረሰኵ። ኒዳግልኻ ኰዶ ኣዳም ገኑ
ፈሮሰና እን ገሮብ ግርስ ሓየሙ፡ እን ጐታታትኻ በጃኹ ፈረኵ፤ እና ጐታታት ነልድ ናብልጝ
መንሱራ ዕድር ናዕስሮ ገረሰኵ፡ ወሪ ገሮብ ቂልሶ ክረኵ።
ዑፉይ ገሮብ ሽዅዳ

ሻኽጊንሉ ገሪ ደርፍፍድ ገበኵ፤ እን ሽዅደስ ናዕሳዅ ሰንዓታ ገሮብሊ

ሓደረን ይኸ ዋኺተውዲ እን ምቍላ ዕድር ኣኽጊር ጃብ ፈሸልደውዲ ከደመኵ (antibodies, antitoxins)። ሽዅሽትና ወክትሊ ገሮብ ይናዅድ እምብላውነዲ ስድቅርነዲ ይና ገሮብ ኒሹ ጌብሮር
መታን እሳ ለመለምሲ ቋሊሰኵ።
አሪዅ ነዲ ሻክስትጘዅ፡ ይና ገሮብ ወክትዲ ደኵሳ ጨገማትዲሲ ለወሱ ፈረት ግን። ፈደንዲ፡
አስሉልዲ፡ ሸብዲ፡ ስኻዲ ቝኑ እርግናኽር፡ ነስ ባርኖ ዘድዲ ዕሹጋንዲ ዓሰርሰውዲ ቍና ተርስነሰና፡
እን ሽዅዳ ጌብናዲ ገረስነዲ ገሮቡዅር ለወትሰኵ። ኒሰና ኰዶ ስዳዋዅ ትለድ ጌብቱ ሰጛ
ሽዅዳታት ንኪ ትላ አድራዅሲክ አድረን ጌብተጋ ወሪ እቢረጋ ቀሓትሊ ገእዩዅ። ሓዳይስ
ዓዱርኽር መሀድሱዅ።
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መንሱራ ዕድር እን ኒ በኰላ ገሮብ በናዲ ሻክስትጘ ሱጝድ አርእስተኵ። ሊኽ አወይሲ ኣከው
ካንስር ይስቶ አርእስተው ዓዱር ህንበኵ። ነልድ ዝያዳ አርእስተውዲ ኣተብስውተውዲ፡ ሰንቢ፡
እንጕ፡ እርሕም፡ፕሮስተይት፡ አነዳ፡ ጅልል፡ ካድ፡ሓንጐል መንሱራ ይስተው ግን።
መንሱራ ሰበትድ ጋብኑ ነፍዕስትና ቆላትልድ፡ ቱመር (Tumor)፤ ማሊግናንት ቱመር (Malignant
tumor)፤ በናይን ቱመር (Benign tumor)፤ መታስተሲስ (Metastasis) የው ቆላት አረርሰኵሎም።
ማሊግናንት ቱመር ይስታ መንሱራ፡ ገሮብሊ ዳሕ ያዅዲ ምቍላ ወሪ ኰንታ መንሱራዲ ግን። እና
ጅንስ ኒን ይና በለድሊ ይና ጋብድ ኡሰሪ ያዅ ሱጝ እውስታዅሉ ኒን ግን። እን በናይን ይስታዅ
መንሱራ ገሮብሊ ላኣካንሊ ኣካዅ ኣኾ ገሪ ዶል ክሪል ገእሳ ዕድር ኣኽላ። መታስተሲስ ያዅ ቆል
ይኸ መንሱራ ገሮብሊ ዳሕይና ማለት ግን።
መንሱራ ዕድር ላጅንስ ካያ ኣኽላ፡ እን ሹዅዳ

እን ጅንስ ብታሑዅ ኒ ናል ተርያዅድ ሰጃ

ጅንስሊ በንሰኵ። ናውኻ እና ተለየሰና ግን፤
1. ካርሲኖማ (Carcinoma)፤ ኒን ይና ገሮብሊ ጅወድ ወሪ በረድ አነደስ ኬለቦ አረርሳ
ብታሕሊ ተርያዅ መንሱራ ግን። ኒኻ እንጕኰል፤ ሰንብል፤ ጅልለል፤ ሽኽ ኮከንሊ
አንተራ መንሱራ ግን።
2. ሉከምያ (Leukemia)፤ መንሱራ ብሩዅ ግን
3. ሊምፎማ (Lymphoma)፤ መንሱራ ሽክኵኽ ግን።
4. ሳርኮማ (Sarcoma)፤ መንሱራ ናሽሻዅዲ ድንክካዅዲ ግን።
መንሱራ እን ብታሕ ገሮቡ እን ገሮብድ ጀረብዳ ቃኑንልድ በራ በጃኸንኽር ከደመንኽር እንተራ
ዕድር ኣከት ቋልንዅን። ኣዋኸ ግን ወሪ ውሪዅ ግን እን ብታሕ ስሩዕልድ በራ ናው ፈርዶ
ገረሳዅ ያዅሲ ቋልነን እና ተለያ ጨገማትድ ኣከት አርእስተኵ፤
1. ወለዶሲ ወሪ ጅንስድ ደኳ ጨገም (hereditary)
2. ገሮብ ሕይምንተ (weak or defective immune system)
3. ገሮብሊ ስሩዕልድ በራ ኣኻ ዓቀንድ ከደምሳ ቀመማት (eg. reactive oxygen species)
4. ሽጋረት / መስተ (smoking and alcohol abuse)
5. ናጊይ ኣኽጋ ነብራዲ፤ መስተዲ፤ ኣርያዲ (eg. Heavy metal contamination, Asbestos,
Benzene, Preservatives)
6. ጨረርታ (Radiation) በዳን ገሮብሲ ጠዓምበን
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እና ጨብጨብሱ ግጀው ኰዶ ሙታጀንስ (Mutagens)፤ ካርሲኖጀንስ (Carcinogens)፤ ኦንኮጀንስ
(Oncogenes) ይስቶኽር በንስጘኵ። ሙታጀን ጅንስሲ ለወታዅ ነገር ኣኾ እን ልውታ መንሱራ
ናዕሰን እን ሙታጀን ካርሲኖጀን ይስተኵ። ኦንኮጅን ይስታዃ መንሱራ ናዕሳ ጅንስ ወሪ ዲአንአ
(DNA) ግን።
እና ነት ሽጝስቶ ህንባ መንሱራ ጅንስልድ ሰምቢ መንሱራዲ እንጒ መንሱራዲት ዝያዳ በርህዲያ።
ኣመራ 2014ዲትል ኣመሪኪልድ ካያ ዳርጋ 300,000 ግርውዲ ኒሰና ኰዶ 280,000 እኲንዲ
መንሱራ ዕድርድ ክርነት ገመትሰኵ። ነልድ 30% ናው ሰምቢ መንሱረድ ክርነት ሓበርሱዅ።
1987ዲትል ይኸ እኲንሲ እንጒ መንሱራ ልድ ዝያዳ ሰምቢ መንሱራ ኰትሎም ሓበርሱዅ።
ሰምቢ መንሱራ እሻራት ይን ሸኑርኖኽር መርኪስኖኽር ሻኽነውልድ፤
1. ባረጋዅዲ / ወንተተራዅዲ እሑእ ይና (persistent cough)
2. ብር ሻዅ ብጭቃ እሑእ ይሮ ፍድና (blood-streaked sputum)
3. ነሓርሊ ምጨት ክምና (chest pain)
ሰምቢ መንሱራ ሻኽጊንካ ሽጋረት ጂእነስ ባርና፡ ናግይ ኣኽጋ ኣርያ ፊዅትኒልድ ደጐጕስና፡ ኒሰና
ኰዶ ናሓርሊ በዳን ዋስስተንካ አሸሽሮ ሕክምና ቋልስትና ጀረብደኵ።
አሪዅ መንሱራ ጅንስ ነት ሕበረ በርህዲያ ጀረበዅ እንጒ መንሱራ ግን። ኒንኻ እንጕል እንተራ
ዕድር ኣኾ፡ እኲና ሽዅዲሰና አርእስተኵ። ኒንኻ ዝያዳ እኲንሲ ሻካዅር ናል ቋልስታዅር ኣኾ
ግራ ግርወል እንተረላ ማለት ኣኽላ።
ላግርዋ እንጒ መንሱረድ ሻኽስትሮ ህንባዅሉ ባኽት 1/1000 ግን። እና ዕድር ኒን እኲነል
በጃኸኵ። ኒንኻ አዪ ሊኽ ኣዳም እንጒ መንሱራ ሻውልድ ላዃ ግርዋ እን ከብተው 99ዲኻ እኲን
ኣከነኵ ማለት ግን። እንጒ መንሱራ እኲንሲ ኰው መንሱራ ዓዱርልድ ሰምቢ መንሱራ ደንቢ
ሊጘር ደረጂል ሰርዕስቶ አረርሰኵ።
እንጒ መንሱራ ሻኽሮካ ህንባ ባኽት እና ተለያ ኣዋይንዲ ሻክስትጘኵ፤
1. እንጒ መንሱራ ሻኸውሎም ዋልደንልድ እዃርስና
2. ነሓር ራጂ እስና በጃኽድና
3. እንጕል አሪ ላኸን ክምና
4. ውላድ እስኒልድ ገበው ትልል አድና
5. ውላድ እስና ወክት ደኮሰና ቋልስታ ጨገማትልድ ካቢሮኪ ትላ አድና
4

6. ሕኖት ፈርጊንኪ ትልል አድና
7. እንጕኵ ተበው ክምና
8. ነብስና ብና
9. ዕምር / ገኒት
10. ገሮብ ታቅና
11. መስተ ጅእና
12. ውልቅ የንታ ኣክና ብና (lack of physical activity)
እንጒ መንሱራ ሻኽጊንካ/ኪ ጀረብረን ይኸ እና አወት ስኵሮ ህንባ ጨገማትልድ ሺርና ወሪ
እስቲሮ ሻኻ ነገራትሲ እስና ጀረብደኵ። እና ሹዅዳ ኒን አሸሻዅድ አለለይሰን፡ እቢርኒ ባኽት
ህንበኵ፡ እማ ኲገሮብ ተከውና ጀረብደኵ። እሻረት እንጒ ካንሰሩዅ መራ አርእስተዅ ግናይ
ጥረራ እንጕል በኰልና ግን። እና ነወያ ጥረራ ቋልስተንካ አሸሻዅድ ሕክምና ፈርና ጀረብደኵ።
ላኪን ጥረራ ቋልስታዅክ መንሱራ ኣከኵ ማለት ኣኽላ።
እና ዕድር መንሱሪዅ እን ዳበርኒ ደርብል ህንባ በለዳትዲ፡ ዳበሮ ህንባ በለዳትዲትል፡ ኣገዳስነት
ኒዅ ሲረት ቋልስተኵ። ኒንኻ እና ዕድር ኒስ ናዕሳ ነገራት ናበልጝ ምዕባለ እዲኒዅዲ ሻክስትጘት
ቋሊሰኵ። ዳበርኒ ደርብል ህንባ በለዳት፡ ከአርደው፤ ሻመደው (Malaria)፤ ኤድስደውድ (AIDS)
ግን ዝያዳ ናው ተዓባዅ። ማዕበለው ውሪ ዳባረው በለዳትሊኻ ለበካ ሽዅዳደው (Cardiovascular
diseases) ፤ መንሱራደው ግን በጃኾ ህንበው። ላኪን ይና ብሊን ንኪ ኒልክ እዲኒል ፋሕይኖ
ዋንትኒነዲን እና ክማና ክቱብ ንዱዅ ጀረብዳዅ ኣኾ አርስሮ ሳደኵን።

………

5

