Breast cancer: Polish

Rak piersi
Niniejsza broszura zawiera informacje na temat sposobów diagnozowania i
leczenia raka piersi.
Większość osób, u których diagnozuje się raka piersi to kobiety. Mężczyźni
także chorują na raka piersi, ale jest to rzadkie.
W języku polskim posiadamy także broszury informacyjne na temat
chirurgicznego leczenia nowotworów, radioterapii, chemioterapii, skutków
ubocznych leczenia raka, tego, jak osoby z chorobą nowotworową mogą
sobie pomóc, przysługujących świadczeń oraz schyłku życia.
Mamy nadzieję, że niniejsza broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje.
Jeśli jednak pojawią się jakiekolwiek pytania, dodatkowe informacje można
uzyskać od lekarza lub pielęgniarki w szpitalu, w którym odbywa się leczenie.
Dzięki pomocy naszych tłumaczy można porozmawiać na ten temat w języku
polskim z naszymi specjalistami w dziedzinie onkologii. Można zadzwonić na
bezpłatną infolinię wsparcia organizacji Macmillan dostępną pod numerem
0808 808 00 00, która jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od
9.00 do 20.00. Osoby niedosłyszące mogą zadzwonić za pomocą telefonu
tekstowego pod numer 0808 808 0121 lub skorzystać z usługi transmisji
tekstu. Można też odwiedzić naszą witrynę internetową: macmillan.org.uk.
Niniejsza broszura porusza następujące tematy:













Czym jest rak?
Piersi
Przyczyny i czynniki ryzyka
Objawy
Badania
Typy raka piersi
Klasyfikacja według stopni zaawansowania nowotworu i jego złośliwości
Leczenie
Badania kliniczne
Badania kontrolne
Odczucia pacjenta
Więcej informacji w języku polskim
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Czym jest rak?
Narządy i tkanki ciała ludzkiego zbudowane są z małych bloczków nazywanych
komórkami. Rak to choroba tych komórek.
Pomimo że komórki w poszczególnych częściach ciała różnią się pomiędzy
sobą, większość z nich regeneruje się i rozmnaża w ten sam sposób. Zazwyczaj
dzieje się to w sposób uporządkowany. Jeśli jednak proces ten wymknie się
spod kontroli, komórki nadal dzielą się i tworzą guz nazywany nowotworem.
Nie każdy nowotwór jest rakiem. Lekarze potrafią stwierdzić, czy nowotwór
jest rakiem poprzez zbadanie pobranej z niego małej próbki tkanki lub
komórek. Zabieg ten nazywany jest biopsją. Lekarz bada próbkę pod
mikroskopem, aby sprawdzić, czy znajdują się w niej komórki rakowe.
Komórki nowotworu łagodnego (niezłośliwego) mogą się rozrastać, ale nie
rozprzestrzeniają się na inne obszary organizmu. Zazwyczaj nowotwór stanowi
problem tylko wówczas, jeśli uciska sąsiednie organy.
Komórki nowotworu złośliwego (raka) wrastają w sąsiednie tkanki. Niekiedy
komórki rakowe przemieszczają się z miejsca, w którym pojawiły się po raz
pierwszy (tzw. punkt wyjścia), do innych części ciała. Mogą to robić za
pośrednictwem układu krwionośnego lub limfatycznego.
Układ limfatyczny pomaga nam bronić się przed infekcjami i chorobami. Jest on
zbudowany z cienkich przewodów nazywanych naczyniami limfatycznymi. Są
one połączone z węzłami chłonnymi, które mają kształt fasolki i znajdują się w
całym ciele.
Kiedy komórki rakowe przemieszczą się do innej części ciała, zaczynają się
powiększać i tworzą kolejny guz. Jest to nazywane rakiem wtórnym lub
przerzutami.
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Piersi
Piersi zbudowane są z tkanki tłuszczowej, tkanki podtrzymującej i tkanki
gruczołowej, w której znajdują się płaty. Płaty (gruczoły mleczne) produkują
mleko. Połączone są one z brodawką sutkową poprzez sieć przewodów
mlecznych.
Pierś

Żebro
Mięsień
Tkanka tłuszczowa
Płat
Przewód mleczny
Brodawka sutkowa
(sutek)

Pod skórą część tkanki piersiowej rozciąga się aż do pachy (łac. axilla). W
pachach znajdują się także skupiska węzłów chłonnych (limfatycznych),
będących częścią układu limfatycznego. Węzły chłonne znajdują się też tuż przy
mostku oraz za obojczykiem.
Węzły chłonne przy piersiach
Węzły
chłonne za
obojczykiem
Węzły
chłonne
w pasze

Węzły
chłonne
przy
mostku

Naczynia
limfatyczne

Do raka piersi dochodzi wówczas, gdy rakowacieją przewody i płaty w piersi.
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Przyczyny i czynniki ryzyka
Nie wiemy, co wywołuje raka piersi. Istnieją pewne czynniki ryzyka, które
zwiększają niebezpieczeństwo zachorowania.
 Wiek – ryzyko zachorowania na raka piersi rośnie z wiekiem.
 Jeśli dana osoba miała raka lub inną chorobę piersi.
 Czynniki hormonalne – długoterminowa ekspozycja na hormony
estrogen i progesteron może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka
piersi.
 Styl życia – picie więcej niż dwie jednostki alkoholu dziennie przez wiele
lat, nadwaga i intensywne palenie tytoniu.
 Czynniki genetyczne – uważa się, że tylko 5-10% przypadków raka piersi
zostało spowodowane przez odziedziczony gen raka piersi. W przypadku
obaw dotyczących chorób w rodzinie należy porozmawiać ze swoim
lekarzem.
Rakiem piersi nie można się zarazić i nie przenosi się on na inne osoby.
Objawy
Objawy mogą obejmować:








guz w piersi,
zmianę rozmiaru lub kształtu piersi,
powstanie wgłębienia w skórze lub zgrubienie tkanki piersi,
wciągnięcie brodawki sutkowej,
wysypkę na brodawce sutkowej,
wydzielinę z brodawki sutkowej,
obrzmienie pachy lub guz w pasze.

W przypadku zauważenia u siebie któregokolwiek z powyższych objawów
należy zgłosić się na badania do swojego lekarza pierwszego kontaktu.
Wszystkie te objawy mogą być spowodowane chorobami innymi niż rak.
Badania
W przypadku obaw dotyczących raka piersi należy zgłosić się do swojego
lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz skieruje pacjenta do kliniki chorób piersi
do lekarza lub pielęgniarki specjalisty. Niektóre kobiety otrzymują skierowanie
w wyniku uczestnictwa w programie badań przesiewowych w kierunku raka
piersi.
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W klinice chorób piersi
W wielu klinikach można poddać się badaniom i otrzymać ich wyniki już w tym
samym dniu. Niekiedy trzeba wrócić, by przeprowadzić dalsze badania, a ich
wyniki otrzymuje się czasem dopiero po tygodniu.
W klinice pacjentka zostanie zbadana przez specjalistę (chirurga) chorób piersi.
Lekarz zapyta, czy miała wcześniej jakieś problemy z piersiami i czy w rodzinie
ktoś chorował na raka. Specjalista zbada piersi i pachy. Lekarz wyjaśni, które
badania są potrzebne.
Mammogram to zdjęcie rentgenowskie piersi wykonywane przy zastosowaniu
niskiej dawki promieniowania.
Pacjentka zostaje poproszona o zdjęcie górnej części odzieży oraz biustonosza i
niekiedy przed mammografią musi założyć długą koszulę. Technik
rentgenowski (osoba, która robi zdjęcie) ustawia pacjentkę tak, aby pierś
znajdowała się w odpowiednim miejscu w stosunku do aparatu
rentgenowskiego. Pierś zostaje spłaszczona i ściśnięta za pomocą płaskiej,
plastikowej płyty. Dzięki temu jest ona nieruchoma, co pozwala na zrobienie
wyraźnego zdjęcia. Może to być niewygodne i nieco bolesne, ale nie trwa
długo. Wykonuje się dwa mammogramy każdej piersi.
Mammografię wykonuje się zwykle w przypadku kobiet w wieku ponad 40 lat.
Ultrasonografia piersi wykorzystuje fale dźwiękowe do stworzenia obrazu
piersi na ekranie.
Pacjentkę prosi się o zdjęcie górnej części garderoby i położenie się na leżance
z ramieniem uniesionym ponad głowę. Osoba wykonująca badanie nakłada żel
na badaną pierś i przesuwa po niej małe urządzenie, które trzyma w ręku. Na
ekranie pojawia się obraz wnętrza piersi. Badanie trwa tylko kilka minut i nie
boli.
U kobiet w wieku powyżej 40 lat ultrasonografia jest bardziej użyteczna w
diagnostyce niż mammogram.
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) to proste badanie przeprowadzane na
oddziale radiografii lub w klinice chorób piersi. Lekarz wykorzystuje promienie
rentgenowskie lub ultradźwięki, aby upewnić się, że komórki zostaną pobrane z
odpowiedniego miejsca. Za pomocą cienkiej igły lekarz pobiera próbkę
komórek z guzka do strzykawki. Próbkę wysyła się do laboratorium, aby
sprawdzić, czy są w niej obecne komórki rakowe.
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W momencie wprowadzania igły pacjentka może odczuwać dyskomfort, ale
zwykle nie trwa to długo. Wyniki badania mogą być dostępne już w tym samym
dniu. Miejsce zabiegu może być przez kilka dni obolałe – pomocne może być
przyjmowanie łagodnych środków przeciwbólowych.
Ultrasonografia i BAC węzłów chłonnych. U pacjentki wykonuje się także
ultrasonografię węzłów chłonnych w pasze. Jeśli węzły chłonne są powiększone
lub wyglądają nieprawidłowo w badaniu ultrasonograficznym, lekarz wykona
BAC.
Biopsja. Zabieg ten polega na pobraniu małego kawałka tkanki z guza lub z
obszaru wyglądającego nieprawidłowo i obejrzeniu takiej próbki pod
mikroskopem. Wyróżnia się kilka rodzajów biopsji. Chirurg lub pielęgniarka
opieki nad pacjentkami z chorobami piersi wyjaśni, który rodzaj biopsji zostanie
wykonany w danym przypadku.
Przez kilka dni po zabiegu pierś może pobolewać i mogą pojawić się na niej
siniaki. W celu złagodzenia bólu można przyjmować środki przeciwbólowe.
Badania dodatkowe
Jeśli potwierdzi się, że pacjentka ma raka piersi, może zostać skierowana na
dalsze badania, które przygotują ją do operacji albo dostarczą dodatkowych
informacji o raku. Badania takie obejmują:





badania krwi,
prześwietlenie klatki piersiowej,
badanie MRI (rezonans magnetyczny),
tomografię komputerową (TK).

Lekarz lub pielęgniarka wyjaśni, które badania są potrzebne i na czym polegają.
Oczekiwanie na wyniki badań może być bardzo stresujące. Niektórym osobom
pomaga w takim okresie rozmowa z krewnym lub przyjacielem. Można także
porozmawiać w języku polskim z naszymi specjalistami w dziedzinie onkologii
pod numerem telefonu 0808 808 00 00.
Typy raka piersi
Najczęściej występującym typem raka piersi jest przewodowy inwazyjny rak
piersi. Wyróżnia się kilka innych rodzajów raka piersi, ale wszystkie leczy się
podobnie.
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Klasyfikacja raka piersi według stopnia zaawansowania i złośliwości
Znajomość stopnia zaawansowania nowotworu i jego złośliwości pomaga
lekarzom dobrać odpowiedni sposób leczenia.
Stopnie zaawansowania nowotworu
Wyróżnia się cztery stopnie zaawansowania raka piersi:




Stadium 1 ‒ Nowotwór jest mały i znajduje się tylko w piersi.
Stadium 2 lub stadium 3 ‒ Nowotwór zaatakował obszary wokół piersi.
Stadium 4 ‒ Nowotwór zaatakował inne części organizmu.

Złośliwość nowotworu
Stopień złośliwości nowotworu określa, jak bardzo wygląd komórek rakowych
różni się pod mikroskopem w porównaniu ze zdrowymi komórkami piersi.




Stopień 1 (złośliwość niska) – Komórki rakowe wyglądają podobnie do
komórek zdrowych i rosną bardzo powoli.
Stopień 2 (złośliwość umiarkowana) – Komórki rakowe wyglądają
bardziej nieprawidłowo i rosną nieco szybciej.
Stopień 3 (złośliwość wysoka) – Komórki rakowe wyglądają zupełnie
inaczej niż komórki zdrowe i rosną bardzo szybko.

Receptory hormonalne
Hormony są substancjami, które naturalnie występują w organizmie. Pomagają
one kontrolować wzrost komórek i ich funkcjonowanie w organizmie. Niektóre
komórki raka piersi posiadają receptory, dzięki którym hormony estrogen i
progesteron przyczepiają się do komórki rakowej. Jeśli nowotwór posiada dużą
liczbę receptorów estrogenu, nazywa się go rakiem piersi z dodatnimi
receptorami estrogenowymi lub rakiem piersi ER dodatnim. Jeśli nie, nazywany
jest rakiem piersi z ujemnymi receptorami estrogenowymi lub rakiem piersi ER
ujemnym.
W wielu przypadkach rak piersi ER dodatni dobrze reaguje na leczenie
hormonalne.
Receptory białka
Niektóre nowotwory piersi posiadają receptory białka HER2 (ludzki
nabłonkowy czynnik wzrostu). Nowotwory charakteryzujące się wysokim
poziomem takich receptorów nazywane są rakami piersi HER2 dodatnimi.
Dobrze reagują na leczenie trastuzumabem, który jest nazywany powszechnie
Herceptinem®.
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Leczenie
Nie zawsze łatwo jest dobrać najlepszy sposób leczenia. Lekarz musi
uwzględnić wiele czynników. Najważniejsze z nich to:






ogólny stan zdrowia pacjenta,
stopień zaawansowania nowotworu i jego złośliwość,
prawdopodobne korzyści z leczenia,
prawdopodobne skutki uboczne leczenia,
opinie pacjenta na temat ewentualnych skutków ubocznych leczenia.

Należy zawsze omówić z lekarzem sposób leczenia, aby zrozumieć jego
konsekwencje. Na spotkanie warto przyjść z osobą, która mówi zarówno po
polsku, jak i po angielsku. Chociaż pomoc tłumaczy jest zwykle dostępna,
pacjent powinien poinformować szpital z wyprzedzeniem, jeśli chciałby z niej
skorzystać.
Głównym sposobem leczenia raka piersi są zabiegi chirurgiczne. Inne metody
leczenia są także często stosowane, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby.
Należy do nich radioterapia, terapia hormonalna, chemioterapia i terapia
biologiczna.
Pielęgniarka opieki nad pacjentkami z chorobami piersi może omówić leczenie
oraz udzielić pomocy w okresach pomiędzy wizytami u lekarza.
Pacjentka zostaje poproszona o podpisanie formularza, w którym stwierdza, że
rozumie, na czym polega leczenie, i wyraża na nie zgodę. Lekarz nie zastosuje
żadnego leczenia, o ile pacjentka nie wyraziła na nie zgody.
Leczenie chirurgiczne
Leczenie chirurgiczne często stosuje się, aby usunąć nowotwór i obszar
zdrowych komórek wokół niego. Niekiedy trzeba usunąć całą pierś
(mastektomia), a czasem można usunąć tylko sam nowotwór (lumpektomia lub
szerokie wycięcie miejscowe).
Po lumpektomii zazwyczaj zaleca się pacjentkom poddanie radioterapii
pozostałej tkanki piersiowej. Radioterapia jest też czasami konieczna po
mastektomii.
Badania wykazały, że w przypadku wczesnego raka piersi lumpektomia, po
której następuje radioterapia, jest równie skuteczna w leczeniu raka jak
mastektomia. Pacjentka może zostać zapytana o preferowaną formę leczenia.
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Powyższe metody leczenia mają różne zalety i skutki uboczne, więc podjęcie tej
decyzji może być trudne. Można porozmawiać o obu opcjach z lekarzem lub
pielęgniarką albo z naszymi specjalistami w dziedzinie onkologii.
U wielu kobiet, które przeszły mastektomię, można wykonać rekonstrukcję
piersi. Można to zrobić jednocześnie z mastektomią. Można też
zrekonstruować pierś miesiące lub lata później. Istnieją różne sposoby
rekonstrukcji piersi; chirurg może omówić opcje dostępne w przypadku danej
pacjentki.
Po mastektomii lekarz daje pacjentce sztuczną pierś, którą można wkładać do
biustonosza. Można ją nosić od razu po operacji, gdy miejsce jest jeszcze
obolałe. Po zagojeniu się rany pacjentka otrzyma stałą protezę (sztuczną pierś).
Kontrola węzłów chłonnych. W ramach operacji raka piersi chirurg usuwa
zwykle niektóre lub wszystkie węzły chłonne. Są to węzły pod ramieniem po tej
stronie, z której znajduje się nowotwór. Wycięte węzły chłonne ogląda się pod
mikroskopem. Robi się to, aby sprawdzić, czy są w nich obecne komórki
rakowe. W ten sposób można także uzyskać informacje o stopniu
zaawansowania nowotworu. Pomagają one lekarzowi zdecydować, czy jest
konieczne dalsze leczenie, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu raka.
Jeśli w węzłach chłonnych znajdują się komórki rakowe, może być konieczne
chirurgiczne usunięcie wszystkich węzłów chłonnych. U niektórych kobiet
zamiast operacji chirurgicznej można zastosować radioterapię węzłów
chłonnych. Po usunięciu wszystkich węzłów chłonnych istnieje zwiększone
ryzyko obrzmienia ramienia, nazywane obrzękiem limfatycznym. Można
porozmawiać na ten temat z lekarzem lub pielęgniarką.
Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim na temat
planowania zabiegów chirurgicznych oraz ich spodziewanych konsekwencji.
Radioterapia
Radioterapia leczy raka piersi za pomocą promieni rentgenowskich o wysokiej
energii, których źródło znajduje się na zewnątrz i które niszczą komórki
rakowe, wywierając jedynie minimalny negatywny wpływ na zdrowe komórki.
W przypadku raka piersi radioterapia jest często stosowana po zabiegu
chirurgicznym. Może zostać także użyta przed leczeniem chirurgicznym lub
zamiast niego.
Jeśli usunięto część piersi (lumpektomia), pozostałą część tkanki piersiowej
poddaje się zwykle radioterapii, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu nowotworu.
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Po mastektomii stosuje się niekiedy radioterapię klatki piersiowej, jeśli
zdaniem lekarza istnieje ryzyko, że w organizmie pozostały komórki rakowe.
Jeśli usunięto kilka węzłów chłonnych i znaleziono w nich komórki rakowe lub
jeśli nie usunięto żadnych węzłów chłonnych, lekarz może zastosować
radioterapię okolic pachy. Stanowi to sposób leczenia pozostałych węzłów
chłonnych.
Jeśli usunięto wszystkie węzły pod ramieniem, radioterapia pachy nie jest
zwykle potrzebna.
Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące
planowania i stosowania radioterapii oraz niektórych jej skutków ubocznych.
Radioterapia zewnętrzna nie sprawia, iż pacjent staje się źródłem
promieniowania, w związku z czym może on całkowicie bezpiecznie przebywać
wśród innych ludzi, w tym dzieci.
Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące
radioterapii i niektórych jej skutków ubocznych.
Chemioterapia
Chemioterapia to stosowanie leków przeciwnowotworowych
(cytotoksycznych) w celu zniszczenia komórek rakowych. Leki podaje się
zazwyczaj w formie zastrzyku dożylnego lub tabletki. Leki przenoszone są przez
krew, więc mogą dotrzeć do każdej części ciała.
Chemioterapia może być stosowana, aby zmniejszyć duży nowotwór przed
zabiegiem chirurgicznym. Jeśli uda się zmniejszyć nowotwór w ten sposób,
konieczne może być usunięcie tylko części piersi.
Chemioterapię często stosuje się po operacji, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu
raka piersi.
Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące
chemioterapii i niektórych jej skutków ubocznych.
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Terapie hormonalne
Hormony pomagają kontrolować wzrost komórek i ich funkcjonowanie w
organizmie. Hormony, szczególnie estrogen, może stymulować rozwój
niektórych nowotworów piersi. Terapie hormonalne obniżają poziom
estrogenu w organizmie lub zapobiegają wiązaniu się tego hormonu z
komórkami rakowymi. Takie terapie działają tylko w przypadku kobiet z rakiem
piersi z dodatnimi receptorami estrogenowymi (patrz sekcja „Receptory
hormonalne”).
Terapia hormonalna może zostać zastosowana przed operacją chirurgiczną,
aby zmniejszyć nowotwór.
Czasami stosuje się ją również w celu obniżenia ryzyka nawrotu raka piersi i
ochrony drugiej piersi. Terapia hormonalna trwa zazwyczaj wiele lat. Onkolog
rozpoczyna terapię hormonalną po operacji lub po zakończeniu chemioterapii.
Rodzaj zastosowanej terapii hormonalnej zależy od:




tego, czy kobieta miała już menopauzę,
ryzyka nawrotu raka,
prawdopodobnego wpływu skutków ubocznych na pacjentkę.

Po menopauzie jajniki nie wytwarzają estrogenu. Jednak organizm kobiety
może w dalszym ciągu produkować go w małych ilościach w tkance
tłuszczowej. Pacjentkom w trakcie lub po menopauzie lekarz może przepisać:




lek antyestrogenowy (np. tamoksyfen),
inhibitor aromatazy (np. anastrozol, letrozol, eksemestan),
lub obydwa te leki.

Przed menopauzą jajniki wytwarzają estrogen. Jeśli pacjentka nie miała jeszcze
menopauzy (okres przedmenopauzalny), lekarz może przepisać
antyestrogenowy lek tamoksyfen. Może też przepisać Zoladex®, który
powoduje zatrzymanie produkcji estrogenu przez jajniki i zatrzymanie
miesiączki. Zazwyczaj skutki te ustępują po zakończeniu leczenia. Zoladex
podaje się co miesiąc w formie zastrzyku podskórnego w brzuch.
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Terapie hormonalne mogą wywoływać skutki uboczne podobne do objawów
menopauzy, takie jak:




uderzenia gorąca i silne pocenie się,
ból stawów,
obniżenie popędu seksualnego.

Zatrzymanie pracy jajników (ablacja jajników)
Innym sposobem obniżenia poziomu estrogenu jest zatrzymanie pracy
jajników. Nazywa się to ablacją jajników. Można tego dokonać za pomocą
drobnej operacji usunięcia jajników lub – rzadziej – stosując krótki cykl
radioterapii jajników.
Obie metody wywołują nieodwracalną menopauzę. Zaakceptowanie stanu
trwałej menopauzy może być trudne w obliczu niedawno zdiagnozowanego
raka piersi. Utrata płodności może być bardzo ciężkim przeżyciem dla kobiety,
która pragnęła mieć dzieci.
Leczenie celowane
Trastuzumab (Herceptin®) to rodzaj leku stosowanego w terapii biologicznej
nazywanego przeciwciałem monoklonalnym. Używa się go, aby ograniczyć
ryzyko nawrotu raka piersi u kobiet, które mają raka HER2 dodatniego (patrz
sekcja „Receptory hormonalne”).
Skutki uboczne przyjmowania Herceptinu są zwykle łagodne. Niektóre mogą
wystąpić podczas przyjmowania leku lub w ciągu kilku godzin po jego przyjęciu.
Inne pojawiają się kilka dni lub tygodni później. Przed rozpoczęciem leczenia
lekarz lub pielęgniarka mogą omówić skutki uboczne terapii.
Antykoncepcja – Kobieta powinna unikać zachodzenia w ciążę przez dwa lata
po zakończeniu leczenia raka piersi. Lekarz doradzi, aby nie używać środków
antykoncepcyjnych zawierających hormony. Wyklucza to pigułkę
antykoncepcyjną i niektóre spirale uwalniające hormony.
Zwykle najlepszym rozwiązaniem są spirale niezawierające hormonów lub
metody mechaniczne. Należą do nich prezerwatywy i kapturki. Pielęgniarka
opieki nad pacjentkami z chorobami piersi może służyć poradą w tym zakresie.
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Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) – Lekarze nie zalecają stosowania
hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), ponieważ obejmuje ona podawanie
estrogenu. To może pobudzić komórki raka piersi do wzrostu. Jeśli objawy
menopauzy są ostre, a inne metody ich łagodzenia nie skutkują, lekarz może
niekiedy przepisać HTZ. Zagrożenia związane z takim leczeniem można omówić
z lekarzem.
Badania kliniczne
Badania kliniczne dotyczące nowotworów przeprowadza się, aby znaleźć nowe
i lepsze sposoby leczenia raka. Badania przeprowadzane na pacjentach są
nazywane badaniami klinicznymi. Uczestniczy w nich obecnie wiele szpitali. O
prowadzonych aktualnie badaniach w zakresie raka piersi można porozmawiać
z lekarzem.
Badania kontrolne
Po zakończeniu leczenia pacjentka jest regularnie poddawana badaniom
kontrolnym oraz wykonuje się u niej mammografię. Najpierw robi się to co
kilka miesięcy, a potem nawet raz na rok. Niekiedy pacjentka może zostać
poproszona o skontaktowanie się ze swoim onkologiem od razu, gdy coś budzi
jej niepokój, zamiast czekać na zaplanowaną wizytę.
Odczucia pacjenta
Po otrzymaniu informacji, że ma się raka, można się czuć przytłoczonym i
odczuwać wiele różnych emocji, takich jak złość, uraza, wina, zmartwienie czy
strach. Jest to normalna reakcja, stanowiąca część procesu, przez który
przechodzi wiele osób, które próbują pogodzić się ze swoją chorobą.
Więcej informacji w języku polskim










Broszura informacyjna na temat chemioterapii
Broszura informacyjna na temat zasiłków
Broszura informacyjna na temat raka jelita grubego
Broszura informacyjna na temat raka płuca
Broszura informacyjna na temat raka prostaty
Broszura informacyjna na temat radioterapii
Broszura informacyjna na temat skutków ubocznych leczenia
nowotworu
Broszura informacyjna na temat leczenia operacyjnego
Jak można sobie pomóc?
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Niniejsza broszura została napisana, poprawiona oraz zredagowana przez
zespół Macmillan Cancer Support’s Cancer Information Development. Została
ona zatwierdzona przez naszego redaktora medycznego – dra Tima Ivesona,
specjalistę onkologa klinicznego.
Z podziękowaniami dla: pani Karen Sheen, pielęgniarki onkologicznej
specjalizującej się w nowotworach górnej części układu żołądkowo-jelitowego;
pani Lynn Moffatt, pielęgniarki-specjalisty opieki klinicznej nad pacjentkami z
chorobami piersi; oraz osób dotkniętych chorobą nowotworową, które
pomogły w redagowaniu tej broszury informacyjnej.
Niniejsza broszura została sporządzona na podstawie informacji z licznych,
rzetelnych źródeł, w tym:




Early and localised breast cancer: diagnosis and treatment (Rak piersi
wczesny i miejscowy: diagnoza i leczenie). Luty 2009 r. National Institute
for Health and Care Excellence (Krajowy Instytut Zdrowia i Opieki
Zdrowotnej, NICE).
Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,
treatment and follow-up (Pierwotny rak piersi: Zalecenia kliniczne
Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) dotyczące
diagnostyki, leczenia i kontroli). ESMO Guidelines Working Group (Grupa
Robocza ESMO ds. Formułowania Zaleceń). Annals of Oncology (Roczniki
onkologiczne). 2013. 24 Supplement (Suplement) 6.

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez nas informacje były
dokładne, jednak nie można zakładać, że odzwierciedlają one obecny stan
badań medycznych, który nieustannie ulega zmianom. Osoby, które martwią
się swoim stanem zdrowia, powinny skonsultować się z lekarzem. Organizacja
Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z
nieścisłości podanych tutaj informacji lub informacji pochodzących od osób
trzecich, takich jak informacje przedstawione na stronach internetowych, do
których linki podano w broszurze.
© Macmillan Cancer Support 2014. Organizacja charytatywna zarejestrowana
w Anglii i Walii (261017), Szkocji (SC039907) oraz na Wyspie Man (604). Z
siedzibą przy: 89 Albert Embankment, London, SE1 7UQ.
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Breast cancer: English

Breast cancer
This fact sheet is about how breast cancer is diagnosed and treated.
Most people diagnosed with breast cancer are women. Men can get breast cancer too
but it is rare.
We also have fact sheets in your language about surgery, radiotherapy, chemotherapy,
side effects of cancer treatment, what you can do to help yourself, claiming benefits
and end of life.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
you can ask your doctor or nurse at the hospital where you are having treatment.
If you would like to talk to our cancer support specialists about this information in your
language, we have interpreters for non-English speakers. You can call the Macmillan
Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you have
problems hearing you can use textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Or you can
go to our website macmillan.org.uk
This fact sheet is about:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What is cancer?
The breasts
Causes and risk factors
Symptoms
Tests
Types of breast cancer
Staging and grading
Treatment
Clinical trials
Follow up
Your feelings
More information in your language
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What is cancer?
The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells.
Cancer is a disease of these cells.
Cells in each part of the body are different but most mend and reproduce themselves
in the same way. Normally, cells divide in an orderly way. But if the process gets out of
control, the cells carry on dividing and develop into a lump called a tumour.
Not all tumours are cancer. Doctors can tell if a tumour is cancer by removing a small
sample of tissue or cells from it. This is called a biopsy. The doctors examine the sample
under a microscope to look for cancer cells.
In a benign (non-cancerous) tumour, the cells may grow but cannot spread anywhere
else in the body. It usually only causes problems if it puts pressure on nearby organs.
In a malignant (cancerous) tumour, the cells grow into nearby tissue. Sometimes,
cancer cells spread from where the cancer first started (the primary site) to other
parts of the body. They can travel through the blood or lymphatic system.
The lymphatic system helps to protect us from infection and disease. It’s made up of fine
tubes called lymphatic vessels. These connect to groups of bean-shaped lymph nodes
(glands) all over the body.
When the cells reach another part of the body they begin to grow and form another
tumour. This is called secondary cancer or a metastasis.

The breasts
The breasts are made up of fat, supportive tissue and glandular tissue that contains
lobes. The lobes (milk glands) are where breast milk is produced. These are connected
to the nipple by a network of milk ducts.

Rib
Muscle
Fatty tissue
Lobe
Milk duct
Nipple

A breast
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Under the skin, an area of breast tissue goes into the armpit (axilla). The armpits also
contain a collection of lymph nodes (glands), which are part of the lymphatic system.
There are also lymph nodes just by the breastbone and behind the collarbone.
Lymph
nodes
behind the
collarbone
Lymph
nodes
near the
breastbone

Lymph
nodes in
the armpit
Lymph
vessels

The lymph nodes near the breast
Breast cancer occurs when cells within the breast ducts and lobes become cancerous.

Causes and risk factors
We don’t know what causes breast cancer. There are some risk factors that can increase
your chances of getting it.

• Age – The risk of developing breast cancer increases with age.
• If you have had cancer or other breast conditions before
• Hormonal factors – Exposure to the hormones oestrogen and progesterone for
long periods can affect your breast cancer risk.

• Lifestyle factors – These include drinking more than two units of alcohol a day
over many years, being overweight and smoking heavily.

• Family history – Only 5–10% of breast cancers are thought to be caused by an
inherited breast cancer gene. Talk to your doctor if you are worried about your
family history.

Breast cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.
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Symptoms
These can include:

•
•
•
•
•
•
•

a lump in the breast
a change in size or shape of the breast
dimpling of the skin or thickening of breast tissue
a nipple that is turned in (inverted)
a rash on the nipple
discharge from the nipple
swelling or a lump in the armpit.

If you have any of these symptoms, get them checked by your GP. All of them can be
caused by illnesses other than cancer.

Tests
You should see your GP if you are worried about breast cancer. They will refer you to
a breast clinic to see a specialist doctor or nurse. Some women are referred through
the breast screening programme.
At the breast clinic
In many clinics you can have tests and get the results on the same day. Sometimes you
may need to come back for more tests and wait up to a week for the results.
At the clinic you will see a breast specialist (a surgeon). They will ask if you have had
any breast problems before and about your family history of cancer.
The specialist will examine your breasts and under your arms. They will explain which
tests you need.
A mammogram is a low-dose x-ray of the breast.
You’ll be asked to take off your top and bra and may have to wear a gown before the
mammogram. The radiographer (who takes the x-ray) will position you so your breast
is against the x-ray machine. Your breast is then flattened and pressed with a flat,
plastic plate. This keeps the breast still to get a clear picture. It can be uncomfortable
and a little painful, but does not last long. You have two mammograms of each breast.
Mammograms are usually only done on women over 40.
A breast ultrasound uses sound waves to build up a picture of the breast.
You’ll be asked to take off your top and bra, and lie down on a couch with your arm
above your head. The person doing the scan puts a gel onto your breast and moves
a small hand-held device around it. A picture of the inside of the breast shows up on
a screen. It only takes a few minutes and doesn’t hurt.
An ultrasound is more useful than a mammogram in women under 40.
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Fine needle aspiration (FNA) is a simple test done in the x-ray department or the
breast clinic. The doctor uses x-ray or ultrasound guidance to make sure the cells are
taken from the right area. Using a fine needle, your doctor takes some cells from the
lump into a syringe. The sample is sent to the laboratory to check for cancer cells.
It can be uncomfortable when the needle goes in, but it’s usually over quickly. Your
results may be ready on the same day. You may feel sore for a few days afterwards –
taking some mild painkillers should help.
Ultrasound and FNA of the lymph nodes You’ll also have an ultrasound of the
lymph nodes in the armpit. If any of the nodes feel swollen or look abnormal on the
ultrasound, the doctor will do an FNA on them.
Biopsy This is when a small piece of tissue is removed from the lump or abnormal area
and looked at under a microscope. There are different types of biopsy. Your surgeon or
breast care nurse can explain which type you will have.
After a biopsy your breast can be bruised and feel sore for a few days. You can take
painkillers until it eases.

Further tests
If breast cancer is confirmed then you may have some other tests to prepare for
an operation or to find out more about the cancer. These tests include:

•
•
•
•

Blood tests
Chest x-ray
MRI scan
CT scan

Your doctor or nurse will explain which tests you are having and what they involve.
Waiting for test results can be an anxious time for you. It may help to talk about your
worries with a relative or friend. You could also speak to one of our cancer support
specialists in your language on 0808 808 00 00.

Types of breast cancer
The most common type of breast cancer is invasive ductal breast cancer. There are
several other types of breast cancer but they are treated in similar ways.
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Staging and grading of breast cancer
Knowing the stage and grade of your cancer helps doctors decide the right treatment
for you.
Staging
Breast cancer can be divided into four stages:

• Stage 1 The cancer is small and only in the breast
• Stages 2 or 3 The cancer has spread into areas around the breast.
• Stage 4 The cancer has spread to other parts of the body.
Grading
Grading shows how the cancer cells look under the microscope compared with normal
breast cells.

• Grade 1 (low-grade) – The cancer cells look similar to normal cells and grow very
slowly.

• Grade 2 (moderate-grade) – The cancer cells look more abnormal and are slightly
faster growing.

• Grade 3 (high-grade) – The cancer cells look very different from normal cells
and tend to grow quickly.

Hormone receptors
Hormones exist naturally in the body. They help to control how cells grow and what
they do in the body. Some breast cancer cells have receptors which allow the hormones
oestrogen and progesterone to attach to the cancer cell. If there are a large number
of oestrogen receptors it is known as oestrogen receptor positive or ER positive breast
cancer. If not, it’s known as oestrogen-receptor negative or ER negative breast cancer.
Many ER positive breast cancers respond well to hormonal treatments.
Protein receptors
Some breast cancers have receptors for the protein HER2 (human epidermal growth
factor 2). Cancers that have high levels of these receptors are called HER2 positive
breast cancers. They respond well to treatment with trastuzumab, which is commonly
called Herceptin®.
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Treatment
Deciding on the best treatment isn’t always easy. Your doctor will need to think about
a lot of things. The most important of these are:

•
•
•
•
•

your general health
the stage and grade of the cancer
the likely benefits of treatment
the likely side effects of treatment
your views about the possible side effects.

It’s important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand what
it means. It’s a good idea to take someone with you who can speak both your language
and English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital
know before if you would like one to be there.
The main treatment for breast cancer is surgery. Other treatments are also often given
to reduce the risk of the cancer coming back. These can include radiotherapy, hormonal
therapy, chemotherapy and biological therapy.
You may have a breast care nurse who can talk to you about treatment as well as help
with any problems you may have in between appointments.
You will be asked to sign a consent form to show that you understand and agree to
the treatment. You will not have any treatment unless you have agreed to it.
Surgery
Surgery is often used to remove the cancer and an area of healthy cells all around
the cancer. Sometimes the whole breast may need to be removed (mastectomy) and
sometimes just the cancer may be removed (lumpectomy or wide local excision).
If you have a lumpectomy, you will usually be advised to have radiotherapy to the
remaining breast tissue afterwards. You may also need to have radiotherapy after a
mastectomy.
Research has shown that in early breast cancer a lumpectomy followed by radiotherapy
is as effective at curing cancer as a mastectomy. You may be asked to choose the
treatment which suits you best. The different treatments have different benefits and side
effects, so this can be a difficult decision to make. You can talk about both options with
your doctor or nurse, or our cancer support specialists.
It’s often possible for women who have a mastectomy to have their breast reconstructed.
It can be done at the same time as the mastectomy. It can also be done months or
years after the operation. There are different methods of breast reconstruction and your
surgeon can discuss the options that may be suitable for you.
After a mastectomy, the doctor will give you an artificial breast, which you can put
inside your bra. You can wear it straight away after the operation when the area
feels tender. When your wound has healed, you will be fitted with a permanent
prosthesis (false breast).
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Checking the lymph nodes As part of any operation for breast cancer, the surgeon
will usually remove some or all of the lymph nodes. They are taken from under your arm
on the side of the cancer. The lymph nodes are looked at under a microscope. This is to
check if there is cancer in them. They also give more information about the stage of the
cancer. This helps the doctor decide if you need further treatment to reduce the risk of
the cancer coming back.
If any of the nodes contain cancer cells, you may need an operation to remove all
the lymph nodes. Some women may have radiotherapy to the lymph nodes instead
of surgery. There is an increased risk of developing swelling of the arm called
lymphoedema after all the lymph nodes are removed. Your doctor or nurse can talk
to you about this in more detail.
We have more information in your language about how surgery is planned and what to
expect after the operation.
Radiotherapy
Radiotherapy treats breast cancer by sending high-energy rays from outside the body
to destroy the cancer cells, while doing as little harm as possible to normal cells.
Radiotherapy is often used after surgery for breast cancer. It may also be used before,
or instead of, surgery.
If part of the breast has been removed (lumpectomy), radiotherapy is usually given to
the remaining breast tissue to reduce the risk of the cancer coming back in that area.
After a mastectomy, you may be given radiotherapy to the chest wall if your doctor thinks
there is a risk that any cancer cells have been left behind.
If a few lymph nodes have been removed and cancer was found in them, or if no lymph
nodes have been removed, you may be given radiotherapy to the armpit. This will treat
the remaining lymph nodes.
If all the lymph nodes have been removed from under the arm, radiotherapy to the
armpit is not usually needed.
We have more information in your language about how radiotherapy is planned and
given, and some of its side effects.
External radiotherapy does not make you radioactive and it is safe for you to be with
other people, including children, after your treatment.
We have more information in your language about how radiotherapy is given and some
of the side effects you may have.
Chemotherapy
Chemotherapy is a treatment that uses anti-cancer (cytotoxic) drugs to destroy cancer
cells. The drugs are usually given by injection into a vein or taken as a tablet. They are
carried in the blood and can reach anywhere in the body.
It can be given to shrink a large cancer before surgery. If it shrinks the cancer
successfully, only part of the breast may be removed.
Chemotherapy is often given after surgery to reduce the risk of breast cancer
coming back.
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We have more information in your language about how chemotherapy is given and
some of the side effects you may have.
Hormonal therapies
Hormones help to control how cells grow and what they do in the body. Hormones,
particularly oestrogen, can encourage some breast cancers to grow. Hormonal therapies
reduce the level of oestrogen in the body or prevent it from attaching to the cancer cells.
They only work for women with oestrogen-receptor positive cancers (see the section on
Hormone receptors).
You may have hormonal therapy before surgery to shrink a large cancer.
You may also have it to reduce the risk of breast cancer coming back and to protect
your other breast. You will usually have hormonal therapy for many years. Your cancer
specialist will start your hormonal therapy after your surgery or chemotherapy.
The type of hormonal therapy you have depends on:

• whether you’ve been through the menopause or not
• the risk of the cancer coming back
• how the side effects are likely to affect you.
After the menopause, the ovaries no longer produce oestrogen. But women still make
some oestrogen in their fatty tissue. If you have been through your menopause, your
doctor may prescribe

• an anti-oestrogen drug (such as tamoxifen)
• an aromatase inhibitor (such as anatrozole, letrozole, exemestane)
• or a combination of the two.
Before the menopause, the ovaries produce oestrogen. If you haven’t been through
the menopause (pre-menopausal), your doctor may prescribe the anti-oestrogen drug
tamoxifen. They may also prescribe Zoladex®, which stops the ovaries producing
oestrogen and stops your periods. These effects usually stop when treatment ends.
Zoladex is given as an injection under the skin of the tummy every month.
Hormonal therapies can cause side effects similar to menopausal symptoms, such as:

• hot flushes and sweats
• joint pain
• low sex drive.

Page 9 of 11 Macmillan fact sheet 2014: Breast cancer

Stopping the ovaries from working (ovarian ablation)
Another way to lower oestrogen levels is to stop the ovaries working. This is called
ovarian ablation. It can be done with a small operation to remove the ovaries or,
rarely, with a short course of radiotherapy to the ovaries.
Both methods cause a permanent menopause. It can be difficult to deal with a
permanent menopause when you are already dealing with breast cancer. Becoming
infertile can be very hard for women who were hoping to have children.
Targeted treatment
Trastuzumab (Herceptin®) is a type of biological therapy called a monoclonal antibody.
It is used to reduce the risk of breast cancer coming back in women who have HER2
positive breast cancer (see the section on Hormone receptors).
The side effects of Herceptin are usually mild. Some you can get while you are having
the drug or for a few hours after. Others happen a few days or weeks later. Your doctor
or nurse can talk to you about these side effects before you start treatment.
Contraception – You should avoid getting pregnant for two years after breast cancer
treatment. Your doctor will advise you not to use contraception that contains hormones.
This includes the pill and some coils that release hormones.
Coils that don’t contain hormones or barrier methods are usually the most suitable.
These include condoms or the cap. Your breast care nurse can give you advice.
Hormone replacement therapy – Doctors don’t recommend hormone replacement
therapy (HRT) because it contains oestrogen. This could encourage breast cancer
cells to grow. If your menopausal symptoms are severe and nothing else has helped,
some doctors may occasionally prescribe HRT. You will need to talk to your doctor to
understand the possible risks.

Clinical trials
Cancer research trials are carried out to try to find new and better treatments for cancer.
Trials that are carried out on patients are called clinical trials. Many hospitals now take
part in these trials. Speak to your doctor about current breast cancer research.

Follow up
After your treatment has finished you will have regular check-ups and mammograms.
These will be every few months at first but eventually you may only have them once a
year. Sometimes, instead of routine appointments, you will be asked to contact your
specialist if there is anything you are worried about.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many
different emotions. These can include anger, resentment, guilt, anxiety and fear.
These are all normal reactions and are part of the process many people go through
in trying to come to terms with their illness.
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More information in your language
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemotherapy fact sheet
Claiming benefits fact sheet
Large bowel cancer fact sheet
Lung cancer fact sheet
Prostate cancer fact sheet
Radiotherapy fact sheet
Side effects of cancer treatment fact sheet
Surgery fact sheet
What you can do to help yourself fact sheet

This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor,
Dr Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist.
With thanks to Karen Sheen, Oncology UGI Nurse; Lynn Moffatt, CNS Breast Care;
and the people affected by cancer who reviewed this fact sheet.
We have used information from many reliable sources to write this fact sheet. These
include:

• Early and localised breast cancer: diagnosis and treatment. February 2009. National
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