WAŻNY TEMAT

NOWOTWÓR PIERSI
Nowotwór piersi to najczęściej występujący wśród kobiet nowotwór w Polsce. Szacuje się, że stanowi nawet około 20-23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Jest to również nowotwór najczęściej występujący u mieszkanek krajów wysoko rozwiniętych. Co roku, tylko w Polsce, na tą chorobę umiera ponad 5 000 kobiet.
U mężczyzn występuje bardzo rzadko.
Przyczyny zachorowania na nowotwór
piersi nie są do końca jasne, ale znanych
jest kilka czynników, które predysponują
do zachorowania na tą chorobę. Przede
wszystkim jest to płeć. Ma to związek głównie z samą budową piersi, gdyż zazwyczaj
rak ten rozwija się z komórek gruczołowych
budujących piersi kobiet. Gruczoły te tworzą tak zwane zraziki i odpowiadają za produkcję pokarmu, który za pośrednictwem
przewodów mlecznych odprowadzany
jest poprzez brodawkę na zewnątrz. Zraziki
i przewody otoczone są z zewnątrz tkanką
tłuszczową, mięśniową oraz włóknistą, lecz
to głównie z komórek przewodowych rozwija się większość przypadków raka piersi
(tzw. rak przewodowy), rzadziej ze zrazików
(rak zrazikowy), a bardzo rzadko nowotwór
wywodzi się z tkanki mięśniowej, mówimy
wtedy o mięsakach.
Szacuje się, że 99% nowotworów piersi
dotyczy kobiet. Wykazano również związek między przebiegiem miesiączkowania,
a ryzykiem zachorowania na nowotwór
piersi. Wczesne wystąpienie pierwszej
miesiączki, czyli poniżej 12. roku życia oraz
późne wkroczenie w menopauzę – powyżej 55. roku życia, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania. Ma to
związek z długim narażeniem rozwijającej
się tkanki gruczołowej piersi na estrogeny
i progesteron, czyli hormony jajnika. Również wiek pierwszej donoszonej ciąży ma
znaczenie, ponieważ ostatecznie kształtuje
tkankę gruczołową. Ryzyko zachorowania
zwiększa się u nieródek – jest trzykrotnie
większe niż u kobiet, które rodziły. Zwiększa
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się również w przypadku pierwszej ciąży
po 30. roku życia.
Obciążenie genetyczne to kolejny czynnik
predysponujący do zachorowania, który
dotyczy, według różnych źródeł, od 5 do
30% wszystkich zachorowań. Pozostałe
są mutacjami samoistnymi. Wykazano, że
około połowa kobiet z dziedzicznym rakiem piersi posiada mutację genu BRCA1.
Jedna trzecia chorych posiada mutację
genu BRCA2. Prawidłową funkcją białek
tych genów jest naprawa uszkodzonego
DNA, lecz ich mutacje powodują zwiększone ryzyko zachorowania nie tylko na
raka piersi, ale również jajników. Kolejnym
czynnikiem ryzyka jest również wystąpienie
w przeszłości innego nowotworu, głównie
jajnika oraz trzonu macicy. Ryzyko zachorowania jest również wysokie, jeśli w rodzinie
występował nowotwór piersi (matka, córka, siostra), jednak u większości chorych
wywiad rodzinny jest ujemny. Mówi się
również o stylu życia, nadwadze, braku
ruchu, stosowaniu hormonalnej antykoncepcji, paleniu tytoniu czy piciu alkoholu
jako o czynnikach predysponujących do
wystąpienia nowotworu piersi, jednak nie
wszystkie źródła zgadzają się co do ich roli
w zwiększeniu ryzyka zachorowania.

ROZPOZNANIE
Nowotwór piersi zwykle rozpoznawany
jest przypadkowo jako twardy, niebolesny
guzek, najczęściej w górnej części piersi po stronie pachy lub w trakcie badań
przesiewowych, profilaktycznych, takich
jak mammografia. Innymi objawami wystą-

pienia choroby nowotworowej w obrębie
piersi jest m. in. wyciek z brodawki sutkowej, owrzodzenie brodawki, asymetria,
wciągnięcie, czyli wklęśnięcie sutka, swędzenie lub pieczenie brodawki, efekt skórki
pomarańczowej na skórze piersi, ból piersi
bez uchwytnego powodu. W zaawansowanym stadium choroby dochodzą dodatkowo objawy związane z zajęciem przez
chorobę okolicznych węzłów chłonnych,
najpierw pachowego, a następnie również
szyjno-nadobojczykowych.
Jeśli lekarz podejrzewa przerzuty, dodatkowo wykonuje się RTG i tomografię
komputerową klatki piersiowej, tomografię
komputerową mózgowia, jamy brzusznej,
oraz USG jamy brzusznej. Za pomocą pierwiastków promieniotwórczych wykonuje
się również scyntygrafię kości oraz specjalną tomografię komputerową, która dzięki
zastosowaniu tych pierwiastków wykazuje
nawet niewielkie skupiska komórek nowotworowych.
Rodzaje nowotworu piersi w zależności od
jego lokalizacji zostały już wyżej omówione (rak przewodowy, zrazikowy, mięsaki).
Można je jeszcze podzielić ze względu na
typ histologiczny, oceniany mikroskopowo
z podejrzanej zmiany na: raki nieinwazyjne
przewodowe i zrazikowe, które nie mają
zdolności do tworzenia przerzutów, gdyż
znajdują się jedynie w obrębie przewodów lub zrazików piersiowych. Najczęściej wykrywane są dzięki mammografii
i w większości są uleczalne, gdy wykryte są
w porę. Kolejną odmianą są raki inwazyjne,
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Podstawowym badaniem przesiewowym wykonywanym
w celu wczesnego wykrycia nowotworów piersi jest mammografia. W Polsce bezpłatnymi badaniami objęte są kobiety
w wieku 50-69 lat. W tym wieku – po menopauzie, tkanka
piersi zmienia się, dzięki czemu łatwiej w tym badaniu wykryć
wszelkie nieprawidłowości. Mammografia wykorzystuje promieniowanie jonizujące – rentgenowskie w bardzo małych
dawkach i pozwala na uwidocznienie zmian niewyczuwalnych
w badaniu palpacyjnym. U młodych kobiet wykrycie nowotworu tą metodą jest trudne, dlatego bardziej wiarygodne jest
wykonanie USG piersi. W przypadku pozytywnych wyników,
pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę, zazwyczaj
biopsję, która polega na pobraniu odpowiednią igłą fragmentu
tkanki z podejrzanej zmiany. Wycinek trafia do oceny histopatologicznej, dzięki której można poznać typ nowotworu, dobrać
odpowiednie leczenie oraz przewidzieć rokowanie.

naciekające, w przypadku których ryzyko wystąpienia przerzutów jest wysokie.
Rzadziej występującą odmianą są raki zapalne, które charakteryzują się bolesnością,
zaczerwienieniem i obrzękiem piersi. Ten
typ nowotworu nie rokuje korzystnie. Piersi
mogą być również miejscem, w którym lokalizują się przerzuty innych nowotworów,
głównie czerniaka, narządów rodnych czy
nowotworów przewodu pokarmowego.
Raka piersi można również podzielić na
typy biologiczne, które pozwalają wnioskować o możliwym rokowaniu, przebiegu
choroby, i które pozwalają określić rodzaj
zastosowanego leczenia. Wyróżniamy tu
podtyp luminalny A, który wyróżnia się
obecnością receptorów estrogenowych
(żeńskich hormonów płciowych), którego
podstawową metodą leczenia jest hormonoterapia, i który daje dobre rokowania.
Kolejny to podtyp luminalny B,
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czego z okolicy guza wykonuje się biopsję
w celu określenia wystąpienia przerzutów.
Po zabiegu pacjentkę poddaje się chemioterapii, a w następnej kolejności miejsce
po wycięciu guza poddaje się radioterapii.
Gdy nie jest możliwe wykonanie zabiegu
oszczędzającego pierś, wykonuje się mastektomię, czyli wycięcie całej piersi wraz
z powięzią mięśnia oraz biopsję węzłów
chłonnych. U części pacjentek można jednocześnie, w trakcie tego samego zabiegu
wykonać rekonstrukcję piersi za pomocą
silikonowych implantów, a u pozostałych
pacjentek zabieg rekonstrukcji można wykonać po leczeniu uzupełniającym.

który jest już bardziej agresywny, posiada mniej receptorów hormonozależnych
i charakteryzuje się nadekspresją receptora
HER2, który wpływa na szybszy rozwój
raka. Następny to nowotwór piersi o typie
HER2 dodatni – bardzo agresywny, szybko
postępujący o wysokim ryzyku przerzutów.
Kolejny w tej klasyfikacji to rak potrójnie
ujemny, niestety źle rokujący, ze względu na brak występowania receptorów,
które jednocześnie umożliwiają podjęcie
skutecznego leczenia. W tym przypadku,
mimo stosowania chemioterapii, szybko
dochodzi do nawrotu choroby.

LECZENIE
Leczenie nowotworów piersi jest uzależnione głównie od stopnia zaawansowania
zmiany w momencie jej wykrycia. Im wcześniej rak zostanie wykryty, tym większa jest
szansa na całkowite wyleczenie raka lub
choćby na wieloletnie przeżycie pacjentki. Leczenie jest określane indywidualnie
w każdym przypadku, jednak jest kilka
podstawowych podziałów, jak leczenie
miejscowe (zabieg chirurgiczny i radioterapia) czy leczenie systemowe – uogólnione
(hormonoterapia, chemioterapia oraz terapia
celowana), podawane drogą dożylną lub
doustną. Często również przed właściwym
zabiegiem operacyjnym stosuje się leczenie
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przedoperacyjne, tzw. wstępne, które ma za
zadanie zmniejszyć masę guza oraz zniszczyć ewentualne mikroprzerzuty. Również
po samym zabiegu chirurgicznym stosuje się tzw. leczenie adjuwantowe w celu
wyeliminowania niewielkich przerzutów.
W obu przypadkach wykonuje się radio-,
chemio- lub hormonoterapię. Leczenie
chirurgiczne to podstawowa forma terapii,
którą stosuje się głównie na wczesnych etapach rozwoju raka. Zabiegi są coraz mniej

Radioterapia to kolejna metoda miejscowego leczenia raka i znajduje zastosowanie
na wszystkich etapach jego leczenia. Nawet wtedy, kiedy stopień zaawansowania
nowotworu oraz liczne przerzuty wykluczają możliwość interwencji chirurgicznej,
a radioterapia przeprowadzana jest jedynie w celu łagodzenia objawów choroby.
W większości przypadków stosowana jest
radioterapia zewnętrzna, czyli zewnętrzną
wiązką promieniowania, którą wytwarza
akcelerator znajdujący się wraz z pacjentką
w jednym pomieszczeniu, a naświetlana
jest cała klatka piersiowa i/lub węzły chłonne w dole pachowym lub, w przypadku

Wcześnie zdiagnozowany nowotwór piersi może zostać całkowicie wyleczony, jednak aby wykryć go w stadium, które nie
daje jeszcze uchwytnych objawów, niezbędna jest profilaktyka.
Polega ona na rutynowych regularnie powtarzanych badaniach. Głównie chodzi tu o samobadanie piersi przez pacjentki,
regularne badanie przez lekarza, ultrasonografię piersi, szczególnie u kobiet młodszych oraz mammografię. Samobadanie
powinno się wykonywać regularnie, co miesiąc, u kobiet miesiączkujących w 7-10 dniu od wystąpienia miesiączki.
inwazyjne i o ile to możliwe przeprowadza
się operację oszczędzającą pierś w przypadku raków przedinwazyjnych, osiągających
maksymalnie 2-3 cm. Wycina się wówczas
samą zmianę z odpowiednim marginesem
tkanek dookoła, a z tzw. węzła wartowni-

zabiegów oszczędzających pierś, jedynie
miejsce po guzie. Standardowo wykonuje
się ją 5 dni w tygodniu przez 5-6 tygodni.
Stosuje się także skrócone naświetlanie przy
podniesieniu dziennej dawki, które trwa
wówczas około 3 tygodni.
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Chemioterapia to rodzaj ogólnego leczenia
nowotworu piersi, polegający na podaniu
pacjentce leków cytostatycznych w postaci
tabletek lub kroplówek. Może być stosowana po zabiegach chirurgicznych (chemioterapia pooperacyjna), profilaktycznie
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa
wystąpienia nawrotu choroby i przerzutów.
Chemioterapia przedoperacyjna przeprowadzana jest w celu zmniejszenia rozmiarów guza. Może być również stosowana
u pacjentek z bardzo zaawansowanych
rakiem, nie poddającym się leczeniu chirurgicznemu. Zwykle przeprowadza się ją
w od 4 do 6 cyklach trwających 21-28 dni.
Z racji obecności na wielu komórkach nowotworowych tzw. odbiorników żeńskich
hormonów płciowych, na każdym etapie
leczenia raka znalazła zastosowanie hormonoterapia. Z kolei terapia celowana jest
formą leczenia ogólnego, w przypadku,
gdy na powierzchni nowotworu znajduje
się duża liczba receptorów HER2. Może
być przyjmowana doustnie lub dożylnie.
Stosuje się ją przez około rok po zabiegu chirurgicznym, w przypadku mniej
zaawansowanych nowotworów, lub do
momentu remisji choroby w bardziej agresywnych postaciach raka.
Wykonuje się je dłoniowymi końcami
palców, lekko uciskając pierś. W Polsce od
kilkunastu lat prowadzony jest program
profilaktyki raka piersi. Obejmuje on ubezpieczone kobiety w wieku 50-69 lat, które

na przestrzeni dwóch lat nie wykonywały
mammografii. Badanie jest zazwyczaj bezbolesne, choć może wiązać się z pewnym
dyskomfortem. Jest to metoda radiologiczna, w której wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie. Pierś umieszcza się
pomiędzy dwiema płytkami, które uciska-

dni od rozpoznania choroby kobiety powinny być objęte również opieką psychologiczną. Dotyczy to również ich bliskich.
Wiadomo bowiem, że podstawą każdego
rodzaju leczenia, jest wsparcie psychiczne
i wiara w powrót do zdrowia. Istnieje wiele
organizacji, stowarzyszeń zapewniających

Podstawowym badaniem przesiewowym
wykonywanym w celu wczesnego wykrycia
nowotworów piersi jest mammografia.
W Polsce bezpłatnymi badaniami objęte są
kobiety w wieku 50-69 lat.
ją pierś, w celu uzyskania prawidłowego
obrazu piersi. Każdą pierś fotografuje się
w dwóch projekcjach uzyskując łącznie
cztery zdjęcia. Kobiety z grupy podwyższonego ryzyka powinny być stale pod
opieką poradni onkologicznej. U nosicielek
genów BRCA1 i BRCA2 po 40. roku życia
czasami zaleca się wykonanie profilaktycznej mastektomii oraz wycięcia jajników, co
powoduje obniżenie ryzyka zachorowania
na raka piersi o nawet około 50%.
Po leczeniu operacyjnym pacjentki są
rehabilitowane już od pierwszego dnia.
Z upływem czasu intensywność ćwiczeń
wzrasta. Kobiety te powinny już do końca
życia wykonywać ćwiczenia, aby zachować
pełną sprawność, zapobiegać obrzękom
limfatycznym i zakrzepom. Od pierwszych

wsparcie w walce z chorobą, takie jak Amazonki, Rak`n`Roll czy Zwrotnik Raka. Bardzo
ważne jest, aby kobieta mogła poddać się
rekonstrukcji piersi lub miała odpowiednio
dobraną protezę, co w znacznym stopniu ułatwia powrót do w miarę normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Poza strachem przed bólem, cierpieniem
i śmiercią dochodzą również problemy
z akceptacją siebie. Dlatego tak ważna
jest pomoc oraz wsparcie chorych przez
otoczenie. Nie od dziś bowiem wiadomo,
że wiara w wyzdrowienie i miłość bliskich
dają ogromną moc i pomagają w samym
leczeniu i powrocie do zdrowia.
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