
TÜMÖRLER



Tümör

• Normalde hücrelerin bölünmeleri ve daha sonra çoğalmaları, yani “hücre 
döngüsü” bir düzen içindedir ve kontrollüdür. Herhangi bir nedenle bu sürecin 
kontrolden çıkması ve bunu takiben kontrolsüz bölünme ve gelişme ilgili 
organda tümör adı verilen şişlik veya kitlelerin oluşmasına neden olur.

• Tümörler iyi huylu yada kötü huylu olabilirler.
• İyi huylu tümörler kanserlerden farklı olarak vücudun diğer kısımlarına 

yayılmazlar ve hastanın yaşamını tehdit etmezler, ancak iyi huylu tümörler 
bulundukları yerde gelişip, büyüyerek o bölgede hasara neden olabilirler ya da 
çevre dokulara baskıda bulunarak hastada ağrı ve şişlik gibi şikâyetlere neden 
olabilirler. İyi huylu tümörler uzak organlara yayılma tehlikesi taşımazlar, 
yani metastaz yapmazlar. 

• Kötü huylu tümörler ise özellikle tümörün derecesi arttıkça uzak organlara 
sıçrama yani metastaz riski taşırlar ve tedavi edilmedikleri takdirde yaşamı 
tehdit ederler.



Kötü huylu tümörler
Kanser kötü huylu tümörlerin genel adıdır. Kanserin tek bir hastalık olmadığı ve tek bir 
tedavi şekli bulunmadığı bilinmelidir. Yaklaşık 200’ün üzerinde farklı kanser tipi vardır 
bunların her biri kendi ismi ile anılır ve tedavi edilir..

Kanser Türleri

1. Karsinomlar
Kanserlerin büyük çoğunluğunu oluştururlar ve iç organların yüzeyini kaplayan epitel
dokusundan köken alırlar. Sık görülen kanser tipleri, örneğin akciğer, meme, prostat, mide-
bağırsak gibi kanserler bu gurupta yer alırlar.

2.Sarkomlar
Kemik, kas, yağ dokusu, damar ve sinirler gibi vücudun bağ dokusu elemanlarından köken 
alırlar kanserlerin yaklaşık % 5’ini oluştururlar.

3.Lösemi ve Lenfomalar

Kemik iliği ve lenf sisteminden köken alır.

4.Diğer Kanser Türleri
Beyin tümörü ve bunun gibi nadir kanser tipleri yaklaşık tüm kanserlerin %3’ünü 
oluştururlar.



Kanser Tedavisi

Cerrahi Tedavi
Kanserli dokunun ameliyatla çıkartılmasıdır. Sarkom tedavisinde temel amaç tümör 

dokusunu çevreleyen sağlıklı bir doku kalacak şekilde tümörün tek parça ve tam olarak 
çıakrılmasıdır. Ortopedik onkolojide bu “en-bloc” rezeksiyon şeklinde tanımlanır.

Kemoterapi ( İlaç Tedavisi)

Kemoterapi kanser hücrelerini öldüren ilaçların damar yolu veya ağızdan kullanılması 
prensibine dayanır. Böylece ilaç kan yolu ile kanserli dokuya ulaşır ve kanserli dokuyu yok 
etmeyi hedefler.

Hormon Tedavisi
Vücuttaki bazı hormonların seviyesinin değiştirilmesi prensibine dayanır. Bazı kanserler 
büyüme ve gelişme için bazı hormonlara ihtiyaç duyar. Bunların değiştirilmesi yada bloke 
edilmesi (durdurulması) kanser hücrelerini kontrol altına alır.

Radyoterapi ( Işın Tedavisi)
Bu yüksek enerjili x ışınları tarafından kanser hücrelerinin öldürülmesi prensibine 
dayanır, ancak radyoterapi sırasında aynı zamanda normal dokularında zarar görmesi 
mümkündür. Bu nedenle radyoterapi yapılacak olan bölgenin iyi planlanması ve 
çevredeki sağlıklı dokuların mümkün olduğu kadar korunması hedeflenir.




