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W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tysięcy no-
wych pacjentów; około 80 tysięcy ludzi rocznie z powodu nowotworu
umiera. W Polsce liczba nowych zachorowań na nowotwory stale rośnie.
Mężczyźni najczęściej chorują na raka płuca, gruczołu krokowego i żołąd-
ka, a kobiety na raka piersi, płuca i szyjki macicy. Mężczyźni najczęściej
umierają z powodu raka płuca, żołądka, gruczołu krokowego, a kobiety
z powodu raka piersi, płuca, jelita grubego.

W tym rozdziale przedstawione będą objawy najczęstszych nowotworów,
metody rozpoznawania i leczenia.

Rak płuca

Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy w Polsce: najczęstszy u mężczyzn,
drugi co do częstości występowania u kobiet.

Rocznie notowanych jest blisko 20 000 zachorowań. Choroba występuje
zwykle po 40 roku życia, a szczyt zachorowań przypada na 6–7 dekadę
życia.
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Czynniki ryzyka

Inne czynniki to:
� narażenie na działanie azbestu, radonu, chromu, niklu, węglowodo-

rów aromatycznych, związków arsenu.

Objawy kliniczne

Pojawiające się we wczesnym okresie zaawansowania nowotworu:
� kaszel,
� kwioplucie,
� nawracające stany zapalne płuc.

Późne, świadczące o dużym zaawansowaniu choroby:
� bóle w klatce piersiowej,
� duszność,
� chrypka,
� utrudnienie połykania.

Diagnostyka

� Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

� Bronchoskopia (stosowana w guzach położonych centralnie) połączona
z pobraniem wycinka i/lub wymazu.

� Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (stosowana przede wszystkim
w guzach położonych obwodowo).

� Badanie plwociny na obecność komórek nowotworowych.

Obraz histologiczny

Są dwie główne postacie histologiczne raka płuca:

1. Rak niedrobnokomórkowy – około 80% chorych.

2. Rak drobnokomórkowy – około 20% chorych.

Najważniejszym czynnikiem etiologicznym raka płuca jest palenie ty-
toniu.
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Leczenie

� W raku niedrobnokomórkowym głównym etapem leczenia jest opera-
cja. U chorych, u których występują dokuczliwe objawy choroby nowo-
tworowej (np. kaszel, krwioplucie, bóle lub duszność), napromienianie lub
chemioterapia często powodują złagodzenie dolegliwości, poprawiając
w ten sposób jakość życia pacjentów.

� W raku drobnokomórkowym podstawowe znaczenie ma systemowe le-
czenie cytostatykami, często uzupełnione napromienianiem. Chemiotera-
pia nie prowadzi jednak do wyleczenia. Remisje trwają na ogół krótko
(kilka miesięcy), a nawroty cechuje zwykle chemiooporność.

Leczenie chirurgiczne jest podejmowane bardzo rzadko, tylko w postaci
ograniczonej raka.

Rokowanie

Jest uzależnione od typu nowotworu i stopnia zaawansowania. 

Rak piersi

W Polsce rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet
(około 20% zachorowań na nowotwory złośliwe): w 1999 roku stwierdzo-
no około 11 000 nowych zachorowań; rocznie z powodu tego nowotworu
umiera około 5000 kobiet. 

Czynniki ryzyka

Przyczyny powstawania tego nowotworu nie są znane, ale istnieje wiele
czynników, które zwiększają ryzyko jego wystąpienia: 

� przebyty rak piersi,
� rak piersi występujący u krewnych pierwszego stopnia (matka, sio-

stra, córka),
� około 5% raków piersi ma charakter dziedziczny,
� ryzyko zachorowania zwiększa się z wiekiem: po 50 roku życia notu-

je się wzrost liczby zachorowań,
� wczesne pokwitanie, późna menopauza u kobiet, które nie rodziły,

oraz u tych, które po raz pierwszy rodziły po 30 roku życia,
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� hormonalna terapia zastępcza lub długotrwała antykoncepcja,
� narażenie na promieniowanie jonizujące, również w wyniku częstych

badań diagnostycznych (zdjęcie klatki piersiowej, mammografia),
� nadmierna ilość tłuszczu zwierzęcego w diecie, a także otyłość, nad-

ciśnienie i cukrzyca,
� niektóre łagodne choroby piersi.

Objawy kliniczne

Najbardziej typowymi objawami klinicznymi raka piersi są:
� guz (ryc. 24),
� wyciek krwisty z brodawki,
� owrzodzenie brodawki,
� wciągnięcie brodawki (ryc. 25),
� wciągnięcie skóry,
� objaw „skórki pomarańczy” (zaczerwienienie, pogrubienie i stward-

nienie skóry),
� powiększenie węzłów chłonnych.

Diagnostyka

� Każda zmiana w piersi, niepokojąca kobietę, powinna być zbadana
przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnostyce i leczeniu gu-
zów piersi.

� We wstępnej diagnostyce guzów piersi najważniejszymi badaniami są:
badanie kliniczne, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, mammografia i USG.

� Badanie kliniczne – składa się z oglądania i badania palpacyjnego; obej-
muje badanie piersi i regionalnych węzłów chłonnych. 

� Mammografia – metoda diagnostyki piersi stosowana w badaniach prze-
siewowych; powinna być wykonywana w dwóch projekcjach: skośnej
i pionowej. Zawsze powinno się wykonywać mammografię obu piersi.

W początkowym okresie rozwoju rak piersi nie daje objawów klinicz-
nych, ale możliwe jest jego wykrycie w mammografii.

Ból nie jest typowym objawem w raku piersi.
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Ryc. 24. Rak piersi – guz w kwadrantach dolnych naciekający na skórę.

Ryc. 25. Rak piersi – zniekształcenie powierzchni skóry, wciągnięcie brodawki.
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Niepokojącymi objawami radiologicznymi w mammografii są przejaśnie-
nia o kształcie gwiazdkowatym (ryc. 26) oraz mikrozwapnienia (ryc. 27).

� Ultrasonografia – jest dobrą metodą odróżniania zmian litych od torbie-
lowatych, niekiedy pozwala też na rozpoznanie guza niewyczuwalnego
w badaniu klinicznym. Jest metodą bezpieczną – można ją stosować u ko-
biet w ciąży i u dziewczynek. 

Jeśli guz piersi jest wyczuwalny w badaniu klinicznym, to mammogra-
fia nie jest badaniem pierwszoplanowym – w diagnostyce wstępnej sto-
suje się biopsję aspiracyjną cienkoigłową, gruboigłową lub badanie hi-
stologiczne usuniętego guza.

Ryc. 26. Mammografia – obraz guza piersi we wczesnym okresie zaawansowania.
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� Badanie cytologiczne – to ocena materiału pobranego w czasie biopsji
aspiracyjnej cienkoigłowej guza litego lub torbieli albo ocena rozmazu
wycieku z brodawki. Wynik badania cytologicznego ma charakter oceny
wstępnej.

Jedyną pewną metodą rozpoznania raka piersi jest badanie histolo-
giczne.

Ryc. 27. Mammografia – mikrozwapnienia wymagające weryfikacji histologicz-
nej.




