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Streszczenie

Cel: Określenie sposobu wykrycia raka piersi ze względu na 

wykształcenie, wiek i miejsce zamieszkania na przykładzie 

grupy kobiet z województwa podkarpackiego.

Materiał i  metoda: Przeprowadzono analizę dokumentacji 200 

kobiet z potwierdzonym rakiem piersi. 

Wyniki: Najczęstszym sposobem wykrycia zmian ogniskowych 

u kobiet – niezależnie od wykształcenia – było samobadanie. Ba-

dania przesiewowe były częstszą metodą wykrywania u kobiet 

miejskich, a samobadanie wiejskich. Samobadanie było najczęst-

szą metodą dla kobiet przed 50. i po 69. roku życia. W przedzia-

le 50-69 lat równie często rak piersi wykrywany był badaniem 

przesiewowym i samobadaniem.

Wnioski: Rak piersi wykrywany był poprzez:

1. Samobadanie – kobiety wiejskie, niezależnie od wieku, wy-

kształcenie średnie.

2. Radiologiczne badanie przesiewowe – kobiety miejskie po-

między 50-69 lat, wykształcenie wyższe.

3. Badanie palpacyjne onkologa – kobiety wiejskie poniżej 50. 

roku życia, wykształcenie zawodowe. 

4. Badanie palpacyjne lekarza rodzinnego – kobiety wiejskie 

powyżej 69. roku życia, wykształcenie podstawowe.

5. Badanie palpacyjne ginekologa – kobiety wiejskie poniżej 

50. roku życia, wykształcenie podstawowe.

Słowa kluczowe: rak piersi, samobadanie piersi, mammografia, 

mammograficzne badanie przesiewowe 

Abstract 

Aim of study: Exploring methods of detection of breast can-

cer on the basis of education, age and place of residence 

in the sample group. Research was based on the example of se-

lected group of women from Podkarpackie Province.

Material and methods: An analysis of the documentation of 200 

women with confirmed breast cancer.

Results: The most common way to detect focal lesions – regard-

less of level of education - was breast self-examination (BSE). 

Screening was more common method of detection among ur-

ban women, and BSE in rural areas. BSE was the most popular 

method for women before 50 and after 69 years old. In the age 

range of women between 50-69 breast cancer was equally often 

diagnosed by screening and BSE.

Conclusion: Breast cancer was detected by:

1. BSE- rural women, regardless of age, secondary education

2. Mammography screening – urban women, between 50-69, 

higher education

3. Clinical breast examination (CBE) by oncologist- rural wom-

en, under 50 years of age, vocational education

4. CBE by family doctor – rural women, over 69 years of age, 

basic education

5. CBE by gynaecologist – rural women, before 50 years of 

age, basic education

Key words: breast cancer, breast self-examination, mammogra-

phy, mammography screening
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Wprowadzenie

Rak piersi jest najczęściej występującym, w populacji kobiet, no-

wotworem złośliwym w  Polsce [1]. Według danych Krajowego 

Rejestru Nowotworów w 2013 r. w Polsce odnotowano 17 142 

zachorowania, a także 5816 zgonów [2]. Kluczową rolę w tej cho-

robie odgrywa wczesne wykrycie zmiany ogniskowej w gruczole 

piersiowym, co zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. Naj-

prostszym sposobem, który jest powszechnie dostępny, łatwy 

w wykonaniu, a do tego całkowicie bezpłatny, jest samobadanie 

piersi. Inne możliwości to badanie palpacyjne przeprowadzone 

przez lekarza. Najważniejszym badaniem diagnostycznym jest 

mammografia rentgenowska stanowiąca podstawę ogólnopol-

skiego programu skriningowego [3]. Wobec tak różnych możli-

wości diagnostycznych autorzy postawili za cel określenie naj-

częstszych sposobów wykrycia raka piersi. 

Materiał i metoda

Przeprowadzono analizę dokumentacji 200 kobiet w  wieku od 

32 do 83 lat (średnia wieku 63 lata), u których zostały wykryte 

zmiany ogniskowe w gruczole piersiowym zdiagnozowane jako 

rak piersi. Analizę przeprowadzono w  odniesieniu do kobiet, 

u  których wykonano badania mammograficzne w  Pracowni 

Mammografii Klinicznego Szpitala Specjalistycznego w  Rze-

szowie. Dla każdej pacjentki określono sposób wykrycia zmia-

ny ogniskowej, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania. 

Wśród sposobów wykrycia zmiany pacjentki wskazywały: sa-

mobadanie, mammograficzne badanie przesiewowe, badanie 

palpacyjne wykonane przez lekarza rodzinnego, ginekologa 

albo onkologa. Należy przy tym podkreślić, że kobiety, które 

trafiały do onkologa miały podejrzenie choroby nowotworo-

wej, ale dotyczącej innych narządów. Badanie palpacyjne piersi 

było wtedy częścią procedury diagnostycznej, a zmianę w piersi 

wykrył onkolog w trakcie badania. Wszystkie pacjentki zostały 

poddane zabiegowi operacyjnemu. W badaniu histopatologicz-

nym potwierdzono zmianę nowotworową. W ocenie uzyskanych 

wyników zastosowano metodę analizy statystycznej, w  której 

wykorzystano elementy statystyki opisowej. Analiza została 

opracowana w programie Statistica 12. 

Wyniki

Dokonano analizy sposobu wykrycia ogniska raka w  gruczole 

piersiowym, biorąc pod uwagę wykształcenie. Wyniki przedsta-

wiono na rysunku 1.

Analizując grupy kobiet o określonym stopniu wykształcenia, 

stwierdzono, że we wszystkich grupach najczęściej wykrywa-

no zmiany ogniskowe (które okazały się rakiem piersi) w czasie 

samobadania. Największy udział samobadania zanotowano dla 

kobiet ze średnim wykształceniem (66,67% populacji grupy). 

W pozostałych grupach udział ten mieścił się w zakresie ok. 50%. 

Mammograficzne badanie przesiewowe było we wszystkich 

grupach kolejnym sposobem wykrywania raka piersi. Najwięk-

szy odsetek zanotowano w grupie kobiet z wyższym wykształ-

ceniem (45,10%), w pozostałych grupach był on wyraźnie niższy 

– od 33,33% (wykształcenie zawodowe) poprzez 27,78% (wy-

kształcenie średnie) do 25,00% (wykształcenie podstawowe). 

Pozostałe sposoby wykrywania miały zdecydowanie marginalny 

udział w  grupach kobiet z  wyższym oraz średnim wykształce-

niem. Odmienną sytuację odnotowano dla kobiet z  wykształ-

ceniem zawodowym, a  szczególnie podstawowym. W  tym 

przypadku badania palpacyjne wykonywane przez lekarzy miały 

istotny udział. Szczególnie widoczny był duży udział lekarza ro-

dzinnego w przypadku kobiet z wykształceniem podstawowym.

Dokonano analizy sposobu wykrywania raka piersi u  kobiet 

w zależności od miejsca zamieszkania (wieś – miasto). Wyniki ze-

stawiono na rysunkach 2 i 3.

W grupie kobiet wiejskich najczęstszym sposobem wykry-

wania raka piersi było samobadanie (55,56%). Rzadziej nowo-

twór piersi był wykrywany w badaniu przesiewowym (29,29%). 

Znacznie mniejszą rolę odgrywały badania palpacyjne lekarza 

rodzinnego (6,06%), onkologa (5,05%) oraz ginekologa (4,04%). 

Podobnie kształtowało się to w  grupie kobiet miejskich, gdzie 

najczęstszym sposobem było samobadanie (51,49%), nieco rzad-

szym badanie przesiewowe (38,61%), a najrzadszym badania pal-

pacyjne onkologa (3,96%), lekarza rodzinnego (2,97%) i gineko-

loga (2,97%). 

U kobiet mieszkających w mieście częściej wykryto raka pier-

si w badaniu przesiewowym niż u kobiet mieszkających na wsi 

(57,35% vs 42,65%), a w przypadku pozostałych metod przewa-

żały one u kobiet ze wsi – odpowiednio samobadanie (51,40% vs 

48,60%), badanie palpacyjne przeprowadzone przez lekarza ro-

dzinnego (66,67% vs 33,33%), onkologa (55,56% vs 44,44%) oraz 

ginekologa (57,14% vs 42,86%). Największa różnica – na korzyść 

kobiet mieszkających na wsi – zauważalna jest w przypadku ba-

dania wykonywanego przez lekarza rodzinnego.

Ponadto dokonano analizy sposobu wykrywania raka piersi 

w zależności od wieku pacjentek. Wyniki prezentuje rysunek 4.

Analizując sposoby wykrywania raka piersi w  wyznaczonych 

grupach wiekowych, stwierdzono następujące zależności.

Samobadanie było zdecydowanie najczęstszą metodą w gru-

pie kobiet w  wieku poniżej 50 roku życia (85,71%). Pozostałe 

metody miały marginalne znaczenie. W grupie wiekowej 50-69 

lat (grupa ta obejmuje kobiety, które mogą wykonywać badanie 

przesiewowe w  ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 

Wykrywania Raka Piersi) udział samobadania i badania przesie-

wowego był identyczny i wyniósł po 45,52%. W przypadku grupy 

powyżej 69 lat, podobnie jak w przypadku kobiet młodych, zde-

cydowanie najczęstszą metodą wykrywania było samobadanie 

(73,53%), a  pozostałe metody miały niewielkie znaczenie – je-

dynie w  badaniu palpacyjnym wykonywanym przez lekarza ro-

dzinnego procent pacjentów z wykrytą chorobą nowotworową 

wynosił w tej grupie 17,65%. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 

mammograficzne badanie przesiewowe wykonywane jest jedy-

nie w grupie 50-69 lat.
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Dyskusja

Celem pracy było określenie najczęstszego sposobu wykrycia 

raka piersi w  zależności od takich czynników jak: wiek kobiet, 

poziom wykształcenia i  miejsce zamieszkania. Analizując do-

stępną literaturę, można zauważyć, że wyniki poszczególnych 

opracowań różnią się między sobą, ale pozwalają stwierdzić, że 

wymienione czynniki mają istotny wpływ na sposób diagnostyki.

Badania przeprowadzone przez Renatę Bogusz określają ce-

chy kobiet, u których zmiany ogniskowe najczęściej wykrywane 

są podczas badania skriningowego. Są to pacjentki w wieku po-

wyżej 53 lat z wykształceniem wyższym, które zamieszkują mia-

sta [4]. Jest to zgodne z wynikami uzyskanymi w niniejszej pracy.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Bożenę Karcz-

marek-Borowską stwierdzono, że poprzez samobadanie piersi 

zmiany nowotworowe są wykrywane najczęściej przez kobiety 

z wykształceniem wyższym oraz do 50. roku życia. Ponadto w tej 

grupie kobiet zauważono najwyższy poziom wiedzy na temat 

samobadania piersi oraz największą częstotliwość jego wyko-

nywania [5]. Wyniki te częściowo pokrywają się z otrzymanymi 

w  niniejszej pracy, w  której stwierdzono, że poprzez samoba-

danie zmiany wykrywają najczęściej kobiety z  wykształceniem 

średnim, zamieszkujące wieś, niezależnie od wieku.

Z badań przeprowadzonych przez Barbarę Zych wynika, że 

poprzez badanie palpacyjne wykonane przez 

lekarza zmiany są najczęściej wykrywane u ko-

biet młodych do 43. roku życia oraz zamieszku-

jących tereny miejskie. W pracy tej zauważono 

również, że blisko połowa ankietowanych nie 

wykonała nigdy badania mammografi cznego 

[6]. W  niniejszej pracy stwierdzono z  kolei, że 

poprzez badanie palpacyjne wykonane przez 

lekarza rodzinnego rak piersi był najczęściej 

wykrywany u kobiet z wykształceniem podsta-

wowym, zamieszkujących tereny wiejskie oraz 

w wieku powyżej 69. roku życia.

Na podstawie prezentowanej pracy można 

określić prawidłowość, że im niższy poziom 

wykształcenia, tym rzadziej mammografi cz-

ne badanie przesiewowe jest istotną metodą 

wykrywania raka piersi. Potwierdza to fakt, że 

dla kobiet o wykształceniu zawodowym i pod-

stawowym dominujące znaczenie ma badanie 

palpacyjne wykonywane przez lekarzy rodzin-

nych, ginekologów czy onkologów. Badania 

mammografi czne – jako jedyne z  analizowa-

nych metod diagnostycznych – odgrywały 

mniejszą rolę w  wykrywaniu raka piersi u  ko-

biet z terenów wiejskich.

Oceniając uzyskane wyniki, można stwier-

dzić, że samobadanie jest nadal bardzo waż-

ną metodą w detekcji zmian w obrębie piersi. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że kobiety 

Rys. 1 Sposób wykrycia raka piersi u kobiet w zależności od wykształcenia

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3 Porównanie sposobu wykrywania raka piersi u kobiet miejskich i wiejskich przy uwzględnieniu po-

szczególnych technik diagnostycznych

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4 Sposób wykrycia raka piersi u kobiet w zależności od wieku

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 2 Sposób wykrycia raka piersi u kobiet w zależności od miejsca zamieszkania 

Źródło: Opracowanie własne.
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deklarowały różną częstotliwość jego wykonywania, trudną do 

jednoznacznego określenia. W przypadku części kobiet (szcze-

gólnie z  niższym wykształceniem) samobadanie było przepro-

wadzone doraźnie, gdy pojawiły się inne objawy świadczące 

o  patologii w  obrębie gruczołu piersiowego. Interesujące jest 

przy tym spostrzeżenie, że szczególnie aktywnie ten sposób dia-

gnostyki preferują kobiety ze średnim wykształceniem. Opisana 

sytuacja jest ważną wskazówką potwierdzającą, że propago-

wanie samobadania piersi we wszystkich środowiskach kobiet 

ma uzasadnienie i powinno się je rozwijać. Zwraca uwagę duży 

udział samobadania piersi w  grupie kobiet podlegających pro-

gramowi mammografi cznych badań przesiewowych. Potwier-

dza to wyniki uzyskane z  analizy poziomu zgłaszalności do tej 

formy diagnostyki – w dalszym ciągu jest on w Polsce zbyt niski. 

Szczególnie dotyczy to województwa podkarpackiego, gdzie 

roczna zgłaszalność w roku 2013 wynosiła 37,65% wobec śred-

niej krajowej 42,94% [7]. Cenne jest także spostrzeżenie o  du-

żym udziale lekarzy, szczególnie rodzinnych, w  grupie kobiet 

z  podstawowym wykształceniem, a  małym w  grupach o  wyż-

szym poziomie edukacji. Wynika z  tego ważna rola, jaką mogą 

odegrać lekarze rodzinni w wykrywaniu raka piersi. Okazało się 

także, że istotną rolę w wykrywaniu raka piersi odgrywali gine-

kolodzy i  onkolodzy w  przypadku kobiet z  grup o  niższym po-

ziomie edukacji, zamieszkujących wieś i w wieku poniżej 50 lat. 

Podobne analizy przeprowadzono również za granicą. Cieka-

wa jest praca Rao Siddhartha przeprowadzona w  centralnych 

Indiach na materiale 360 kobiet. Dowiedziono, że najczęstszym 

sposobem, a zarazem jedynym, w jaki wykrywane są choroby no-

wotworowe piersi u kobiet – niezależnie od ich wieku – jest ba-

danie palpacyjne przeprowadzone przez lekarza [8]. W badaniu 

tym dowiedziono bardzo niski stan wiedzy przebadanych kobiet 

na temat metod wykrywania raka piersi oraz wiedzy dotyczącej 

samej choroby. Wszystkie badane kobiety uważały, że jedyną 

metodą, jaka pozwala wykryć to schorzenie, jest badanie pal-

pacyjne wykonane przez lekarza. Badane kobiety nie posiadały 

żadnej wiedzy na temat samobadania piersi oraz nigdy go nie 

wykonywały.

Podsumowując własną pracę oraz przywołane doniesienia in-

nych autorów, można stwierdzić, że sposób wykrywania zmiany 

nowotworowej w gruczole piersiowym może być uzależniony od 

takich czynników, jak wiek i miejsce zamieszkania oraz wykształ-

cenie. Oczywiście, istotnym czynnikiem jest poziom cywiliza-

cyjny kraju, w którym przeprowadzono taką analizę. Znajomość 

tych uwarunkowań może mieć istotne znaczenie w organizacji 

akcji szkoleniowych, a  także w  planowaniu systemowej akcji 

wczesnego wykrywania raka piersi. Należy przy tym zwrócić 

uwagę, że na terenie tego samego kraju dostęp do badań prze-

siewowych, służby zdrowia czy też wiedza pacjentek na temat 

raka piersi może być różna, stąd wykonanie analogicznych opra-

cowań dla poszczególnych województw okazuje się być bardzo 

cenne.

Wnioski 

1. Poprzez samobadanie zmiany w  piersi wykrywały najczę-

ściej kobiety z  wykształceniem średnim, zamieszkujące 

wsie, niezależnie od wieku.

2. Poprzez mammografi czne badanie przesiewowe zmiany 

w piersi najczęściej wykrywane były u kobiet z wykształce-

niem wyższym, zamieszkujących miasta, w przedziale wie-

kowym 50-69 lat.

3. Poprzez badanie palpacyjne lekarza onkologa zmiany w pier-

si zostały najczęściej wykryte u kobiet z wykształceniem za-

wodowym, zamieszkujących wsie oraz poniżej 50. roku życia.

4. Poprzez badanie palpacyjne lekarza rodzinnego najczęściej 

zmiany w piersi zostały wykryte u kobiet z wykształceniem 

podstawowym, zamieszkujących wsie oraz powyżej 69. 

roku życia.

5. Poprzez badanie palpacyjne lekarza ginekologa najczęściej 

zmiany w piersi zostały wykryte u kobiet z wykształceniem 

podstawowym, zamieszkujących wsie oraz poniżej 50. roku 

życia.
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