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„Cancer“ este termenul medical ce pare så ne
sperie cel mai mult în prezent. Boala universalå, ce
î¿i alege pacien¡ii din toate påturile sociale, din toate
categoriile de vârstå ¿i uneori chiar fårå a exista fac-
tori predispozan¡i sau de risc, cancerul cuprinde în
prezent peste 100 de tipuri diferite, majoritatea având
localizåri ¿i simptome specifice. De multe ori orga-
nismul încearcå så ne avertizeze cå ceva este în ne-
regulå, iar semnalele sale trebuie ascultate ¿i recep-
¡ionate, iar cea mai sigurå atitudine pe care o putem
adopta este de a ne prezenta cât mai grabnic la medic.

Cele mai multe tipuri de cancer POT fi vindecate
dacå suntem preventivi ¿i alegem så ne adresåm
medicului în vederea ob¡inerii unei påreri specia-
lizate. Într-adevår existå numeroare neoplazii care
sunt mute din punct de vedete clinic ¿i când sunt
detectate este deja prea târziu. Înså, majoritatea
neoplaziilor prezintå semne ¿i simptome care le fac
detectabile, ¿i care dacå sunt detectate într-un stadiu
precoce acestea sunt perfect vindecabile

Este foarte important de precizat faptul cå cele
mai multe semne ¿i simptome ale cancerului sunt,
totu¿i, nespecifice, ¿i ele pot så aparå în cadrul tablo-
ului clinic al unor boli benigne, uneori cu evolu¡ie
autolimitantå. Aceasta nu este înså o scuzå pentru a
nu ne adresa medicului specialist în vederea efec-
tuårii unor controale amånun¡ite, ci doar o precizare
care så ne lini¿teascå ¿i så ne facå så nu ne gândim
de cele mai multe ori la ce este mai råu.

Femeile par a fi un grup de pacien¡i mult mai
vigilen¡i decât bårba¡ii. Ele sunt mai atente în ceea
ce prive¿te starea de sånåtate a organismului ¿i sunt
mai predispuse la analize ¿i teste pentru screeningul
cancerului, precum ¿i la prezentarea la controale
ulterioare care så stabileascå dacå ceva este în ne-
regulå în corp. Aceastå constatare este fåcutå de
speciali¿tii care au investigat grupuri de pacien¡i
separate conform criteriului „sex“ ¿i care au observat

cå femeile sunt mai compliante ¿i pot juca un rol
mult mai activ în påstrarea sånåtå¡ii ¿i în detectarea
precoce a anumitor afec¡iuni. De asemenea, ele se
prezintå ¿i mai devreme la medic, în cazul în care
observå simptome de alarmå sau dacå starea de
sånåtate pur ¿i simplu se deterioreazå.

De¿i aceastå observa¡ie poate bucura medicii,
existå desigur ¿i excep¡ii. Femeile sunt, ca un grup
general, mult mai compliante, înså uneori existå ¿i
excep¡ii. Din påcate, aceastå tendin¡å a fost observatå
mai frecvent în rândul femeilor tinere. Se pare cå
ele sunt mai ignorante în ceea ce prive¿te semnele
cu eventual caracter premonitor, considerând adesea
cå de fapt cancerul este o problemå de sånåtate ce
afecteazå mai ales vârstele înaintate.

Chiar dacå în multe cazuri aceastå observa¡ie este
adevåratå, nu trebuie ignorat faptul cå sunt foarte
multe femei tinere care se confruntå cu diverse
neoplazii: cancer de col, de sân, de colon, de ovar.
În plus, unele femei aleg în mod deliberat ¿i inten-
¡ionat så ignore semnele ¿i unele simptome, consi-
derând cå nu li se poate întampla tocmai lor så dez-
volte o neoplazie (indiferent de localizarea acesteia).
Altele considerå cå, din start, cancerul este o afec-
¡iune incurabilå, a¿a cå este mai bine så lase lucrurile
så evolueze natural, fårå så încerce så facå ceva
pentru a stopa aceasta. O astfel de atitudine non-
combat este complet eronatå, deoarece cancerul
descoperit precoce este o boalå ce poate fi vindecatå,
ce poate fi ¡inutå sub control ¿i care nu trebuie så
semnifice neapårat decesul pacientului.

Medicii preferå så promoveze o atitudine echili-
bratå în ceea ce prive¿te modul în care privim ¿i
abordåm problemele generale de sånåtate. Nu totul
semnificå un cancer, înså nu trebuie så ståm nepå-
såtori dacå observåm cå organismul nu mai func-
¡ioneazå în parametri normali. De asemenea, nici
ipohondria nu trebuie încurajatå: uneori suntem mai
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obosi¡i doar pentru cå am muncit mai mult, suntem
constipa¡i pentru cå avem un regim alimentar
insuficient în fibre.

Care este înså limita între normal ¿i patologic?
Când ar trebui så ne prezentåm la medic ¿i care sunt
cele mai frecvente simptome, aparent banale ¿i cu
caracter benign, ce pot semnifica de fapt o afec¡iune
mai gravå? În continuare vå prezentåm cele mai
frecvente 15 simptome pe care speciali¿tii ne reco-
mandå så le tråtåm cu aten¡ie ¿i så ne adresåm medi-
cului în cazul în care le observåm pentru o perioadå
mai îndelungatå.

 

REDUCERE SEMNIFICATIVÅ ªI INEXPLICABILÅ

ÎN GREUTATE

Majoritatea femeilor sunt, de cele mai multe ori,
încântate dacå reu¿esc så slåbeascå fårå efort într-o
perioadå reduså de timp. Ce poate fi mai bine decât
så pierdem câteva kilograme fårå så ne stråduim,
fårå så trecem la o dietå drasticå, în timp ce ne bu-
curåm de alimentele preferate? Totu¿i, speciali¿tii
ne recomandå så fim foarte pruden¡i! O scådere mai
mare de 5 kilograme într-o lunå, în absen¡a unui
efort fizic sporit sau a unei diete restrictive ar trebui
investigatå, considerå speciali¿tii.

O astfel de problemå este foarte frecvent asociatå
cancerului, considerat una dintre cele mai importante
boli consumptive. Ea spoliazå organismul de calorii
¿i stimuleazå scåderea în greutate, producând aceste
efecte într-un timp foarte scurt. Uneori este înso¡itå
¿i de modificarea apetitului, înså aceasta nu apare
în mod obligatoriu. Desigur, existå ¿i alte cauze
pentru o pierdere semnificativå în greutate, cum ar
fi hipertiroidism (o glandå tiroidå hiperactivå) sau
infec¡ii virale sau bacteriene.

Dacå vå prezenta¡i la medic acuzând acest simp-
tom, trebuie så vå pregåti¡i din timp deoarece starea
dumneavoastrå de sånåtate va fi atent, ¿i în amånunt,
investigatå. Trebuie excluse diverse cauze, începând
cu cele benigne, iar aceasta va necesita investiga¡ii
laborioase. Scåderea în greutate este un semn ne-
specific, ce poate så apåra în cadrul unor afec¡iuni
foarte variate, acesta fiind motivul pentru care in-
vestigarea ei nu este niciodatå un lucru u¿or de re-
alizat.

BALONAREA

Balonarea este una dintre cele mai frecvente
acuze cu care femeile se confruntå zilnic. Este atât
de frecventå încât cele mai multe o considerå…
„normalå“! Balonarea nu este întotdeauna benignå,
pe cum am crede, iar dieta sau stilul de via¡å sedentar

nu pot fi incriminate mereu în apari¡ia ei. Balonarea
¿i disconfortul asociat ei pot fi semne de cancer
ovarian.

Cancerul ovarian råmâne o importantå problemå
de sånåtate a femeilor deoarece este adesea descoperit
în stadii foarte avansate, depå¿ite uneori din punct de
vedere terapeutic. Prognosticul pacientelor diagnosti-
cate cu cancer ovarian variazå semnificativ în func¡ie
de stadiul în care este descoperitå tumora. Dacå pacienta
se prezintå precoce la medic ¿i neoplazia este surprinså
într-o etapå incipientå, rata de supravie¡urie la 5 ani,
dupå tratamentul adecvat este mai mare de 75%. Dacå
înså prezentarea s-a fåcut prea târziu ¿i tumora s-a extins
în cavitatea abdominalå, determinând metastaze
peritoneale ¿i însåmân¡åri la distan¡å, rata supravie¡uriii
scade dramatic la 20%.

Acestea este motivul pentru care medicii insistå
ca o balonare cronicå så fie investigatå. Dacå totul
este în regulå ¿i se poate rezolva doar cu recoman-
dåri dietetice, pacienta poate sta mult mai lini¿titå.
Dacå înså este vorba de ceva mai grav, este mult
mai bine så se descopere din timp, pentru cå trata-
mentul va fi ¿i el mult mai eficient. Balonarea nu
este înalt sugestivå pentru cancerul ovarian, înså
trebuie privitå ca un semnal de alarmå. Iar intensi-
tatea acestuia este cu atât mai crescutå cu cât este
înso¡itå ¿i de dureri cu localizare pelvinå sau abdo-
minalå joaså, cu sa¡ietate precoce sau chiar cu
tulburåri de urinat (senza¡ie de golire incompletå,
senza¡ie de mic¡iune imperioaså, durere la urinat sau
urinat cu efort).

Dacå senza¡ia de balonare se men¡ine mai mult
de câteva såptåmâni ¿i este zilnicå, speciali¿tii insistå
så vå adresa¡i medicului curant, sau medicului de
familie. Cel mai probabil vi se vor recolta analize,
precum ¿i probe din scaun (pentru detectarea unor
eventuale hemoragii manifeste sau hemoragii oculte)
¿i vi se vor efectua investiga¡ii imagistice (tomografii
computerizate).

DE REºINUT!
Cele mai importante semne ¿i simptome ale unui

cancer ovarian, cancer cu mortalitate ridicatå
datoritå descoperirii tardive, sunt:

– Balonare;
– Constipa¡ie;
– Flatulen¡å ¿i diaree;
– Pierderea apetitului sau apari¡ia senza¡iei de

plenitudine ¿i sa¡ietate precoce;
– Poliurie (urinare frecventå);
– Senza¡ie de presiune ¿i durere pelvinå;
– Dispareunie;
– Menstrua¡ii neregulate (pentru femeile aflate

încå la vârsta reproductivå).
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MODIFICÅRI ALE SÂNILOR

Majoritatea femeilor ¿tiu foarte multe despre sânii
lor, chiar dacå nu îi examineazå periodic, ¿i ¿tiu cå
trebuie så fie atente dacå apare vreo modificare.
Aceasta implicå modificare de aspect, de consis-
ten¡å, de formå, dacå apar scurgeri mamelonare
anormale sau dacå apar mase nodulare în interiorul
parenchimului glandular. Într-adevår, unul din cele
mai importante semne ale cancerului de sân este apa-
ri¡ia unui nodul care se va dezvolta ¿i va cre¿te în
dimensiuni.

O parte din nodulii care apar în timp în sân sunt
de naturå benignå, de tipul fibroadenoamelor sau
chisturilor, înså cancerul de sân este o problemå
foarte gravå ¿i frecventå ¿i orice nodul trebuie inves-
tigat amånun¡it înainte de a putea stabili dacå este
sau nu benign.

De asemenea, speciali¿tii recomandå cå toate fe-
meile så se prezinte la medic în cazul în care observå:

– Înro¿irea tegumentului ¿i îngro¿area acestuia,
chiar dacå este localizatå sau generalizatå, ce
poate fi similarå unei reac¡ii alergice, dar cu
caracter persistent. O astfel de modificare
poate fi sugestivå pentru o formå foarte agre-
sivå de cancer, ¿i anume forma inflamatorie;

– Modificarea aspectului mameloanelor este ¿i
ea foarte importantå. Dacå apare o scurgere
anormalå (în absen¡a unei lacta¡ii fiziologice
sau a sarcinii), aceasta poate fi semn de cancer,
dar poate fi observatå ¿i în alte patologii
sistemice, precum insuficien¡a renalå, prolac-
tinoame (tumori hipofizare secretante de pro-
lactinå, hormon ce stimuleazå secre¡ia lactatå
a glandei mamare). În cazul în care secre¡ia
capåtå caracter sangvinolent, prezentarea la
medic trebuie fåcutå imediat.

De cele mai multe ori diagnosticul se stabile¿te
prin efectuarea de mamografii, tomografii compu-
terizate (CT) ¿i examene de rezonan¡å magneticå
nuclearå (RMN). Uneori, pentru ca diagnosticul så
fie cât mai sigur, medicul poate indica ¿i efectuarea
unor biopsii ale nodulului (dacå acesta existå). Se
vor recolta fragmente tisulare din masa tumoralå,
care vor fi apoi investigate microscopic de cåtre un
medic anatomopatolog, care va putea stabili natura
tumorii. Aceastå procedurå se efectueazå cu anes-
tezie, astfel încât disconfortul pacientei så fie minim.

HEMORAGII VAGINALE INTERMENSTRUALE

Femeile aflate la premenopauzå (perioadå ce
precede ¿i anun¡å instalarea menopauzei) sunt cele
care ignorå cel mai adesea o hemoragie vaginalå,

considerand cå aceasta apare ca urmare a modi-
ficårilor hormonale ce caracterizeazå perioada. În
plus, ele pot chiar confunda o hemoragie digestivå
inferioarå cu o hemoragie vaginalå „normalå“. He-
moragiile vaginale patologice sunt foarte importante,
mai ales când femeia este normal menstruatå.

Ele trebuie verificate de cåtre medic, iar cauza
lor, trebuie tratatå. Orice hemoragie apårutå între
menstre, dupå contact sexual sau dupå instalarea
menopauzei, impune verificare de cåtre un medic
specialist, deoarece poate fi semn de cancer endo-
metrial. De asemenea, hemoragiile recurente, cele
care dureazå mai mult de 2 zile ¿i apar fårå o cauzå
anume, sau o sângerare menstrualå abundentå (me-
nometroragie) impun ¿i ele, la rândul lor, consult
de specialitate.

Cancerul endometrial este unul dintre cele mai
frecvente tipuri de cancere ginecologice, ¿i aproxi-
mativ 2/3 din paciente acuzå sângeråri anormale în
perioada de debut a neoplaziei. Un astfel de semn
este mai important în cazul femeilor trecute de 50
de ani, deoarece ¿i riscul de apari¡ie a cancerului
endometrial cre¿te semnificativ pe måsura ce femeia
înainteazå în vârstå.

Alte cauze pentru sângeråri vaginale sunt:
– Cervicita, endometrita, chisturi ovariene;
– Infec¡ii vaginale complicate;
– Fibroame uterine;
– Boala inflamatorie pelvinå.
În cazul în care hemoragia nu are punct de ple-

care genital, ci digestiv, poate fi semn de cancer
colorectal. Chiar ¿i astfel de sângeråri trebuie ana-
lizate din punct de vedere al normalului fiecårei
paciente: dacå aceasta are menstrua¡ii mai abun-
dente, sau dacå obi¿nuie¿te så sângereze cu câteva
zile înainte sau dupå menstrua¡ie, importan¡a lor
poate fi cu totul alta. Investiga¡iile efectuate pentru
excluderea unui cancer endometrial sau a unei alte
forme de cancer includ efectuarea unui examen gine-
cologic complet, completat cu ecografie sau chiar
biopsie endometrialå, dacå existå factori de risc
sugestivi pentru un cancer sau o altå afec¡iune gravå.

MODIFICÅRI CUTANATE

Aluni¡ele, negii precum ¿i orice alte semne cu-
tanate ar trebui verificate periodic pentru a fi aten¡i
dacå î¿i modificå aspectul. Importan¡a acestei auto-
examinåri rezidå în faptul cå orice modificare de
aspect, de culoare sau de integritate a unor pete cu-
tanate sau a unor semne tegumentare poate fi un
indiciu precoce de cancer de piele. Cancerul de piele
este o afec¡iune ce pare a câ¿tiga din ce în ce mai
mult teren în cadrul neoplaziilor, datoritå poluårii ¿i
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intensificårii puterii radia¡ilor solare, principalele
cauze incriminate în apari¡ia sa.

Aluni¡ele cu poten¡ial malign sunt cele cu aspect
neuniform, multicolor, cu margini neregulate ¿i
contur difuz, care sângereazå sau care cresc foarte
rapid în dimensiuni de la o zi la alta. Speciali¿tii ne
sfåtuiesc så nu ignoram nici apari¡ia unor pete hiper
sau hipopigmentare, a unor leziuni sângerânde ce
nu se vindecå, a unor zone ce se descuameazå ex-
cesiv, sau a unor cicatrici ce î¿i modificå consisten¡a
¿i textura. Nu existå un anumit interval definit ca
fiind sigur pentru a supraveghea cre¿terea în di-
mensiuni a unei aluni¡e, de aceea, cel mai sigur este
så ne prezentåm la medic imediat ce observåm cå
apare o modificare apare, indiferent de natura ei.

Cancerul de piele poate fi rezolvat cu succes dacå
pacientul se adreseazå în timp util medicului. Cu
cât timpul trece ¿i leziunea se måre¿te, cu atât cre¿te
¿i riscul ca ea så devinå neoperabilå. În cazul în
care avem aluni¡e sau negi cu aspect suspect sau
care sunt supu¿i unor traumatisme fizice permanente
(dacå au, de exemplu, dimensiuni mai mari, sunt
reliefate) cea mai bunå ¿i sigurå abordare este excizia
lor chirurgicalå. Ulterior ele vor fi ¿i examinate ana-
tomopatologic pentru a se stabili natura lor: benignå
sau malignå.

DISFAGIE

Speciali¿tii definesc termenul de disfagie ca fiind
dificultatea la degluti¡ie (înghi¡ire), acompaniatå de
senza¡ia cå alimentele se opresc la un anumit nivel
în pasajul lor cåtre stomac (cavitate bucalå, faringe,
esofag). Disfagia poate fi un semn de esofagitå sau
de boalå de reflux gastroesofagian, având semnifi-
ca¡ie benignå, sau poate fi mai periculoaså.

Caracterul disfagiei este foarte important, ¿i spe-
ciali¿tii insitå cå de fiecare datå când ne prezentåm
la medic pentru acest simptom så nu uitåm så men-
¡ionåm dacå disfagia a apårut brusc sau dacå s-a
instalat treptat, dacå este înso¡itå sau nu de pirozis
¿i care sunt alimentele pentru care existå dificultate
la degluti¡ie. Disfagia apårutå la solide, mai ales la
bucå¡i de carne, cu evolu¡ie treptatå în câteva såp-
tåmâni sau luni, poate fi un semn de cancer.

Disfagia este uneori atât de importantå încât poate
determina pacientul så î¿i modifice drastic regimul
alimentar, adoptând o dietå bazatå pe alimente se-
misolide sau chiar predominant lichidå (ciorbe, supe,
shak-euri proteice). Este foarte important ¿i mo-
mentul în care apare: de exemplu, dacå apare la 5-
10 secunde dupå deglu¡ie, poate fi sugestivå pentru
cancer esofagian.

Una dintre cele mai importante afec¡iuni ce apare
în urma esofagitei cronice de reflux, ¿i care este în
sine un factor de risc pentru apari¡ia cancerului eso-
fagian, este esofagul Barrett. Aceastå condi¡ie se
caracterizeazå prin apari¡ia unor zone de metaplazie
(¡esut modificat ca urmare a unor traumatisme re-
petate de naturå peptido-chimicå), ce sunt foarte
sugestibile modificårilor neoplazice.

Orice tulburare de degluti¡ie trebuie inevstigatå
în mod corespunzåtor, deoarece afecteazå starea de
nutri¡ie a organismului. Deoarece astfel de probleme
apar mai frecvent la persoanele în vârstå, aten¡ia
acordatå lor trebuie sporitå deoarece ca¿exia se poate
instala relativ repede pe un teren metabolic dominat
de procese catabolice. Investigarea disfagiei include
efectuarea de radiografii, atât pe gol, cât ¿i dupå
administrarea de substan¡å de contrast (bariu), care
pot eviden¡ia stricturi sau alte malforma¡ii ale cali-
brului esofagian, pierderi de substan¡å sau modi-
ficarea motilitå¡ii.

Esofagoscopia este ¿i ea o alternativå diagnosticå
pe care medicii o pot alege, mai ales dacå examenul
baritat nu este destul de clar. Se poate determina ¿i
pH-ul esofagian, pentru a stabili dacå existå reflux
acid din stomac, ceea ce favorizeazå apari¡ia eso-
fagului Barrett.

HEMATEMEZÅ, HEMOPTIZIE, RECTORAGIE

Sângele apårut în lichidul de vårsåturå, în expec-
tora¡ie, în scaun sau în urinå este întotdeuna un semn
de alarmå! Nu ignora¡i niciodatå aceastå avertizare
¿i prezenta¡i-vå la medic ori de câte ori observa¡i
modificåri de culoare ale acestor secre¡ii sau produse
biologice.

Hematemeza reprezintå termenul de specialitate
ce descrie vårsåtura cu sânge, adesea acesta fiind
digerat ¿i apårând în vomå precum za¡ul de cafea.
Ea este expresie a unei hemoragii digestive supe-
rioare, fie din esofag, stomac sau por¡iunea proxi-
malå a duodenului. Foarte rar poate fi datoratå de o
hemoragie nazalå ce se scurge prin faringele pos-
terior. În cazul în care hemoargia este masivå,
adesea sângele nu mai apare negru maroniu, ci este
pur ¿i simplu ro¿u, amestecat sau nu cu cheaguri.

Hematemeza este înso¡itå adesea ¿i de melenå,
adicå de eliminarea de materii fecale negricioase,
având un aspect lucios, precum påcura, ¿i un miros
specific. Melena apare în majoritatea cazurilor în
prezen¡a unei hemoragii, înså au fost descrise ¿i
cazuri în care scaunul capåtå o colora¡ie negricioaså
dacå dieta este bogatå în produse con¡inând fier sau
în suplimente minerale ce îl include. Diferen¡a
constå în faptul cå melena din hemoragii este un
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scaun neformat, moale, fårå a fi înså diareic. Aceste
caracteristici se datoreazå faptului cå sângele ac¡io-
neazå precum un iritant asupra intestinului ¿i grå-
be¿te tranzitul, în timp ce scaunul negricios datorat
fierului este de consisten¡å normalå, uneori chiar mai
tare.

Rectoragia înseamnå eliminarea analå de sânge
proaspåt, la începutul scaunului, sau amestecat cu
acesta. Rectoragia este semn de hemoragie digestivå
inferioarå. În cazul în care localizarea ei este mai
înaltå, la nivel de duoden distal, sângele poate så
aparå par¡ial digerat, fårå a fi înså vorba de un scaun
melenic. Apare în aceastå situa¡ie hematochezia, si-
tua¡ie cu semnifica¡ie similarå rectoragiei.

Rectoragia poate fi semn de cancer colorectal,
de hemoroizi, iar prezen¡a ei nu trebuie neglijatå.
Alte semne sugestive pentru cancerul de colon sunt
modificårile tranzitului intestinal, care pot fi diaree
sau constipa¡ie, balonare, flatulen¡å. Adesea,
investiga¡ia de elec¡ie a rectoragiei este colonos-
copia. Ea poate så precizeze dacå existå o surså activå
de sângerare, care este localizarea ei, iar uneori, dacå
existå o leziune detectatå, colonoscopia poate servi
¿i pentru recoltarea de fragmente tisulare ce vor fi
apoi analizate microscopic în vederea stabilirii
naturii leziunii respective.

Hematuria este ¿i ea un semn ce trebuie investigat.
În unele cazuri prezen¡a sângelui amestecat cu urina
este datoratå menstrua¡iei, dacå este perioada ei, înså
în afara acesteia hematuria poate semnifica o afec-
¡iune renalå gravå, cancer renal sau cancer vezical.

Hemoptizia sau eliminarea de sputå sangvino-
lentå sau franc hemoragicå este un semn ce carac-
terizeazå mai ales cancerul pulmonar. De¿i poate fi
periculoaså, ¿i cu siguran¡å sperie pacientul, hemo-
ptizia trebuie investigatå anterior asocierii ei sigure
cu un proces neoplazic, hemoptizia poate så aparå
¿i în urma unei tuse violente, când efortul este atât
de puternic încât apar modificåri presionale ¿i se
pot sparge unele vase, ceea ce determinå apari¡ia
sângelui în sputå. Dacå sputa sangvinolentå apare
izolat, iar episodul nu se repetå, caracterul ei este
mai degrabå benign. Alte cauze importante de he-
moptizie sunt trombembolismul pulmonar, edemul
pulmonar, insuficien¡å cardiacå, pneumonii, bron¿ite.

RELAºIA DINTRE DURERE CRONICÅ ªI

DEPRESIE

Speciali¿tii recomandå ca toate femeile care
acuzå durere persistentå localizatå la nivel abdo-
minal sau abdomino-pelvin ¿i care devin depresive
pe fondul acesteia, så se prezinte la un consult de
specialitate, în vederea investigårii stårii generale

de sånåtate. Aceastå recomandare este explicatå prin
faptul cå numeroase studii au descoperit existen¡a
unei legåturi între durerea abdominalå, depresie ¿i
apari¡ia cancerului pancreatic. De¿i legåtura a fost
sesizatå de grupuri diferite de cercetåtori, conexiunea
dintre aceste semne ¿i simptome ¿i cancerul de
pancreas nu a fost deocamdatå pe deplin în¡eleaså.

DE REºINUT!
Cele mai importante semne ¿i simptome care pot

prevesti cancerul pancreatic sunt:
– Durere abdominalå ce poate iradia în spate;
– Icter sclerotegumentar;
– Diminuarea semnificativå a apetitului;
– Scådere ponderalå;
– Depresie.

INDIGESTIE

Indigestia poate så aparå într-o serie de situa¡ii
fiziologice, precum sarcina. De cele mai multe ori,
ea este trecåtoare ¿i nu are un råsunet sistemic. In-
digestia care apare înså în absen¡a unei cauze
cunoscute ¿i care se înso¡e¿te de alterarea stårii
generale, de scådere ponderalå, poate fi sugestivå
pentru o serie de afec¡iuni grave, chiar cancere. Cele
mai frecvente cancere care se înso¡esc de indigestie
sunt cancerele digestive, în particular cancerul de
esofag ¿i de stomac.

Indigestia se poate manifesta prin disconfort
abdominal, pirozis, modificarea apetitului, stare de
råu general ¿i flatulen¡å. Existå o serie de factori
care pot cre¿te riscul de apari¡ie a indigestiei, ace¿tia
fiind în special: consumul exagerat de alcool,
fumatul, administrarea de antiinflamatoare nestero-
idiene, stil de via¡å dezordonat, în care mesele nu
sunt regulate.

MODIFICÅRI APÅRUTE LA NIVELUL CAVITÅºII

BUCALE

Fumatul afecteazå sånåtatea organismului în an-
samblu. Determinå o cre¿tere a riscului de apari¡ie a
afec¡iunilor pulmonare, cardiace, a diverselor can-
cere, în special de plåmâni sau de cavitate bucalå.
Fumatul îmbåtrâne¿te foarte mult, modificå pig-
mentarea pielii ¿i aspectul degetelor, dar în acela¿i
timp îngroa¿å ¿i vocea, fåcând-o uneori de nere-
cunoscut. Aspecte minore, înså foarte importante
pentru o femeie.

Speciali¿tii recomandå doamnelor care fumeazå
(precum ¿i tuturor pacien¡ilor care au acest factor
de risc) så fie foarte atente la apari¡ia de pete albi-
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cioase pe mucoasa bucalå sau pe suprafa¡a limbii.
Aceste leziuni pigmentate sunt considerate a fi ståri
premaligne ce pot progresa cåtre cancer de cavitate
bucalå. Petele se numesc „leucoplakie“, iar aspectul
lor variazå foarte mult de la pacient la pacient. De¿i
fumatul råmâne principala cauzå de apari¡ie a acestei
afec¡iuni, petele albicioase pot så înso¡eascå ¿i alte
afec¡iuni sistemice, precum avitaminoza A, C sau
de B12, candidoza bucalå, ¿i infec¡ia HIV.

În cazul în care observa¡i apari¡ia acestor tipuri
de leziuni, cel mai bine este så vå consulta¡i medicul
sau stomatologul pentru a hotârî împreunå care sunt
urmåtorii pa¿i ce trebuie fåcu¡i în investigarea, diag-
nosticarea ¿i tratarea acestor leziuni aparent inofen-
sive, dar care se pot dovedi periculoase.

DUREREA

Pe måsurå ce înaintåm în vârstå se pare cå ne
plângem de cât mai multe dureri. Multe ¿i variate!
Înså, oricât de nesemnificative par unele, ¿i mai mult
ne agaseazå prin prezen¡a lor continuå decât prin
intensitate, durerile trebuie tratate adecvat. Durerile
generalizate sau localizate pot fi un semn de cancer,
înså probabilitatea este mai reduså.

Existå numeroase motive pentru care apar du-
rerile, înså indiferent care sunt acestea, ele nu trebuie
trecute cu vederea. Orice sindrom dureros care nu
se amelioreazå în urma administrårii de analgezice
obi¿nuite (antiinflamatoare nesteroidiene, para-
cetamol, algocalmin) trebuie investigat deoarece
poate fi un semn de afec¡iune sistemicå evolutivå
gravå. De¿i cancerele au doar în cazuri rare ca prim
simptom durerea (cu excep¡ia cancerelor cu im-
plicare osoaså), aceasta nu trebuie trecutå cu ve-
derea. Durerea neoplazicå apare doar dupå ce can-
cerul s-a extins destul de mult ¿i afecteazå nervi sau
alte organe, fie prin compresie, fie prin metastaze!

De exemplu, durerea lombarå joaså persistentå
poate fi semn de cancer ovarian sau de cancer de
colon. Durerea cu localizare la nivelul umerilor poate
fi semn de cancer de plåmâni. Cefaleea poate fi
cauzatå de tumori (maligne sau benigne) cu locali-
zare cerebralå. Durerea epigastricå poate så aparå
în numeroase tipuri de cancere: cancer de stomac,
de pancreas, de duoden. Medicul va efectua un exa-
men foarte atent în cazul în care simptomul prin-
cipal este durerea, deoarece acesta este destul de
nespecific. În func¡ie de datele ob¡inute în urma ana-
mnezei ¿i a examenului fizic, medicul poate decide
så efectueze ¿i alte investiga¡ii suplimentare care så
îl ajute så stabileascå diagnosticul de certitudine.

MODIFICAREA NODULILOR LIMFATICI

Nodulii (sau ganglionii) limfatici sunt sta¡ii prin
care trece limfa ¿i care joacå un rol foarte important
în sistemul imunitar al organismului. Ei se gåsesc
pretutindeni în organism, iar rolul lor este de a opri
celulele stråine, non-self, care pot circula prin siste-
mul limfatic ¿i care amenin¡å sånåtatea.

Ei au ¿i o importan¡å clinicå semnificativå: î¿i
modificå mult dimensiunile ¿i consisten¡a în cadrul
anumitor afec¡iuni, unele banale, precum infec¡ii,
altele grave, precum cancer. Dacå apar måri¡i ca ur-
mare a implicårii într-un proces neoplazic, aceastå
constatare este atât de importantå, încât ei sunt inclu¿i
în stadializarea cancerului în sine, precum ¿i în stabi-
lirea prognosticului ¿i a evolu¡iei ulterioare a pacien-
tului.

Speciali¿tii avertizeazå cå descoperirea unor no-
duli limfatici palpabili trebuie investigatå de cåtre
un medic. Fie cå este vorba de zona cervicalå, de
fosele supraclaviculare, de regiunea axilarå sau de
cea inghinalå, descoperirea unui ganglion palpabil
nu trebuie ignoratå. Medicul trebuie consultat în
special dacå nodulul cre¿te relativ rapid în timp, ¿i
dacå devie dur, aderent ¿i dureros.

Prin prezentarea promptå la medic se va putea
stabili dacå nodulul a apårut ca urmare a unei infec¡ii
generale sau datoritå unui alt proces patologic. În
plus, cu cât pacientul se va prezenta la medic mai
repede, cu atât ¿i tratamentul va putea fi instituit mai
precoce, rezultatele sale fiind mult mai bune, indi-
ferent de cauza de bazå a modificårii nodulului/
nodulilor. De cele mai multe ori, dacå nu se gåse¿te
o cauzå exactå pentru mårirea ¿i modificarea as-
pectului unui nodul limfatic, se va recurge la bio-
pierea acestuia, procedura prin care con¡inutul lui
va putea fi analizat microscopic. Biopsia presupune
recoltarea unui fragment microscopic din paren-
chimul ganglionar, care apoi va fi observat.

FEBRA

Febra este unul dintre cele mai frecvente semne
cå ceva este în neregulå, cå organismul încearcå så
lupte împotriva unor agresiuni. Este un semn care
apare precoce în bolile infec¡ioase. De aceea, dacå
ave¡i febrå care apare în absen¡a unei infec¡ii (gripe,
råceli obi¿nuite, abces dentar etc) ¿i aceasta prezintå
caracter persistent (nu dispare), cel mai sigur ar fi
så vå adresa¡i unui medic care så investigheze cauza
ei de apari¡ie.

Febra apare în cadrul cancerului dupå o lungå
perioadå de evolu¡ie. Nu este un semn precoce, ci
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mai degrabå tardiv ¿i caracterizeazå momentul în
care neoplazia deja s-a extins în organism ¿i au apårut
metastazele. Excep¡ie de la aceasta o fac cancerele
hematologice (leucemiile, limfoamele), care pot
debuta prin febrå. În cadrul cancerelor, febra poate
så aparå singurå sau înso¡ind icterul, hematemeza,
melena, rectoragiile.

Medicul va efectua un examen fizic complet în
cazul în care vå prezenta¡i acuzând febrå persistentå,
deoarece acest semn este nespecific. Investiga¡iile
vor include ¿i numeroase probe imagistice, precum
tomografia computerizatå, rezonan¡a magneticå
nuclearå sau radiografii. Acestea pot orienta testele
ce vor trebui efectuate în continuare.

ASTENIA

Astenia, sau oboseala, este un semn foarte vag.
Similar febrei, sau durerii, nici astenia nu carac-
terizeazå cancerele, ¿i apari¡ia ei nu trimite imediat
cu gândul la o neoplazie, înså poate fi asociatå ei,
deoarece cancerul este o boalå consumptivå, ce
ajunge så scadå rezervele organismului ¿i în final îl
aduce la epuizare. Astenia poate indica un cancer,
dar ¿i o altå gamå foarte variatå de afec¡iuni, cel
mai adesea acestea având caracter cronic.

Astenia este consideratå unul dintre cele mai
frecvente semne de cancer. Apare mai ales dupå ce
boala a avansat, înså în anumite situa¡ii se poate
instala încå de la început. De cele mai multe ori
astenia se datoreazå anemiei care înso¡e¿te
majoritatea cancerelor, în special cele cu localizare
digestivå. Astfel de cancere determinå anemie prin
hemoragiile, oculte sau evidente, pe care le asociazå.

În cazul în care nu se determinå o cauzå evidentå
de hemoragie, iar pacientul este anemic, se poate
recomanda efectuarea unui examen special pentru
hemoragii oculte în scaun. Evaluarea generalå în

astfel de situa¡ii va include, printre multe altele: en-
doscopie, colonoscopie sau rectosigmoidoscopie,
radiografii cu ¿i fårå substan¡å de contrast. Astenia
poate så aparå precoce în diverse leucemii sau can-
cere hematolgice, înso¡ind în aceste situa¡ii febra ¿i
starea generalå alteratå.

TUSE PERSISTENTÅ

Tusea poate så aparå în mod normal în cadrul
råcelilor, virozelor sezoniere (în special în anotim-
purile de tranzi¡ie: primåvara ¿i toamna), alergiilor ¿i
uneori ca reac¡ie adverså a unor medicamente (cum
ar fi inhibitorii enzimei de conversie, administra¡i în
cadrul tratamentului antihipertensiv). O tuse prelun-
gitå înså (având o duratå mai mare de 4 såptåmâni),
ale cårei caracteristici se modificå (devine mai puter-
nicå, mai obositoare) este înso¡itå de expectora¡ie
sangvinolentå, nu trebuie niciodatå ignoratå.

În cazul pacien¡ilor fumåtori, tusea matinalå poate
fi de lungå duratå, reprezentând modul de curå¡are
a bronhiilor. Dacå înså caracteristicile acestei boli
se modificå în timp, poate fi un semn de alarmå.
Tusea apare ¿i ca urmare a unei bron¿ite ce nu ce-
deazå la tratament, sau a unei sinuzite, înså uneori
poate indica un cancer pulmonar.

Pacien¡ii cu tuse supåråtoare, persisten¡å, în
special dacå în timp se acompaniazå ¿i de expec-
tora¡ie mucosangvinolentå, sunt sfåtui¡i så se adre-
seze unui medic, astfel încât så poatå fi investiga¡i
rapid. De¿i în numeroase cazuri nu existå o cauzå
gravå pentru apari¡ia tusei, cancerul pulmonar poate
fi prevestit de un astfel de semn ce nu trebuie trecut
cu vederea. Investiga¡iile sunt cea mai bunå cale de
a stabili un diagnostic de certitudine, urmând ca
abordarea terapeuticå ulterioarå så fie orientatå în
func¡ie de descoperirile clinice ¿i paraclinice.

Sursa: farmamed.ro 


