
Educatie pentru sanatate 

 

1/ Denumirea de “cancer” se refera la o clasa de maladii caracterizate prin proliferarea anormala a celulelor. 

Exista peste o sute de tipuri de cancer, acestea fiind clasificate pe baza tipului de celula afectata initial. 

 2/ Aceste tumori isi maresc dimensiunile si ajung sa interfereze cu sistemul digestiv, nervos si circulator si 

pot chiar sa elibereze hormoni care altereaza functiile corpului. 

3/ Tumorile maligne reprezinta o forma periculoasa de cancer. Acestea se formeaza cand o  celula 

canceroasa reuseste sa circule prin corp prin intermediul sistemului circulator sau limfatic, distrugand 

tesutul sanatos intrun proces numit “invazie”. 

4/ Spre deosebire de cele benigne, celulele tumorilor maligne au o forma iregulara, nucleu de diferite forme. 

5/  Pana in prezent, cauzele reale ale cancerului nu sunt cunoscute. In cazul majoritatii persoanelor care 

sufera de cancer nu se poate identifica un factor de risc predominant. 

6/ Cu toate acestea, se pot identifica anumiti factori de risc care pot duce la raspandirea cancerului. 

7/  La unele tipuri de cancer se observa predispozitii familiale. Membrii unei familii din diferite generatii 

sunt atinsi de cncer.  

8/  In urma studiilor, s-a ajuns la concluzia ca anumite alimente pot conduce la aparitia cancerului - este 

vorba de grasimi.  

9/ Atentia asupra rolului cancerigen al hormonilor a fost atrasa prin aparitia cancerului de vagin la fetitele 

nou nascute de mame carora le fusese administrat esterogen in primele luni de sarcina.  

10/  Simptomele cancerului sunt variate si depind de locatia tumorii, de aria de raspandire si de marimea sa. 

Unele cancere pot fi vazute sau simtite prin piele – un nodul in zona sanilor sau a testiculelor pot indica o 

tumoare in aceasta locatie. Cancerul de piele se observa atunci cand o alunita sau un neg isi schimba forma. 

Unele tipuri de cancer bucal pot fi observate atunci cand apar pete albe pe gat sau pe limba.  

11/ Din moment ce celulele canceroase se folosesc de energia corpului si interfereaza cu productia normala 

de hormoni, persoanele afectate de cancer pot manifesta simptome precum febra, oboseala, anemie, 

transpiratie excesiva si pierderea subita in greutate. Tusea si durerea in gat pot indica spre cancerul de 

plaman sau de gat.  

12/ Cancerul de san reprezinta cea mai frecventa forma de cancer intalnita la femei. 
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13/  In mod normal, un antecedent de cancer mamar in familie ar trebui sa reprezinte un semnal de alarma 

intrucat membrii acesteia sunt predispusi la aceeasi afectiune. Cu toate acestea, 70% din numarul femeilor 

care au fost depistate cu cancer nu aveau nicio ruda suferind de aceasta maladie. Un procent considerabil din 

numarul cancerelor de san pot fi identificate prin mamografie. 

14/ Cancer de san: durere prezenta la nivelul sanilor. Dureri asociate nodulilor care persista si incomodeaza 

somnul si stilul de viata.  Noduli cu volum marit, duri, uneori durerosi in zona axilei.  Modificari ale 

conturului sanilor si dimensiunilor acestora.  Scurgeri la nivelul mamelonului si sangerari locale.  Pielea de 

deasupra nodulului este inrosita, cu pori dilatati si aspect e coaja de portocala. Aparitia exemelor la nivelul 

alveolelor mamare.  NU UITA! Cancerul descoperit in stadiile 0 sau 1 poate fi vindecat in proportie de 92% ! 

15/  Ecografiile si mamografiile reprezinta o buna cale de a cerceta riscul de cancer la san. Ecografia se face 

sub 35 de ani, iar mamografia peste 40. 

16/  Cancerul pulmonar reprezinta o forma de tumora cu origini in diferite celule ale plamanului. Fumatul  

Reprezinta principala cauza a cancerului de plamani si este forma de cancer care determina cele mai multe 

morti in randul barbatilor. Tusea Poate ridica probleme si daca apare brusc la un fumator cronic, dar si daca 

isi modifica principalele caracteristici, devenind mai violenta, mai chinuitoare, mai frecventa si cu o 

tonalitate mai profunda.  

17/  S-a constatat un risc de 2-3 ori mai mare in cazul persoanelor ce au un parinte afectat de cancer 

pulmonar. Cu toate acestea, peste 85% din totalitatea cancerelor apar la pacientii cu un istoric indelungat de 

fumat. Fumatul pasiv este si el aproape la fel de periculos. 

18/. Cancerul  de col uterin este un neoplasm malign al colului uterin sau cervixului, cum mai este numit. Se 

poate manifesta prin sangerare. Principalii factori favorizanti sunt urmatorii: - Debutul precoce al vietii 

sexuale - Parteneri multipli - Infectia cu Human Papilloma virus. 

19/  Infectia cu acest virus este un factor relevant pentru aparitia cancerului de col uterin, cu foarte mici 

exceptii. Vaccinul împotriva virusului papiloma uman (Gardasil sau Silgard) si care este eficient împotriva a 4 

tulpini virale a fost autorizat in S.U.A. și Uniunea Europeana, inclusiv Romania. 

20/  Stadiile precoce ale cancerului de col uterin pot fi complet asimptomatice. Unele simptomele pot fi: • 

sângerare vaginală • sângerare la contactul sexual • tumoră în vagin (rar) • durere moderată în cursul actului 

sexual (dispareunie) • scurgere vaginală (leucoree) In stadiile avansate ale cancerului de col uterin, pot fi 

prezente metastaze în abdomen, plămâni sau cu alte localizări. Simptomele pot fi: • pierderea apetitului • 

scădere în greutate • oboseală • durere pelvină • durere în spate. 

21/  Frecventa • Cancerul de col uterin reprezintă a 5-a cauză de deces la femei. • Cancerul de col uterin 

afectează aproximativ 16 femei la 100’000 pe an şi produce decesul la aproximativ 9 femei la 100.000 pe an. 

22/  Leucemia. Leucemia este un tip de cancer al sângelui sau al măduvei osoase caracterizată printr-o 

creștere anormală a numarului celulelor imature albe din sânge numite blaști (singular blast).  
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23/  Factori de risc A. Fumatul modificabili - 20% din persoanele cu leucemie acuta fumeaza sau folosesc 

produse pe baza de tabac B. Expunerea la nivel crescut de radiatii C. Expunerea la substante chimice precum 

benzenul sau formaldehida D. Radioterapia si chimioterapia utilizate in tratamentul cancerului. 

24/  Factori de risc nemodificabili A. Boli genetice, cum ar fi Sindromul Down B. Infectia cu virusul HIV C. 

Sindromul mielodisplazic D. Transmiterea genetica, in special in cazul leucemiei cronica mielodoida. 

25/  Aparitie si dezvoltare. Datorita expunerii la factorii de risc, ADN-ul unei celule stem este modificat, 

ducand la aparitia unei celule anormale, in acest caz limfocite anormale. Aceasta incepe o diviziune aberanta 

si transmite mutatia celulelor fiice.  

26/  Simptome febră și transpirații nocturne; infecții frecvente și neobișnuite; astenie și fatigabilitate 

(oboseală); cefalee (durere de cap); apariția de echimoze (vânătăi) pe corp și sângerări la nivelul gingiilor și 

la nivelul rectului; • creșterea în dimensiuni a abdomenului, dureri în partea stângă a acestuia sau în umărul 

drept, datorită splinei mărite; • tumefierea nodulilor limfatici de la nivelul axilei etc. 

27/  Simptome febră și transpirații nocturne; infecții frecvente și neobișnuite; astenie și fatigabilitate 

(oboseală); cefalee (durere de cap); apariția de echimoze (vânătăi) pe corp și sângerări la nivelul gingiilor și 

la nivelul rectului; • creșterea în dimensiuni a abdomenului, dureri în partea stângă a acestuia sau în umărul 

drept, datorită splinei mărite; • tumefierea nodulilor limfatici de la nivelul axilei. 

 Bibliografie • www.sfatulmedicului.com/cancer_col_uterin • www.wikipedia.com/cancer • www.medicina-

azi.ro/tumorile http:// 
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