A vérrák
A vér, a csontvelő és a nyirokrendszer rákos betegségei 1
Hogyan képződnek a vérsejtek? 2, 3
A vérsejtek kialakulásának folyamatát
hematopoézisnek nevezzük. A folyamatban
részt vesz a csontvelő és a nyirokrendszer
egy része.

A csontvelőben találhatók a nem specializálódott hematopoetikus őssejtek.
Ezek az őssejtek az osztódási és érési folyamat során specializálódnak, és
kifejlődik belőlük a típusonként különböző funkcióval rendelkező vérsejtek
három típusának egyike.
Fehérvérsejtek

Nyirokrendszer

Csontvelő

A csontvelő
a szivacsos
csontokban található:

Vörösvérsejtek

Megvédenek a fertőzésektől
és az idegen anyagoktól

A hematopoézisben
résztvevő
nyirokszervek:

Az oxigénszállításért
felelős alkotórészek

Vérlemezkék

A véralvadásban
van szerepük

Csecsemőmirigy

Koponya

Limfociták

A limfociták a fehérvérsejtek egyik nagy csoportját képezik,
amelybe az immunrendszer működésében fontos szerepet
játszó B-sejtek és T-sejtek is beletartoznak.

Nyirokcsomók
Szegycsont
és bordák

Lép

B-sejtek és T-sejtek

Csigolyák
T-sejt

A B-sejtek a csontvelőben képződnek és ott is érnek, míg
a T-sejtek a csecsemőmirigyben érnek. A plazmasejtek
a B-sejtekből alakulnak ki.

B-sejt

Medence

A vérsejtek élettartama rövid, ezért a szervezet igényeinek megfelelő számban
folyamatosan újraképződnek. A lép egyik fontos feladata az elöregedett
vérsejtek eltávolítása a keringésből.
Hosszúcsontok

A vér alkotórésze a plazma is.

Mi okozhat vérrákot?1
A megfelelő működéshez a szervezetnek mindegyik vérsejttípusból pontosan a szükséges mennyiséget kell előállítania. Vérrák alakulhat
ki, ha a létfontosságú gének megsérülnek, ezáltal megszakad a vérsejtek normális életciklusa, és felborul az említett egyensúly.
Kockázati tényezők:

Fertőzés

Csökkent
immunitás

Sugárzás

Kemoterápia

Genetikai
betegségek

Kémiai
anyagok

Környezeti
hatások

Autoimmun
betegségek

Milyen tünetei vannak a vérráknak? 4
A vérrák számos tünete
azért alakul ki, mert
csökken az egészséges, jól
működő vérsejtek száma,
vagy túl sok elváltozott sejt
termelődik, ami miatt
csökken az ép szövetrész
ott, ahol a sejtek
termelődnek, vagyis
a csontvelőben
és a nyirokrendszerben.

A vérrák tünetei változatosak, de a leggyakoribbak a következők:
× Fáradtság
× Légszomj

× Megduzzadt/fájdalmas nyirokcsomók
× Csontfájdalom

a vörösvérsejtek
számának csökkenése
okozza

az elváltozott sejtek csontvelőben
és nyirokrendszerben kialakuló
felhalmozódása okozza

× Véraláfutás
× Vérzés

× Fertőzés
× Láz

A vérlemezkék
számának csökkenése
okozza

A fehérvérsejtek
számának
csökkenése okozza

A vérrákban szenvedő emberek nem csak kezelést és ápolást igényelnek. A tudatosság
és a betegeknek és családjuknak nyújtott támogatás növelése érdekében a Janssen elindította
a Tudatosan a vérrák ellen elnevezésű programját. A kampány célja arra buzdítani az érintetteket,
hogy nyíltan beszéljenek a vérrákról és ráirányítani a figyelmet a betegek kilátásaira.
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× Váratlan vagy
nyilvánvaló ok
nélküli fogyás

#LETSTALKABOUTBLOODCANCER
Látogassanak el ide:
www.facebook.com/letstalkaboutbloodcancer

A vérrák
A vér, a csontvelő és a nyirokrendszer rákos betegségei 1
Hogyan osztályozzák a vérrákokat? 1, 5–12
A 140 különböző vérráktípust három fő csoportba lehet sorolni.
Leukémia
A fehérvérsejtek rákos betegsége
Osztályozás:
• Az érintett fehérvérsejt típusa szerint
• A betegség akut (gyors előrehaladású) vagy
krónikus (lassú előrehaladású) lefolyása
szerint
eset a fejlett
minden 3. gyermekrák
országokban leukémia

≈

≈40%-a

a leukémiás eseteknek
krónikus limfoid
leukémia

Limfóma

Mielóma

A rák kiindulási helye a nyirokrendszer

A csontvelő plazmasejtjeinek rákos
betegsége

Két fő típus létezik:

A rákos plazmasejtek nagy mennyiségben
rendellenes (immunglobulinnak is nevezett)
antitestet termelnek, amely a szervek vagy
szövetek károsodását okozza.

• Hodgkin limfóma (HL)
• Non-Hodgkin limfóma (NHL)

Limfóma

≈40 000

a leggyakoribb

embernél alakul ki mielóma
évente Európában

vérrák

A betegségteherrel és az előfordulás gyakoriságával kapcsolatos további részletekért látogasson el ide: www.diseaselens.com

A vérrákhoz szorosan kapcsolódó vérbetegségek, amelyekből leukémia alakulhat ki:
Mielodiszpláziás szindróma

Mieloproliferatív neoplázia

A csontvelőben képződő vérsejtek némelyike károsodik,
és ezért kevesebb egészséges vérsejt jut a véráramba.

A vérsejtek egyik vagy több típusából is túl sok képződik
a csontvelőben.
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