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Rak piersi 

Najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet 
Choroba ogólnoustrojowa 
 
 99% przypadków – kobiety 
 1% przypadków - mężczyźni 
 



Epidemiologia - Polska 
 Z obecnie żyjących co 14 Polka zachoruje na raka 

piersi  w ciągu swojego życia.  
 Rak piersi - pierwsza przyczyna zgonów u kobiet w 

wieku            40-54 lat.  
 Polska – kraj o średniej zachorowalności i 

umieralności na raka piersi na świecie. 
 W 2005 r. na raka piersi zachorowało ok. 13.385 

kobiet, zmarło 5.112.  
 Szanse wyleczenia raka piersi w krajach rozwiniętych 

-70-90%,  
w Polsce – ok. 60% a w krajach rozwijających się 47%. 

 W Polsce - rak piersi -ok. 700 mężczyzn. Rocznie 
wykrywa się ok. 100 nowych przypadków, głównie w 
wieku 55-70 lat. Co roku ponad połowa z nich 
umiera. U mężczyzn rak piersi ma przyczyny 
genetyczne lub wynika z zaburzeń hormonalnych.  

 



Czynniki ryzyka raka piersi 
 miesiączka poniżej 12 r. ż., 
 ostatnia miesiączka powyżej 55 r. ż.,  
 długość miesiączek – 6-9 dni; 
 nasilony zespół napięcia przedmiesiączkowego; 
 długotrwała terapia estrogenowa lub 

antykoncepcyjna; 
 przebyte łagodne choroby sutka (mastopatia), 

włókniaki, gruczolakowłókniaki; 
 wywiad rodzinny ( rak – babka, matka, siostra); 
 późny wiek pierwszego porodu -  30 r. ż. 
 



Czynniki ryzyka raka piersi – cd. 
 brak potomstwa; 
 otyłość ( powyżej 12% wagi należnej); 
 stan po: usunięciu macicy – mięśniaki, przerostu 

błony śluzowej; wyłuszczeniu mięśniaków, torbieli 
jajników; 

 choroby endokrynologiczne np. niedoczynność/ 
nadczynność tarczycy, cukrzyca; 

 przewlekłe choroby wątroby, pęcherzyka 
żółciowego i nerek; 

 długotrwałe pobieranie leków np. 
psychotropowych.  

 



Diagnostyka raka piersi 

 SAMOBADANIE 
 badanie fizykalne 
 badanie mammograficzne 
 badanie ultrasonograficzne 
 badanie biopsyjne 

 



Zalecenia dotyczące częstotliwości 
przeprowadzania badań  
w kierunku raka piersi 

- samokontrola piersi od 20. r.ż.,  
 

- kontrola piersi przez lekarza od 30. r. ż. - co roku,  
 

 - kontrola mammograficzna:  
      35-39 lat - przynajmniej raz,  
      40-49 lat - co 2 lata,  
      50-60 lat - co roku,  

            60. r. ż. - według wskazań lekarskich, zwykle co 
1,5-2 lata 

                do 75. roku życia,  
 

* u kobiet z ryzykiem rodzinnym, jeśli rak piersi wystąpił  
u krewnej pierwszego stopnia przed 35. r. ż. - 
mammografię można zacząć już 5 lat wcześniej niż 
wystąpiło to zachorowanie, 

  
* kobiety otrzymujące hormonalną terapię zastępczą 

(HTZ) - mammografia co rok.  
 



Cele samobadania piersi 
1. Ocena wielkości, symetrii i 

powierzchni   
    skóry:  
 
    *   gruczołu piersiowego 
    *   otoczki brodawki 
    *   brodawki piersiowej 
 



Cele samobadania piersi 
2. Ocena struktury gruczołu 

piersiowego              
    pod kątem stwierdzenia: 
 
   *   zgrubień, guzków 
   *   bolesności 
   *   wycieku z brodawki sutkowej 
 



Cele samobadania piersi 

3. Ocena węzłów chłonnych: 
 
    *   pachowych 
    *   nadobojczykowych 
    *   podobojczykowych  
 



Zasady samobadania piersi 
 badanie należy przeprowadzać od 20 r.ż. 

do późnej starości 
 badanie należy wykonywać 1 x w mies. w 

I-szej połowie cyklu ok. 7-10 dnia 
 kobiety po menopauzie same ustalają stały 

dzień w mies. do wykonania badania 
 kobiety po mastektomii wykonują badanie 

zdrowej piersi oraz okolicę operowaną    
 



Metody samobadania piersi 

 Obserwacja 
 
 Badanie przez dotyk  /bad. palpacyjne/ 
   *   metoda spirali 
   *   metoda zegara 
   *   metoda kwadrantów 
 



Samobadanie piersi - obserwacja 



Samobadanie piersi – badanie 
palpacyjne 



Samobadanie piersi – badanie 
palpacyjne 



Badanie palpacyjne piersi 



Badanie piersi – metoda spirali 



Metoda sprali 



Badanie piersi – metoda zegara 



Metoda zegara 



Badanie piersi – metoda 
kwadrantów 



Wyniki samobadania piersi 
należy zgłosić się do lekarza jeśli: 
 pierś ma zmieniony kształt 
 na skórze piersi występują zmarszczenia, 

wciągnięcia, zmiana koloru 
 brodawka jest wciągnięta, zaczerwieniona                        

lub ma owrzodzenie 
 z brodawki wydobywa się wydzielina 
 gdy wyczuwa się guzek lub stwardnienie 

w piersi 
 gdy czuje się grudki pod pachą 



15 października  
Europejski Dzień Walki z 

Rakiem Piersi 
 

Dotykam = Wygrywam 
 



   ,,NIE BADASZ SIĘ PO TO, 
ABY WYKRYĆ GUZA LECZ, 
ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE GO 
NIE MA”. 
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