
OBJAWY RAKA PŁUC

• Kaszel(zwłaszcza poranny)

• Chrypka

• Duszności

• Krótki oddech ze świstem

• Złe samopoczucie

• Ogólne osłabienie

• Szybkie męczenie się

• Brak apetytu

• Nocne poty



•kłucie i pobolewanie w klatce piersiowej

•powtarzające się zapalenia oskrzeli

•odpluwanie żółto-białej wydzieliny

•obecność krwi w plwocinie



Zespół Hornera to charakterystyczna grupa 

objawów, nazwana tak od nazwiska szwajcarskiego 

okulisty Johanna Friedricha Hornera, która 

stosunkowo często towarzyszy zaawansowanemu 

rakowi płuca: opadanie powieki górnej, zapadnięcie 

gałki ocznej i zwężenie źrenicy. Przyczyną zespołu 

Hornera jest uszkodzenie przez rosnący guz płuca 

niektórych włókien nerwowych (tzw. zwoju 

gwiaździstego). Zwój gwiaździsty jest ważnym 

elementem układu nerwowego, współtworzy 

bowiem tzw. pień współczulny.



Guz Pancoasta to określenie pochodzące od nazwiska 

amerykańskiego radiologa Henry’ego Pancoasta, oznaczające raka 

płuca, który rozwija się w górnej części płuca (nazywanej przez 

lekarzy „szczytem” płuca), po lewej lub prawej stronie. Guz w tej 

lokalizacji szybko zajmuje ścianę klatki piersiowej, obojczyk oraz 

przebiegające w jego sąsiedztwie naczynia krwionośne 

doprowadzające i odprowadzające krew z kończyny górnej (zwłaszcza 

tętnicę i żyłę podobojczykową, które biegną zgodnie ze swoją nazwą 

w bezpośrednim sąsiedztwie obojczyka, odpowiednio po lewej 

i prawej stronie). Guz Pancoasta bardzo często nacieka również 

elementy splotu barkowego (włókna nerwowe wychodzące z szyjnego 

odcinka kręgosłupa, z których powstają nerwy odpowiedzialne za 

ruchy kończyny górnej oraz czucie w tej części ciała).



Nowotwór jelita grubego

• Nowotwór jelita grubego rozwija się na skutek niekontrolowanego przez 

organizm wzrostu komórek w obrębie jednej z części jelita grubego (kątnicy, 

wstępnicy, poprzecznicy, zstępnicy lub odbytnicy). Objawy i leczenie raków 

poszczególnych części jelita grubego mogą się istotnie różnić. Zdecydowana 

większość (90%) nowotworów jelita grubego to rak (gruczolakorak) jelita 

grubego.

• Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet.



Objawy

• krwawienie z odbytnicy (zwłaszcza powtarzające się),

• obecność krwi w stolcu po defekacji,

• naprzemienne występowanie zaparć i biegunek,

• uporczywe biegunki,

• zmiana w kształcie i rozmiarach stolca,



• ból i skurcze brzucha,

• daremne parcie na stolec (powtarzające się epizody parcia na 

stolec, po których nie udaje się go oddać),

• anemia (niedokrwistość; wynika z powolnego, często ukrytego, 

ale stałego krwawienia z guza do światła jelita grubego).



Jak zmniejszyć ryzyko jego występowania?

• regularna aktywność fizyczna,

• ograniczenie zawartości tłuszczów, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, 
w diecie,

• regularne spożywanie (do pięciu razy w ciągu dnia) świerzych owoców 
i warzyw,

• ograniczenie dziennej podaży kalorycznej,

• zmniejszenie spożycia alkoholu.



Nowotwór prostaty

• Rak prostaty to choroba, której wykrycie i wyleczenie we 

wczesnym stadium jest znacznie trudniejsze, jeżeli chory nie 

skorzysta z pomocy lekarza. Leczenie się medykamentami na 

prostatę reklamowanymi w telewizji czy Internecie bez konsultacji 

z lekarzem może być groźne



Objawia się :

• dolegliwościami bólowymi w podbrzuszu,

• krwią w moczu,

• pieczeniem w trakcie oddawania moczu,

• problemami z trzymaniem moczu,

• problemami ze wzwodem,

• dolegliwościami bólowymi w odbycie,

• krwawieniami z odbytu,

• spermą z krwią,

• bólami krocza i okolicą lędźwiową.



Nowotwór piersi

• Rak piersi jest nowotworem gruczołu sutkowego i jako taki jest 

jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. Wśród nich dużą 

grupę stanowią odmiany złośliwe, powodujące pomnażanie 

komórek rakowych. Wczesna diagnostyka pozwala uniknąć 

powikłań i przerzutów, co z kolei daje szanse na całkowite 

wyleczenie.



Diagnoza

• zmarszczenie lub wciągnięcie skóry piersi,

• owrzodzenie skóry piersi,

• owrzodzenie brodawki,

• wciągnięcie brodawki,

• wyciek z brodawki,

• powiększenie węzłów pachowych lub nadobojczykowych.



Nowotwór szyjki macicy

• Rak szyjki macicy to częsty nowotwór złośliwy narządu rodnego kobiety, 

rozwijający się w szyjce macicy. Macica zbudowana jest z mięśniówki gładkiej 

i składa się z trzonu, który znajduje się wewnątrz miednicy kobiety i jest 

miejscem rozwoju ciąży, oraz szyjki macicy, która częściowo znajduje się 

w pochwie.



Czynniki

• wczesne rozpoczęcie współżycia (przed ukończeniem 16 lat)

• częste zmiany partnerów seksualnych

• niewierność partnera

• kilka porodów w krótkich odstępach czasu

• palenie (również bierne) papierosów

• nieleczone stany zapalne i wszelkie zmiany w obrębie szyjki macicy



• wiek - rak szyjki macicy rzadko atakuje 

przed 20. rokiem życia, częściej po 

trzydziestce; zachorowalność sięga 

szczytu w wieku 45-55 lat, ale może 

zachorować też dwudziestolatka, która 

nie rodziła i nie współżyła; u kobiet 

przed trzydziestką infekcje HPV mają 

najczęściej charakter przejściowy, u 

kobiet powyżej 30. roku życia przewlekła 

infekcja HPV zwiększa ryzyko raka szyjki 

macicy


