
Delitve miliiarde celic
v dlove$kem telesu so
natan6no nadzorouane

Veiina celic v ilove5kem telesu se znova

in znova nadzorovano obnavlja in

mnoZi z delitvami. Te delitve so bistvene

za ohranitev organizma in telo ta proces

natantno nadzoruje. Pri nekaterih

ljudeh pa se doloiene celice spremenijo

in zatnejo se nenadzorovano deliti.Te

spremenjene celice imenujemo rakave

celice. Z nenadzorovano delitvijo tvorijo

telesu nekoristne tvorbe - tumorje.

Rak se lahko pojavi v skoraj vseh delih

ilove5kega telesa in se lahko Siri v druge

organe. Rakje drugi najpogostejii vzrok

smrti na svetu. Po podatkih za leto 2020

je v svetovnem merilu zahteval Zivljenje
'10 milijonov ljudi in predvidevajo, da se

bo do leta 2040 Stevilo umrlih na svetu

povzpelo na 16 milijonov letno.

Tudi tumorii poskrb$o za

suoje okolje
Tumor ni le skupek rakavih celic, temvei
ga sestavijajo tudi zdrave, nerakave

celice.
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Rakave celice v svoje okolje privabljajo

zdrave celice, tako da v okolje izloiajo

signalne molekule. Te zdravim celi-

cam sporotajo, naj ne oPravljajo

vei svoje naloge, temvet naj

delajo v korist tumorja, mu omo-
goiajo rast ter ga 5iitijo pred utinki
zdravil. Na primer, naie imunske celice

bi v normalnih razmerah unitile rakave

celice, a ker tumor spremeni njihovo

delovanje, svoje naloge ne opravijo.

Takino okolje omogota rakavim celi-

cam 5irjenje v okoliSka tkiva in nastanek

zasevkoy ki so v veliki veiini primerov

odgovorni za smrt bolnikov.

Rakava cellca spremeni okolje sebi v prid

l66emo zdrauilaza
prekinitev komunikaciie
med rakauimi in zdrauimi
celicami
Znanstveniki danes raziskave usmer-

jamo v odkrivanje zdravil, s katerimi

bi ciljali okolje tumorjev. Na ta natin

bi prekinili komunikacijo rakavih celic

z njihovim okoljem.Tak5na zdravila bi

lahko pomagala ustaviti rast in Sirjenje

veiine tumorjev ker rakave celice ne bi

mogle vei usmerjati delovanja okoliSkih

celic. Moderna medicina ima2ezdaj
velike uspehe pri zdravljenju, vsako novo

odkritje pa je dodatno upanje za preZi-

vetje bolnikov z rakom.Frerez trmorja Pod mikroskoPom


