
  

 

 

 

 

Rak piersi to nie wyrok  
Wygraj z nim walkę!  
 

Profilaktyka ratuje życie … 
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Dr n. med. Grzegorz Południewski  

 

Wsparcie merytoryczne: 



 

2 

1 

 

Profila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co warto wiedzieć o raku piersi? 

      Profilaktyka raka piersi 

      Diagnostyka  nowotworów piersi 

      Dziedziczna postać raka piersi   

      Najczęściej powtarzane mity   

      Kobiety, które wygrały z chorobą 

     Gdzie szukać pomocy?  

     O autorach  

      

 

 

 

        Spis treści: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 

3 

 

 

 

Tylko w krajach Unii Europejskiej co 2 minuty u  jakiejś kobiety 

wykrywany jest rak piersi. Co 6 minut jedna z nich umiera. 

Statystyki te są zatrważające. W skali roku rak piersi prowadzi 

do zgonu 88,7 tys. osób. Jest to drugi po raku płuc najczęściej 

występujący nowotwór  na świecie. 1 

 

W Polsce rak piersi wykrywany jest co roku u ponad 14 tysięcy osób.  

Połowa z nich przegrywa swoją walkę z nowotworem. Dlaczego? 

Głównym powodem jest zbyt późno postawiona diagnoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 www.europarl.europa.eu 

 

 

 

 

Jak powstaje rak piersi  

 

Rak to inaczej złośliwa zmiana nowotworowa, której cechą 

charakterystyczną jest niekontrolowane oraz gwałtowne mnożenie 

się zmienionych komórek. Początkowo zdrowa komórka nagle  

z niewyjaśnionej przyczyny przekształca się w komórkę rakową  

zawierającą nieprawidłową informację genetyczną. Rak piersi 

rozwija się z komórek gruczołowych, które w okresie laktacji 

produkują mleko lub z komórek przewodzików, którymi to mleko 

transportowane jest do brodawki. Inne groźne nowotwory  złośliwe 

piersi swój początek biorą z tkanki tłuszczowej lub włóknistej sutka. 

Nie są one jednak wówczas zaliczane do raków ponieważ termin 

ten zarezerwowany jest dla nowotworów złośliwych wywodzących 

się z komórek nabłonkowych.   

 

Rak piersi jak każdy inny nowotwór rozwija się na skutek mutacji – 

- uszkodzenia części informacji genetycznej tj. genu, powodującej 

błędy w jej odczytaniu.  Mutację możemy odziedziczyć po naszych 

rodzicach, ale może też ona powstać samoistnie. Ryzyko jej 

pojawienia się rośnie wraz z wiekiem pacjenta.  

Co warto wiedzieć o raku piersi? 
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Mutacja powoduje reprodukcję komórek z zakłóceniem struktury 

genetycznej. Komórki rakowe potrzebują do funkcjonowania 

składników odżywczych w związku z tym wokół guza powstają 

naczynia krwionośne. Jest to naturalny proces warunkujący wzrost 

zmiany nowotworowej. W ten sposób guz tworzy własne 

zaopatrzenie w krew. W dalszej kolejności komórki rakowe 

rozpoczynają produkcję białka. Umożliwia im ono zaatakowanie 

sąsiadującej tkanki, co z kolei prowadzi do rozprzestrzeniania zmian. 

Rozwijający się nowotwór nacieka na okoliczne tkanki, wciska się 

między budujące komórki. Po jakimś czasie pojawiają się przerzuty, 

które rozprzestrzeniają się przede wszystkim naczyniami 

limfatycznymi – węzłami chłonnymi zlokalizowanymi w okolicy sutka, 

głównie pachowymi.  

 

Czynniki  wpływające na rozwój raka piersi  

 

Statystyki mówią, iż co ósma kobieta w ciągu swojego życia 

zachoruje na raka piersi2. Znamienita większość tych przypadków 

będzie miała miejsce u kobiet w podeszłym wieku. U kobiet w wieku 

30-40 lat ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi 0,5%. Dla 

porównania u pacjentek w wieku 65 lat wynosi ono już 2,5%.3  

 

Pomimo licznych badań epidemiologia raka piersi nadal jeszcze nie 

jest do końca poznana. Niemniej jednak naukowcy wymieniają 

kilkanaście czynników, które ich zdaniem zwiększają ryzyko 

powstania wspomnianego wyżej nowotworu. Część z nich jak np. 

wiek, predyspozycje genetyczne czy płeć nie są zależne od nas. 

Duży wpływ na rozwój raka piersi może mieć także nasz styl życia.   

 

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka to m.in.:  

  

 Płeć – 99% przypadków zachorowania dotyczy kobiet,  

a zaledwie 1% mężczyzn.  

                                                 
2
 http://www.puo.pl/pdf/rak_piersi.pdf 

3
 http://www.e-onkologia.am.wroc.pl/docs/RAK%20PIERSI.pdf 

1. Co warto wiedzieć o raku piersi? 
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 Wiek – z wiekiem ryzyko raka rośnie. Dlatego właśnie zaleca 

się regularne wykonywanie badań mammograficznych  

u pacjentek po 40 roku życia.  

 Predyspozycje genetyczne – u pacjentek, u których wystąpi 

mutacja w genach BRCA1 i BRCA2 ryzyko zachorowania na 

złośliwy nowotwór piersi jest znacznie wyższe i może pojawić 

się również w młodym wieku.  

 Rasa – wyższy odsetek chorych na raka piersi odnotowuje się 

u kobiet rasy białej.   

 Dieta – spożywanie dużej ilości tłuszczów zwierzęcych sprzyja 

rakowi piersi.  

 Aktywność fizyczna – negatywny w skutkach jeśli chodzi  

o wspomniany wcześniej nowotwór jest siedzący tryb życia.   

 Duże spożycie alkoholu - może powodować upośledzenie 

degradacji estrogenów w wątrobie a co za tym idzie może 

mieć niekorzystny wpływ na piersi.  

 Palenie papierosów – choć nie zostało to do końca 

udowodnione uważa się, że ono również wpływa na 

zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi.  

 Późna ciąża lub jej brak – kobiety, które nie rodziły lub rodziły 

dzieci późno są nawet dwa razy bardziej narażone na 

nowotwór piersi.  

 Choroby gruczołu piersiowego – stwierdzono, że atypowy 

rozrost sutka a także gwiaździsta blizna, które są chorobami 

rozrostowymi sutka, zwiększają ryzyko rozwoju raka, natomiast 

inne choroby tego typu nie mają wpływu lub tylko 

nieznacznie podnoszą ryzyko zachorowania. 

 Rak jednej piersi – jeśli takowy wystąpi u pacjentki 

odnotowuje się zwiększone ryzyko rozwoju tej choroby  

w zdrowej piersi.  

 Promieniowanie jonizujące – nadużywane zwiększa ryzyko 

rozwoju raka sutka. Dotyczy to w szczególności kobiet, które 

były naświetlane przed 30 rokiem życia, czyli wtedy kiedy 

sutek się jeszcze rozwija.  

 Zastępcza terapia hormonalna (HTZ) – stosowana po 

klimakterium zwiększa ryzyko rozwoju raka piersi i szyjki 

macicy.  

 Nadwaga - po menopauzie nadwaga zwiększa ryzyko 

rozwoju wspomnianego wyżej nowotworu z powodu 

produkcji przez tkankę tłuszczową estrogenów. 4 

Rozwój raka piersi  

Na rokowanie pacjentki bardzo duży wpływ ma stopień 

zaawansowania choroby. Rak cały czas się rozwija.  

W początkowym stadium rozwoju nie ma jeszcze zdolności do 

dawania przerzutów. Wraz z upływem lat rośnie i zaczyna naciekać 

okoliczne tkanki. W dalszej kolejności daje przerzuty do okolicznych  

                                                 
4
 http://www.maybebaby.pl/files/PROFILAKTYKA_RAKA_PIERSI.pdf 

1. Co warto wiedzieć o raku piersi? 
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węzłów chłonnych a w końcu do samych narządów. Wraz z 

rozwojem choroby zmniejsza się szansa na pełne wyleczenie 

pacjentki. 5 Do ustalenia stopnia zaawansowania raka piersi służy 

specjalnie opracowana w tym celu skala.  

Stopnie rozwoju raka piersi 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: trialx.com 

Faza 0 

W tej fazie u pacjentki pojawia się nieinwazyjna postać raka piersi. 

Choroba na razie nie rozprzestrzenia się ani w okolicy tego narządu 

ani też na inne partie ciała.  

                                                 
5
 http://www.wco.pl/zb/files/textpage/36/informator_rak_piersi.pdf 

 

Faza I   

Jest to wczesna faza inwazyjnego raka piersi. Guz ma średnicę nie 

większą niż 2 centymetry. Choroba nie zaatakowała jednak jeszcze 

węzłów chłonnych – rak nie rozprzestrzenia się poza obręb piersi.  

Faza II  

Faza ta opisuje inwazyjnego raka piersi. Dotyczy ona przypadków, 

gdy spełnione jest chociaż jedno z następujących kryteriów:  

 Guz ma średnicę poniżej 2 cm, ale choroba rozprzestrzeniła 

się już na węzły chłonne dołu pachowego  

 Nie wykryto guza w piersi, ale rak występuje w pachowych 

węzłach chłonnych  

 Guz ma średnicę od 2 do 5 cm i mógł zaatakować już 

pachowe węzły chłonne  

 Guz jest większy niż 5 cm, ale nie zaatakował układu 

limfatycznego  

Faza III 

W tej fazie rak jest już dość zaawansowany, ale nie doszło jeszcze do 

przerzutów do innych partii ciała pacjentki. W fazie IIIA guz jest już 

większy niż 5 cm i wykryto przerzuty do trzech węzłów chłonnych 

1. Co warto wiedzieć o raku piersi? 
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dołu pachowego. Ta faza może również oznaczać nowotwór 

dowolnego rozmiaru, który zaatakował wiele węzłów chłonnych.  

Z kolei w fazie IIIB rak piersi dowolnego rozmiaru zaatakował tkanki 

sąsiadujące z piersiami – skórę i mięśnie klatki piersiowej. Mógł on 

także przerzucić się na węzły chłonne w piersiach lub pod pachą. 

Ta faza obejmuje też zapalnego raka piersi – rzadką i bardzo 

agresywną odmianę nowotworu.  

Faza IIIC oznacza nowotwór dowolnego rozmiaru, który zaatakował:  

 10 lub więcej węzłów chłonnych dołu pachowego 

 Węzły chłonne powyżej lub poniżej obojczyków lub w okolicy 

szyjnej 

 Węzły chłonne w piersiach i pachowe węzły chłonne 

Faza IV  

To ostatnia faza rozwoju opisywanej choroby. Oznacza ona, że 

pacjentka ma przerzuty w odległych partiach ciała takich jak np. 

płuca, wątroba, kości czy mózg. Na tym etapie rak jest już 

nieuleczalny. 6 
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http://www.hanys.org/quality/clinical_operational_initiatives/bcdp/translations/
treatment_guidelines/Breast-Cancer-Guidelines-Polish.pdf 

Rodzaje raka piersi  

 Inwazyjny rak przewodowy sutka 

Jest to najbardziej rozpowszechniony typ raka i stanowi 78% 

przypadków wszystkich przypadków raka piersi. Towarzyszą mu 

zmiany patologiczne, które przyjmują podczas mammografii kształt 

gwiaździstych lub zaokrąglonych obszarów. Zmiany, które swoim 

kształtem przypominają gwiazdę rokują gorzej.  

 Inwazyjny rak zrazikowy sutka  

Cechą charakterystyczną tego schorzenia jest fakt, że objawia się 

on zwykle lekkim zgrubieniem w górnej, zewnętrznej ćwiartce piersi. 

Wśród rozpoznawanych przypadków typ ten stanowi 5%. Pozytywna 

ekspresja receptorów estrogenu i progesteronu pozwala   

w przypadku tego guza na skuteczne stosowanie terapii 

hormonalnej.  

 Zapalny rak piersi  

Jest to rzadka forma raka piersi, ale niestety bardzo agresywna. 

Powoduje zablokowanie naczyń limfatycznych w skórze piersi. 

Często objawia się on opuchlizną, zaczerwienieniem i stanem 

zapalnym piersi.  

1. Co warto wiedzieć o raku piersi? 
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Rak piersi jest bardzo podstępnym schorzeniem. Przez wiele lat 

może on bowiem nie dawać żadnych objawów. Dlatego też tak 

ważne jest poddawanie się regularnym badaniom piersi. Niektóre 

guzy można wyczuć pod palcami jako twarde zgrubienia  

o nierównym brzegu. Zdarza się jednak, że są one miękkie i okrągłe. 

Każda niepokojąca kobietę zmiana w wyglądzie czy kształcie piersi 

powinna zostać niezwłocznie zdiagnozowana przez specjalistę.  

 

Inne niepokojące objawy: 

 Zaciągnięcie brodawki, 

 Opuchlizna na piersi – na całej powierzchni lub tylko części  

 Ból oraz tkliwość piersi  

 Wydobywające się z piersi upławy 

 Stwardnienie lub guzek pod pachą 

 Zaczerwienienie skóry nad piersią lub jej zaciągnięcie7 

 

                                                 
7
 http://www.ofa.com.pl/pobierz/rak_piersi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak samemu badać piersi?  

Każda świadoma kobieta po 20 roku życia powinna sama badać 

swoje piersi. Jest to bardzo ważne dla wczesnego wykrywania 

wspomnianego wcześniej nowotworu. Choć początkowo często 

pojawiają się trudności z interpretacją tego, co tak naprawdę 

pacjentka wyczuwa pod palcami, to po jakimś czasie znacznie 

łatwiej jest jej zauważyć niepokojące objawy. Samokontrolę piersi 

powinno się przeprowadzać każdego miesiąca – kilka dni po 

menstruacji. U kobiet, które przeszły menopauzę zaleca się z kolei 

wybór jednego, dowolnego dnia w miesiącu na badanie piersi.  

Ekspert Dr n. med. Grzegorz Południewski radzi:  

„Badanie najlepiej wykonywać 2-3 dni po miesiączce, po kąpieli  

w ciepłej wodzie. Do badania najlepiej stanąć przed lustrem  

i ocenić piersi z opuszczonymi i podniesionymi rękoma. Następnie 

Profilaktyka raka piersi 

2 
Nie lekceważ tego! Każdy z wymienionych wcześniej 

objawów wymaga konsultacji ze specjalistą. ! 
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przeprowadzić badanie palpacyjne szukając twardych 

przesuwalnych lub nieprzesuwalnych zmian w obrębie 

gruczołu. Należy również zbadać węzły chłonne pachowe”.  

Samobadanie piersi obejmuje: 

 Dokładne oględziny piersi  

 Badanie dotykowe  

 Samobadanie metodą tradycyjną (kulistych ruchów)  

 Przed lustrem: 

1. Trzymając uniesione w górę ręce należy przyjrzeć się czy: 

 Nie widać zmian w kształcie piersi  

 Skóra nie zmieniła koloru (brak przebarwień) 

 Skóra się nie marszczy lub nie jest napięta  

 

 

 

 

2. Te same czynności należy powtórzyć trzymając ręce na 

biodrach.  

 

  

  

 

3. Pozostając w opisanej wcześniej pozycji należy ścisnąć 

brodawkę, aby sprawdzić czy nie wycieka z niej jakiś płyn.  

 

 

 

Pod prysznicem: 

4. Należy oprzeć lewą rękę o tył głowy, z kolei prawą położyć 

na lewej piersi. Lekko naciskając trzema środkowymi palcami 

pacjentka wykonuje koncentryczne ruchy od zewnątrz  

w kierunku brodawki, sprawdzając czy nie ma w niej guzków  

lub też stwardnień. Następnie czynność tę powtarzamy  

z drugą piersią.  

2. Profilaktyka raka piersi 
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W łóżku:  

5. Pacjentka powinna wsunąć poduszkę pod lewy bark, z kolei 

prawą ręką należy zbadać pachy, sprawdzając czy nie są 

powiększone węzły chłonne. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Inne badania diagnostyczne piersi  

Samobadanie piersi to tylko jedna z metod diagnostyki zmian 

pojawiających się w obrębie wspomnianego wcześniej narządu. 

Istnieją również inne bardziej precyzyjne sposoby rozpoznawania 

ewentualnych nieprawidłowości tj. mammografia, USG czy w końcu 

biopsja. Jak pokazuje poniższy schemat wdrożona profilaktyka 

pozwala na wykrycie ewentualnych zmian na wczesnym etapie ich 

rozwoju. Dzięki temu podjęte leczenie jest bardziej skuteczne,  

a szansa na pełny powrót do zdrowia zdecydowanie większa. Warto 

więc pamiętać o regularnym badaniu piersi.   

2. Profilaktyka raka piersi 
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Mammografia  

To nieinwazyjne badanie gruczołu sutkowego, które polega na 

prześwietlaniu piersi promieniami RTG. Wynik pacjentka otrzymuje w 

postaci kliszy z dołączonym opisem. Każda kobieta po 40 roku życia 

powinna wykonywać mammografię co dwa lata. Z kolei pacjentki 

po 50 roku życia raz w roku.  Jeżeli w rodzinie wystąpił przypadek 

raka piersi zaleca się wcześniejsze rozpoczęcie badań 

diagnostycznych. Mammografia jest bezpłatnym badaniem 

przesiewowym. Aby z niej skorzystać wystarczy posiadać skierowanie 

od lekarza rodzinnego. Często także wysyłane są listowne 

zaproszenia na darmową kontrolę piersi.  

 

 

 

 

 

 

 

Jak działa mammograf? 

Do wykonywania mammografii wykorzystuje się promieniowanie 

RTG. Jest ono wytwarzane przez lampę mammografu, a następnie 

przenika przez badaną część ciała (w tym wypadku pierś) i pada na 

błonę rentgenowską pokrytą emulsją fotograficzną.  

Promienie, które przeszły przez ciało powodują zaczernienie kliszy. 

Jego natężenie zależy od ilości promieni na nią padających.  

W badaniu wykorzystuje się różnicę w pochłanianiu promieniowania 

rentgenowskiego przez różne tkanki. Te o gęstszym utkaniu 

absorbują więcej promieni. 

 

 

 

Na zdjęciu rentgenowskim widoczne są zwapnienia lub lite masy. 

Niemniej jednak często nie ma możliwości rozpoznania charakteru 

wykrywanej w sutku zmiany. Jeśli pojawią się tego typu wątpliwości 

lekarz zaleci poszerzenie diagnostyki o dokładniejsze badanie jakim 

jest USG.  

Około 10% nowotworów piersi nie zostaje wykrytych 

pomimo regularnie wykonywanej mammografii. Dlatego  

warto uzupełnić ją samobadaniem piersi.  
! 

2. Profilaktyka raka piersi 
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Istnieje także możliwość wykonania mammografii diagnostycznej, 

która wykorzystuje aparat wyższej klasy niż ma to miejsce  

w przypadku mammografii przesiewowej. Jeśli te badania nadal nie 

wykluczą raka konieczne jest wykonanie biopsji sutka.  

Badanie USG  

W trakcie tego badania wykorzystywane są ultradźwięki, które 

wysyła przyłożona do ciała głowica. Przenikają one w głąb ciała, 

odbijają się od poszczególnych tkanek, a następnie wracają do 

głowicy. Z tak zebranych informacji komputer tworzy przekrojowy 

obraz badanego obszaru. Przed wykonaniem badania 

powierzchnię danego narządu pokrywa się specjalnym żelem, który 

ma za zadanie przeciwdziałać odbijaniu się fal przy wnikaniu do 

ciała.  

USG piersi wykonuje się przede wszystkim w celu poszerzenia 

diagnostyki po niejasnym wyniku mammografii. Umożliwia ono też 

stałą kontrolę rozwoju ewentualnego nowotworu. W przeciwieństwie 

do mammografii może być też stosowane bardzo często, nie 

powodując przy tym negatywnego wpływu na zdrowie pacjentki.  

USG piersi jest również dobrym badaniem przesiewowym  

u pacjentek młodych, u których nie ma możliwości 

przeprowadzenia mammografii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Profilaktyka raka piersi 

 



 

13 

 

 

W poprzednim rozdziale przedstawione zostały metody profilaktyki 

raka piersi, do których zaliczamy przede wszystkim: samobadanie, 

mammografię czy USG. W przypadku, gdy badania przesiewowe 

dają niejednoznaczny obraz lub też wykryto przy ich pomocy jakąś 

nieprawidłowość konieczne jest poszerzenie diagnostyki o biopsję.  

Wyróżniamy cztery rodzaje biopsji: cienkoigłową aspiracyjną, 

gruboigłową, otwartą oraz mammotomiczną. Biopsja cienkoigłowa 

jest metodą polegającą na nakłuciu zmiany igłą o średnicy 0,5-0,7 

mm i pobraniu z tego miejsca, np. z torbieli, płynu, który następnie 

bada się pod mikroskopem. Tym sposobem można też pobrać do 

badania komórki np. z guza. Jeśli zmiana jest bardzo mała lub 

niewyczuwalna, zabieg wykonuje się pod kontrolą USG. Badanie 

trwa kilka minut, nie wymaga leżenia w szpitalu ani też zwolnienia 

lekarskiego. 

Z kolei biopsja gruboigłowa służy do pobierania większych 

wycinków. Dzięki temu możliwa jest ich bardziej precyzyjna ocena. 

W trakcie tego zabiegu pobiera się nawet 15 próbek wielkości  

 

 

 

 

ziarnka ryżu. Badanie to w porównaniu z biopsją cienkoigłową jest 

bardziej dokładne.  

W diagnozowaniu i leczeniu raka piersi wykorzystywana jest też 

biopsja otwarta. Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu 

ogólnym. Polega na przecięciu skóry nad guzkiem oraz jego 

wycięciu. Jeszcze w trakcie zabiegu dokonywana jest ocena 

charakteru zmiany pod mikroskopem. Jeśli patomorfolog stwierdzi, iż 

ma do czynienia z komórkami rakowymi, chirurg może poszerzyć 

margines wycinanych z guzkiem tkanek. Dzięki temu minimalizuje on 

ryzyko wznowienia choroby.  

Najnowocześniejszą a zarazem najmniej inwazyjną metodą biopsji 

jest biopsja mammotomiczna. Pozwala ona bardzo dokładnie 

określić lokalizację zmiany w piersi, precyzyjnie pobrać wycinek do 

badań, a nawet usunąć cały guzek. Badanie wykonuje się przy 

pomocy specjalnego oprzyrządowania (mammotonu). Zabieg 

przeprowadza się w niewielkim znieczuleniu miejscowym i trwa 20-30 

minut. 

Diagnostyka raka piersi  

 

3 



 

14 

 

źródło:www.klinika-promienista.com.pl  

 

Badanie biopola  

Jest to nowoczesna metoda diagnozowania nowotworów piersi. Do 

tej pory pozostaje ona jeszcze jednak w fazie testów i nie jest szeroko 

stosowana. Polega na wykrywaniu braku różnicy potencjałów na 

błonach komórek nowotworowych. Jest to metoda nieinwazyjna, 

ale jednocześnie bardzo czuła. Ocenia się, że przy jej pomocy 

można wykryć nawet 98% przypadków nowotworów piersi. Jeżeli 

wyniki te zostaną potwierdzone w dalszych badaniach należy 

sądzić, że ta metoda diagnozowania nowotworów piersi może się 

upowszechnić w ciągu następnych kilku lat. Będzie ona szczególnie 

przydatna do diagnozowania młodych kobiet, u których 

skuteczność badań mammograficznych jest mniejsza.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 http://www.rakpiersi.pl/badanie-biopola.html 

3. Diagnostyka raka piersi 

 



 

15 

 

 

 

 

Dziedziczną skłonnością do zachorowania na nowotwór 

nazywamy sytuację, gdy u członków rodziny stwierdza się obecność 

tzw. mutacji genetycznej – zmianę prawidłowego materiału 

genetycznego. Warto wiedzieć, że tego typu uszkodzenia DNA 

występują w komórkach organizmu niemal nieustannie. Większość z 

nich jest jednak samoistnie naprawianych przez nasz organizm. Tylko 

nieliczne uszkodzenia pozostają nienaprawione. Jest to 

spowodowane rozwijającym się nowotworem. Dziedziczną 

(germinalną) mutacją nazywamy z kolei takie uszkodzenie DNA, 

które obecne jest w każdej komórce od chwili poczęcia. Istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że ujawni się ono dając początek 

chorobie.  

Zdaniem eksperta - Dr n. med. Grzegorza Południewskiego: 

„Ocenia się, że obecność mutacji BRCA1 lub BRCA2 zwiększa ryzyko 

nowotworów piersi od 50 do 80 %. Jednak tylko ok. 7% raków sutka i 

ok. 10% raków jajnika ma podłoże dziedziczne. Nowotwory  

u kobiet obciążonych genetycznie występują najczęściej do 50 roku 

życia, ponad połowa do 41 roku. Dziedzicznie  mutacji jest  

 

 

 

 

 

dominujące - 50% ryzyko odziedziczenia mutacji po matce jak i po 

ojcu. Ryzyko  zachorowania  na nowotwory piersi  wynosi ok 94/100 

000 (USA), a w Polsce ok 40/100 000  i ciągle wzrasta. Jest to 

najczęściej stwierdzany nowotwór u kobiet, a częstość zapadania 

na ten rodzaj nowotworów  wzrasta wraz z wiekiem”.  

Szacuje się, że nawet 200 000 Polek może być nosicielkami mutacji 

w genie BRCA1 i BRCA2. Gen ten należy do grupy genów 

kontrolujących prawidłowe podziały komórkowe. Kodowane przez 

niego białka zapobiegają rozwijaniu się guza nowotworowego 

poprzez naprawę uszkodzonego DNA. Mutacja w obrębie genu 

BRCA1 i BRCA2 zwiększa ryzyko zachorowania na raka sutka 

zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.  

 

 

 

 

Dziedziczna postać raka piersi 

 

4 

Nosicielstwo mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 nie 

jest jednoznaczne z wystąpieniem raka piersi.  ! 
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Przeprowadzone badania wykazały, że: 

 Mutacje  w genie BRCA1 i BRCA2 odpowiadają za około 45% 

dziedzicznych form raka piersi w rodzinach, w których 

wystąpiły przypadki nowotworu w obrębie tego narządu.  

 Mutacje w genie BRCA1 i BRCA2 odpowiadają za około 75% 

nowotworów piersi w rodzinach, w których występowały 

nowotwory jajników. 

Szacuje się, że w przypadku nosicielstwa mutacji genu BRCA1 

prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi sięga 50 - 80%, a 

w przypadku raka jajnika – 40%. To aż 10-krotnie większe 

prawdopodobieństwo raka piersi w porównaniu z kobietami,  

u których ta mutacja nie występuje. Ryzyko związane z mutacja 

genu BRCA2 jest mniejsze i wynosi ok. 56% dla raka piersi i 27% dla 

raka jajnika.9 

Postępowanie w przypadku zdiagnozowanej mutacji 

BRCA1 i BRCA2  

 

W przypadku, gdy wynik badania genetycznego wskazuje na 

                                                 
9
 http://genetyka.com/images/stories/food/5a.pdf 

obecność predyspozycji do wystąpienia raka piersi i jajnika należy 

rozpocząć intensywną profilaktykę.  

 

Ekspert Dr n.med. Grzegorz Południewski radzi: 

 

„Pacjentka ze stwierdzoną obecnością mutacji powinna być pod 

stałą opieką lekarza onkologa i ginekologa (ze względu na 

podwyższone ryzyko raka jajników).  

Zgodnie z polskimi zaleceniami osoby z dodatnim badaniem  

w zakresie antygenów BRCA1 i 2 powinny rozpocząć następujące 

działania profilaktyczne:  

 comiesięczna samokontrola piersi 

 co 1/2 roku badania ginekologiczne i USG przezpochwowe 

 od  25 do 35 oku  życia wykonywać co 1/2 roku badanie 

lekarskie piersi i badanie USG 

 od 35 do 65 roku życia dodatkowo co rok badanie  

mammograficzne 

 powyżej 65 roku życia kontynuacja diagnostyki 

W Polsce nie zaleca się profilaktycznej mastektomii.”  

 

4. Dziedziczna postać raka piersi 
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Korzyści wynikające z diagnostyki mutacji w genie 

BRCA1 i BRCA2 

Pacjentki, u  których zdiagnozowano mutację w genie BRCA1  

i BRCA2 mogą podjąć działania mające na celu zapobieganie 

rozwoju nowotworu oraz ewentualne wczesne rozpoczęcie leczenia.  

Konsekwencją wdrożonego postępowania może być: 

 Zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka piersi nawet do 

10%.  

 Zlecenie przebadania krewnych pod kątem predyspozycji 

do dziedzicznej formy raka piersi i tym samym przyczynienie 

się do poprawy ich zdrowia, a w niektórych przypadkach 

uratowania życia. 

Badanie mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 jest wskazane przede 

wszystkim u: 

 Kobiet, u których w rodzinie występowały przypadki 

zachorowań na raka piersi przed 50 rokiem życia lub 

nowotwór u przynajmniej 2 osób.  

 

 Kobiet, u których w rodzinie wystąpiły przypadki nowotworu 

jajnika.  

 Kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną lub 

hormonalną terapię zastępczą, u których w rodzinie zdarzały 

się przypadki zachorowań na raka sutka i/lub jajnika.  

 Młodych kobiet, które planują stosowanie antykoncepcji 

hormonalnej, w sytuacji gdy pojawiły się u niej jakiekolwiek 

zmiany w piersiach lub jajnikach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dziedziczna postać raka piersi 
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1. Na raka piersi chorują głównie kobiety posiadające 

skłonności genetyczne   

Badania wykazały, że 70% kobiet, których dotknął rak piersi nie 

posiadała wadliwych genów predysponujących do rozwoju tego 

schorzenia.  

2. Usztywniane biustonosze powodują raka piersi  

Usztywniane biustonosze nie zwiększają ryzyka zachorowania na 

nowotwór piersi pod warunkiem, że są wygodne i dobrze dobrane. 

Zbyt ciasna bielizna, która utrudnia krążenie krwi i zakłóca pracę 

układu limfatycznego może z kolei stanowić jeden z czynników 

sprzyjających rozwojowi raka.  

3. Każdy guzek w piersiach to rak  

Około 80% guzków znajdujących się w piersiach ma charakter 

łagodnych i niezłośliwych zmian.  

 

 

 

 

4. Implanty zwiększają ryzyko zachorowania  

Badania nie potwierdziły, że silikonowe implanty mogą być 

odpowiedzialne za większe ryzyko rozwoju nowotworu piersi. Warto 

jednak wiedzieć, że jeśli pacjentka ma założone implanty być może 

będzie konieczność zastosowania specjalnego promieniowania 

podczas mammografii.  

5. Ryzyko zachorowania na raka jest takie samo  

w przypadku wszystkich kobiet  

To mit ponieważ ryzyko nowotworu piersi rośnie wraz z wiekiem. Jest 

ono również większe u kobiet posiadających mutację w genie 

BRCA1 i BRCA2.  

6. Antyperspiranty zwiększają ryzyko raka piersi  

Nie stwierdzono związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy 

parabenami zawartymi w antyperspirantach a rakiem piersi.  

 

Mity na temat raka piersi 

 

5 
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7. Kobiety z małym biustem są mniej narażone na 

nowotwór piersi  

Kwestia rozmiaru biustu nie ma w tym przypadku żadnego 

znaczenia.  

8. Rak piersi zawsze objawia się guzem  

Kobiety nie powinny ignorować objawów innych niż guzy czy 

zgrubienia. Mowa tutaj m.in. o obrzękach, bólu brodawki, 

powiększeniu węzłów chłonnych pod pachami, zaczerwienieniu czy 

podrażnieniu skóry.  

9. Biopsja powoduje przerzuty  

Nie istnieją jednoznaczne dowody na to, że biopsja prowadzi do 

uszkodzenia komórek nowotworowych, co skutkuje z kolei 

przerzutami do innych części ciała.  

10. Usunięcie całej piersi daje większą szanse na przeżycie 

niż jej części  

Odsetek pacjentek, które zwalczyły raka poddając się mastektomii 

jest porównywalny z liczbą kobiet, które pokonały to schorzenie 

usuwając jedynie część piersi.  W niektórych przypadkach takich jak 

np. choroby DCIS, obecność mutacji genu BRCA lub duże guzy, 

które nie pozwalają na radioterapię i usunięcie tylko części piersi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mity na temat raka piersi 
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Z rakiem piersi zmaga się wiele kobiet w tym także znane gwiazdy. 

Wśród nich:  

 Irena Santor  

Na raka piersi zachorowała w 2000 roku. Szybka reakcja  

i odpowiednio postawiona diagnoza  pozwoliła na zwalczenie 

choroby i powrót do zdrowia.  

 Kylie Minogue  

W 2005 roku artystka była zmuszona do przerwania swojej wielkiej 

trasy koncertowej z uwagi na chorobę. Bardzo szybko jednak 

powróciła do zdrowia. Dziś otwarcie mówi o tym, co ja spotkało  

i jest mocno zaangażowana w pomoc osobom chorym na raka.  

 Briggitte Bardot 

Raka piersi wykryto u niej już w podeszły wieku. Legenda 

francuskiego kina jest kolejnym przykładem kobiety, która pokonała 

tę chorobę.   

 

 

 

 Anna Seniuk  

Raka piersi wykryto u niej w 1994 roku. W tym czasie nie była zbyt 

często angażowana do filmów. Po wygraniu walki z chorobą znów 

powróciła do aktorstwa.  

 Christina Applegate 

Aktorka znana jest przede wszystkim z roli w kultowym serialu „Świat 

według Bundych”. W 2008 roku wykryto u niej nowotwór piersi. 

Lekarze zadecydowali o konieczności usunięcia obu piersi. Aktorka 

przeszła później operację rekonstrukcji. Dziś namawia kobiety do 

regularnych badań przesiewowych.  

 Angelina Jolie  

Choć sama na raka nie zachorowała, głośna stała się jej decyzja o 

usunięciu obu piersi. Aktorka podjęła ją po tym, jak dowiedziała się, 

że jest nosicielką wadliwego genu zwiększającego ryzyko 

zachorowania na nowotwór piersi.   

Kobiety, które pokonały chorobę  
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Odpowiednio wdrożona profilaktyka, świadome postępowanie  

i wiedza na temat przyczyn powstawania raka piersi mogą 

znacząco obniżyć nie tylko ryzyko zachorowania, ale przede 

wszystkim odsetek kobiet przegrywających walkę z chorobą. W 

przypadku dziedzicznej skłonności do występowania raka piersi 

należy wdrożyć wzmożone działania profilaktyczne oraz poddawać 

się częstym kontrolom lekarskim. Warto wiedzieć, że ryzyko jest tym 

większe, im więcej krewnych chorowało na raka piersi oraz w im w 

młodszym wieku wystąpiła u nich choroba.  

Rak piersi to nie wyrok  

Warto wiedzieć, że nie każdy wykryty w piersi guz jest rakiem 

(nowotworem złośliwym). Na jeden nowotwór złośliwy przypada 

dziesięć innych łagodnych i niegroźnych. Przy obecnym stanie 

wiedzy oraz postępie medycyny jeśli choroba zostanie wcześnie 

wykryta istnieją bardzo duże szanse na uratowanie pacjentki.  Na 10 

kobiet, u których stwierdzono raka piersi 6-7 kobiet może być  

 

 

 

 

 

 

 

leczonych bez mastektomii (usunięcia gruczołu sutkowego), a dla 3 

lub 4 przyczyną śmierci będzie inna choroba niż rak.  

 

Gdzie szukać pomocy? 

Wiele osób poradziło sobie z chorobą nowotworową. Potrafią 

cieszyć się życiem i realizować swoje marzenia. Doceniają to, czego 

wcześniej nie dostrzegali. Jeśli i Ty lub ktoś z Twojej rodziny czy 

najbliższych znajomych boryka się z tym  problemem poniżej 

znajdziesz adresy i numery telefonów, pod którymi znajdziesz 

wsparcie.  

 

 

Zespół Wsparcia Dla Pacjentów Centrum Onkologii  Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 02-781, ul. Roentgena 5, 

Gdzie szukać pomocy? 
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Bezpłatna infolinia dla chorych na nowotwory złośliwe i ich 

bliskich: 800 49 34 94  (pn.- czw. od godz.16:00 do 22:00) 
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Informacja nr tel.  22 546 29 21  

Pomoc psychologa nr tel.  22 546 29 28  

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej  

ul. Nowogrodzka 62a lok 315, 02-002 Warszawa, tel.  022 474 1522 ; 

fax 022 4741523 Ks. Arkadiusz Nowak – Dyrektor Instytutu. 

Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”  

Źródło:www.amazonki.com.pl 

 

W Polsce istnieje również wiele organizacji niosących pomoc 

kobietom po odjęciu piersi. Najbardziej znaną jest ruch Amazonek. 

Jego początki sięgają 1987 roku. Obecnie zrzesza on ok. 15 tys. 

członkiń, które działają w 140 klubach i filiach. Celem „Amazonek” 

jest dostarczenie chorym kobietom wsparcia emocjonalnego  

i praktycznego a także ułatwienie podejmowania osobistych decyzji 

i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia. Ruch ten szerzy także 

wiedzę na temat samego raka piersi oraz propaguje wczesne 

podejmowanie działań profilaktycznych. Więcej informacji możne 

znaleźć na stronach: 

www.amazonki.net 

www.amazonki.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazonki.net/
http://www.amazonki.com.pl/
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Dziękujemy, że zapoznali się Państwo z przygotowaną przez 

nas publikacją. Mamy nadzieję, że dostarczyła ona Państwu 

wielu cennych informacji i zachęciła do podejmowania 

działań na rzecz profilaktyki raka piersi.  

Publikacja przygotowana została przez firmę testDNA Sp. z o.o. 

specjalizującą się w przeprowadzaniu genetycznych testów 

pokrewieństwa oraz badań z zakresu diagnostyki medycznej. Firma 

istnieje na rynku od 2003 roku i z powodzeniem realizuje badania dla 

osób prywatnych, sądów, prokuratury, policji oraz detektywów.  

Jakość wykonywanych analiz potwierdzają prestiżowe certyfikaty 

wydane przez polskie i zagraniczne instytucje.  

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 

www.testdna.pl 

 

Na państwa pytania odpowiedzi udzielą:   

Barbara Prokurat: barbara.prokurat@testdna.pl; Tel: 32 445 34 26 

Elwira Posłajko: elwira.poslajko@testdna.pl; Tel: 32 445 34 36  

 

 

 

 

POMOC I WSPARCIE MERYTORYCZNE    

Dr n. med. Grzegorz Południewski - 

- Absolwent Akademii Medycznej w 

Białymstoku, do 2000 roku pracownik 

Instytutu Położnictwa i Ginekologii na 

stanowisku adiunkta. Od 1990 roku 

autor publikacji oraz książek 

przeznaczonych dla młodzieży  

o tematyce z zakresu zdrowia 

seksualnego i antykoncepcji oraz 

promocji zdrowia. Obecnie pracuje  

w niepublicznym sektorze opieki zdrowotnej: praktyka prywatna, 

przychodnia i szpital Damiana, współpraca z Kliniką GAMETA i Kliniką 

KRIOBANK. 

GABINET LEKARSKI:  Warszawa, Ul. Krucza 6/14, Rejestracja:  660 

418 999, (22) 33 10 299   

www.pigulka.com 

O Autorach 
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