
Rak płuc – dla wielu to hasło brzmi jak 
wyrok. Agresywny, trudny do wylecze-
nia i rzadko diagnozowany we wczesnej 
fazie. Tymczasem okazuje się, że można 
zmniejszyć szanse na pojawienie się tej 
choroby, a jeśli zachorujemy i wykryjemy 
zmiany w początkowym stadium – z po-
wodzeniem wyleczyć.

DEFINICJA
Nowotwór płuc, do którego zalicza-
my również raka oskrzeli, jest stanem, 
w którym komórki  tkanki płucnej za-

czynają się dzielić i rozrastać w nie-
kontrolowany przez nasz organizm 
sposób. Zatracają one przez to swoją 
naturalną funkcję i uniemożliwiają pra-
widłowe działanie układu oddechowego.  
RAK PŁUC NALEŻY DO NAJBARDZIEJ 
ROZPOWSZECHNIONYCH I NAJGROŹ-
NIEJSZYCH TYPÓW NOWOTWORÓW. 
JEST NAJCZĘSTSZYM NOWOTWOREM 
ZŁOŚLIWYM ZARÓWNO W POLSCE, JAK 
I NA ŚWIECIE, I SZACUJE SIĘ, ŻE CO ROKU 
UMIERA NA NIEGO OK. 2 MLN LUDZI. JEST 
CHOROBĄ, KTÓRA ROZWIJA SIĘ POWOLI, 

A W STADIUM POCZĄTKOWYM MOŻE 
NIE DAWAĆ ŻADNYCH OBJAWÓW LUB 
OBJAWY TE MOGĄ BYĆ MYLONE Z IN-
NYMI CHOROBAMI, DLATEGO WAŻNE 
JEST, ABYŚMY WIEDZIELI CO POWINNO 
ZWRÓCIĆ NASZĄ UWAGĘ.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY RAKA 
PŁUC?
Zdecydowana większość przypadków 
raka płuc spowodowana jest długotrwa-
łym paleniem tytoniu. Dym papierosowy 
zawiera ponad sto różnych karcynoge-
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nów, czyli substancji przyczyniających 
się do rozwoju choroby nowotworowej. 
SZACUJE SIĘ, ŻE OK. 85% PRZYPADKÓW 
RAKA PŁUC SPOWODOWANYCH JEST 
PALENIEM PAPIEROSÓW. W NIEBEZPIE-
CZEŃSTWIE SĄ TAKŻE OSOBY BĘDĄCE 
„BIERNYMI PALACZAMI”. WDYCHAJĄC 
DYM TYTONIOWY, DO NASZEGO UKŁADU 
ODDECHOWEGO DOSTAJĄ SIĘ TE SAME 
SUBSTANCJE, CO U OSOBY PALĄCEJ. 
Miejmy to na uwadze, jeśli przebywamy 
w towarzystwie osób często sięgających 
po papierosy.

Innym ważnym czynnikiem jest zanie-
czyszczenie powietrza. Szczególnie 
groźne są związki powstające w wyni-
ku spalania paliw kopalnianych, wśród 
których jest wiele substancji o działaniu 
rakotwórczym. Cząstki tych związków 
akumulują się w tkankach płucnych, 
prowadząc do powstawania zmian no-
wotworowych. Do grupy ryzyka należą 
także osoby zawodowo narażone na dłu-
gotrwałą ekspozycję na azbest, a także 
osoby pracujące w obecności związków 
metali ciężkich (arsenu, ołowiu, kadmu, 
niklu i rtęci) i z pierwiastkami promie-
niotwórczymi (m. in. radon).

Istotną rolę w powstawaniu zmian no-
wotworowych odgrywają także czynniki 
genetyczne. Ludzie, którzy dziedziczą 
pewne geny, mogą mieć znacznie więk-
sze ryzyko zachorowania na niektóre po-
staci nowotworów.

RODZAJE RAKA PŁUC
Klinicznie wyróżnia się dwa typy raka 
płuc: drobnokomórkowego oraz nie-
drobnokomórkowego. Klasyfikacja ta 
opiera się na mikroskopowym obrazie 
komórek nowotworowych, a konkretnie 
na ich wielkości.

Te dwa typy nowotworów mogą się roz-
rastać i rozwijać w różny sposób i przez 
to można obrać różne strategie ich lecze-
nia, dlatego bardzo ważne jest prawidło-
we rozpoznanie. Rak drobnokomórkowy 
stanowi ok. 20% wszystkich nowotwo-

rów płuc. Jest on najszybciej i najbardziej 
agresywnie rozwijającym się rodzajem 
raka płuc, ściśle związanym z paleniem 
tytoniu. Rak ten bardzo szybko tworzy 
przerzuty do innych części ciała i bardzo 
często zostaje rozpoznany dopiero w za-
awansowanym stadium. Wiąże się z naj-
gorszym rokowaniem.

Rak niedrobnokomórkowy jest najbardziej 
rozpowszechnioną odmianą nowotworu 
płuc. Można go podzielić na kilka waż-
niejszych klas, których nazwy bazują na 
typach komórek znalezionych w guzie:

GRUCZOLAKORAK – powstaje zwykle 
w zewnętrznych lub obwodowych ob-
szarach płuc i jest dość często spotyka-
ną postacią u osób niepalących. Jego 
podtypem jest RAK PĘCHERZYKOWO-
KOMÓRKOWY,  który często rozwija się 
w wielu miejscach w płucach i rozprze-
strzenia się wzdłuż ścian pęcherzyków 
płucnych. 

RAK PŁASKONABŁONKOWY - powstaje 
najczęściej w oskrzelach, w centralnej 
części klatki piersiowej. Jego powstawanie 
jest ściśle związane z paleniem tytoniu. 

RAK WIELKOKOMÓRKOWY - czasami 
określany jako rak niezróżnicowany, zbu-
dowany z największych komórek, jest 

najmniej powszechnym typem raka nie-
drobnokomórkowego i może powstać 
w dowolnym obszarze płuc.

OBJAWY
Rak płuc jest nowotworem bardzo trud-
nym do rozpoznania w początkowej fa-
zie, a jego objawy są zróżnicowane w za-
leżności od stadium choroby. Symptomy 
ostrzegawcze nie zawsze są obecne i ła-
twe do zidentyfikowania. Czasami chory 
może nie odczuwać żadnych oznak tego 
schorzenia.

PIERWSZYM, NAJWAŻNIEJSZYM OB-
JAWEM JEST KASZEL. OBJAW, KTÓRY 
PRZEZ WIELU JEST BAGATELIZOWANY, 
POWINIEN ZAPALAĆ OSTRZEGAWCZĄ 
LAMPKĘ U KAŻDEGO, ZNAJDUJĄCEGO 
SIĘ W GRUPIE RYZYKA. TOWARZYSZY 
MU CZĘSTO PŁYTKI, ŚWISZCZĄCY OD-
DECH, UCZUCIE DUSZNOŚCI, A TAKŻE 
KRWIOPLUCIE ORAZ BÓL W KLATCE 
PIERSIOWEJ. TYPOWYM SYMPTOMEM 
JEST TAKŻE NAWRACAJĄCE I TRUDNE 
DO WYLECZENIA ZAPALENIE OSKRZELI.
U niektórych chorych rozwija się specy-
ficzna postać kliniczna raka płuc – tzw. 
guz Pancoasta. Mówimy o nim wtedy, 
gdy guz powstanie w górnej części płuca 
i rozrastając się zacznie naciekać ścianę 
klatki piersiowej, żebra, obojczyk oraz po-
bliskie sploty nerwowe. Uszko-

W roku 1878 nowotwory płuc stanowiły 1% wszystkich 
nowotworów złośliwych, jakie spotykano podczas sekcji 

zwłok. Procent ten wzrósł do 10-15% na początku XX 
wieku. Obecnie rak płuca jest najczęściej występującym 

nowotworem złośliwym na całym świecie. Każdego 
roku rozpoznawanych jest ponad 1,3 mln nowych 

przypadków tej choroby. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), rak płuca jest główną przyczyną zgonów 

z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet 
i mężczyzn na całym świecie.

http://www.e-histopatologia.pl
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dzenie nerwów prowadzi do pojawienia 
się bólu ramion promieniującego w dół 
ręki po tej stronie, po której umiejscowio-
ny jest guz oraz paraliżu strun głosowych 
prowadzącego do ochrypnięcia. Guzo-
wi Pancoasta towarzyszy też tzw. zespół 
Hornera. Jest to szczególny zespół symp-
tomów spowodowany uszkodzeniem 
włókien nerwowych pnia współczulne-
go. Charakteryzuje się on następującymi 

objawami neurologicznymi: opadanie 
górnej powieki, zwężenie źrenicy oraz za-
padanie gałki ocznej.

Ponadto, rak płuca może powodować 
wiele objawów niespecyficznych, takich 
jak ogólne osłabienie, utrata wagi, bóle 
kostno-stawowe, podwyższenie tempe-
ratury ciała, zmiany nastroju.

DIAGNOSTYKA
NAJPROSTSZYM BADANIEM DIAGNO-
STYCZNYM W KIERUNKU RAKA PŁUC 
JEST BADANIE RTG KLATKI PIERSIOWEJ. 
U JEDNEJ CZWARTEJ CHORYCH RAK 
JEST WYKRYWANY WŁAŚNIE PODCZAS 
TAKIEGO RUTYNOWEGO BADANIA. 
JEŚLI W OBRAZIE RENTGENOWSKIM 
LEKARZ ZAUWAŻA NIEPOKOJĄCE 
ZMIANY, ZWYKLE KIERUJE PACJENTA 

NA KOLEJNE BADANIE – TOMOGRAFIĘ 
KOMPUTEROWĄ. Jako, że oba powyż-
sze badania nie pozwalają na dokładne 
zlokalizowanie guza, dodatkowo cza-
sem wykonuje się badanie PET – po-
zytronową tomografię emisyjną, dzięki 
której można precyzyjnie określić miej-
sca objęte chorobą, a także ocenić wy-
stępowanie przerzutów.

W  celu rozpoznania budowy guza, co 
ma kluczowe znaczenie przy wybieraniu 
odpowiedniej metody leczenia, wyko-
nuje się u chorego bronchoskopię. Po-
zwala ona na pobranie wycinków tkanki 
płucnej do badań histopatologicznych, 
a także umożliwia lekarzowi oszacowa-
nie wielkości guza i jego zasięgu.

W dalszej diagnostyce wykonuje się ba-
dania morfologiczne (badanie mikrosko-
powe śliny, badanie płynu z jamy opłu-
cnej, badanie materiałów uzyskanych 
z biopsji), a także badania laboratoryjne, 
pozwalające ocenić obecność tzw. mar-
kerów nowotworowych – substancji 
wskaźnikowych w naszym organizmie, 
których zwiększone stężenie może świad-
czyć o obecności danego nowotworu.

LECZENIE
W leczeniu raka płuc wykorzystuje się 
głównie trzy podstawowe metody: chi-
rurgiczne usunięcie guza, chemioterapię 
i radioterapię. Terapie te mogą być mię-
dzy sobą łączone. O tym, jakie leczenie 
będzie zastosowane u chorego, decydu-
je to, w jakiej lokalizacji znajduje się guz 
oraz w jakim jest stadium, a także ogólny 
stan zdrowia pacjenta.

Chirurgiczne usunięcie guza zwykle wy-
konuje się na wczesnym etapie choroby, 
gdy guz jest w pierwszym lub w drugim 
stadium. Jest leczeniem z wyboru typu 
niedrobnokomórkowego raka płuc, kie-
dy guz nie rozszerzył się poza płuca. Inter-
wencja chirurgiczna może być niemożli-
wa, jeżeli pacjent cierpi na inne choroby, 
np. ma problemy z sercem i z układem 
krążenia. Resekcja guza jest rzadziej sto-
sowana u pacjentów z drobnokomór-
kową postacią choroby, gdyż zwykle guz 
jest rozsiany na większym obszarze i nie 
jest możliwe jego precyzyjne usunięcie.

Radioterapia jest terapią stosowaną 
w obu typach nowotworu. Terapia ta 
zwykle używa wysokoenergetycznego 
promieniowania rentgenowskiego do za-
bicia dzielących się komórek nowotwo-
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rowych. Stosuje się ją w przypadku, gdy 
chory odmówił operacji wycięcia guza, 
jeśli komórki nowotworowe rozprzestrze-
niły się na obszary tkanki limfatycznej lub 
inne tkanki, czyniąc operację niemożliwą 
do wykonania, a także gdy stan pacjenta 
nie pozwala na operację. Radioterapia 
zazwyczaj jedynie hamuje wzrost guza 
i zmniejsza go, dlatego łączy się ją z che-
mioterapią. Metoda ta wywołuje wiele 
objawów ubocznych, takich jak: ogólne 
zmęczenie i brak energii, spadek liczby 
białych krwinek i płytek krwi, nudności, 
wymioty, biegunka i podrażnienie skóry.

Chemioterapia opiera się na podawa-
niu pacjentowi leków, które ograniczają 
wzrost guza poprzez zahamowanie po-
działu komórkowego. Może być poda-
wana w postaci tabletek lub jako wlewy 
dożylne. Jako, że chemioterapia prócz ko-
mórek nowotworowych zabija również 
wszystkie inne komórki organizmu, które 
są poddane intensywnym podziałom, 
skutkuje to wieloma efektami ubocznymi, 
nieprzyjemnymi dla chorego – zmniej-
szenie krzepliwości krwi, utrata włosów, 
pogorszenie kondycji skóry, ogólne zmę-
czenie, nudności, wymioty, biegunka.

Od niedawna coraz większe nadzieje 
w leczeniu nowotworów pokłada się 
w terapii celowanej, czyli terapii, w której 
lek jest ukierunkowany na konkretny, mo-

lekularny cel – na przykład specyficzny 
receptor komórki nowotworowej. Są one 
spersonalizowane i dobierane w zależ-
ności od mutacji genetycznych wywołu-
jących raka. Leki tego typu mają większą 
skuteczność w porównaniu z pozostały-
mi metodami oraz są znacznie lepiej to-
lerowane, gdyż działają tylko w obrębie 
guza i nie uszkadzają zdrowych komórek 
organizmu.

CZY MOŻNA ZAPOBIEC NO-
WOTWOROWI PŁUC?
Najważniejszym czynnikiem zmniejsza-
jącym szansę na chorobę jest unikanie 
palenia tytoniu, a jeśli popadliśmy w na-
łóg – dołożenie starań, by z niego wyjść. 
Pamiętaj, że o pomoc w rzuceniu nało-
gu możesz poprosić swojego lekarza lub 
farmaceutę. Na rynku dostępnych jest 
w tej chwili wiele środków wspomaga-
jących zaprzestanie palenia. Ważne jest 
również, aby ograniczyć przebywanie 
w towarzystwie osób palących – bier-

ne palenie jest dla naszych płuc równie 
groźne. Ponadto, jeśli zamieszkujemy 
w miejscu o dużym zanieczyszczeniu 
powietrza, zaopatrzmy się w maskę 
antysmogową z odpowiednim filtrem. 
Maski stanowią ważny element ochron-
ny przed szkodliwymi związkami z po-
wietrza. Natomiast jeśli znajdujemy się 
w grupie ryzyka ze względu na wyko-
nywaną pracę lub obciążenie genetycz-
ne (przypadki raka płuc w rodzinie), nie 
zapominajmy o regularnych badaniach 
– najprostsze badanie RTG, powtarzane 
przynajmniej raz w roku, może ułatwić 
wykrycie choroby nim będzie za późno. 
PAMIĘTAJMY, ŻE RAK PŁUC JEST CHO-
ROBĄ W DUŻYM STOPNIU ZALEŻNĄ 
OD NASZEGO TRYBU ŻYCIA, DLATEGO 
TO W NASZYCH RĘKACH SPOCZYWA 
ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA ZACHO-
ROWANIA.

ANNA ZIORA
Pracownik Apteki

Nowotwory złośliwe płuca powodują u mężczyzn około 
31% zgonów, u kobiet 15% zgonów nowotworowych, 

wyprzedzając tym samym raka piersi.

https://onkologia.mp.pl
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