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Wprowadzenie

Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem 
złośliwym u kobiet (standaryzowany współczynnik 
zachorowalności 53/100000). Liczba
zachorowalności na raka piersi u mężczyzn wynosi 
około 140 przypadków rocznie. Rak piersi jest w 
Polsce drugą po raku płuc przyczyną zgonów 
nowotworowych wśród kobiet (standaryzowany 
współczynnik umieralności 15/100 000) (1).
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Zachorowalność i umieralność na nowotwory piersi w Polsce w zależności od wieku (3).

Czynniki środowiskowe
Promieniowanie jonizujące oraz niektóre związki chloroorganiczne 
zwiększają ryzyko raka piersi. Kadm jest czynnikiem 
środowiskowym, który naśladuje wpływ estradiolu na linie
komórkowe raka piersi reagujące na estrogeny, podczas gdy 
promieniowanie słoneczne prawdopodobnie zmniejsza ryzyko 
dzięki ochronnemu działaniu witaminy D. Dane dotyczące wpływu 
pól elektromagnetycznych nie są spójne. Dowody na wpływ 
czynników środowiskowych na ryzyko wystąpienia raka 
piersi nie są przekonujące. Niektóre z tych czynników wraz z 
dziedziczeniem, życiem reprodukcyjnym i wiekiem w momencie 
narażenia mogą być związane ze zwiększonym
ryzykiem wystąpienia choroby (5).
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krótszy okres karmienia piersią (2).

Czynniki 
genetyczne

Raka piersi i jajnika można 
dziedziczyć
Sprawdź, czy powinnaś wybrać się do onkologicznej poradni genetycznej.
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Stwierdzono, że 

nosicielstwo mutacji w 
genach BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, NBS1, NOD2, 

CDKN2A, CYP1B1, jak i 
rzadziej występujących 
zmian w genach takich 
jak ATM, PTEN, STK11 

wiąże się z 
podwyższonym ryzykiem 

raka piersi (4).

RYZYKO DUŻE
Dotyczy kobiet, w rodzinach których stwierdzono 
więcej niż jeden przypadek zachorowania 
lub gdy w rodzinie wystąpił rak piersi lub jajnika 
w młodym wieku (przed 40-tką)

RYZYKO BARDZO DUŻE
Dotyczy kobiet, w rodzinach których 
wystąpiły co najmniej 3 przypadki raka 
piersi lub jajnika.

WYPRZEDŹ RAKA!
Każda kobieta z wymienionych wyżej grup ryzyka powinna przeprowadzić 
badania DNA, pod kątem nosicielstwa mutacji genetycznych wysokiego 
ryzyka: BRCA1, BRCA2, MSH2, MLH1, P53, RAD51C i D.

RYZYKO EKSTREMALNIE DUŻE
Osoba, która ma już stwierdzoną mutację 
genu BRCA1 jest obciążona ryzykiem 
raka piersi na poziomie nawet 80 proc. 
Zwłaszcza takim osobom badania 
genetyczne mogą uratować życie.

UMIARKOWANE RYZYKO ZACHOROWANIA
Gdy w rodzinie danej kobiety wystąpił co najmniej 
jeden przypadek raka jajnika lub raka piersi 
(u tej kobiety lub jej krewnych I lub II stopnia 
- matki, ojca, babci, dziadka, siostry, brata).
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Profilaktyka raka piersi - zapobieganie chorobie

• Unikanie nadmiernych ilości tłuszczów w diecie
• Utrzymywanie prawidłowej masy ciała
• Ograniczenie spożywania alkoholu
• USG piersi (od 20. do 30. roku życia co 2 lata, a po 30. roku życia co 

rok)
• Regularna aktywność fizyczna
• Mammografia (wykonują kobiety w wieku 50 - 69 lat, które w ciągu 

ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii)
• Palpacyjne badanie piersi (samodzielne lub w gabinecie lekarskim)
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