Онкологія:
основні уявлення
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Рак це група захворювань, що включає понад 100 близьких за своїми ознаками захворювань. Рак починається з того, що в будь-якому місці тіла будь-які клітини починають безконрольно ділитись
і поширюватись на сусідні (інвазія) та віддалені (метастазування)
органи і тканини.
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Карциноми (рак) – складають до 85%
всіх пухлин, виникають з епітеліальних клітин, що вистилають поверхню
і порожнини тіла або слизові оболонки внутрішніх органів

r.o

Лейкемії (5%) – виникають з
різних типів кровотворних і
ліфоїдних клітин

Доброякісні
ДОБРОЯКІСНІ

ПУХЛИНИ
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Пухлини
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Саркоми (6%) – виникає з клітин сполучної тканини

Злоякісні

ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ

1) Втрачають контроль клітинного
поділу;
2) Пухлинні клітини суттєво відрізняються від похідних і втрачають
здатність до виконання своїх функцій;
3) Характеризуються агресивним
ростом;
4) Вражають орган, де вони ростуть,
та прилеглі органи і тканини;
5) Схильні до метастазування;
6) Зазвичай резистентні (нечутливі)
до лікування;
7) Часто рецидивують.

Прогноз перебігу захворювання
сприятливий

Прогноз перебігу захворювання
несприятливий.
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1) Втрачають контроль клітинного
поділу;
2) Пухлинні клітини зберігають здатність
до виконання своїх функцій;
3) За структурою нагадують тканину,
з якої вони походять;
4) Ростуть повільно;
5) Стискають прилеглі тканини і органи;
6) Ніколи не проникають
(інфільтрують) в прилеглі тканини і
органи;
7) Рідко рецидивують.

Метастаз — віддалене вторинне вогнище патологічного
процесу, що виникає внаслідок
переміщення пухлинних клітин з первинної пухлини в інші
тканини або органи організму.
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Рецидив - здатність злоякісних пухлин відновлювати ріст у місці
первинної локалізації після їх видалення хірургічним шляхом,
променевого лікування або хіміотерапії.
Рецидиви можуть виникати в різні терміни після лікування, але
найчастіше - впродовж перших 1,5-2 років.
Джерелом рецидивів стають невидалені під час операції або не пошкоджені променевою чи хіміотерапією окремі пухлинні клітини
або їх комплекси. Часто, рецидиви характеризуються підвищеним
ступенем злоякісності з більш небезпечним перебігом хвороби.

Тканини і органи, в які найчастіше метастазують пухлини, і
основні симптоми, які виникають внаслідок метастатичного
ураження відповідних тканин
і органів

Попередником ракової клітини в організмі завжди є будь-яка нормальна, що трансформується
на злоякісну. Фактори, які здатні викликати перетворення нормальної клітини в злоякісну, називаються КАНЦЕРОГЕНАМИ.

-c
an

ce
r.o

rg
.

ua

Відмінності між нормальними і раковими клітинами
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Стадії виникнення злоякісних пухлин:
Ініціація. Процес зміни геному одиничної клітини під впливом будь-яких
канцерогенних факторів (мутація). Такі зміни забезпечують мутантній клітині можливість вийти з-під контролю захисних систем організму, а також
відповідають за ступінь прояву злоякісних ознак.
Промоція. Процес збільшення кількості клітин зі змінами в геномі.
Прогресія. Активний ріст пулу мутантних клітин, що і призводить до утворення пухлини. Супроводжується зниженням ступеня спеціалізації клітин,
появою інвазивних ознак і утворенням метастазів.
Ріст злоякісних пухлин - тривалий процес. У середньому він складає 3 - 5 років, рідко 10 – 15 років і більше. Встановлено, що пухлинна клітина, діаметр
якої складає 10 мкм, за 30-ть подвоєнь може сформувати пухлину розміром
1 см. Пухлина такого розміру вже легко діагностується. Після 40-ка подвоєнь
вага пухлини може досягати 1 – 1,5 кг, при якій фактично наступає загибель
хворого.

Способи профілактики раку

Уникайте факторів,
які можуть
викликати
розвиток раку

Профілактика і
своєчасне
лікування
передракових
захворювань

Ведіть
здоровий
спосіб життя
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Клінічна класифікація захворювань на рак враховує поширеність пухлинного
процесу, розміри пухлини, глибину її розростання у межах органа чи за його межами
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Сучасні методи лікування онкологічних хворих
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