
Como se desenvolve o cancro?

O cancro desenvolve-se quando certas células começam a funcionar de modo anormal e se multiplicam de forma

descontrolada.

Como se desenvolve o cancro?

Os nossos corpos consistem em bilhões de células que estão sempre em um estado de desenvolvimento ou deterioração. As

células mais velhas são substituídas por células novas idênticas. A morte das células e sua divisão são reguladas pelos genes

normais, que estão presentes em todas as células. Alguns genes são responsáveis pela aceleração da divisão celular, enquanto

outros diminuem a velocidade deste processo. Esses genes podem ser modificados e isso pode levar à transformação das células

normais em células cancerosas. Essa transformação é denominada mutação e a célula modificada pode-se multiplicar de uma forma

descontrolada, criando mais células anormais.

Essa multiplicação descontrolada das células resulta na formação de uma massa cada vez maior de células, formando um "tumor",

no qual os vasos sanguíneos que alimentam as células cancerosas se desenvolvem.

Essas células desenvolvem-se muito rapidamente; elas têm requisitos de oxigénio muito grandes. A presença de células malignas é

responsável pela proliferação desses vasos no tumor por intermédio de substâncias produzidas dentro do tumor e pelo estímulo à

sua proliferação. A proliferação de novos vasos sanguíneos pelo tumor é denominada angiogénese e o objectivo de alguns

tratamentos contra o cancro é impedir esse processo.

Depois que alcança um certo tamanho, o tumor pode ser detectado num exame clínico ou radiológico, como uma mamografia.

Quando ele está suficientemente grande, podem ocorrer sintomas como dor ou disfunção do órgão.

Como se espalha o cancro?

As células malignas, contidas primeiro em um determinado tecido ou órgão, podem invadir progressivamente os tecidos vizinhos;

essa é a chamada invasão local de células cancerosas. Algumas substâncias produzidas por essas células ajudam na infiltração dos

tecidos vizinhos destruindo as barreiras que protegem o tecido saudável. Quando as células cancerosas chegam à circulação

sanguínea ou linfática, podem ser transportadas para outros órgãos, onde podem parar e se multiplicar. Esse é o chamado cancro

"secundário" ou "metastático". Alguns órgãos frequentemente afectados por metástases incluem o fígado, os ossos, os pulmões, o

cérebro e os rins.

O que é uma lesão pré-cancerosa?

Os órgãos podem passar por alterações celulares que, embora ainda não sejam cancerosas, têm o potencial de se tornar malignas.

Um exemplo dessa situação seriam os pólipos benignos no cólon que podem se transformar, com o tempo, em cancro do intestino.

As lesões pré-cancerosas devem ser removidas, para prevenir sua transformação numa condição mais grave.
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Que função a hereditariedade desempenha no desenvolvimento do cancro?

Presentemente sabe-se que os genes desempenham uma função importante no desenvolvimento do cancro. Às vezes, os genes

modificar-se-ão e um gene alterado causará o crescimento celular anormal e descontrolado. Outras vezes, os genes que controlam

a taxa normal de crescimento celular são danificados e as células podem-se multiplicar de modo descontrolado.

Por vezes os genes anormais são passados de uma geração para outra. Isso aumentará o risco de desenvolvimento de cancro na

geração seguinte. É o gene que é herdado, não o cancro. Cerca de 5 a 10% dos cancros, por exemplo, de mama, cólon e ovário são

“herdados”.

As famílias também podem compartilhar factores de risco comuns para o cancro, por exemplo, tabagismo. Pode haver uma maior

incidência de cancro de pulmão nessas famílias, mas a causa não é hereditária.

Os tipos de cancro herdados com frequência têm algumas características particulares, como a ocorrência numa idade precoce, o

comprometimento de pares de órgãos (por exemplo, ambos os seios)

mais do que um tipo de cancro que ocorre numa única pessoa ou mais do que um cancro infantil num grupo de irmãos.

Alguns factores de risco do cancro são claramente identificados. Entre eles estão o tabagismo, o abuso de álcool, o consumo

excessivo de gordura animal e a obesidade. A exposição profissional a produtos carcinogénicos, a poluição ambiental, o uso de

determinados medicamentos, a exposição a raios ionizantes e ultravioletas, assim como certas infecções (vírus, parasitas) também

são factores de risco.

Embora os genes estejam envolvidos no desenvolvimento do cancro, não se deve confundir e pensar que o cancro seja uma doença

hereditária. Cancros familiares, associados à predisposição genética transmitida por hereditariedade, são a minoria dos casos de

cancro.
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