Czy to może być

rak piersi?

Diagnostyka raka piersi
– przewodnik dla kobiet

nie

Ta broszura pomoże Ci zrozumieć, co kryje się
za rozpoznaniem raka piersi. Jeśli podejrzewa
się u Ciebie guza nowotworowego, nie
panikuj i nie martw się. Masz czas. Nie pędź
na operację ani na leczenie. Spróbuj spokojnie
przeczytać tę broszurę, pozwól, aby informacje
w niej zawarte się przyswoiły, nawet prześpij
się z decyzją. Porozmawiaj z zespołem
zajmujących się Tobą lekarzy o korzyściach
i ryzyku związanym z każdą wykonywaną
procedurą oraz o wynikach Twoich badań
i wtedy podejmij kolejny krok.
Eileen Paul
Pacjentka z rakiem piersi
42 lata
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii

pędź
Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Maria Litwiniuk

Oświadczenie o braku odpowiedzialności: Forma informacji zawartych w tej broszurze ma na celu pomoc w rozmowie z lekarzem
i nie należy odbierać ich jako indywidualnej porady lekarskiej. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie sposoby leczenia oraz
badania, o których tutaj mowa, są dostępne w każdym kraju.
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W ciągu ostatnich 10-20 lat dokonał się gwałtowny postęp
w rozpoznawaniu i leczeniu raka piersi, przy czym nasze
zrozumienie tej choroby rozwija się wraz z nowymi technikami
obrazowania i leczenia.
W rezultacie, choć zwiększa się liczba zachorowań na raka
piersi – w rzeczywistości zmniejsza się umieralność.

przed
Prof. dr n. med. Nadia Harbeck
Wiodący specjalista w dziedzinie raka piersi
Uniwersytet Techniczny w Monachium
Niemcy
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mowa

Należy pamiętać, że rozpoznanie raka piersi, choć
jest sprawą poważną, przeważnie nie wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Oznacza to,
że po potwierdzeniu rozpoznania będziesz miała dość czasu na to, aby przedyskutować dalsze
procedury diagnostyczne i możliwości terapii
z lekarzem oraz z partnerem, rodziną lub przyjaciółmi. Powinnaś mieć pewność, że schemat leczenia proponowany
przez lekarza jest dla Ciebie optymalny.
Niniejsza broszurka jest pierwszym źródłem informacji pomocnych
w zrozumieniu zagadnienia raka piersi oraz w nabraniu pewności,
że wykonywane są wszystkie procedury diagnostyczne niezbędne do
zaplanowania optymalnego leczenia. Skupiono się tutaj głównie na
diagnostyce (wczesnego) raka piersi, choć niektóre z opisanych badań
wykorzystuje się również w przypadku nawrotów raka lub raka piersi
z przerzutami.
Ważne jest wnikliwe zrozumienie Twojego przypadku raka piersi,
ponieważ pozwoli Ci ono poznać indywidualne sposoby jego
zwalczania, a co za tym idzie – pomoże w planowaniu najbardziej
odpowiedniego dla Ciebie leczenia.
Bądź zatem gotowa zaangażować się w ten proces, świadoma tego,
przez co przechodzi Twój organizm. Taka postawa pomoże Ci na
przyszłość.
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Ważne jest, aby angażować się czynnie w wybór leczenia,
ponieważ każdy przypadek jest inny. Twoje zaangażowanie
sprawia, że zamiast być biernym obserwatorem, przejmujesz
część odpowiedzialności za leczenie choroby.
Jest to kluczowe w walce z rakiem.

przed
Maggie Duke
Pacjentka z rakiem piersi
Szwajcaria
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mowa

Najlepszym sposobem na zaangażowanie się
w walkę z rakiem jest zadbanie o to, by zrozumieć samą chorobę, czym ona jest, co oznaczają
wyniki wszystkich etapów diagnostycznych i jakie są możliwości leczenia. Ważne jest także, aby zdawać sobie sprawę z tego, który sposób leczenia jest najlepszy dla Ciebie
wobec wyników badań, Twojego wieku, ogólnego stanu zdrowia,
sytuacji rodzinnej itd. Zamiast polegać wyłącznie na lekarzach
i osobach z Twojego otoczenia, możesz współdziałać, poszukując informacji na własną rękę. Ta broszura stanowi pierwszy etap na drodze
Twoich poszukiwań najwłaściwszego sposobu walki z rakiem. Poza
zawartymi w tej broszurze informacjami dotyczącymi rozpoznania
raka, możesz tu znaleźć też przydatne porady innych kobiet w podobnej sytuacji.
Aby zdobyć tak dużo informacji, jak to możliwe, zawsze pytaj
i zgłaszaj wszelkie obawy dopóty, dopóki nie otrzymasz odpowiedzi,
które w pełni rozumiesz. Ponadto, kluczową kwestią jest prawidłowe
rozpoznanie Twojej choroby i optymalne leczenie.
Pamiętaj, nigdy nie trać nadziei, ponieważ sposoby leczenia są stale
ulepszane w miarę rozwoju nauki.
Życzę Ci powodzenia na tej drodze.
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Wprowa
Rak piersi jest najczęściej występującym
nowotworem u kobiet w krajach
rozwiniętych, ale jednocześnie jest
jednym z najlepiej poznanych
i nadających się do leczenia
typów nowotworów.
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dzenie
W rzeczywistości około 70% przypadków raka piersi wykrywają same kobiety lub ich partnerzy. Istnieje wiele różnych
technik, za pomocą których można badać guza piersi czy
inną nieprawidłową zmianę, od badania wstępnego, które może prowadzić do skierowania do specjalisty, aż po bardziej złożone techniki potwierdzające rozpoznanie raka piersi
i dostarczające informacji co do sposobów leczenia.

guz piersi
Bliżej nieokreślona zmiana
w obrębie piersi

nieprawidłowa
zmiana w obrębie
piersi
Odstępstwo od prawidłowej

Większość nowotworów powstaje w wyniku naturalnego procesu starzenia się, wywoływanego przez nagromadzenie się uszkodzeń genów w miarę upływu lat. Rak piersi jest najczęstszym
nowotworem u kobiet w krajach rozwiniętych. Najczęściej
występuje u kobiet w wieku 55-66 lat, jednak istnieją różnice
regionalne. Młodsze kobiety również mogą zachorować. Ryzyko zachorowania na raka piersi w ciągu całego życia wynosi
1:8-10.

budowy piersi; guz piersi
może być przyczyną
innych nieprawidłowości
dotyczących piersi, takich
jak zaczerwienienie skóry
lub powstanie łuszczącej się
zmiany skórnej

rozpoznanie
Stwierdzenie obecności
nieprawidłowości i ustalenie
jej przyczyn

geny/genetyczny
Dotyczący tego,
co dziedziczne

U jednej na dziesięć kobiet rozwinie się rak piersi.
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łagodna zmiana
Zmiana nienowotworowa;
łagodne choroby piersi mogące
(lub nie) wymagać leczenia

torbiel
Każda zamknięta jama
lub przestrzeń wyścielona
nabłonkiem; często zawiera
płyn lub półpłynną treść

włókniak
Łagodny guz składający się
z tkanki włóknistej lub łącznej

tłuszczak
Łagodny rozrost składający się
z komórek tłuszczowych, często
wykrywany w piersi

złośliwy
Określenie charakteryzujące
raka

guz
Fragment tkanki lub
odgraniczona zmiana,
która może mieć
charakter nowotworowy
lub nienowotworowy;

W przypadku stwierdzenia jakiejś nieprawidłowości lub guzka
w piersi, ważne jest, aby nie panikować. Większość guzków
piersi jest nieszkodliwa. Mniej więcej w trzech na cztery
przypadki (75%) guzek, który początkowo wydaje się być
rakiem piersi, okazuje się być łagodną torbielą, włókniakiem lub
tłuszczakiem, łatwo daje się zidentyfikować i leczyć. Bardziej
szczegółowe badania wykonuje się tylko w przypadkach, gdy
badania wstępne wskazują na możliwość raka. W przypadku
potwierdzania raka, dany guzek określa się jako guz złośliwy.
Podczas diagnostyki

Okres diagnozowania raka może być bardzo stresujący. Stres
może się jeszcze nasilić przez konieczność podejmowania decyzji,
zanim uda Ci się pogodzić z tą niepokojącą wiadomością. Inaczej
niż w przypadku innych nowotworów, w przypadku raka piersi
istnieje wiele różnych sposobów leczenia, z których każdy jest
związany z określonymi korzyściami i ryzykiem, lecz nie każdy
jest odpowiedni dla każdej pacjentki. Podejmowanie decyzji
o najbardziej odpowiednim dla Ciebie sposobie leczenia może być
skomplikowanym procesem, a plany leczenia poszczególnych
pacjentek z rakiem piersi są często bardzo różne. Dlatego też
pomocne może być przyprowadzenie zaufanej osoby, aby
słuchała ona podawanych informacji i mogła przypomnieć Ci
najważniejsze kwestie. Należy również zapisywać podawane
informacje samemu lub poprosić o to lekarza.

obecność guza może być
spowodowana obrzękiem lub
jakimkolwiek innym zjawiskiem
powodującym zwiększenie
objętości komórek

plan leczenia
Ustalony przez Panią i Pani
lekarza spis metod leczenia,
na które wyraziła Pani zgodę
(a także terminy wdrożenia
poszczególnych sposobów
leczenia)
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Zachowaj spokój. Większość guzków piersi jest
nieszkodliwa, a aż trzy na cztery guzki, które początkowo
wydają się być rakiem piersi, okazują się łagodne.

Podejmowanie decyzji co do sposobu leczenia

leczenie celowane
Leczenie, którego celem

W ciągu ostatnich lat leczenie raka stało się bardziej celowane,
nie tylko pod względem zajętej części ciała, ale również pod
względem charakterystyki samych komórek nowotworowych.
Aby stwierdzić, czy te sposoby leczenia będą skuteczne
w Twoim przypadku, wymagana jest o wiele dokładniejsza
niż dawniej znajomość charakterystyki danego guza, co
wymaga szerszego zakresu badań diagnostycznych. Dobór
sposobu leczenia będzie w znacznej mierze zależeć od wyników
wszystkich wykonanych, niezbędnych badań.

są określone elementy
charakterystyki biologicznej
guza, nazywamy leczeniem
celowanym. Komórki raka
piersi wykazujące nadmierną
ekspresję HER2 są celem
terapeutycznym przeciwciała
monoklonalnego

Często zdarza się, że operacyjne wycięcie wszelkich guzków
następuje nagle i szybko, nie pozostawiając Ci praktycznie szans
na zebranie informacji i współuczestniczenie w podejmowaniu
decyzji. Czasem możliwe jest leczenie już przed zabiegiem
operacyjnym, należy więc dopytywać się o taką opcję. Bardzo
istotny jest również wybór chirurga wykonującego zabieg.
Dlatego wskazane jest, aby porozmawiać o tym z lekarzem
oraz skontaktować się z lokalnymi grupami wsparcia i pomocy
pacjentkom w celu zasięgnięcia porady przed podjęciem
decyzji.
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zachowaj
Radzę, żeby zabiegać
o uzyskanie szczegółowych
wyjaśnień na każdy temat:
na temat zalet, wad, korzyści
i działań niepożądanych. Posiadając adekwatne
informacje, możesz rozważyć za i przeciw,
i sama postanowić o tym, czego chcesz i jakie
ryzyko jesteś gotowa podjąć.
Iris Marcela Arias Martinez
Pacjentka z rakiem piersi
43 lata
Kostaryka

12

spokój
Mimo że byłam przerażona, gdy
wyczułam w swojej piersi guzek,
cieszę się, że nie stchórzyłam
i zrobiłam wszystkie badania. Dziś
razem, ja i mój lekarz, walczymy z nowotworem.
Wiedza jest naszą siłą.
Krystyna Wechmann
Pacjentka z rakiem piersi
55 lat
Polska

13

Profilaktyka
Obecnie zachęca się kobiety do lepszego poznania,
jak ich piersi zwykle wyglądają i jakie są w dotyku,
po to, by łatwiej było dostrzec jakiekolwiek podejrzane
zmiany. Największe szanse skutecznego leczenia
przy rozpoznaniu raka istnieją w przypadku zmian
wykrytych wcześnie.

14

raka
piersi
Poniższe punkty stanowią wytyczne dotyczące znajomości
budowy piersi:
•	zaznajomić się z prawidłowym wyglądem własnych piersi,
•	wiedzieć, na jakie zmiany uważać,
•	regularnie przeprowadzać samobadanie (zob. str. 16),
•	wszelkie zmiany niezwłocznie zgłaszać lekarzowi,
•	zgłaszać się na okresowe badania piersi przy każdym
wezwaniu.

znajomość budowy
piersi
Znajomość prawidłowego
wyglądu i struktury piersi,
dzięki czemu łatwo można
dostrzec nowe zmiany
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tkanka łączna
Termin używany zwykle
na określenie mniej
wyspecjalizowanej tkanki,
bogatej w białka strukturalne
i otaczającej inne, bardziej
zorganizowane tkanki
i narządy

mięsień piersiowy
większy
Duży, wachlarzowaty mięsień
umiejscowiony w górnej
części klatki piersiowej, który
stanowi rusztowanie dla
gruczołu piersiowego (piersi)
i jest niezbędny do poruszania
ramieniem

zraziki gruczołu
sutkowego
Płaty lub grupy komórek
wytwarzające mleko, które jest
wydzielane do przewodów
mlecznych

przewody mleczne
Przewody, którymi mleko

Samobadanie piersi – sześć
łatwych kroków

[1]	Rozbierz się i stań przed
lustrem z ramionami
wzdłuż tułowia. Przyjrzyj się
swoim piersiom pod kątem
marszczenia się, wgłębienia
skóry albo zmiany wielkości,
kształtu lub symetrii.
[2]	Poszukuj tych samych
objawów z rękami
wzniesionymi nad głowę.

1.

2.

[3, 4]	Zbadaj swoje piersi pod kątem
obecności guzków
lub zgrubień tkanki.
[5]	Sprawdź, czy brodawki nie
są wciągnięte i czy nie ma
wydzieliny.

3.

[6]	Zbadaj doły pachowe pod
kątem guzków i zgrubienia
tkanki.
4.

transportowane jest ze
zrazików gruczołu sutkowego
w kierunku brodawki sutkowej

5.

6.
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Poznanie własnych piersi

przewód

Pierś składa się z pokrytej skórą (wraz z brodawką sutkową)
masy tkanki łącznej spoczywającej na powierzchni mięśnia
piersiowego większego (musculus pectoralis major). Przez
pierś przebiegają przewody mleczne i zraziki, które wytwarzają
mleko u matek karmiących.

Struktura cylindryczna ze

W większości przypadków rak piersi powstaje w wyniku
gwałtownego i niekontrolowanego rozrostu komórek
przewodów wyprowadzających mleko lub zrazików. Pośród
nich przebiegają naczynia krwionośne i chłonne, tworzące
sieć w obrębie piersi. Naczynia chłonne, odgrywające rolę
w zwalczaniu zakażeń, prowadzą do węzłów chłonnych
towarzyszących tętnicy piersiowej wewnętrznej w obrębie
dołu pachowego (czyli pachy) i do węzłów chłonnych
piersiowych wewnętrznych (leżących po obu stronach mostka).
Rozprzestrzeniający się rak piersi przeważnie zajmuje te węzły,
dlatego bada się je przy każdym badaniu piersi.
Piersi mężczyzn zawierają o wiele mniej tkanki tłuszczowej
niż piersi kobiece, ale ich struktura jest podobna. U mężczyzn
również może wystąpić rak piersi.

światłem (rurka) o wyraźnie
zaznaczonych ścianach;
określenie to najczęściej
stosuje się w odniesieniu do
elementów strukturalnych,
przez które przechodzą
wydaliny i wydzieliny
(np. mleko)

zrazikowy
Odnoszący się do płatów lub
zrazików

chłonka
Niemal bezbarwny płyn, który
krąży w układzie chłonnym
i transportuje komórki
pomagające w zwalczaniu
zakażenia i choroby

węzły chłonne
pachowe
Węzły chłonne znajdujące się
w okolicy pachy, do których
spływa chłonka z barku,
ramienia, piersi i ściany klatki
piersiowej

tkanka
łączna
tłuszczowa
zrazik
brodawka
sutkowa
przewód
mleczny

dół pachowy
Pacha

węzły chłonne
towarzyszące tętnicy
piersiowej wewnętrznej
Węzły chłonne, które są
umiejscowione po obu
stronach mostka i filtrują

Anatomia piersi. Większość guzów rozwija się z przewodów mlecznych lub
zrazików.

chłonkę napływającą z piersi
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Badanie

przed
Guzki piersi można wykryć
w badaniu przesiewowym piersi,
podczas regularnych
kontrolnych wizyt u ginekologa
lub podczas samobadania.
Istnieją jednak również inne
zmiany piersi mogące czasem
sugerować raka.
Przykładem jest „zapalny”
rak piersi, którego najbardziej
charakterystyczną cechą jest
zaczerwienienie
obejmujące część piersi
lub całą pierś.
Skóra może mieć
charakterystyczny
wygląd skórki pomarańczowej.
Kolejnym przykładem jest
choroba Pageta brodawki, kiedy
to pojawia się coś w rodzaju
wysypki przypominającej
wyprysk, choć w rzeczywistości
może to być złośliwy
rak piersi lub zmiana
przedrakowa.
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Po wykryciu guzka lub innej podejrzanej zmiany, należy
umówić się na pilną wizytę u lekarza.

miotowe

badania przesiewowe
piersi
Rutynowy schemat
postępowania mający na celu
wykrycie raka piersi, zwykle
dotyczący kobiet, które ze
względu na swój wiek lub
obciążony wywiad rodzinny
należą do grupy zwiększonego
ryzyka

samobadanie
Badanie swojego ciała

Poniżej wypisano zmiany świadczące niekiedy
o raku piersi:
•	zmiana wielkości – jedna pierś staje się wyraźnie większa
lub obniża się,
•	zmiana brodawki – brodawka ulega wgłębieniu
(wciągnięciu) lub zmienia się jej położenie
albo kształt,
•	wysypka – w obrębie lub wokół brodawki sutkowej,
• wydzielina – z jednej lub obu brodawek,
•	marszczenie się lub zaciąganie skóry – wokół brodawki,
•	powiększenie – węzłów chłonnych w dole pachowym
lub wokół obojczyka,
•	guzek lub zgrubienie – różniące się w dotyku
od pozostałej tkanki piersiowej,
•	stały ból – w jednej części piersi lub w dole pachowym.
Po wykryciu guzka lub innej podejrzanej zmiany, należy
umówić się na pilną wizytę u lekarza. Dokładne badanie
przedmiotowe jest zazwyczaj pierwszym etapem,
poprzedzającym wykonanie jakichkolwiek innych badań.

wykonywane przez pacjentkę
lub jej partnera w celu wykrycia
objawów raka

„zapalny” rak piersi
Rodzaj raka piersi, który
cechuje się występowaniem
takich samych objawów
klinicznych, jak zapalenie
piersi, spowodowanych
obecnością komórek guza
w obrębie naczyń chłonnych

choroba Pageta
Choroba brodawki sutkowej
przypominająca wyprysk
skórny, ale w rzeczywistości
będąca inwazyjnym lub
przedinwazyjnym rakiem piersi

wyprysk
Stan zapalny skóry cechujący się
obecnością zaczerwienienia,
świądu i małych pęcherzyków,
z których może sączyć się płyn,
następnie tworzący strup

przedrakowa
Tkanka, w której już zaszły
zmiany, ale nie jest jeszcze
określana jako rak
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wywiad lekarski

Podczas badania

Szczegółowy opis
wcześniejszych lub obecnych
chorób i ich leczenia

wciągnięcie brodawki
Zaciągnięcie brodawki
sutkowej do wewnątrz

Lekarz rozpocznie od szczegółowej rozmowy na temat prze
bytych przez Ciebie chorób (wywiad lekarski), a następnie wykona badanie przedmiotowe. Podczas badania będziesz proszona
o przyjęcie różnych pozycji, np. o uniesienie ręki nad głowę, oparcie rąk na biodrach i pchanie – co uwydatnia piersi
i sprawia, że łatwiej dostrzec ewentualne guzki.
Lekarz będzie szukał jakichkolwiek nieprawidłowości w tkance
piersi i w dole pachowym oraz zwracał uwagę na objawy takie
jak: wciąganie skóry oraz wciągnięcie brodawki. Lekarz zbada
również dokładnie guzek w Twojej piersi.
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Jeśli będą konieczne dalsze badania

badania obrazowe
Uwidocznienie obszarów

Po badaniu lekarz zdecyduje, czy konieczne są dalsze badania,
w związku z którymi możesz otrzymać skierowanie do specjalisty.
Na szczęście, w trzech czwartych wszystkich przypadków guzki
piersi nie są rakiem – i można je albo pozostawić nieleczone, albo
z łatwością usunąć chirurgicznie. Jednak przed postawieniem
ostatecznego rozpoznania kluczowe znaczenie ma gruntowne
zbadanie wszelkich guzków.
W diagnostyce raka piersi znajdują zastosowanie trzy różne
rodzaje badań:

ciała przy użyciu promieni
rentgenowskich, fal
ultradźwiękowych lub techniki
rezonansu magnetycznego

biopsja
Postępowanie, które
obejmuje uzyskanie materiału
tkankowego przeznaczonego
do badania mikroskopowego,
w celu ustalenia dokładnego
rozpoznania oraz oceny
obecności lub braku
receptorów hormonalnych

• badanie przedmiotowe,
• badania obrazowe,
• biopsja.

i receptorów HER2

Badanie
przedmiotowe

Obrazowanie

Biopsja

Rodzaje badań stosowane do potwierdzenia rozpoznania raka piersi.
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Obrazowanie
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raka piersi
Mammografia jest zwykle pierwszym wykonywanym
badaniem obrazowym.

W zależności od wyników uzyskanych w mammografii, nie
zbędne może być wykonanie innych badań obrazowych,
takich jak ultrasonografia lub obrazowanie metodą
rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging,
MRI). Jeśli konieczne jest przeprowadzenie biopsji, lekarz,
po uzyskaniu świadomej zgody pacjentki, zaleca poddanie
się procedurze bezpośredniego pobrania próbki tkanki,
co umożliwia dokładniejsze określenie charakteru zmiany.
Zwykle potrzeba taka zachodzi jedynie u około jednej czwartej
pacjentek.

mammogram/
mammografia
Metoda obrazowania
nieprawidłowości
występujących w piersi
wykorzystująca promienie
rentgenowskie

ultrasonografia (USG)
Metoda obrazowania zmian
w piersi wykorzystująca
fale dźwiękowe o dużej
częstotliwości

Może okazać się konieczne przeprowadzenie
dodatkowych badań, ułatwiających postawienie
rozpoznania, takich jak ultrasonografia lub obrazowanie
metodą rezonansu magnetycznego.

obrazowanie
metodą rezonansu
magnetycznego (MRI)
Technika badania
obrazowego, która
wykorzystuje fale radiowe
do utworzenia szczegółowego
cyfrowego obrazu piersi
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promienie
rentgenowskie
Rodzaj napromienienia

O co powinnaś zapytać swojego lekarza przed
wykonaniem badania obrazowego
• Czy zostaną mi przekazane wyniki wszystkich badań?

stosowanego
w celach obrazowania,
wykorzystującego strumień
energii złożony
z fal o bardzo małej długości,
tworzących obraz na błonie
fotograficznej. Jest to
najbardziej rozpowszechniona
metoda badań obrazowych
stosowana w praktyce
klinicznej na całym świecie

• Czy będę miała swobodny dostęp do wyników wszystkich badań oraz kopii
badań obrazowych, zwłaszcza jeśli postawione będzie nowe rozpoznanie lub
jeśli zdecyduję się na leczenie w innym ośrodku?
• Z jakich metod obrazowania mogę skorzystać i czy zastosowanie ich jest
odpowiednie właśnie w moim przypadku?
• Jakie doświadczenie posiada ten ośrodek w stosowaniu różnych metod
diagnostycznych i jaką cieszy się opinią?
• Czy wykorzystywany w tym ośrodku sprzęt jest nowoczesny?
• Jakie jeszcze badania mogą się okazać konieczne po przeprowadzeniu
wstępnych badań obrazowych?

Mammografia diagnostyczna

Wykonywanie mammografii diagnostycznej trwa dłużej niż
mammografii przesiewowej (którą przeprowadza się rutynowo
w celu wykrycia ewentualnego raka piersi u kobiet w pew
nej grupie wiekowej lub też u kobiet będących w grupie
dużego ryzyka zachorowania na raka piersi z powodu innych
czynników), choć w obu badaniach wykorzystuje się to samo
urządzenie. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie mammografii
diagnostycznej wykonuje się zwykle dodatkowe zdjęcia piersi
oraz tkanek otaczających, aby uzyskać więcej szczegółów na
temat podejrzanie wyglądających zmian.
Co to jest mammografia?

W czasie wykonywania mammografii wykorzystuje się
promienie rentgenowskie (promienie X), w celu uzyskania
dokładnego obrazu gruczołu piersiowego.
Obraz powstaje dzięki różnicy w stopniu pochłaniania energii
promieni rentgenowskich przez różne tkanki występujące
w piersi. Tkanki zawierające dużo tłuszczu pochłaniają więcej
energii i na obrazie rentgenowskim mają ciemny wygląd,
podczas gdy tkanka łączna, pochłaniająca mniej energii,
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uwidacznia się jako różne odcienie bieli. Jakiekolwiek guzki niewystępujące w prawidłowych warunkach w gruczole piersiowym
uwidaczniają się jako biała zmiana. Przy pomocy badania
mammograficznego można wykryć wiele nieprawidłowości,
w tym obecność torbieli, guzów oraz zwapnień.

zmiana
Nietypowe skupisko komórek,
pojawiające się bez uchwytnej
przyczyny

zwapnienie
W tkance piersi mogą
powstawać duże
(makroskopowe) lub niewielkie

Przed pierwszą operacją
nie było wiadomo,
czy możliwe będzie
przeprowadzenie
zabiegu oszczędzającego
pierś, czy też nie.
Na szczęście zrobiłam kilka zdjęć piersi,
które okazały się być nie tylko pamiątką,
ale również pożytecznym dokumentem,
który wykorzystał później mój chirurg.
Radziłabym innym kobietom, by
prowadziły ewidencję wszystkiego –
dokumentów, kart oraz zdjęć!

(mikroskopowe) zwapnienia;
niewielkie złogi wapnia mogą
być wskaźnikiem raka piersi
lub zmian przedrakowych

Yang Chang
Pacjentka z rakiem piersi
35 lat
Chiny
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Korzyści i ograniczenia mammografii
Korzyści

Ograniczenia

• Metoda bardzo czuła, przy pomocy

• Metoda mniej skuteczna

której można wykryć 85-90%

w wykrywaniu guzków piersi

przypadków raka piersi.

u kobiet poniżej 30. roku życia,

• Można wykryć mikrozwapnienia
o średnicy nieprzekraczającej
0,5 mm.
• Można wykryć guzek nawet na
dwa lata przed tym, zanim stanie
się on wyczuwalny w badaniu
palpacyjnym.
• Bezpieczna, skuteczna
i nieinwazyjna metoda badania
gruczołu piersiowego.
• Dawka dostarczanego
promieniowania rentgenowskiego
jest mała i ryzyko z nią związane jest
mniejsze niż korzyści odnoszone
w wyniku przeprowadzenia badania.

z powodu większej gęstości tkanek
gruczołu piersiowego.
• Podczas wykonywania badania
może być odczuwany pewien
dyskomfort związany z uciśnięciem
piersi w urządzeniu.
• Metoda nie jest odpowiednia
dla kobiet z implantami piersi
wypełnionymi silikonem lub solą
fizjologiczną.
• Wywołanie zdjęć wymaga pewnego
czasu – wyniki badania nie są więc
znane natychmiast.
• Ujemny wynik badania nie zawsze
oznacza, że nie ma raka.

Jak wykonuje się mammografię diagnostyczną?

Przed wykonaniem mammografii pacjentkę bada doświadczony
lekarz. Aby mogło powstać zdjęcie mammograficzne, pierś musi
być ściśnięta pomiędzy dwiema plastikowymi płytkami. Sutek
staje się bardziej płaski, a promienie rentgenowskie łatwiej mogą
przeniknąć przez tkanki gruczołu piersiowego, co zwiększa
dokładność badania. Może to spowodować pewien dyskomfort,
ale nie powinno być bolesne. Następnie mała dawka promieniowania X przenika przez uciśniętą pierś, tworząc obraz na kliszy
rentgenowskiej. Ważne jest, by na mammogramie uwidoczniła
się cała pierś, tak żeby żaden jej fragment nie został pominięty
w badaniu.
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Podczas badania mammograficznego pierś musi być uciśnięta pomiędzy
dwiema plastikowymi płytkami. Następnie niewielka dawka promieniowania
rentgenowskiego przechodzi przez tkanki gruczołu piersiowego, a na kliszy
rentgenowskiej powstaje zdjęcie.

W zależności od wskazań, do wykonania mammografii może
być wymagane wykonanie dodatkowych projekcji, takich jak
zdjęcia celowane, skierowane na poszczególne guzki lub zdjęcia
wykonane po dodatkowym uciśnięciu wybranego obszaru sutka,
w celu lepszego uwidocznienia właśnie tej okolicy.
W jaki sposób odczytywane są wyniki badania?

Radiolog ocenia mammogramy pod kątem obecności objawów
wskazujących na to, czy guzek wykazuje cechy raka, czy jest
to raczej zmiana łagodna. Porównanie obecnego badania
z wcześniej wykonywanymi zdjęciami u tej samej pacjentki
(jeśli takie są dostępne) może być bardzo pomocne i ważne jest,
by dostarczyć radiologowi wszystkie robione kiedykolwiek
zdjęcia piersi.
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marginesy
Obszar bezpośrednio
przylegający do zewnętrznej
krawędzi guza lub zmiany

zwapnienie

Jest rzeczą konieczną przechowywanie całej
dokumentacji medycznej i udostępnianie jej każdemu
nowemu lekarzowi zaangażowanemu w leczenie
lub nowemu lekarzowi będącemu członkiem grupy
planującej leczenie danej pacjentki.

W tkance piersi mogą
powstawać duże
(makrozwapnienia) lub
niewielkie (mikrozwapnienia);
niewielkie złogi wapnia mogą
być wskaźnikiem raka piersi
lub zmian przedrakowych

Prawidłowy gruczoł piersiowy.

Guz w sutku (oznaczony strzałką).

Na mammogramach uwidocznione są wszelkie nieprawidłowe zmiany w piersi, co
pozwala lekarzowi na podjęcie decyzji, jakie działania należy jeszcze podjąć. (Zdjęcia
dzięki uprzejmości dr Klaudii Kurtz, Kantonsspital, Lucerna, Szwajcaria.)

Jako masę na mammogramach opisuje się każde zgromadzenie
komórek, które wydają się bardziej gęste (bielsze) niż otaczające
tkanki gruczołu piersiowego. Widoczną masę nie zawsze tworzą
komórki nowotworu złośliwego. Mogą tak również wyglądać
torbiele oraz łagodne zmiany w sutku. Pewne informacje
uzyskuje się na podstawie analizy wielkości zmiany, jej kształtu
oraz wyglądu jej brzegów. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany, które
posiadają czyste, regularne brzegi, mają zwykle łagodny
charakter, natomiast w przypadku mas charakteryzujących się
nieregularnymi, trudnymi do prześledzenia brzegami, istnieje
większe prawdopodobieństwo zmiany złośliwej, wymagającej
dalszych badań. Białe plamy na mammogramach mogą być
spowodowane mineralnymi złogami wapnia. Takie złogi,
nazywane zwapnieniami, mogą być zarówno duże (makro), jak
i niewielkie (mikro). Makrozwapnienia mają zwykle charakter
łagodny i w sposób naturalny związane są ze starzeniem się
organizmu. U połowy kobiet powyżej 50. roku życia w gruczołach
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sutkowych znajduje się makrozwapnienia. Natomiast
mikrozwapnienia są tworzone przez drobne złogi wapnia, które
mogą występować w małych zgromadzeniach w obszarach
gwałtownie dzielących się komórek (zobacz niżej). Często
związane są z występowaniem raka piersi (lub jego postaciami
przedinwazyjnymi). Około połowy wszystkich przypadków raka
wykrywanych w mammografii
początkowo wygląda jak sku
pisko mikrozwapnień. Obec
ność mikrozwapnień nie jest
jednoznaczna z występowaniem
raka. Na podstawie kształtu
i układu mikrozwapnień
radiolog decyduje o ewentualnej
konieczności dalszych badań.
Zwykle zaleca się w takim
Mikrozwapnienia.
przypadku wykonanie biopsji,
ponieważ ultrasonografia czy
też MRI zwykle nie są pomocne w dalszej ocenie zwapnień.

mikrozwapnienia
W tkance piersi mogą
powstawać duże
(makroskopowe) lub niewielkie
(mikroskopowe) zwapnienia;
niewielkie złogi wapnia mogą
być wskaźnikiem raka piersi
lub zmian przedrakowych

hormon
Substancja naturalnie
wytwarzana przez organizm,
która wpływa na działanie
innych komórek lub narządów

Bardzo ważne jest, by mammogramy oceniała osoba doświad
czona w ich opisywaniu, ponieważ prawidłowa interpretacja
zmian może nastręczać trudności komuś z jeszcze niewytrenowanym okiem. W ocenie bierze się pod uwagę wiek
pacjentki, ponieważ w związku z działaniem hormonów tkanka
gruczołów piersiowych młodych kobiet jest znacznie gęstsza.
Zmienia to wygląd mammogramu i utrudnia wykrycie białych
mas na zdjęciu. Najlepiej, by zdjęcia piersi u kobiet w wieku
przedmenopauzalnym były wykonywane w pierwszej połowie
cyklu miesięcznego, istnieje bowiem wtedy pewność, że zmiany
hormonalne nie wpływają na wynik badania.
Mammogram powinien być oceniany przez doświadczonego
radiologa, który rocznie powinien opisywać około 4000–5000
zdjęć piersi. Nie należy mieć oporów przed upewnianiem się co
do kwalifikacji posiadanych przez radiologa oraz domaganiem
się powtórnej oceny, jeśli istnieją wątpliwości co do wyniku
badania.
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narzędzia
diagnostyczne

W przypadku wątpliwości zawsze można poprosić
o opinię innego radiologa

Środki i metody pomagające
w ustaleniu rozpoznania

Bez względu na wynik mammografii, rozpoznanie raka nie
będzie postawione bez wykonania kolejnych, potwierdzających
badań (na przykład ultrasonografii lub MRI) i na koniec,
przeprowadzenia badania próbki tkanki lub wykonania biopsji.
Ultrasonografia

Co to jest ultrasonografia?
W metodzie ultrasonografii wykorzystuje się dźwięk o bardzo
wysokiej częstotliwości (poza normalnym zakresem słyszenia
większości ludzi), dzięki któremu powstaje obraz przedmiotu.
Zasada działania jest podobna do funkcjonowania sonaru na
statku. Ultrasonografię stosuje się często w rutynowym badaniu
płodu w czasie ciąży. Główną korzyścią wynikającą z zastosowania
ultrasonografii u kobiet z podejrzeniem raka piersi jest fakt, że,
inaczej niż w mammografii, można w czasie badania oglądać
zmianę pod różnymi kątami, a obraz można zmieniać tak, aby
umożliwić oglądanie guzka z różnych stron.
Badanie ultrasonograficzne jest dodatkowym narzędziem
diagnostycznym, umożliwiającym ocenę nietypowych zmian
znalezionych w piersi podczas badania fizykalnego lub na
mammogramie. Jedną z głównych korzyści związanych z ultra‑
sonografią jest to, że można przy jej pomocy zróżnicować torbiel
i masę będącą złośliwą zmianą, które w mammografii wyglądają
bardzo podobnie. W ultrasonografii natomiast nie można
wykryć zwapnień.
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Korzyści i ograniczenia ultrasonografii
Korzyści

Ograniczenia

• Bezpieczna, nieinwazyjna metoda

• Nie jest to metoda tak dokładna,

badania piersi.
• Nie wykorzystuje promieni
rentgenowskich.
• Obraz piersi jest dostępny od razu.
• Możliwe jest odróżnienie torbieli od
litych guzów.
• Metodę tę można wykorzystywać
podczas wykonywania celowanej
biopsji.

jak mammografia.
• Zwykle nie jest możliwe wykrycie
drobnych zwapnień.
• Mogą się zdarzyć nieprawidłowe
wyniki, gdy badania są oceniane
przez różnych lekarzy.
• Wiarygodność wyników całkowicie
zależy od doświadczenia lekarza
wykonującego badanie.

Jak wygląda badanie ultrasonograficzne piersi?
Przed wykonaniem badania ultrasonograficznego prosi się
pacjentkę o położenie się na plecach, z ramieniem nad głową.
Pozycja ta powoduje, że pierś staje się bardziej płaska, co ułatwia
uzyskanie dobrego obrazu. Pomiędzy przetwornikiem
(przypominającym mikrofon lub mysz komputerową) a skórą
umieszcza się specjalny żel. Przetwornik wysyła fale
ultradźwiękowe, które odbijają się od różnych tkanek w gruczole
piersiowym, tworząc w czasie rzeczywistym obraz, który lekarz
może na bieżąco oceniać oraz który można utrwalać na zdjęciach.
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Jak ocenia się wyniki badania ultrasonograficznego?

Zdjęcia powstające na ekranie aparatu ultrasonograficznego
wyglądają w dużej mierze jak obraz na ekranie zepsutego
telewizora. Poszczególne linie oznaczają różne warstwy i rodzaje
tkanek. Każda z nich ma odmienną gęstość, co powoduje nieco
inne odbicie fali dźwiękowej, co z kolei umożliwia powstanie
szczegółowego obrazu piersi.
Lekarz przeprowadzający badanie wykorzystuje swoje
doświadczenie do rozpoznania nieprawidłowości na powstającym
obrazie. Fale dźwiękowe zwykle łatwo przechodzą przez torbiele,
ponieważ charakteryzują się one mniejszą gęstością, tworząc
jednolity obraz. Masy komórkowe lub guzy będą wykazywały
wyraźne echo (będą odbijać fale), co dla lekarza będzie znakiem,
że nie są to tkanki prawidłowe (zobacz zdjęcia poniżej).

Prawidłowa tkanka gruczołu
piersiowego.

Masa w sutku, w późniejszym badaniu
biopsyjnym potwierdzono złośliwy
charakter tej zmiany.

Obraz tkanek gruczołu piersiowego w badaniu ultrasonograficznym. Kropkowane
linie na zdjęciu po prawej określają rozmiar guza. (Zdjęcia dzięki uprzejmości
dr Klaudii Kurtz, Kantonsspital, Lucerna, Szwajcaria.)
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Badanie ultrasonograficzne ma wiele zalet jako dodatkowe
narzędzie diagnostyczne, jednak może być mniej przydatne
w wykrywaniu guzów umiejscowionych głębiej w piersi,
ponieważ fale dźwiękowe muszą w takim przypadku przeniknąć
przez więcej warstw tkanek. Dlatego też nie wszystkie zmiany
wyczuwalne w badaniu fizykalnym będą widoczne w badaniu
ultrasonograficznym. Badanie to może też dawać wyniki
„fałszywie dodatnie”, to znaczy zdające się wskazywać na istnienie
nieprawidłowej masy, podczas gdy w rzeczywistości sutek ma
budowę prawidłową. W związku z tymi ograniczeniami badanie
ultrasonograficzne nie jest stosowane jako rutynowe badanie
przesiewowe i powinno być wykonywane dopiero po znalezieniu
guzka w badaniu fizykalnym lub w połączeniu z mammografią.

wynik fałszywie
dodatni
Wynik badania wskazujący na
obecność nieprawidłowości
w sytuacji, gdy w rzeczywi
stości tej nieprawidłowości
nie ma

Jeśli badanie ultrasonograficzne, łącznie z wynikami
mammografii, wskazuje, że zmiana jest nieszkodliwa, możliwe
jest, że przeprowadzanie dalszych badań nie będzie konieczne.
Jeśli jednak nadal istnieją wątpliwości co do charakteru guzka,
być może konieczna okaże się biopsja.
Badanie ultrasonograficzne może też być przydatne podczas
pobierania próbki tkanki w czasie biopsji, poprzez umożliwienie
naprowadzenia igły dokładnie na guzek.

Badanie ultrasonograficzne powinno być wykonywane
dopiero wtedy, gdy znajdzie się guzek w badaniu
fizykalnym lub w połączeniu
z mammografią.
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Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (magnetic
resonance imaging, MRI) wykorzystuje się głównie w celu
potwierdzenia wyników uzyskanych w mammografii lub
ultrasonografii. Główną wadą MRI jest duży odsetek wyników
fałszywie dodatnich, co oznacza, że nieprawidłowe zmiany
wyglądają jak zmiany nowotworowe, choć w rzeczywistości nimi
nie są. W związku z tym badanie MRI jest rzadko wykorzystywane
jako jedyne narzędzie diagnostyczne w rozpoznawaniu raka
piersi.
Badanie MRI może być natomiast użyteczne w obrazowaniu
piersi z wszczepionymi implantami, jako że w takich gruczołach
guzy lub inne nieprawidłowe zmiany mogą być niewidoczne na
mammografii. Wykorzystuje się je także w przypadku
wątpliwości co do wyników uzyskanych badań u młodych kobiet
z bardziej gęstymi tkankami gruczołu piersiowego. Jest również
bardzo skuteczne w wykrywaniu guzów, w skład których
wchodzi więcej niż jedna nieprawidłowa zmiana lub które
naciekają też na ścianę klatki piersiowej. Jeśli podejrzaną zmianę

Guz piersi uwidoczniony po podaniu
środka kontrastowego.

Zdjęcie powstałe po trójwymiarowym
obrazowaniu guza piersi, ukazujące
guza i otaczające go naczynia
krwionośne.

Obrazy MRI guza piersi (guz oznaczony strzałkami). (Zdjęcia dzięki uprzejmości
dr Klaudii Kurtz, Kantonsspital, Lucerna, Szwajcaria.)
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znajdzie się w piersi, na której był już przeprowadzany zabieg
operacyjny, badanie MRI może okazać się pomocne w rozróżnieniu
pomiędzy tkanką bliznowatą a nowo powstałym guzem.
W MRI do stworzenia szczegółowego, komputerowego obrazu
piersi wykorzystuje się pole magnetyczne oraz fale radiowe.
Dzięki temu, że zdjęcia powstają w technologii cyfrowej, możliwe
jest ich wzmacnianie w celu dokładniejszego uwidocznienia
zmian. Istnieje na to wiele sposobów. Na przykład, można podać
pacjentce dożylnie środek kontrastowy, aby uzyskać bardziej
wyraźny obraz obszarów z większą ilością naczyń krwionośnych,
które czasem występują w guzach. Dzięki obrazom uzyskanym
w badaniu MRI, podejrzane zmiany można oglądać w trzech
wymiarach (zobacz str. 34).

środek kontrastowy
Specjalna substancja
stosowana do uwidocznienia
tkanek i narządów, które
bez tego nie mogłyby być
widoczne
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Chociaż badanie
fizykalne oraz
badania obrazowe
piersi są pomocne
w wykrywaniu
nieprawidłowości
w sutku, jedynie
analiza próbki tkanki
uzyskanej w biopsji
umożliwia potwierdzenie
rozpoznania raka.
W razie konieczności
wykonania biopsji należy
jednak pamiętać,
że w prawie 8 na 10 przypadków
guzki w piersi znajdowane
przy pomocy badań
obrazowych okazują się
zmianami łagodnymi.

Wykonywanie
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Należy pamiętać, że 8 na 10 guzków piersi wykrywanych
dzięki technikom obrazowym jest nieszkodliwych.

inwazyjny
Ogólne określenie
oznaczające: a) nakłucie
lub nacięcie skóry albo
wprowadzenie narzędzia lub
obcego materiału do wewnątrz
ciała (zwłaszcza
w celach diagnostycznych);

Biopsja piersi

b) stopień, w jakim guz może
rozprzestrzeniać się poza
granice miejsca swojego

Do potwierdzenia rozpoznania raka piersi wykorzystuje się dwa
rodzaje biopsji: biopsję igłową oraz biopsję chirurgiczną.

powstania

Biopsja igłowa jest mniej inwazyjna i wykonuje się ją w przypa
dkach, kiedy guzek w piersi jest łatwo dostępny. Biopsje chirur
giczne wymagają wykonania nacięcia guzka lub otaczających
tkanek w celu pobrania próbki tkanki. Zwykle przeprowadza się
tę procedurę w znieczuleniu ogólnym i często w tym samym
czasie, kiedy chirurgicznie usuwa się gruczoł piersiowy (usunięcie
guza lub piersi [mastektomia]).

Chirurgiczne usunięcie

usunięcie guza
małego fragmentu piersi

mastektomia
Operacyjne usunięcie piersi

histopatologia
Dziedzina medycyny, która
zajmuje się rozpoznawaniem

Po pobraniu wycinka tkanki z piersi, wysyła się go do pracowni
histopatologicznej, gdzie przygotowuje się skrawek tkanki do
obejrzenia pod mikroskopem. Lekarz histopatolog szuka zmian
w kształcie i budowie komórek, na podstawie czego stawia się
rozpoznanie.

chorób, w szczególności
w odniesieniu do zmian
morfologicznych
i czynnościowych
w organizmie

histopatolog
Lekarz, który specjalizuje się
w rozpoznawaniu chorób
poprzez obserwację komórek
i tkanek pod mikroskopem

biopsji
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Dzięki wykonaniu
biopsji można wykryć
szczegóły zmian, które
zachodzą
w komórkach piersi.
Upewnij się, która
z technik będzie zastosowana w Twoim
przypadku, i postaraj się przyjąć każde
rozpoznanie ze spokojem
i rozsądkiem.
Nada Majdalani
Pacjentka z rakiem piersi
37 lat
Liban
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Biopsja cienkoigłowa

Biopsja cienkoigłowa jest najmniej inwazyjną metodą pobierania
skrawka tkanki. Strzykawkę z cienką igłą, podobną do tej, jaką
stosuje się do pobierania krwi, wprowadza się bezpośrednio do
guzka. Lekarz wykonujący biopsję, aby naprowadzić igłę na
odpowiednie miejsce albo delikatnie palpacyjnie wyczuwa guzek,
albo wykorzystuje którąś z technik obrazowania (zwykle
ultrasonografię). Następnie niewielką ilość komórek aspiruje się
przez igłę do strzykawki (zobacz rysunek poniżej), aż do
uzyskania objętości wystarczającej do przeprowadzenia badania.
Badanie trwa tylko kilka minut i może być wykonane w gabinecie
lekarskim. Zwykle nie jest wymagane żadne znieczulenie ani
zakładanie szwów.
Biopsja cienkoigłowa jest najmniej inwazyjną metodą
pobierania fragmentów tkanki.

Biopsja cienkoigłowa jest najczęściej stosowana w przypadkach,
gdy guzek wydaje się być wypełnioną płynem torbielą. Usunięcie
płynu z torbieli spowoduje jej zniknięcie, ale jeśli będzie ona

rak przewodowy
brodawka sutkowa
przewód mleczny
zrazik

Wykonywanie biopsji z wykorzystaniem techniki aspiracji cienkoigłowej
(uproszczone dla celów poglądowych).
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wynik fałszywie
ujemny
Dotyczy wyniku badania,
w którym istniejąca
w rzeczywistości
nieprawidłowość nie została
wykryta

budziła podejrzenia, analiza pobranego płynu dostarczy dalszych
szczegółowych informacji na temat jej charakteru. Jeśli guz
okaże się litą masą, komórki pobrane przez igłę będą przesłane
do analizy histopatologicznej.
Wadą biopsji cienkoigłowej jest to, że podczas pobierania próbki
pobierane tkanki mogą ulec zniszczeniu. W niektórych
przypadkach naturalny kształt tkanki może być zatarty, co
utrudnia wykonanie analizy przez lekarza histopatologa i w re
zultacie powoduje duży odsetek „fałszywie ujemnych” wyników
badania. Dlatego też może zaistnieć konieczność wykonania
biopsji kontrolnej w celu potwierdzenia rozpoznania.
Biopsja gruboigłowa

Biopsja gruboigłowa jest najczęściej wykonywanym rodzajem
biopsji (zobacz rysunek poniżej). Jest techniką minimalnie
inwazyjną i może być przeprowadzona w gabinecie lekarskim
lub w warunkach szpitalnych, ale wymaga zwykle zastosowania
znieczulenia miejscowego fragmentu piersi, z którego będzie
pobierana próbka tkanek do badań. Po wykonaniu biopsji pierś
może być lekko zasiniona lub nieco bolesna przy dotyku.

rak przewodowy
brodawka sutkowa
przewód mleczny
zrazik

Biopsja gruboigłowa. Technika ta wymaga czasem zastosowania urządzenia
wytwarzającego próżnię (biopsja próżniowa);
(uproszczone dla celów poglądowych).
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Biopsja gruboigłowa może być wykonana
w gabinecie lekarskim lub w szpitalu, ale wymaga zwykle
zastosowania znieczulenia miejscowego.

Lekarz wykonuje niewielkie nacięcie na skórze przy pomocy
specjalnej igły z tnącym brzegiem, a następnie, po zlokalizowa
niu guzka palpacyjnie lub wykorzystując ultrasonografię,wpro
wadza igłę w środek zmiany. Próbki tkanek zaaspirowane do
igły, o wymiarach około 10 mm na 2 mm, są usuwane przez
wykonane wcześniej nacięcie. Po wykonaniu biopsji tą techniką
na piersi może pozostać zasinienie, ale rzadko na skórze pozostaje
blizna. Ogólnie dostępne środki przeciwbólowe powinny łatwo
złagodzić jakiekolwiek dolegliwości, które mogą być odczuwane
przez jeden lub dwa dni po zabiegu. W odróżnieniu do biopsji
cienkoigłowej, w biopsji gruboigłowej pobiera się większe
próbki tkanki, w związku z tym prawdopodobieństwo
uszkodzenia komórek jest mniejsze, co z kolei ułatwia badanie
histopatologiczne i postawienie prawidłowego rozpoznania.
Jednak wykonanie biopsji gruboigłowej może nie przynieść
korzyści u pacjentek z bardzo małymi lub twardymi zmianami
w piersi lub też gdy guzek jest położony bardzo blisko ściany
klatki piersiowej, tuż przy płucu.
Jeśli wymagane jest pobranie większego fragmentu tkanki,
można wykorzystać urządzenie wytwarzające próżnię, umożli
wiające zaaspirowanie do strzykawki większej próbki. Taka
biopsja próżniowa jest zmodyfikowaną wersją biopsji grubo
igłowej i technika jej wykonania jest podobna. Wykonując
próżniową biopsję gruboigłową, możliwe jest usunięcie całego
guzka lub obszaru mikrozwapnienia.
Biopsja chirurgiczna

Biopsja chirurgiczna polega na usunięciu tkanki piersi – zwykle
w znieczuleniu ogólnym – i dla większości kobiet zwykle nie jest
pierwszą wykonywaną u nich biopsją. Wiarygodność rozpoznań
raka stawianych na podstawie biopsji gruboigłowej, jak i biopsji
chirurgicznej jest niemal identyczna. Czasami jednak, gdy nie
ma wyczerpujących informacji, po przeprowadzeniu biopsji
gruboigłowej wykonuje się biopsję chirurgiczną.
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Jeśli planowane jest przeprowadzenie biopsji chirurgicznej,
pacjentka jest przyjmowana do szpitala na jednodniowy pobyt.
Zabieg wykonywany jest przez chirurga w warunkach sali
operacyjnej, w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Jeszcze
tego samego dnia pacjentka jest wypisywana ze szpitala.
Największą korzyścią wynikającą z przeprowadzenia biopsji
chirurgicznej jest to, że histopatolog na podstawie badania
dostarczonego fragmentu gruczołu piersiowego jest w stanie
uzyskać najwięcej informacji na temat guza i otaczających go
tkanek. Możliwe jest również prześledzenie brzegów guza,
w poszukiwaniu śladów ewentualnego naciekania sąsiadujących
tkanek.
Istnieją też jednak wady biopsji chirurgicznej. Na przykład, jej
skutkiem może być blizna, która utrudni interpretację póź
niejszych mammogramów. Należy też wspomnieć o innych nie
wielkich czynnikach ryzyka towarzyszących każdej operacji,
w tym możliwości zakażenia, krwawienia oraz zaburzeń
związanych z gojeniem się rany pooperacyjnej i znieczuleniem.
Chociaż głównym celem wykonywania biopsji chirurgicznej jest
ustalenie rozpoznania, zabieg ten może też okazać się leczniczy,
jeśli guz okaże się niewielki i uda się go usunąć całkowicie.
W niektórych przypadkach (zwykle u kobiet z bardziej
zaawansowaną postacią raka lub zmianą w sposób oczywisty
świadczącą o złośliwym charakterze guza), wcześnie decyduje się
o konieczności przeprowadzenia właściwego zabiegu chirurgi‑
cznego a biopsja chirurgiczna może być połączona z usunięciem
guza lub amputacją piersi (mastektomią). U takich pacjentek
głównym celem wykonywania biopsji chirurgicznej jest dostar‑
czenie większej ilości informacji o raku, które mają ułatwić
podjęcie decyzji co do dalszego leczenia.
Wybór rodzaju biopsji

Podobnie jak w przypadku większości procedur medycznych,
każdy z rodzajów biopsji ma swoje zalety i wady. Jednak, ogólnie
rzecz biorąc, wszystkie z metod (z wyjątkiem biopsji chirurgicznej)
można wykonać szybko, a dyskomfort towarzyszący ich prze
prowadzeniu lub długotrwałe ich następstwa są niewielkie.
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Wymienione niżej zalety i wady poszczególnych rodzajów biopsji
powinny pomóc w wyborze metody najlepszej dla Ciebie.
Biopsja cienkoigłowa
Zalety

Wady

• Najszybsza metoda; nie wymaga

• Przydatna głównie do wykrywania

zakładania szwów chirurgicznych,
rzadko pozostawia bliznę.
• Najmniejsze prawdopodobieństwo
powstania jakiegokolwiek
dyskomfortu w czasie wykonywania
zabiegu.
• Nie jest wymagane żadne

lub leczenia torbieli.
• Może być wymagane wykonanie
kilku nakłuć igłą.
• Mniej dokładna niż inne metody,
z powodu uzyskiwania niewielkiej
próbki tkanki oraz możliwości
uszkodzenia pobieranego materiału.

znieczulenie.
• Przydatna zwłaszcza w przypadku
występowania torbieli.

Biopsja gruboigłowa
Zalety

Wady

• Szybko wykonywana,

• Wymagane jest zastosowanie

z towarzyszącym niewielkim lub
umiarkowanym dyskomfortem.
• Krótko trwający zabieg.
• Nie jest wymagane wykonanie
nacięcia chirurgicznego; nie trzeba
zakładać szwów chirurgicznych;
zwykle nie pozostawia blizny.

znieczulenia miejscowego.
• Może być konieczne wykonanie
kilku nakłuć igłą (chyba że korzysta
się z ultrasonografii do lokalizacji
guza).
• Po zabiegu pierś przez kilka dni
może być zasiniona i bolesna.

• Pobiera się większy fragment
tkanki niż w biopsji cienkoigłowej,
co umożliwia postawienie bardziej
dokładnego rozpoznania.
• Duża dokładność w uzyskiwanych
rozpoznaniach oznacza możliwość
rezygnacji z biopsji chirurgicznej,
jeśli pobrany fragment tkanki ma
łagodny charakter.
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Biopsja próżniowa
Zalety

Wady

• Zwykle zakładanie szwów

• Potrzebne znieczulenie miejscowe.

chirurgicznych nie jest konieczne,
a po zabiegu pozostaje jedynie
niewielka blizna.
• Możliwe jest pobranie kilku dużych
fragmentów tkanek po jednym

• Zabieg kosztowny – może nie być
objęty polisą ubezpieczeniową.
• Pierś może być zasiniona lub
bolesna przez kilka dni.

nakłuciu igłą.
• Możliwe jest usunięcie zmiany
w całości, bez konieczności
wykonywania zabiegu chirurgicznego
(jeśli zmiana jest łagodna).

Biopsja chirurgiczna
Zalety

Wady

• Bardzo dokładna.

• Pozostawia trwałą bliznę.

• Możliwość pobrania dużego

• Konieczne jest założenie szwów

fragmentu nienaruszonej tkanki,

chirurgicznych, powrót do stanu

odpowiedniego do wykonania

zdrowia sprzed zabiegu trwa dłużej.

badania histopatologicznego
(czyli badania tkanki, a nie tylko
komórek).
• Możliwość zaobserwowania zakresu
oddziaływania guza z otaczającymi
tkankami.

• Niezbędny jest czas na wygojenie
się rany pooperacyjnej.
• Większe ryzyko pojawienia się
zakażenia i powstania sińców niż po
biopsji igłowej.
• Po zabiegu wygląd i tkliwość piersi
mogą ulec zmianie.
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Ważne jest, by omówić rodzaje biopsji ze swoim lekarzem
i wybrać metodę odpowiednią dla siebie. Biorąc pod uwagę fakt,
że w 8 na 10 przypadków guza piersi okazuje się on być zmianą
łagodną, należy możliwie zawsze unikać inwazyjnego zabiegu
chirurgicznego.
Podana niżej lista powinna pomóc w rozmowie z lekarzem.
Lista zagadnień do omówienia z lekarzem przed
poddaniem się biopsji
•

Jakie są wyniki przeprowadzonych do tej pory badań obrazowych?
- Czy guzek jest duży czy mały?
- Czy wyniki tych badań uzasadniają potrzebę wykonania biopsji?

•

Jaki rodzaj biopsji będzie wykonany?
-D
 laczego właśnie ta metoda biopsji jest najodpowiedniejsza w moim
przypadku?

•

Czy można w moim przypadku zastosować najmniej inwazyjny z rodzajów
biopsji?
- Jeśli nie, jakie są tego powody?

•

Czy lekarz, który będzie wykonywał biopsję, ma odpowiednie doświadczenie
w przeprowadzaniu tego typu zabiegów?

•

Czy po wykonaniu biopsji pozostanie na piersi blizna?

•

Jakie są możliwe powikłania zaproponowanej mi metody biopsji?

•

Gdzie będą badane próbki pobranych tkanek?
-C
 zy pracownia, w której będzie badana pobrana próbka, posiada
odpowiednie doświadczenie w analizowaniu tego typu materiału?

•

Kiedy znane będą wyniki badania i kto mnie o nich poinformuje?

•

Kto poinformuje mnie o ewentualnej konieczności dalszego leczenia?

•

Ile będę miała czasu na podjęcie decyzji co do dalszego leczenia?

•

Czy będę mogła uzyskać kopie wyników badań?
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Tkankę pobraną z piersi podczas biopsji
wysyła się do analizy w pracowni.
Jeśli wynik biopsji wskazuje na to,
że guzek jest rakiem, ewentualne kolejne
biopsje mają na celu dokładniejsze
przyjrzenie się nowotworowi.
Istotne dane dotyczące rozmiaru
i obszaru naciekania guza oraz charakterystyki
komórek nowotworowych,
możliwe do uzyskania wyłącznie
w badaniu mikroskopowym,
znajdują zastosowanie
w wyborze sposobu leczenia.
Dane te będą zawarte w wyniku
badania histopatologicznego,
który otrzyma Twój lekarz.

46

Przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji dotyczących
dalszych badań i leczenia, powinnaś poprosić lekarza o szcze
gółowe wyjaśnienie wyniku badania histopatologicznego.
Każdemu pacjentowi przysługuje wgląd w jego wyniki badań,
więc jeśli chcesz mieć kopię wyniku, nie bój się o nią poprosić.
Poniżej przedstawiono niektóre zagadnienia opisane w wyniku
badania histopatologicznego.

Opis guzów
Typ guza
Łagodny czy złośliwy

Wynik badania histopatologicznego będzie zawierał informację,
czy badany guz jest łagodny, czy złośliwy, ewentualnie, czy
wymagane są dalsze badania, aby to stwierdzić.
Guzy łagodne, czyli niezłośliwe, nie mogą się rozprzestrzeniać do
innych obszarów ciała i zazwyczaj można je usunąć bez obawy
o nawrót. Do łagodnych zmian w piersi należą torbiele, włókniaki
i zapalenie. Zmiany łagodne, choć nie są groźne dla życia, mogą
niektórym pacjentkom przeszkadzać lub sprawiać ból. To, czy
leczenie jest konieczne, zależy od rozpoznania.

zapalenie
Reakcja immunologiczna
w tkance piersi; objawami
klinicznymi są obrzęk, ból,
tkliwość, zaczerwienienie
i/lub ocieplenie. Patolodzy
mogą podczas badania
mikroskopowego obserwować
krwinki białe związane
z zapaleniem. Zakażenie
tkanki piersi może być
wywołane przez bakterie,
jest wówczas leczone
antybiotykami

Guzy łagodne nie są rakiem, a zmiany, które większość
ludzi określa mianem „rak”, to guzy złośliwe.
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przerzut
Rozprzestrzenienie się guza
z miejsca jego pierwotnego
pochodzenia (np. piersi)
do innych części ciała.
Najczęstszymi miejscami
pojawienia się przerzutów raka

Zmiany, które większość ludzi określa mianem „rak”, to guzy
złośliwe. W wielu przypadkach raka piersi udaje się usunąć
całkowicie tak, że nie nawraca. Rak ma jednak zdolność
naciekania i niszczenia sąsiednich tkanek i narządów oraz
dawania przerzutów – rozprzestrzeniania się w odległe miejsca
ciała.

piersi są kości, płuca i wątroba

in situ

In situ czy inwazyjny

Łacińskie określenie

Raki piersi dzieli się na dwie główne grupy: rak in situ
(przedinwazyjny) i rak inwazyjny.
O raku in situ mówi się, gdy guz ogranicza się do pierwotnego
ogniska w nabłonku przewodów mlekowych lub nabłonku
zrazików w piersi (więcej informacji szukaj w podrozdziale
„Poznanie własnych piersi”). Nowotwory in situ określa się
mianem rak przewodowy in situ (ductal carcinoma in situ,
DCIS) lub rak zrazikowy in situ (lobular carcinoma in situ,
LCIS). Rak in situ może niekiedy przekształcić się w postać
bardziej inwazyjną, dlatego zazwyczaj wskazane jest jego
wycięcie chirurgiczne.
Rokowanie w przypadku raka inwazyjnego, naciekającego inne
tkanki w piersi, jest na ogół gorsze niż w raku nieinwazyjnym.
Kiedy już rak stanie się inwazyjny, występuje większe ryzyko
zajęcia węzłów chłonnych i innych obszarów ciała. Najczęstszym
typem raka inwazyjnego, stanowiącym około 80% przypadków,
jest naciekający (inwazyjny) rak przewodowy. Inwazyjny rak
zrazikowy jest drugim pod względem częstości występowania
i stanowi około 5-10% przypadków.

oznaczające „w miejscu”;
guz, który jest ograniczony do
określonego obszaru (tj. nie ma
charakteru naciekającego)

zrazik
Mały płat lub jednostka
podziału płata

rak przewodowy in situ
(ductal carcinoma in
situ, DCIS)
Rak występujący w obrębie
przewodów znajdujących się
w piersi ograniczony do
miejsca, w którym powstał (nie
nacieka tkanek sąsiadujących
ani nie tworzy przerzutów
odległych); raki in situ wiążą się
z dobrym rokowaniem

rak zrazikowy in situ
(lobular carcinoma in
situ, LCIS)
Rak w obrębie zrazika piersi,
wciąż ograniczony do
miejsca, w którym powstał
i nienaciekający sąsiadujących
tkanek oraz nietworzący
przerzutów odległych;
z rakami in situ wiąże się dobre
rokowanie
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Rokowanie w przypadku guzów inwazyjnych jest gorsze
niż w guzach in situ, ze względu na naciekanie innych
tkanek w obrębie piersi.

Rozmiary i obszar naciekania guza

Rak piersi często określa się pod względem stadium zaawan
sowania. Klasyfikacja TNM (Tumour-Node-Metastasis) służy
do opisu nowotworu pod względem jego rozmiaru i obszaru
naciekania za pomocą trzech głównych parametrów:

carcinoma
Łacińskie określenie
oznaczające raka

rokowanie
Przewidywanie
prawdopodobnego

Stopień zaawansowania klinicznego nowotworu TNM

przebiegu choroby/wyników
leczenia. Rokowanie
ustala się zazwyczaj

T

oznacza wielkość guza.

N

oznacza stopień zajęcia węzłów chłonnych.

M

oznacza obecność lub brak przerzutów odległych.

dopiero po otrzymaniu
wyników wszystkich
badań diagnostycznych.
Rokowanie zależy od stopnia
zaawansowania klinicznego
choroby i odpowiedzi na
leczenie

Ważnym czynnikiem decydującym o przebiegu leczenia jest
konfiguracja tych trzech parametrów, wyznaczająca stadium za
awansowania nowotworu. Od tego właśnie zależeć będzie wybór
sposobu leczenia, przed podjęciem decyzji należy więc zapytać
lekarza o stopień zaawansowania raka.
Kryteria stadium zaawansowania nowotworu
Wielkość guza (T)

Lekarz dokonuje szacunkowej oceny wielkości guza bądź pal
pacyjnie, podczas badania przedmiotowego, bądź na podsta
wie obrazu mammograficznego lub ultrasonograficznego.
Najdokładniejszy pomiar uzyskuje się jednak, mierząc cały guz
po jego chirurgicznym wycięciu.

TNM
Sposób oceny stopnia
zaawansowania klinicznego
raka, w którym bierze się pod
uwagę wielkość guza, zajęcie
węzłów chłonnych i obecność
przerzutów

stopień
zaawansowania
klinicznego choroby
(ang. staging)
Klasyfikacja nowotworów
złośliwych ze względu na ich
wielkość i rozprzestrzenienie
w organizmie
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Wielkość guza określa się zazwyczaj
w następujący sposób:
Tis

Guz jest przedinwazyjny (komórki raka ograniczają się do przewodów

lub T0

mlecznych/zrazików w piersi i nie stwierdza się nacieku sąsiednich
tkanek).

T1

Średnica guza nie przekracza 2 centymetrów.

T2

Średnica guza wynosi od 2 do 5 centymetrów.

T3

Średnica guza jest większa od 5 centymetrów.

T4

Guz nacieka ścianę klatki piersiowej lub skórę piersi, albo ma postać
zwaną „rakiem zapalnym”.

T1
średnica mniejsza niż 2 cm

T2
średnica 2-5 cm

T3
średnica większa niż 5 cm

Wielkość i stadium zaawansowania nowotworu.
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< 2 cm

2-5 cm

> 5 cm

Ocena węzłów chłonnych (N)

układ chłonny

Ocena węzłów chłonnych określa, czy rak rozprzestrzenił się już
do układu chłonnego, czy nie i stanowi istotną informację o tym,
jak daleko dotarły komórki nowotworowe. W dole pachowym
znajdują się liczne węzły chłonne i jeśli dotrą tu z piersi komórki
raka, istnieje ryzyko, że rozprzestrzenią się one do innych części
ciała dzięki rozległej sieci układu chłonnego.

Układ odprowadzający

Istnieje ryzyko, że komórki raka, które dotarły do węzłów
chłonnych pachowych, rozprzestrzenią się do innych
części ciała.

W stwierdzeniu, czy komórki raka zajęły już węzły chłonne,
pomocne może być badanie przedmiotowe. Twój lekarz może być
w stanie wyczuć dotykiem, czy węzły chłonne pachowe są
powiększone lub twarde. Nie jest to jednak sposób zapewniający
dokładną ocenę węzłów chłonnych.
Przy usuwaniu węzłów chłonnych pachowych wycina się chirurgicznie przynajmniej 10 z około 20 węzłów chłonnych, które
zazwyczaj znajdują się w dole pachowym. Patolog liczy węzły zajęte przez komórki nowotworowe. Wycięcie tak dużej liczby węzłów może skutecznie powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się
raka, choć może też prowadzić do niepożądanych konsekwencji
w postaci np. obrzęku limfatycznego.

chłonkę w organizmie
człowieka; za jego
pośrednictwem usuwane są
zbyteczne produkty przemiany
materii i czynniki zakaźne

usunięcie węzłów
chłonnych pachowych
Postępowanie, w czasie
którego tkanka chłonna
(tj. co najmniej 10 węzłów
chłonnych) jest chirurgicznie
usuwana z pachy

obrzęk limfatyczny
Obrzęk tkanek podskórnych
spowodowany upośledzonym
odpływem chłonki; wynika
z nagromadzenia płynu i może
pojawić się po leczeniu
chirurgicznym, naświetlaniu
lub być skutkiem obecności
guza w miejscu występowania
węzłów chłonnych

Zajęcie węzłów chłonnych przedstawia się zazwyczaj
w następujący sposób:
N0

Brak zajęcia węzłów chłonnych przez komórki raka.

N1

Zajęcie węzłów chłonnych w dole pachowym po tej samej stronie.

N2

Rak rozprzestrzenił się poza torebkę węzłów chłonnych.

N3

Zajęcie węzłów chłonnych pachowych oraz węzłów piersiowych
wewnętrznych i nie wyklucza się dalszych przerzutów.
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usunięcie węzła
chłonnego
wartowniczego
Postępowanie polegające
na odnalezieniu węzłów
chłonnych wartowniczych przy
wykorzystaniu barwnika i/lub
radioaktywnego znacznika;
usuwane są jedynie
wartownicze węzły chłonne,
a następnie poddaje się je
badaniu; jest to postępowanie
mniej inwazyjne niż wycięcie
węzłów chłonnych pachowych

węzeł chłonny
wartowniczy

Usunięcie węzła wartowniczego jest mniej inwazyjnym
zabiegiem, polegającym na wycięciu 1-3 węzłów chłonnych, do
których bezpośrednio spływa chłonka z obszaru objętego rakiem.
Węzły te zaznacza się, wstrzykując do piersi z guzem błękitny
barwnik (który można znakować izotopem). Węzeł lub węzły
chłonne, które jako pierwsze zabarwią się barwnikiem, określa
się mianem węzłów wartowniczych. Jeśli w węzłach wartow
niczych nie stwierdzi się komórek rakowych, to znaczy, że nie
mogły się one rozprzestrzenić do innych węzłów.
Doświadczeni chirurdzy wycinają węzeł wartowniczy z wiel
ką precyzją. Jest to sposób mniej inwazyjny i ma mniej
niepożądanych konsekwencji niż usunięcie węzłów chłonnych
pachowych.

Pierwszy/-e węzeł/węzły na
drodze spływu chłonki
z rejonu występowania guza

Usunięcie węzła wartowniczego jest techniką mniej
inwazyjną niż wycięcie węzłów chłonnych pachowych
i nie wymaga usuwania zdrowych węzłów chłonnych.
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Lista pytań na temat wycięcia węzłów chłonnych
– do omówienia z lekarzem
• Czy zostanie u mnie wykonana biopsja węzłów chłonnych?
• Czy zostanie pobrany materiał biopsyjny z węzła wartowniczego?
• Jak doświadczeni w wykonywaniu tego zabiegu są:
chirurg, radiolog i histopatolog?

Przerzuty odległe (M)

Rak z przerzutami jest to rak z ogniskami odległymi. Oznacza to,
że rak rozprzestrzenił się w miejsca daleko oddalone od ogniska
pierwotnego. Najczęstszym siedliskiem przerzutów są kości,
płuca i wątroba. Przerzuty to nie to samo, co guzy wtórne.

rak z przerzutami
Rak, który wytworzył przerzuty

przerzuty
Ogniska nowotworu
powstające z komórek raka,
pochodzących z innego
miejsca organizmu
(patrz także „przerzut”)

guz wtórny
Guz, który powstaje po
rozprzestrzenieniu się
komórek raka z innej części
ciała

Obecność przerzutów przedstawia się zazwyczaj
w następujący sposób:
M0

Brak przerzutów odległych (wczesny rak piersi).

M1

Rak rozprzestrzenił się z piersi do innych obszarów ciała
(rak z przerzutami).
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Stadia zaawansowania raka piersi

Zastosowanie kryteriów TNM do opisu raka piersi w Twoim
przypadku dostarcza Tobie i lekarzowi wielu danych na temat
tego nowotworu. Zazwyczaj dane te zestawia się i uzyskuje
cztery łatwo rozpoznawalne stadia raka piersi.
Stadium 0

Guz jest nieinwazyjny i nie stwierdza się naciekania zdrowych
tkanek przez komórki nowotworowe.
Stadium I

Guz jest inwazyjny, ale nadal niewielki (mniej niż 2 centymetry
średnicy) i żadne węzły chłonne nie są zajęte.
Stadium II

Guz jest inwazyjny i ma średnicę 2-5 centymetrów albo jest
mniejszy, ale zajęte są węzły pachowe po tej samej stronie ciała.
Stadium III

Guz ma ponad 5 centymetrów średnicy lub jest mniejszy,
ale obecne są któreś z poniższych cech:
• zajęcie węzłów chłonnych; węzły są przyrośnięte jeden do
drugiego lub do sąsiednich tkanek,
• zajęcie którejkolwiek z następujących struktur: skóra na
piersi, ściana klatki piersiowej lub węzły chłonne piersiowe
wewnętrzne.
Stadium IV

Nowotwór nie jest już ograniczony do piersi i okolicznych węzłów
chłonnych, lecz daje przerzuty do innych narządów. Badania
krwi i badania obrazowe innych obszarów ciała – np. płuc, kości
– mogą ułatwić lekarzowi ocenę zakresu rozprzestrzenienia się
nowotworu.
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węzły
chłonne

rak
przewodowy

Stadium I raka piersi

zajęty
węzeł
chłonny

rak
przewodowy

Stadium II raka piersi

zajęte węzły
chłonne
piersiowe
wewnętrzne
rak
przewodowy

Stadium III raka piersi
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Lista pytań na temat stadium zaawansowania
nowotworu – do omówienia z lekarzem
•

Czy wykryty u mnie rak jest przedinwazyjny czy inwazyjny?

•

Jakie jest stadium zaawansowania tego nowotworu?
- Jakiej jest wielkości?
- Czy zajęte są węzły chłonne? Jeśli tak, to ile i gdzie?
- Czy stwierdzono przerzuty odległe? Jeśli tak, to ile i gdzie?

Rak piersi – wczesny, zaawansowany i dający przerzuty

Możesz zetknąć się z podziałem raka piersi na guzy wczesne,
zaawansowane lub dające przerzuty. Odpowiada to następującym
stadiom zaawansowania nowotworu.
Stadium zaawansowania
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Wczesny

0-II

Zaawansowany

III

Dający przerzuty

IV
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Charakterystyka

Charakterystyka
biologiczna
raka piersi
jest bardzo
skomplikowana
(jak układanka
składająca się
z miliona
elementów).
Naukowcy
i lekarze,
układając kawałki
łamigłówki,
powodują, iż wiedza
o tej chorobie
jest coraz większa.
Zdobywane
wartościowe informacje
pozwalają
specjalistom zrozumieć
sposób powstawania
tego nowotworu oraz
poznać czynniki
wpływające na jego wzrost.
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Metody diagnostyki przesiewowej stają się coraz bardziej
skuteczne w wykrywaniu raka we wczesnych stadiach.
W większości przypadków guzki stwierdzane przy badaniu okre
sowym lub samobadaniu okazują się wczesnym stadium choroby.
Jedynie u 5-10% kobiet stwierdza się rozsianą chorobę już
w chwili wstępnego rozpoznania raka piersi.

biologiczna
guza
Komórki raka piersi bardzo różnią się pod względem swojej
charakterystyki biologicznej. Fakt ten może mieć wpływ na
sposób wzrostu guza oraz na prawdopodobieństwo, że zareaguje
on na określone metody leczenia. Patolog, oglądając pod
mikroskopem tkankę pobraną podczas biopsji, może ocenić dwa
dodatkowe elementy, istotne z punktu widzenia rozpoznania
raka piersi:

stopień złośliwości
histologicznej
nowotworu
(ang. grading)

• stopień złośliwości histologicznej nowotworu
(ang. grading), w którym ocenia się wygląd komórek raka,

obecność lub brak
receptorów

• obecność lub brak receptorów na zewnętrznej powierzchni
komórek guza.

Obecność lub brak

Miara tego, jak bardzo
komórki rakowe przypominają
prawidłowe, zdrowe komórki

określonych receptorów
na powierzchni komórek

Stopień złośliwości histologicznej nowotworu

W przypadku określania stopnia złośliwości histologicznej nowo
tworu ocenia się, jak bardzo komórki nowotworu przypominają
prawidłowe, zdrowe komórki.

Stopień złośliwości histologicznej guza jest związany
z rokowaniem.
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zróżnicowanie
Zmiany kształtu
i mechanizmów fizjologicznych
funkcjonowania komórek
związane
z wykształceniem typów

Jeśli komórki wyglądają tak, jak prawidłowe komórki, to określa
się je jako „dobrze zróżnicowane”. Jeśli wyglądają zupełnie inaczej
niż prawidłowe komórki, wtedy używa się określenia „słabo
zróżnicowane” lub „niezróżnicowane”. Wykorzystując stopień
zróżnicowania, można w następujący sposób klasyfikować guzy:

komórek, wchodzących
w skład określonego narządu
lub tkanki

o wysokim stopniu
złośliwości
Szybko rosnący guz

o niskim stopniu
złośliwości
Wolno rosnący guz

obecność lub
brak receptorów
hormonalnych
Liczba obecnych na
powierzchni komórki
receptorów dla konkretnych
hormonów

receptor ludzkiego
naskórkowego
czynnika wzrostu 2
(HER2)
Jeśli stwierdza się nadmierną
ekspresję receptora HER2
w komórkach raka piersi, to
wskazuje to na rozpoznanie
odrębnego rodzaju raka piersi.
Wymaga on specjalnej uwagi
ze względu na to, że guzy,
których komórki wykazują
nadekspresję receptorów
HER2, charakteryzują się
szybkim wzrostem
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• guzy w stopniu 1. (ang. grade 1; dobrze zróżnicowane) charak
teryzują się obecnością względnie prawidłowo wyglądających
komórek,
• guzy w stopniu 2. (ang. grade 2; średnio zróżnicowane),
• guzy w stopniu 3. (ang. grade 3; słabo zróżnicowane) charak
teryzują się największym stopniem złośliwości histologicznej,
nie wykazują prawidłowych cech i zwykle powiększają się dużo
szybciej.
Stopień złośliwości histologicznej guza jest związany z rokowaniem.
Ogólnie uważa się, że guzy o małym stopniu złośliwości odznaczają
się mniejszym ryzykiem, ponieważ zwykle rosną wolniej i cechują
się mniejszym prawdopodobieństwem utworzenia przerzutów
w porównaniu z guzami o większym stopniu złośliwości. Jednakże
powyższa charakterystyka odnosi się jedynie do cech biologicznych
guzów, które pozostawiono bez leczenia. W rzeczywistości
większość sposobów leczenia przeciwnowotworowego jest
skierowana przeciwko gwałtownie rosnącym komórkom, dlatego
odpowiedź na leczenie w przypadku guzów o dużym stopniu
złośliwości (tj. rosnących szybko) może być dobra.
Lista pytań dotyczących stopnia złośliwości
histologicznej guza – do omówienia z lekarzem
• Jaki jest stopień zróżnicowania komórek guza?
• Jaki jest stopień złośliwości histologicznej raka, który został u mnie wykryty?
• Jakie są konsekwencje powyższych informacji w odniesieniu do leczenia
i rokowania?

Obecność lub brak receptorów w komórkach guza

Ponad 40 lat badań dotyczących raka piersi doprowadziło do
określenia swoistych czynników, które mogą lekarzom wiele
powiedzieć o rodzaju danego raka piersi, szybkości jego wzrostu
oraz wyborze najlepszej metody leczenia.
W przypadku raka piersi zidentyfikowano wiele rzadkich,
biologicznych cech charakterystycznych. Jednakże tylko w od‑
niesieniu do dwóch z nich udowodniono dotąd, że mają one
istotne znaczenie w leczeniu. Czynniki te to: obecność lub brak
receptorów hormonalnych w komórkach guza oraz nadekspresja
receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2).
Zarówno dane o receptorach hormonalnych, jak i HER2 mogą być
źródłem wartościowych informacji na temat prawdopodobnego
sposobu rozwoju raka piersi, ale co ważne, czynniki te stanowią
także punkty uchwytu leczenia przeciwnowotworowego
u pacjentów, u których komórki guza wykazują obecność
wymienionych czynników.
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receptor

Receptory hormonalne

Białko obecne na powierzchni

Hormony to substancje, które są w naturalny sposób wytwarzane
w organizmie. Mają one wpływ na wzrost i działanie różnych
komórek. Wykazano, że niektóre rodzaje komórek raka piersi
cechują się występowaniem dużej liczby receptorów dla pewnych
hormonów. Zjawisko to może mieć wpływ na sposób wzrostu
i czynność tych komórek. Ustalono, że są to receptory:

komórki po to, aby inne białka
lub substancje chemiczne
obecne w organizmie mogły się
z nim połączyć

receptory estrogenowe
(ER)
Receptory w komórkach,
które są wrażliwe na działanie
estrogenu (hormonu
wpływającego na wzrost
i namnażanie się komórek)

receptory
progesteronowe (PgR)
Receptory w komórkach,
które są wrażliwe na działanie
progesteronu, hormonu
wpływającego na wzrost
i namnażanie komórek oraz
równoważącego działanie
estrogenu

dodatnia reakcja na
obecność receptorów
estrogenowych/
progesteronowych
Komórki cechujące się
występowaniem takiej
reakcji zawierają na swojej
powierzchni dużą liczbę
receptorów estrogenowych
lub progesteronowych

leczenie hormonalne
Leczenie, które hamuje
wytwarzanie hormonów lub ich
działanie na komórki raka
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• estrogenowe (ER),
• progesteronowe (PgR).
Oba wymienione rodzaje receptorów wpływają na sposób, w jaki
komórki reagują na wytwarzane w organizmie żeńskie hormony
płciowe.
Jeśli w Pani przypadku stwierdzono, że komórki guza cechują
się dużą liczbą receptorów hormonalnych, to komórki te zostaną
opisane jako wykazujące dodatnią reakcję na obecność receptorów
hormonalnych (lub dodatnią reakcję na obecność receptorów
estrogenowych/progesteronowych). U około 2/3 kobiet chorych
na raka piersi komórki guza wykazują dodatnią reakcję na
obecność receptorów hormonalnych.
U kobiet chorych na raka piersi, którego komórki wykazują
dodatnią reakcję na obecność receptorów hormonalnych, stwierdza
się bardzo dobrą odpowiedź na leczenie polegające na zmniejszeniu
aktywności hormonów działających na guza. Takie leczenie nazywa
się leczeniem hormonalnym. Odpowiedź na leczenie hormonalne
stwierdzi się jedynie w przypadku raków, których komórki cechują
się dużą liczbą receptorów hormonalnych. Dlatego w Pani przypadku wiedza o obecności lub braku receptorów hormonalnych
w komórkach raka jest bardzo ważnym czynnikiem przy
planowaniu leczenia. Wybór rodzaju leczenia hormonalnego
będzie zależał także od tego, czy znajduje się Pani w okresie około
menopauzy, czy też nie (tj. czy wciąż ma Pani regularne miesiączki,
czy nie). Fakt ten ma wpływ na stężenie żeńskich hormonów
płciowych naturalnie wytwarzanych przez Pani organizm.

U około 2/3 kobiet chorych na raka piersi
komórki guza będą wykazywać dodatnią reakcję na
obecność receptorów hormonalnych. Kobiety te odniosą
korzyść z leczenia hormonalnego.

Obecność lub brak receptorów hormonalnych bada się, stosując
znaczniki, które łączą się z receptorami na powierzchni komórek
raka znajdujących się w tkance pochodzącej z biopsji. Komórki
cechujące się obecnością receptorów oglądane pod mikroskopem
wyglądają jak kolorowe elementy układanki (patrz niżej).

Brak obecności receptorów
estrogenowych.

Dodatnia reakcja na obecność
receptorów estrogenowych.

Badanie wykazujące obecność receptorów hormonalnych w tkance guza. (Zdjęcia
przedrukowano dzięki uprzejmości TARGOS Molecular Pathology GmbH, Kassel,
Niemcy.)

Lista pytań dotyczących obecności lub braku
receptorów hormonalnych w komórkach guza
– do omówienia z lekarzem
• Jakie badania wykrywające obecność receptorów zostaną wykonane na
materiale uzyskanym podczas biopsji? Receptory estrogenowe
/progesteronowe?
• Czy w komórkach guza stwierdzono obecność receptorów hormonalnych?
• Jakie jest prawdopodobieństwo, że w moim przypadku wystąpi odpowiedź
na leczenie hormonalne?
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czynnik wzrostu
Substancja naturalnie
wytwarzana przez organizm,
wpływająca na działanie
określonych komórek

HER2
Skrót oznaczający receptor
ludzkiego naskórkowego
czynnika wzrostu 2

nawrót
Rak, który ustąpił (zwykle
w następstwie leczenia),
a później pojawił się w tym

Receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2
(HER2)

Nasz organizm w prawidłowych warunkach wytwarza wiele
czynników wzrostu, które podobnie jak hormony mają wpływ
na zachowanie się komórek. HER2 to receptor, który znajduje się
na powierzchni wielu komórek i odgrywa rolę w ich reakcji na
obecność określonych czynników wzrostu.
W niektórych komórkach raka piersi występuje nieprawidłowo
duża liczba receptorów HER2. Może to powodować, że komórki
te dzielą się i namnażają szybciej – w takich przypadkach
mówi się, że komórki wykazują nadekspresję receptora HER2.
Nawet u około 20% kobiet chorych na raka piersi stwierdza się
w komórkach nowotworu nadekspresję HER2.

samym obszarze ciała,
w którym był obecny na
początku

Nawet u około 20% kobiet chorych na raka piersi stwierdza
się w komórkach nowotworu nadekspresję HER2.
Konsekwencje związane z dodatnią reakcją komórek guza na
obecność receptora HER2

Obecność lub brak nadekspresji receptorów HER2 wiąże się
z istotnymi konsekwencjami dotyczącymi rokowania i leczenia
raka piersi.
Rak piersi, którego komórki wykazują nadekspresje receptorów
HER2, stanowi szczególną odmianę choroby, wymagającą
specjalnej uwagi i natychmiastowego działania, bowiem wspo
mniane guzy charakteryzują się szybkim wzrostem. Z tego
powodu kluczowe jest określenie nadekspresji receptorów HER2
w komórkach guza, zaraz po rozpoznaniu raka piersi. Nie
należy tej czynności opóźniać do momentu nawrotu choroby lub
jej dalszego postępu (progresji). Do określenia nadekspresji
receptorów HER2 może służyć fragment tkanki piersi pobrany
podczas dowolnego rodzaju biopsji (w tym także podczas biopsji
aspiracyjnej cienkoigłowej). Jeśli badanie nadekspresji receptorów
HER2 nie zostało przeprowadzone w czasie oceny materiału
biopsyjnego przez lekarza patologa zajmującego się Pani
przypadkiem, w każdej chwili przechowywane próbki tkanek
mogą być ponownie wykorzystane w tym celu.
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Guzy, których komórki charakteryzują się nadekspresją
receptorów HER2, stanowią szczególną odmianę raka
piersi, wymagającą specjalnej uwagi i natychmiastowego
działania, bowiem charakteryzują się one szybkim
wzrostem.

Wiadomo, że wiele różnych metod leczenia cechuje się większą
lub mniejszą skutecznością, w zależności od tego, czy komórki
nowotworu wykazują nadekspresję HER2, czy nie. Dlatego
w przypadku rozpoznania raka piersi nie powinno się podejmować
żadnych decyzji dotyczących leczenia bez znajomości faktów
dotyczących nadekspresji lub braku receptorów HER2
w komórkach nowotworu.

metody immunohistochemiczne (IHC)
Jedna z trzech metod
wykrywania nadmiernej
ekspresji HER2. W metodzie
immunohistochemicznej
wykorzystuje się specjalne,
znakowane przeciwciała, które
zabarwiają się na określony
kolor po połączeniu z białkiem
HER2; natężenie
i umiejscowienie zabarwienia
pozwala ocenić, czy występuje
nadmierna ekspresja białka
HER2

Powinna Pani poprosić o wykonanie takiego badania, ponieważ
w ten sposób można ocenić Pani podatność na leczenie.
W jaki sposób ocenia się nadekspresję receptora HER2
w komórkach?
W chwili potwierdzenia rozpoznania raka piersi u wszystkich
kobiet powinno się wykonać dokładne badanie oceniające nad
ekspresję receptora HER2 w komórkach guza.
Dokładne określenie nadekspresji receptora HER2 zależy od
jakości wykonanego badania. Dlatego bardzo istotne jest, aby
zrozumiała Pani, w jaki sposób wykonuje się te badania, oraz
miała Pani poczucie, że może Pani zapytać o doświadczenie
laboratorium, w którym oceniana jest próbka materiału
tkankowego. Nie powinna się Pani obawiać aktywnego
domagania się dodatkowych badań, jeśli nie ma Pani zaufania
do jakości wspomnianych analiz.
Obecnie dostępne są trzy uznane metody wykonywania opisanych
badań, opierające się na różnych technikach, służących do oceny
nadekspresji HER2:
• metody immunohistochemiczne (IHC),
• hybrydyzacja fluorescencyjna in situ (FISH),
• hybrydyzacja chromogenna in situ (CISH).
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hybrydyzacja
chromogenna in situ
(CISH)
Jedna z trzech metod
wykrywania nadmiernej
ekspresji HER2; CISH to
najnowsza odmiana badań
wykrywających nadekspresję
HER2; metoda ta umożliwia

Wynik badania materiału tkankowego, w którym reakcja
immunohistochemiczna została oceniona na „2+”, uważa się za
niejednoznaczny (reakcja nie jest jednoznacznie dodatnia ani nie
jest ujemna). Taki materiał powinien zostać ponownie przebadany
z zastosowaniem metody FISH lub CISH. Jest to bardzo ważne,
ponieważ wiadomo, że nawet w 30% przypadków w ponownie
poddawanym ocenie materiale stwierdza się nadekspresje recep
torów HER2 w komórkach.

wykrycie materiału
genetycznego HER2 przy
zastosowaniu mikroskopu
świetlnego (a nie mikroskopu
fluorescencyjnego, jak to
ma miejsce w przypadku
FISH); wynik badania można
ocenić, używając zwykłego
mikroskopu świetlnego

hybrydyzacja
fluorescencyjna in situ
(FISH)
Jedna z trzech metod
wykrywania nadmiernej
ekspresji HER2; badanie
metodą FISH umożliwia

0 (reakcja ujemna).

1+ (reakcja ujemna).

2+ (reakcja niejednoznaczna).

3+ (reakcja dodatnia).

ocenę liczby kopii genu HER2
znajdujących się
w komórce przy wykorzystaniu
specjalnego fragmentu
z fluorescencyjnym
znacznikiem, który łączy
się z DNA; liczba sygnałów
fluorescencyjnych określa
nadmierną ekspresję genu
HER2; konieczny jest
mikroskop fluorescencyjny

Badanie oceniające nadekspresje receptorów HER2 na podstawie intensywności
zabarwienia – metoda immunohistochemiczna. (Zdjęcia przedrukowano dzięki
uprzejmości TARGOS Molecular Pathology GmbH, Kassel, Niemcy.)
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1-2 czerwonych sygnałów w jednej
komórce to prawidłowy wynik
(reakcja ujemna).

Zwiększona liczba czerwonych
sygnałów (reakcja dodatnia).

Badanie oceniające nadekspresje receptorów HER2 na podstawie liczby kopii genu
HER2 (czerwone sygnały) – metoda hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (FISH).
Zielone sygnały stanowią liczbę referencyjną. (Zdjęcia przedrukowano dzięki
uprzejmości TARGOS Molecular Pathology GmbH, Kassel, Niemcy.)

1-2 brązowych sygnałów w jednej
komórce to prawidłowy wynik
(reakcja ujemna).

Zwiększona liczba brązowych
sygnałów (reakcja dodatnia).

Badanie oceniające nadekspresje receptorów HER2 na podstawie liczby sygnałów
HER2 (brązowe sygnały) – metoda hybrydyzacji chromogennej in situ (CISH).
(Zdjęcia przedrukowano dzięki uprzejmości TARGOS Molecular Pathology GmbH,
Kassel, Niemcy.)
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Lista pytań dotyczących obecności lub braku
nadekspresji receptorów HER2 w komórkach guza
– do omówienia z lekarzem
• Jaki jest najbliższy termin, w którym można ocenić obecność receptorów
HER2 w guzie?
• Czy w komórkach guza stwierdzono nadekspresję receptorów HER2?
• Za pomocą jakiej metody określono obecność lub brak nadekspresji receptorów
HER2 oraz jaki był wynik badania?
• Jeśli w moim przypadku intensywność reakcji immunohistochemicznej zostanie
oceniona na 2+, czy próbka moich tkanek zostanie ponownie przebadana
z zastosowaniem metody FISH lub CISH?
• W jaki sposób obecność lub brak nadekspresji receptorów HER2 w komórkach
guza wpłynie na planowane leczenie?
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Dokładne rozpoznanie raka piersi jest kluczem
nie tylko do ustalenia, czy rak naprawdę jest obecny,
ale także do podjęcia w pełni świadomej
decyzji dotyczącej leczenia.

podsumo
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wanie
Jest to ważne, ponieważ czasami wiąże się to z konsekwencjami dotyczącymi wielu nadchodzących lat.
W miarę uzyskiwania nowej wiedzy o chorobie oraz opracowania nowych metod leczenia wcześnie wykryty rak piersi coraz częściej staje się chorobą uleczalną – pod warunkiem wdrożenia odpowiednich
sposobów leczenia. Nawet zaawansowany rak piersi lub rak piersi
z obecnością przerzutów odległych zaczyna być postrzegany jako
choroba przewlekła, z którą kobieta może żyć przez wiele lat.
Decyzje dotyczące najbardziej właściwego sposobu leczenia podejmowane są na podstawie solidnych przesłanek. Odpowiedzialność za te decyzje powinna spadać zarówno na Panią, jak
i na Pani lekarza, działających jako zespół. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej broszurze pomogą Pani w wyborze metod
leczenia, które są dla Pani odpowiednie.
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Źródła dodatkowych
informacji
Serwisy internetowe zawierające ogólne wiadomości
o raku piersi
http://www.amazonki.net
http://www.amazonkifederacja.pl
http://www.her2.pl
http://www.her2plus.pl
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Słowniczek
Uwidocznienie obszarów ciała przy użyciu promieni rentgenowskich, fal
ultradźwiękowych lub techniki rezonansu magnetycznego.

Badania obrazowe

Rutynowy schemat postępowania mający na celu wykrycie raka piersi, zwykle
dotyczący kobiet, które ze względu na swój wiek lub obciążony wywiad
rodzinny należą do grupy zwiększonego ryzyka.

Badania
przesiewowe piersi

Postępowanie, które obejmuje uzyskanie materiału tkankowego
przeznaczonego do badania mikroskopowego w celu ustalenia dokładnego
rozpoznania oraz oceny obecności lub braku receptorów hormonalnych
i nadekspresji receptorów HER2.

Biopsja

Łacińskie określenie oznaczające raka.

Carcinoma

Niemal bezbarwny płyn, który krąży w układzie chłonnym i transportuje
komórki pomagające w zwalczaniu zakażenia i choroby.

Chłonka

Choroba brodawki sutkowej przypominająca wyprysk skórny, ale
w rzeczywistości będąca inwazyjnym lub przedinwazyjnym rakiem piersi.

Choroba Pageta

Substancja naturalnie wytwarzana przez organizm, wpływająca na działanie
określonych komórek.

Czynnik wzrostu

Komórki cechujące się występowaniem takiej reakcji zawierają na swojej
powierzchni dużą liczbę receptorów estrogenowych lub progesteronowych.

Dodatnia reakcja na
obecność receptorów
estrogenowych/
progesteronowych

Pacha.

Dół pachowy

Dotyczący tego, co dziedziczne.

Geny/genetyczny

Fragment tkanki lub odgraniczona zmiana, która może mieć charakter
nowotworowy lub nienowotworowy; obecność guza może być spowodowana
obrzękiem lub jakimkolwiek innym zjawiskiem powodującym zwiększenie
objętości komórek.

Guz

Bliżej nieokreślona zmiana w obrębie piersi.

Guz piersi

Guz, który powstaje po rozprzestrzenieniu się komórek raka z innej części ciała.

Guz wtórny

Skrót oznaczający receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2.

HER2

Lekarz, który specjalizuje się w rozpoznawaniu chorób poprzez obserwację
komórek i tkanek pod mikroskopem.

Histopatolog
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Histopatologia
Hormon

Dziedzina medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem chorób, w szczególności
w odniesieniu do zmian morfologicznych i czynnościowych w organizmie.
Substancja naturalnie wytwarzana przez organizm, która wpływa na działanie
innych komórek lub narządów.

Hybrydyzacja
chromogenna in situ
(CISH)

Jedna z trzech metod wykrywania nadmiernej ekspresji HER2; CISH to
najnowsza odmiana badań wykrywających nadekspresję HER2; metoda
ta umożliwia wykrycie materiału genetycznego HER2 przy zastosowaniu
mikroskopu świetlnego (a nie mikroskopu fluorescencyjnego, jak to ma miejsce
w przypadku FISH); wynik badania można ocenić, używając zwykłego
mikroskopu świetlnego.

Hybrydyzacja
fluorescencyjna in situ
(FISH)

Jedna z trzech metod wykrywania nadmiernej ekspresji HER2; badanie metodą
FISH umożliwia ocenę liczby kopii genu HER2 znajdujących się w komórce
przy wykorzystaniu specjalnego fragmentu z fluorescencyjnym znacznikiem,
który łączy się z DNA; liczba sygnałów fluorescencyjnych określa nadmierną
ekspresję genu HER2; konieczny jest mikroskop fluorescencyjny.

In situ
Inwazyjny

Leczenie celowane

Leczenie hormonalne
Łagodna zmiana
Makrozwapnienie
Mammogram/
mammografia
Marginesy
Mastektomia
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Łacińskie określenie oznaczające „w miejscu”; guz, który jest ograniczony do
określonego obszaru (tj. nie ma charakteru naciekającego).
Ogólne określenie oznaczające: a) nakłucie lub nacięcie skóry albo
wprowadzenie narzędzia lub obcego materiału do wewnątrz ciała (zwłaszcza
w celach diagnostycznych); b) stopień, w jakim guz może rozprzestrzeniać się
poza granice miejsca swojego powstania.
Leczenie, którego celem są określone elementy charakterystyki biologicznej
guza. Na przykład, celem są komórki raka piersi wykazujące nadmierną
ekspresję HER2.
Leczenie, które hamuje wytwarzanie hormonów
lub ich działanie na komórki raka.
Zmiana nienowotworowa; łagodne choroby piersi
mogące (lub nie) wymagać leczenia.
Patrz „zwapnienie”.
Metoda obrazowania nieprawidłowości występujących w piersi wykorzystująca
promienie rentgenowskie.
Obszar bezpośrednio przylegający do zewnętrznej krawędzi guza lub zmiany.
Operacyjne usunięcie piersi.

Jedna z trzech metod wykrywania nadmiernej ekspresji HER2. W metodzie
immunohistochemicznej wykorzystuje się specjalne, znakowane przeciwciała,
które zabarwiają się na określony kolor po połączeniu z białkiem HER2;
natężenie i umiejscowienie zabarwienia pozwala ocenić, czy występuje
nadmierna ekspresja białka HER2.
Duży, wachlarzowaty mięsień umiejscowiony w górnej części klatki piersiowej,
który stanowi rusztowanie dla gruczołu piersiowego (piersi) i jest niezbędny do
poruszania ramieniem.
Patrz „zwapnienie”.
Środki i metody pomagające w ustaleniu rozpoznania.
Rak, który ustąpił (zwykle w następstwie leczenia), a później pojawił się w tym
samym obszarze ciała, w którym był obecny na początku.
Odstępstwo od prawidłowej budowy piersi; guz piersi może być przyczyną
innych nieprawidłowości dotyczących piersi, takich jak zaczerwienienie skóry
lub powstanie łuszczącej się zmiany skórnej.
Obecność lub brak określonych receptorów na powierzchni komórek.
Liczba obecnych na powierzchni komórki receptorów dla konkretnych
hormonów.
Technika badania obrazowego, która wykorzystuje fale radiowe do utworzenia
szczegółowego cyfrowego obrazu piersi.
Obrzęk tkanek podskórnych spowodowany upośledzonym odpływem
chłonki; wynika z nagromadzenia się płynu i może pojawić się po leczeniu
chirurgicznym, naświetlaniu lub być skutkiem obecności guza
w miejscu występowania węzłów chłonnych.

Metody
munohistochemiczne
(IHC)

Mięsień piersiowy
większy
Mikrozwapnienie
Narzędzia
diagnostyczne
Nawrót
Nieprawidłowa zmiana
w obrębie piersi
Obecność lub brak
receptorów
Obecność lub
brak receptorów
hormonalnych
Obrazowanie
metodą rezonansu
magnetycznego (MRI)
Obrzęk limfatyczny

Wolno rosnący guz.

O niskim stopniu
złośliwości

Szybko rosnący guz.

O wysokim stopniu
złośliwości

Ustalony przez Panią i Pani lekarza spis metod leczenia, na które wyraziła Pani
zgodę (a także terminy wdrożenia poszczególnych sposobów leczenia).

Plan leczenia

Rodzaj napromienienia stosowanego w celach obrazowania, wykorzystującego
strumień energii złożony z fal o bardzo małej długości, tworzących obraz na
błonie fotograficznej. Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda badań
obrazowych stosowana w praktyce klinicznej na całym świecie.

Promienie
rentgenowskie
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Przedrakowa
Przerzut

Przerzuty

Tkanka, w której już zaszły zmiany, ale nie jest jeszcze określana jako rak.
Rozprzestrzenienie się guza z miejsca jego pierwotnego pochodzenia (np. piersi)
do innych części ciała. Najczęstszymi miejscami pojawienia się przerzutów raka
piersi są: kości, płuca i wątroba.
Ogniska nowotworu powstające z komórek raka, pochodzących z innego
miejsca organizmu (patrz także „przerzut”).

Przewody mleczne

Przewody, którymi mleko transportowane jest ze zrazików gruczołu sutkowego
w kierunku brodawki sutkowej.

Przewód

Struktura cylindryczna ze światłem (rurka) o wyraźnie zaznaczonych ścianach;
określenie to najczęściej stosuje się w odniesieniu do elementów strukturalnych,
przez które przechodzą wydaliny i wydzieliny (np. mleko).

Rak przewodowy in
situ (ductal carcinoma
in situ – DCIS)

Rak występujący w obrębie przewodów znajdujących się w piersi, ograniczony
do miejsca, w którym powstał (nie nacieka tkanek sąsiadujących ani nie tworzy
przerzutów odległych); raki in situ wiążą się z dobrym rokowaniem.

Rak z przerzutami
Rak zrazikowy in situ
(lobular carcinoma in
situ – LCIS)
Receptor
Receptor ludzkiego
naskórkowego
czynnika wzrostu 2
(HER2)
Receptory
estrogenowe (ER)
Receptory
progesteronowe (PgR)
Rokowanie

Rozpoznanie
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Rak, który wytworzył przerzuty.
Rak w obrębie zrazika piersi, wciąż ograniczony do miejsca, w którym powstał
i nienaciekający sąsiadujących tkanek oraz nietworzący przerzutów odległych;
z rakami in situ wiąże się dobre rokowanie.
Białko obecne na powierzchni komórki po to, aby inne białka lub substancje
chemiczne obecne w organizmie mogły się z nim połączyć.
Jeśli stwierdza się nadmierną ekspresję receptora HER2 w komórkach raka
piersi, to wskazuje to na rozpoznanie odrębnego rodzaju raka piersi. Wymaga
on specjalnej uwagi ze względu na to, że guzy, których komórki wykazują
nadekspresję receptorów HER2, charakteryzują się szybkim wzrostem.
Receptory w komórkach, które są wrażliwe na działanie estrogenu
(hormonu wpływającego na wzrost i namnażanie się komórek).
Receptory w komórkach, które są wrażliwe na działanie progesteronu,
hormonu wpływającego na wzrost i namnażanie komórek oraz równoważącego
działanie estrogenu.
Przewidywanie prawdopodobnego przebiegu choroby/wyników leczenia.
Rokowanie ustala się zazwyczaj dopiero po otrzymaniu wyników wszystkich
badań diagnostycznych. Rokowanie zależy od stopnia zaawansowania
klinicznego choroby i odpowiedzi na leczenie.
Stwierdzenie obecności nieprawidłowości i ustalenie jej przyczyn.

Badanie swojego ciała wykonywane przez pacjenta
lub jego partnera w celu wykrycia objawów raka.
Klasyfikacja nowotworów złośliwych ze względu na ich wielkość
i rozprzestrzenienie w organizmie.
Miara tego, jak bardzo komórki rakowe przypominają prawidłowe,
zdrowe komórki.

Specjalna substancja stosowana do uwidocznienia tkanek i narządów,
które bez tego nie mogłyby być widoczne.
Termin używany zwykle na określenie mniej wyspecjalizowanej tkanki, bogatej
w białka strukturalne i otaczającej inne, bardziej zorganizowane tkanki
i narządy.
Łagodny rozrost składający się z komórek tłuszczowych, często wykrywany
w piersi.
Sposób oceny stopnia zaawansowania klinicznego raka, w którym bierze się pod
uwagę wielkość guza, zajęcie węzłów chłonnych i obecność przerzutów.
Każda zamknięta jama lub przestrzeń wyścielona nabłonkiem; często zawiera
płyn lub półpłynną treść.
Układ odprowadzający chłonkę w organizmie człowieka; za jego pośrednictwem
usuwane są zbyteczne produkty przemiany materii i czynniki zakaźne.
Metoda obrazowania zmian w piersi wykorzystująca fale dźwiękowe o dużej
częstotliwości.
Chirurgiczne usunięcie małego fragmentu piersi.
Postępowanie, w czasie którego tkanka chłonna (tj. co najmniej 10 węzłów
chłonnych) jest chirurgicznie usuwana z pachy.
Postępowanie polegające na odnalezieniu węzłów chłonnych wartowniczych
przy wykorzystaniu barwnika i/lub radioaktywnego znacznika. Usuwane są
jedynie wartownicze węzły chłonne, a następnie poddaje się je badaniu.
Jest to postępowanie mniej inwazyjne niż wycięcie węzłów chłonnych pachowych.
Zaciągnięcie brodawki sutkowej do wewnątrz.

Samobadanie
Stopień zaawansowania
klinicznego choroby
(ang. staging)
Stopień złośliwości
histologicznej
nowotworu (ang.
grading)
Środek kontrastowy
Tkanka łączna

Tłuszczak
TNM
Torbiel
Układ chłonny
Ultrasonografia (USG)
Usunięcie guza
Usunięcie węzłów
chłonnych pachowych
Usunięcie węzła
chłonnego
wartowniczego
Wciągnięcie brodawki

Mały narząd w kształcie fasolki, zbudowany z luźnej siatki włókienkowatej
tkanki, w której uwięziona jest duża liczba komórek zwalczających zakażenie.
Węzły chłonne tworzą część układu chłonnego.

Węzeł chłonny

Pierwszy/-e węzeł/węzły na drodze spływu chłonki z rejonu występowania guza.

Węzeł chłonny
wartowniczy
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Węzły chłonne
pachowe
Węzły chłonne
towarzyszące tętnicy
piersiowej wewnętrznej
Włókniak

Węzły chłonne znajdujące się w okolicy pachy, do których spływa chłonka
z barku, ramienia, piersi i ściany klatki piersiowej.
Węzły chłonne, które są umiejscowione po obu stronach mostka i filtrują chłonkę
napływającą z piersi.
Łagodny guz składający się z tkanki włóknistej lub łącznej.

Wynik fałszywie
dodatni

Wynik badania wskazujący na obecność nieprawidłowości w sytuacji, gdy
w rzeczywistości tej nieprawidłowości nie ma.

Wynik fałszywie
ujemny

Dotyczy wyniku badania, w którym istniejąca w rzeczywistości nieprawidłowość
nie została wykryta.

Wyprysk
Wywiad lekarski
Zapalenie

„Zapalny” rak piersi

Złośliwy
Zmiana
Znajomość budowy
piersi
Zrazik
Zraziki gruczołu
sutkowego
Zrazikowy

Stan zapalny skóry cechujący się obecnością zaczerwienienia, świądu i małych
pęcherzyków, z których może sączyć się płyn, następnie tworzący strup.
Szczegółowy opis wcześniejszych lub obecnych chorób i ich leczenia.
Reakcja immunologiczna w tkance piersi. Objawami klinicznymi są obrzęk,
ból, tkliwość, zaczerwienienie i/lub ocieplenie. Patolodzy mogą podczas badania
mikroskopowego obserwować krwinki białe związane z zapaleniem.
Zakażenie tkanki piersi może być wywołane przez bakterie.
Jest wówczas leczone antybiotykami.
Rodzaj raka piersi, który cechuje się występowaniem takich samych objawów
klinicznych, jak zapalenie piersi, spowodowanych obecnością komórek guza
w obrębie naczyń chłonnych.
Określenie charakteryzujące raka.
Nietypowe skupisko komórek, pojawiające się bez uchwytnej przyczyny.
Znajomość prawidłowego wyglądu i struktury piersi, dzięki czemu łatwo można
dostrzec nowe zmiany.
Mały płat lub jednostka podziału płata.
Płaty lub grupy komórek wytwarzające mleko, które jest wydzielane do
przewodów mlecznych.
Odnoszący się do płatów lub zrazików (płacików).

Zróżnicowanie

Zmiany kształtu i mechanizmów fizjologicznych funkcjonowania komórek związane
z wykształceniem typów komórek, wchodzących w skład określonego narządu lub tkanki.

Zwapnienie

W tkance piersi mogą powstawać duże (makrozwapnienia)
lub niewielkie (mikrozwapnienia). Niewielkie złogi wapnia mogą być wskaźnikiem
raka piersi lub zmian przedrakowych.
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Lista pytań dotyczących diagnostyki raka piersi
– do omówienia z lekarzem
1. Badania obrazowe
•

Czy otrzymam wszystkie wyniki badań diagnostycznych?

•

Czy będę miała łatwy dostęp do wszystkich wyników moich badań i kopii badań
obrazowych, zwłaszcza jeśli zostanie postawione nowe rozpoznanie lub wybiorę
inny ośrodek leczenia?

•

Jakie techniki badań obrazowych są dostępne i czy są one właściwe w moim
przypadku?

•

Jakim doświadczeniem i renomą w przypadku różnych technik może pochwalić się
ten ośrodek?

•

Jak bardzo nowoczesne jest wykorzystywane wyposażenie?

•

Jakie dalsze badania mogą okazać się niezbędne po wykonaniu początkowych
badań obrazowych?

2. Biopsja
•

•

Co dotychczas wykazały wyniki moich badań obrazowych?

-

Czy guz jest duży czy mały?

-

Czy wyniki moich badań wymagają wykonania biopsji?

Jaki rodzaj biopsji zostanie wykonany?

•

Dlaczego w moim przypadku jest to najlepsze postępowanie?

Czy w moim przypadku można zastosować mniej inwazyjną
metodę wykonania biopsji?

-

Jeśli nie, dlaczego?

•

Jakie doświadczenie ma chirurg, który będzie wykonywał biopsję?

•

Czy zostanie mi jakaś blizna po biopsji?

•

Jakie działania niepożądane wiążą się z proponowaną
mi metodą wykonania biopsji?

•

Gdzie będzie badana próbka materiału uzyskana ode mnie?

-

Jakie doświadczenie w tego typu badaniach ma wspomniane laboratorium?

•

Kiedy będą znane wyniki badania i kto je ze mną omówi?

•

Z kim będę rozmawiać na temat tego, czy leczenie jest konieczne?

•

Jak szybko będę musiała podjąć decyzję dotyczącą leczenia?

•

Czy mogę otrzymać kopię moich wyników badań dla własnych potrzeb?
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3. Usunięcie węzłów chłonnych
•

Czy w jakikolwiek sposób zostanie pobrana próbka moich węzłów chłonnych?

•

Czy zostanie usunięty węzeł chłonny wartowniczy?

•

Jakie doświadczenie dotyczące takiego postępowania mają chirurg, radiolog
i patolog, którzy będą się zajmować moim przypadkiem?

4. Stopień zaawansowania klinicznego guza
•

Czy rozpoznano u mnie raka in situ czy inwazyjnego?

•

W jakim stadium zaawansowania klinicznego jest obecnie nowotwór?

-

Jaka jest wielkość guza?

-

Czy choroba dotyczy węzłów chłonnych? Jeśli tak, to jak wielu
i w jakich obszarach ciała?

-

Czy stwierdzono u mnie obecność przerzutów odległych?
Jeśli tak, to jak wiele i jakich obszarów ciała dotyczą?

5. Stopień złośliwości histologicznej guza
•

Jaki jest stopień zróżnicowania komórek guza?

•

Jaki jest stopień złośliwości histologicznej raka, którego u mnie wykryto?

•

Jakie są konsekwencje powyższych informacji w odniesieniu do leczenia
i rokowania?

6. Obecność lub brak receptorów hormonalnych
•

Jakie badania wykrywające obecność receptorów zostaną wykonane
na materiale uzyskanym podczas biopsji? Receptory estrogenowe/
progesteronowe?

•

Czy w komórkach guza stwierdzono obecność receptorów hormonalnych?

•

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w moim przypadku wystąpi odpowiedź na
leczenie hormonalne?

7. Obecność lub brak receptorów HER2
•

Jaki jest najbliższy termin, w którym można wykonać badanie wykrywające
obecność receptorów HER2 w komórkach guza?

•

Czy w komórkach guza stwierdzono obecność receptorów HER2?

•

Przy pomocy jakiej metody została określona obecność lub brak receptorów
HER2 oraz jaki był wynik badania?

•

Jeśli w moim przypadku intensywność reakcji immunohistochemicznej
zostanie oceniona na 2+, czy próbka tkanek zostanie ponownie przebadana
z zastosowaniem metody FISH lub CISH?

•

W jaki sposób obecność lub brak receptorów HER2 w komórkach guza
wpłynie na planowane leczenie?
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Niniejsza broszura zawiera
odpowiedzi na wiele
pytań, które w przeszłości
przychodziły mi do głowy,
ale które bałam się zadać. Ponieważ teraz
wiem więcej o zmianach występujących
w piersi, łatwiej mi rozmawiać z moim
lekarzem na temat tego, co muszę zrobić.
Libia de Fatima Antunes Maciel
Pacjentka z rakiem piersi
39 lat
Brazylia
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ratujących życie leków onkologicznych, ale mają na celu podnoszenie
świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat choroby, jaką jest
nowotwór.

