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CE ESTE CANCERUL? 
 
Cancerul este una dintre principalele cauze de deces în toate ţările industrializate. Este important să ştim că 
adoptarea unui stil de viaţă sănătos, cu alimentaţie corectă, activitate fizică şi evitând fumatul, permite 
prevenirea a 2/3 dintre cazurile de tumori şi că un diagnostic precoce măreşte considerabil posibilităţile de 
tratament şi de supravieţuire. 

 

Ce este cancerul? 

Organismul nostru este compus din celule 
care cresc şi mor în mod programat după care 
sunt substituite de alte celule de acelaşi tip. 
Când acest mecanism se alterează, celulele 
încep să crească şi să se dividă în mod 
dezordonat, dând origine unei tumori. Dacă 
acest lucru are loc fără să fie invadate 
ţesuturile dimprejur şi fără să apară 
metastaze, vorbim despre o tumoare benignă 
şi rareori poate duce la moarte; din contra, 
dacă se răspândeşte şi distruge celulele 
alăturate este chemată tumoare malignă sau cancer. 

Cancerul poate să se răspândească în tot corpul prin intermediul sângelui şi al linfei conţinute în canalele 
linfatice. Linfa este produsă de organism, transportă substanţe care trebuie eliminate de către celule şi face 
legătura între vasele sanguine şi structurile numite ganglioni linfatici. 

În organism cancerul este denumit în funcţie de structura în care se 
dezvoltă, chiar şi atunci când se răspândeşte în organe aflate departe de 
sediul iniţial. În general medicul reuşeşte să identifice structura de origine 
a tumorii, însă este mult mai dificil să se descopere cauza care a provocat-
o. 

Celulele tumorale conţin cromozomi, structuri care deţin material 
ereditar sau genetic. Creşterea celulară este controlată de materialul 
genetic care, în caz de alterare, poate să-şi piardă capacitatea de a 
menţine totul sub control. Modificări ale materialului genetic pot avea loc 
din diferite motive: uneori din cauza unei predispoziţii ereditare, alteori  
sunt provocate de substanţe chimice, fumat, dietă neadecvată etc.  

Exemple de predispoziţie ereditară privesc tumorile la ovare sau la sân, 
asociate cu mutaţii a genelor BRCA 1 şi BRCA 2; aceste gene au un rol 
important în controlul dezvoltării tumorilor. Subiecţii care au astfel de 
mutaţii au un risc crescut de a avea tumori drept pentru care este indicat  să facă screening pentru a le 
identifica. 

 

Informații  
The Guide to Clinical Preventive Services 2014.  Recommendations of the U.S. Preventive Services 
Task Force www.ahrq.gov 
 
Traducere:  Mirela Rău.  
 
 
Notă.  Acest document are doar valoare informativă și nu intenționează să substituie sfaturile medicului. De 
asemenea, ca oricare alt document, are nevoie de actualizare periodică.   
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