መዝገበ ቃላት
(Word List)
የታወኩ ሕዋሳት፡- ከጤነኛ የሰውነት ሕዋሳት ለየት ብለው የሚገኙት ህዋሳት ናቸው፡፡
ወራሪ የካንሰር ሕዋሳት፡- በጣም በፍጥነት በመራባት ከጀመሩበት ትንሽ Aካባቢ በማለፍ
ሌላውን ክፍል የሚያጥለቀልቁ የካንሰር ሴሎች ናቸው፡፡
Aንታይ (HER-2) ፀረAካል ቴራፒ ፡- ይህ የጡትን ካንሰር ለማከም የሚሰጥ የተቃወሰ ሄር-2
ፕሮቲን መድሐኒት ነው፡፡
Aሮማቲዝ Iንሂቢተር፡ - የሴቶች የወር Aበባ ከቆመ በኋላ ውይም ሲያርጡ በውስጣቸው
ሁለተኛውን ወሲባዊ ስሜት የሚፈጥረውን (estrogen) መጠን ለመቀነስ የሚወሰድ መድሀኒት
ነው፡፡
Oግዜላሪ ሊምፍ ኖድስ፡- በብብት ስር የሚገኝ Eጢ የሚመስል ከጡት ቲሹ ፈሳሹን ወስዶ
የሚያጣራ ነው፡፡
ባዮፕሲ፡ - ከሰውነት ትንሽ የቲሹ ብጣሽ በማውጣት ከካንሰር መመረዝና ከካንሰር ነፃ መሆኑን
ለማወቅ የሚደረግ ቀዶ ጥገና ነው፡፡
ሲ-IAርቢ-2 ፡- ይህ (HER-2) ጂን ሌላ Aማራጭ ስም ወይም ፕሮቲን ነው፡፡
ነፃ ገደብ፡- የካንሰሩን Eጢ Aካባቢ የሆነው ቲሹ ከካንሰር ሕዋሳት ያልተመረዘና ነፃ መሆኑን
የሚያሳይ ነው፡፡
ንክክ-ገደብ፡- የካንሰሩ ሕዋሳት ከካንሰሩ Eጢ ውጭ ያለውን ቲሹ ጠርዝ ቀርቦታል ማለት
ነው፡፡
ኮሎይድ፡- ይህ ወራሪ ካንሰር ሲሆን በጤናማ ቲሹ ውስጥ በመግባት Eንዲሁም Aካባቢውን
በመመረዝ ቀስ በቀስ የሚባዛ ካንሰር ነው፡፡
ኮሜዶ፡- ይህ ወራሪ ያልሆነ የማይዛመት የካንሰር ዓይነት ሲሆን ነገር ግን Aብዛኛውን ጊዜ
ራሱን ችሎ በፍጥነት የሚያድግ ነው፡፡
ክሪቢፎርም፡- ይህም ወራሪ ያልሆነና የማይዛመት የካንሰር ዓይነት ሲሆን Eድገቱ Aዝጋሚ
የሆነ ካንሰር ነው፡፡
ዳክታል ካርሲኖማ Iን ሳይቱ (DCIS) ፡- ይህ ወራሪ ያልሆነና የማይዛመት ካንሰር ሲሆን
Aብዛኛውን ጊዜ በወተት Aመንጭ ቧንቧዎች ውስጥ የሚገኝ የካንሰር ዓይነት ነው፡፡
IOርቢ-2፡- የኤችIAር-2 ሌላው Aማራጭ ስም ነው፡፡
IAር-Aልባ፡- Iስትሮጂን መቀበያ Aልባ የሆነ የካንሰር Eጢ ነው፡፡
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IAር-ገብ፡- ኤስትሮጂን መቀበያ ያለው የካንሰር Eጢ ማለት ነው፡፡
ፊሽ (ፍሉረሰንስ Iን ሳይቱ ሃይብሪዳዜሽን) የሙከራ ምርመራ የኤችIAር-2 ጂን የሙከራ
ምርመራ Aንደኛው ዘዴ ነው፡፡
ጂን፡- የሰውነት ተፈጥሮ ምስጢራዊ Aሰራር ሲሆን የሰውነትን ሕዋሳት የመፍጠር
Aስተዳደጋቸውን Eድሳታቸውን የሚቆጣጠር የሕይወት መሰረት ነው፡፡
ተቋም-Eጢ (Glands) ፡- ይህ ቃል ጥቂት የተለያዩ ትርጉሞች Aሉት፡፡ የሕዋሳት ክምችት
ሊሆን ይችላል ወይም Aንድ የሰውነት ተቋም Aንድ ወይም ከዚያም በላይ ለሰውነት Aስፈላጊ
የሆኑትን Eንደ ላብ፤ ወተት፡ ሆርሞንና Aስተዳደግን የሚቆጣጠር Aንዱ የሰውነት ተቋም
ነው፡፡ ሌሎቹ ተቋም Eጢዎች ደግሞ በደምና በሊምፍ ስራ ውስጥ ያሉትን ፈሳሽ በማጣራት
Eንዱሁም ከሰውነት በማስወገድ ያገለግላሉ፡፡ Aንዳንድ ሰዎች ተቋም Eጢን (gland)
የሚለውን ቃል ሊምፍ ኖድ ነው ብለው ይገልፁታል፡፡
ግሬድ (Grade) ፡- የካንሰራማው Eጢ ሕዋሳት ከጤናማው ሕዋሳት ምን ያህል Eንደሚለዩ
የሚገልፅ ነው፡፡
ኤችIAር-2 (HER-2) ፡- ይህ የሰውነትን ሕዋሳት Eድገት Eድሳት ወይም ጥገና የሚቆጣጠር
ጂን ነው፡፡
ሆርሞን-ተቀባይ (Hormones-receptors) ፡- Eነዚህ በጣም ጥቃቅን የሆኑ በሰውነት ውስጥ ያሉ
ቦታዎች Eንደ ጆሮ ሕዋሳት ከሆርሞን የሚተላለፍ መልEክቶች (signals) ተቀብለው መልስ
የሚሰጡና የሚያስተላልፉ ናቸው፡፡
AይIችሲ (Iሙዩኖሊስቶ ኬምስትሪ) የሙከራ ምርመራ EንደIAርና ኤችIAር-2
ስለፕሮቲን ለማወቅ የሚደረግ Aንደኛው የሙከራ ምርመራ ዓይነት ነው፡፡
Iንሳይቱ፡- ይህ ዓይነቱ ካንሰር ካንሰሩ በጀመረበት የጡት ክፍል ሳይለቅ Iዚያው የሚኖር
ወደሌላ የማይዛመት ነው፡፡ ነገር ግን ከጊዜ ብዛት Iንሳይቱ ካንሰር በመበልጸግ ወደ ወራሪ
ካንሰርነት ይቀየራል፡፡
ወራሪ ካንሰር (Invasive) ፡- ይህ ዓይነቱ ካንሰር ከጀመረበት Aካባቢ Aልፎ ወደ ሌላ Aካባቢ
የሚዛመት የካንሰር ዓይነት ነው፡፡
Iንቬሲብ ዳክታል ካርሲኖማ (Aይዲሲ) ይህ ዓይነቱ ካንሰር በጡት ቧንቧዎች ይጀምርና
Aልፎ ወደ ጤናማው በጡት Aካልና ወደ ቲሹዎቹ የሚዛመት የካንሰር ዓይነት ነው፡፡
የተዛቡ ሕዋሳት (Irregular cells) ፡- ከጤናማው ሕዋሳት የተለዩ የማይመሳሰሉ ሕዋሳት
ናቸው፡፡
ኬAይ-67 (Ki-67) ፡- ካንሰሩ በምን ያህል ፍጥነት Eያደገ መሆኑን የሚያሳይ የሙከራ
ምርመራ ነው፡፡
ሎብዩላር ካርሲኖማ Iንሳይቱ (Lobular carcinoma in situ (LCIS)) ፡- ወተት Aመንጭ
በሆነው የጡት ክፍል ውስጥ የሚኖሩ ነገር ግን ጤናማ ያልሆኑ ሕዋሳት ናቸው፡፡
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ሊምፋቲክ ወረራ (Lymphatic invasion) ፡- ይህ ማለት የካንሰር ሕዋሳት በሊምፍ ቀዳዳዎች
ተገኝተዋል ማለት ነው፡፡
የሊምፍ ኖዶች (Lymph nodes) ፡- የካንሰር ሕዋሳት ወደ ሌላው የAካል ክፍሎች
ከመድረሳቸው በፊት በነዚህ ፈሳሽ በሚያስተላልፈው የሊምፍ ቱቦዎች Eነዚህን ካንሰራማ
ሕዋሳት Aጣረተው የሚያስቀሩ ናቸው፡፡
ማርጂኖች (Margins) ፡- ከካነሰሩ Eጢ Aካባቢ የተወሰደ ጤናማ ቲሹ ነው፡፡
ሜዱላሪ (Medullar) ይህ ወራሪ የሆነ የካንሰር ዓይነት ሲሆን Aልፎ በጤናኛው ቲሹ Aካባቢ
በመዝለቅ የሚራባና የሚያድግ ነው፡፡
ወተት Aመንጭ ቧንቧዎች (Milk ducts) Eነዚህ ጥቃቅን የሆኑ በጡት ውስጥ ወተት Aመንጭ
የሆኑን ቧንቧዎች ወተቱን ተሸክመው ወደጡት Aፍ የሚያመጡ ናቸው፡፡
የወተት ስሮች (Milk lobules) Eነዚህ በጡት ውስጥ የሚገኙ ወተት Aመንጭ የሆኑ Eጢዎች
ናቸው፡፡
ሚዩሲነስ (Mucinous) ፡- ይህ ወራሪ የሆኑ የካንሰር ዓይነት ሲሁን Aልፎ ወደ ጤናማዎቹ
ቲሹዎች የሚዛመት ነው፡፡
ካንሰር-Aልባ ማርጂን (Negative margin) የካንሰሩ Eጢ Aካባቢ ያለው ቲሹ ከካንሰር ሕዋሳት
ነፃ ነው፡፡
ወራሪ ያለሆነ (None-invasive) ፡- ይህ የጀመረበትን የጡት ክፍል ሳይለቅ Eዚያው ተቀማጭ
የሆነ የጡት ካንሰር ነው፡፡
ፓፒላሪ (Papillary) ፡- ይህ ወራሪ ያለሆነ ካንሰር፡ ካንሰር ካለበት ወደሌላ Aካባቢ የማይዛመት
ቀስበቀስ ዝግ ብሎ የሚያድግ የካንሰር ዓይነት ነው፡፡
ፓቶሎጂስት (Pathologist) ፡- የቲሹ ናሙና በመውሰድ በAጉይ መነጸር Aይቶ ቲሹው
ጤናማ ወይም ካንሰራማ መሆኑን የሚመረምር ሐኪም ነው፡፡
ካንሰር-ገብ ማርጂን (Positive margin) ይህ ከካንሰሩ Eጢ Aካባቢ ያለው ጤናማ ቲሹ
በካንሰሩ ሕዋሳት የተመረዘ ሲሆን ነው፡፡
ካንሰር Aቀንቃኝ (Pre-cancerous) ፡ ገና ወደ ካንሰርነት ያልተለወጠ ጤናማ Eጢ ነገር ግን
ወደፊት ወደ ካንሰርነት ሊለወጥ Eንደሚችል ምልክት የሚሰጥ Eጢ ነው፡፡
ፒAር-Aልባ (PR-Negative) ፡- ተቀባይ ሆርሞን የሌለው የካንሰር Eጢ ማለት ነው፡፡
ፒAር-ገብ (PR-Positive) ፡- ተቀባይ ሆርሞን ያለው የካንሰር Eጢ ማለት ነው፡፡
ሪከረንስ (Recurrence) ፡- ካንሰሩ Eንደገና ተመልሶ ሊበለጽግ የሚችል ነው፡፡
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ጥጥር (Solid) ፡- ወራሪ ያልሆነና የማይሰራጭ ነገር ግን Aዝግሞ የሚያድግ የካንሰር ዓይነት
ነው፡፡
ኤስ ፌዝ ፍራክሽን ቴስት (S-phase fraction test) ፡- ካንሰሩ በምን ያህል ፍጥነት በማደግ
ላይ Eንዳለ የሚያሳይ የሙከራ ምርመራ ዓይነት ነው፡፡
ደረጃ (Stage) ፡- የካንሰሩን መጠን መሰረት በማድረግና Eንዲሁም ከቆዳ፣ ከጡንቻ፣
ሌሎቹንም ከባቢውን ያሉትን ቲሹዎች በማየት በተጨማሪም የሊምፍ ኖድን መነካካት
በማገናዘብ የጡቱ ካንሰር በምን Aስጊ ደረጃ ላይ Eንደደረሰ የሚያስረዳ ክፍል ነው፡፡
ታሞክስፌን (Tamoxifen) ፡- በካንሰሩ Eጢ ላይ Iስትሮጂን ወደ ሆርሞን ተቀባዮች
Eንዳይደርስ የሚያቆም መድሐኒት ነው፡፡
ቱቧማ (Tubular) ፡- ይህ ከወራሪ ካንሰሮች Aንዱ ሲሆን ወደ ጤናማ ቲሹዎች በመዛመት
ቀስበቀስ የሚያድግ ወራሪ ካንሰር ነው፡፡
ደም ማሰራጫ ወራሪ (Vascular invasion) ፡- ይህ ማለት የካንሰር ሕዋሳት በደም ማሰራጫ
ቧንቧዎች ውስጥ ገብቶ Eንደሚገኝ ነው፡፡
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