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Dita Botërore e Kancerit është një ditë ndërkombëtare që mbahet çdo vit më 4 shkurt për të
rritur ndërgjegjësimin për kancerin dhe për të nxitur parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e tij.
Kjo ditë udhëhiqet nga Unioni për Kontrollin Ndërkombëtar të Kancerit (UICC) për të
mbështetur qëllimet e Deklaratës Botërore të Kancerit, e hartuar në vitin 2008. UICC është
organizata më e madhe dhe më e vjetër ndërkombëtare e kancerit e angazhuar për të marrë
drejtimin në bashkimin e komunitetit të kancerit për të zvogëluar barrën globale të kancerit,
promovimin e barazisë dhe integrimin e kontrollit të kancerit në shëndetin botëror dhe
axhendën e zhvillimit
Dita Botërore e Kancerit filloi në vitin 2000 në Samitin e Parë Botëror Kundër Kancerit, i cili u mbajt në
Paris. Çdo vit kjo ditë ka një temë të caktuar për të rritur ndërgjegjësimin e njerëzve në lidhje me
sëmundjen e frikshme të kancerit, si të parandalohet, trajtimet e tij, edukimin për njerëzit, etj.
Viti 2020 shënon mesin e fushatës 3-vjeçare për vitet 2019-2021 me temën "Unë jam dhe do të jem".
Kjo temë është një thirrje për veprim që kërkon angazhimin e çdo individi dhe përfaqëson fuqinë e
veprimeve individuale të ndërmarra sot për të ndikuar në të ardhmen. Kushdo që jeni, veprimet tuaja të
mëdha dhe të vogla do të bëjnë ndryshime të qëndrueshme, pozitive në luftën me kancerin, sepse
përparimi është i mundur. Ky mesazh përcjell nevojën që të gjithë, në mënyrë individuale, ose së
bashku, mund të ndihmojmë për uljen e barrës globale të kancerit, për të promovuar barazi më të
madhe dhe për të siguruar që kanceri vazhdon të mbetet përparësi në axhendën botërore të shëndetit
dhe zhvillimit. Sepse, kanceri nuk është vetëm një çështje shëndetësore, por një çështje njerëzore që
prek të gjithë ne. Kanceri mund të prekë çdo njeri në mënyra të ndryshme, por secili ka fuqi të veprojë
dhe të marrë masa në uljen e ndikimit të sëmundjes tek individët, familjet dhe komunitetet.
Dita Botërore e Luftës Kundër Kancerit është një mundësi për të reflektuar mbi atë çka mund të bëni.
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Sipas të dhënave të Unionit për Kontrollin Ndërkombëtar të Kancerit (UICC):
• Kanceri është shkaku i dytë kryesor i vdekjes në të gjithë botën
•9.6 milion njerëz vdesin çdo vit nga kanceri. Deri në vitin 2030, ekspertët parashikojnë që vdekjet nga
kanceri të rriten në 13 milion, nëse nuk veprojmë.
• Një e treta e kancereve është e parandalueshme.
• 70% e vdekjeve nga kanceri ndodhin në vendet me të ardhura të mesme dhe të ulëta.
• Deri në 3.7 milion jetë mund të shpëtohen çdo vit duke zbatuar strategji të përshtatshme për
parandalimin, zbulimin e hershëm dhe trajtimin e kancerit.
• Kostoja totale vjetore ekonomike e kancerit vlerësohet në 1.16 trilion dollarë amerikanë.
• Kanceri i mushkërive, prostatës, kolorektalit, stomakut dhe mëlçisë janë llojet më të zakonshme të
kancerit tek burrat, ndërsa kanceri i gjirit, kolorektal, i mushkërive, qafës së mitrës dhe tiroides janë më
të zakonshmet tek gratë.
Agjensia Ndërkombëtare e Kërkimeve mbi Kancerin (IARC) vlerëson se një në pesë burra dhe një në
gjashtë gra në të gjithë botën do të zhvillojnë kancer gjatë gjithë jetës së tyre dhe se një në tetë burra
dhe një-në-njëmbëdhjetë gratë do të vdesin nga kjo sëmundje. Barra e kancerit vazhdon të rritet
globalisht, duke ushtruar një peshë të jashtëzakonshme fizike, emocionale dhe financiare për individët,
familjet, komunitetet dhe sistemet shëndetësore. Shumë sisteme shëndetësore në vendet me të
ardhura të ulëta dhe të mesme janë më pak të përgatitur për të menaxhuar këtë barrë dhe një numër i
madh i pacientëve me kancer në nivel global nuk kanë qasje në diagnozë dhe trajtim cilësor në kohë. Në
vendet ku sistemet shëndetësore janë të forta, nivelet e mbijetesës së shumë llojeve të kancereve janë
duke u përmirësuar, falë zbulimit të hershëm, trajtimit cilësor dhe kujdesit për mbijetesë.
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Një numër faktorësh duket se po e shtojnë këtë rritje të shifrave të kancerit, veçanërisht kemi një plakje
globale e popullsisë dhe një rritje të ekspozimit ndaj faktorëve të rrezikut të kancerit të lidhura me
zhvillimin shoqëror dhe ekonomik. Për ekonomitë në zhvillim të shpejtë, të dhënat sugjerojnë një
zhvendosje nga kanceret që lidhen me varfërinë, ose infeksionin në ato që lidhen me stilin e jetës, më
tipike në vendet e industrializuara.
Ekzistojnë disa tregues se përpjekjet e përshkallëzuara për parandalimin kanë filluar të zvogëlojnë
shkallët e incidencës së kancerit, për shembull kemi incidencën më të ulët të kancerit të mushkërive te
burrat në Evropën Veriore dhe Amerikën e Veriut, ose në kancerin e qafës së mitrës në shumicën e
rajoneve, përveç Afrikës Nën-Sahariane, krahasuar me të dhënat e vitit 2012. Megjithatë vendet po
përballen me një rritje të përgjithshme të numrit absolut të rasteve të kancerit. Vlerësimet sugjerojnë që
Azia dhe Afrika kanë një përqindje më të lartë të vdekjeve nga kanceri (përkatësisht 7.3% dhe 57.3%)
krahasuar me incidencën e tyre (përkatësisht 5.8% dhe 48.4%).

Agjensia Ndërkombëtare e Kërkimeve mbi Kancerin sugjeron që kjo prirje ka të ngjarë për shkak të
frekuencës më të lartë të llojeve të kancerit që lidhen me prognozën jo të mirë, së bashku me qasjen e
kufizuar në diagnostikimin dhe trajtimin në kohë. Të dhënat e vitit 2018 sugjerojnë gjithashtu se vendet
me Indeks të lartë të Zhvillimit Njerëzor (HDI) kanë 2-3 herë më të lartë incidencën e kancerit sesa ato
me HDI të ulët ose të mesëm. Sipas Agjensisë:
Kanceret më të zakonshme janë:
 Mushkëritë (2,09 milion raste)
 Gjiri (2.09 milion raste)
 Kolorektal (1.80 milion raste)
 Prostata (1.28 milion raste)
 Kanceri i lëkurës (jo melanoma) (1.04 milion raste)
 Stomaku (1.03 milion raste)
Shkaqet më të zakonshme të vdekjes nga kanceri janë kanceret e:
 Mushkërive (1.76 milion vdekje)
 Kolorectal (862 000 vdekje)
 Stomakut (783 000 vdekje)
 Mëlçiisëa (782 000 vdekje)
 Gjirit(627 000 vdekje)
Rreth një e treta e vdekjeve nga kanceri është për shkak të 5 rreziqeve kryesore të sjelljes dhe
ushqyerjes: mbipesha, konsum i ulët i frutave dhe perimeve, mungesa e aktivitetit fizik, përdorimi i
duhanit dhe i alkoolit. Përdorimi i duhanit është faktori më i rëndësishëm i rrezikut për kancerin dhe
është përgjegjës për afro 22% të vdekjeve nga kanceri. Infeksione që shkaktojnë kancer, të tilla si
hepatiti dhe virusi papilloma njerëzore (HPV), janë përgjegjës për deri në 25% të rasteve të kancerit në
vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.
Prezantimi në fazën e vonë, diagnoza dhe trajtimi i paarritshëm janë të zakonshme. Në vitin 2017, vetëm
26% e vendeve me të ardhura të ulëta raportuan që kanë shërbime diagnostikimi, trajtimi, përgjithësisht
të disponueshme në sektorin publik. Më shumë se 90% e vendeve me të ardhura të larta, kanë
raportuar se kanë shërbimet e trajtimit në krahasim me më pak se 30% të vendeve me të ardhura të
ulëta. Ndikimi ekonomik i kancerit është domethënës dhe po rritet. Kostoja totale vjetore ekonomike e
kancerit në 2010 u vlerësua në rreth 1.16 trilion dollarë amerikanë.
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Situata e Kancerit në Rajonin Europian
SIpas zyrës Rajonale të OBSH për Europën me më shumë se 3.7 milion raste të reja dhe 1.9 milion vdekje
çdo vit, kanceri paraqet shkakun e dytë më të rëndësishëm të vdekjeve dhe sëmundshmërisë në Evropë.
Evropa përfshin vetëm një të tetën e popullsisë së përgjithshme botërore, por ka rreth një të katërtën të
rasteve globale të kancerit (me rreth 3.7 milion pacientë të rinj në vit).
Konsumi i duhanit dhe konsumimi i tepërt i alkoolit shkaktojnë rreth 40% të peshës totale të kancerit.
Shifrat e sakta ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Nëse shtohen pasojat e ushqyerjes së
papërshtatshme, mbipesha dhe aktiviteti i pamjaftueshëm fizik, përqindja e kancereve për shkak të një
stili jetese jo të shëndetshëm rritet në 60%. Megjithëse më shumë se 40% e vdekjeve nga kanceri mund
të parandalohen, kanceri përbën 20% të vdekjeve në Rajonin Evropian.
Kanceret në Shqipëri
Sipas të dhënave nga INSTAT nga viti 2012-2017 kanë humbur jetën nga sëmundjet tumorale më shumë
se 3500 persona çdo vit. Por teksa popullsia po tkurret dhe po plaket prej rënies së numrit të lindjeve
dhe emigracionit, numri i personave që humbasin jetën nga kjo sëmundje janë në rritje, sidomos në
moshat e reja sipas të dhënave zyrtare të INSTAT. Sipas specialistëve të ISHP, Shqipëria ka 16, 4 %
vdekshmëri nga kanceri, një shifër më e ulët se ajo e Rajonit Evropian. Çdo vit në Shqipëri, sipas Institutit
të Shëndetit Publik, regjistrohen rreth 5500 raste të reja me kancer.
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INSTAT raporton se sëmundjet malinje ishin shkaktari i dytë i vdekjeve në Shqipëri gjatë vitit 2017, me
një rritje 2.1 për qind në raport me vitin 2016. Vdekjet nga grupsëmundja “Tumore” zënë 16, 4 % të
vdekjeve gjithsej, duke u renditur si grupi i dytë kryesor referuar numrit të vdekjeve të shkaktuara.
Në grupin “Tumore” përqindjen më të lartë e zinte nëngrupi “Tumore të aparatit të frymëmarjes”, me
33, 5 %. Në grupmoshën 40-49 vjeç, peshën më të lartë e zë “Tumore”, me 38, 6 % të numrit të vdekjeve
për këtë grupmoshë. Gjithashtu INSTAT raportoi se në vitin 2017 humbën jetën nga tumori 10 të rinj të
moshës 10-14 vjeç me një rritje 66 për qind në raport me vitin 2016, ku kishin humbur jetën 6 të rinj të
moshës së adoleshencës. Të dhënat tregojnë se ka një rritje të vdekjeve nga tumoret për grupmoshën
40-60 vjeç.
Edhe për vitin Viti 2018, vdekjet nga grup sëmundja “Tumore” zënë 16, 9 % të vdekjeve gjithsej, duke u
renditur si grupi i dytë I shkaqeve të vdekjeve. Niveli i vdekshmërisë për këtë grup sëmundjesh është
128, 9 për 100 mijë banorë dhe ka një rritje prej 1, 4 % krahasuar me vitin 2017. Në grupin “Tumore”
përqindjen më të lartë e zë nëngrupi “Tumore të aparatit të tretjes”, me 34,5 % dhe nëngrupi “Tumore
të aparatit të frymëmarrjes” me 24,1 %. Grup sëmundjet “Tumore” shënojnë mbi 40,0 % të numrit të
vdekjeve në grupmoshën 50-59 vjeç, ndjekur nga grupmosha 40-69 vjeç ku këto grup sëmundje
shënojnë 35,0 % të rasteve të vdekjeve.

Qarqet me numrin më të lartë të të prekurve janë Tirana, Kukësi, Gjirokastra dhe Korça, ndërsa më
shumë raste raste janë regjistruar në Vlorë, Durrës dhe Berat.
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Çfarë është kanceri?
Kanceri është një sëmundje e cila ndodh kur ndryshimet në një grup qelizash normale brënda trupit
çojnë në rritje të pakontrolluar, jonormale duke formuar një gungë të quajtur tumor; kjo është e vërtetë
për të gjithë kanceret përveç leucemisë (kancerit të gjakut). Nëse lihen të patrajtuara, tumoret mund të
rriten dhe të përhapen në indin normal rrethues, ose në pjesë të tjera të trupit përmes sistemit të gjakut
dhe limfës dhe mund të ndikojnë në sistemin tretës, nervor dhe të qarkullimit të gjakut, ose të lëshojnë
hormonet që mund të ndikojnë në funksionimin e trupit
Tumoret e kancerit mund të ndahen në tre grupe: beninje, malinje ose prekancerozë
Tumoret beninje nuk janë kancerogjenë dhe rrallëherë kërcënojnë jetën. Ato kanë tendencë të rriten
mjaft ngadalë, nuk përhapen në pjesë të tjera të trupit dhe zakonisht përbëhen nga qeliza mjaft të
ngjashme me qelizat normale ose të shëndetshme. Ata do të shkaktojnë një problem vetëm nëse rriten
shumë, duke u bërë të pakëndshme, ose të shtypin organet e tjera - për shembull një tumor në tru
brënda kafkës.
Tumoret malinje rriten më shpejt sesa tumoret beninje dhe kanë aftësinë të përhapen dhe shkatërrojnë
indet fqinje. Qelizat e tumoreve malinje mund të shkëputen nga tumori kryesor (parësor) dhe të
përhapen në pjesët e tjera të trupit përmes një procesi të njohur si metastaza. Pas pushtimit të indeve
të shëndetshëm në vendin e ri ata vazhdojnë të ndahen dhe rriten. Këto vende dytësore njihen si
metastaza dhe gjendja quhet kancer metastatik.
Prekanceroze (ose premalignant) përshkruan gjendjen që përfshin qelizat anormale të cilat (ose ka të
ngjarë të) zhvillohen në kancer.

LLOJET E KANCERIT
Kanceri mund të klasifikohet sipas llojit të qelizës nga e cila fillojnë. Ekzistojnë pesë lloje kryesore:
Karcinoma - Një kancer që lind nga qelizat epiteliale (shtresëzimi i qelizave që ndihmojnë në mbrojtjen
ose mbështjelljen e organeve). Karcinomat mund të pushtojnë indet dhe organet përreth, metastazojnë
në nyjet limfatike dhe zonat e tjera të trupit. Format më të zakonshme të kancerit në këtë grup janë
kanceri i gjirit, prostatës, mushkërive dhe zorrës së trashë.
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Sarkoma - Një lloj tumori malinj i kockave ose indeve të buta (yndyra, muskujt, enët e gjakut, nervat dhe
indet e tjera lidhëse që mbështesin dhe rrethojnë organet). Format më të zakonshme të sarkomës janë
leiomyosarcoma, liposarcoma dhe osteosarcoma.
Limfoma dhe Myeloma - janë kancere që fillojnë në qelizat e sistemit imunitar. Limfoma është një
kancer i sistemit limfatik, i cili përshkon gjithë trupin dhe për këtë arsye mund të ndodhë kudo.
Myeloma (ose myeloma e shumëfishtë) fillon në qelizat plazmatike, një lloj qelizë e bardhë e gjakut që
prodhon antitrupa për të ndihmuar në luftimin e infeksionit. Ky kancer mund të ndikojë në aftësinë e
qelizës për të prodhuar antitrupa në mënyrë efektive.
Leucemia - është një kancer i qelizave të bardha të gjakut dhe palcës së kockave, indi që formon qelizat
e gjakut. Ekzistojnë disa nëntipe; më të zakonshme janë leucemia limfocitare dhe leuçemia limfocitare
kronike.
Kanceret e trurit dhe palcës kurrizore - njihen si kanceret e sistemit nervor qendror. Disa janë beninj
ndërsa të tjerët mund të rriten dhe përhapen.

Shkaqet e kancerit
Kanceret mund të shkaktohen nga një sërë faktorësh të ndryshëm dhe si me shumë sëmundje të tjera,
shumica e kancereve janë rezultat i ekspozimit ndaj një numri faktorësh të ndryshëm. Është e
rëndësishme të mbani mend se ndërsa disa faktorë nuk mund të ndryshohen, rreth një e treta e rasteve
të kancerit mund të parandalohen dhe ndryshohen duke zvogëluar rreziqet elidhura me stilin e jetës dhe
dietës.
Faktorët e rrezikut të ndryshueshëm përfshijnë:
Alkooli - provat që të gjitha llojet e pijeve alkoolike janë shkak i një numri kanceresh, tani janë më të
forta se kurrë më parë. Alkooli mund të rrisë rrezikun e gjashtë llojeve të kancereve, duke përfshirë
zorrët (kolorektale), gjirin, gojën, faringun dhe laringun, ezofagun, mëlçinë dhe stomakun. Provat
tregojnë se në përgjithësi, sa më shumë pije alkoolike që njerëzit konsumojnë aq më shumë rrezikojnë
nga kanceret, por edhe marrja e moderuar e alkoolit rrit rrezikun e kancerit. Ekspertët rekomandojnë të
kufizoni numrin e pijeve alkoolike që pini në një pije në ditë për gratë dhe dy pije në ditë për burrat.
Kujtoni se të merrni më shumë se dy pije në ditë me vite do të rrisë mundësinë e kancerit të gojës, fytit,
ezofagut, mëlçisë, zorrës së trashë, prostatës, nyjeve limfatike, veshkave, gjirit dhe vezoreve.
Mbipesha ose obeziteti - pesha e tepërt lidhet me një rrezik të shtuar të zhvillimit të 12 kancereve të
ndryshme, duke përfshirë kanceret e zorrëve dhe pankreasit. Në përgjithësi, shtimi më i madh në peshë,
veçanërisht tek të rriturit, shoqërohet me rreziqe më të mëdha të kancerit. Obeziteti ka qenë i lidhur me
inflamacionin kronik të nivelit të ulët, i cili shkakton dëmtimin e ADN-së dhe kancerin. Gjithashtu të kesh
më shumë ind dhjamore do të thotë prodhim më i lartë i estrogjenit, i lidhur me kanceret te gratë.
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Dieta dhe ushqimi - Ekspertët sugjerojnë që ushqyerja, veçanërisht ushqyerja me mish të kuq, mish të
përpunuar, ushqime të kripura , fast foode dhe marrja e pakët e frutave dhe perimeve kanë një ndikim
në rreziqet e kancerit, veçanërisht atij kolorektal, nazofarinksit dhe stomakut.
Aktiviteti fizik - aktiviteti i rregullt fizik jo vetëm që ndihmon në zvogëlimin e yndyrës së tepërt të trupit
dhe rreziqet e kancerit që lidhen me këtë, por të qenit aktiv fizikisht mund të ndihmojë në zvogëlimin e
rreziqeve të zhvillimit të kancerit të zorrës së trashë, gjirit dhe endometrial. Rekomandohet që njerëzit
të bëjnë aktivitet fizik të moderuar për të paktën 150 minuta çdo javë, ose bëjnë aktivitet fizik të
fuqishëm për të paktën 75 minuta çdo javë. Për të humbur peshë, merrni pjesë në aktivitet të moderuar
dhe të fuqishëm 60 minuta në ditë në shumicën e ditëve të javës.
Duhani - Tymi i duhanit përmban të paktën 400 kimikate që janë të dëmshëm për shëndetin e njeriut,
dhe 40 prej tyre - të tilla si arseniku, benzeni, kromi, nikeli dhe formaldehidi - janë të gjithë agjentë që
shkaktojnë kancer (agjentë kancerogjenë). Kur kimikatet nga thithja e tymit hyjnë në mushkëri, kalojnë
në rrjedhën e gjakut dhe transportohen në të gjithë trupin. Kjo është arsyeja pse pirja e duhanit jo
vetëm që shkakton kancer të mushkërive dhe gojës, por është e lidhur edhe me shumë kancere të tjera.
Sa më shumë që një person pi duhan, sa më i ri e fillon dhe sa më gjatë nëjetë vazhdon pirja e duhanit,
aq më shumë rritet rreziku i kancerit. Duhanpirësit janë më të rrezikuar sesa jo-duhanpirësit për të
zhvilluar kancerin e mushkërive, laringut, ezofagut, gojës, fytit, stomakut, veshkave, fshikëzës së urinës,
pankreasit dhe qafës së mitrës. Edhe marrja passive e duhanit pra qëndrimi në ambiente ku ka tym
duhani shton rrezikun për kancer me pesë përqind. Aktualisht përdorimi i duhanit është përgjegjës për
rreth 22% të vdekjeve nga kanceri.
Rrezet e diellit- Rrezet UV të diellit janë shkaqet kryesore të kancerit të lëkurës. Rreziqet rriten kur
ekspozimi shfaqet në moshë të re dhe gjithashtu kur sasia e ekspozimit është më e lartë. Këto rreze
mund të shkaktojnë dëme në lëkurë dhe të rrisin rrezikun e karcinomës të qelizave bazale, karcinomës
skuamoze dhe melanomës. Edhe rrezet e diellit të dimrit mund të prodhojnë të njëjtin lloj dëmi. Kjo
mund të parandalohet duke shmangur ekspozimin e drejtpërdrejtë ndaj këtyre rrezeve të diellit midis
orës 10 të mëngjesit dhe 16 të pasdites, duke përdorur kremra mbrojtës kundër tyre 30 minuta para se
të dilni jashtë (edhe ditë me re) dhe të bëni një ekzaminim të rregullt të lëkurës. Pajisjet për nxirjen UV ,
llampat solar tani klasifikohen gjithashtu si kancerogjene te njerëzit bazuar në shoqërimin e tyre me
kancerin e melanomës së lëkurës.
Rrezatimi përdoret në mjekesi (imazheritë) dhe mund të ndihmojë në shpëtimin e jetës, si dhe
parandalimin e nevojës për procedura më invazive. Sidoqoftë, përdorimi i papërshtatshëm mund të
shkaktojë dëm për shkak të dozave të panevojshme dhe të paqëllimshme të rrezatimit për pacientët.
Testet dhe procedurat radiologjike duhet të përshkruhen dhe të kryhen siç duhet për të zvogëluar dozat
e panevojshme të rrezatimit, veçanërisht në fëmijët.
Hormonet- Hormonet e tepërta si estrogjeni, androgjenët dhe progestogjenët në trupin e njeriut kanë
qenë të lidhura me rritjen e rrezikut të kancerit të gjirit, vezoreve dhe mitrës. Faktorë të tjerë si mosha e
menstruacioneve, mosha e lindjes së parë dhe mbipesha luajnë një rol në prodhimin e hormoneve, të
cilat gjithashtu diktojnë rrezikun e kancerit të grave
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Ekspozimi kimik-Ekspozimi kimik në jetën tonë të përditshme është një nga faktorët e rrezikut për
kancerin.Ne jemi të ekspozuar ndaj të paktën 10,000 kimikateve në ditë, shumë prej të cilave janë
kancerogjene. Kanceri është gjithashtu një rrezik për njerëzit e ekspozuar ndaj substancave si azbesti,
benzeni, kadmiumi, nikeli, arseniku, radoni dhe kloruri vinyl në punë. Gjithashtu dhe kimikate të tilla si
dioksani, benzina, formaldehidi, aroma sintetike, talk, parabene, mphthalate të përdorura në kozmetikë
gjithashtu kontribuojnë në rritjen e incidencës së kancerit.
Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës me kimikate kancerogjene kontribuon në ngarkesën e kancerit në shkallë
të ndryshme në varësi të parametrave gjeografikë. Ndotja e ajrit në natyrë klasifikohet si kancerogjen,
ose që shkakton kancer, për njerëzit. Është vlerësuar se ndotja e ajrit në natyrë kontribuoi në 3.2 milion
vdekje të parakohshme në të gjithë botën në vitin 2012 duke përfshirë më shumë se 200,000 vdekje nga
kanceri në mushkëri. Për më tepër, mbi 4 milion njerëz vdesin para kohe nga sëmundja që i atribuohet
ndotjes së ajrit shtëpiak nga gatimi me lëndë djegëse të ngurta, 6% e këtyre vdekjeve janë nga kanceri i
mushkërive. Ndotja e ajrit të brendshëm nga zjarret e qymyrit dyfishon rrezikun e kancerit të
mushkërive, veçanërisht në mesin e grave që nuk pinë duhan. Ekspozimi në banesa ndaj radonit, një gaz
natyralradioaktiv dikur i pranishëm në tokë, dhe materialet e ndërtimit rritin rrezikun e kancerit të
mushkërive. Nivelet e radonit në shtëpi mund të zvogëlohen duke përmirësuar ventilimin dhe vulosjen e
dyshemesë dhe mureve.
Ushqimet e ndotura- Ekspozimi ndaj kancerogjenëve ndodh gjithashtu përmes ndotjes së ushqimit, siç
janë aflatoksina ose dioksina. Aflatoksinat janë një familje e toksinave të prodhuara nga kërpudha të
caktuara, të cilat gjenden në të lashtat bujqësore, misrin, kikirikët, dhe arrorët. Kërpudhat kryesore që
prodhojnë aflatoksina janë Aspergillus flavus dhe Aspergillus parasiticus, të cilat janë të shpeshta në
rajone të ngrohta dhe të lagështa të botës Kërpudhat që prodhojnë aflatoksinë mund të kontaminojnë
të lashtat në fushë, gjatë korrjes dhe gjatë ruajtjes së tyre. Njerëzit mund të ekspozohen ndaj
aflatoksinave duke ngrënë produkte bimorë të kontaminuar, ose duke konsumuar mish ose produkte të
qumështit nga kafshët që hajnën ushqim të kontaminuar. Fermerët dhe punëtorët e tjerë bujqësorë
mund të ekspozohen nga thithja e pluhurit të prodhuar gjatë trajtimit dhe përpunimit të kulturave dhe
të ndotura. Ekspozimi ndaj aflatoksinave shoqërohet me një rrezik të shtuar të kancerit të mëlçisë.
Mikroorganizmat-Tetëmbëdhjetë përqind e kancereve shkaktohen nga mikroorganizmat. Dy të tretat e
kancerit të atribuar nga infeksioni (1.4 milion raste) ndodhin në vendet më pak të zhvilluara. Virusi HPV
ose papillomavirusi njerëzor është shkaku kryesor i kancerit të qafës së mitrës. Viruset e hepatitit B dhe
C mund të rezultojnë në kancer të mëlçisë. HIV rrit rrezikun e kancerit të limfomës dhe sarkomës së
Kaposi. Bakteri H.pylori ka qenë përgjegjës për ulcerat e stomakut, të cilat çojnë në kancer të stomakut
dhe ezofagut. Vaksinat janë të disponueshme për virusin e hepatitit B dhe disa lloje të HPV dhe mund të
zvogëlojnë përkatësisht rrezikun e kancerit të mëlçisë dhe qafës së mitrës.
Barnat-Një grup i vogël i barnave të fuqishëm - për ironi, disa prej të cilave përdoren për trajtimin e
kancerit - janë natyrë kancerogjene. Barnat imunosupresive ndërhyjnë në punën natyrale të sistemit
imunitar, duke ndikuar në aftësinë e tij për të shkatërruar qelizat e kancerit.
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Barnat me aktivitet hormonal rrisin gjithashtu rrezikun për kanceret e gjirit, mitrës dhe vezoreve.
Sidoqoftë, këto ilaçe janë treguar se rritin kancerin vetëm dekada më vonë dhe përfitimet e tyre të
menjëhershme tejkalojnë rreziqet e tyre afatgjata.

Faktorët e rrezikut jo të ndryshueshëm përfshijnë:
Mosha - Shumë lloje të kancerit përhapen më shumë me moshën. Sa më gjatë të jetojnë njerëzit, aq më
shumë ekspozim ka ndaj kancerogjenëve dhe aq më shumë kohë ka për të ndodhur ndryshime
gjenetike, ose mutacione brënda qelizave të tyre.
Gjenetika- Disa njerëz për fat të keq kanë lindur me një rrezik të lartë të trashëguar gjenetikisht për një
kancer specifik (predispozicion gjenetik). Kjo nuk do të thotë që zhvillimi i kancerit është i garantuar, por
një predispozicion gjenetik e bën sëmundjen më të mundshme. Për shëmbull, gratë që kanë gjenet e
kancerit të gjirit BRCA 1 dhe BRCA 2 kanë një predispozicion më të lartë për zhvillimin e kësaj forme të
kancerit sesa gratë me një rrezik normal të kancerit të gjirit. Megjithatë, më pak se 5% e të gjithë
kancerit të gjirit dihet se vijnë nga gjenet. Pra, megjithëse gratë me një nga këto gjene kanë
individualisht më shumë të ngjarë të zhvillojnë kancer të gjirit, shumica e rasteve nuk shkaktohen nga
një gjen i trashëguar me rrezik të lartë. Kjo është e vërtetë edhe për kanceret e tjera të zakonshme, ku
disa njerëz kanë një predispozicion gjenetik - për shembull, kanceri i zorrës së trashë.
Sistemi imunitar - Personat që kanë dobësuar sistemin imunitar janë më të rrezikuar nga zhvillimi i disa
llojeve të kancerit. Kjo përfshin njerëzit që kanë kryer transplantim organesh dhe marrin ilaçe për të
penguar sistemin e tyre imunitar për flakjen e organeve, plus njerëz që kanë HIV ose SIDA, ose kushte të
tjera mjekësore që zvogëlojnë imunitetin e tyre ndaj sëmundjeve.
Shenjat dhe simptomat e kancerit
Me kaq shumë lloje të ndryshme të kancereve, simptomat janë të ndryshme dhe varen nga vendi ku
ndodhet sëmundja. Sidoqoftë, ka disa shenja dhe simptoma kryesore për t'u kujdesur, duke përfshirë:
 Gunga ose ënjtje të pazakonta - gunga kancerogjene shpesh janë pa dhimbje dhe mund të rriten në
madhësi ndërsa kanceri përparon.
 Kollitja, marrja e frymës, ose vështirësia në gëlltitje - kujdes nga episodet e vazhdueshme të kollitjes,
marrja e frymës, ose vështirësia në gëlltitje.
 Ndryshimet në zakonin e zorrëve-të tilla si kapsllëku, diarre dhe / ose gjaku që gjenden në jashtëqitje
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 Gjakderdhje e papritur-përfshin gjakderdhjen nga vagina, kalimin anal, ose gjaku që gjendet në
jashtëqitje, në urinë ose kur kollitemi.
 Humbje e pashpjegueshme e peshës - një sasi e madhe e humbjes së pashpjegueshme dhe të
paqëllimshme të peshës për një periudhë të shkurtër kohe (mbi dy muaj).
 Lodhje - e cila tregon veten si një lodhje ekstreme dhe mungesë të fortë të energjisë. Nëse lodhja
është për shkak të kancerit, individët normalisht kanë edhe simptoma të tjera.
 Dhimbje - përfshin dhimbje të pashpjegueshme ose të vazhdueshme, ose dhimbje që vijnë dhe
shkojnë
 Nishan i ri, ose ndryshime në një nishan - shikoni për ndryshime në madhësi, formë ose ngjyrë dhe
nëse, rrjedh.
 Komplikimet me urinimin-përfshijnë nevojën për të urinuar urgjentisht, më shpesh, ose përjetoni
dhimbje gjatë urinimit
 Ndryshimet e pazakonta të gjirit-kërkoni për ndryshime në madhësi, formë ose ndjesi, ndryshime të
lëkurës dhe dhimbje
 Humbja e oreksit-ndjenja më pak e uritur se zakonisht për një periudhë të zgjatur kohe.
 Një plagë ose ulçerë që nuk do të shërohet - përfshirë një njollë, plagë të dhimbshme, ose ulçerë në
gojë
 Urth ose dispepsi – urth, ose djegje e vazhdueshme, dhimbje stomaku
 Djersitje të rënda gjatë natës - kini kujdes nga djersitja e shumtë gjatë natës
Parandalimi dhe ulja e barrës së kancerit
Midis 30-50% të kancereve aktualisht mund të parandalohen duke shmangur faktorët e rrezikut dhe
duke zbatuar strategji ekzistuese të bazuara në prova. Barra e kancerit gjithashtu mund të zvogëlohet
përmes zbulimit të hershëm të kancerit dhe menaxhimit të pacientëve që zhvillojnë kancer.
Modifikoni dhe shmangni faktorët e rrezikut. Modifikimi ose shmangia e faktorëve kryesorë të rrezikut
mund të zvogëlojë ndjeshëm barrën e kancerit. Këtu perfshihen:
 Shmangja e faktorëve të rrezikut të përmendur më lart;
 Vaksinimi kundër virusit HPV dhe hepatitit B; qëmund të parandalojë 1 milion raste të kancerit çdo vit.
 Kontrolloni rreziqet e ndotjes së ambientit në punë;
 Zvogëloni ekspozimin ndaj rrezatimit ultravjollcë;
 Zvogëloni ekspozimin ndaj rrezatimit jonizues (Imazheri diagnostike profesionale ose mjekësore).
Zbulimi i hershëm
Diagnostikimi i hershëm. Vdekshmëria e kancerit mund të zvogëlohet nëse rastet zbulohen dhe
trajtohen herët. Kur identifikohet herët, kanceri ka më shumë të ngjarë të përgjigjet ndaj trajtimit
efektiv dhe mund të rezultojë në një mundësi më të madhe për të mbijetuar, sëmundje më të lehtë dhe
trajtim më pak të shtrenjtë. Gjithashtu përmirësime të konsiderueshme mund të bëhen në jetën e
pacientëve me kancer duke zbuluar herët kancerin dhe duke shmangur vonesat në kujdes. Diagnoza e
hershme përbëhet nga 3 hapa që duhet të integrohen dhe të sigurohen në kohën e duhur:
 ndërgjegjësimi dhe qasja për kujdesin e duhur;
 vlerësimi klinik, diagnostikimi dhe përcaktimi stadit;
 qasja në trajtim.
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Disa nga llojet më të zakonshëm të kancerit, të tilla si kanceri i gjirit, kanceri i qafës së mitrës, kanceri
oral dhe kanceri kolorektal kanë shkallë të lartë kurimi kur zbulohen herët dhe mjekohen sipas
praktikave më të mira. Po kështu disa lloje të kancerit, edhe kur qelizat kanceroze kanë udhëtuar në
zona të tjera të trupit, të tilla si seminoma testikulare, leukemitë dhe limfomat tek fëmijët, mund të
kenë shkallë të lartë kurimi nëse sigurohet trajtim i duhur. Përmirësimi i cilësisë së jetës së pacientit
është gjithashtu një qëllim i rëndësishëm. Kjo mund të arrihet përmes kujdesit mbështetës, ose paliativ
dhe mbështetjes psikosociale.
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Krijoni Një Të Ardhme Pa Kancer.
Koha Për Të Vepruar Është Tani.
"Unë Jam Dhe Do Të Jem".
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