Czym jest rak?
nowotwory ≥agodne, ktÛre nie sπ utoøsamiane
z rakiem oraz z≥oúliwe, ktÛre na to miano zas≥ugujπ.
W poczπtkowej fazie nowotwÛr rozwija siÍ w
miejscu pierwotnego umiejscowienia. Proces taki
okreúlany jest mianem raka pierwotnego, ktÛrego
wzrost moøe mieÊ charakter objawowy.
W pÛüniejszym etapie rozwoju choroby, komÛrki
rakowe mogπ uwalniaÊ siÍ z pierwotnego ogniska
choroby i przemieszczaÊ siÍ do innych czÍúci cia≥a
za pomocπ uk≥adu krwionoúnego lub limfatycznego.
KomÛrki te mogπ spowodowaÊ powstanie nowych
ognisk raka w innych partiach cia≥a. W niektÛrych
przypadkach chory nie wie, øe ma raka do momentu
pojawienia siÍ objawÛw wywo≥anych przez wtÛrne
ognisko nowotworu.
Rak moøe rozwinπÊ siÍ w prawie kaødej czÍúci
cia≥a ludzkiego nie wy≥πczajπc krwi oraz tkanki
limfatycznej.
Rak nie jest chorobπ zakaünπ, a spoúrÛd osÛb,
ktÛre zapad≥y na tÍ chorobÍ wielu, bo aø ponad
po≥owie uda≥o siÍ przeøyÊ. Choroby nowotworowe
nie znajπ granic paÒstwowych, rasowych ani
religijnych. W samej Australii jedna osoba na trzy
zapada na raka.
Kaødy chory zas≥uguje na opiekÍ medycznπ.

Rak jest chorobπ komÛrek, ktÛrych miliony stanowiπ
podstawowy budulec ludzkiego organizmu.
Organizm cz≥owieka stale produkuje nowe komÛrki
na skutek ich obumierania lub w procesie
regeneracji pourazowej.
Funkcjonowanie komÛrek regulujπ znajdujπce siÍ
w nich geny. NiektÛre z tych genÛw odpowiedzialne
sπ za namnaøanie siÍ komÛrek.
Rak powstaje w wyniku uszkodzenia genÛw. Te
zaú mogπ ulec uszkodzeniu w wyniku dzia≥ania
czynnikÛw úrodowiskowych, takich jak zbyt duøa
dawka promieniowania s≥onecznego, dym
papierosowy lub spoøywane pokarmy. W niektÛrych
przypadkach, nieprawid≥owe geny dziedziczone sπ
po rodzicach.
Z prawid≥owych genÛw komÛrki czerpiπ
informacje na temat ich dalszego namnaøania siÍ
lub obumierania. Proces ten zachodzi w organizmie
przez ca≥y okres øycia. Niemniej jednak uszkodzone
geny niekiedy wydajπ dyspozycje niekontrolowanego
namnaøania lub uniemoøliwiajπ naturalne
obumieranie komÛrek. Te dodatkowe komÛrki tworzπ
guz zwany nowotworem. NiektÛre nowotwory sπ
wyczuwalne dotykowo, inne zaú nie. Istniejπ teø
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What is cancer?

Infolinia ds. ChorÛb
Nowotworowych:
ï Polski

(03) 9209 0169
ï Angielski

13 11 20

POCZ•TKI RAKA
KOM”RKA
PRAWID£OWA

KOM”RKA
NIEPRAWID£OWA

NAMNAØANIE SIê
KOM”REK
NIEPRAWID£”WYCH

RAK Z£OåLIWY LUB
INWAZYJNY

WARSTWA
GRANICZNA
NACZYNIE
LIMFATYCZNE
NACZYNIE
KRWIONOåNE

SPOS”B ROZPRZESTRZENIANIA SIê RAKA
RAK PIERWOTNY

ZAJêCIE MIEJSCOWE
ANGIOGENEZA
(Guz wytwarza w≥asne
naczynia krwionoúne)

NACZYNIE LIMFATYCZNE
WARSTWA GRANICZNA

PRZERZUTY
KomÛrki raka pierwotnego
przemieszczajπ siÍ naczyniami
krwionoúnymi i limfatycznymi
atakujπc inne czÍúci cia≥a
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