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Prefati
t
Este uimitor c6t de multe informalii noi despre prevenirea cancerului gi detectarea sa timpurie au apirut de la prima edilie a c64ii,
publicati acum 16 ani. A fost nevoie si o rescriem in intregime, dar
cu aceeaqi fnti de a o face lesne de inEeles pentru publicul larg.

Incidenla cancerului este in cregtere, cici din ce in ce mai mulli
oameni tr6iesc pAni la o vArst6 la care cancerul poate aplrea. Rata
mortalit6fi a inceput sd scadl acolo unde sunt disponibile tratamente mai eficiente, iar screeningul populaliei pentru forme mai rispAndite, cum sunt cele de s6n, col uterin sau colon, permite identificarea acestora din timp, cAnd cancerul poate fi vindecat. Se cunosc tot
mai multe informalii despre cauzele cancerului'
Schimbirile din text includ reducerea importanlei unor secliuni,
precum cea despre autoexaminarea sAnilor, intruc6t mamografiile
pot detecta mai precis cancerul in stadiile timpurii 9i preinvazive. Am
adlugat factorii de risc care pot fi evitagi, precum consumul de al-cool, dar qi informagii noi despre * de exemplu - vaccinul impotriva
papilomavirusului uman (HP\D sau a hepatitei B, care previn cancerul de col uterin qi de ficat. i.t prezent, sunt trei programe de screening cu eficienli doveditS, in special de cAnd a fost adiugat gi screeningul colorectal Ia cele de col uterin 9i sAni. Sunt disponibile tot mai
multe date privind riscurile gi beneficiile acestor programe. Avem
informalii interesante despre un posibil rol al aspirinei in prevenirea
cancerului de colon la persoanele cu risc ridicat. inci nu existl suficiente dovezi care si arate ci beneficiul poten;ial al inuegii populalii
privind screeningul cancerului de prostati justifici neplicerile provocate de acesta, insi rolul testelor pentru antigenul specific prostatic (PSA) este mai clar. Degi datele despre cauzele cancerului sunt
echivoce, publicu.l doregte informalii cu privire la telefoanele mobile
sau la scanerele din aeroporturi. Actualiziri similare sunt necesare qi
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pentu expunerea la azbest, valabilS nu doar in cazul industriei, ci 9i
al renovdrii locuinEelor.

Domeniul gi caracterul general al cirlii prezintd, similitudini cu
prima edifle, av6nd textul scris la un nivel de inplegere accesibil marelui public qi ilustrat cu schile gi diagrame. Am pref,erat explicarea
termenilor tehnici in text, mai degrabi decAt deftiirea semnificafiilor
intr-un glosar. ToatE informalia prezentatd. se bazeazd, pe cele mai
bune dovezi disponibile.
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1

Ce este cancerul?

I

ntroducere in problema cancerului

Cancerul reprezintd o boalS in care celulele normale ale organisse inmulgesc frri niciun control. Maladia respectivi ia nagtere
deoarece mai multe gene din celule, care controleazd cre$terea acestora, suferd alter6ri (mutalii). Diagrama unei gene este prezentati in
Figura I. I. Oamenii se pot nagte cu unele gene deja modificate sau
pot prezenta mutalii atunci cAnd celulele sunt expuse unor agengi din

mului

mediu care catzeazd cancerul, cum ar fi substanlele chimice din tutun sau radialiile soarelui. Este nevoie de mai multe mutalii ale genelor pentru ca o celuld si se transforme intr-una canceroasi, care
si se dezvolte necontrolat. Procesul prin care se declangeazi cancerul dureaz6 cel mai adesea ani buni sau chiar decenii,
intr-un corp normal, daci ne tliem la deget, de exemplu, pielea
cregte din toate pirtjle rinii pAni ce o acoper6, dar apoi se opregte.
tn alt6 pi4i ale corpului, celulele care au imbEtrAnit sunt inlocuite
cu tot atetea celule noi, cAte sunt necesare. Cancerul, insi, continud
sd creasc6 gi distruge funcgia organului in care apare. Mai mult, celulele canceroase se pot desprinde gi cil5toresc prin sistemul sangvin
sau prin vasele minuscule ale sistemului limfatic pAnE la organe indepdrtate, unde pot cregte gi produce daune insemnate, precum forme secundare de cancer. Cazul este similar cu cel al buruienilor care
se rispAndesc cu ajutorul vAntului pinl ce ajung intr-un sol fertil,
unde prind riddcini.
Cancerul reprezintS, de fapt, peste 200 de boli diferite, iretruc0t
fiecare organ sau lesut din corp poate da nagtere unui tip propriu de
cancer. Degi toate cancerele au aceeagi problemi fundamentali, gi
anume celulele care se dezvoltd necontrolat, sunt diferite intre ele.
Acestea sunt cauzate de expunerea la diferili agenli cancerigeni din
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Figura 1.2. Crabul Cancer, sugerdnd modul in care cancerul se extinde in
gesuturile

inconjuritoare.

ADN

Figura 1.1. Nucleul celulei congine ADN (acid dezoxiribonucleic) in cromozomi care, la rAndul lori sunt impirgigi in gene.

mediu sau de unele defecte genetice moqtenite 9i pot cregte cu viteze
diferite. La nivel genetic, acestea prezint6 diverse tipare de modificare a genelor. $tim astezi ce pAni gi cancerele din acelagi organ pot
varia foarte mult in ceea ce privegte modul de alterare a genelor, ceea
ce inlluengeazi tipurile de tratament la care vor rispunde. Agadar,
deqi se vorbegte despre ,,un leac" pentru cancer, este mult mai probabil cE vor h necesare terapii diferite pentru fiecare tip de cancer.

karkinos. Fusese numit aga pentru cE unele forme de cancer prezinte un corp din care radiazd vase de sdnge umflate, care se aseamSnd cu picioarele unui crab (ilustrat in Figura 1.2.). De aici provine
termenul carcinom, care este denumirea dati cancerelor ce apar in
multe dintre organele corpului. Terrnenttl sarcom este folosit atunci
cAnd cancerul apare in gesuturile conjunctive, cum sunt mugchii sau
grlsimea. De asemenea, ve$i mai auzi cuvintul neoplasm sa:u neoplazie, care se referi de fapt la inmullirea unor'celule, ce pot reprezenta un cancer. in fine, veli intAlni gi termenul tumoare. Acesta inseamni doar ,,umfliturd" sau ,,excrescen1l", dar nu toate excrescengele
sunt canceroase. Aga-numitele tumori benigne nu constituie cancere,

pentru ci acestea igi restrAng cre$terea la lesutul in care apar,

si invadeze organul care le inconjoar6

Cancerul, oricum ii spui...
fi derutant cE existi atet de mulgi termeni utilizali pentru
Inilial, cancerul provenea din numele grecesc al crabului,

Poate

cancer.
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sau

sI

se rispAndeascE

flri

in alte

fiindcl pun presiune pe celulele din jur, dar au de obicei o creltere lent5. O tumoare malignd reprezinti un cancer care invadeazi organul de origine pe mEsurd ce
creqte gi igi expulzeazi celulele in fluxul sangvin, care le rEspAndegte
zone. Ele pot cauza probleme locale
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in zone indep5rtate. IJneori, termenul rnalignitate

este

utilizar cu re-

ferire la cancer.

Alli termeni frecvenli pe care

si-i explicim aici sunt
referi la cancerul care s-a
rispAndit in alte organe. IJn cancer este denumit dup6 organul in
care a apirut la inceput, in funcgie de zona originari sau primari
a cancerului, celulele care se inmullesc au o anumiti preferinli de
a se extinde in organe diferite, Cancerul de sin, de exemplu, cAnd
se rispAndegte in alte organe, ajunge in principal la ficat, oase, pldar trebui

metastazd gi secundar. Ambele cuvinte se

mAni gi creier. CAnd acest lucru se intAmpli, este numit in continuare cancer de sAn, gi nu dupd numele organului in care s-a rispAndit;
prin urmare, ii spunem cancer de sAn la ficat, iar nu cancer de ficat.

Tratament
Multe cancere pot rimine in locul de origine

sau se pot

risp0ndi

doar local, la nodulii limfatici care dreneazi zona respectiv5. in acest
caz, ele pot fi inl5turate complet prin metode chirurgicale; alternativ,
intregul spaliu al cancerului primar, precum gi nodulii limfatici locali
sunt supugi radioterapiei. Acestea constituie terapii prin care poate fi
controlat un cancer localizat. in cazul in care cancerul se rdspindegte
dincolo de locul de origine, sunt necesare tratamente care pot ajunge in tot corpul prin intermediul fluxului sangvin. Acestea por fi medicamente (cunoscute sub numele de chimioterapie), terapii hormonale sau imunoterapie.
in anumite situalii, tratamentul medicamentos se administreazi
dup6 ce un tratament local a eliminat orice urmE vizibili a cancerului, intrucAt s-a demonstrat ci procedeul respectiv previne recidiva.
Se presupune cE aceastd terapie, aga-numiti adjuvanti, va ucide celulele microscopice care s-au rispAndit din locul de origine, inainte
de a se fixa ca leziuni secundare in alte organe.

Si;tim

ce anume previne cancerul

Controlul cancerelor implic5 o gami largi de activitelir cum ar
fi diagnosticarea, tratamentul anticancer gi mdsuri auxiliare de ingrijire care imbunit5lesc combaterea simptomelor. De asemenea,
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persoanele care au supravieluit cancerului au nevoie de sprijin in
continuare.
Aceasti carte se concentreazd pe modul in care cancerul poate
fi prevenit. Sunt mai mulli factori ce 1in de stilul de via1i, care pot
reduce riscul de aparilie a cancerului. in anumite cazl$i,pentru cei
care prezinte un risc ridicat de a dezvolta cancer, s-a recomandat eliminarea unor organe pe cale chirurgical6 sau administrarea unor medicamente, in scopul prevenirii acestei afecliuni. Printre exemple se
numiri terapia hormonald, care impiedici anumite forme de cancer
de sAn, sau aspirina, in cazul cancerului de colon. Persoanele cu risc
ridicat pot beneficia de un screening mai intensiv pentru a depista
din timp cancerul sau, in cazul celui de colon ori de col uterin, pentru a detecta qi indepirta modificirile timpurii inainte de a se tansforma in cancer invaziv.
Oamenii fac schimb6ri in stilul de vialI din multe motive, altele
decAt riscul de cancer, dar tofl ar trebui sE he cel pulin congtienli de
opliunile care Ie pot modifica posibilitatea de a face cancer. Aceasta
este informagia pe care ne dorim sd o transmitem.

