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WPŁYW ŚWIADOMOŚCI KOBIET
NA PROFILAKTYKĘ I LECZENIE RAKA SUTKA
Hanna Gawrych, Jan Urban
Streszczenie
Problem chorób nowotworowych rozszerza się i przybiera na świecie rozmiar
epidemii. W 2000 roku dane jakie opublikowała Polska Unia Onkologii wskazują,
iż na świecie było 10 milionów zachorowań na raka, a 6 mln zmarło. Prognozy przewidują,
iż w 2020 roku na nowotwór złośliwy zachoruje 20 mln, a połowa z nich umrze .1
W Polsce kobiety najczęściej chorują na raka piersi.2 Przyczyną takiej sytuacji jest
bardzo niska świadomość kobiet dotycząca profilaktyki oraz zły styl życia. Przez wiele lat
nowotwór piersi w naszym kraju był tematem tabu. Obecnie w Polsce są wprowadzane
programy profilaktyczne dotyczące nowotworów piersi do szkól średnich.
Umieralność kobiet w Polsce z powodu nowotworu piersi jest tak wysoka, ponieważ
większość kobiet zbyt późno zgłasza się do lekarza, nie korzysta z badań profilaktycznych,
odczuwa lęk przed postawioną diagnozą. Wiele kobiet nie potrafi wykonać samobadania
piersi, a lekarze unikają rutynowego badania pacjentek.
Kobiety w Polsce posiadają znaczny zakres informacji, ale śmiertelność z powodu
raka sutka nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.
Słowa kluczowe: rak sutka, leczenie, statystyka
Title
Effect of awareness of women in the prevention and treatment of breast cancer
Abstract
The problem of cancer expands and takes epidemic proportions worldwide. In 2000 he
published the data that Polish Union of Oncology indicate that the world was 10 million cases
of cancer and 6 million died. Forecasts predict that in 2020 becomes ill with cancer 20
million, and half of them will die.
In Poland, most often women get breast cancer. The reason for this situation is very
low awareness of women regarding prevention and a bad lifestyle. For many years, breast
cancer in our country was taboo. Currently in Poland we are introduced prevention programs
regarding breast cancer to secondary schools.
The mortality rate of women in Poland because breast cancer is so high because most
women too late reports to the doctor, do not benefit from prophylactic examinations, feels the
fear of diagnosis is. Many women can not do breast self-examination, and doctors avoid
routine examination of patients.
Women in Poland have a significant amount of information, but mortality from breast
cancer remains at a very high level.
Keywords: breast cancer, treatment, statistics
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Wroński Z. ,Chmielarczyk W, Żwirko M. Nowotwory złośliwe piersi zagrożenia populacji polskiej. Służba
Zdrowia-wydanie elektroniczne
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Profilaktyka nowotworów
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce
Nowotwory sutka najczęściej występują u kobiet między 40 -70 rokiem życia,
ale w ostatnich latach coraz częściej dotyczą grupy kobiet młodszych. 31% zgonów przypada
na wiek 22-44 lat, 47% 44 - 65.
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet na świecie (23%). W Polsce
stanowi 1/5 zachorowań na nowotwory złośliwe. Rak piersi powoduje 1/8 zgonów
nowotworowych w Polsce.3 Jest rozpoznawany u ponad 1,5 tys. kobiet rocznie.
Szacuje się, że w Polsce żyje około 55 tys. kobiet z chorobą nowotworową piersi.4
Czynniki ryzyka są złożone, można stwierdzić, że największy wpływ mają czynniki związane
ze statusem hormonalnym kobiety: wiek pokwitania i przekwitania, hormonoterapia. Około
4 - 8 % raków piersi to wynik dziedziczenia mutacji, pozostałe to zmiany w zachowaniach
reprodukcyjnych. Szacunkowo zakłada się, że 2025r. zachorowania mogą osiągnąć 53 400 a
ilość kobiet żyjących z rakiem wzrośnie ok. 5 krotnie.5
Profilaktyka pierwotna
Profilaktyka pierwotna to zapobieganie nowotworom złośliwym poprzez ogół działań
mających na celu, obniżenie ryzyka zachorowań na nowotwór. Jej zadaniem jest zmniejszenie
umieralności i zapadalności na nowotwory złośliwe dzięki określeniu wyników mających
wpływ na powstawanie choroby, poznanie mechanizmów jej działania oraz promowanie
zachowań prozdrowotnych.6
Profilaktyka wtórna
Celem profilaktyki wtórnej czyli wczesnego wykrywania nowotworu jest wcześniejsze
wykrycie zmian niż ujawniłby się one klinicznie. Polega ona na badaniu osób nie mających
objawów choroby nowotworowej w celu rozpoznania jej w okresie bezobjawowym.7
Zdiagnozowanie nowotworu w fazie przedinwazyjnej daje duże szanse na wyleczenie Czas
jaki osiągnęliśmy między ujawnieniem się nowotworu a jego wykryciem w wyniku
wczesnego wykrywania nosi nazwę: czasu wyprzedzenia.
Programy prewencyjne realizowane w Polsce
Profilaktyka nowotworów rozwija się szybko. Opracowano już wiele programów
profilaktycznych dotyczących powszechnie występujących nowotworów, które zastosowano
3
Niemiec T.(red), Zdrowie prokreacyjnej jego zagrożenia, Raport : Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 1549 lat. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Warszawa,(2007)
4
Jassema J., Krzakowski M., Rak piersi –praktyczny przewodnik dla lekarzy, w tym Didkowska J.-Zakład
Epidemiologii i Prewencji w Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej –Curie wyd.Via Medica
Gdańsk,(2009)
5
Jassema J., Krzakowski M., Rak piersi –praktyczny przewodnik dla lekarzy, w tym Didkowska J.-Zakład
Epidemiologii i Prewencji w Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej –Curie wyd.Via Medica
Gdańsk,(2009)
6
Szewczyk K., Epidemiologia i profilaktyka raka piersi, w Rak piersi, Komafel Jan (red.) Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Warszawa 2011
7
Koper A.(red.naukowy) i inni Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011
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w populacji. Rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywa kraje Unii Europejskiej do działań
mających na celu zmniejszenie współczynnika umieralności na raka piersi o 25% na terenie
Europy. W 1985 roku w Mediolanie przyjęto program Europe Aganist Cancer (Europa
Przeciw Nowotworom), jest on reakcją na zwiększającą się liczbę zachorowań na nowotwory
złośliwe.8 1 lipca 2005 roku Polsce Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu, Narodowego
programu zwalczania chorób nowotworowych, która ma być realizowany w latach 2005-2015
i zapewniać realizację zadań profilaktycznych oraz gwarantować stałe źródło ich
finansowania z budżetu państwa.9 W związku z ustawą w 2007 roku Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadziły skryning raka piersi według zaleceń
IARC i EC.10 Celem programu jest doprowadzenie do zmniejszenia zachorowalności na
nowotwory
w Polsce oraz poprawa skuteczności leczenia chorób nowotworowych do poziomu
osiąganego w krajach Europy Zachodniej i Północnej, czyli do osiągnięcia 50% wyleczeń i 5letnich przeżyć u kobiet.
W Polsce jest realizowany także Program opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka,
jego głównym celem jest identyfikacja jak największej liczby rodzin, które posiadają
dziedzicznie uwarunkowane ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Realizacja tego
programu powinna przebiegać przy zaangażowaniu Poradni onkologicznych i genetycznych.
RAK SUTKA
Patomorfologia i klasyfikacja nowotworu
Patomorfologiczna diagnostyka nadal stanowi podstawę leczenia nowotworu piersi.
Ocena materiału tkankowego jest bardzo ważna i pozwala uzyskać wiarygodne informacje
dotyczące nowotworu oraz określenie jego cech. Materiał niezbędny do oceny w diagnostyce
patomorfologicznej, może być pobrany do badania za pomocą :biopsji cienkoigłowej lub
grubo igłowej, wycinka, badania śródoperacyjnego.11
W diagnostyce patomorfologicznej zmian sutka stosowane są przeważnie dwie główne
techniki: histopatologiczna oraz cytopatologiczna. Dodatkowo można zastosować techniki
specjalne takie, jak: immunochemiczna, histochemiczna i technika biopsji molekularnej.
W diagnostyce histopatologicznej główna rolę odgrywa ocena mikroskopowa materiału
tkankowego.
Klasyfikacja
W ponad 80% przypadków guz jest pierwszym zauważalnym objawem raka. Inne
niepokojące symptomy, które mogą być nim spowodowane to: zmiana kształtu rozmiaru
i struktury piersi, różnica poziomu brodawek sutkowych, a także powiększenie jednej piersi,
jej obrzęk czy zaczerwienienie. Inne niepokojące objawy to: ból piersi, wyciek
z sutka, zmiany na skórze wokół piersi, poszerzenie żył na skórze sutka, owrzodzenie piersi.
Ponad 80% zmian wykrywanych piersiach to zmiany łagodne. Niepokoić mogą nas
8

Ustawa z dnia 1 lipca2005r.o ustanowieniu programu wieloletniego. Narodowy program zwalczania chorób
nowotworowych.(Dz. U. z 2005 Nr 143 poz.1200)
Ustawa z dnia 1 lipca2005r.o ustanowieniu programu wieloletniego. Narodowy program zwalczania chorób
nowotworowych.(Dz. U. z 2005 Nr 143 poz.1200)
10
Mierzwa M, Windborska W, Jańczak R, Turczyn B, Nowotwory złośliwe w woj. kujawsko-pomorskim w
roku 2006 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka Bydgoszcz (2008)
11
Kułakowski A., Skowrońska-Gardas A., Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2003
9
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włókniako-gruczolaki, którę tworzą się wskutek rozrostu tkanki gruczołowej i włóknistej. Są
twarde, gładkie, wyraźnie oddzielone. Miewają wielkość grochu, ale mogą osiągnąć rozmiar
orzecha włoskiego.
Zmiany patologiczne dotyczące gruczołu piersiowego:
 łagodna dysplazja piersi(mastopatia)
 powierzchowne zapalenie żył piersi, choroba Mondora
 gruczolakowłókniaki
 brodawczak wewnątrzprzewodowy
 rak piersi
 rak Pageta
 rak przewodowy naciekający
 rak zrazikowy naciekający
 obustronny rak piersi
 "ukryty rak piersi"1213
Leczenie nowotworu sutka
W zależności od okresu rozwoju choroby, stosuje się różne metody. Podstawową
metodą leczenia stwarzającą szansę na wyzdrowienia jest leczenie operacyjne raka sutka,.
„Leczenie planowane jest w zależności od stopnia zaawansowania. Stosuje się różne
skojarzone metody chirurgii, napromieniowania, chemioterapii i hormonoterapii.
W określonych sytuacjach wskazany może być jeden sposób leczenia.14
W raku nieoperacyjnym oraz gdy nastąpił rozsiew procesu nowotworowego stosuje
się radioterapię megawoltową.
Leczenie miejscowe przeprowadza się za pomocą metody chirurgicznej
i
radioterapii.
Do
leczenia
systemowego
zaliczamy
chemioterapię
i hormonoterapię ponieważ obejmują cały organizm pacjentki. Przystępując do leczenia raka
piersi ustalamy pewien schemat.. Pierwszy etap to diagnoza przy pomocy biopsji grubo
igłowej.
Po
wykonaniu
biopsji
,przeprowadzonej
konsultacji
lekarskiej
oraz przygotowaniu chorej. Wykonuje się zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu guza i
węzłów chłonnych pachowych. Następnie chora powinna być poddana zabiegowi
naświetlania, aby nie dopuścić do powstawania nawrotów choroby. Pacjentki chore
na raka piersi najczęściej są poddawane systemowemu leczeniu uzupełniającemu.15
Leczenie chirurgiczne
Chirurgia onkologiczna jako samodzielna dziedzina funkcjonuje od około stu lat. Jej
zasady polegają na operowaniu guza w jak najkrótszym czasie od wykrycia
i usuwanie z marginesem zdrowych tkanek.16


12

Odjęcie piersi (amputacja, mastektomia) Chirurgiczne usunięcie częściowo
lub całkowicie jednej lub dwóch piersi. Jest wykonywana w leczeniu raka piersi.
U niektórych kobiet podczas zabiegu mastektomii lekarz usuwa węzły chłonne,
aby zminimalizować nawrót choroby.

Braum M. Rak piersi. Poradnik dla kobiet i lekarzy Warszawa(1995)
Pawlęga J. Podręcznik Onkologii Klinicznej, Kraków 2001
14
Pieńkowski T.,(red.) Rak piersi leczenie ogólnoustrojowe. Wyd. Medmedia Warszawa(2011)
15
Pieńkowski T.,(red.) Rak piersi leczenie ogólnoustrojowe. Wyd. Medmedia Warszawa(2011)
16
Jezierski A. Rak piersi. Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy, wyd. Via Medica Gdańsk (2004)
13
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Mastektomia podskórna Polega na usunięciu tkanki gruczołu piersiowego
z pozostawieniem skóry i brodawki, a następnie – ewentualnie rekonstrukcji z użyciem
endoprotezysilikonowej.
Mastektomia prosta Gruczoł piersiowy usuwany jest w całości wraz ze skórą,
z brodawką i otoczką, węzły chłonne pachy nie są usuwane.17
Leczenie systemowe Leczenie ma na celu zniszczenie komórek nowotworowych,
krążących w organizmie i mogących się rozwinąć jako przerzuty w odległych miejscach.
Leczenie to działa na cały organizm, a nie tylko w obrębie piersi.18
Hormonoterapia Leczenie hormonalne wykorzystuje fakt, że rak piersi rozwija się
w tkance hormonozależnej, czyli wykazującej w warunkach fizjologicznych zdolności
reagowania na bodźce hormonalne, zwłaszcza ze strony estrogenów.
Chemioterapia Chemioterapia i jej działanie lecznicze polega na stosowaniu
leków(cytostatyków), które niszczą komórki nowotworowe.19
Chemioterapia przedoperacyjna.
Chemioterapia wysokodawkowa
Immunoterapia20

Metody wykrywania i rozpoznawania raka sutka













Samobadanie piersi - każda kobieta począwszy od dwudziestego roku życia powinna
systematyczne, co miesiąc wykonywać samobadanie piersi i kontynuować je przez całe
życie. Badanie należy przeprowadzić między siódmym a dziesiątym dniem po
zakończeniu miesiączki, piersi są mniej obrzmiałe i tkliwe w dotyku..
Mammografia - badanie radiologiczne, mające na celu szybkie wykrywanie zmian
patologicznych lub nowotworowych w piersiach.
Ultrasonografia - metoda obrazowania z użyciem fal ultradźwiękowych.
W profilaktyce i diagnostyce chorób piersi zajmuje coraz ważniejsze miejsce, dlatego,
że jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i całkowicie bezpieczna.
Elastografia - stosowana od 2008 roku. Możliwa do wykonania dzięki nowoczesnemu
aparatowi USG, wyposażonemu w pełne, specjalistyczne oprogramowanie do badań
piersi.
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa to zabieg diagnostyczny polegający na ukłuciu długą
igłą punkcyjną wykrytej w sutku zmiany guzkowej. Po nakłuciu, za pomocą dołączonej
do igły strzykawki pobiera się próbkę materiału komórkowego, która następnie
przekazywana jest do badania cytologicznego.
Biopsja gruboigłowa - to jedna z technik punkcyjnych, której celem jest uzyskanie
materiału tkankowego (histologicznego) z guza.
Biopsja chirurgiczna otwarta - przeprowadzana najczęściej w warunkach sali
operacyjnej, jest postępowaniem nastawionym na radykalny zabieg leczniczy.
Biopsja wycinkowa polega na pobraniu tylko niewielkiego fragmentu tkanki z dużej,
często owrzodziałej masy guza.
Termografia -mniej znane badanie niż mammografia czy ultrasonografia.
Rezonans magnetyczny – badanie diagnostyczne o najwyższej rozdzielczości liniowej

17

Jassema J., Krzakowski M., Rak piersi –praktyczny przewodnik dla lekarzy, w tym Didkowska J.-Zakład
Epidemiologii i Prewencji
w Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej –Curie wyd.Via Medica Gdańsk,(2009)
18
Jezierski A. Rak piersi. Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy, wyd. Via Medica Gdańsk (2004)
19
Pawlęga J. Podręcznik Onkologii Klinicznej, Kraków 2001
20
Jezierski A. Rak piersi. Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy, wyd. Via Medica Gdańsk (2004)
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w diagnostyce medycznej.21
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PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
Przedmiot i cel badań własnych
Przedmiotem badań była diagnoza świadomości kobiet na temat raka sutka regionu
mazowieckiego na terenie miasta Ostrołęka oraz okolicznych wsi.
Celem moich badań było zwrócenie uwagi na świadomość kobiet dotyczącą
profilaktyki i leczenia nowotworu piersi.
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
Badania były przeprowadzone na terenie wsi i miasta od sierpnia 2012 r.
do września 2012 r.
Charakterystyka wybranej grupy badanej i obszaru badań
Badaniem objęłam 100 kobiet z terenu wiejskiego oraz z miasta w przedziale
wiekowym: 25-35 lat; 36-45 lat; 46-55 lat; powyżej 55 lat. W każdym przedziale wiekowym
było 25 respondentek.
Tab. 1. Podział badanej grupy pod względem wieku.
Wiek
Badana grupa 25-35 lat

Kobiety

36-45 lat

L

%

L

25

25%

25

46-55 lat
%
25%

powyżej 55

L

%

L

%

25

25%

25

25%

Źródło: Wyniki badań własnych.
Część ankietowanych kobiet, zarówno z terenu wsi, jak i miasta zna znaczenie słowa,
„profilaktyka”.

21

Dziukowa J., Wesołowska E.(red.) Mammografia w diagnostyce raka sutka wyd. II wyd. Medipage 2006
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Rys. 1. Struktura oceny znaczenia słowa ,,profilaktyka” wśród badanych kobiet
46%
40%
33
%

38%

3% 1%
wiedzę na temat
zdrowia i chorób

Zapobiega
nie
chorobom

Wczesne
wykrywanie
chorób

Systematycz
ne badania

leczenie
chorób

nie wiem

Źródło: Badania własne
Tab. 2. Ocena, co według badanych decyduje o dobrym stanie zdrowia
W tym kobiety
Jak pani uważa co decyduje o
dobrym stanie zdrowia

Ogółem
25-35 lat
L

% L

odpowiednia dieta

43

43

brak używek/papierosy alkohol

50

aktywność fizyczna

36-45 lat 46-55 lat

powyżej
55lat

% L

% L

12

48 14

56

12

48

5

20

50

15

60 10

40

10

40

15

60

53

53

14

56 14

56

12

48

13

52

brak dolegliwości

11

11

2

8

2

8

2

8

5

20

profilaktyka

39

39

10

40 14

56

10

40

5

20

leczenie chorób

10

10

1

4

8

5

20

2

8

Razem

206

54

2
56

% L

51

%

45

Źródło: Badania własne.
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43 osoby ankietowane odpowiedziały, że o dobrym stanie zdrowia decyduje
odpowiednia dieta co stanowi 43% ankietowanych, 50 ankietowanych kobiet twierdzi,
iż o stanie zdrowia decyduje brak używek/papierosy, alkohol,
53 kobiety na pierwszym miejscu stawiają aktywność fizyczną,11 respondentek
twierdzi, iż oznaką dobrego stanu zdrowia jest brak dolegliwości,39 stawia na profilaktykę,
a tylko 10 na leczenie chorób.
42 respondentki uważają, że edukacja na temat chorób nowotworowych powinna
rozpocząć się w gimnazjum, 28 w liceum, 7 kobiety odpowiedziało, że na studiach, 22 uważa
że już w szkole podstawowej. Jedna respondenta uważa, iż edukacja na temat chorób
nowotworowych jest niepotrzebna.
Zdecydowana większość ankietowanych kobiet odpowiedziała, że wiedze na temat
profilaktyki czerpie z telewizji 60 % ankietowanych, z Internetu 62%, z pracy 8%,
34 z książek, 24 od znajomych, 34 kobiety na temat profilaktyki raka piersi dowiedziały się
od lekarza.
Rys.2. Struktura oceny, kiedy powinno się rozpocząć edukacje na temat chorób
nowotworowych
42%
28%
22%

7%
1%

w szkole
podstawowej

Źródło: Badania własne
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gimnazjum

liceum

na studiach uważam, że jest
niepotrzebna

Tab. 3. Ocena, znajomości instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką raka
piersi
W tym
Ogółem
kobiety
Czy zna Pani instytucje i
organizacje zajmujące się
profilaktyką raka piersi ?

25-35 lat
L

Amazonk
i

%

L

36-45
lat

46-55 lat

% L

% L

% L

powyżej
55lat
%

69

69

16

64

19

76

17

68

17

68

Polski Komitet Zwalczania
Raka
5

5

1

4

1

4

1

4

2

8

Polska Unia Onkologii

3

3

0

0

2

8

0

0

1

4

Kampania Różowa
Wstążeczka

46

46

10

40

12

48

13

52

11

44

Nie znam

7

7

1

4

0

0

2

8

4

16

Razem 130

28

34

33

35

Źródło: Badania własne.
Najliczniejsza grupa ankietowanych kobiet jako instytucję zajmujące się profilaktyką
raka piersi wskazuje Amazonki (69 badanych - 69 % ogółu badanych),46 ankietowanych
wskazuje Kampanie Różowa Wstążeczka, 5 ankietowanych wskazuje Polski komitet
Zwalczania Raka, 3 Polską Unię Onkologii, a 7 respondentek nie zna żadnych instytucji.
56 respondentek nie wie jaka ilość kobiet w Polsce choruje rocznie na raka piersi, 18
uważa, że od 2-5 tysięcy, 14-podaje liczbę powyżej 20 tysięcy, 9 twierdzi, iż jest to 10 tysięcy
rocznie, a 2 respondentki uważają, że około 50 tysięcy.
46 kobiet ankietowanych nie wie jaka jest roczna śmiertelność wśród kobiet terenie
Polski,34 uważa, ze jest to przedział od 5-6 tysięcy,5 respondentek twierdzi, iż powyżej 20
tysięcy rocznie,9 powyżej 10 tysięcy, a 5 twierdzi, iż poniżej tysiąca. 71 respondentek.
70% ankietowanych twierdzi, że w przypadku gdyby dowiedziały się, że wykryto
u nich raka natychmiast podjęłyby leczenie, tylko 30% szukałoby potwierdzenia choroby
u kilku innych lekarzy. Żadna z ankietowanych kobiet nie czekałaby, że choroba przejdzie
i nie leczyłaby się sama.
81 % badanych bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, że wczesne wykrycie daje bardzo
duże szanse na wyleczenie raka piersi, 60% respondentek twierdzi, że bardzo ważne jest
również odpowiednie leczenie, 32% uważa, że podczas leczenia ważną rolę odgrywa
wsparcie osób bliskich. Tylko 1% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że nie wie co
decyduje o wyleczeniu raka piersi.
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Rys.3 Struktura oceny znajomości liczby zachorowań na raka piersi w Polsce

56%
nie wiem
około 50 tysięcy
2%
powyżej 20 tysięcy
14%
powyżej 10 tysięcy

9%

Od 2 -5 tysięcy
18%
Źródło: Badania własne
Na pytanie dlaczego większość kobiet nie korzysta z badan profilaktycznych, aż 71%
respondentek odpowiedziało, że główną przyczyną jest strach przed chorobą, 30% uważa, że
brak wiedzy. 23% ankietowanych uważa, że są zdrowe, a 22% uważa, że są za młode lub za
stare na takie badania. 19% ankietowanych kobiet odpowiedziało, że ten problem ich nie
dotyczy. 15% składa wszystko na brak czasu.
43 respondentki korzysta z badan profilaktycznych bo mają świadomość,
że zapobiegają one chorobie, 34 ankietowane kobiety nie korzysta z badan, 27 korzysta
dlatego. że są bezpłatne, 10 bo przekonują je do tego reklamy, osoby publiczne, kampanie
społeczne, presja rodziny, 4 osoby odpowiedziały, że głównym powodem korzystania z
badań jest świadomość, że bliska osoba była chora na raka piersi.
Na pytanie czy kobiety wykonują samobadanie piersi, aż 45% ankietowanych kobiet
odpowiedziało, że nigdy nie wykonywały takiego badania. 18% wykonuje badanie raz na pół
roku, a 16% raz w roku. 17% respondentek twierdzi, iż badanie piersi wykonuje raz w
miesiącu, a 4% raz w tygodniu. 51% badanych kobiet po zaobserwowaniu niepokojących
zmian w piersi natychmiast udałoby się do lekarza, 36% obserwowałoby czy nie pojawia się
inne zmiany, 6 % zbagatelizowałoby problem, 55 zasięgnęłoby porady koleżanek, a 7%
szukałoby odpowiedzi w Internecie.
70% ankietowanych twierdzi, że stan ich wiedzy na temat profilaktyki raka piersi
jest przeciętny, 20% określa jako dobry, a 10% uważa, iż ma znikomą wiedzę na temat
profilaktyki nowotworów piersi.
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Wnioski z przeprowadzonych badań
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Jedyną szansa na zmniejszenie umieralności wśród kobiet z powodu raka piersi
w Polsce jest zwiększenie świadomości kobiet na temat profilaktyki oraz wdrażanie
masowych badan skriningowych.
2.
Skuteczność badań skriningowych oraz objęcie ich zasięgiem jak największej
liczby kobiet może być osiągnięte przy współpracy wielu podmiotów: Ministerstwa
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Samorządów, mediów, personelu
medycznego, szkół ale przede wszystkim samych kobiet.
3. Należy zmierzać do upowszechnienia wiedzy na temat nowotworów piersi, uczyć
kobiety samobadania piersi, zachęcać do udziału w profilaktycznych badaniach
przesiewowych, docierać do jak największej liczby kobiet.
4. Świadomość kobiet na temat badań profilaktycznych jest niska, wiele kobiet zdaje
sobie sprawę z wagi problemu lecz nic nie robi w celu zapobiegania chorobie oraz jej
wczesnemu wykryciu.
5. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość kobiet nie korzysta z badań
profilaktycznych co spowodowane jest strachem przed chorobą.
6. Niska jest świadomość ankietowanych na temat czasu w jakim powinno być
wykonywane samobadanie piersi oraz mammografia i USG.
Dyskusja
Pani Elżbieta Antos w swojej pracy dotyczącej samobadania piersi, napisanej w 2005
roku twierdzi, że 61 % przebadanych respondentek posiada wiedzę na temat samokontroli.
W badaniach własnych z 2012 roku wynik jest przerażający, aż 45% kobiet nigdy nie
wykonywało samobadania piersi, a 68% badanych nie wie w jakim momencie cyklu
menstruacyjnego należy przeprowadzić takie badanie. Alicja Person (55-letnia Polka
mieszkająca od 35 lat w Szwecji) relacjonuje obraz kraju, w którym profilaktyka
przeciwnowotworowa ma inne znaczenie niż w Polsce. (…) W Szwecji kobiety są ciągle
bombardowane informacjami na temat profilaktyki przeciwnowotworowej. O tym się pisze
w prasie, mówi w telewizji(….).22 W badaniach własnych odnotowałam, iż 60%
ankietowanych czerpie informacje na temat profilaktyki z telewizji, a 62% z Internetu.
Zbyt mało jest akcji zachęcających kobiety do dbania o własne zdrowie.
Ankietowane kobiety wskazują, iż organizacje zajmujące się profilaktyką raka piersi
to Amazonki (69% respondentek) oraz Kampania Różowa Wstążeczka (46%).Inicjatywy
podejmowane przez te organizacje są bardzo ważne, ale na dzień dzisiejszy ich wpływ na
profilaktykę raka piersi jest znikomy, zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów
gruczołu piersiowego nadal jest bardzo wysoka, a świadomość kobiet w Polsce ma wiele do
życzenia. Ankietowane kobiety posiadają wiedzę na temat czynników zwiększających ryzyko
zachorowania na nowotwór sutka, mają świadomość, iż nie każdy guzek to rak. 70% moich
respondentek twierdzi, iż ma przeciętną wiedzę na temat profilaktyki dotyczącej nowotworu
piersi.
Janusz Meder dr n. med. w wywiadzie dla ,,Gazety Lekarskiej“ mówi: Każda znana
osoba, która publicznie przyznała się do choroby nowotworowej, pomaga nam zwalczyć mit,

22

Krystyna Kofta „Lewa, wspomnienie prawej" Warszawa 2003
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że nowotwór oznacza wyro śmierci.23
81% moich ankietowanych bardzo dobrze wie, iż tylko wczesne wykrycie zmian
decyduje o tym czy leczenie się powiedzie, czy zdoła się zatrzymać chorobę i dać szanse na
wyleczenie. Środki przeznaczone przez NFZ na profilaktyczne badania mammograficzne
z roku na rok są wyższe, poza tym wysyłanie imiennych zaproszeń, mammobusy
odwiedzające miasta, informacje o badaniach z kościelnej ambony- to tylko część
przedsięwzięć naszego Państwa mająca na celu zmniejszenie zatrważającej śmiertelności
spowodowanej chorobami nowotworowymi. A szczególnie nowotworem piersi, który daje
w naszym kraju dużą umieralność. Pomimo tych działań Polki nadal bardzo rzadko korzystają
z badań przesiewowych.
Z badan wynika, że 56% respondentek nie ma pojęcia jak duża ilość kobiet w Polsce
choruje na raka, aż 46 nie zna i nie wie jak duża jest śmiertelność z powodu nowotworu
sutka. Nawiązując do założenia mojej pracy, zakładam że kobiety chętnie zdobywają wiedzę i
poszerzają swoje wiadomości - należy im to tylko umożliwić. Zdobyta wiedza jednak nie
zawsze przekłada się na praktykę i jest wykorzystana przez kobiety. Często posiadamy
wiedzę na jakiś temat, ale nie potrafimy jej wykorzystać w życiu.
Prezes Amazonek Pani Krystyna Wechman w swoim artykule pisze:
Imponująco wygląda to w krajach Skandynawskich. Tam w skriningu bierze udział 70-80%
populacji kobiet. W Polsce Amazonki podjęły działania rozpoczynając edukacje od szkól
ponadgimnazjalnych w ramach programu ,,Różowa Wstążeczka”.
Analizując badania oraz korzystając z literatury innych autorów zauważyłam, że na
przestrzeni lat w naszym kraju śmiertelność z powodu nowotworu sutka nadal utrzymuje się
na bardzo wysokim poziomie. Wydawałoby się, że mamy coraz bardziej świadome
społeczeństwo, że staramy się zachęcić kobiety do korzystania z badań profilaktycznych,
a mimo to odsetek zachorowań się nie zmniejsza, kobiety nadal boją się korzystać z badań
przesiewowych. Paraliżuje je lęk przed usłyszaną diagnozą Należałoby organizować częściej
konferencje, tworzyć programy prewencyjne, położyć nacisk na edukację. Każda kobieta
zgłaszająca się na badanie ginekologiczne powinna mieć wykonane badanie piersi przez
lekarza. W Polsce sporadycznie podczas wizyt, takie badania są wykonywane.
W poczekalniach brakuje ulotek ukazujących technikę prawidłowego samobadania piersi.
Podejmując wyżej wymienione działania, może udałoby się zmniejszyć śmiertelność
z powodu nowotworu sutka w Polsce.
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ZNACZENIE BADAŃ CYTOLOGICZNYCH
W PROFILAKTYCE RAKA SZYJKI MACICY
Monika Getek, Jan Urban
Streszczenie
Aktualnie nasz kraj ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie,
który kształtuje się na poziomie około 8,9 przypadków na 100 tysięcy, przy czym średni
standaryzowany wskaźnik śmiertelności w przypadku krajów starej unii Europejskiej
kształtuje się na poziomie 1,6.
Badania dowodzą, iż infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego, potocznie określanego
wirusem HPV, jest nieodzownym warunkiem do rozwinięcia się raka szyjki macicy. Szybka
diagnoza infekcji HPV daje klarowną informację, iż pacjentka jest w grupie ryzyka i bardziej
powinna o siebie dbać, a zatem. częściej odwiedzać ginekologa i przede wszystkim bardzo
uważnie przestrzegać terminów cytologicznych badań.1
Celem pracy była analiza kwestii odnoszących się do nowotworu raka szyjki macicy
teoretycznym oraz praktycznym ujęciu. Praktyczny aspekt został przedstawiony w oparciu
o opinię mieszkanek miasta Łomża na temat roli cytologicznych badań
w przeciwnowotworowej profilaktyce.
Słowa kluczowe: cytologia, wirus HPV, profilaktyka, współczynnik zachorowalności
Title
The importance of cytology in cervical cancer
Abstract
Currently, our country has one of the highest mortality rates in Europe, which stands at
about 8.9 cases per 100,000, with an average standardized mortality rate for the countries of
the old European Union stands at 1.6.
Studies show that infection with human papilloma virus, commonly known by HPV, is
a prerequisite to the development of cervical cancer. Rapid diagnosis of HPV infection gives
clear information that the patient is at risk and more should take care of yourself and then.
more likely to visit a gynecologist and above all very carefully observe the deadline for Pap
tests.
The aim of the study was to analyze issues relating to cervical cancer theoretical and
practical terms. The practical aspect was presented on the basis of the opinion of the
inhabitants of the town of Lomza on the role of Pap testing in anticancer prevention.
Keywords: cytology, HPV, prevention, incidence
Epidemiologia
Zasadniczym czynnikiem, który powoduje rozwój raka szyjki macicy jest onkogenny
typ wirusa ludzkiego brodawczaka (HPV). Przenoszony jest on drogą płciową i stosunkowo
1

Michalska M, Spaczyński M. Epidemiologia raka szyjki macicy. W: Profilaktyka pierwotna i wtórna raka
szyjki macicy - diagnostyka i leczenie. (red). Poznań 2008; Polskie Towarzystwo Ginekologiczne., s. 11-18;
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rozpowszechniony w ludzkiej populacji24
Mimo relatywnie nieskomplikowanej diagnostyki, jaką umożliwia cytologiczne oraz
kolposkopowe badanie, mimo funkcjonowania od roku 2006 profilaktycznego programu,
wyleczalność nowotworu szyjki macicy w dalszym ciągu jest niezadowalająca i przede
wszystkim zbyt niska. W 2007 roku nowotwór szyjki macicy u kobiet stanowił 5,32%
wszystkich zachorowań na złośliwe nowotwory, tym samym plasując się na 6 pozycji według
częstości zachorowań.25,26 W porównaniu ze wszystkimi typami nowotworów obserwuje się
coroczny, stały wzrost liczby nowych zachorowań. Z kolei samego nowotworu szyjki macicy
obserwowana jest względna stabilizację ilości nowo rozpoznawanych przypadków (wykres
1.).27
W Europie, od lat 80. XX wieku, jest prowadzone badanie EUROCARE, mające
na celu uwidocznić oraz porównać szanse 5-letnich przeżyć kobiet chorych na złośliwe
nowotwory w poszczególnych europejskich krajach. Spośród wszystkich krajów, które są
objęte wspomnianym badaniem EUROCARE, nasz kraj posiadał i nadal posiada jeden
z najniższych wskaźników dotyczących przeżyć chorych z nowotworem szyjki macicy,
kształtujący się na poziomie 51,50% .(Rys.3.)28
Rys. 1. Liczby zachorowań oraz zgonów z powodu złośliwego raka szyjki
macicy w Polsce (1963–2007).

Źródło: J. Kornafel (red.), Nowotwory szyjki macicy, Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, Warszawa 2011, s. 8
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Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, Polska Koalicja na
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Warszawa 2012, s. 21
Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, Polska Koalicja na
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Warszawa 2012, s. 21
26
Wronkowski Z., Zwierno M., Majewski S., Sikorski M., Epidemiologia raka szyjki macicy [w:] Szczepienia
przeciw HPV. Profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian związanych z zakażeniami HPV, (red.),
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, s. 21-24
27
Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, Polska Koalicja na
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Warszawa 2012, s. 21
28
Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, Polska Koalicja na
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Warszawa 2012, s. 21
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Rys. 2. Współczynnik śmiertelności z powodu raka szyjki macicy
w Polsce na przestrzeni lat 1963–2006, obrazujący rokowanie

Źródło: J. Kornafel (red.), Nowotwory szyjki macicy, Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, Warszawa 2011, s. 8

Rys. 3. Odsetek 5-letnich przeżyć kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem szyjki
macicy w krajach europejskich, wg badania EUROCARE-4 (1995–1999).

Źródło: J. Kornafel (red.), Nowotwory szyjki macicy, Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, Warszawa 2011, s. 9
Jeśli natomiast chodzi o strukturę zachorowań oraz zgonów w konkretnych
województwach Polski to kształtuje się ona różnie. Poniższe zestawienie pokazuje liczbę
zachorowań i zgonów kobiet w poszczególnych województwach na przykładzie roku 2007.29

29

Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, Polska Koalicja na
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Warszawa 2012, s. 21
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Tab. 1. Zachorowania oraz zgony kobiet ze zdiagnozowanym rakiem szyjki macicy
w Polsce w latach 1999 i 2007 z uwzględnieniem województw

Źródło: J. Kornafel (red.), Nowotwory szyjki macicy, Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, Warszawa 2011, s. 10
Jak zatem widać, najwięcej zdiagnozowanych przypadków odnotowuje się
w największych województwach Polski, czyli mazowieckim oraz śląskim. Również tam
odnotowywane są najczęstsze zgony spowodowane rakiem szyjki macicy. Z kolie najmniej
przypadków, zarówno zachorowań, jak również powodowanych tą chorobą zgonów
odnotowano w województwie lubuskim.
Celem zwiększenia skuteczności wykrywalności nowotworu szyjki macicy
oraz skuteczności jego leczenia powinno się skupić na:

rozszerzeniu skryningowego badania oraz prowadzeniu ich w myśl zaleceń WHO
i objęciu nimi całej populacji kraju;

zwiększeniu świadomości społeczeństwa odnośnie możliwości leczenia wczesnych
postaci nowotworu szyjki macicy przez regularne cytologiczne kontrole;

promowaniu profilaktyki pierwotnej przez szczepienia dziewcząt już w wieku od 11
do 14 lat szczepionką zapobiegającą infekcji wirusem ludzkiego brodawczaka

(HPV), którego przetrwałe zakażenie stanowi inicjację procesu karcinogenezy szyjki
macicy;

udostępnianiu wszystkim chorym nowoczesnego leczenia w myśl aktualnych
standardów rekomendowanych przez światowe organizacje jak również skróceniu
czasu oczekiwania na leczenie, przede wszystkim na radioterapię;
 zwalczaniu nowotworu szyjki macicy przez monitorowane z użyciem wskaźników
opracowanych przez WHO. Tego typu projekt pod nazwą EUROCHIP obecnie jest
realizowany w Europie.30
Od wielu lat z najwyższymi standaryzowanymi współczynnikami zachorowalności
mamy do czynienia w krajach Środkowo – Wschodniej Afryki, miedzy innymi: Nigeria,
Zimbabwe, czy Uganda. Obecnie Nigeria to jeden z krajów, w których nowotwór szyjki
macicy stanowi blisko połowę wszystkich typów nowotworowych chorób. W niektórych
30

Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W., Nowotwory szyjki macicy w Polsce – epidemiologiczny bilans
otwarcia i perspektywy, Ginekologia Polska 2006, nr 77 (9), s. 660-666;
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miastach Zimbabwe wspomniany standaryzowany współczynnik zachorowalności kształtuje
się na poziomie 67,2 na 100 000 kobiet. Szacuje się, że kobiety czarnej rasy 1,5 razy częściej
zapadają na nowotwór szyjki macicy aniżeli kobiety białej rasy. Ponadto pośród kobiet
czarnej rasy odnotowuje się dwa razy wyższą umieralność na nowotwór szyjki macicy niż
w przypadku kobiet białej rasy.31
Udział wirusa HPV w raku szyjki macicy
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest szeroko rozpowszechniony. Istnieje ponad
100 typów wirusa HPV, z których większość jest relatywnie nieszkodliwa, a zakażenie
przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Około 30 typów wirusa HPV jest
odpowiedzialnych za infekcje narządów moczowo-płciowych kobiet i mężczyzn .32
Ryzyko zakażenia typem onkogennym wirusa HPV towarzyszy kobiecie od chwili
rozpoczęcia seksualnej inicjacji przez całe życie płciowej aktywności. Pomimo tego, że
większość zakażeń HPV jest obserwowanych u kobiet pomiędzy 16 a 26 rokiem życia, to
przeważnie posiadają one przemijający charakter i w samoistny sposób ustępują w okresie
kilku miesięcy. U kobiet powyżej wspomnianego przedziału wiekowego zdecydowanie
częściej ma miejsce rozwój przetrwałe zakażenie onkogennym typem wirusa HPV,
stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy.33
Infekcja wirusem HPV stanowi najczęściej pojawiającą się chorobę zaliczaną
do grupy STD, a zatem chorób przenoszonych drogą płciową. Co roku odnotowuje się prawie
300 milionów nowych zakażeń tego typu wirusem. Pozapłciową drogą rozprzestrzeniania się
wirusa HPV jest np.: przeniesienie wirusa na dziecko przez matkę, podczas trwania ciąży
bądź podczas porodu jak również transmisja wirusa przez bliznę albo medyczny sprzęt .
Dane szacunkowe pokazują, ze blisko 70% inwazyjnych nowotworów szyjki macicy
doskonale rozwija się na podłożu przewlekłego zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego
typu 16 i/bądź 18. Dostępne szczepionki w swoim składzie zawierają wirusopodobne cząstki
(białka kapsydu) wirusów HPV 16 oraz 18 (2-walentna szczepionka Cervarix firmy
GlaxoSmithKline), albo 16,18,6,11 (4-walentna szczepionka Silgard (Gardasil) firmy Merck).
Po obserwacji, która trwała 5 lat określono w badaniach od 86 do 100% skuteczności
wspomnianych szczepionek do walki z zakażeniem HPV, CIN1 oraz CIN2 w grupie kobiet,
przed szczepieniem nie mających stwierdzanego zakażenia HPV i były seronegatywne.34,35
Wśród czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór szyjki macicy
najczęściej podawanych w literaturze przedmiotu, są;
 przewlekła infekcja wirusem HPV,

wczesne rozpoczęcie płciowego współżycia, duża liczba seksualnych partnerów,
w konsekwencji zwiększone ryzyko infekcji HPV, jak również męski partner, który
utrzymuje stosunki z wieloma partnerkami,
31

Wronkowski Z., Zwierno M., Majewski S., Sikorski M., Epidemiologia raka szyjki macicy [w:] Szczepienia
przeciw HPV. Profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian związanych z zakażeniami HPV, (red.),
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, s. 21-24
32
Majewski S., Pniewski T., Goyal-Stec M. Rola wirusów brodawczaka w rozwoju zmian łagodnych i złośliwych
okolicy narządów płciowych. Zakażenia, 6/2005
33
Majewski S., Szczepionki przeciw HPV, [w:] Przegląd dermatologiczny, OPTD, Warszawa 2006, nr 2, 145148,
34
Kornafel J. (red.), Nowotwory szyjki macicy, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
2011, s.5-15
35
Kędzia w., Schmidt M., Poręba E., Identyfikacja wirusów brodawczaka ludzkiego w 414 przypadkach raka
inwazyjnego szyjki macicy u kobiet regionu wielkopolskiego w powiązaniu z badaniami
immunohistochemicznymi, Ginekologia Polska 2005, nr 76, s. 584;
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liczne ciąże, a co za tym idzie i porody (powyżej 2), przede wszystkim w młodszym
wieku,
wiek oraz etniczne pochodzenie,
przewlekłe zapalne stany pochwy (infekcje Chlamydia trachomatis, wirusem
opryszczki (HSV), wirusem Ebstein-Barr, Neisseria gonorrhoeae, wirusem
cytomegalii (CMV)),
stosowanie hormonalnych antykoncepcyjnych środków,
niski socjalny i ekonomiczny status,
palenie papierosów,
niski poziom wykształcenia,
niski poziom osobistej higieny,
narażenie w płodowym życiu na dwuetylostylbesterol (DES),
współistnienie zakażenia wirusem HIV.36
Diagnostyka raka szyjki macicy

We wczesnym okresie rak szyjki macicy przebiega bezobjawowo. Z tego względu tak
istotne są przesiewowe badania. W późniejszej fazie mogą pojawiać się tzw. kontaktowe
krwawienia. Podczas rozwoju choroby wystąpić mogą następujące objawy:

krwawienie, pojawiające się między regularnymi miesięcznymi krwawieniami,

krwawienie pojawiające się po stosunku, prysznicu bądź badaniu
ginekologicznym,

miesięczne krwawienie bardziej obfite i trwające dłużej niż zwykle,

krwawienie po menopauzie,

ból w podbrzuszu

obfite upławy z pochwy,

ból w trakcie stosunku.37,38
W następnym okresie dołączają się bóle w okolicy krzyżowo-lędźwiowej lub
pośladków. W bardzo zaawansowanych stadiach choroby występuje obrzęk kończyny dolne
oraz:

anemia, męczliwość,

bolesne bądź utrudnione oddawanie moczu,

utrata masy ciała

złamania kości.39,40
Na schemat diagnozowania nowotworu szyjki macicy składają się następujące
elementy:41
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Walka z rakiem szyjki macicy w Polsce. Raport z sesji naukowej, Warszawa 2007;
Markowska J., Onkologia ginekologiczna, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, s. 398-477
Czajkowska M., Rozmaz pochwowo – szyjkowy Papanicolaou [w:] Nasze Sprawy, OIPiP, Katowice 2004, nr
12, 29-31
39
Markowska J., Onkologia ginekologiczna, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, s. 398-477
40
Błogowska D., Zielińska D., Bender R, Rzepka – Górska I., Marcinkiewicz k., Kłoskowska M., Znaczenie
badań cytologicznych i mikrobiologicznych w profilaktyce raka szyjki macicy u dziewcząt, Ginekologia
Praktyczna 2005, 84, 4:63-68;
M. Bidziński, Diagnostyka i leczenie raka szyjki macicy”, 2007;
41
Szamborski J, Diagnostyka raka szyjki macicy: histopatologia, cytologia, kolposkopia, PZWL, Warszawa
2001, s. 98-114
37
38
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podmiotowe badania – szczególnie istotne jest uzyskanie informacji
dotyczących jakichkolwiek obecnych objawów choroby, momentu kiedy się pojawią,
ewentualnej ekspozycji na czynniki ryzyka jak również na uzyskanie danych odnośnie
występowania nowotworowych chorób w rodzinie,

ginekologiczne badanie per vaginum i per rectum jak również wziernikowe
badanie,

cytologiczne badanie (Papanicolau) szyjki macicy jako przesiewowe badanie
bądź badanie we wczesnej diagnostyce, które ma na celu wykrywanie
nowotworowych zmian,42
 kolposkopowe badanie wykonywane w ambulatoryjnych warunkach. Stwarza
ono możliwość dokładnego obejrzenia nabłonka szyjki macicy i jest
przeprowadzane po założeniu wziernika. Czasami koniecznym jest pokrycie
szyjki barwnikiem, uwidaczniającym zmienione chorobowo obszary
i jednocześnie stwarzającym możliwość pobrania celowanego wycinka do
histopatologicznego badania.43,44
 biopsja, czyli pobranie wycinka z podejrzanej okolicy szyjki macicy jak
również histopatologiczne badanie potwierdzające rozpoznanie. Diagnostyczna
skuteczność biopsji jest uzależnione nie tylko od trafności pobrania najbardziej
reprezentatywnego wycinka, ale także do uzyskania odpowiedniej relacji
miedzy nabłonkiem oraz podścieliskiem. Uzyskanie wspomnianej relacji
jednak nie zawsze jest możliwe podczas biopsji abrazyjnej kanału szyjki
macicy.45
Aktualnie istotną funkcję w cytologicznej diagnostyce odgrywa system Bethesda,
opracowany w Stanach Zjednoczonych. Klasyfikacja nieprawidłowości nabłonkowych
komórek w systemie Bethesda kształtuje się następująco:

ACS – atyp[owe komórki płaskiego nabłonka,

ASC-US – komórki o znaczeniu nieokreślonym,

LSIL- śródnabłonkowe zmiany małego stopnia,

HSIL-ASC-H – śródnabłonkowe zmiany dużego stopnia,

HPV – zagrożenie wirusem ludzkiego brodawczaka,

CIN I – neoplazja śródnabłonkowa, a zatem nowotworzeni komórek,

CIN II – dysplazja średniego stopnia,

CIN III – dysplazja dużego stopnia,

rak płaskonabłonkowy.
Zmiany ASC-US, LISL, HSIL wymagają dalszej diagnostyki.46
Dodatkowo, co niezwykle istotne, zakres oceny preparatów został poszerzony o ocenę
jakości przydatności technicznej dostarczonego do cytologicznego badania materiału, jak
również wprowadzono kategorie odnoszące się do zapalnych i odczynowych zmian.
Porównanie wszystkich najistotniejszych klasyfikacji zmian w obrębie nabłonka szyjki

42

Malarewicz A., Rokita W., Kolposkopia praktyczna, Blackhorse, Warszawa 2004, s. 15-19
Malarewicz A., Cytologiczne badania przesiewowe raka szyjki macicy u kobiet i ich znaczenie w okresie po
menopauzie, Przegląd Menopauz 2003,s. 5, 27-30
44
Z. Słomko (red.), Ginekologia, PZWL, Warszawa 1997, s. 115-165
43

45

Opala T. (red.), Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów, PZWL, Warszawa
2003.
46
Kornafel J. (red.), Ginekologia onkologiczna, Urban & Partner, Wrocław 2006, s. 285,
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macicy prezentuje poniższa tabela 2.
Tab. 2. Porównanie różnych klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy

Źródło: Kornafel J. (red.), Ginekologia onkologiczna, Urban & Partner, Wrocław 2006, s.32
Nie można zapomnieć, iż cytologia eksfoliatywna dostarcza jedynie informacji
o morfologicznym stanie złuszczonych nabłonkowych komórek natomiast nic nie mówi
o stosunku nabłonkowej tkanki do podścieliska. Dlatego też rozpoznanie inwazyjnego raka
postawić można dopiero po histopatologicznym badaniu.47
Charakterystyka badanej grupy
Na potrzeby niniejszej pracy przebadano grupę 100 losowo wybranych kobiet,
mieszkanek miasta Łomża. Grupa ankietowanych była zróżnicowana wiekowo, a mianowicie
najstarsza z respondentek miała 62 lata, zaś najmłodsza 18.
Jeśli chodzi o kwestię wykształcenia ankietowanych kobiet, przeważająca większość
posiada wykształcenie średnie, najniższy odsetek respondentek posiadało wyłącznie
podstawowe wykształcenie.

Rys. 4. Wykształcenie ankietowanych kobiet
Źródło: Badania własne

47
Spaczyński M (red). Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy, diagnostyka i leczenie. Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne 2008, 11
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Rys. 5. Stan cywilny ankietowanych kobiet
Źródło: Badania własne
Wykres przedstawia stan cywilny respondentek. Wśród ankietowanych nie było
żadnej wdowy. Najwiekszy odsetek w badanej grupie stanowiły mężatki zaś najmniejszy
rozwódki.
Przeważająca większość ankietowanych mieszkanek miasta Łomża to osoby
bezrobotne. Niewielki odsetek posiada własna działalność gospodarczą (wykres 7). Z tego też
powodu ponad połowa badanych swoją sytuację ekonomiczną określiło jako przeciętną.
Wyniki badań własnych
Jak już wcześniej wspominano dla profilaktycznej walki z rakiem szyjki macicy
cytologiczne badania są nieodzowne. Kobiety powinny poddawać się jemu raz w ciągu roku.
Czy ankietowane kobiety poddawały się temu badaniu w ciągu ostatniego roku? Niestety
większość z nich blisko 70% nie robiło tego badania w zeszłym roku, z kolei w ciągu
ostatnich trzech lat już tylko 20% nie wzięło udziału w cytologicznym badaniu.

Rys. 6. Uczestnictwo respondentek w cytologicznym badaniu w ciągu ostatniego roku
Źródło: Badania własne
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Większość kobiet poddaje się badaniom cytologicznym, gdyż boją się ewentualnej
możliwości zachorowania na raka szyjki macicy. Równie istotnym powodem dla
respondentek jest dbanie o własne zdrowie. Taki sam odsetek ankietowanych uczęszcza na
omawiane badania z uwagi na otrzymane zaproszenie bądź namowę koleżanki.

Rys. 7. Powody niewykonywania cytologicznego badania przez respondentki
Źródło: Badania własne.

Wśród najczęściej wymienianych powodów nie poddawania się cytologicznym
badaniom respondentki wskazywały strach przed rakiem, o którym wolałyby nie wiedzieć
kobiety te wolą żyć w nieświadomości, aniżeli podjąć ewentualną walkę.
Aż 80% ankietowanych mieszkanek miasta Łomża może liczyć na wsparcie bliskich
osób podczas oczekiwania na wynik cytologicznego badania.

Rys. 8. Znajomość osoby chorej na raka szyjki macicy
Źródło: Badania własne.
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Rys. 9. Uczestnictwo respondentek w akcjach profilaktycznych
Źródło: Badania własne.

Rys. 10. Sens akcji profilaktycznych w opinii respondentek
Źródło: Badania własne.
Patrząc na dane na wykresie 9 i 10 można zaryzykować stwierdzenie iż działania
profilaktyczne mają sens. Uważa tak aż 80%, jednak pomimo tego 10% mniej deklaruje
swoje uczestnictwo w tego typu akcjach.
Wnioski




podczas pierwszego cytologicznego badania 1% kobiet uzyskuje dodatni wynik,
70% kobiet nie poddaje się cytologicznemu badaniu raz w roku, a 20% raz na trzy
lata,
wśród najczęściej wymienianych powodów nie poddawania się cytologicznym
badaniom respondentki wskazywały strach przed rakiem – 35%,
29




35% respondentek zna inną kobietę, która była chora na nowotwór szyjki macicy,
aby kobiety częściej poddawały się cytologicznym badaniom, wśród działań
profilaktycznych powinny znaleźć się takie, które eliminowałyby strach
przed chorobą. Należy podjąć wszelkie działania, aby uświadamiać kobietom, że raka
można wyleczyć, 80% respondentek widzi sens badań profilaktycznych.
Dyskusja

Cytologiczne badanie niewątpliwie stanowi jedną z najistotniejszych metod, które są
stosowane w profilaktyce nowotworu szyjki macicy. Łatwa dostępność do szyjki macicy
podczas diagnostycznych badań stwarza możliwość wczesnego wykrycia różnego rodzaju
patologii, a w głównej mierze przednowotworowych stanów.48
Bardzo duże znaczenie w profilaktyce nowotworu szyjki macicy przypada
przeprowadzaniu przesiewowych badań u kobiet seksualnych aktywnie. Właściwie
zaplanowany oraz zorganizowany program doprowadzić mógłby w naszym kraju do istotnego
spadku umieralności kobiet na nowotwór szyjki macicy.
Współcześnie postęp medycyny stwarza możliwość leczenia chorobowych stanów,
które do niedawna były uznawane za nieuleczalne. Aczkolwiek nie można zapominać iż, aby
móc je leczyć, trzeba je odpowiednio wcześnie rozpoznać. Możliwości takie daje nam właśnie
właściwie prowadzona cytologiczna diagnostyka rozmazów szyjki macicy.49
Najnowsze naukowe badania oraz osiągnięcia w różnych działach medycyny a także
biologicznych nauk pozwalają na weryfikację, usystematyzowanie oraz niejednokrotnie
ulepszenie wyników prac zespołu dr Paoanicolaou. W wyniku tego typu działań utworzono
nową cytologiczną klasyfikację chorób szyjki macicy, a mianowicie system Bethesda, który
pozwala na dokładną diagnozę chorobowych stanów szyjki macicy, właściwą różnicową
diagnostykę i w konsekwencji prawidłowy tok terapeutycznego postępowania.50
Profilaktyce sprzyja także wolna dynamika rozwoju tego typu nowotworu oraz duża
dokładność dotycząca wykrycia zmian. W początkowej fazie rozwoju nowotwór nie
powoduje żadnych dolegliwości, dlatego też istnieje możliwość wykrycia jego wykryć przy
udziale łatwej, skutecznej, taniej oraz niebolesnej metody, jaką stanowi cytologiczne
badanie.51
W Polsce aktualnie realizowany jest Narodowy Program Aktywnej Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy, który wzoruje się na działaniach profilaktycznych krajów, odnoszących
sukcesy w zmniejszaniu śmiertelności na omawiany rodzaj nowotworu. Ma on w głównej
mierze poprawić zgłaszalność kobiet na badania oraz zmienić fatalną sytuację dotyczącą
wykrywalności a także leczenia nowotworu szyjki macicy.
Przełomem w pierwotnej profilaktyce zmian łagodnych i nowotworowych
wywołanych przez genitalne typy wirusa HPV będzie szczepionka, wykazująca 100%
skuteczność. Skierowana jest ona przede wszystkim przeciwko zasadniczemu etiologicznemu
czynnikowi nowotworu szyjki macicy, jakim stanowią wirusy HPV. Jej globalne
zastosowanie przyczyniłoby się w znacznym stopniu do zmniejszenia zapadalności

48
Szamborski J, Diagnostyka raka szyjki macicy: histopatologia, cytologia, kolposkopia, PZWL, Warszawa
2001, s. 98-114
49
Czajkowska M., Rozmaz pochwowo – szyjkowy Papanicolaou [w:] Nasze Sprawy, OIPiP, Katowice 2004, nr
12, 29-31
50
Malarewicz A., Ilustrowana cytodiagnostyka ginekologiczna, Polska Oficyna Wydawnicza BGW , Warszawa
1994, 60;
51
Malarewicz A., Rokita W., Kolposkopia praktyczna, Blackhorse, Warszawa 2004, s. 15-19
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i umieralności na raka szyjki macicy.52
Cytologiczne badanie, które umożliwiło wykrycie wielu przypadków nowotworu
przedinwazyjnego, uznać należy za badanie ratujące życie.
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PIELĘGNOWANIE PACJENTKI PO MASTEKTOMII
Ewa Kopytek, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc - Woźniak
Streszczenie
Rak piersi jest jednym z najczęstszych schorzeń nowotworowych u kobiet.
Choroba wykryta we wczesnym stadium, jest dodatkowym procentem na lepsze
i skuteczniejsze wyleczenie.
Najczęściej stosowaną metodą leczenia jest zabieg operacyjny zwany mastektomią,
podczas której zostaje odjęta pierś wraz okolicznymi węzłami chłonnymi. Zabieg jest
niekiedy rozległy i powoduje u kobiet wiele niekorzystnych czynników psychicznych
i fizycznych.
Najczęściej chorują kobiety w okresie około menopauzalnym, gdyż w tym okresie
w życiu kobiety zachodzi wiele zmian fizycznych i psychicznych. Dolegliwości związane
z menopauzą współistnieją ze zmieniającą się sytuacją społeczną, ekonomiczną i rodzinną,
a chorobą nowotworową powoduje silne reakcje emocjonalne- lęk, niepokój oraz poczucie
zagrożenia. W pracy zostały zawarte wiadomości ogólne nt. epidemiologii, czynnika ryzyka,
skali TNM i metod leczenia oraz omówiono rehabilitację i metody ćwiczeń wykonywane w
pierwszych dobach po zabiegu mastektomii. Celem pracy było również pokazanie problemów
pielęgnacyjnych wynikających z następstwa po operacji.
Słowa kluczowe: rak piersi, mastektomia, rehabilitacja fizyczna i psychiczna
Title
Nursing care of patients after mastectomy
Abstract
Breast cancer is one of the most common malignant diseases in women.
The disease detected early, there is an additional percentage for the better and effective
cure.
The most common method of treatment is surgery called a mastectomy, in which the
breast is subtracted with regional lymph nodes. The treatment is extensive and sometimes
causes women psychological many unfavorable factors and individuals.
Most often get sick women about menopausal period, because in this period
a woman's life there are many physical and psychological changes. Related ailments with
menopause coexist with the changing situation in the social, economic and family, and cancer
causing strong reactions emocjonalne- fear, anxiety and insecurity. The work has included
general information on. Epidemiology, risk factors, TNM scale and methods of treatment and
rehabilitation are discussed and methods of exercise performed in the first days after the
mastectomy. The aim was also to show care problems arising from the consequences after the
operation.
Keywords: breast cancer, mastectomy, physical and psychological rehabilitation
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Szczególne postaci raka piersi
Rak piersi to nieprawidłowy rozplem komórek które wychodzą z jednego pnia.
Komórki zwiększają swoją liczne, tak więc struktura ich jest zmieniona. Ponadto dochodzi do
niszczenia prawidłowych struktur narządów w miejscu pierwotnej lokalizacji,
a w późniejszym czasie do nacieku i powolnego niszczenia sąsiednich tkanek. Tak więc są
one przenoszone do różnych miejsc w organizmie drogą krwionośną i limfatyczną.
Nowotwory dzielimy na łagodne i złośliwe. Złośliwe zmiany nazywane są rakiem
i w słownictwie medycznym jest określeniem nieprawidłowym.1
Wśród wielu czynników, które zwiększają powstawanie nowotworu piersi, możemy
zaliczyć:
 Wczesne rozpoczęcie miesiączkowania i zakończenie jego po 50 roku życia.
Całkowity czas trwania aktywności hormonalnej,
 Kobiety, nieródki i te, które rodziły po raz pierwszy po 30 roku życia, gdzie
ich ryzyko zachorowań zwiększa się o 2 do 5 razy,
 Liczba pełnych ciąż zakończona porodem,
 Poronienia samoistne i sztuczne mogą zwiększać ryzyko, gdyż działanie
progesteronu w drugiej fazie ciąży wpływa ochronnie,
 Długotrwała antykoncepcja doustna – powyżej 6 – 8 lat,
 Hormonoterapia zastępcza po menopauzie, trwająca powyżej 10 lat może
wywołać zwiększenie ryzyka zachorowalności na raka piersi. HTZ daje
kobiecie również korzyści takie jak zapobieganie miażdżycy i osteoporozie.2
 Łagodne choroby sutka przebiegające z proliferacją lub wewnątrz przewodowa
hiperplazja atypowa, nie zwiększają ryzyka. Powyżej 10 lat zmiana łagodna
daje wzrost ryzyka gdyż może się przekształcić w zmianę złośliwą,
 Zmniejszona aktywność fizyczna,
 Rodzinne występowanie raka piersi ( matka, siostra ) o 1,5 – 2 razy zwiększa
ryzyko. Największe ryzyko występuję u bliźniaczek jednojajowych,
 Przebyty rak piersi i obustronny rak piersi w rodzinie,
 Napromieniowanie okolicy piersi np. częste zdjęcia klatki piersiowej,
mammografia. Dawka promieniowania powyżej 9Gy przed 50 rokiem życia,
 Spożywanie alkoholu,
 Nadmierna ilość tłuszczów zwierzęcych w diecie,
 Otyłość – nadmierna synteza estrogenów,
 Palenie tytoniu,
 Uwarunkowania genetyczne - mutacja w obrębie genu BRAC1,
 Obecność nowotworu złośliwego innego narządu np. trzonu macicy, jajnika,
jelita grubego.3
Do oceny stopnia zaawansowania nowotworu piersi służy skala TNM, która
przedstawia się następująco: 4

1
Kordek R.: Co to jest nowotwór. Onkologia dla pielęgniarek (red) Jezierski A. Wydawnictwo Lekarskie PZPL
Warszawa 2005 rok, str. 11-28
2
Kuraś S.: Patologia. Wydawnictwo lekarskie. PZWL, Warszawa 2003, str. 109-112, 261-264
3
Jezierski A.: Najczęstsze nowotwory – objawy, rozpoznanie i leczenie. Onkologia podręcznik dla pielęgniarek.
Wydawnictwo Lekarskie PZPL. Warszawa 2005, str. 95-105
4
Mgr Elżbieta Walewska: Podstawy Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWLWarszawa 2006 rok, str. 358-363
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T- tumor (guz)
T0 – nie stwierdza się obecności guza pierwotnego
T1 – średnica guza do 2 cm
T2 – średnica guza od 2 do 5 cm
T3 – średnica guza powyżej 5 cm
T4 – każdy guz jest różnej wielkości, naciekający na ścianę klatki piersiowej
N – nodi lymphatici ( węzły chłonne)
N0 – węzły chłonne niepowiększone
N1 – węzły chłonne powiększone, ruchome względem podłoża
N2 – węzły chłonne powiększone nieruchome
N3 – nieruchome pakiety węzłów chłonnych
M - metastasis ( przerzuty )
M0 – brak odległych przerzutów
M1 - obecne przerzuty odległe

Zgodnie z podziałem Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnia się nowotwory
naciekające oraz nienaciekające. W obu tych przypadkach znajdują się nowotwory zrazikowe
i przewodowe. A przewodowy i naciekający dzielimy na postać specjalną:

Rak śluzowaty

Rak rdzeniasty

Rak brodawkowy

Rak cewkowy

Rak niesklasyfikowany5
Określenie typu ma swe znaczenie, gdyż ułatwia ocenę rokowania i podjęcie decyzji
o sposobie leczenia i dalszym leczeniu uzupełniającym.
Objawy raka piersi zależne są od zaawansowania choroby, a niewielkie zmiany
możemy wykryć jedynie przez badanie specjalistyczne. Dlatego każda z kobiet powinna
zwrócić szczególną uwagę na swoje piersi. Do objawów które mogą zaniepokoić należą:

wystąpienie asymetrii sutków, zmiany widoczne co do wielkości kształtu
i położenia

zaczerwienienie, zasinienie skóry i wciągnięcie skóry sutka

obrzęk lub owrzodzenie

wydzielina o charakterze surowiczym ropnym i krwistym

guzek wyczuwalny lub stwardnienie

powiększenie węzłów chłonnych pachowych

objawu „pomarańczowej skórki”.6

5

Stanisław Głuszek (red) : Chirurgia, Podręcznik dla studentów, wyd. I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008 str.
219
Brebowicz GH (red): Położnictwo i Ginekologia – tom II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
rok, str. 865- 873

6
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Każda kobieta która zauważy jakieś niepokojące objawy powinna udać się do lekarza w celu
jak najszybszego zdiagnozowania co zwiększy jej szanse na lepsze i skuteczne leczenie.
Metody leczenia chirurgiczne i uzupełniające
Leczenie chirurgiczne można zastosować już w wyłuszczeniu niewielkiej zmiany
i polega na miejscowym wycięciu guza, co pozwala na zachowanie sutka po niewielkim jego
zmienieniu.7
Do większych zabiegów jest zaliczana mastektomia- amputacja gruczołu piersiowego.
Mastektomia zmodyfikowana to zabieg polegający na usunięciu gruczołu piersiowego
z węzłami chłonnymi. Zazwyczaj usuwa się 1 i 2 piętro węzłów chłonnych, które leżą w linii
bocznej i poniżej mięśnia piersiowego mniejszego.8
Kolejną operacją jest mastektomia typu Pateya, która polega na usunięciu mięśnia
piersiowego mniejszego z zawartością dołu pachowego czyli 3 piętro węzłach chłonnych.
Zabieg typu Halsteda, polega na usunięciu piersi z mięśniem piersiowym większym
i mniejszym oraz zawartością dołu pachowego. Zabieg tego typu obecnie jest wykonywany
tylko w przypadku nacieku na mięśnie piersiowe. Występuje również poszerzona
mastektomia Halsteda, to metoda sposobem Urbana polegająca na usunięciu węzłów
chłonnych przymostkowych.9
Do najczęstszych powikłań po zabiegach operacyjnych zaliczamy:

wystąpienie krwiaków w miejscu operowania

krwawienie które obserwujemy w drenażu (duża ilość krwi)

zaleganie chłonki lub przesięku

zakażenie miejsca operowanego

obrzęki kończyny górnej.
Chemioterapia przedoperacyjna (neoadiuwentna lub indukcyjna) stosowana jest
w miejscu zaawansowania nowotworu mająca na celu zmniejszeniu masy guza, co pozwala
dalej na operacyjne usunięcie piersi- mastektomia.
Chemioterapia pooperacyjna (adiuwentowa), leczone tą metodą są kobiety u których
w badaniach histopatologicznych stwierdza się przerzut do węzłów chłonnych pachy.10
Następną metodą uzupełniającą po leczeniu operacyjnym może być radioterapia, którą
stosuję się w sytuacji wystąpienia przerzutów do węzłów chłonnych lub przy zabiegach
oszczędzających i guzach o znacznych rozmiarach. Stosowane może być jako leczenie
paliatywne u chorych mających przerzuty do kości lub ośrodkowego układu nerwowego, ma
na celu ograniczenie procesu nowotworowego i zmniejszeniu dolegliwości bólowych.
Hormonoterapia polega na podawaniu leków hormonalnych, dobierana jest
indywidualnie po wykonaniu badania wycinka guza. Leki będą inne u kobiet po menopauzie
a inne u kobiet miesiączkujących. Działania niepożądane jakie występują u kobiet leczonych
hormonami przed menopauzą to zaburzenia miesiączkowania, uderzenia gorąca i zwiększona
potliwość.11 A po menopauzie kobiety uskarżają się na bóle mięśni, kości oraz zaburzenie
7

Kapala W.: Chora po mastektomii. Magazyn Pielęgniarki i Położnej nr 3/2009r. str.18-19
Janina Markowska: Ginekologia onkologiczna Tom II, wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, Wrocław
2006 rok, str. 1043
9
Stanisław Głuszek (red) : Chirurgia, Podręcznik dla studentów, wyd. I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008 str.
219
10
Walden-Gałuszko K. Kaptacz A.: (red) Pielęgniarstwo opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo
lekarskie PZPL, Warszawa 2005
11
Janina Markowska: Ginekologia onkologiczna Tom II, wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, Wrocław
2006 rok, str. 1043
8
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mineralizacji kości przy dłuższym leczeniu. Bez względu na stan menopauzalny mogą
wystąpić zaburzenia ze strony układu krzepnięcia.
Opieka pielęgniarki nad pacjentką przed zabiegiem
Opieka pielęgniarki powinna być opieką holistyczną, obejmującą sferę somatyczną,
psychiczną, społeczną i duchową. Pielęgniarka należy do zespołu terapeutycznego w skład
którego wchodzi lekarz, psycholog, rehabilitant i wolontariuszka z Klubu Amazonek.
Wiadomości udzielane przez pielęgniarkę powinny być zgodne z aktualną wiedzą ale i jej
kompetencjami . 12
Pielęgniarka to osoba która poświęca dużo czasu i uwagi chorej, jest w stanie
wytłumaczyć niektóre niezrozumiałe kwestie. Każda czynność wykonywana przy chorej
powoduję niej niepokój, dlatego ważne jest wytłumaczenie etapu przygotowania do badania,
jak i do samego zabiegu. Przed mastektomią umożliwiony jest kontakt z rehabilitantem, uczy
on masażu kończyny górnej po stronie operowanej i ćwiczeń oddechowych torem
przeponowym i żebrowym, oraz naukę efektywnego kaszlu ze stabilizacją rany
pooperacyjnej.
W przeddzień operacji należy poinformować, że chora będzie miała pobraną krew na
badania laboratoryjne, wykonane RTG KL piersiowej, pomiary ciśnienia tętniczego krwi
i tętna krwi.
W przygotowaniu fizycznym istotnym elementem jest przygotowanie pola
operacyjnego, który przygotowuję się jak najpóźniej, czyli w przeddzień operacji, ale i na 1-2
godziny przed zabiegiem.
Pielęgniarka bezpośrednio przed zabiegiem powinna pamiętać o usunięciu protez
zębowych, stanowi to przeszkodę przy intubacji, usunięciu okularów, zdjęciu biżuterii
i zmyciu makijażu i lakieru z paznokci oraz aby chora oddała mocz. Jeśli pacjentka posiada
protezę kończyn górnych lub dolnych, odpinamy i pozostawiamy na sali chorej.
Pielęgniarka podaję premedykację zleconą przez lekarza anestezjologa.
Problemy pielęgnacyjne
Pierwszym i istotnym zadaniem pielęgniarki onkologicznej jest wysokie ułożenie
kończyny górnej po stronie operowanej. Ręka ułożona powinna być na wałku, poduszce lub
klinie, wysoko uniesiona ponad staw barkowy. Wysokie ułożenie pozwala na odpływ limfy
przez co zmniejsza obrzęk chłonny spowodowany usunięciem węzłów chłonnych.13
Opieka pielęgniarki w pierwszych godzinach skierowana jest na kontrolę parametrów
życiowych takich jak pomiar ciśnienia tętniczego i tętna krwi, które w pierwszych godzinach
kontrolowane są co 15-30 minut.
Kolejnym elementem opieki pielęgniarki nad chorą po mastektomii jest minimalizacja
bólu, który jest uciążliwym doznaniem , gdyż zabieg operacyjny jest duży i rozległy i opóźnia
czas leczenia i rehabilitacji. Naszym zadaniem jest obserwacja i ocena jakości bólu, według
zleceń lekarza podajemy leki przeciwbólowe w odpowiednich dawkach i godzinach.
Podawanie leków przeciwbólowych powinno być systematyczne co 4-6 godzin. 14

12

Walden-Gałuszko K. Kaptacz A.: (red) Pielęgniarstwo opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo
lekarskie PZPL, Warszawa 2005
13
Wojciech Kapała: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wydawnictwo Czalej, Lublin 2006 rok, Wyd. II str. 17-23, 3643, 50-60.
14
Mgr Elżbieta Walewska: Podstawy Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWLWarszawa 2006 rok, str. 358-363
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W opiece chorej w dobie zabiegu operacyjnego szczególną uwagę należy zwrócić na
opatrunek, ranę pooperacyjną i dren, który wyprowadzony jest z rany i jest to dren Redona
zakończony butelką co wymusza odpływ po przez ssanie.
Pielęgniarka opiekująca się, zna zasadę opróżniania drenu, a każda otrzymana ilości
wydzieliny jest odnotowywana i zliczana z każdego dyżuru. W pierwszych godzinach
wydzielina jest krwista a w kolejnych dobach zmienia się jej charakter jak i ilość. O każdej
uzyskanej ilości powiadamia lekarza.
W pierwszych godzinach po operacji mogą wystąpić nudności i wymioty
spowodowane znieczuleniem, chorej zapewniamy miskę nerkowatą, ligninę i obserwujemy
charakter treści wymiotów. Zapewniamy higienę jamy ustnej, płukaniem wodą lub roztworem
rumianku. I na zlecenie lekarza podajemy leki przeciwwymiotne . 15
W pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym zaczynamy powoli usprawniać chorą.
Pomoc nasza skierowana jest powolnym uruchamianie w łóżku poprzez siadanie i pionizację
w łóżku, prowadzenie ćwiczeń oddechowych , pomoc w toalecie ciała, nacieraniu pleców
spirytusem- zapobiega to powstaniu powikłań ze strony układu oddechowego . W pierwszych
dobach po zabiegu wdrażana jest rehabilitacja kończyny górnej po stronie operowanej, która
odbywa się przez wykwalifikowanego rehabilitanta. Zestaw ćwiczeń dobierany jest
indywidualnie dla chorej i trwa ok. 15 minut. Przed ćwiczeniami chora otrzymuje leki
przeciwbólowe.16
Rehabilitacja po zabiegu
Usprawnienie i rehabilitacja
Mastektomia to duży zabieg operacyjny powodujący ogromne spustoszenie w ciele
kobiety fizyczne i psychiczne. Po zabiegu dochodzi zazwyczaj do zmniejszenia siły
mięśniowej kończyny górnej po stronie operowanej, wystąpienie obrzęku limfatycznego,
obniżenie lub odwrotnie – umięśnienie barku. Dochodzić może do ograniczenia ruchomości
w rejonie obręczy barkowej, kręgosłupa oraz jego skrzywienia. Wszystkie wymienione
powikłania po zabiegu zmniejszają się w zależności od poszczególnych etapów rehabilitacji.
Wykonywane przez rehabilitanta są ćwiczenia czynne i masaż. Polega on na
manualnym uciskaniu lub pompie pneumatycznej. Chora jest pouczana aby sama
wykonywała masaż, pozwala na poprawę przepływu krwi żylnej i chłonki. Kończyna górna
po stronie operowanej powinna być rozluźniona, ułożona na klinie lub wałku wysoko ponad
staw barkowy. Masaż wykonujemy powierzchnią dłoni, polegającym na delikatnym
głaskaniu, należy zacząć od dołu pachowego i skończyć na dystalnej części ręki. 17
Zalecona technika, powoduję że w pierwszym etapie opróżniamy z chłonki naczynia
które są bliżej dołu pachowego co pozwala na znalezienie miejsca dla chłonki z części
dystalnej.
Natomiast masaż klasyczny nie jest polecany, gdyż powoduje rozgrzanie tkanek
i zwiększa wydzielanie chłonki, a to utrudnia odpływ i narastanie większego obrzęku.
U chorej po zabiegu może wystąpić mrowienie palców i bóle fantomowe.
Przy usprawnieniu chorej po zabiegu wszystkie ćwiczenia rehabilitacyjne powinny
wykonywane być przy pomocy leków przeciwbólowych.

15

Kapala W.: Chora po mastektomii. Magazyn Pielęgniarki i Położnej nr 3/2009r. str.18-19
Walden-Gałuszko K. Kaptacz A.: (red) Pielęgniarstwo opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo
lekarskie PZPL, Warszawa 2005
17
Mgr. Dyniewska. Magazyn pielęgniarki i położnej 12/2007 rok, str. 27
16

40

Postępowanie po wyjściu ze szpitala
Chora zobowiązana jest do kontynuowania ćwiczeń w warunkach ambulatoryjnych,
wysokiego ułożenia kończyny i oszczędnego trybu życia.
Każda kobieta po amputacji powinna wiedzieć, że:

unikać nadmiernego wysiłku

zakaz podnoszenia i noszenia ciężkich przedmiotów kiedy kończyna górna jest
opuszczona

unikania gwałtownych ruchów

nie może spać na stronie operowanej

unikać gorących kąpieli i opalania się na słońcu

pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna oraz pobierania krwi i podawania wlewów
dożylnych na kończynie operowanej

noszenia uciskowej bielizny, ciasnych biustonoszy, zegarków i biżuterii.18
Ważnym elementem w dochodzeniu do zdrowia psychicznego jest kontakt z osobą
która już przeszła mastektomię. (Klub Amazonek)
Metodologia
Badania przeprowadzone zostały w Mazurskim Centrum Zdrowia Pro- Medica
w Ełku, na oddziale Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Onkologicznej. Materiał badawczy
brany do analizy opierał się na historiach chorób, książkach ruchu chorych, protokołach
operacyjnych i wynikach badań histopatologicznych. Na podstawie tej dokumentacji
przeprowadzono badania retrospektywne które obejmują jeden rok tj. rok 2012. Ogółem
w ciągu 2012 roku wykonano dwadzieścia mastektomii.

Liczba mastektomi wykonanycg
w 2012r

Liczba Zabiegów Mastektomia w "Mazurskim Centrum Zdrowia
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Źródło: Badania własne.
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Mgr Elżbieta Walewska: Podstawy Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWLWarszawa 2006 rok, str. 358-363
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Podział administracyjny zabiegów wykonanych w
Szpitalu "Pro‐Medica" w Ełku w 2012r
Liczba przeprowadzonych zabiegow Mastektomii

13
7

Kobiety Miasto

Kobiety Wieś

Źródło: Badania własne.

Metody dalszego leczenia Kobiet po zabiegu
Chemioterapia

Radioterapia

Chormonoterapia

35%
41%

24%

Źródło: Badania własne.
Podsumowanie
Mastektomia jest zabiegiem dużym, powoduję zmiany w ciele kobiety i w sferze
psychicznej. Ważnym problemem dla całego zespołu terapeutycznego w skład którego
wchodzi pielęgniarka, jest odpowiednie przygotowanie psychiczne i fizyczne które procentuję
na cały okres leczenia przed i po operacyjnego.
Pielęgniarka opiekująca się chorą zwraca uwagę na całościową opiekę związaną
z problemami które już napotyka w pierwszych godzinach po zabiegu. Uwaga tu skierowana
jest na walkę z bólem. Czynności pielęgnacyjne jakie wykonuję pielęgniarka powinny być
wykonywane płynnie, manualnie sprawnie, aby dodatkowo chorej nie przysporzyć bólu
i dyskomfortu nie narażając na dodatkowy lęk i niepokój. Cały czas w trakcie opieki
wspieramy sferę psychiczną chorej, poprzez częste rozmowy, okazywanie empatii, kontakt
z osobą z Klubu Amazonek.
42

Psychika kobiety po zabiegu potrafi się zmienić, tłumacząc sobie brak atrakcyjności,
mniejszą sprawność i najczęściej popadają w depresję zamykając się same w sobie.
Pielęgniarka w pierwszych dniach po zabiegu, jest w stanie wytłumaczyć
i wyprowadzić z błędnego myślenia i tu ze strony pielęgniarki ważne jest aby do procesu
rehabilitacji psychicznej aktywnie włączyć najbliższą rodzinę np. męża i dzieci.
Pielęgniarka to osoba które jest w stanie dużo pomóc w całym procesie
od momentu przyjęcia do szpitala poprzez cały proces przygotowań przed zabiegiem
i pielęgnacji po nim.
Opieka jest całościowa- holistyczną i wymaga od pielęgniarki dużego doświadczenia
w swojej pracy ale także i szerzenia profilaktyki.
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WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA DIAGNOSTYKĘ I POSTĘPOWANIE
W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH GONADY ŻEŃSKIEJ
Iwona Mierzejewska, Zdzisław Szałkowski, Ewa Falkowska – Pijagin

Streszczenie
Nowotwory jajnika są chorobą charakteryzującą się największą śmiertelnością wśród
wszystkich nowotworów narządów rodnych kobiety. Wpływ ma na to przede wszystkim zbyt
późna wykrywalność nowotworu i skomplikowany proces leczenia. Samo umiejscowienie
jajników w miednicy mniejszej utrudnia zastosowanie niektórych metod leczenia
wykorzystywanych przy chorobach nowotworowych innych organów.
Najważniejszym czynnikiem prognostycznym dalszego leczenia nowotworów jajnika
jest szybka i prawidłowa diagnoza we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego
(FIGO).
Ważnym problemem diagnostyki i leczenia nowotworów jajnika jest wczesne
wykrywanie stanów zagrożenia procesem nowotworowym oraz wykrywanie stanów
zaawansowania rozwoju raka. Celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia tych
problemów, które są czynnikiem decydującym o szansach na życie kobiet z rozwijającym się
rakiem jajnika.1
Słowa kluczowe: gonada żeńska, rak jajnika, diagnostyka, pielęgnowanie
Title
Modern views on the diagnosis and management of cancer female gonads
Abstract
Ovarian tumors are disease characterized by the highest mortality rates of all cancers
among women's genital tract. Impact is first of all too late detection of cancer and complicated
treatment. The very location of the ovaries in the pelvic hinders the use of certain methods of
treatment used for cancers of other organs.
The most important predictor of subsequent treatment of ovarian cancer is fast and
correct diagnosis early clinical stage (FIGO).
An important problem diagnosis and treatment of ovarian cancer is the early detection
of malignancies threatening conditions and detecting the state of development of cancer. The
aim of this study is to show the importance of these issues which are crucial to the life
chances of women developing ovarian cancer.
Keywords: female gonad, ovarian cancer, diagnostics, nursing
Charakterystyka procesu nowotworowego
Rak jajnika jest jednym z najgroźniejszych nowotworów atakujących kobiety.
Z danych statystycznych mówiących o zapadalności na tę chorobę wynika,
1

ACOG Practice Bulletin, Postępowanie w guzach przydatków. Wytyczne postępowania klinicznego dla lekarzy
położników i ginekologów, „Ginekologia po dyplomie” 2009, tom 11, nr 2 (60)
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iż najczęściej występuje ona w krajach wysoko uprzemysłowionych. W głównej mierze
negatywny wpływ mają na to czynniki fizyczne i chemiczne dominujące w tych
środowiskach2. O wpływie środowiska może świadczyć niska zachorowalność Japonek
zamieszkujących w Japonii i wysoka Japonek zamieszkujących Stany Zjednoczonych.3
W latach 90-tych najwyższą zachorowalność na tego typu nowotwór odnotowano w krajach
skandynawskich, najniższą zaś w Japonii. Choroba ta dotyka w dużej mierze kobiet rasy
białej.4
W Polsce średnia rocznych zachorowań na raka jajnika wynosi średnio ponad 3000
przypadków z tego rokrocznie ponad 2000 przypadków są śmiertelnymi. Według statystyk
przeprowadzonych w roku 2008 r. w Wielkiej Brytanii częstotliwość występowania raka
jajnika w różnych częściach Europy, nie jest zbliżona i zróżnicowanie to waha się w
granicach 40% pomiędzy krajami z wysoką i niską zachorowalnością. Najwięcej przypadków
raka jajnika można zaobserwować w Europie Północnej do 17 przypadków na 100 000,
najmniej zaś w części Południowej 12 przypadków na 100 000.

Przyczyny występowania raka jajnika
Zachorowalność na raka jajnika w dużej mierze zależna jest od wieku pacjentek. Choć dotyka
on kobiet w każdym wieku, to właśnie wiek determinuję często możliwość rozwoju choroby.
Największą zachorowalność zaobserwowano u kobiet w wieku 60-64 lat. W dużej mierze
choroba ta dotyczy kobiet po 50 roku życia, oraz przed okresem menopauzalnym. Najwięcej
zgonów odnotowuję się przed 65 rokiem życia.5 Niebezpieczeństwo zachorowalności
zwiększają takie czynniki jak otyłość i palenie papierosów. zażywanie doustnych preparatów
regulujących owulację i stymulujących płodność.6
Objawy kliniczne nowotworu jajnika
Rak jajnika nazywany jest cichym zabójcą, gdyż powoduję on więcej zgonów niż inne
nowotwory narządów rodnych. Główna przyczyna tego stanu rzeczy leży w zbyt późnej
diagnostyce tej choroby. W początkowej fazie swojego rozwoju nie daję ona jednoznacznych
objawów, zaś w fazie późniejszej często są przypisywane innym dolegliwością. Ten „cichy
zabójcą” przez dłuższy okres rozwija się po kryjomu. Jego rozpoznanie następuję często
przypadkowo podczas rutynowej kontroli ginekologicznej. Aż u 2/3 pacjentek rak jajnika
wykrywany jest w II-IV stadium zaawansowania, stąd też wynika duża śmiertelność tego
nowotworu.7 Pierwszymi objawami wynikającymi zazwyczaj ze znacznego rozmiaru
guza powodującego już ucisk na inne organy są dolegliwości często mylone zespołem
jelita drażliwego, zapaleniem błony śluzowej żołądka, zapaleniem jelita grubego,
endometriozą. Pacjentki głównie skarżą się na dolegliwości, które można uznać za zaburzenia
funkcjonowania układu pokarmowego są to min: jak uczucie pełności, uczucie dyskomfortu
2

DiSaia P.J., Creasman W.T.(1999), Ginekologia onkologiczna, red. Sikorski R., tom II, Wydawnictwo Czelej,
Lublin.
3
Tarłowska L. (1983), Onkologia ginekologiczna, PZWL Warszawa
4
Tarłowska L. (1983), Onkologia ginekologiczna, PZWL Warszawa
5
Uzyskano dnia 30.04.2013 z sieci: ttp://onkoedu.pl/zeszyty/article/8024/chapter_3.html
6
Colombo N., Peiretti M., Parma G., Lapresa M., Mancari R., Carinelli S., Sessa C., Castiglione M, Rak jajnika
– nowo rozpoznany lub nawrotowy, „Ginekologia i Położnictwo, 2011, nr 4 (74).
7
Schorge J., Annekathryn M.D., Operacyjne zmniejszanie masy raka jajnika: przeszłość, teraźniejszość czy
przyszłość?, „ Ginekologia po dyplomie”,2010, tom 12, nr 6 (70)
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w jamie brzusznej, zaparcia, wzdęcia i okresowa niestrawność.8 Najbardziej
charakterystycznym objawem zaawansowanego raka jajnika jest wodobrzusze.(30%
pacjentek)
RODZAJE NOWOTWORÓW JAJNIKA I ICH KLASYFIKACJA
Zróżnicowana budowa morfologiczna i biologiczna jajnika sprawia, że jest to miejsce
rozwoju różnego rodzaju komórek rakowych trudnych do sklasyfikowania. W 1973 Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) sklasyfikowała nowotwory jajnika pod względem
histologicznym.9 Wobec tego podziału rozróżniamy następujące nowotwory jajnika:
I. Nowotwory nabłonkowe - są to nowotwory wywodzące się z nabłonka
pokrywającego jajnik. Stanowią najliczniejszą grupę nowotworów złośliwych wśród
wszystkich zmian zachodzących w jajniku - ok. 90% przypadków.
Wśród nowotworów nabłonkowych wyróżniamy:
- surowiczne
- śluzowe
-endometrialne
- jasnokomórkowe,
-pochodzące z komórek nabłonka przejściowego,
-płaskonabłonkowe,
-mieszane,
-niezróżnicowane,
-niesklasyfikowane.10
II. Nowotwory pochodzące z komórek płciowych i zrębu jajnika
Do nowotworów gonadalnych zaliczamy:
- potworniak
-rak zarodkowy
-dysgerminoma
-endodermal sinus tumor
-gonadoblastma11
III. Nowotwory pochodzące z komórek lipidowych
IV. Nowotwory pochodzące z pierwotnej komórki rozrodczej:
-rozrodczak
-guz pęcherzyka żółtkowego
-rak zarodkowych-poliembrioma
-nabłoniak kosmówkowy
-potworniaki
-guzy mieszane
V. Gonadoblasta
VI. Guzy sieci jajnika

8

Gerber J.(1997), Objawy kliniczne. Badania kliniczne., (red) Markowska J. Warszawa
DiSaia P.J., Creasman W.T.(1999), Ginekologia onkologiczna, red. Sikorski R., tom II, Wydawnictwo Czelej,
Lublin
10
Ochman K.(2006), Utrata heterozygotyczności loci sprzężonych z genami BRCA1
BRCA2 w rakach jajnika, Gdańsk
11
Tarłowska L. (1983), Onkologia ginekologiczna, PZWL Warszawa
9

47

VII. Guzy pochodzenia mezotelialnego
VIII. Guzy niepewnego pochodzenia
IX. Ciążowa choroba trofoblastyczna
X. Guzy tkanek miekkich niespesyficzne dla jajnika
XI. Chłoniaki
XII. Guzy niesklasyfikowane
XIII. Guzy przerzutowe
Diagnostyka raka jajnika
Pierwszym krokiem diagnostyki raka jajnika jest badanie podmiotowe. Opiera się ona
na gruntownym wywiadzie przeprowadzonym z pacjentką. Przede wszystkim ma ono na celu
zbadanie czynników ryzyka występowania nowotworu jajnika.12
Drugim krokiem jest badanie fizykalne które odbywa się na 3 etapach:
1.badanie fizykalne powłoki brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem węzłów
chłonnych
2.badanie fizykalne przeprowadzone przez pochwę
3.badanie fizykalne przeprowadzone przez odbyt
Poprzez badanie fizykalne pacjentki lekarz jest w stanie palpitacyjnie wykryć
nieprawidłowości w obrębie miednicy mniejszej. W przypadku ich występowania musi on
określić ich lokalizacje względem innych narządów, kształt i konsystencje.
Inne metody obrazowania nowotworów jajnika
 USG
 USG dopochwowe
 USG 3D
 Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 Stężenie markerów nowotworowych (CA 125)
 laparoskopia diagnostyczna13
LECZENIE NOWOTWORÓW JAJNIKA
Leczenie chirurgiczne
W chirurgii onkologicznej zastosowane leczenie zależne jest od wieku pacjentki
i złośliwości zmian. Zadaniem lekarza podczas operacji jest stwierdzić stopień
zaawansowania guza, a przy jego małej złośliwości umożliwić pacjentce dalszą prokreacje.
Operacje oszczędzające odbywają się wówczas, kiedy chirurg może stwierdzić łagodne
zmiany w jajniku.14
Dlatego też chora przed przystąpieniem do zabiegu musi być świadoma możliwości
wykonania pełnej operacji cytoredukcyjnej w przypadku wykrycia złośliwych zmian
nowotworowych.15
12
Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Postępowanie w guzach podejrzanych o
charakter złośliwy guzów jajnika u kobiet przed menopauzą, "Ginekologia i położnictwo", 2012 nr 2 (78).
13
Uzyskano dnia 15.05.2013 z sieci: http://docs6.chomikuj.pl /1375011137,PL,0,0, Laparoskopia-wdiagnostyce-....pdf
14
Tarłowska L. (1983), Onkologia ginekologiczna, PZWL Warszawa
15
Rekomendacje PTG dotyczące postępowania w guzach niezłośliwych i raku jajnika, "Ginekologia po
dyplomie", luty 2008
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Od diagnozy stopnia zaawansowania raka jajników w dużej mierze zależy rodzaj
podjętego działania chirurgicznego. Wyróżniamy następujące operacje jajnika niezbędne
w leczeniu procesu nowotworowego:
-operacje cytoredukcyjne16
Są to interwencje chirurgiczne które mają na celu całkowite wstrzymanie procesu
nowotworowego poprzez wycięcie przydatków, macicy, wyrostka robaczkowego
Operacje cytoredukcyjne są zabiegiem bardzo skomplikowanym wymagają zgranego
i doświadczonego zespołu specjalistów.
-wtórne operacje cytoredukcyjne
- operacje sprawdzające - "second look laparotomy"17
Operacje typu "secend look laparotomy" mają na celu sprawdzenie stanu procesu
chorobowego w jajniku. Przede wszystkim głównym zadaniem tego typu operacji jest
stwierdzenie lub wykluczenie procesów chorobowych w jamie brzusznej.
Radioterapia
Kolejnym krokiem w leczeniu chorych na nowotwory jajnika jest leczenie za pomocą
radioterapii. Metoda ta wykorzystuje promieniowanie jonizujące do sterylizacji komórek
nowotworowych, uniemożliwiając im tym samym dalszy rozwój w organizmie.18
Radioterapia przy leczeniu raka jajnika odgrywa rolę uzupełniającą i odbywa się po
operacji cytoredukcyjnej. Znacznym problemem w tego typu leczeniu nowotworów jajnika
jest jego ograniczona promienioczułość, która jest zależna od stopnia zaawansowania
nowotworu. Przyjmuję się, że im wcześniejsza postać nowotworu tym większa jego czułość.
Leczenie promieniowaniem jonizującym ma też zastosowanie w medycynie
paliatywnej. Leczenie to jest przeprowadzane u pacjentów ze wznowioną chorobą
nowotworową po wyczerpaniu możliwości związanych z leczeniem chemioterapią. Głównym
celem radioterapii w tej sytuacji jest zmniejszenie dolegliwości bólowych pacjenta.19
Hormonoterapia
W przypadku raka jajnika tradycyjne leczenie opiera się na operacji cytoredukcyjnej
z zastosowaniu leczenia uzupełniającego przeważnie w postaci chemioterapii. Leczenie
chorych terapią hormonalną nie jest metodą powszechną. Stosuję się ją w przypadkach
nawrotów chorobowych.20 Hormonoterapia znalazła też swoje zastosowanie w leczeniu
paliatywnym, gdyż znacznie obniża dolegliwości bólowe nie wywołując przy tym skutków
ubocznych.21
Wśród środowisk ginekologicznych i onkologicznych istnieją duże rozbieżności co do
skuteczności i potrzeb stosowania Hormonalnej Terapii Zastępczej w leczeniu guzów
16

Emerich J.(1996), Nowoczesne metody diagnostyczno-lecznicze u chorych na raka jajnka ze szczególnym
uwzględnieniem pooperacyjnej chemioterpii dootrzewnej przy zastosowaniu wszczepialnych cewników,
Gdańsk.
17
Emerich J.(1996), Nowoczesne metody diagnostyczno-lecznicze u chorych na raka jajnka ze szczególnym
uwzględnieniem pooperacyjnej chemioterpii dootrzewnej przy zastosowaniu wszczepialnych cewników,
Gdańsk.
18
Kornafel J.(2011), Wprowadzenie do specjalizacji z ginekologii onkologicznej,
Podstawy radioterapii nowotworów, Warszawa
19
Tarłowska L. (1983), Onkologia ginekologiczna, PZWL Warszawa
20
Emerich J.(1996), Nowoczesne metody diagnostyczno-lecznicze u chorych na raka jajnka ze szczególnym
uwzględnieniem pooperacyjnej chemioterpii dootrzewnej przy zastosowaniu wszczepialnych cewników, Gdańsk
21
Uzyskano dnia 10.05.2013 z sieci:http://www.termedia.pl/Zastosowaniehormonoterapii-w-ginekologiionkologicznej-i-terapii-raka-piersi,4,14747,1,0.html
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przydatków. Zwolennicy tej metody uważają że niedobór estrogenów źle wpływa na stan
ogólny kobiety po operacji cytoredukcyjnej. Zaburzenia mogą dotyczyć układu naczyniowo –
ruchowego, zaniku narządu rodnego i rozwoju osteoporozy.22 Przeciwnicy tego sposobu
leczenia uzupełniającego są zadania, że przyczynia się ono do nawrotów choroby.23
Chemioterapia
Chemioterapia polega na leczeniu cytostatykami, czyli związkami, które niszczą
komórki. Obecnie jest to najczęściej wykorzystywany sposób w walce z rakiem jajnika.24
Zasadność stosowania chemioterapii można sklasyfikować według następujących założeń:
-leczenie stanów zaawansowanych raka jajnika mający charakter pierwotny lub
paliatywny –leczenie wstępne mające na celu zmniejszenie masy guza
-leczenie uzupełniające następujące po operacji cytoredukcyjnej lub też połączone
z radioterapią25
Obecnie przyjmuje się różne schematy chemioterapii, które uzależnione są głównie od
stanu ogólnego pacjentki, stopnia zaawansowania nowotworu i jego oporności na cytostatyki.
W przypadku wznów raka jajnika chemioterapia ma istotne znaczenie, gdyż wówczas można
określić pacjentki oporne na wcześniejsze leczenie cytostatykami i zastosować nowe
schematy chemioterapii. Pod względem leczenia chemioterapią pacjentki można podzielić na
:-oporne na platynę – w trakcie terapii guz nie uległ remisji, lub tez uległ powiększeniu niewrażliwe na platynę – ponowny nawrót choroby w odstępie 6 miesięcy od ostatniej
chemioterapii
-częściowo wrażliwe na platynę – nawrót chorobowy nastąpił w okresie 6-12 miesięcy od
ostatniej chemioterapii
-wrażliwe na platynę – nawrót nastąpił po 12 miesiącach od ostatniej chemioterapii26
MONITORING PO LECZENIU I CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE
Rak jajnika ze względu na duże możliwości przerzutowe jest nowotworem bardzo
trudnym do leczenia i właściwie nigdy nie można powiedzieć że został on w pełni
wyeliminowany. Pacjentki po przebyciu serii zabiegów ratujących życie są pod ścisła
kontrolą lekarską. Ten typ nowotworów charakteryzuję dużą częstotliwością wznów
po pierwotnym leczeniu sięgającą aż 70%.
Nowotwory jajnika są najniebezpieczniejszą choroba układu rodnego kobiety.
Ze względu na uśpiony pod względem objawów okres inkubacji choroby często jest ona
diagnozowana w zaawansowanych stadiach rozwoju. Ma to ogromny wpływ na odsetek
przeżyć 5 letnich. Im mniejszy stopień zaawansowania tym większe rokowania na przeżycie.

22

Miller D.S., Czy kobiety leczone z powodu raka jajnika lub endometrium mogą stosować hormonalną terapie
zastępczą, "Ginekologia po dyplomie",2002, tom 4 nr 2.
23
Miller D.S., Czy kobiety leczone z powodu raka jajnika lub endometrium mogą stosować hormonalną terapie
zastępczą, "Ginekologia po dyplomie",2002, tom 4 nr 2.
24
KordekR., Jassema J.,Krakowski M., Jeziorski A.(2006) Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy,
Grupa via media
25
Markowska J.( 1997), Rak jajnika, PZWL, Warszawa
26
Rekomendacje PTG dotyczące postępowania w guzach niezłośliwych i raku jajnika, "Ginekologia po
dyplomie", luty 2008
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Tabela 4. Wykrywalność i 5-letnia przeżywalność przy poszczególnych stopniach
zaawansowania klinicznego raka jajnika
Stopień
Liczba
5-letni okres przeżycia %
Ia
845
83,6
Ib
188
79,3
Ic
606
73,1
IIa
140
64,6
IIb
272
54,2
IIc
336
61,3
IIIa
171
51,7
IIIb
366
29,2
IIIc
1903
17,7
IV
1291
14,3
Źródło: DiSaia P.J., Creasman W.T.(1999), Ginekologia onkologiczna, red. Sikorski R., tom
II, Wydawnictwo Czelej, Lublin.
Prognozy przeżywalności pacjentek z rakiem jajnika zależą też w dużej mierze od
zastosowanego leczenia pierwotnego. Przyjmuję się że leczenie radykalne i konsolidacyjne
wydłuża okres przeżywalności pacjentek.27 Pomimo zastosowania nowych leków i metod
leczenia rak jajnika nadal jest chorobą cechującą się niską wykrywalnością i dużą
umieralnością.
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CHOROBY ŁAGODNE I NOWOTWORY GRUCZOŁU SUTKOWEGO
- WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA ETIOPATOGENEZĘ,
DIAGNOSTYKĘ I POSTĘPOWANIE
Wiesława Pawłowska, Zdzisław Szałkowski, Ewa Falkowska – Pijagin, Elżbieta Jankowska

Streszczenie
Nowotwory wykrywane wcześniej nie tylko wiążą się z lepszym rokowaniem, ale i ich
leczenie jest tańsze. Obecnie dzięki wczesnej diagnostyce część kobiet pokonuje raka we
wczesnym jego stadium, a postęp w nauce daje nadzieję na odkrycie skuteczniejszych metod
leczenia, które będą niszczyły nowotwór bez uszkodzenia zdrowych tkanek. Obok postępów
naukowych i medycznych istotną rolę odgrywa rzetelna informacja, dlatego bardzo ważna jest
edukacja zdrowotna kobiet.
Celem pracy jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących chorób
łagodnych i nowotworów gruczołu sutkowego w sposób rzetelny i zrozumiały. Praca zawiera
informacje na temat choroby ze strony medycznej, przedstawiając epidemiologię, etiologię,
czynniki ryzyka, najważniejsze objawy, diagnostykę oraz metody leczenia. W pracy opisano
zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentką przygotowywaną do zabiegu amputacji gruczołu
sutkowego oraz opiekę nad pacjentką w okresie pooperacyjnym.
Słowa kluczowe: nowotwór, diagnostyka, profesjonalna opieka
Title
Mild disease and mammary tumors - contemporary views on the etiology,
diagnosis and management
Abstract
Cancers detected in advance not only associated with a better prognosis, but their
treatment is cheaper. Now, thanks to the early diagnosis of some women beat cancer at its
early stages, and progress in science gives hope for finding more effective treatments that will
destroy tumors without damaging healthy tissue. In addition to medical and scientific progress
plays an important role reliable information, which is why it is very important women's health
education.
The aim of the study is to provide key information on diseases and benign tumors of
the mammary gland in a fair and understandable. Work includes information about the disease
from the medical, presenting epidemiology, etiology, risk factors, the most important
symptoms, diagnosis and treatments. This paper describes the principles of nursing care for
the patient in preparation for surgery amputation of the mammary gland and care for the
patient in the postoperative period.
Keywords: cancer, diagnosis, and professional care
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Choroby łagodne gruczołu sutkowego
Mastodynia
Mastalgia, czyli ból sutka, obrzmienie i wzmożenie napięcia sutków występuje
w drugiej połowie cyklu miesiączkowego, trwa co najmniej 4 dni. Dolegliwości ustępują
bezpośrednio po miesiączce. Ogólny podział uwzględnia dwie grupy: bolesność występująca
cyklicznie (okresowo) oraz niecyklicznie i nie ma ona związku z fazą cyklu miesięcznego.
Ból może mieć charakter ciągły lub przerywany. 1
Leczenie zależy od nasilenia dolegliwości bólowych. Stosuje się dietę bezsolną, leki
przeciwbólowe a w uzasadnionych przypadkach hormonoterapię.
Torbiel
Torbiel jest to guzek elastyczny, nie zawsze dobrze ograniczony, leżący czasem
w głębi miąższu sutka, wzrasta dość szybko i może powodować ból. Torbiele sutka
rozpoznawane są przez kobiety około 40-stego roku życia w czasie samokontroli piersi jako
guz. Torbiele są zwykle mnogie, małe, niebadane palpacyjnie (mikrotorbiele).
Farmakologiczne leczenie torbieli ma na celu usunięcie zaburzeń hormonalnych jako
przyczyn tych zmian i zapobieganie powstawaniu nowych torbieli.2
Gruczolakowłókniak
Gruczolakowłókniaki są łagodnymi zmianami sutka, występującymi u około 10%
kobiet. Mogą występować w każdej grupie wiekowej. Wyróżnia się następujące odmiany
w zależności od ułożenia struktur gruczołowych:
wokółkanalikową, gdy tkanka łaczna uwypukla się w przestrzenie nabłonkowe,
wewnątrzkanalikową, gdy utworzone są regularne konfiguracje gruczołowe
w postaci uciśniętych długich przewodów.
U około 35 % dziewcząt stwierdza się mnogie gruczolakowłókniaki, co jest nazwane
gruczolakowłókniakowatością.3
Gruczolakowłókniaki można różnicować z torbielami wykonując badanie USG
i biopsje cienkoigłową. Gruczolakowłókniaków nie uważa się za zmianę przednowotworową.
Niektóre z nich mogą zanikać samoistnie.
Brodawczak
Brodawczak wewnątrzprzewodowy jest to niewielki, łagodny guz, rozwijający się
wewnątrz przewodu wyprowadzającego, tuż za brodawką sutkową. Objawem brodawczaka
jest wyciek z brodawki surowiczo-krwistego lub wodnistego płynu.
Średnia wieku kobiet, u których występują brodawczaki wynosi 40 lat. Oprócz
samoistnego surowiczo-krwistego wycieku mogą objawiać się w postaci guzka oraz
wciągnięcia brodawki sutkowej. Zalecane jest chirurgiczne wycięcie przewodu objętego
chorobą oraz badania mikroskopowe usuniętych tkanek w celu różnicowania między
1

Kułakowska A. Niwińska A. Choroby łagodne, zmiany zwyrodnieniowe i zaburzenia rozwoju sutka.
Nowotwory. 1995
2
Kułakowska A. Niwińska A. Choroby łagodne, zmiany zwyrodnieniowe i zaburzenia rozwoju sutka.
Nowotwory. 1995
3
Kułakowska A. Niwińska A. Choroby łagodne, zmiany zwyrodnieniowe i zaburzenia rozwoju sutka.
Nowotwory. 1995
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brodawczakami a rakiem brodawkowatym. 4
Guz liściasty
Guz liściasty to nowotwór włóknistonabłonkowy charakteryzujący się różnorodnym
spektrum obrazów histologicznych. Niezłośliwy guz liściasty trudno jest odróżnić
od gruczolakowłókniaka. Guz liściasty może po wielu latach ulec przemianie w mięsaka.
Mastopatia – zwyrodnienie włóknisto-torbielowate
Mastopatia – zwana inaczej dysplazją sutka występuje u około 50% kobiet.
Jest łagodną nienowotworową zmianą, w której w całej piersi lub jej części wyczuwa się
dobrze ograniczony guzek lub zgrubienie gruczołu piersiowego, któremu towarzyszy ból,
napięcie i nadwrażliwość piersi na dotyk. U kobiet przed menopauzą najczęstszym objawem
dysplazji jest obustronny ból, zależy on od fazy cyklu, która związana jest ze zmiennym
stężeniem hormonów. Leczenie polega na dobrze dopasowanym biustonoszu w celu
unieruchomienia sutków. Zalecane jest zmniejszenie ilości tłuszczów. Stosowanie doustnej
antykoncepcji może zmniejszyć dolegliwości bólowe, a także w okresie przedmiesiączkowym
niesterydowych leków przeciwzapalnych.5
Choroba Pageta
Jest to choroba rozwijająca się z nabłonka podbrodawkowych przewodów mlecznych.
Choroba Pageta objawia się zmianami skóry brodawki, która staje się obrzęknięta, pokrywa
się żółtymi łuseczkami i małymi pęcherzykami. Obraz przypomina przewlekły wyprysk.
Z czasem tworzy się pod brodawką typowy guzek rakowy.
Leczenie polega na miejscowym wycięciu w okresach skórno-przedinwazyjnych,
usunięciu samego gruczołu, gdy utworzy się guzek w sutku obok zmian w skórze, usunięciu
sposobem Pateva lub Halsteda, gdy zmienione są węzły pachy.6
Rak gruczołu sutkowego
Epidemiologia
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (23%)
i najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu (14%), a pacjentki chorujące z tego powodu
stanowią 34 % kobiet żyjących z nowotworami. Choroba ta najczęściej występuje po
menopauzie, czyli ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. W Polsce żyje około
55000 kobiet z tym rozpoznaniem. Rak piersi u mężczyzn występuje bardzo rzadko. Zaledwie
4-8 % raków piersi może być wynikiem dziedzicznych mutacji, pozostałe są następstwem
sporadycznych mutacji w komórkach somatycznych. W wymiarze populacyjnym można
osiągnąć nawet 40% zmniejszenie umieralności, jednak jest to uwarunkowane masowym
udziałem w badaniach przesiewowych.7
4
Jakubowski W. Atlas sonomammograficzny – ultrasonografia praktyczna, Wydawnictwo Medyczne
MAKMED, Gdańsk 1997
5
Kułakowska A. Niwińska A. Choroby łagodne, zmiany zwyrodnieniowe i zaburzenia rozwoju sutka.
Nowotwory. 1995
6
Milewicz A. - Niezłośliwe choroby gruczołu sutkowego. Od patogenezy do terapii. Medycyna po dyplomie.
1995
7
Koszarowski T. Kułakowski A. Lewiński T. - Chirurgia Onkologiczna, PZWL Warszawa 1981
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Czynniki ryzyka
Czynnikiem ryzyka, który znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania jest
obecność mutacji genu BRCA1 na długim ramieniu chromosomu 17 lub genu BRCA2 na
długim ramieniu chromosomu 14.8

Wiek

Region geograficzny

Czynniki reprodukcyjne oraz wiek pokwitania i przekwitania
Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia raka piersi jest stosowanie
hormonalnej terapii zastępczej. Upowszechnienie wyników badania The Million Women
Study w Stanach Zjednoczonych spowodowało gwałtowne zmniejszenie stosowania przez
kobiety hormonalnej terapii zastępczej, co prawdopodobnie przyczyniło się również
do skokowego spadku zachorowalności i umieralności z powodu raka piersi.9
Łagodne zmiany piersi – u kobiet, u których wykryto atypową hiperplazję nabłonkową
stwierdza się około 4-5 -krotny wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi w porównaniu
z kobietami bez żadnych zmian w gruczole mlekowym.10
Objawy kliniczne
Najczęstszym objawem raka piersi jest guz, który często wykrywa sama chora. Guz
jest zwykle dość twardy, czasami ma nierówną powierzchnię i na ogół dobrze wyczuwalne
granice. Do innych objawów należą zmiany w obrębie skóry i brodawki, ból, powiększenie
okolicznych węzłów chłonnych oraz objawy związane z przerzutami w odległych narządach.
Ból rzadko towarzyszy pierwotnej zmianie w piersi. Niewielka grupa chorych
w wywiadzie podaje odczuwanie dyskretnych dolegliwości w okolicy guza piersi.
Powiększenie pachowych węzłów chłonnych po stronie guza jest częstym objawem,
a niekiedy występuje bez obecności zmiany w piersi. W przypadkach, gdy zmiany w piersi
nie są widoczne również w MMG, pomocne może być badanie za pomocą rezonansu
magnetycznego. Powiększenie węzłów nadobojczykowych świadczy o zaawansowanej
chorobie.11
Diagnostyka raka gruczołu sutkowego
Współczesne techniki diagnozowania oparte na regularnie prowadzonych przez
kobiety samobadaniu piersi pozwalają na wczesne wykrycie choroby na etapie kiedy można
ją wyleczyć.
Badanie podmiotowe – wywiad
Badanie przedmiotowe - palpacyjne
Biofizyczne metody diagnostyczne
 Ultrasonografia
 Mammografia
 Tomografia komputerowa
 Rezonans magnetyczny

8
Kordek R. Woźniak L. Biernat W. Nowotwory – zarys Patologii Onkologicznej, Akademia Medyczna w Łodzi,
Katedra Onkologii, Zakład Patologii Nowotworów, Łódź 2001
9
tamże
10
Sajdak S. - Diagnostyka i terapia niezłośliwych chorób gruczołu sutkowego, Medycyna Praktyczna,
ginekologia i położnictwo, 2005
11
Krzakowski M. Onkologia kliniczna T I, BORGIS Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2006
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 Biopsja cienkoigłowa
 Biopsja gruboigłowa
Postępowanie lecznicze
Leczenie chirurgiczne
W leczeniu nowotworów litych rola chirurga i leczenia chirurgicznego pozostaje
wiodąca. Nadal aktualna jest zasada, że rozpoznanie bardzo wielu nowotworów stanowi
wskazanie do leczenia chirurgicznego. Chirurgia jest metodą leczenia miejscowego.
Operacyjnie wyleczyć można tylko tych chorych, u których choroba jest ograniczona
do tkanki, z której się wywodzi nowotwór, lub do jednego narządu i ewentualnie
do regionalnych węzłów chłonnych.12
Najprostszym zabiegiem diagnostycznym przy podejrzeniu nowotworów układu
chłonnego jest pobranie węzła chłonnego. Operacje diagnostyczne są wykonywane często
u kobiet, u których badaniem mammograficznym i USG stwierdzono zmiany, wymagające
weryfikacji mikroskopowej. Stosowane standardowo próby pobrania materiału do badania
metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej lub gruboigłowej nie zawsze pozwalają na
ustalenie jednoznacznego rozpoznania.
Leczenie oszczędzające
Określenie „operacje oszczędzające” zostało spopularyzowane przy leczeniu raka
piersi jako metoda, która pozwala uzyskać wyleczenie przy pozostawieniu zajętego narządu.
Operacje oszczędzające zwykle są częścią leczenia skojarzonego, które składa się z leczenia
chirurgicznego i radioterapii, a często również dodatkowej chemioterapii lub
hormonoterapii.13
Leczenie radykalne
Podstawowymi metodami radykalnego leczenia chirurgicznego są:
zmodyfikowane radykalne odjęcie piersi (amputacja) z zachowaniem
mięśni piersiowych sposobem Pateya
doszczętne radykalne odjęcie piersi sposobem Halsteda.
Operacja sposobem Halsteda jest wykonywana jedynie w przypadkach naciekania
mięśnia piersiowego. 14
-

Leczenie odtwórcze
Operacje odtwórcze polegają na przywróceniu fizycznego stanu przedoperacyjnego
okolicy operowanej. Pierwotne operacje odtwórcze wykonuje się najczęściej po radykalnym
leczeniu raka piersi. Wykonywane zabiegi odtwórcze można podzielić na trzy rodzaje:
z wykorzystaniem tkanek własnych chorego,
z użyciem protez z tworzywa sztucznego,
z połączeniem obu metod.
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Radioterapia
Radioterapia jest obok chirurgii i leczenia systemowego jedną z podstawowych metod
leczenia raka piersi. Znajduje ona zastosowanie we wszystkich stopniach zaawansowania i na
prawie wszystkich etapach leczenia tego nowotworu, począwszy od postaci
przedinwazyjnych aż do paliatywnego napromieniania odległych przerzutów.15
Niszczone są komórki nowotworowe i prawidłowe, znajdujące się w całej objętości
napromienianego bloku tkanek.

Teleterapia – polega na krótkich codziennych sesjach napromieniowania przez okres
około 5 tygodni.

Brachyterapia – metoda polegająca na bezpośrednim napromieniowaniu zmiany
nowotworowej, gdzie źródło promieniowania jest umieszczone w samym guzie lub
jego okolicy.
Radioterapia jest metodą bezpieczną, ale nie jest ona całkowicie pozbawiona działań
niepożądanych. Wyróżnia się powikłania wczesne, które pojawiają się w trakcie radioterapii
i do trzech miesięcy po jej zakończeniu. Trwają stosunkowo krótko i są odwracalne.
Druga grupa to powikłania późne, które mogą wystąpić w okresie kilku do kilkunastu
miesięcy po napromienianiu.16
Chemioterapia
Chemioterapia działa poprzez niszczenie intensywnie dzielących się komórek, takich
jak komórki nowotworowe. Oprócz komórek nowotworowych niszczy ona także prawidłowo
dzielące się komórki organizmu.17
U kobiet chorych na raka piersi chemioterapia zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i jej
rozsiewu, czyli rozprzestrzeniania się do innych części organizmu. Zwiększa przez to również
szanse odległego przeżycia. Nie wszystkie chore z rozpoznaniem wczesnego raka piersi
wymagają chemioterapii. Chemioterapia uzupełniająca rozpoczynana jest zwykle po leczeniu
operacyjnym. Chemioterapia najczęściej podawana jest drogą dożylną w postaci powolnych
iniekcji lub wlewów kroplowych. Chemioterapia podawana jest w cyklach. Samo leczenie
trwa od jednego do kilku dni. Poszczególne cykle dzieli od siebie 3-4 tygodnie przerwy.
Hormonoterapia
Hormonoterapia to leczenie stosowane u chorych, u których stwierdzono obecność
receptorów hormonalnych w komórkach nowotworowych.
Celem takiego leczenia jest zmniejszenie wpływu hormonów na wrażliwe komórki
nowotworowe.18
Rodzaje hormonoterapii.
Antyestrogeny, ich działanie polega na zablokowaniu łączenia się estrogenów z ich
receptorami w komórce nowotworowej, a tym samym zahamowaniu wzrostu
nowotworu. Leki te stosowane są u chorych przed jak i po menopauzie. Czas trwania
leczenia wynosi pięć lat.
Inhibitory aromatazy, działanie tych leków polega na zahamowaniu przekształcenia
androgenów do estrogenów, czego skutkiem jest obniżenie poziomu estrogenów
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w organizmie.
Supresja jajników czyli zahamowanie funkcji jajników prowadzące do ograniczenia
produkcji estrogenów. Istnieją dwie formy zahamowania funkcji jajników:
przejściowa, wywołana farmakologicznie. Optymalny czas leczenia wynosi
co najmniej dwa lata. Druga forma to trwała supresja jajników (chirurgiczna
lub radiologiczna). 19

Immunoterapia
Immunoterapia polega na wykorzystaniu mechanizmów układu odpornościowego
do eliminacji komórek nowotworowych. Jedyną metodą immunoterapii jest podawanie
przeciwciał monoklonalnych, skierowanych przeciwko antygenom nowotworowym, które
mogą nasilać odpowiedź immunologiczną gospodarza lub hamować rozwój nowotworu przez
blokowanie czynników wzrostu nowotworu.
Terapia ta jest terapią biologiczną i nie powoduje objawów ubocznych. Korzyść
kliniczną odnoszą pacjentki, których komórki nowotworowe wykazują obecność cząsteczek,
przeciwko którym mogą być aktywne ciała monoklonalne.20
Opieka pielęgniarska
Przygotowanie pacjentki do zabiegu
Przygotowanie psychiczne
Po przyjęciu na oddział z rozpoznaniem raka piersi ważnym elementem
dla pielęgniarki jest poznanie pacjentki. Pielęgniarka zapoznaje się z dokumentacja
medyczną, a następnie przeprowadza rozmowę, obserwuje reakcję pacjentki. Po zakończeniu
wywiadu pielęgniarka analizuje pozyskane informacje i ustala hierarchię potrzeb pacjentki,
dzięki czemu będzie mogła ustalić kolejność ich rozwiązywania.
Wszystkie te obawy wiążą się z częstym występowaniem depresji, dlatego pierwszym
i najważniejszym zadaniem pielęgniarki jest zapewnienie komfortu psychicznego chorej.21
Przygotowanie fizyczne
Ważnym elementem w przygotowaniu fizycznym do zabiegu jest zwrócenie uwagi na
stan odżywienia chorej, ponieważ częstym zjawiskiem jest niedożywienie. Do tego stanu
może przyczynić się rozwijająca się choroba nowotworowa. Konsekwencją niedożywienia
mogą być między innymi zaburzenia gojenia się ran pooperacyjnych lub zespoleń
chirurgicznych. Zwiększa się także ryzyko wystąpienia zakażeń i odleżyn. Zadaniem
pielęgniarki jest ocena stanu odżywienia chorej.
Do zadań pielęgniarki w przygotowaniu pacjentki do zabiegu należy również
przygotowanie pola operacyjnego.

19
20
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Opieka nad pacjentką w okresie pooperacyjnym
Po zabiegu operacyjnym pielęgniarka kontroluje podstawowe parametry życiowe
(ciśnienie, tętno, oddech), diurezę, zwalczanie bólu, kontrolę wystąpienia
niebezpiecznych objawów, takich jak wymioty, które zagrażają zachłyśnięciem. Ważna jest
również kontrola świadomości chorej, czy jest ona w pełni wybudzona, czy ciągle śpi, ale
reaguje na bodźce słowne i czuciowe, czy też nie reaguje na te bodźce. Taki stan może
świadczyć o wystąpieniu krwotoku bądź wstrząsu hipowolemicznego. Kontrolę ciśnienia
i tętna w pierwszym okresie pooperacyjnym pielęgniarka powinna wykonywać w ustalonych
regularnych odstępach czasowych np. co 15 minut, później co 2-3 godziny, na kończynie
przeciwnej do strony operowanej.
Do zadań pielęgniarki należy również dbanie o komfort psychiczny pacjentki. Okres
pooperacyjny powinien przebiegać w atmosferze spokoju i ciszy.
Zadaniem pielęgniarki jest systematyczna podaż leków przeciwbólowych, zleconych
przez lekarza oraz natychmiastowe reagowanie na objawy zgłaszane przez chorą
ustnie bądź manifestowanie inaczej niż ustnie, mogące świadczyć o doznaniach bólowych
(wzrost ciśnienia, przyspieszenie tętna, przebiegające z przyspieszeniem i spłyceniem
oddechu oraz tendencja do ograniczania ruchów całego ciała).
Opieka pielęgniarska obejmować będzie także obserwację rany operacyjnej, a także
ilości i jakości treści, wypływającej z założonych drenów. Obserwacja pacjentki powinna być
ukierunkowana na niebezpieczeństwo wystąpienia głównych powikłań pooperacyjnych.
W późniejszym okresie opieka pielęgniarska będzie obejmowała pomoc pacjentce
w wykonywaniu czynności higienicznych, zmianę opatrunków, podawanie leków.
W pielęgnacji pooperacyjnej szczególnie ważne są następujące elementy:
kontrola drenów wyprowadzonych z rany pooperacyjnej, obserwacja ułożenia drenów,
ich drożności, ilości wydzieliny i jej koloru. Niedrożny dren może powodować
zaleganie wydzieliny w ranie, podwyższoną temperaturę ciała, dodatkowy ból,
uczucie rozpierania, a w konsekwencji ropienie rany,
stała kontrola opatrunku, czy opatrunek jest suchy i czy dokładnie zabezpiecza ranę
pooperacyjną,
ułożenie chorej w pozycji półsiedzącej tj. z uniesioną ręką po stronie operowanej,
ułożoną na klinie lub odpowiedniej poduszce. Pozycja ta zapobiega powstawaniu
obrzęków, szczególnie w układzie limfatycznym,
obserwacja ręki po stronie operowanej,
pielęgniarka powinna zachęcić pacjentkę do wykonywania głębokich oddechów
i kaszlu. Jest to ważny element opieki, gdyż opatrunki mogą uciskać klatkę piersiową,
powodując przekrwienie, które jest spowodowane niedostatecznym rozszerzaniem się
tkanki płucnej. podawanie środków przeciwbólowych w odpowiednich dawkach, jest
to szczególnie ważne w momencie rozpoczęcia rehabilitacji.
Ogólną zasadą po zabiegu jest szybkie uruchomienie pacjentki. Odbywa się to
w obecności pielęgniarek, aby zapobiec zapaściom ortostatycznym.
Pacjentki po zabiegu są bardzo podatne na wystąpienie depresji. Operacja jest dużym
stresem dla kobiety, dla której pierś jest symbolem macierzyństwa, atrakcyjności seksualnej
i kobiecości. Pierwsze objawy depresji występują już tuż przed zabiegiem, następnie po
zabiegu objawy te często pogłębiają się. Gdy objawy depresyjne są bardzo silne, oprócz
wsparcia psychicznego i psychoterapii, można zastosować leki przeciwdepresyjne.
Psychoterapia jest oparta na wzajemnym zaufaniu między pacjentką
a psychoterapeutą.22
22
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Postępowanie profilaktyczne
Do działań profilaktycznych prowadzonych w celu wykrycia choroby nowotworowej
bądź też kontroli po leczeniu zabiegowym wskazane jest prowadzenie okresowych badań
kontrolnych:
 samokontrola piersi
 kontrola poziomu markerów nowotworowych (CA15-3, CEA)
 Ultrasonografia
 Mammografia
 badanie genu BRCA1 i BRCA223
Choroba nowotworowa to problem zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i dla
społeczeństwa. I choć tysiące chorych zostało wyleczonych, a wielu z nich prowadzi
normalny tryb życia, wciąż panuje pogląd, że rozpoznaniu „rak” zazwyczaj towarzyszy wyrok
śmierci.
Metodą zupełnego wyleczenia nowotworu często bywa radykalna terapia
chirurgiczna w połączeniu z chemioterapią i hormonoterapią. W proces zdrowienia wpisana
jest rehabilitacja, długi pobyt w oddziale szpitalnym, praca wielu specjalistów, korzystanie
z zaplecza laboratoryjnego oraz wnikliwa obserwacja pielęgniarska poparta wiedzą z
anatomii, fizjologii i psychologii.
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WIEDZA I ŚWIADOMOŚĆ KOBIET NA TEMAT RAKA JAJNIKA
Kinga Płoska, Jan Urban
Streszczenie
Jednym z najczęściej występujących nowotworów dróg rodnych u kobiet w Polsce jest
nowotwór jajnika. Jest on najczęstszą przyczyna zgonów, a w ostatnich latach zachorowania
na te chorobę znacznie wzrosły.
Nowotwory złośliwe jajnika charakteryzują się dużą śmiertelnością, ponieważ
w większości przypadków do rozpoznania nowotworu dochodzi w zbyt późnym stadium
zaawansowania klinicznego. Działania pielęgniarki w poszczególnych okresach wiążą się z
koniecznością zastosowania różnych metod rozpoznawania problemów opiekuńczopielęgnacyjnych, planowania i realizacji działań na rzecz pacjenta. Zadaniem położnej jest
udział w diagnozowaniu pacjentki, a także odpowiednie przygotowanie chorej do zabiegów
leczniczych, edukowanie i wspieranie psychiczne w trakcie i po leczeniu onkologicznym.1
Celem pracy jest określenie świadomości kobiet nt. czynników zagrożenia chorobą
nowotworową.
Słowa kluczowe: nowotwór, profilaktyka, leczenie
Title
Knowledge and awareness of women about ovarian cancer
Abstract
One of the most common cancers in the genital tract of women in Poland is ovarian
cancer. It is the most common cause of deaths in recent years of developing the disease
increased significantly.
Malignant tumors of the ovary are characterized by a high mortality rate, because in
most cases the cancer diagnosis comes too late clinical stage. The actions of nurses in
different periods associated with the need to use different methods for identifying problems
nursing care, planning and implementation activities for the patient. The task of the midwife
is in the diagnosis of patients, and appropriate patient preparation for medical treatment,
education and psychological support during and after cancer treatment. The aim of the study
is to determine the awareness of women about. Cancer risk factors.
Keywords: cancer, prevention, treatment
Próby zdefiniowania nowotworu jajnika
Nowotwór narządu rodnego jest drugim(zaraz po raku piersi)pod względem częstości
występowania nowotworów u kobiet. Pozytywne wyniki leczenia raka narządu rodnego
zalezą nie tylko od jak najszybszego wykrycia, ale także od najwcześniejszego wdrożenia
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właściwego leczenia na przykład leczenia operacyjnego, radioterapii, chemioterapii
oraz prawidłowo przebiegającej pielęgnacji pacjentki.2
Nowotwory można podzielić na: niezłośliwe, półzłośliwe i złośliwe. Nowotwór
łagodny niezłośliwy powstaje z dojrzałych tkanek i bardzo zróżnicowanych. Jest dobrze
ograniczony, rośnie wolno i rozprężająco, uciskając sąsiadujące tkanki. W przebiegu tego
nowotworu nigdy nie powstają przerzuty.
Kolejny nowotwór półzłośliwy jest nowotworem o miejscowej złośliwości.
Charakteryzuje się dużą masą tkankową, posiada zdolność do naciekania i niszczenia
otaczających struktur. Nie daje przerzutów, ale może dawać nawroty po zabiegach
operacyjnych.
Nowotwory złośliwe jajnika charakteryzują się dużą śmiertelnością, związane jest to
ze zbyt późnym rozpoznaniem choroby. Około 75% chorych ma w chwili rozpoznania raka
jajnika w trzecim lub w czwartym stopniu klinicznego zaawansowania.
Czynniki ryzyka występowania nowotworu jajnika
Nowotwory złośliwe jajnika charakteryzują się bardzo duża śmiertelnością, wynika to
ze zbyt późnego wykrycia choroby. Większość chorych w chwili rozpoznania znajduje się już
w trzecim lub czwartym stopniu klinicznego zaawansowania. Rak jajnika może wystąpić
u kobiet w każdym przedziale wiekowym, ale najwięcej zachorowań następuje od około
40 do 70 roku życia.3
Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania należą także otyłość, stosowanie
talku, a także przyjmowanie niektórych leków związanych z problemami z płodnością.
Największe jednak ryzyko dotyczy kobiet, które rzadko zachodziły w ciążę, a także tych
których okres rozrodczy trwał długo.4
Klasyfikacja nowotworów jajnika
Klasyfikacja guzów jajnika według Światowej Organizacji Zdrowia (World
Health Organization – WHO) obejmuje sześć głównych typów histologicznych: surowiczy,
śluzowy,
endometrioidalny,
jasnokomórkowy,
z
komórek
przejściowych
i płaskonabłonkowy.5
Stopnie zaawansowania nowotworów jajnika wg FIGO: (Międzynarodowa Federacja
Ginekologii i Położnictwa)
I - guz ograniczony do jajników
I a - zajęty tylko jeden jajnik, nieprzerwana torebka, bez płynu w jamie brzusznej
I b - zajęte oba jajniki, nieprzerwana torebka, bez płynu w jamie brzusznej
I c - jak I a i I b oraz pęknięta torebka guza, płyn w jamie brzusznej, obecne komórki
nowotworowe w wymazach z jamy otrzewnej
II - guz obejmuje jeden lub oba jajniki oraz narządy miednicy
II a - przechodzi na macice i/lub jajowody
II b - przechodzi na inne narządy miednicy
II c - jak II a i II b guz na zewnętrznej powierzchni jajnika, płyn w jamie brzusznej, obecne
komórki nowotworowe w wymazach z jamy otrzewnej
2
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III - nowotwór zajmuje jeden lub oba jajniki z wszczepami do otrzewnej poza miednica i /lub
z zajętymi węzłami chłonnymi zaotrzewnowymi lub pachwinowymi
III a - guz ograniczony do miednicy bez zajęcia węzłów chłonnych
III b - guz jednego lub obu jajników z potwierdzonymi mikroskopowo wszczepami do
otrzewnej jamy brzusznej nieprzekraczające 2cm,wezły chłonne prawidłowe
III c - wszczepy do otrzewnej jamy brzusznej powyżej 2cm i/lub zajęte węzły chłonne
zaotrzewnowe lub pachwinowe
IV - guz jednego lub obu jajników oraz obecne odległe przerzuty. 6
ROZPOZNANIE I PRZEBIEG CHOROBY NOWOTWOROWEJ
Do podstawowych metod diagnostyki obrazowej w kierunku guza jajnika należą:
badanie ultrasonograficzne (USG) ,ultrasonografia dopochwowa, komputerowa tomografia
spiralna (KT) lub badanie rezonansu magnetycznego(MR). Można także wykonać badania
pomocnicze w zależności od sytuacji klinicznej będą to: kolonoskopia, wlew doodbytniczy
(aby wykluczyć naciekanie przez ciągłość na przykład odbytnicy), urografię(dla oceny
topografii moczowodów, co jest ważnym elementem w trakcie leczenia operacyjnego),
cystoskopię (dla wykluczenia naciekania pęcherza moczowego).7
Należy także wykonać badanie poziomów markerów nowotworowych w surowicy
krwi (CA125 w rakach jajnika: AFP,CEA,HCG w guzach zarodkowych).
We wczesnych postaciach nowotworu jajnika CA 125 może nie być podwyższone.
Ujemny wynik nie świadczy o nieobecności procesu złośliwego. 8
Objawy i obraz kliniczny
Pierwszymi objawami nowotworu jajnika mogą być zaparcia, wzdęcia, uczucie
pełności i pobolewanie w brzuchu. Chora nie przywiązuje uwagi do takich objawów.
Dodatkowo mogą wystąpić dolegliwości ze strony żołądka lub jelit. W późnym okresie
rozwoju nowotworu pojawiają się objawy charakterystyczne dla raka jajnika. Zwiększa się
ból brzucha i uczucie ucisku w miednicy. Pojawia się uczucie parcia na kiszkę stolcową
i pęcherz. U kobiet w wieku przedmenopauzalnym we wczesnym stadium choroby mogą
występować zaburzenia miesiączkowania oraz krwawienia z pochwy, które nie mają związku
z miesiączkowaniem. Jeśli guz uciska pęcherz moczowy lub odbytnicę, chora może częściej
oddawać mocz i cierpieć na zaparcia. W przypadku zajęcia węzłów chłonnych przez
przerzuty raka można wyczuć poprzez powiększone węzły pachwinowe, nadobojczykowe lub
pachowe.9
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Gnyś A., Srebniak M., Tomaszewska A., Artykuł Anomalie chromosomowe w diagnostyce nowotworów jajnika
[w:] Nowotwory Journal of Oncology, 2006, Nr 5,str.576
7
Szawłowski A.(red.),Artykuł Rekomendacje diagnostyki i leczenia guzów neuroendokrynnych jajnika [w:]
Nowotwory Journal of Oncology, 2010, Nr 4,str.352
8
Jeziorski A.: Onkologia .Podręcznik dla pielęgniarek, Warszawa 2005,str.143 - 144
9
Stempczyńska J., Potemski P., Nowotwory jajnika [w:] Kordek R.(red.):Onkologia. Podręcznik dla studentów i
lekarzy, Gdańsk 2004,str.164-168,
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Leczenie i rokowanie
Po rozpoznaniu nowotworu jak najszybciej należy podjąć decyzję jaki rodzaj leczenia
będzie najlepszy i najskuteczniejszy. Zaraz po badaniu histopatologicznym guza, jeśli
wiadomo, że jest to nowotwór złośliwy podejmuje się leczenie chirurgiczne.10
U kobiet młodych pragnących jeszcze posiadać potomstwo należy wykonywać
operacje maksymalnie oszczędzające. U kobiet, które zakończyły już rozród zakres operacji
uzależniony jest od współistnienia innych zmian patologicznych w narządach płciowych
oraz od woli chorej.
Małe guzy jajnika bez ultrasonograficznych cech procesu złośliwego można operować
laparoskopowo.
Guzy jajnika większe niż sześć centymetrów są wskazaniem do leczenia operacyjnego
drogą laparotomii. Laparoskopia może być wykonana wtedy, gdy guz ma średnicę poniżej
dziesięciu centymetrów i nie wykazuje podejrzanych cech w badaniu ultrasonograficznym,
a stężenia markerów są w granicach normy laboratoryjnej.
Ocenia się, że u 33 – 72% chorych na raka występuje utrata masy ciała, jadłowstręt
lub zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu. Około 45% osób hospitalizowanych
z powodu raka traci więcej niż 20% wagi.11
Oprócz leczenia chirurgicznego można zastosować chemioterapię jako uzupełnienie
radykalnego zabiegu operacyjnego lub jako wyłączne leczenie u chorych, u których
z powodów ogólnomedycznych lub onkologicznych kiedy występują rozlegle przerzuty nie
jest możliwe podjęcie leczenia operacyjnego.12
Chemioterapia to leczenie nowotworu za pomocą leków, które niszczą komórki
nowotworowe. W przypadku zaawansowanego nowotworu złośliwego jajnika chemioterapię
stosuje się po leczeniu chirurgicznym. Czasami chemioterapię podaje się przed zabiegiem
operacyjnym.
Zasadniczym postulatem prawidłowego planowania radioterapii jest: podanie
maksymalnej dawki na obszar guza (z pewnym marginesem) i minimalnej na tkanki
zdrowe.13
Wyniki leczenia raka jajnika są niezadowalające. Około czterdzieści procent chorych
pomimo pierwszego radykalnego zabiegu oraz powtórnej operacji, dochodzi do nawrotu
choroby w ciągu pięciu lat.14
MATERIAŁ I METODOLOGIA BADAŃ
Badania przeprowadzono w okresie od września do października 2012 roku wśród
kobiet mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.
Grupą respondentów było 100 kobiet wybranych losowo. Najwięcej kobiet – 42%,
znajdowało się w przedziale wiekowym 20-30 lat.
Kolejne 38% to kobiety w wieku 40-50 lat, 19% stanowiły kobiety w wieku 30-40 lat.
Najmniejszą grupę przebadanych kobiet stanowiły panie w wieku 50-60 lat – 1%.
10
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Dokonując analizy wykształcenia, 66% kobiet ukończyło studia wyższe, 23% kobiet
posiadało wykształcenie średnie, 10% respondentek ukończyło szkołę zawodową, natomiast
edukację na poziomie podstawowym ukończyło 1% ankietowanych kobiet.
Aktywność zawodowa: największą grupę stanowiły panie wykonujące pracę
umysłową 60%, 31% to kobiety wykonujące pracę fizyczną. 3% to uczennice/studentki. 5%
stanowiły emerytki/rencistki. Wśród badanych kobiet 1% to kobieta bezrobotna.
Tylko 18% kobiet biorących udział w badaniu jest mieszkankami miasta powyżej
50tyś. 63% to mieszkanki miasta poniżej 50tyś. Panie mieszkające na wsi stanowiły 19%
przebadanych kobiet.
Stan cywilny: największą grupę stanowiły mężatki 78%, kolejną grupą były panny
20%. Najmniej bo tylko 2% to kobiety po rozwodzie.
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH I ICH INTERPRETACJA
Największą grupę stanowiły mieszkanki małych miast poniżej 50 tysięcy
mieszkańców 63-(63%).Drugie miejsce zajmują panie mieszkające na wsi – 19 (19%),
najmniejszy odsetek to kobiety mieszkające w dużych miastach, powyżej 50tysięcy
mieszkańców, - 18, co stanowiło (18%).

Wykres1. Struktura za miejsca zamieszkania

19%

1 8%
miasto powyżej 50 tyś
miasto poniżej 50 tyś
wieś
63%

Źródło: Badania własne.

Według ankietowanych wiadomości o nowotworach powinny być wprowadzane już
w szkole gimnazjalnej 51%.
32% ankietowanych kobiet uważa, że tematyka chorób nowotworowych powinna
rozpocząć się w liceum. Najmniejsza grupa respondentek 17% jest zdania, że edukacja
o nowotworach powinna być wprowadzana już w szkole podstawowej.
Rys.1. Kiedy powinna rozpocząć się edukacja na temat nowotworów?
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Źródło: Badania własne.
Na zadane pytanie, czy chorobie nowotworowej można zapobiec? 70 zapytanych Pań
odpowiedziało, tak(70%). 11 kobiet odpowiedziało nie, co stanowi (11%). Natomiast 19,
- (19%) ankietowanych kobiet nie wie czy chorobom nowotworowym można zapobiec.

Rys.2. Czy chorobie nowotworowej można zapobiec?
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Źródło: Badania własne.
Czy wie Pani ile kobiet w skali roku umiera na nowotwór jajnika?
Analizując odpowiedzi na pytanie nr.3 dotyczące wiedzy kobiet na temat umieralności
na raka jajnika w skali roku wynika, że aż 81 respondentek twierdzi, iż w ciągu roku na te
chorobę umiera powyżej tysiąca kobiet (81%).
Mniejsza ilość ankietowanych – 19 kobiet, co stanowi (19%) uważa,
że na nowotwór jajnika w ciągu roku umiera mniej niż tysiąc chorych kobiet.
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Rys.3. Umieralność kobiet na raka jajnika w skali roku
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Źródło: Badania własne.
Jak Pani myśli, rak jajnika częściej występuje u:
Prawidłowa odpowiedź to, ta gdzie nowotwór jajnika występuje częściej u kobiet,
które nie rodziły dzieci, tak odpowiedziało 6 kobiet, co stanowiło (6%) ankietowanych.13
respondentek,- (13%) uważa że, , że nowotwór jajnika może wystąpić u kobiet, które rodziły
raz lub dwa razy w życiu. 81 pań, co stanowiło (81%) było zdania, że rak jajnika występuje
częściej u kobiet, które rodziły dwa i więcej razy.
Rys.4. Częstość występowania raka jajnika
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Źródło: Badania własne.
Panie zapytane o znajomość przyczyn raka jajnika udzieliły następujących
odpowiedzi: 40 ankietowanych, co stanowiło(40%) stwierdziło, ze brak regularnych wizyt
u lekarza ginekologa może być przyczyną powstania nowotworu.35 kobiet ,co stanowiło
(35%)
twierdziło
że
nowotwór
może
wystąpić
poprzez
uwarunkowania
genetyczne(dziedziczenie). 10respondentek, co stanowiło (10%) jako czynnik zachorowania
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na raka jajnika uważało hormonalną terapię zastępczą. Kolejną przyczyną raka jajnika było
posiadanie wielu partnerów seksualnych - tak odpowiedziało 7 kobiet, co stanowiło (7%).
Następnie 6 respondentek, co stanowiło (6%) podało jako przyczynę ilość przebytych
ciąż.2 panie, co stanowiło (2%) uznało, iż przyczyny nie są znane.
Wykres2. Przyczyny raka jajnika
hormonalna terapia zastępcza
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Źródło: Badania własne.
Ze 100 zapytanych kobiet,82, co stanowiło (82%) odpowiedziało, że panie, które
chorowały na raka piersi są bardziej narażone na zachorowanie na raka jajnika. 2 kobiety,(2%) udzieliły odpowiedzi nie. Natomiast 16 respondentek, co stanowiło (16%) nie wie czy
ma to coś wspólnego ze sobą. Wynik przedstawiony na rysunku.
Wykres 3.Chore na raka piersi są bardziej narażone na raka jajnika?

2%

16%
tak
82%

nie
nie wiem

Źródło: Badania własne.
Najwięcej ankietowanych aż, 62 czyli (62%) uważało, że badaniem służącym
wczesnemu wykryciu raka jajnika jest badanie ginekologiczne. 25 kobiet (25%) stwierdziło,
że usg przezpochwowe i to jest prawidłowa odpowiedź.. Najmniejszy procent ankietowanych,
- 13 co stanowiło (13%) uważało, że aby jak najwcześniej wykryć nowotwór jajnika należy
wykonać badanie cytologiczne.
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Wykres4. Badania służące wczesnemu wykryciu raka jajnika
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Źródło: Badania własne.
Według ankietowanych kobiet najbardziej skuteczną metodą leczenia raka jajnika jest
chirurgiczne usunięcie guza co jest prawdą, tak twierdzi 75 ankietowanych kobiet, czyli 75%,
18 pań, co daje 18% uważa, że chemioterapia, natomiast 7 kobiet (7%) jest zdania,
że radioterapia jest najskuteczniejsza.
Wykres5. Metody leczenia nowotworu jajnika
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Chirurgiczne usunięcie guza
Chemioterapia
Radioterapia
75%

Źródło: Badania własne.
Na 100 ankietowanych 75 kobiet, czyli (75%) było zdania, że wiedzieli bardzo mało
na ten temat. 25 respondentek, co stanowiło (25%) uważało, że wiedza na temat raka jajnika
jest dobra.
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Wykres 6. Wiedza respondentek na temat raka jajnika
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Źródło: Badania własne.
Dyskusja
Jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych narządów rodnych
u kobiet jest rak jajnika. Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza kobiet na ten temat
jest zadowalająca.
N. Colombo przedstawił badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, otóż
w USA każdego roku rozpoznaje się około 21550 nowych zachorowań na raka jajnika,
a liczbę zgonów z jego powodu oszacowano na około 14600 rocznie. W Unii Europejskiej
w 2004 roku liczba nowych zachorowań na raka jajnika wyniosła 42700, a umieralność – 12
na 100 000 kobiet na rok.15
W Polsce w 2007 roku odnotowano 3214 nowych zachorowań, a liczba zgonów
wyniosła 2485.
Na pytanie która z metod leczenia jest najbardziej skuteczną w przypadku leczenia
nowotworu jajnika, 75% respondentek odpowiedziało, że jest to chirurgiczne usunięcie
jajnika. Prawdą jest, że pierwszym krokiem w leczeniu raka jajnika jest jak najbardziej
dokładne usunięcie tkanki nowotworowej, im mniej pozostałości guza w organizmie tym
lepsze są późniejsze rokowania.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 25% kobiet jest zdania, że badaniem, które
służy wczesnemu wykryciu raka jajnika jest USG dopochwowe. Natomiast 62%
ankietowanych kobiet uważa, że badanie ginekologiczne. Kobiety nie wiedzą bądź nie zdają
sobie sprawy, że w czasie badania ginekologicznego lekarz nie zbada tak dokładnie jajników
jak za pomocą USG dopochwowego. Według ginekologa i położnika dr Jacka
Tulimowskiego, który wyjaśnił, iż jedynym badaniem, które może zwiększyć wczesną
wykrywalność raka jajnika jest USG dopochwowe, które pozwala ocenić nie tylko rozmiary,

15

Colombo N.(red):Rak jajnika – nowo rozpoznany lub nawrotowy [w:] Skałba P.,(red.) Czasopiśmie Medycyna
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ale i strukturę jajników. Jest to bardzo ważne, gdyż nowotwór ten nie zawsze jest związany
z powiększeniem jajnika – podkreślił specjalista.16
Przypadki rodzinnego występowania raka jajnika obejmują szacunkowo 5-10%
wszystkich przypadków raka jajnika. Dotychczas wyróżniono trzy różne zespoły związane
z rodzinnym występowaniem raka jajnika: 17
Występowanie rodzinne raka jajnika stanowi jeden z najważniejszych czynników
wpływających na ryzyko zachorowania. W oparciu o analizę 493 pacjentek z rakiem jajnika
oraz grupy kontrolnej liczącej 2465 kobiet Schildkraut i określił, że względne ryzyko
zachorowania na ten nowotwór w grupie pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika u krewnych
pierwszego lub drugiego stopnia wyniosło odpowiednio 3,6 oraz 2,9 w porównaniu do kobiet
bez obciążonego wywiadu rodzinnego. 18
W Polsce każdego roku zapada na tą chorobę około 3200 kobiet a 2000 spośród nich
umiera. W odniesieniu do narządu rodnego, rak jajnika wykazuje największą śmiertelność.19
Wynika ona przede wszystkim z późnego rozpoznania choroby, długiego okresu
bezobjawowego, a co za tym idzie zgłaszania się pacjentek do lekarza w zaawansowanym
stadium choroby.
Wnioski
1. W badanej grupie kobiety posiadają dużą wiedzę jak często należy korzystać z wizyt
kontrolnych u lekarza ginekologa.
2. Z badań wynika, że kobiety nie wiedzą, iż ilość przebytych porodów lub ich brak
może mieć istotny wpływ na powstanie nowotworu jajnika.
3. Aż 82% ankietowanych wie, że kobiety, które chorowały na raka piersi są w większej
grupie ryzyka wystąpienia raka jajnika
4. Media i prasa odgrywają najważniejszą rolę w dostarczaniu społeczności informacji
o nowotworach jajnika.
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PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY
A SZCZEPIENIA HPV
Zuzanna Popkowska Mirosława Urban
Streszczenie
Polska należy do państw o średniej zachorowalności na nowotwory, natomiast
zachorowalność i umieralność z powodu raka szyjki macicy należy w naszym kraju nadal
do najwyższych w Europie. Pod względem statystyk zachorowalności, jak też umieralności
z powodu tej choroby zajmujemy niechwalebne, czołowe miejsce wśród krajów Unii
Europejskiej. Pomimo wielu kampanii społecznych i edukacyjnych, wiedza na temat choroby,
profilaktyki i szczepieniom dotyczącym raka szyjki macicy wśród polskich kobiet wciąż jest
za niska.
W Polsce od 2004 roku realizowany jest Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki
RakaSzyjki Macicy, ponadto istnieje również wiele innych programów edukacyjnych
mających na celu zwiększanie wiedzy i świadomości kobiet na temat istotności profilaktyki
w zapobieganiu zapadalności na raka szyjki macicy.
Przestrzeganie poprawnych zachowań zdrowotnych, eliminując czynniki ryzyka lub je
modyfikując, a także przestrzegając zasad prewencji wtórnej, kobiety mogą uniknąć
zachorowania albo mieć wpływ na to, że choroba ta zostanie wykryta we wczesnym stadium.
Ogromną rolę w profilaktyce raka szyjki macicy odgrywa wiedza pacjentek„ jak zdrowo żyć”
aby zmniejszyć ryzyko zachorowania lub wcześnie wykryć chorobę. Praca jest wstępem do
szerokiego opracowania wiedzy na temat świadomości pacjentek w zakresie profilaktyki raka
szyjki macicy i szczepionce HPV.
Słowa kluczowe: wirus HPV, rak szyjki macicy, szczepienia HPV, profilaktyka
Title
Cervical cancer and HPV vaccination
Abstract
Poland belongs to the countries with an average incidence of cancer, while the
incidence and mortality from cervical cancer in our country must continue the highest in
Europe. In terms of statistics morbidity as well as mortality because of this disease we
niechwalebne, a leading place among the countries of the European Union. Despite the many
social campaigns and educational, knowledge about the disease, prevention and vaccination
on cervical cancer among Polish women it is still too low.
In Poland since 2004, it is being implemented National Programme for Prevention
RakaSzyjki Active Uterus, in addition, there are also many other educational programs aimed
at increasing the knowledge and awareness of women about the significance of prevention
in preventing the incidence of cervical cancer.
Adherence to proper health behaviors, eliminating the risk factors or modifying
them, as well as observing the principles of secondary prevention, women can avoid illness,
or have an impact on the disease is detected at an early stage.
A huge role in cervical cancer patients knowledge plays a "healthy living" to
decrease the risk of illness or detect illness early. The work is an introduction to the wide
77

development of knowledge about the awareness of patients for the prevention of cervical
cancer and the HPV vaccine.
Keywords: HPV, cervical cancer, HPV vaccination, prevention
Pojęcie raka szyjki macicy w świetle literatury
Rak szyjki macicy należy do grupy nowotworów, nie mających charakterystycznych
objawów, a szczególnie na wczesnym etapie rozwoju przebiega praktycznie bezobjawowo.
Do objawów występowania raka szyjki macicy zaliczyć możemy:
Upławy z pochwy
Krwawienia
Bóle w okolicy krzyżowo – lędźwiowej i podbrzusza1
Do objawów świadczących o dużym stopniu zaawansowania choroby zaliczamy :
przerwanie ciągłości nacieczonej przez nowotwór ściany jelita lub pęcherza
moczowego,
powiększenie węzłów chłonnych nadobojczykowych świadczy o obecności
przerzutów odległych,
obrzęk kończyny dolnej spowodowany przez naciek nowotworu na narządy
miednicy małej.
Ze względu na typ nabłonka, z którego rozwija się rak szyjki macicy, wyróżniamy
jego następujące rodzaje histopatologiczne:




Raki płaskonabłonkowe
Gruczolakoraki
Raki mieszane2

Określenie typu histopatologicznego raka szyjki macicy jest bardzo ważnym
elementem diagnostycznym oraz prognostycznym.
W Polsce odsetek zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy stanowi
85-95% nowotworów w tej lokalizacji (w tym 60-80% to rak płaskonabłonkowy) i jest
jednym z najwyższych w Europie. Jest to drugi co do częstości występowania nowotwór
złośliwy u Polek. Według Krajowego Rejestru Nowotworów rak szyjki macicy stanowi 7,6%
wszystkich zachorowań na nowotwór u kobiet. Natomiast 5,5% wszystkich zgonów
nowotworowych kobiet to zgony z powodu raka szyjki macicy, co stanowi prawie 2 000
zgonów rocznie. Najwięcej zachorowań notuje się u kobiet w wieku 35-70 lat (ponad 70%
wszystkich przypadków). Obecnie obserwuje się spadek częstości występowania raka szyjki
macicy w Polsce, z jednoczesnym wzrostem umieralności. W 2010 roku liczba zgonów
z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy wynosiła 2 107, natomiast liczba
zachorowań 3 783. 3

1

J. Pawlęga .: Zarys onkologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 34
W. Jeż.: Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Śląska Akademia Medyczna. Katowice 2002, s. 46
U. Wojciechowska i wsp. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2002 roku. Centrum Onkologii, Warszawa
2004.s.71

2
3
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PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY
Profilaktyka raka szyjki macicy to wszystkie rodzaje postępowania, które mają na
celu niedopuszczenie do powstania choroby, jej nasilenia - postępu lub nawrotu jak też do jej
rozpowszechnienia.
Profilaktyka pierwotna
Obecnie dzięki potwierdzeniu że głównym czynnikiem wywołującym raka szyjki
macicy są rakotwórcze szczepy wirusa HPV i stworzeniu skutecznej szczepionki przeciwko
tym wirusom istnieje możliwość zaszczepienia się i nabycia odporności. Szczególnego
znaczenia nabiera oświata dotycząca młodych ludzi- zarówno dziewcząt jak i chłopców,
którzy nie zdają sobie sprawy jakie konsekwencje może mieć ryzykowny seks. Młodzież
musi wiedzieć, że zbyt wczesne rozpoczęcie życia płciowego, a także liczne stosunki
z wieloma partnerami są czynnikami ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.4
Profilaktyka wtórna.
Dąży do rozpoznania stanów przedrakowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy
oraz ich skutecznego leczenia.
Tab. 1. Czynniki zwiększające zachorowanie na raka szyjki macicy
Czynniki główne

Czynniki prawdopodobne
- wieloletnie stosowanie hormonalnych środków

- zakażenie HPV
antykoncepcyjnych
- wiek

- niewłaściwa dieta (np. brak witaminy C)

- wczesne rozpoczęcie życia

- zakażenie wirusem HIV

seksualnego
- stany zapalne narządu płciowego przenoszone drogą
- duża liczba porodów

płciową, inne niż HPV (np. chlamydia, rzęsistek,
wirus opryszczki HSV-2)

- palenie tytoniu
- niski status socjoekonomiczny
- stwierdzona wcześniej
4
M. Spaczyński, Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy, diagnostyka i leczenie. Książka dla
lekarzy, położnych i studentów. Pr. zbior. pod red.: Marka Spaczyńskiego, Witolda Kędzi, Ewy NowakMarkwitz. Poznań, 2008 s. 9.

79

patologia w
badaniu cytologicznym
- partnerzy z podwyższonego
ryzyka
(niemonoigramiczni, z infekcją
HPV).
Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Krzakowskiego, Onkologia w praktyce
klinicznej, wyd. VIA MEDICA, Gdańsk 2011, s.258
Diagnostyka raka szyjki macicy
W celu ustalenia rozpoznania raka szyjki macicy należy bezwzględnie wykonać:
Tab.2. Zestawienie rozpoznania cytologicznego wg Papanicolau i system Bethesdy
Amerykańskie
Grupa Cytologiczna
Ocena wyników
Dalsze zalecenia
Towarzystwo Walki
Pap. system
z Rakiem
Bethesdy
Rozmaz prawidłowy
I
Komórki
Powtórzenie badania
prawidłowe
za rok
Rozmaz podejrzany
II
Brak komórek
Konieczność
nowotworowych,
leczenia
obecność komórek
przeciwzapalnego
nieprawidłowych,
zapalnych
Rozmaz podejrzany
III
CIN I i CIN II
Powtórzenie badania
LGSIL HPV Obecne po leczeniu w ciągu
komórki atypowe,
3 miesięcy jeśli
podejrzenie o
nadal rozpoznawana
zezłośliwienie
jest grupa III
zalecana
kolposkopia i/lub
biopsja
Rozmaz pozytywny
IV
CIN III HGSIL lub
Obecne komórki
co do istnienia
ca in situ
prawdopodobnie
nowotworu
nowotworowe
Badanie
histopatologiczne
Rozmaz pozytywny
V
Rak
Obecne komórki
jw.
płaskonabłonkowy
nowotworowe
Badanie
histopatologiczne
-

CIN
CIN
CIN
CIN
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- cervical intraepithelial neoplasia (śródnabłonkowy rak szyjki macicy),
I = dysplazja małego stopnia,
II = dysplazja średniego stopnia,
III = dysplazja dużego stopnia lub rak in situ,

- LGSIN - low grade squamous intrepithelial lesion (uszkodzenia śródbłonkowe małego
stopnia),
- HGSIN - high grade squamous intrepithelial lesion (uszkodzenia śródbłonkowe dużego
stopnia).

Źródło: R. E. Hempling , Zmiany przedinwazyjne w szyjce macicy: rozpoznawanie i
postępowanie. W: Onkologia ginekologiczna. Piver A.S. (red.). Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1996,s.93
LECZENIE RAKA SZYJKI MACICY
W raku szyjki macicy stosuje się metody leczenia takie jak : chirurgia, radioterapia i
chemioterapia.
Do chirurgicznych sposobów leczenia raka szyjki macicy zaliczamy :

operacja oszczędzająca (konizacja, amputacja)

wycięcie macicy bez przydatków (czyli jajników)

wycięcie macicy z przydatkami

brachyterapia dopochwowa i domaciczna

usunięcie macicy z jajnikami oraz z usunięciem wybranych węzłów chłonnych +/leczenie uzupełniające

radioterapia (teleterapia w skojarzeniu z brachyterapią),

rozszerzone wycięcie macicy z przydatkami i obustronnym usunięciem węzłów
chłonnych miednicy mniejszej (w Polsce określane, jako operacja Meigsa Wertheima),

rozszerzone wycięcie macicy z przydatkami i obustronnym usunięciem węzłów
chłonnych miednicy mniejszej z następową radiochemioterapią5
Radioterapia jako metoda leczenia raka szyjki macicy stosowana w zależności
od stopniach zaawansowania klinicznego.
Chemioterapia jako metoda leczenia raka szyjki macicy jest wykorzystywana zarówno
w leczeniu nawrotów po leczeniu chirurgicznym jak i po radioterapii w celu zmniejszenia
rozmazów guza.
Wirus HPV – wirus brodawczaka ludzkiego
Wirus HPV (z ang. Human Papillomavirus) to ludzki wirus brodawczaka
odgrywający bardzo istotną rolę w powstawaniu raka szyjki macicy. Wirus ten atakuje
głównie tkankę skórną i odbytowo-płciową.
Obecnie znanych jest ponad 100 typów tego wirusa. Część z nich atakuje naskórek
powodując powstawanie brodawek. Inne atakują nabłonki błon śluzowych: szyjki macicy,
pochwy, sromu, odbytu, ust czy gardła. Te drugie nazywa się typami genitalnymi.
Wirus HPV jest odpowiedzialny także za rozwój znacznej części nowotworów
pochwy i sromu.6

5

J.Zieliński , M.Krzakowski, Nowotwory złośliwe narządu płciowego kobiety. W: Onkologia Kliniczna. Tom II.
Krzakowski M. (red.). Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2006, s. 123
S. Majewski , T. Pniewski , Manjari Goyal-Stec, Rola wirusów brodawczaka w rozwoju zmian łagodnych i
złośliwych okolicy narządów płciowych, Zakażenia 6/2005

6
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Diagnostyka infekcji wirusem HPV i metody jego leczenia
Często prowadzone badanie cytologiczne jest prostą i skuteczną metodą przesiewową.
Nie wykrywa ona jednak wszystkich przypadków raka szyjki macicy, ze szczególnym
uwzględnieniem stanów przedrakowych. Nie wykrywa również samego zakażenia HPV,
z czym wiąże się możliwość odpowiednio wczesnej prewencji.
Wykrywanie HPV stało się możliwe dopiero po wprowadzeniu metod biologii
molekularnej, takiej jak PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy). Jest to technika używana do
szybkiego kopiowania materiału genetycznego, w konsekwencji czego
Masowe szczepienia szczepionką są wysoką skutecznością w zapobieganiu rakowi
szyjki macicy, wywołanemu przez wirusa HPV, jeżeli jest stosowana profilaktyka. Nie
zabezpiecza jednak przed tą chorobą wywołaną innymi czynnikami.
Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV
Szczepionki chronią przed zmianami przedrakowymi, wywołanymi przez dwa
najczęstsze typy wirusa HPV: 16 i 18, które łącznie odpowiadają za ponad 70% przypadków
raka szyjki macicy na świecie. Szczepionka powinna zostać podana u kobiet, które nie
rozpoczęły współżycia płciowego, lub innych w wieku do 26 lat, u których wykluczy się
zakażenie wirusem brodawczaka. Aby wytworzyć odpowiedni poziom przeciwciał musi
zostać ona podana trzykrotnie.7
W Polsce pojawił się w listopadzie 2006 jako Silgard. Szczepionka
ta (czterowalentna) powoduje odporność na zakażenie wirusami HPV typu 6, 11, 16 oraz 18.
Typy 16 i 18 są odpowiedzialne w 70% przypadków za rozwój raka szyjki macicy. Typy 6
i 11 powodują brodawki narządów płciowych (kłykciny kończyste).36
Od 2007 roku dostępna jest również na rynku inny rodzaj szczepionki - Cervarix
firmy GlaxoSmithKline. Szczepionka ta zapewnia 100% skuteczności przy zapobieganiu
zmianom przedrakowym wywołanym przez HPV 16 i 18, nie zapewnia jednak ochrony przed
typami wirusa 6 i 11 powodującymi kłykciny kończyste.
Wyniki badań dowodzą, że wśród kobiet zaszczepionych Silgardem odsetek
nieprawidłowych wymazów cytologicznych spadł aż o 43 procent w porównaniu do grupy nie
szczepionej.
Użycie Silgardu pozwoliło także obniżyć odsetek wykrytych zmian o mniejszym
stopniu zaawansowania i różnica ta wyniosła od 16 do 35 %. O 42 % spadła także liczba
wykonanych zabiegów biopsji szyjki macicy. Szczepienie nie zwalnia z obowiązku
regularnych badań cytologicznych.

7

Majewski S. Szczepionka przeciw wirusom brodawczaka (HPV). Alergia, 3/14 2002
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Tab. 2. Profile szczepionek (w opracowaniu wykorzystano charakterystykę produktu
leczniczego i wyniki badań klinicznych).

SKŁAD

WSKAZANIA

GSK CERVARIX
TM
VLP: HPV16,
HPV18 (20ug)
500ug Al.(OH)3
50ug MPLR
Profilaktyka
śródbłonkowej
neoplazji szyjki
macicy średniego i
dużego stopnia
(CIN2 i 3)
Dziewczęta i kobiety

GRUPA
DOCELOWA

od 10 do 25lat

MSD
SILGARD R
VLP: HPV16,
HPV18, HPV6,
HPV11(20,40u
g)
225ugAl(PO4)
Profilaktyka
śródbłonkowej
neoplazji szyjki
macicy
średniego i
dużego stopnia
(CIN2 i 3)
Dziewczęta i

As04(AL.(OH)3+M
PLR)

kobiety od 9 do
26lat
Amorfiliczny
fosforan glinu

0, 1, 6 miesięcy,
domięśniowo
Wysoka skuteczność
w ochronie przed
rozwojem wirusa
HPV 16 i HPV18

0, 2, 6 miesięcy
domięśniowo
Wysoka
skuteczność w
ochronie przed
rozwojem

ADIUWANT

DAWKOWANIE

SKUTECZNOŚĆ

UWAGI

Infekcja HPV 16 i 18 jest
raków odpowiedzialna za
70% raków
płaskonabłonkowych i
około 80% raków
gruczołowych szyjki
macicy

ASO4 wzmacnia reakcję
przeciwciał i stymuluje
odporność komórkową,
co zapewnia lepszą
immunogenność i
podatność na
przyjmowane dawki

- dla CERVARIX TM –
72% skuteczności
niezależnie od typu
wirusa HPV

Źródło: Zalecenia Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) Andrew T. Kroger, William L. Atkinson,
Edgar K. Marcuse, Larry K. Pickering Morbidity and Mortality Weekly Report, 2006; 55 (RR-15): 1-48

U wszystkich zaszczepionych kobiet musi być nadal prowadzony skrining
cytologiczny. Szczepionki nie chronią przed wszystkimi typami HPV, które mogą być
przyczyną raka szyjki macicy.
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Tab. 3. Skuteczność 4-walentnej szczepionki przeciwko HPV (typu 6, 11, 16 i 18),
w porównaniu z placebo, w zapobieganiu przewlekłemu zakażeniu HPV
i związanym z nim zmianom patologicznym

Punkt końcowy badania

Placebo
(%)

Szczepionka
(%)

RRR
(95%

d
NNT (95%
CI)

CI)

przewlekłe zakażenie HPVa

17

2,2

88% (7296)
100%

7 (5-10)

3,6

0

(56-100)

28

1,5

0

100% (6d

(2666 1112)

zmiany patologiczne związane z
HPVa

(16-51)

kłykciny kończyste lub
śródnabłonkowa neoplazja
pochwy lub sromua

100)

śródbłonkowa neoplazja szyjki

100%

macicy

a

2,5

0

miejscowe niepożądane odczyny
b

86

uogólnione niepożądane
c

odczyny poszczepienne

40

(20-87)

12

(7-46)

11% (377

poszczepienne

(32-100)

21)
16% (od

33

38

-7 do 46)

-

Źródło: Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych - cz. I. Zalecenia
Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)” opr dr med. J.
Mrukowicz, Medycyna praktyczna Pediatria nr 04/2007
a

wywołane przez HPV typu 6, 11, 16 lub 18
najczęściej ból w miejscu wstrzyknięcia
c
najczęściej ból głowy
d
RRR, RRI, NNT i NNH obliczone przez autorów opracowania na
podstawie rzeczywistej liczby punktów końcowych zaobserwowanych w badanych
grupach.
b
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Wyniki badań
Analizując wypełnione przez respondentki ankiety można stwierdzić że badana grupa
kobiet była zróżnicowana pod względem wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia.
Jak obrazują wyniki największą grupę badanych kobiet bo 51% stanowiły
respondentki w wieku 31-50 lat, 38% to kobiety w przedziale wiekowym 25-30 lat.
Najmniejsza grupę badanych 11% stanowiły kobiet między 18 a 24 rokiem życia.
Na podstawie tych wyników można stwierdzić że średni wiek ankietowanych kobiet wynosił
31,4 ± 52,1 lat wiec są to kobiety w kwiecie wieku.
Trzy czwarte ankietowanych kobiet (72%) mieszka w mieście, natomiast 28%
respondentek zamieszkiwała tereny wiejskie. Wynik ten świadczyć może o tym, iż kobiety
zamieszkujące w mieście częściej są pacjentkami lekarzy ginekologów niż te mieszkające na
wsi, a co za tym idzie częściej poddają się badaniom.
W badanej populacji dominowały kobiety z wykształceniem wyższym (49%),
natomiast najmniej liczną grupę stanowiły respondentki z wykształceniem podstawowym
(3%). Z wykształceniem średnim było 32% respondentek oraz zawodowym 16%.
Analiza częstości wizyt u ginekologa wykazała, że ponad połowa kobiet odbywała
badanie ginekologiczne raz w roku, co 2 lata badało się 24% kobiet, raz na 3-5 lat 17%. 6%
respondentek deklarowała, że bardzo rzadko korzystają z wizyt ginekologicznych. Tak więc
analizując te wyniki można stwierdzić, że badana grupa kontroluje swój stan zdrowia
w poradni ginekologicznej.
Analizując odpowiedzi respondentek na zapytanie o rodzaj wykonywanych badań
podczas wizyty u ginekologa 88% badanych miało wykonywaną cytologię natomiast 72%
stopień czystości. Wynik ten jest bardzo dobry ze względu na to, że są to pierwsze
podstawowe badania mające na celu wczesne wykrycie raka szyjki macicy i wielu innych
chorób narządu rodnego. 51% odpowiedzi to USG narządu rodnego. Najmniej ankietowanych
bo 3% stwierdziło że podczas wizyty miało wykonywana kolonoskopię a 7% inne badania.
Na podstawie przeprowadzonych badań dla 83% ankietowanych pacjentek znane jest
schorzenie raka szyjki macicy a 17% nie zna tego schorzenia. Zapytanie to było głównym
celem pracy dlatego na podstawie uzyskanego wyniku można stwierdzić, że badana populacja
zna schorzenie jakim jest rak szyjki macicy.
Według wyników jakie uzyskano w badaniach dla 12% kobiet najczęściej
wykorzystywanym źródłem zdobywania informacji o profilaktyce oraz chorobie jaką jest rak
szyjki macicy była prasa , dla 33% źródłem informacji są media elektroniczne a dla 33% inne
źródła. Lekarz ginekolog był źródłem wiedzy dla 20% pacjentek. 4% badanej populacji nigdy
nie poszukiwało informacjami o raku szyjki macicy. Analizując uzyskane wyniki na to
zapytanie można wnioskować, że w 96% badane kobiety poszukiwały źródła informacji
o raku szyjki macicy i jego profilaktyce, a co za tym idzie zainteresowane są one
schorzeniami jakie mogą je dotknąć.
Według 53% respondentek głównym czynnikiem wpływającym na rozwój raka szyjki
macicy jest genetyczne uwarunkowanie, natomiast 16% wskazało palenie papierosów. Dla
10% jest to wiek a dla 17% wczesne rozpoczęcie życia płciowego. 32% respondentek
wskazało na główny czynnik dużą liczbę partnerów płciowych oraz 12% dużą liczbę
porodów. Antykoncepcję hormonalna jako czynnik wpływający na rozwój choroby wskazało
14%.
Analizując uzyskane wyniki można wnioskować, iż badana populacja kobiet
zna czynniki wpływające na rozwój choroby.
Samo znanie schorzenia raka szyjki macicy nie uchroni kobiet przed chorobą.
W walce z jak najmniejszym rozwojem choroby bardzo ważna jest profilaktyka.
Na podstawie wyników można stwierdzić, że 88% ankietowanych kobiet oceniała
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swoją wiedzę na temat badań profilaktycznych raka szyjki macicy na poziomie wysokim,
a 12% jako niski. Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące, gdyż ankietowane pacjentki mają
wiedzę o badaniach profilaktycznych które to mogą je ustrzec przed chorobą.
Według wyników statystycznych 49% respondentek uważa że badania profilaktyczne
powinny być wykonywane co 3 lata. Podobny odsetek bo 48% jest zadnia że tego typu
badania powinny być wykonywane częściej niż co 3 lata. Tylko 3% badanych wyraziło
opinie, ze tego typu badania powinno się wykonywać rzadziej niż co 3 lata.
Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że 98% ankietowanych pacjentek
poradni ginekologicznej twierdz, ze badania profilaktyczne powinny być wykonywane nie
rzadziej niż 3 lata.
Analiza pytania dotyczącego znajomości znaczenia skrótu HPV wykazała podczas
badań, że 69% ankietowanych uważa, iż HPV to wirus, a 13% że jest to bakteria. 16%
respondentek twierdzi, że jest to mutacja genetyczna i 2% że pasożyt. Na podstawie tych
danych można stwierdzić iż ankietowane kobiety w przeważającej większości wiedzą co to
jest HPV.
Analizując uzyskane wyniki 36% ankietowanej grupy uważa że profilaktyką HPV
powinny być objęte tylko kobiety, a 29% że kobiety i mężczyźni. Dla 28% respondentek
profilaktyka HPV powinna dotyczyć całej populacji a dla 6% powinna to być grupa dzieci.
Jak można zauważyć odpowiedzi jakich udzielały respondentki na to zapytanie były bardzo
zróżnicowane, pomimo że przeważająca grupa uważa że profilaktyka HPV dotyczy tylko
kobiet. Niepokojącym jest fakt że profilaktyką powinna być objęta cała populacja a takiej
odpowiedzi udzieliło nie całe 30% Respondek. Na podstawie tych danych można wnioskować
że dla badanej grupy profilaktyka HPV jest bardzo mało znana.
Analiza odpowiedzi na skuteczność działania szczepionki HPV na rozwój raka szyjki
macicy wykazała, że 80% badanej populacji kobiet uważa, że szczepionka chroni przed
chorobą w 90%, natomiast 13% respondentek uważa że szczepionka nie ma działania
ochronnego. Dal 13% badanych szczepionka chroni przed rakiem szyjki macicy w 100%.
Na podstawie tych wyników można wnioskować, że badana populacja kobiet jest przekonana
o skuteczności działania szczepionki pomimo, że sama się nie szczepi.
Analiza odpowiedzi respondentek na to zapytanie wykazała, że 84% ankietowanych
uważa, że chłopcy i dziewczęta powinny być szczepione przeciwko wirusowi HPV aby
uniknąć zakażenie gdy rozpoczną w przyszłości życie płciowe. 16% ankietowanych uważa że
takie szczepienie jest zbyteczne gdyż naraża młody organizm na ryzyko związane z efektami
ubocznymi kolejnej szczepionki. Podsumowując te dane można wnioskować, że pomimo tego
ze respondentki same się nie szczepią przeciwko wirusowi HPV, to młoda populacja powinna
być poddawana takiemu szczepieniu aby w przyszłości byli zabezpieczeni przed zakażeniem
wirusem HPV.
Wnioski
Z badań wysunięto wnioski:
1. Przeważającą grupę badanej populacji kobiet (49%) stanowiły respondentki mające
wykształcenie wyższe.
2. Wiedza kobiet zgłaszających się do Przychodni Rejonowej w Łomży na temat
profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy oraz zakażenia wirusem brodawczaka
ludzkiego jest niska.
3. Informację na temat HPV respondentki czerpią głownie z mediów elektronicznych
oraz od lekarza ginekologa.
4. Badane pacjentki świadome są wartości regularnie przeprowadzanych badań
cytologicznych we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy.
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5. Analiza badań wykazała, iż 10% respondentek stwierdziło, że wykonywanie
regularnych badań cytologicznych zmniejsza ryzyko przyjęcie w przyszłości
szczepienia przeciwko HPV, a 13% respondentek jest zdania, że szczepienie HPV nie
ma działania ochronnego.
6. Badana populacja kobiet uważa że chłopcy i dziewczęta powinny być szczepione
przeciwko wirusowi HPV aby w przyszłości uniknąć zakażenia.
7. Konieczne jest rozszerzenie działań edukacyjnych, szczególnie w zakresie głównych
czynników wywołujących raka szyjki macicy jak też właściwej profilaktyki
wczesnego leczenia.
Dyskusja
Jak dowodzą dane statystyczne ostatnich lat w 2010 roku w Polsce na raka szyjki
macicy zachorowało w 15,39 kobiet (na 100 tys. kobiet). Niepokojącym jest też fakt,
iż według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) w Lyonie, przeżywalność
polskich kobiet ze stwierdzonym rakiem szyjki macicy jest najniższa spośród 17 ocenianych
krajów Europy.8
Na podstawie wyników badań Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonego
w 2011 roku wynika, że tylko 46% kobiet w Polsce regularnie kontroluje się u ginekologa.
W całej profilaktyce raka szyjki macicy chyba najbardziej istotnym badaniem jest
badanie cytologiczne. Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań dla 84%
respondentek uważa to badanie za najważniejsze a 12% ankietowanych uważa, że jest to USG
ginekologiczne, a tylko dla 4% badanie krwi. Z badanej grupy pacjentek większość zgłosiła
się na badanie cytologiczne sama w celu profilaktycznym, a co piątej z nich w wyniku
występowania dolegliwości. Niepokojącym jest też wynik iż przeważający odsetek badanych
kobiet ma niewystarczający poziom wiedzy, na temat znaczenia badań cytologicznych dla ich
zdrowia, bowiem pacjentki twierdziły, że „nie wiedziały o potrzebie takiego badania”.
Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę nasilenia edukacji zdrowotnej
ukierunkowanej na profilaktykę raka szyjki macicy i szczepienia HPV.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje jednoznacznie rolę szczepień
przeciw HPV w narodowych strategiach profilaktyki raka szyjki macicy. Chociaż badania
cytologiczne wciąż są traktowane jako podstawowa metoda profilaktyki, to właśnie
szczepienia, a więc profilaktyka pierwotna, są uważane za coraz ważniejszy element
skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób mających powiązanie
z zakażeniami wirusem HPV. Oczywiście, im większa część populacji zostanie zaszczepiona
w możliwie krótkim czasie, tym większy będzie efekt zdrowotny szczepień.9
W Polsce szczepienia HPV są rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny
jako zalecane, ale nie są finansowane ze środków publicznych. Wiodące towarzystwa
naukowe, takie jak Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo GinekologiiOnkologicznej czy Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne rekomendują wprowadzenie
populacyjnego programu szczepień HPV.
Opierając się na wynikach swoich badań zauważyłam, że 84% ankietowanych uważa,
że chłopcy i dziewczęta powinny być szczepione przeciwko wirusowi HPV10
aby uniknąć zakażenie gdy rozpoczną w przyszłości życie płciowe.
8

Główny Urząd Statystyczny. (2011). Rocznik demograficzny. Uzyskane dnia 12-12-2012r z:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf
tamże
10
Centralny Ośrodek Koordynujący. Raport z realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy za okres 01.01.2008 do 31.12.2008. Ginekologia Polska 3/2009
9
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16% ankietowanych uważa że takie szczepienie jest zbyteczne gdyż naraża młody organizm
na ryzyko związane z efektami ubocznymi kolejnej szczepionki. Podsumowując te dane
można wnioskować, że pomimo tego ze respondentki same się nie szczepią przeciwko
wirusowi HPV, to młoda populacja powinna być poddawana takiemu szczepieniu aby
w przyszłości byli zabezpieczeni przed zakażeniem wirusem HPV.
Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 143, poz. 1200 z 2005 r.) w Polsce
jest realizowany „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”. W latach 20062015 stwarza to gwarancję stabilnego finansowania programu z budżetu państwa. Realizacja
ma doprowadzić do spadku zachorowań na nowotwory o ok. 10%, oraz poprawy
skuteczności leczenia w Polsce do poziomu w krajach europejskich, czyli do osiągnięcia 40%
wyleczeń i przeżyć 5-letnich u mężczyzn i ok. 50% u kobiet. 11
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ANALIZA WCZESNYCH POWIKŁAŃ U KOBIET PODDANYCH
LECZENIU CHIRURGICZNEMU I REHABILITACJI
Z POWODU RAKA PIERSI
Beata Wierzbicka, Jan Urban
Streszczenie
Leczenie raka gruczołu piersiowego jest leczeniem skojarzonym, które obejmuje
postępowanie chirurgiczne, chemioterapię, radioterapię i hormonoterapię. Podstawową
metodą leczenia jest leczenie chirurgiczne, obejmujące zarówno zabiegi diagnostyczne jak
i leczenie radykalne, operacje oszczędzające, zabiegi odtwórcze piersi oraz operacje
chirurgiczne łagodzące objawy choroby. Leczenie chirurgiczne zapewniając największą
szansę wyleczenia, stwarza jednocześnie możliwość wystąpienia powikłań, nie związanych
bezpośrednio z przebiegiem choroby, a będących następstwem stosowanego leczenia.
Powikłania mogą wystąpić w trakcie lub bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, mogą
również pojawić się wiele lat po leczeniu chirurgicznym. 1
Do najczęstszych z nich należą: obrzęk chłonny kończyny górnej, ograniczenie
zakresu ruchu i czucia w obrębie obręczy barkowej, ból i długotrwały chłonkotok.
Leczenie chirurgiczne raka piersi zapewniając największe szanse wyleczenia, stwarza
jednocześnie możliwość wystąpienia powikłań, nie związanych bezpośrednio z przebiegiem
choroby, a będących następstwem stosowanego leczenia.
Zapobieganie wystąpieniu powikłań chirurgicznego leczenia raka piersi bądź ich
minimalizacja jest w dużym stopniu uzależniona od właściwej opieki przed i pooperacyjnej,
obejmującej opiekę leczniczą, pielęgnacyjną, rehabilitacyjną oraz psychologiczną.
Słowa kluczowe: rak piersi, leczenie chirurgiczne, powikłania, rehabilitacja
Title
Analysis of early complications in women undergoing surgical treatment
and rehabilitation of breast cancer
Abstract
Treatment of breast cancer is a combination treatment that includes surgical,
chemotherapy, radiotherapy and hormone therapy. The primary method of treatment is
surgery, including both diagnostic procedures as and radical treatment, sparing operations,
treatments and breast reconstructive surgery to mitigate the symptoms of the disease. Surgical
providing the best chance of cure, gives you the chance of complications not directly related
to the course of the disease and the aftermath of treatment. Complications may occur during
or immediately after surgery, may also appear many years after surgery.
The most common of these include: swollen lymph upper limb, limiting range of
motion and sensation within the shoulder girdle, pain and long lymphorrhoea. Surgical
treatment of breast cancer, providing the best chance of cure, gives you the chance of
complications not directly related to the course of the disease and the aftermath of treatment.
1

Jeziorski A.,Piekarski J., Węzeł chłonny wartowniczy w chorobach nowotworowych, Warszawa 2010,44-64.
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Prevention of complications of surgical treatment of breast cancer or their
minimization is largely dependent on the proper care of pre- and post-operative, including
curative care, nursing, rehabilitation and psychological support.
Keywords: breast cancer, surgical treatment, complications, rehabilitation
Etiologia oraz czynniki ryzyka raka piersi
Rak piersi jest najczęściej występującą formą nowotworu złośliwego u kobiet,
którego etiologia nie została jednoznacznie wyjaśniona.
Do najistotniejszych czynników ryzyka powstania raka piersi zaliczamy:
- płeć żeńska - rak piersi występuje ponad 100 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn
- wiek –zachorowania na raka piersi zaczynają się przeważnie około 24 roku życia,
częstość zachorowań wzrasta po 50 roku życia,
- przebyty rak piersi - trzykrotnie zwiększa się ryzyko ponownego zachorowania drugiej
piersi ,
- obciążony wywiad rodzinny - ryzyko zachorowania wzrasta u chorych, których rak piersi
wystąpił wśród krewnych pierwszego pokrewieństwa np. matka, córka, siostra.
- czynniki genetyczne – u kobiet z dziedziczną mutacją w genie BRCA1 ryzyko wystąpienia
raka piersi przez okres całego życia wynosi 65-80 %, a u nosicielek mutacji BRCA2 4585% [19]. Oba geny są odpowiedzialne za dużą część rodzinnego występowania raka piersi
i jajnika, jednakże tylko 5-10% raków piersi jest wynikiem mutacji tych genów
- czynniki hormonalne – ryzyko zachorowania jest większe jeśli kobieta po raz pierwszy
dostała miesiączkę przed 12 rokiem życia i przebyła menopauzę po 55 roku życia,
- ciąża – liczba przebytych, pełnych ciąż zakończonych porodem, wczesna pierwsza ciąża.
Nieródki oraz kobiety, które zaszły w pierwszą ciążę po 30 roku życia,
- egzogenne hormony płciowe – stosowana długotrwale hormonalna terapia zastępcza,
podobnie antykoncepcja stosowana dłużej niż 8-10 lat, powoduje zwiększenie ryzyka
zachorowania na raka piersi, zwłaszcza stosowana przez młode kobiety palące papierosy,
- promieniowanie jonizujące - częste badania diagnostyczne: zdjęcia klatki piersiowej,
mammografia w nieznacznym stopniu przyczynia się do rozwoju choroby,
- dieta – nadmierna podaż tłuszczów zwierzęcych (szczególnie u kobiet z następującą triadą
objawów: otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca)
- alkohol – regularne, umiarkowane spożywanie alkoholu u kobiet przed 30 rokiem życia.
- niektóre łagodne choroby piersi przebiegające z poliferacją– zwłaszcza gdy przebiegają
z obecnością rozrostu atypowego: hiperplazja duktualis atypia i hiperplazja lobularisatypia
- współwystępowanie choroby z innymi chorobami nowotworowymi – takimi jak: rak trzonu
macicy, rak jajników, rak jelita grubego, chłoniaki o małej złośliwości.2
DIAGNOSTYKA I KLASYFIKACJA RAKA PIERSI
U kobiet, u których występują objawy kliniczne mogące być objawami raka,
diagnostyka ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie jego obecności. W każdym przypadku
wstępne badania diagnostyczne raka piersi powinny bezwzględnie obejmować: badanie
fizykalne i wywiad, MMG oraz badania mikroskopowe. Dodatkowe badania powinno się
wykonywać w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego oraz przewidywanego
leczenia3

2
3

Kordek R.(red), Onkologia, podręcznik dla studentów i lekarzy, Gdańsk 2007
Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy, Gdańsk 2009.
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WYBRANEMETODY LECZENIA RAKA PIERSI
Leczenie chorych na rak piersi według zaleceń Europejskiego Towarzystwa
Specjalistów Raka Piersi (EUSOMA), powinno odbywać się w ramach specjalistycznych
jednostek zajmujących się rozpoznawaniem i leczeniem raka piersi, w których rocznie leczy
się co najmniej 150 osób cierpiących na tę chorobę. Pacjenci powinni pozostawać pod
opieką doświadczonych specjalistycznych zespołów wielodyscyplinarnych składających się
z grupy odpowiedzialnej za diagnostykę i grupy prowadzącej leczenie chorych
na raka piersi.4
Decyzje dotyczące wyboru leczenia miejscowego i systemowego powinny być
podejmowane przez zespoły złożone z chirurga, radioterapeuty, onkologa klinicznego,
radiologa i patologa z czynnym udziałem chorych, po przekazaniu im pełnych informacji na
temat możliwości leczniczych. W chirurgii raka piersi możemy wyróżnić: zabiegi
diagnostyczne, lecznicze, operacje łagodzące objawy (paliatywne) i zabiegi odtwórcze czyli
rekonstrukcje piersi5
Zabiegi diagnostyczne obejmują leczenie, które rozpoczyna się od małych zabiegów
chirurgicznych, mających na celu pobranie materiału tkankowego do badania histologicznego
i ustalenie optymalnej metody leczenia.6
Zabiegi lecznicze obejmują leczenie w obrębie piersi i regionalnych węzłów
chłonnych i polegają na usunięciu części lub całej piersi oraz wycięciu całej grupy węzłów
chłonnych lub usunięciu jednego lub kilku węzłów wartowniczych. Wybór metody leczenia
opiera się na analizie wielu czynników kliniczno - patologicznych .7
Leczenie chirurgiczne oszczędzające pierś (BCT) jest obecnie standardowym
postępowaniem z chorymi na raka piersi o niskim stopniu zaawansowania . 8
Nowym, standardowym sposobem oceny stopnia zaawansowania raka piersi
w regionalnych węzłach chłonnych jest biopsja węzła wartowniczego. Można ją zastosować
właściwie u wszystkich chorych na inwazyjnego raka piersi, bez klinicznych cech przerzutów
do węzłów i niezależnie od wielkości ogniska nowotworowego.9
Chirurgiczne leczenie odtwórcze jest nieodłączną częścią nowoczesnego
postępowania w raku piersi i każdą pacjentkę dotkniętą tą chorobą, należy poinformować
o możliwościach rekonstrukcji. Wskazania do zabiegów odtwórczych to wskazania natury
psychologicznej, przeciwwskazaniami są czynniki zwiększające ryzyko operacyjne tj.:
cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca. Rekonstrukcję piersi można wykonać w trybie
natychmiastowym lub odroczonym z wykorzystaniem następujących technik: wszczepienie
endoprotezy, zastosowanie płata wyspowego z mięśniem najszerszym grzbietu, płata
wyspowego skórno - mięśniowego zawierającego mięsień prosty brzucha, wyspowego płata
skórno-mięśniowego z mięśniem najszerszym grzbietu lub wolnych płatów skórno mięśniowych.10

4

Mituś J., Komorowski A., Operacyjne leczenie chorych na raka piersi, w: Medycyna praktyczna onkologia, T.
4,15( 2009),s. 81-87.
5
Pawlicki M., Rak piersi-nowe nadzieje i możliwości leczenia,Bielsko-Biała 2002.
6
Kordek R.(red), Onkologia, podręcznik dla studentów i lekarzy, Gdańsk 2007
7
Krzakowski M.,Dziedziuszko R., Jassem J., Onkologia w praktyce klinicznej Zalecenia postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Tom I, Gdańsk 2011, s.197
8
Kołodziejski L., Łobaziewicz W., Chirurgia raka sutka, w: Medycyna praktyczna-chirurgia,2(84),2009, s.7-13.
9
Goyal A., Mansel R. E., Postępy w biopsji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi,w: Onkologia po
dyplomie, T.6,2 (2009), s.34-40.
10
Kordek R.(red), Onkologia, podręcznik dla studentów i lekarzy, Gdańsk 2007
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Tabela 1. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego raka piersi.
Wskazania do leczenia
Przeciwwskazania do leczenia
oszczędzającego
oszczędzającego
Brak zgody pacjentki
Stopień zawansowania
sklasyfikowany jako
Rak wieloośrodkowy
T1N0M0 lub T1N1M0 oraz
Przebyta wcześniej radioterapia
T1N1M0 lub T2N1M0 z
piersi
zastrzeżeniem, że wymiar guza
Rozległe mikrozwapnienia
określony na podstawie
widoczne w MMG
przedoperacyjnego badania
Kolagenozy
obrazowego MMG lub USG nie
przekracza 3 cm
Brak możliwości doszczętnego
usunięcia guza pierwotnego
Brak możliwości uzyskania dobrego

Możliwość uzyskania
doszczętności wycięcia guza
pierwotnego

Możliwość uzyskania dobrego
efektu kosmetycznego
Zgoda pacjentki
Brak przeciwwskazań
Źródło: Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy, Gdańsk
2009.
Powikłania leczenia chirurgicznego
Do wczesnych powikłań pooperacyjnych należą zakażenie rany pooperacyjnej,
martwica płatków skórnych, rozejście się rany, krwiak i długotrwały wyciek chłonki.
Powikłania śródoperacyjne:
 uszkodzenia pęczka pachowego
 nerwu piersiowego długiego
 uszkodzenie pęczka podłopatkowego
 uszkodzenie nerwu piersiowo-grzbietowego
 zaburzenia czucia powierzchniowego
Do późnych powikłań należą również: hyperstezje w obszarze operowanej skóry,
neuropatie w operowanej okolicy ciała, przerost blizny pooperacyjnej, zwłóknienia i
przykurcze ograniczające ruchomość w stawie barkowym, zaniki niektórych grup
mięśniowych, trwałe deformacje w stawach obręczy barkowej i kończyny górnej.11

11

Fibiak J., Chirurgia, Warszawa 2001.
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REHABILITACJA FIZYCZNA, PSYCHICZNA I SPOŁECZNA
PO LECZENIU CHIRURGICZNYM RAKA PIERSI
Aby przyspieszyć powrót do sprawności psychicznej bardzo ważne jest wdrożenie
postępowania usprawniającego w sferze fizycznej, najlepiej już w czasie poprzedzającym
operację. Przygotowanie do operacji obejmuje naukę ćwiczeń i sposobu układania ręki
na specjalnym klinie bezpośrednio po zabiegu oraz ćwiczenia ogólnousprawniające,
wzmacniające siłę mięśniową oraz zakres ruchomości kończyny i obręczy barkowej
po stronie operowanej. W okresie pooperacyjnym rehabilitacja początkowo obejmuje palce,
dłonie, przedramię i stawy obręczy barkowej po stronie operowanej z wykorzystaniem
ćwiczeń samowspomaganych i oddechowych. 12
Bardzo istotna w rehabilitacji onkologicznej jest pomoc psychologiczna, której celem
jest uzyskanie przez chorych stabilizacji psychicznej, adaptacji do nowej sytuacji, obniżeniu
stresu i poprawa jakości życia. Najczęstszą formą terapii są spotkania grupowe zorientowane
na wyrażanie przeżywanych emocji oraz udzielanie sobie wzajemnego wsparcia, grupy
samopomocowe, takie jak Amazonki. 13
MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentek Oddziału Chirurgii
Onkologicznej i Zakładu Rehabilitacji leczonych w Białostockim Centrum Onkologii
w Białymstoku. Grupę badawczą stanowiło 70 kobiet w wieku 26-84 lat, poddanych leczeniu
chirurgicznemu i rehabilitacji z powodu raka piersi w okresie do sześciu miesięcy po zabiegu
operacyjnym.
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Leczenie chirurgiczne raka piersi, jako leczenie pierwszego rzutu zastosowano
w przypadku 60 kobiet, co stanowi 85,7% badanej grupy. Leczenie systemowe, jako leczenie
pierwotne zastosowano u 10 kobiet, co stanowi 14,3% badanej grupy respondentek.
Amputację piersi z usunięciem węzłów chłonnych pachy wykonano u 38 kobiet,
co stanowi 54,3% badanej grupy, natomiast amputację prostą wykonano u 5 kobiet tj.7,1%
całej grupy. Zabieg oszczędzający z biopsją węzła wartowniczego zastosowano u 16
respondentek, co stanowi 22,9% badanej grupy, a leczenie oszczędzające bez biopsji węzła
wartowniczego u 11 kobiet tj. 15,7% badanej grupy.
Powikłania po zabiegu operacyjnym wystąpiły u 30 pacjentek , co stanowi 42,9%
badanych kobiet, pozostała część grupy 57,1% tj. 40 pacjentek przebyła okres pooperacyjny
bez powikłań.

12

Kozak D., Smoczyńska M., Psychofizyczna rehabilitacja pacjentek w wieku podeszłym leczonych operacyjnie
z powodu raka piersi, w: Hygeia public health, T. 47,2 (2012), s. 139-144
Izdebski P., Tujakowski J., Psychologiczne metody pomocy chorym na raka piersi, w: Nowotwory journal of
onkology, T.56,6(2006), s. 685-692.
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WCZESNE POWIKŁANIA POOPERACYJNE
Tab. 2. Występowanie powikłań pooperacyjnych w badanej grupie pacjentek
Liczba
Powikłania pooperacyjne
pacjentek
%
Przedłużony chłonkotok
17
23,0%
Zakażenie rany pooperacyjnej
4
5,4%
Obrzęk limfatyczny kończyny po
stronie operowanej
Krwiak
Ogniskowa martwica płata skórnego
Odma płaszczyznowa po stronie
operowanej
Inne
Żadne
Źródło: Badania własne.

6
5
1

8,1%
6,8%
1,4%

1
40

1,4%
54,1%

Tabela ukazuje powikłania jakie wystąpiły w trakcie leczenia chirurgicznego.
Respondentki w ankiecie zaznaczały kilka odpowiedzi i miały możliwość wpisania innego
powikłania, które wystąpiło w ich przypadku. Największa grupa 40 kobiet tj. 54,1% nie miała
żadnych powikłań, nie stwierdzono też odmy płaszczyznowej po stronie operowanej. Badania
wykazały, że najczęściej występującym powikłaniem pooperacyjnym był przedłużony
chłonkotok. Wystąpił on u 17 pacjentek , co stanowi 23,0 %badanej grupy kobiet. Zakażenie
rany pooperacyjnej wystąpiło u 4 pacjentek tj. 5,4%, obrzęk limfatyczny kończyny po stronie
operowanej pojawił się wśród 6 kobiet, co stanowiło 8,1% badanej grupy, krwiak wystąpił u
5 kobiet tj. 6,8% ankietowanych. Jedna kobieta, co stanowi 1,4% badanej grupy wskazała
inne powikłanie, był to intensywny krwotok w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym.
Ogniskową martwicę płata skórnego stwierdziła również jedna kobieta tj. 1,4%.
Zakażenie rany pooperacyjnej zaobserwowało 5,9% pacjentek, u których wykonano
amputację piersi z usunięciem węzłów chłonnych pachy oraz 2,9% kobiet, u których
wykonano zabieg oszczędzający pierś z biopsją i bez biopsji węzła wartowniczego.
Obrzęk limfatyczny kończyny po stronie operowanej podały 3 pacjentki(8,8%), które miały
wykonaną amputację piersi z usunięciem węzłów chłonnych pachy, 5,9% pacjentki po
zabiegu oszczędzającym natomiast 2,9% kobiety po zabiegu oszczędzającym z biopsją węzła
wartowniczego. Krwiak wystąpił w równym stopniu tj. 5,9% u kobiet po amputacji piersi
z usunięciem węzłów chłonnych pachy i po zabiegu oszczędzającym pierś bez biopsji węzła
wartowniczego. Natomiast po zabiegu oszczędzającym z biopsją węzła wartowniczego
krwiak wystąpił w przypadku 2,9% kobiet. Intensywne krwawienie w pierwszej dobie po
zabiegu operacyjnym oraz ogniskowa martwica płata skórnego pojawiły się tylko u pacjentek,
u których wykonano amputację piersi z usunięcie węzłów chłonnych pachy i było to w 2,9%
przypadków.
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Tab. 3. Występowanie wczesnych powikłań
LC
Powikłania pooperacyjne
Przedłużony chłonkotok
Zakażenie rany pooperacyjnej
Obrzęk limfatyczny kończyny po
stronie operowanej
Krwiak
Intensywne
krwawienie
w
pierwszej dobie po operacji
Ogniskowa martwica płata skórnego
Źródło: Badania własne.

H

%

S

%

15

44,1% 2

5,9%

3

8,8%

1

2,9%

5
5

14,7% 1
14,7%

2,9%

1
1

2,9%
2,9%

LCH – Pacjentki po pierwotnym leczeniu chirurgicznym
LS - Pacjentki po pierwotnym leczeniu systemowym
Z powyższej tabeli wynika, że pierwotne leczenie systemowe nie wywarło
zdecydowanego wpływu na przebieg okresu pooperacyjnego. Przedłużony chłonkotok
wystąpił w 5,9% przypadków, natomiast zakażenie rany pooperacyjnej i obrzęk limfatyczny
po stronie operowanej wystąpiły w 2,9% ankietowanych pacjentek. Najczęstszym leczeniem
okazało się leczenie rehabilitacyjne, które wdrożono w przypadku 19 kobiet, co stanowi
50,0% badanej grupy. Leczenie zachowawcze zastosowano w 36,8% tj. u 14 kobiet
z powikłaniami, chirurgiczne leczenie podjęto w 4 przypadkach tj. 10,5% badanej grupy.
Jedna pacjentka (2,6%) podaje kontrolę w poradni chirurgicznej jako zastosowany sposób
leczenia.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, na specjalnym klinie ułożono kończynę górną
po stronie operowanej u 49 pacjentek, co stanowi 70,0% badanej grupy. Nie zastosowano
prawidłowego ułożenia kończyny górnej w 21 przypadkach ankietowanych kobiet tj. 30,0%
badanej grupy.
Procesem rehabilitacji zostało objętych 94,3% kobiet poddanych leczeniu
chirurgicznemu z powodu raka piersi, w niewielkim stopniu proces ten zastał wdrożony
u 5,7% pacjentek. Na pytanie kiedy rozpoczęto rehabilitację ankietowane kobiety zaznaczały
kilka odpowiedzi. W przypadku 14 pacjentek tj. 17,5% proces ten wdrożono, gdy wystąpiły
nieprawidłowości, po zabiegu operacyjnym rozpoczęto rehabilitację u 41,3% pacjentek i po
opuszczeniu szpitala również 41,3% tj. 33 ankietowanych kobiet.

97

Tab. 4. Nieprawidłowości które wystapiły po zabiegu operacyjnym
Liczba
Rodzaj nieprawidłowości
pacjentek
%
Ograniczenie ruchomości w stawach
obręczy
barkowej kończyny
po
stronie operowanej
17
40,5%
Ból okolicy operowanej
6
14,3%
Obrzęk limfatyczny kończyny po
stronie operowanej
4
9,5%
Osłabienie siły mięśniowej kończyny
górnej po stronie operowanej
10
23,8%
Odstająca łopatka
3
7,1%
Przygarbienie
2
4,8%
Źródło: Badania własne.
Badana grupa kobiet wypowiadała się na temat nieprawidłowości, które wystąpiły
po leczeniu chirurgicznym i wymagały postępowania rehabilitacyjnego. Kobiety zaznaczały
po kilka odpowiedzi.
Ograniczenie ruchomości w stawach obręczy barkowej stwierdziło 17 kobiet tj.
40,5% badanej grupy. Ból okolicy operowanej dotyczył 6 osób tj. 14,3%, obrzęk limfatyczny
pojawił się u 4 kobiet(9,5%). Osłabienie siły mięśniowej kończyny górnej po stronie
operowanej wystąpiło u 10 operowanych kobiet tj. 23,8%, odstającą łopatkę zauważyło 7,1%
kobiet tj. 3 panie, natomiast przygarbienie było u 2 osób, czyli 4,8%.
Z przeprowadzonych badań wynika, że większość tj. 92,9% respondentek została
poinformowana o konieczności ciągłej rehabilitacji, a tylko 7,1% tj. w przypadku 5 osób takie
informacje nie dotarły. Na pytanie o stosowanie ćwiczeń codziennie 85,7% tj. 60
ankietowanych kobiet odpowiedziało, że ćwiczenia wykonuje codziennie, natomiast 10 osób,
co stanowi 14,3% ankietowanej grupy nie stosuje się do zaleceń codziennego ćwiczenia.
Z opinii ankietowanych kobiet podczas pobytu w oddziale chirurgii, pomocy
psychologicznej nie uzyskało 71,4% badanej grupy tj. 50 osób. Pomoc ta została udzielona
w 20 przypadkach, co stanowi 28,6% ankietowanej grupy.
DYSKUSJA
Współczesna onkologia to leczenie skojarzone, które obejmuje metody miejscowe
tj. chirurgię i radioterapię oraz metody ogólnoustrojowe czyli systemowe tj. chemioterapię,
hormonoterapię i metody biologiczne. W zależności od stopnia klinicznego zaawansowania
raka piersi, czynników prognostycznych metody leczenia uzupełniającego są kojarzone
ze sobą w różnej sekwencji.14
Według Lewandowskiej i Bączyk częściowo powodem większej zachorowalności
wśród mieszkanek miast jest występowanie większej liczby czynników rakotwórczych
związanych z uprzemysłowieniem w mieście, a także wydłużenie średniej długości życia.15
Badania wykazały, że choroba dotyczyła w większym stopniu kobiet wykształconych

14

Strukiel E., Mess E., Twardak A., Lisowska A., Problemy pielęgnacyjne, psychiczne i społeczne kobiet
chorych na raka piersi leczonych chemioterapią, w: Onkologia polska, T. 11, 4(2008), s. 181-184.

15

Lewandowska K., Bączyk G., Funkcjonowanie kobiet po mastektomii jako ocena efektywności leczenia,
opieki pielęgniarskiej oraz edukacji, w: Ginekologia praktyczna, T.3,2009, s. 12-10.
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na poziomie wyższym i średnim. Wykształcone kobiety stanowiły ponad połowę badanej
grupy. Odnosząc się do tego wyniku należy uwzględnić styl życia i podleganie wpływom
stresorów na zachorowanie u kobiet wykształconych.16 Jednak wyższy poziom wykształcenia
kobiet wpływa na to, że pod wieloma względami lepiej znoszą one chorobę i ich
funkcjonowanie w wielu aspektach jest mniej zaburzone.
Ryzyko zachorowania oraz liczba zgonów z powodu raka piersi wśród kobiet wzrasta.
Zabieg chirurgiczny, a w szczególności odjęcie piersi jest dla kobiety ogromnym
przeżyciem. Często ceną jaką musi zapłacić, aby żyć jest kalectwo fizyczne i idące za nim
okaleczenie psychiczne. Sposobem uniknięcia problemów wynikających z radykalnych
zabiegów operacyjnych może być wczesne wykrywanie nowotworów, pozwalające
na przeprowadzenie zabiegów oszczędzających pierś. W Polsce według Nowickiego,
Krajewskiego i Maruszaka rocznie zabieg BTC wykonuje się tylko u pięciu procent chorych.
Analizując metody leczenia chirurgicznego ustalili, że stosując zabiegi oszczędzające pierś
można uzyskać również dobre wyniki leczenia, zmniejszyć wystąpienie niekorzystnych
powikłań, a co za tym idzie polepszyć jakość życia.17
Jednym z najczęściej występujących odległych powikłań pooperacyjnych, który
dotyczy prawie 30-50% operowanych kobiet jest obrzęk limfatyczny. Powstaje on
w następstwie zastoju chłonki w skutek uszkodzenia lub wycięcia naczyń i węzłów
chłonnych oraz ich uszkodzenia przez zakażenie, przewlekłe procesy zapalne, naświetlania
promieniami jonizującymi.
Integralną częścią postępowania w leczeniu chorych na raka piersi jest rehabilitacja.
Jest ona procesem bardzo złożonym i długotrwałym, mającym na celu ograniczenie
fizycznych i psychicznych następstw leczenia chirurgicznego. Postępowanie rehabilitacyjne
powinno się rozpocząć w czasie poprzedzającym operację i ma polegać na poprawie
sprawności fizycznej i psychicznej. Według opinii ankietowanych kobiet żadna z nich nie
miała wdrożonego procesu rehabilitacji przed zabiegiem operacyjnym, ponad 40% miało
przeprowadzoną rehabilitację po zabiegu i po opuszczeniu oddziału chirurgicznego.
W przypadku niespełna 20% proces ten trzeba było wdrożyć po wystąpieniu
nieprawidłowości. Wyniki te świadczą o pewnych niedociągnięciach w zakresie rehabilitacji,
tym bardziej, że jak podaje Madetko i Ćwiertnia zostały opracowane przez doktor Krystynę
Mikę i wprowadzone w całym kraju, we wszystkich placówkach wykonujących radykalne
operacje piersi, zasady postępowania rehabilitacyjnego. Badania wykazały również pewne
niedociągnięcia, gdyż po zabiegu operacyjnym kończynę górną po stronie operowanej
ułożono tylko u 70% badanych kobiet.
Ważne jest aby pacjentki były świadome znaczenia wkładanego wysiłku w codzienne
ćwiczenia i znalazły wsparcie odpowiedzialnych za to osób. Badania wykazały, że ponad
90% kobiet została uświadomiona o konieczności wykonywania ćwiczeń codziennie
i wykonywała je systematycznie, a tylko niewielka grupa kobiet nie ćwiczy codziennie.
Według Barnaś we wszystkich planowanych działaniach leczniczych względem
chorych na raka piersi niezwykle ważne miejsce zajmuje wsparcie w chorobie i szeroko
pojęta rehabilitacja psychologiczna. Przeprowadzone badania nie potwierdziły tego
stwierdzenia, gdyż za potrzebą wsparcia psychicznego opowiedziało się tylko 30% kobiet,
pozostałe pacjentki nie odczuwały takiej potrzeby. Diagnozowanie i leczenie raka piersi to
16

Łodzińska J., Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym, Seminare. Poszukiwania naukowe, Tom
28, 2010, s. 134. Łodzińska J., Stres zawodowy nieodłącznym zjawiskiem w miejscu pracy, Białostockie
Studia Prawnicze, zeszyt 13, Białystok 2013, s. 159-160. Łodzińska J., Czy praca nas stresuje? Firma bez
barier. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Nr 10, 2009 s. 28.
17
Nowicki A., Krajewski E., Maruszak M., Wczesne wyniki leczenia raka gruczołu piersiowego metodą
oszczędzającą, w: Współczesna onkologia, T.10, 3(2006), s. 85-91.
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trudny okres dla samych pacjentek, ale też bolesne doświadczenie dla bliskich im osób. Z
opinii ankietowanych kobiet podczas pobytu w oddziale chirurgicznym ponad 70% nie
otrzymało pomocy psychologicznej. Dane te są niepokojące, gdyż wczesne zastosowanie tej
formy rehabilitacji pozwala chorym kobietom w pokonaniu sytuacji kryzysowej związanej
z rozpoznaniem i leczeniem choroby nowotworowej.
Identyfikacja powikłań leczenia chirurgicznego raka piersi oraz czynników
predysponujących do ich wystąpienia umożliwia wprowadzenie właściwego postępowania
zmierzającego do zapobiegania powikłaniom lub ich minimalizacji. Ogromny wpływ na
radzenie sobie kobiet z problemami wynikającymi z leczenia raka piersi, ma personel
medyczny, który powinien otoczyć je profesjonalną, uważną i troskliwą opieką.
WNIOSKI
1. Na stan fizyczny kobiet ma wpływ stopień zaawansowania choroby i wiązany z tym
rodzaj zastosowanego leczenia chirurgicznego.
2. Niezbędne jest podejmowanie na szeroką skalę działań w ramach profilaktyki raka
piersi, co pozwoli na diagnozowanie nowotworów we wczesnym stopniu
zaawansowania klinicznego, dającego możliwość zastosowania leczenia
oszczędzającego.
3. Zasadniczy wpływ na wystąpienie powikłań leczenia chirurgicznego raka piersi
wywarło współistnienie chorób układu krążenia, nadmierny ciężar ciała oraz rodzaj
zastosowanego leczenia chirurgicznego.
4. Do skutecznych sposobów zapobiegania powikłaniom leczenia chirurgicznego raka
piersi należy właściwa opieka przed i pooperacyjna, obejmująca opiekę leczniczą,
pielęgnacyjną oraz rehabilitacyjną.
5. Pacjentki leczone z powodu raka piersi wymagają profesjonalnej opieki
psychologicznej już od momentu diagnozy potwierdzającej rozpoznanie nowotworu.
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JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
Alina Mrozek, Zdzisław Szałkowski, Ewa Falkowska – Pijagin, Elżbieta Jankowska
Streszczenie
Współcześnie szybko wzrasta zachorowalność na raka piersi, nie tylko w Polsce, ale
na całym świecie. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w wieku pomenopauzalnym i związane
jest ze zmianą stylu życia kobiet, szczególnie tych jego elementów, które wpływają
bezpośrednio na metabolizm hormonalny. Te zmiany widoczne są także w statystykach
dotyczących zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w mieście i na wsi.
Niewątpliwie wiedza o raku piersi, objawach, czynnikach ryzyka, metodach
rozpoznawania i walki z chorobą daje kobietom szansę na redukowanie ryzyka zachorowań .
Bo to właśnie wiedza, obok motywacji jest najsilniejsza bronią kobiet w walce z rakiem.
Celem pracy jest przybliżenie problematyki dotyczącej nowotworu gruczołu
sutkowego oraz próba pokazania specyfiki życia kobiet w obliczu choroby nowotworowej
piersi, czyli przed, w trakcie i po chorobie, a wszystko po to, by poniekąd rzucić światło
i próbując odkryć i zrozumieć jakość życia kobiet dotkniętych chorobą.
Słowa kluczowe: nowotwór, rak, leczenie, jakość życia
Title
The quality of life of women in cancer
Abstract
Today, rapidly increasing incidence of breast cancer, not only in Poland but all over
the world. This applies especially postmenopausal women and is associated with lifestyle
change women, especially those of its elements that directly affect the hormonal metabolism.
These changes are also reflected in statistics on the incidence and cancer mortality in the city
and in the countryside.
Undoubtedly, knowledge about breast cancer, symptoms, risk factors, methods of
detection and fight against the disease gives women a chance to reduce the risk of disease.
Because it is the knowledge, apart from the motivation of women is the strongest weapon in
the fight against cancer.
The aim of the work is to bring issues concerning mammary tumor virus and an
attempt to show the specificity of women's lives in the face of breast cancer, before, during
and after illness, and all this would somehow shed light and trying to discover and understand
the quality of life of women affected by the disease.
Keywords: cancer, cancer treatment, quality of life
Nowotwór gruczołu sutkowego
Rak sutka (carcinoma mammae) jest znany od czasów Galena i o d niego pochodzi
nazwa rak. Jest najczęściej spotykanym nowotworem złośliwym u kobiet w krajach
rozwiniętych, także w Polsce.
Typowym objawem raka sutka jest guz, wyraźnie różniący się od otaczających
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go tkanek lub nieostro odgraniczone zgrubienie nieobecne w drugiej piersi. Niektóre
pacjentki zgłaszają się z powodu zmiany kształtu lub powiększenia się sutka.
Zaawansowanym zmianom nowotworowym towarzyszą: zaciągnięcie skóry lub brodawki
sutkowej, objaw skórki pomarańczy, rumień, obrzęk, guzki satelitarne, poszerzone żyły
o nieregularnym przebiegu, owrzodzenie skóry, mięśni piersiowych i ściany klatki
piersiowej. Sporadycznie rak sutka występuje pod postacią wycieku z brodawki sutkowej,
owrzodzenia lub egzematycznych zmian brodawki sutkowej, rozlanego i rumieniowatego
stwardnienia skóry powiększonej i obrzękniętej piersi.18
Rak piersi wykazuje dużą skłonność do rozsiewu drogą naczyń krwionośnych
i limfatycznych. Ogniska przerzutowe mogą lokalizować się niemal we wszystkich
narządach. Najczęściej znajdują się w układzie kostnym, wątrobie, płucach, opłucnej
i ośrodkowym układzie nerwowym.19
Rak według trzystopniowej skali zróżnicowania :
- Stopień niski – komórki swoją budową zbliżone do prawidłowych. Guz rośnie powoli.
- Stopień pośredni – komórki rozmnażają się nieco szybciej.
- Stopień wysoki – powstałe z tych komórek guzy maj ą nieregularne granice, rosną
bardzo szybko.
Guzy o niskim stopniu złośliwości rosną wolniej i stanowią mniejsze
prawdopodobieństwo pojawienia się przerzutów.
Do szczególnych postaci raka można zaliczyć następujące:
Rak śluzowaty
Rak rdzeniasty
Rak cewkowaty
Rak naciekający brodawkowaty
Objawy i czynniki ryzyka
Przyczyny powstania nowotworów gruczołu sutkowego nie są znane, trudno zatem
ustalić etiologię nowotworu piersi, jednak istnieje wiele czynników, które zwiększają ryzyko
ich powstania. Ich obecność stwierdza się tylko u 20 - 25% przypadków raka. S ą to:
1. Płeć – żeńska (rak piersi występuje u kobiet 150 razy częściej niż u mężczyzn).
2. Wywiad – obecny rak w przeszłości – przebyty rak piersi ponad trzykrotnie zwiększa
ryzyko zachorowania na raka piersi.
3. Obciążenie rodzinne – ryzyko zachorowania wzrasta u kobiet, u których wystąpił rak
piersi wśród krewnych pierwszego pokolenia (matka, siostra, córka). Ryzyko wzrasta
z liczb ą chorych krewnych, gdy krewne zachorowały przed menopauzą oraz gdy
krewna zachorowała na raka jajnika.
4. Czynniki dziedziczne – około 5% raków ma charakter dziedziczny, głównie jako
efekt w genie BRCA1.
5. Wiek – ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Istotny wzrost zachorowania na raka
pojawia się po 50 roku życia.
6. Czynniki hormonalne – ryzyko zachorowania jest większe u kobiet z wczesnym
pokwitaniem i późną menopauzą. Ryzyko jest większe u kobiet które nie rodziły oraz
u tych, które pierwszy poród miały po 30 roku życia.
18

Aleksińska A., Pojęcie jakości życia, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=231
Kordek R., Krzakowski M. Jassem J. Jezierski A., Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Gdańsk
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7. Egzogenne hormony płciowe – długotrwała hormonalna terapia zastępcza zwiększa
ryzyko zachorowania. Niewielki wzrost zachorowania przypisuje się hormonalnej
antykoncepcji, zwłaszcza u młodych kobiet.
8. Promienie jonizujące – narażenie na promieniowanie jonizujące, w wyniku częstych
badań diagnostycznych (RTG klatki piersiowej, mammografia), jest czynnikiem
nieznacznie zwiększającym ryzyko zachorowania.
9. Czynniki dietetyczne – nadmierna ilość tłuszczów zwierzęcych w diecie oraz otyłość,
nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są czynnikiem ryzyka.
10. Alkohol - regularne picie alkoholu nawet w niewielkich ilościach jest czynnikiem
zwiększającym ryzyko zachorowań.20
Stany przedrakowe i klasyfikacja nowotworów złośliwych piersi
Występowanie zmian guzowatych dotyczy kobiet w każdym wieku, jednak
największa częstość występowania dotyczy wieku 40-50 lat.
Nowotwory łagodne sutka są początkowo zmianami niegroźnymi, jednak mogą ulec
zezłośliwieniu.
Należą do nich między innymi:
Zwyrodnienie włóknisto-torbielowate
Brodawczak
Choroba Pageta
Guz
Klasyfikacja rodzajów raka piersi uzależniona jest od:
1
miejsca, w którym rozwija się nowotwór (przewód lub gruczoł mleczny),
2
sposobu przenoszenia (poprzez przewody lub gruczoły mleczne),
3
różnic w obrazie mikroskopowym komórek rakowych.21
Powszechnie przyjętą klasyfikacją histopatologiczną nowotworów piersi jest podział
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która wyróżnia dwa rodzaje nowotworów:
nienaciekające i naciekające.
Najczęściej używanym systemem oceny stopnia rozwoju i rozprzestrzenienia się raka
sutka jest międzynarodowy system TNM. Klasyfikacja ta łączy informacje o pierwotnej
zmianie nowotworowej (T – Tumor), pobliskich węzłach chłonnych (N-Nodulus) oraz o
przerzutach do odległych organów i części ciała (M – Metastasis). Poszczególnym
połączeniom przypisuje się różne stadia zaawansowania.
Cecha T (Tumor) - określa wielkość zmiany pierwotnej, mierzy się ją w centymetrach:
Tx - nie można określić guza pierwotnego;
TIS - rak przedinwazyjny (in situ);
T1 - guz o wymiarze do 2 cm;
T2 - guz o wymiarze powyżej 2 cm i poniżej 5 cm;
T3 - guz o wymiarze powyżej 5 cm.
Cecha N (Nodulus) - określa przerzuty do pobliskich węzłów chłonnych:
20

Krzakowski M. (red.), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u
dorosłych, Polska Unia Onkologii, Warszawa 2003;
21
www.onkologia-online.pl;
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Nx - nie można określić okolicznych węzłów chłonnych;
N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do pobliskich węzłów chłonnych;
N1 - obecność przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych pachowych, ruchomych,
po stronie guza;
N2 - stwierdza się obecność przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych pachowych
tworzących pakiety lub zrośnięcie z innymi strukturami po stronie guza;
N3 - stwierdza się przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych zamostkowych po stronie
guza.
Cecha M (Metastasis) - przerzuty odległe:
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych;
M0 - nie stwierdza się przerzutów odległych;
M1 - stwierdza się przerzuty odległe.22
Diagnostyka
Diagnostyka nowotworów piersi ma podwójne znaczenie : uwzględnia znaczenie
badań przesiewowych w celu najwcześniejszego wykrycia raka, a po drugie chodzi
o różnicowanie zmian już wykrytych i odpowiednie ich kwalifikowanie do dalszej terapii.
Mówi ąc o diagnostyce zmian nowotworowych, powinna ona obejmować:
- badanie przedmiotowe i podmiotowe,
- obustronną mammografię, uzupełniona badaniem ultrasonograficznym i mammografią MR
(w zależności od indywidualnych wskazań),
- badania obrazowe i dodatkowe, których zakres zależy od stopnia klinicznego
zaawansowania miejscowego i kwalifikacji do leczenia.23
a) Badanie podmiotowe
Każde badanie kobiety w kierunku schorzenia sutka powinno być poprzedzone
zebraniem szczegółowego wywiadu. Na podstawie wywiadu można jedynie określić stopień
ryzyka zachorowania na raka gruczołu piersiowego.24
b) Badanie przedmiotowe
Badanie przedmiotowe piersi obejmuje oglądanie i badanie palpacyjne. Celem tego
badania jest określenie położenia i rozmiaru podejrzanej zmiany, spoistości i kształtu, jej
stosunku do klatki piersiowej, mięśni piersiowych i do skóry.25
c) Badania obrazowe
Do badań obrazowych zalicza się: mammografię, ultrasonografię, tomografię
komputerową, rezonans magnetyczny, termografię.
- Mammografia (MMG) W tym badaniu najważniejszymi, niepokojącymi objawami
budzącymi podejrzenie raka są:
- zacienienia kształtem przypominające gwiazdę z promienistymi wypustkami,
22

www.portal.abczdrowie.pl;
Krzakowski M. (red.), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u
dorosłych, Polska Unia Onkologii, Warszawa 2003;
24
Jassem J., Rak sutka. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa 1998
25
Frączek M. (red.), Chirurgia nowotworów, Warszawa 2003;
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-

mikrozwapnienia o typie „ główki szpilki”,
zmiany asymetryczne.
Mammografia jest szczególnie przydatna w badaniach przesiewowych. Pozwala na:
pobranie materiału do badania mikroskopowego, właściwe ukierunkowanie biopsji26
- Badanie ultrasonograficzne, potocznie zwane USG. Jest jedną z nowych metod
diagnostycznych i częstym uzupełnieniem mammografii, potrzebnym zwłaszcza
w różnicowaniu zmian litych i torbielowatych. Wskazaniem do zastosowania ultrasonografii
są piersi o dużej gęstości charakterystyczne u kobiet młodych.
Tomografia komputerowa, zwana TK, stosowana jest dość rzadko w diagnozowaniu
raka piersi ze względu na wiele minusów, do których zalicza się: wysoką dawkę
promieniowania jonizującego, wysoki koszt badania, konieczność stosowania środków
cieniujących. Dlatego też jest ona zalecana tylko w indywidualnych sytuacjach,
np. u chorych z przerzutami raka do pachowych węzłów chłonnych, bez widocznego ogniska
pierwotnego w piersi w badaniu klinicznym i mammograficznym.
Rezonans magnetyczny może być przydatne w wyselekcjonowanych grupach
chorych „trudnych” do oceny w mammografii, tzw. „twardych” piersi oraz przypadkach tzw.
raka. „ukrytego” (potwierdzone histopatologicznie przerzuty do węzłów chłonnych
pachowych przy braku obecności guza w badaniu palpacyjnym, mammografii
i ultrasonografii).[27]
Głównymi wskazaniami do rezonansu są:
-

przesiewowe badania młodych kobiet z mutacją genów BRCA,
wykrywanie mnogich ognisk nowotworu i rozlegania w piersiach,
wykrywanie niewidocznego w mammografii i USG ogniska pierwotnego przerzutów
w pachowych węzłach chłonnych, bądź sprzeczne wyniki MMG i USG,
rozstrzyganie wątpliwości diagnostycznych
ocena odpowiedzi na wstępna chemioterapię,
ocena piersi chorych po zabiegach rekonstrukcyjnych, diagnoza kobiet z implantami
silikonowymi.[13]
Badania mikroskopowe

Potwierdzenie mikroskopowe obecności nowotworu jest niezbędnym warunkiem
rozpoczęcia leczenia. Materiał do badań powinien być pobrany przed podjęciem pierwotnego
leczenia przy użyciu aspiracyjnej cienkoigłowej lub gruboigłowej. U pacjentek bez
właściwego rozpoznania mikroskopowego nie należy wdrażać leczenia.
Wskazaniem do biopsji są: każdy guz lub stwardnienie w sutku, krwisty
wyciek z brodawki, dodatni wynik mammografii. Wyróżnia się:
 Biopsję aspiracyjną
 Biopsja otwarta (chirurgiczna).
 Biopsja śródoperacyjna 27

26
27

Jassem J., Rak sutka. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa 1998
Góral R., Zarys chirurgii, tom II, Warszawa 1987;
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Badania markerów nowotworowych
Markerem nowotworowym określamy jakąkolwiek substancję wielocząsteczkową bez
względu na jej funkcję, produkowaną tylko w komórkach nowotworowych, np. enzym,
białko, hormon. Są to także substancje wytwarzane przez organizm w odpowiedzi
na nowotwór.
Wśród markerów wytwarzanych w komórkach raka piersi najbardziej przydatnymi są
CA-15.3 i MCA (wytwarzane przez 83-100% raków) ora z CEA (9-42%). Pozakomórkowa
część CA 15.3 lub MCA jest emitowana przez wszystkie komórki rakowe, natomiast CEA
wydziela tylko część wytwarzających go komórek. Dwa jednocześnie oznaczone markery:
CA15.3 i CEA albo MCA i CEA tworzą duet, który mo że znaleźć zastosowanie
w monitorowaniu chorych po leczeniu lub monitorowaniu leczenia uzupełniającego.28
Leczenie i rokowanie
Leczenie raka piersi jest uzależnione od jego typu histopatologicznego, hormonalnego
i ogólnego stanu zdrowia pacjentki. Leczenie tego typu nowotworu jest leczeniem
skojarzonym. Obejmuje ono metody leczenia miejscowego: chirurgię i radioterapię oraz
leczenie ogólnoustrojowe: chemioterapię i hormonoterapię. Na sposób doboru leczenia
wpływają:
 stopień zaawansowania klinicznego nowotworu,
 wiek kobiety,
 stopień złośliwości histologicznej,
 stan receptorów steroidowych i receptorów HER,
 zgodność badań klinicznych, mammograficznych.29
Leczenie operacyjne
Największym sprzymierzeńcem w walce z rakiem piersi jest chirurgia. Zabieg
chirurgiczny okolicy piersi może polegać na jej całkowitym usunięciu lub usunięciu części
piersi. Może tez dotyczyć usunięcia grupy węzłów chłonnych pachowych b ądź tylko węzła
wartowniczego. Pozostałe metody stanowią jej uzupełnienie.30
Można wyróżnić następujące metody operacji raka sutka:
1. Amputacja radykalna (doszczętna) – polega na odjęciu całej piersi wraz z mięśniami
piersiowymi i zawartością dołu pachowego.
2. Amputacja ograniczona – polega na odjęciu całej piersi wraz z zawartością dołu
pachowego ale bez usunięcia mięśnia piersiowego mniejszego (jedne najczęściej
stosowanych sposobów chirurgicznego leczenia r aka sutka),
3. Amputacja prosta – polega na odjęciu piersi bez usuwania zwartości dołu pachowego
lub z pobraniem tylko węzłów chłonnych do oceny histopatologicznej.
4. Amputacja segmentalna (kwadrantektomia) – polega na odjęciu fragmentu piersi
pobraniem węzłów pachowych do oceny histopatologicznej.

28
Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi - praktyczny przewodnik dla lekarzy,
Gdańsk 2009
29
Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi - praktyczny przewodnik dla lekarzy,
Gdańsk 2009
30
Speechley V., Rosenfeld .., Choroby nowotworowe, Warszawa 2008;
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5. Usunięcie samego guza (tumorektomia) wraz z pobraniem węzłów chłonnych dołu
pachowego do badania histopatologicznego.31
Gdy rak został zdiagnozowany odpowiednio wcześnie (stopień I i II) można
zastosować leczenie oszczędzające, które polega na wycięciu nowotworu z marginesem
zdrowych tkanek.
Metodą radykalną jest mastektomia, czyli amputacja całej piersi wraz z węzłami
chłonnymi pachy bez usuwania mięśnia piersiowego większego i mniejszego. Wykonuje się
ją u chorych na raka piersi w stopniu zaawansowania I, IIA IIIB w przypadku dużych
rozmiarów guza i wysokiej agresywności, których nie można zakwalifikować do leczenia
oszczędzającego.
Należy mieć na uwadze to, że mastektomia dla kobiety jest negatywnym przeżyciem
psychicznym. Nie tylko powoduje zniekształcenie wyglądu, ale także blizna pooperacyjna
cały czas przypomina o chorobie. Każda kobieta po radyklanej operacji odjęcia piersi
powinna być poinformowana o możliwości rekonstrukcji utraconej piersi.32
Radioterapia
Radioterapię stosuje się obecnie najczęściej jako uzupełnienie radykalnej operacji
usunięcia guza.
Przyjętym standardem postępowania jest radioterapia całego gruczołu piersiowego do
dawki biologicznie równoważnej 50Gy i dopromienianie loży guza dodatkowo dawką 10Gy.
U chorych kobiet, w których w materiale pooperacyjnym stwierdzono przerzuty do 4
lub więcej węzłów chłonnych pachy stosuje się napromienianie wspomnianych obszarów
dodatkowo z obszarem węzłów chłonnych pachy i nad obojczyka.33
Chemioterapia
Chemioterapia jest metodą leczenia w przypadkach zaawansowanych
nowotworowych a także wtedy gdy inne metody nie przynoszą oczekiwanego efektu. Jest
częścią leczenia systemowego, stosuje się ją w leczeniu przedoperacyjnym, pooperacyjnym
równolegle z radioterapią. Należy ją rozpocząć po radykalnym leczeniu miejscowym nie pó
źniej niż po upływie ośmiu miesięcy. Wskazane jest podanie sześciu cykli programu
chemicznego w comiesięcznych odstępach.
Stosowanie chemioterapii ma na celu zniszczenie klinicznie niewykrywalnych
mikroprzerzutów, które mogą istnieć już we wstępnych fazach rozwoju raka sutka.
Chemioterapia jest zalecana u chorych na nowotwór o charakterze inwazyjnym. Należy ją
rozpocząć bezpośrednio po radykalnym leczeniu miejscowym, nie później niż po upływie
ośmiu tygodni.
Chemioterapię (oprócz leczenia hormonalnego) należy rozważyć w przypadku raków
o ograniczonej hormonalności, zaleca się równie ż w przypadku współwystępowania
drugiego stopnia złośliwości guza, o średnicy 2 - 3 cm i 1 - 3 węzłach pachowych.34
Chemioterapia nowotworów sutka jest toksyczna i u wielu kobiet powoduje:
31

Frączek M. (red.), Chirurgia nowotworów, Warszawa 2003
Krzakowski M. (red.), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
w nowotworach złośliwych u dorosłych, Polska Unia Onkologii, Warszawa
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nudności, wymioty, wypadanie włosów, neuropenię, zaburzenia miesiączkowania,
wcześniejszą menopauzę. Systemowe leczenie uzupełniające powoduje wydłużenie czasu
przeżycia.
Hormonoterapia
Leczenie hormonalne, obok chemioterapii jest metodą leczenia uzupełniającego
w przypadku nowotworu piersi. W leczeniu hormonalnym wykorzystuje się fakt, że rak piersi
rozwija się w tkance hormonozależnej, która w warunkach fizjologicznych reaguje na
bodźce hormonalne estrogenów. Celem metody leczenia, jaką jest hormonoterapia jest
wyeliminowanie wpływu estrogenów przez usuniecie źródła ich produkcji bądź
zablokowanie wpływu estrogenów na tkankę gruczołu piersiowego.
Immunoterapia
To metoda leczenia, która wykorzystuje układ odpornościowy człowieka
do zwalczania nowotworu. Polega na stymulowaniu układu odpornościowego różnymi
lekami, np. interferony, szczepionki przeciwnowotworowe. Wywołuje się rekcję
odpornościową przeciw nowotworowi.
Immunoterapię dzieli się na:
a) swoistą:
czynną – podaje się szczepionki przeciwnowotworowe
bierną – podanie przeciwciał przeciwko antygenom nowotworowym,
adoptywna – podanie uczulonych limfocytów.
b) nieswoistą – terapia cytokinami
Jest to swoista terapia biologiczna, inaczej nazywana bioterapią, nie uszkadzająca
innych komórek ciała. Pobudza układ odpornościowy, a tym samym wzmacnia naturalną
zdolność organizmu do walki z nowotworem.35
Rokowanie
Wśród chorób dużą grupę stanowią nowotwory złośliwe. Jest to taki stan organizmu,
kiedy własne komórki przestają reagować na kontrolujące mechanizmy ustroju i w rezultacie
następuje proces niepohamowanego rozmnażania się komórek.
Co jest warte podkreślenia, nie każdy guz wykryty w piersi jest rakiem, tj.
nowotworem złośliwym. Na 10 kobiet, u których stwierdzono raka pier si przy obecnym
stanie wiedzy i technik leczniczych na świecie 6-7 kobiet może być leczonych bez
mastektomii (usunięcia gruczołu sutkowego) a dla 3 lub 4 przyczyną śmierci będzie inna
choroba niż rak.
Choć liczba zachorowań na raka piersi z wiekem wzrasta, prawdopodobieństwo
zgonu z powodu tej choroby maleje z każdym przeżytym rokiem.36
Szanse na wyleczenie raka piersi oraz dłuższe przeżycie zależą od rozwoju choroby,
czyli wielkości guza według klasyfikacji TNM i stopnia zaawansowania. Naciekanie raka na
ścianę klatki piersiowej lub skór ę oraz obecność zatorów z komórek nowotworowych
w naczyniach krwionośnych i limfatycznych są elementami pogarszającymi rokowanie.
W chwili potwierdzenia przerzutów w mnie j niż w trzech węzłach chłonnych spada ono do
50%, natomiast przy zajęciu więcej niż trzech węzłów pachowych i pojawieniu się w węzłach
35
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nadobojczykowych obniża się do 30%.
W zależności od stanu zaawansowania okres 5-letniego przeżycia kształtuje się
następująco: stopień I- 90%, stopień II-70%, stopień III-40%, stopień IV-10%
Oznacza to, że odsetek chorych po upływie 5 lat żyje i nie wystąpił nawrót choroby,
ale część żyje z nawrotem raka. Wskaźniki wyleczeń są znacznie niższe niż przeżyć w ciągu
pięciu lat.37
Profilaktyka
Profilaktyka nowotworu piersi, polegająca na najwcześniejszym rozpoznawaniu,
przeciwdziałaniu oraz eliminowaniu czynników powstawania raka, ma na celu:
- zmniejszenie umieralności z powodu raka gruczołu sutkowego,
zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka sutka,
zwiększenie udziału w leczeniu operacji oszczędzających,
zwiększenie odsetka wyzdrowień.
Mówiąc o wczesnej diagnostyce, jako obowiązkowe wymienia się:
samobadanie
piersi, badania przesiewowe, w tym mammografia i ultrasonografia piersi, badanie
mutacji genów.38
Tab. 1. Częstotliwość badań diagnostycznych u kobiet bez objawów klinicznych raka
piersi
Wiek kobiety

Samobadanie
piersi

Badanie lekarskie

Mammografia

20-40 lat

Co miesiąc

Co 36 miesięcy

Nie

40-49 lat

Co miesiąc

Co 12 miesięcy

Nie lub co 12-24 mce

Powyżej 49 lat

Co miesiąc

Co miesiąc

Co 12 miesięcy

Źródło: www.wielkakampaniazycia.pl;
Jakość życia kobiet we współczesnym społeczeństwie
Pojęcie jakości spotykamy już u Platona, który definiował je jako „pewien stopień
doskonałości”, swoiste piękno, o które trzeba dba ć, starać się, aby pojawiło się wśród ludzi, a
następnie je pielęgnować i rozpowszechniać. Dopiero w drugiej połowie XX w. zaczęto
głębiej wnikać, badać, rozważać sfery związane z jakością życia, miedzy innymi:
- sfera ekonomiczno-społeczna – jakość rozumiana jako poczucie bezpieczeństwa
człowieka (poszanowanie praw, zdrowia, zaspokojenie podstawowych potrzeb, itp.);
- sfera etyczno-aksjologiczna – jakość rozumiana jako subiektywna ocena satysfakcji
37
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i zadowoleni z sensu życia ludzkiego oraz funkcjonowania zgodnego z porządkiem
etycznym.39
Mając na uwadze nauki społeczne, badacze stoją tu na stanowisku, że „badania nad
jakością życia dotyczą:
 potrzeb zaspokajanych przez konsumpcję dóbr i usług (poziom życia, stopa życiowa),
 treści stosunków i więzi społecznych (poziom kooperacji i integracji społecznej,
 nasilenia konfliktów jednostkowych i zbiorowych). Jakość życia określają również
wskaźniki obiektywne (ilościowe i jakościowe, rzeczowe i wartościowe) oraz
subiektywne (np. stopień zadowolenia z warunków życiowych)”
Według reprezentujących nauki społeczne, jakość życia należy głównie do sfery
subiektywnych przekonań, niematerialnych wskaźników, którymi s ą:
 podmiotowa ocena poziomu spełnienia i zadowolenia płynącego z życia jako całości,
 relacja pomiędzy osobistymi potrzebami i ich spełnieniem oraz zewnętrznymi
zasobami i oczekiwaniami,
 brak problemów, trudności i dolegliwości,
 - posiadanie niezbędnych źródeł umożliwiających zaspokajanie własnych potrzeb
i pragnień,
 postrzeżenia swojej pozycji zajmowanej w życiu w kontekście kultury i systemu
wartości oraz w stosunek do stawianych sobie celów, oczekiwań, ideałów i lęków,
 pozytywne nastawienie do życia, woli życia,
 zaradność życiowa,
 stopień, w jakim jednostka realizuje swe ambicje,
 bogactwo przeżyć, celów życiowych, wysoki poziom świadomości i aktywności,
 rozwój osobisty, wewnętrzna aktualizacja.40
Jakość życia w naukach medycznych i chorobach nowotworowych
Do czynników wyznaczających jakość życia zalicza się – obok warunków
materialnych, poczucia spełnienia i satysfakcji, relacje z innymi ludźmi- także zdrowie.
Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest:
- wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje
i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie z nim,
- zasobem dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny,
gdyż tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe,
rozwijać się i osiągnąć odpowiednią jakość życia,
- środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia.
Rozważania nad jakością ludzkiego życia podejmowane przez WHO, wykraczają
poza tradycyjne medyczne podejście, w kierunku modelu bio-psycho-społecznego, zgodnie
z którym zdrowie ro nie tylko brak choroby czy kalectwa ale pełny dobrostan fizyczny,
psychiczny i społeczny.41
Poczucie jakości życia w chorobie zależy także od rodzajów objawów chorobowych,
ich natężenia, czasu trwania choroby, jej przebiegu oraz rokowań.

39
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41
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W dużym stopniu zależy także od tego, jakie chory nadaje znaczenia różnym
wydarzeniom życiowym, jaki jest jego dobrostan, czyli poczucie szczęścia. Choroba zaburza
poczucie szczęścia człowieka, gdyż uniemożliwia zaspokojenie wielu ważnych dla człowieka
potrzeb.
W przypadku choroby nowotworowej istnieje niewielka możliwość na przywrócenie
sobie dobrostanu. Pozostaje wówczas inna droga: dokonania w sobie zmian w zakresie
sposobów reagowania na sytuację. Te zmiany przyczyniają się do zróżnicowania jakości
życia.
Najczęstszym sposobem uzyskania dobrostanu jest nadzieja, która jest zjawiskiem
absolutnie powszechnym wśród osób poważnie chorych i nie zależy ona od stopnia
„beznadziejności" realnie istniejącej sytuacji.42
Nadzieja może przyczynić się do dobrej oceny jakości życia pacjenta niezależnie od
rzeczywistego stanu jego zdrowia.
Mówiąc o jakości życia, jako o kategorii niezwykle indywidulanej i osobistej, sama
osoba chora i jej wypowiedzi i przeżycia są tu najlepszym odzwierciedleniem stanu
psychicznego, cech osobowości, przekonań i systemu wartości.43
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ANALIZA CZYNNIKÓW STRESOGENNYCH W PRACY
INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO
Dorota Lubak, Jolanta Łodzińska
Streszczenie
Jednym z wielu czynników wpływających na zdrowie człowieka są warunki związane
z wykonywaną przez niego pracą zawodową. Jeżeli są one dobre, praca staje się źródłem
satysfakcji życiowej i pozytywnie wpływa na kondycję pracowników. Środowisko pracy
pielęgniarek nacechowane jest stresem.1 Wynika ono z dużej odpowiedzialności
profesjonalnej za wartości, jakimi są zdrowie i życie człowieka. Jednym
z najpopularniejszych wyzwań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa jest stres związany
z pracą zawodową. Chociaż obawiamy się jego konsekwencji nie jesteśmy w stanie mu
zapobiec, gdyż jest on wszechobecny w naszym życiu. Jednak z drugiej strony jest on
czynnikiem motywującym do działania2. Stres powoduje bardzo duże zmiany w organizmie
człowieka zarówno w procesach fizjologicznych i psychologicznych, obejmuje również
zróżnicowane zmiany specyficzne i niespecyficzne. Mogą one dotyczyć zarówno zachowania
się osoby lub zdolności do wykonywania pracy przez pracownika oraz jego ogólnego stanu
zdrowia. Związane są one także z ostrym jak i przewlekłym stresem3. Dużą część naszego
życia pochłania praca zawodowa4. Zadowolenie zaś z pracy wpływa na jakość życia.
Praca pielęgniarki operacyjnej w dobrze zorganizowanym bloku operacyjnym daje
dużo satysfakcji, jest bardzo interesująca, daje możliwości wykazania się samodzielnością
i odpowiedzialnością. Niestety, wykonywaniu obowiązków zawodowych pielęgniarki
operacyjnej towarzyszą liczne obciążenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.
Instrumentariuszka to wykwalifikowana pielęgniarka, która wyspecjalizowała się w pracy na
bloku operacyjnym. Pielęgniarki operacyjne narażone są na stres i wystąpienie zespołu
wypalenia zawodowego w wyniku pracy zmianowej, nocnej, dużej odpowiedzialności
zawodowej, a także pracy w nagłych warunkach oraz innych psychologicznych
i organizacyjnych czynników.
Słowa kluczowe: stres zawodowy, zagrożenia, blok operacyjny, czynniki stresogenne, skutki
stresu, pielęgniarka instrumentariuszka
Title
Analysis of stressors at work instrumentariuszki operating theater
Abstract

1

Pielęgniarstwo zostało wybrane jako jeden z zawodów, dla których Międzynarodowa Organizacja Pracy
(MOP) zleciła przygotowanie instrukcji zapobiegania stresowi. Instrukcja ta, zatytułowana Work-related
stress in nursing: Controlling the risk to health (Stres związany z pracą w pielęgniarstwie: ograniczanie
ryzyka dla zdrowia), opracowana przez prof. T. Coxa i dr A. Griffiths, we współpracy z prof. S. Cox
(CONDIT/T/WP.4/1996), jest dostępna w Dziale Warunków Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy.
2
Por. J. Łodzińska, Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym, Seminare. Poszukiwania naukowe, t.
28 (2010), s. 11-12.
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Por. M. Gólcz (red.), Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2007, s. 5.
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J. Łodzińska, Stres w miejscu pracy, Firma bez barier. Polska Organizacja Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych, Warszawa Nr 06/2008. s. 24-30.
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One of the many factors that affect human health are the conditions associated with the
performed his professional work. If they are good, the work becomes a source of life
satisfaction and positive impact on the health of workers. Nurses working environment is
marked by stress. It results from a large professional responsibility for the values of human
health and life. One of the most common challenges in the field of health and safety is the
stress associated with work. Although we fear its consequences are not able to prevent it,
because it is omnipresent in our lives. But on the other hand it is a motivator for action. Stress
causes very big changes in the human body both in physiological and psychological
processes, also includes the varied changes specific and non-specific. They can affect both the
behavior of the person or ability to perform work by the employee and his overall health.
They are connected also with acute and chronic stress. A big part of our life absorbs
professional work. Satisfaction and work affects the quality of life.
Working nurses operating in a well-organized operating theater gives a lot of satisfaction, is
very interesting, it gives the possibility to demonstrate independence and responsibility.
Unfortunately, the performance of professional duties nurses operating load is accompanied
by numerous physical, chemical, biological and psycho. Instrumentariuszka is a qualified
nurse who specializes in working in the operating room. Operating Nurses are exposed to
stress and the onset of burnout due to shift work, night, high professional liability, and also
work in emergency conditions, and other psychological and organizational factors.
Keywords: occupational stress, danger, operating theaters, stressors, effects of stress, scrub
nurse
Stres jako zjawisko społeczne
Badania nad zjawiskiem stresu zostały zapoczątkowane przed II wojną światową.
Początkowo ograniczały się do kwestii stresu fizjologicznego. Prekursorem dociekań nad stresem
był lekarz, absolwent Uniwersytetu Niemieckiego w Pradze Hans Selye. Jeszcze jako student
ze stosowną wiekowi bystrością i nonkonformizmem spostrzegł, że w przebiegu różnych chorób
oprócz objawów specyficznych dla tego zaburzenia występują objawy nieswoiste, które
przynajmniej w początkowej fazie rozwoju różnych chorób są podobne np.: złe samopoczucie,
gorączka, wysypka, bóle mięśni i stawów, zaburzenia jelitowe itp. Czynnik chorobotwórczy nie
uszkadza zatem tylko wybranej części organizmu lecz angażuje cały ustrój, stąd można mówić
o ogólnym zespole choroby, jako uogólnionej reakcji organizmu na czynnik zaburzający stan
homeostazy. Zakładał, że mechanizm ten związany jest z jakąś formą walki organizmu z chorobą.
Choroba jest nie tylko cierpieniem, lecz także mimo uszkodzenia – walką o utrzymanie
homeostatycznej równowagi naszych tkanek5. Stres bardzo często w naszym życiu codziennym
kojarzy nam się z negatywnymi i niepożądanymi skutkami6. W miejscu pracy stres może
dotknąć każdego, bez względu na zajmowane przez niego stanowisko. Skutki stresu mogą
być różnorodne. Polegać one mogą na zmianach nastroju i zachowania, pogorszeniu
kontaktów z innymi osobami, niewywiązywaniu się z obowiązków oraz wielorakich
reakcjach fizjologicznych organizmu, takich jak: wzrost ciśnienia krwi, przyspieszone lub
nieregularne bicie serca, napięcie mięśni, ból głowy, karku, ramion, depresje, nerwice itp. W
następstwie nadmiernego obciążenia układu nerwowego, nie tylko pogarsza się
samopoczucie, lecz zmniejsza się także zdolność do pracy, a także istnieje realne
niebezpieczeństwo występowania wypadków. W wyniku długotrwałego oddziaływania stresu
może dojść do wypalenia zawodowego. Stres powodowany przez pracę wpływa na relacje

5
6

H. Selye , Stres życia, Warszawa 1963 , s. 15.
Por. M. Gólcz, Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, dz. cyt., s. 5.
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towarzyskie, rodzinne, a także wpływa na funkcjonowanie całego zakładu pracy7.
Ludzie pracujący w warunkach silnego i nieustannego stresu nie tylko narażeni są na
obciążenia psychiczne, ale i fizyczne8. Jednym z najpopularniejszych wyzwań w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa jest stres związany z pracą zawodową. Chociaż obawiamy się jego
skutków nie jesteśmy w stanie mu zapobiec, gdyż jest on wszechobecny w naszym życiu.
Jednak z drugiej strony jest on czynnikiem motywującym do działania.
Przygotowanie pielęgniarki w charakterze instrumentariuszki
Zawód pielęgniarki wiąże się z koniecznością sprostania wielu sprzecznym żądaniom
ze strony przełożonych oraz personelu medycznego i administracyjnego. Może powodować
to przeciążenie pracą, jak też konflikt ról. Konflikt taki, często wymieniany w badaniach nad
pracą pielęgniarek, może wiązać się z nieuniknioną trudnością połączenia instrumentalnych,
zorientowanych na cel wymagań dotyczących poprawy stanu pacjenta i oczekiwań
związanych z zapewnieniem mu emocjonalnego wsparcia i ulgi w odczuwanym stresie.
Najważniejszym elementem w doborze zawodowym jest optymalizacja warunków
pracy, która polega na wyborze najlepszego pracownika z punktu widzenia cech
i predyspozycji do wykonywania zawodu instrumentariuszki. Dobór kadry medycznej na
bloku wiąże się z wysokimi wymaganiami z drugiej zaś strony z metodami pracy
narzędziami, a także możliwe jak najszybsze poznanie i ocenę sprawności chorego
niezbędnych do poprawnego i bezpiecznego wykonania zabiegu. Ma to służyć do
zminimalizowania stresu na bloku, ponieważ czasami zdarzają się sytuacje nieprzewidziane
i niezaplanowane, jakimi są zabiegi wykonywane na ostro. Każdy pracownik zatrudniony
przez kierownika bloku operacyjnego powinien przejść zorganizowany zakres szkoleń
i adaptację na bloku. Nowo zatrudniony musi zapoznać się z usytuowaniem bloku
operacyjnego z resztą załogi. Pierwsze tygodnie i miesiące kształtuje prawidłowe nawyki
zawodowe uczy się obowiązujących zasad bezpieczeństwa panujących na bloku. Jeśli
nabierze złych nawyków będą one przez długie lata razem z nim. Pracownik musi w jak
największym stopniu wpływać na organizację pracy oraz profilaktykę zakażeń wewnątrz
szpitalnych9.
Podział zespołowy pracy na bloku operacyjnym
Personel bloku operacyjnego jest grupą zespołową składającą się nie tylko
z pielęgniarek instrumentariuszek, ale także z pielęgniarek anestezjologicznych, lekarzy
anestezjologów i całego zespołu chirurgicznego. Nad pracą aparatów do znieczulenia czuwa
zespół anestezjologiczny, który także jest obecny przy operacji. O powodzeniu operacji
decydują nie tylko wysokie kwalifikacje lekarzy operujących, ale także wyposażenie bloku
operacyjnego w nowoczesną aparaturę medyczną. Współpraca i zaangażowanie całego
zespołu są jednym z wielu czynników decydujących o powodzeniu operacji. Zaangażowanie
każdego z członków nawet przy najtrudniejszej pracy może przynieść bardzo efektywne
skutki. Praca pielęgniarki operacyjnej w dobrze zorganizowanym zespole daje bardzo dużo
satysfakcji, jest przy tym bardzo interesująca, co daje możliwości wykazania się
samodzielnością i odpowiedzialnością. Jest to grupa osób, które tworzą zgrany zespół,
którego zadaniem jest możliwe jak najlepsze i najszybsze wykonanie zabiegu operacyjnego
7

Por. tamże.
J. Łodzińska , Stres zawodowy nieodłącznym zjawiskiem w miejscu pracy, Białostockie Studia Prawnicze,
zeszyt 13, 2013, s. 159-160.
9
Por. G. Jarosiewicz, Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników, art. cyt., s. 7 - 8.
8
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Liderem zawsze jest operator, który narzuca tempo i styl pracy całemu zespołowi. W zespole
na bloku są dwie centralne pozycje to chirurg, jako operator i anestezjolog, jako lekarz
znieczulający10. Niestety wykonywanie zawodu pielęgniarki instrumentariuszki wiąże się
z obciążeniami psychicznymi i fizycznymi. Najpoważniejszymi są stresy wynikające ze
współpracy z różnymi zespołami operującymi, a także ich trudnym charakterem,
nieudolnością lub brakiem dostatecznej wiedzy11. Często przy urazach mnogich u tego
samego pacjenta takich jak krwotoki wewnętrzne, zgon w czasie trwania operacji lub po jej
zakończeniu są sytuacjami stresowymi dla całego zespołu. Wielogodzinne stanie w jednej
pozycji czy też dźwiganie pacjentów oraz dźwiganie ciężkich zestawów z narzędziami
chirurgicznymi źle wpływa na zdrowie fizyczne pracownika. Częsty kontakt z materiałem
zakaźnym lub potencjalnie zakaźnym, czy też pole elektromagnetyczne, promieniowanie
rentgenowskie, a także środki anestetyczne, wziewne, środki dezynfekcyjne i inne. Wielkość
zespołu operacyjnego ma ogromny wpływ na organizację, jakość wykonywanej pracy oraz
interakcje personalne mają wpływ na satysfakcję grupy. Aby osiągnąć pełne zaangażowanie
wszystkich członków, zespół operacyjny12 musi dostrzegać potrzebę wspólnego działania,
dbać o dobrą atmosferę i wzajemny szacunek. Praca na sali operacyjnej wiążąca się
z istniejącą sytuacją zagrożenia życia pacjentów, nadmiarem obowiązków ogromnej
odpowiedzialności i przy braku odzwierciedlenia w wynagrodzeniu jest przyczyną
powstawania czynników stresorodnych13. Oprócz obciążenia zespołu operującego
i pomagającego w asystowaniu odgrywa też pielęgniarka anestezjologiczna i lekarz
anestezjolog. Nawał obowiązków spoczywających na nielicznej kadrze anestezjologicznej,
praca w warunkach zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka, często ratowanie chorego
w jego krytycznym stanie oraz świadomość odpowiedzialności nad przebiegiem znieczulenia
w trakcie zabiegu. Poczucie niemożliwości popełnienia błędu, aby nie doszło do śmiertelnego
zejścia chorego, który powierza swoje życie i zdrowie. Przy bardzo niewielkim
odzwierciedleniu zarobkowym wyzwala się wysoki poziom stresu, co źle wpływa na pracę
i funkcjonowanie pracowników anestezjologii w trakcie zabiegu.
Profesjonalizm oraz empatia pielęgniarski jest zapewnieniem pomocy tym, którzy
sami nie mogą troszczyć się o własne zdrowie. Priorytetową rolą pielęgniarki pracującej na
bloku operacyjnym odgrywa także sumienie, gdyż pomaga jej w podjęciu wielu decyzji pod
względem moralnym.14 Sumienie wspiera pielęgniarkę, jako osobę obdarzoną wolnością
i rozumem w jej relacji w pracy z pacjentem. Najwyższym dobrem jest człowiek chory,
o którego zdrowie i życie musi zabiegać. Sumienie i odpowiedzialność są nieodzowne
w zawodach obdarzonym szczególnym zaufaniem społecznym (np. lekarz, pielęgniarka,
adwokat czy nauczyciel). Każdy wybierając zawód stawia sobie wysoko poprzeczkę.
Decydując się na pracę w takim zawodzie trzeba rozważyć i świadomie podjąć decyzję, jakie
konsekwencje za tym idą, a także rozważyć swoje predyspozycje i zainteresowania. Zawód
pielęgniarki operacyjnej jest zawodem o ogromnym znaczeniu, a właściwie służba dla
zdrowia drugiego człowieka, a więc największa wartość w ludzkim życiu15. Jest to służba
często w podjęciu wielu trudnych i złożonych decyzji związanych z ludzkim życiem. Jest to
ciężka i długa droga obarczona wieloma zadaniami i odpowiedzialnością, cierpliwością,
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Por. tamże.
Por. tamże.
Por. J. Jakubas - Kolat, Zjawisko stresu w pracy zespołu anestezjologicznego, Anestezjologia i ratownictwo 1
(2008), s. 66.
13
Por. tamże, s. 67.
14
Por. Z. Kostrzanowska, Ogólna etyka pielęgniarstwa, w: Etyka w pracy pielęgniarskiej, I. Wrońska (red.),
J. Mariański, Lublin 2002, s. 151.
15
Por. K. Zahradniczek (red.), Poradnik dla studiów medycznych, Warszawa 2004, s. 39 - 40.
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wrażliwością i gotowością niesienia pomocy innym16. Przed współczesnymi pielęgniarkami
stawia się wiele różnorodnych zadań i problemów na rzecz podejmowania działań
w doskonaleniu obecnego systemu opieki zdrowotnej.17
SKUTKI STRESU W PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ
Stres przewlekły wywołany jest przez wiele stresujących i nakładających się na raz
kłopotów powodujących ogólne zdenerwowanie. Zagrożenie, jakie niesie stres w środowisku
pracy a także jego skutki na otoczenie oraz na jednostkę są przedmiotem badań zainteresowań
wielu dziedzin. Stres mogą wywołać różne czynniki fizyczne, psychiczne albo umysłowe czy
też fizjologiczne albo anatomiczne. Do czynników fizycznych w miejscu pracy możemy
zaliczyć: hałas, złe oświetlenie, wysoką lub niską temperaturę otoczenia, złą wentylację,
promieniowanie jonizujące i ciągłą pracę przy monitorze RTG. Natomiast do bodźców
psychospołecznych zaliczamy: przeciążenie organizmu nadmiarem pracy, źle zorganizowany
przebieg pracy, bardzo duży zakres obowiązków, stosunki interpersonalne, a także kariera
zawodowa w miejscu pracy. Obecnie we współczesnym świecie największym źródłem stresu
jest tzw. stres społeczny, który wiąże się z niebezpieczeństwem utraty pracy i brakiem
odpowiedniego zabezpieczenia na jutro. Stres może u różnych osób wywołać bardzo
różnorodne objawy a przeważnie uszkadza najsłabsze części organizmu. U jednych może
doprowadzić do bólów głowy
u innych rozstrój w przewodzie pokarmowym czy też
nerwowe bóle albo zaburzenia związane z pracą serca.18
Stres spowodowany przez pracę, jak zaznacza M. Gólcz ogromnie wpływa na
funkcjonowanie całego zakładu pracy. Pracownicy, a w tym cała medyczna kadra
doświadczająca nadmiernego stresu są często wyczerpani fizycznie oraz psychicznie.
Pracownicy bloku operacyjnego wykonujący swe zadania w warunkach silnego
i chronicznego stresu nie tylko częściej chorują, ale też mają, większe problemy z układem
kostnym. Stres powoduje, że czasami w pracy mogą być mniej wydajni oraz popełniać błędy.
Z tego powodu obniża się efektywność ich pracy, przez co częściej popełniają niezamierzone
błędy. Zazwyczaj są mniej chętni do wykonywania różnych zadań, częściej korzystają ze
zwolnień lekarskich lub też biorą dni wolne od pracy. Niejednokrotnie omijają przepisy
i zasady związane z bezpieczeństwem w pracy oraz polecenia służbowe, nierzadko ulegają
wypadkom w pracy19, coraz mniej interesują się pracą i coraz mniej są zaangażowani
w wykonywanie codziennych obowiązków lub też w skrajnych przypadkach rezygnują
i odchodzą z pracy.20
Czynniki psychospołeczne występujące w toku pracy instrumentariuszki
Każdy człowiek tak jak i każda pielęgniarka powinna w dobrze zorganizowanym zespole
roboczym i w dobrze istniejącej harmonii współpracy między pracownikami,
a kształtowaniem się właściwych stosunków między ludzkich nie powinna odczuwać
zagrożeń związanych z czynnikami psychospołecznymi21. Do warunków pracy, z którymi
16

M. Bissinger, R. Śnioszek, Grześkowiak M., Szpitale Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników,
Warszawa 2003, s. 22.
Por. tamże, s. 41.
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Por. J. Łodzińska, Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym, art. cyt., s. 127.
19
Por. J. Łodzińska, Wypadki – rodzaje i świadczenia powypadkowe, Firma bez barier. Polska Organizacja
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa Nr 01/2008, s. 26-27.
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Por. M. Gólcz, Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, dz. cyt., s. 8.
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N. Ogińska-Bulik, M, Kaflik-Pieróg, Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Łódź 2009, s. 32.
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styka się człowiek w czasie pracy możemy zaliczyć: wygląd pomieszczenia, oświetlenie,
wietrzenie, ogrzewanie, klimatyzacja, estetyka wnętrz, kolor ścian, konstrukcje urządzeń,
aparaty medyczne oraz maszyny i narzędzia potrzebne do organizacji stanowiska pracy.22
Czynniki te wywierają ogromny wpływ na człowieka i warunkują przebieg procesów
fizjologicznych i psychicznych. Każdy człowiek jest inaczej przygotowany zawodowo
i ogólnie, ponieważ wychowany jest przez inny dom, szkołę i środowisko społeczne,
w którym przebywa. Co daje mu poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę
poszanowanie własnej godności, a także poszanowanie własności społecznych23. Każdego
pacjenta trafiającego do bloku operacyjnego traktujemy, jako pacjenta zakaźnego. Każdy
rodzaj wykonywanej pracy w bloku operacyjnym, wyposażenie oraz stosowane substancje
chemiczne (środki dezynfekcyjne, medykamenty, gazy) stwarzają zagrożenie dla zdrowia
pracowników pracujących na stanowiskach w bloku operacyjnym.24 Podstawowymi
zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników bloku operacyjnego oraz osób z ich otoczenia
są zagrożenia biologiczne. Najbardziej narażone na działanie czynników biologicznych są
bloki operacyjne. Na bloku operacyjnym na różnych stanowiskach pracy występują różne
zagrożenia, które możemy podzielić na:
- czynniki niebezpieczne,
- czynniki szkodliwe i uciążliwe.25
Na temat szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki mówi
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku.26
Czynniki niebezpieczne to takie, których oddziaływanie może doprowadzić do
różnego rodzaju urazów np.:
- ruchome elementy, ostre i wystające przedmioty (igły, skalpele, obracające się
narzędzia tnące),
- przemieszczające się osoby i przedmioty (transport wewnątrzzakładowy związany
z przywozem pacjentów z różnych oddziałów do śluzy chorych na bloku
operacyjnym,
- napięcie prądu elektrycznego (urządzenia i aparaty zasilane prądem elektrycznym
oraz różnego rodzaju instalacje elektryczne),
- przedmioty o temperaturze powodującej poparzenie termiczne(sterylizatory, płyty
grzewcze do płynów fizjologicznych – cieplarki),
- substancje o właściwościach żrących, łatwopalnych i wybuchowych(eter, benzyna),
- śliskie powierzchnie,
- gazy sprężone lub skroplone pod ciśnieniem.
Czynniki szkodliwe i uciążliwe to czynniki chemiczny, które w zależności od
sposobu oddziaływania na organizm człowieka można podzielić na substancje
o działaniu:
- toksycznym,
- drażniącym,
- żrącym,
22
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- uczulającym,
- rakotwórczym,
- mutagenne,
- upośledzające funkcje rozrodcze.
Czynniki chemiczne występują najczęściej przy stosowaniu środków dezynfekcyjnych
(mycie pola operacyjnego), sterylizacji (różnego rodzaju technologie wykorzystujące tlenek
etylenu oraz niewykorzystujące tlenku etylenu – opary nadtlenku wodoru, ozon, kwas nad
octowy, para formaldehydu), różnego rodzaju środki farmakologiczne, kleje tkankowe
najczęściej używane do endoprotez, gazy medyczne, a także pyły( gipsy medyczne
i syntetyczne, cząstki kurzu w powietrzu z bielizny operacyjnej), aerozole (krople z górnych
dróg oddechowych pacjenta, środki anestetyczne). Wszystkie substancje chemiczne mogą
występować w powietrzu w bloku operacyjnym w postaci gazów, oparów lub aerozoli.
Do czynników biologicznych zaliczyć możemy:
- bakterie,
- wirusy (WZW typu B i C, HIV),
- grzyby.
Do czynników psychofizycznych należą:
- fizyczne (statyczne, np.: wymuszona pozycja ciała bardzo często w pochyleniu nad stołem
operacyjnym w trakcie trwania zabiegu operacyjnego i dynamiczne – dźwiganie np.:
zestawów z narzędziami chirurgicznymi oraz przenoszenie pacjentów), psychonerwowe (np.:
praca zmianowa, pośpiech, precyzja działania, bardzo znaczna koncentracja uwagi). Wyżej
wymienione czynniki niekorzystne mogą dawać dla organizmu uboczne skutki mogą
dotyczyć wzrostu napięcia np. zginaczy do zmniejszenia napięcia prostowników, co bardzo
wpływa na płynność i szybkość oraz siłę i zakres ruchów u pielęgniarki instrumentariuszki.27
Ma to również ogromny wpływ na napięcie innych mięśni współdziałających stabilizacji
kończyny w stawie oraz ogólnej pozycji ciała, co ma odzwierciedlenie po kilkunastu latach
pracy w różnych chorobach w układzie kostnym (bóle kręgosłupa).Objawy zmęczenia są
obiektywne i subiektywne. Do objawów obiektywnych należy spadek wydajności pracy
uszkodzenie narzędzi oraz wypadki przy pracy lub wzrost liczby braków produkcyjnych.
Bardzo częste pomyłki i braki w miarę wzrostu zmęczenia pojawiają się zwłaszcza
w pracach wymagających dużej precyzji i wysokiego stopnia koordynacji ruchów na bloku.
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w placówkach medycznych możemy podzielić w następujący
sposób:
- czynniki biologiczne,
- czynniki fizyczne,
- czynniki chemiczne,
- czynniki psychofizyczne.28
Czynniki związane z sposobem wykonywania pracy pielęgniarki operacyjnej na bloku
operacyjnym mogących mieć wpływ na stan zdrowia instrumentariuszki to:
- znaczne obciążenie wysiłkiem fizycznym związane z pracą przy stole operacyjnym
z pochyleniem nad operowanym pacjentem. Praca pielęgniarki operacyjnej wykonywana
przez wiele godzin w wymuszonej pozycji ciała zwłaszcza stojącej, przenoszenie
pacjentów – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu
mięśniowo- szkieletowego a zwłaszcza bólów nóg, kolan i pleców. Wykonywanie
powtarzalnych czynności ręcznych (np. przy podawaniu narzędzi) – możliwość
27
28
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dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo- szkieletowego
i ruchowo,
- obciążenie posturalne, pozycja stojąca, np. praca na bloku operacyjnym,
- praca zmianowa i nocna. Praca poza normalnymi godzinami, praca zmianowa (praca
w nocy, w święta), długie godziny pracy, a czasami nienormowany czas pracy w
warunkach zagrożenia dla życia pacjenta. Możliwość stresu psychicznego, problemów
rodzinnych i objawów wypalenia zawodowego.29
Czynniki psychospołeczne – praca pielęgniarki wiąże się z narażeniem na silne
i specyficzne stresory, w tym szczególnie związane z pracą z ludźmi, w kontakcie
z osobami chorymi, umierającymi, ze znacznymi dolegliwościami bólowymi itp.
Czynniki niebezpieczne (wypadkowe) – narażenie na urazy mechaniczne, w tym
specyficzne, związane z ryzykiem zakażenia (np. zakłucie igłą), elektryczne, termiczne
oraz powodujące ostre zatrucia. Czynności wykonywane przez pielęgniarki operacyjne
składają się na przemieszczanie chorego na wózku, przenoszenie na stół operacyjny,
asystowania do operacji, a także innych typowych czynnościach pielęgnacyjnych.
Oznacza to, że zagrożenia dla układu mięśniowo szkieletowego występujące
u instrumentariuszek pracujących od wiele lat na bloku operacyjnym związane są głównie
z koniecznością utrzymania wymuszonej pozycji ciała przez długi okres czasu, a nawet
i lat, a także przenoszenia i podnoszenia chorego związane są również z ciągnięciem
i pchaniem wózka, który jest potrzebny do zabiegu z dużą ilością zestawów.30
Dolegliwości układu ruchu mogą powstawać na skutek zarówno kumulujących się mikro
urazów jak i jednostkowo przeciążenia związanego z podnoszeniem ciężkiego zestawu
narzędzi np. ortopedycznego. Wykonywanie tego typu czynności ma bezpośredni związek
z występowaniem bólu kręgosłupa i stanów przeciążeń układu mięśniowo –
szkieletowego.31
Obciążenia psychiczne u pielęgniarek operacyjnych do zabiegu mogą wystąpić
w konkretnych zdarzeniach:
a. Stresowe sytuacje:
- przy zabiegach operacyjnych u pacjentów z mnogimi urazami, obrażeniami lub
wielonarządowe po wypadkach komunikacyjnych czy w rolnictwie,
- przy zabiegach w transplantologii u pacjentów np. dawców kilku narządów
wewnętrznych,
- w przypadku zgonu pacjenta zarówno w czasie trwania zabiegu jak i po zakończeniu
operacji.
b. Stresy wynikające:32
- z konieczności współpracy z różnymi zespołami chirurgów (trudny chirurg),
- z konieczności asystowania do wielu dyscyplin chirurgicznych, ponieważ im większy
jest blok operacyjny tym więcej jest sal operacyjnych wielo profilowych, a za tym
wiąże się większy stres wśród pielęgniarek operacyjnych. Lekarze specjalizują się
tylko i wyłącznie w jednej dziedzinie, np. chirurgii ogólnej, urologii, ortopedii,
neurochirurgii, okulistyce, laryngologii itp. Natomiast pielęgniarki zatrudnione w
dużych blokach operacyjnych muszą posiadać znajomość w zakresie wszystkich
dyscyplin chirurgiczno – ortopedycznych, które wchodzą w skład bloku operacyjnego.
W niektórych blokach operacyjnych pielęgniarki pracujące w systemach zmianowych
29

Por. Wilczek – Rużyczka E., Wypalenie zawodowe, a empatia u lekarzy i pielęgniarek, Kraków 2008, s. 33.
J. Łodzińska, Zapobieganie schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników, Firma bez barier.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa Nr 04/2008, s. 26-27.
31
Por. J. Łodzińska, Ergonomia – dobrodziejstwo dla pracodawcy i pracownika. Firma bez barier, Polska
Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa Nr 09/2008, s. 28.
32
Por. B. Bilski, (red.) Higiena pracy w pielęgniarstwie wybrane zagadnienie, Poznań 2009, s. 50.
30
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instrumentują do kilku lub nawet kilkunastu rodzajów zabiegów chirurgicznych.
Czasem na jednym dyżurze w danym dniu operacyjnym przechodzą do pracy z jednej
sali operacyjnej na drugą zmieniając operatorów - z niedostatecznego wyposażenia
sali w bloku w podstawowy i niezbędny do wykonywania zabiegu sprzęt medyczny
oraz sprawną aparaturę medyczną,
z niedostatecznego wyposażenia w dobre środki dezynfekcyjne,
z przeciążenia pracą w związku z minimalnym zatrudnieniem pielęgniarek w bloku
operacyjnym lub też częste asystowanie do zabiegu pielęgniarki operacyjnej bez
pomocy pielęgniarki instrumentariuszki pomagającej,
ze zmianowego rytmu pracy33,
z konfliktów interpersonalnych34.
Czynniki fizyczne w przebiegu pracy na bloku operacyjnym

Obciążenie fizyczne pracowników bloku operacyjnego gdzie narażeni są na pracę
w warunkach obciążenia wysiłkiem fizycznym (statycznym i dynamicznym)
powodującym różnego rodzaju dolegliwości i schorzenia układu ruchu (kości, mięśni,
stawów, ścięgien). Czynnikami ryzyka powodującymi ich powstawanie są przeciążenia
będące konsekwencją:
- przyjmowanych podczas pracy pozycji wymuszonych (całego ciała lub wybranej
części),- używania siły fizycznej do wykonywania czynności skoncentrowanej na
małej części ciała, lub poprzez całe ciało.
Czynniki decydujące o obciążeniu fizycznym pracowników pracujących
w bloku operacyjnym i na innych salach zabiegowych to przede wszystkim:
- wielogodzinne stanie (praca często w nie ergonomicznej i wymuszonej pozycji
ciała, nierzadko w pozycji pochylonej i ze skręceniem tułowia, powodująca
obciążenie statyczne niektórych mięśni i stawów a także całego układu
kostnego,
- dźwiganie ciężkich zestawów z narzędziami chirurgicznymi (szczególnie przy
operacjach kostnych), dźwiganie pacjentów poprzez przenoszenie na stół lub
ręczne pchanie i ciągnięcie łóżek oraz wózków wielo funkcyjnych stolików.35
Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu fizycznemu pracowników to przede
wszystkim stworzenie ergonomicznych warunków pracy. Do następnej grupy obciążeń
fizycznych w pracy instrumentariuszki należą:
- kontakt z materiałem zakaźnym (krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami
wydalinami, opiłkami kostnymi,
- ze środkami drażniącymi skórę (środki dezynfekcyjne używane do mycia pola oraz
środki do utrwalania preparatów np. formalina, rękawiczki z talkiem),
- ze środkami anestetycznymi,
- wibracja ogólna, np. podczas pracy zespołów wyjazdowych,
- zmienny lub niekorzystny mikroklimat, np. w odniesieniu do pracy zespołowej jak
i pracy na bloku operacyjnym w pomieszczeniach klimatyzowanych,
33

J. F. Terelak, Stres zawodowy, Warszawa 2007, s. 351. U organizmów żywych obserwuje się rytmiczne
zmiany prawie wszystkich czynności życiowych.(…). Najważniejszy w adaptacji organizmów żywych do
warunków świata zewnętrznego jest rytm okołodobowy, w którym podstawowym synchronizatorem u ludzi
jest czynnik socjalny. Tamże.
34
Por. M. J. Ciuruś, Personel, planowanie pracy, dokumentacja medyczna, standardy, aseptyka i antyseptyka,
zakażenia szpitalne, Pielęgniarstwo operacyjne (1998), s. 57.
35
Por. G. Jarosiewicz, Blok operacyjny bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników. Zagrożenia oraz
metody ich ograniczania, dz. cyt. s. 38.
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- hałas słyszalny, np. sygnały alarmowe, hałas w trakcie zabiegu operacyjnego,
- z polem elektromagnetycznym,
- z wysokim napięciem,
- z promieniowaniem laserowym,
- z promieniowaniem jonizującym (promieniowanie rentgenowskie, izotopowe źródła
promieniowania),
- z promieniowaniem niejonizującym (optyczne - np. nadfioletowe oraz z zakresu
częstotliwości radiowych).
Sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym
Stres i sposób w jaki wpływa on na ludzi w pracy stał się ostatnio przedmiotem
wielu dyskusji. Zagadnienia związane ze zjawiskiem stresu jako reakcji alarmowej na
różnego rodzaju sytuacje osobiste i zawodowe są wciąż aktualne. Zapobiegnie stresowi
w pracy bądź likwidowanie jego skutków wymaga wysiłku zarówno ze strony
pracodawców jak i zatrudnionych. W czasach obecnych uważnie powinno się słuchać
nawet pojedynczych pracowników, którzy informują pracodawcę lub przełożonego
o wysokim poziomie stresu, aby ustrzec pracownika przed niepożądanymi skutkami
stresu. Tempo życia, zwiększona ilość obowiązków przy malejącej obsadzie, konkurencja
to tylko niektóre przyczyny predysponujące do wystąpienia stresu zawodowego.
Zwiększoną podatność na stres w pracy przejawiają osoby, których zdolność
radzenia sobie z wymaganiami zawodowymi jest obniżona z powodu np.:
- młodego wieku,
- krótkiego stażu pracy,
- niedopasowanych predyspozycji do wykonywanych obowiązków,
- wrodzonej wrażliwości na bodźce,
- dużego zaangażowania w sprawy zawodowe, dążenia do osiągnięć, wysokiego
poziomu aspiracji, niecierpliwości, pośpiechu i potrzeby rywalizacji z innymi,
- zaawansowanego wieku,
- problemów pozazawodowych, np.: urodzenia dziecka, rozwodu, choroby
w rodzinie36.
Powinno się starannie obserwować pracowników pod kątem oznak nadmiernego
stresu. Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie i usunięcie przyczyn stresu
leżących w organizacji pracy w bloku operacyjnym lub do zwiększenia umiejętności
pracowników w radzeniu sobie ze stresem, aby go uniknąć37. Kadra kierownicza powinna
podejmować różne działania antystresowe, różne środki zaradcze.38 Istnieje wiele
sposobów pokonywania stresu. Jeżeli stres dotyczy jednej osoby, działania naprawcze
powinny być skierowane właśnie na nią, w celu uzyskania poprawy, poprzez :
- modyfikację spostrzegania stresującego charakteru pracy na bloku
operacyjnym przez osoby o wzmożonej podatności na stres wynikający
z charakteru pracy,
- restrukturyzację środowiska pracy w kierunku lepszego dopasowania tego
środowiska do możliwości i potrzeb jednej osoby lub całego zespołu
operacyjnego,

36

Por. M. Gólcz, Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, dz. cyt. s. 10 - 11.
Por. tamże, s. 11.
Por. C.D. Cooper, J. Marshall, Źródła stresu w pracy kierowniczej i umysłowej, w: Ekonomiczno-społeczne
aspekty ergonomii, E. Kowal, Warszawa-Poznań 2002, s. 64.
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wzmocnienia ogólnej odporności pracowników na stres poprzez kreowanie
właściwego stylu życia39.
Współcześnie zainteresowanie problemem stresu koncentruje się na różnych
sposobach radzenia sobie z nim, na podnoszeniu jakości życia. Ludzie mogą świetnie
prosperować w stresującej i wymagającej dużego wysiłku pracy, jeśli mają poczucie, że
praca ma istotne znaczenie w życiu pracownika. Wartością najwyższą jest przede
wszystkim pracownik, który jest podmiotem wykonywanej pracy. Trzeba pomóc
człowiekowi odnaleźć się w pracy i czerpać z niej satysfakcję, a jednocześnie wpływać na
to, aby praca przynosiła korzyści pracownikowi oraz całemu społeczeństwu.
Aby móc zapobiegać stresowi zawodowemu bądź zmniejszać jego poziom, trzeba
znać charakter i skalę problemu istniejącego w firmie. Niezbędne do takiego rozpoznania
jest stałe monitorowanie sytuacji w firmie poprzez prowadzenie regularnych badań
pracowników. Celem badania stresu w pracy jest rozpoznanie, czy problem ten dotyka
pracowników. Jeśli tak jest, należy poznać przyczyny tego zjawiska oraz propozycje
rozwiązania problemu, które mogą mieć sami dotknięci problemem pracownicy.
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA
1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są periodykiem
naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym.
2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich
wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo‐Ekonomicznemu,
Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.
3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu.
Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.
4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego cyklu
wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi,
stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne,
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca każdego roku.
Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie została
zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na stronie
internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno zawierać adres
pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e‐mail. W oświadczeniu powinna być zawarta
zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy.
7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii redaktora
językowego.
8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów
w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz „guest
authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą
demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów
naukowych itp.).
9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku przez
Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez Senat WSA.
10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, zgodnie
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce Zeszyty
naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu interesów,
stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o wyniku oceny,
zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji.
11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, który
zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla publikowanych
materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do zatwierdzenia całość materiałów
przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, współpracuje z Radą i innymi instytucjami
w zakresie niezbędnym do zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania
cyklu wydawniczego.
12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania przyczyn.
13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez redakcję,
są zwracane Autorowi/Autorom.
14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach.

15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty Naukowe
WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły Agrobiznesu –
www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa.
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Wymagania wydawnicze ‐ Zeszyty Naukowe WSA
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu wydawniczego
prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:
‐ przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów,
‐ objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4,
‐ imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt,
‐ nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
‐ tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 12 pkt
(bold),
‐ do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 wierszy
napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt,
‐ tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt,
‐ odstęp między wierszami – 1,5,
‐ jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe,
‐ tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło,
‐ przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD,
‐ preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi),
‐ w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów czy
metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), wykaz
piśmiennictwa.
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które muszą mieć
numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są cyfry arabskie
złożone w indeksie górnym, np. (2).
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł
dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku pracy zbiorowej:
tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;
w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia
i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis dolny.
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji należy
podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy (czcionka
italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady:
‐ wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie
podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża.
‐ prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo PWN,
Warszawa.
‐ czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności.
Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37.
‐ strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r.
‐ akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o
wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239.
UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu
Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami
w procedurach recenzyjnych w nauce *.
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne
z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. Autor/Autorzy
przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje się na stronie
internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez Naukową
Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem ich zgodności z wymaganiami
wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu, jak również
obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły
są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady, posiadających
co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane do recenzentów z
tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. Prace recenzowane są anonimowo.
Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący
go na dalszych etapach procesu wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje
deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie
Internetowej WSA. Autor każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o
wyniku procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym numerze
czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA.
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011

Załącznik nr 1
miejscowość, data.....................................................,.............................

Oświadczenie Autora/Autorów
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA
i ogłoszenie drukiem publikacji/pracy pt.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
autorstwa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem i/lub w wersji
elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego czasopisma, nie znajduje się w
recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych
zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że wszyscy wymienieni Autorzy pracy przeczytali ją i
zaakceptowali skierowanie jej do druku.
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej ‐ „ghostwriting” oraz „guest authorship”;
∙ źródło finansowania publikacji:..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
∙ podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
∙ wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko
podpis
data
1................................................
........................................
.........................
2...............................................
........................................
.........................
3...............................................
........................................
.........................
4..............................................
.........................................
.........................
Imię, nazwisko, adres, telefon, e‐mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego
oświadczenia (głównego Autora pracy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Załącznik nr 2.

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez
zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny.

Tytuł pracy..................................................................................................................................
Data....................................................
Konflikt nie występuje
Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec
Autora/Autorów:
............................................................................
Podpis recenzenta
* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpis recenzenta:
......................................................................
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