
rak płuca jest bardzo częstym nowotworem na 
całym świecie, przede wszystkim w krajach roz-
winiętych, ale również obserwuje się dynamiczny 
wzrost zapadalności w krajach rozwijających się. 
W krajach wysoko rozwiniętych, w USA, Wielkiej 
Brytanii, krajach skandynawskich w minionych 
dwóch dekadach obserwuje się istotny spadek za-
padalności, szczególnie u mężczyzn, u kobiet ob-
serwuje się raczej trendy wzrostowe. W krajach 
rozwijających zarówno zapadalność, jak i śmier-
telność z powodu raka płuca posiada cały czas 
tendencje wzrostowe. Trendy te są ściśle związa-
ne z różnicami w zakresie nałogu palenia tytoniu 
oraz obecności na rynku papierosów o niskiej za-
wartości ciał smolistych w krajach rozwiniętych  
i w krajach rozwijających się. 

Polska należy do krajów o jednym z najwyższych 
wskaźników zapadalności i umieralności z powo-
du raka płuca. Wskaźniki te wynosiły odpowiednio 
u mężczyzn: 76/100 000 i 91,7/100 000, u kobiet 
zaś: 27,1/100 000 i 28,6/100 000 w 2008 r. rów-
nież w Polsce do 1995 r. obserwowano dynamicz-
ny wzrost zapadalności, jak i umieralności zarówno  
u kobiet, jak i mężczyzn. Od 1995 r. obserwuje się 
zahamowanie tempa wzrostu z trendami spadkowy-
mi u mężczyzn i tendencją wzrostową u kobiet. 

etiologia

Nie ulega wątpliwości, że najistotniejszym czyn-
nikiem, odgrywającym rolę w zachorowaniach na 

 Streszczenie  rak płuca jest bardzo częstym nowotworem złośliwym, szczególnie w krajach rozwiniętych. Naj-
istotniejszym czynnikiem etiologicznym w raku płuca jest palenie tytoniu. rak płuca przez dość długi okres może 
przebiegać bezobjawowo. U większości chorych początkowe objawy ograniczone są do układu oddechowego. 
Następnie w okresie zaawansowanego wzrostu guza dochodzi do manifestacji objawów związanych z szerzeniem 
się nowotworu w kierunku śródpiersia i ściany klatki piersiowej lub objawów zależnych od przerzutów w narządach 
odległych. Z klinicznego punktu widzenia najistotniejsze są różnice w naturalnym przebiegu choroby oraz wrażli-
wość na chemioterapię i radioterapię, co decyduje o różnicach w strategii postępowania leczniczego w różnych 
typach histologicznych raka płuca. Biorąc to pod uwagę raki płuca można podzielić na: niedrobnokomórkowe,  
w którym podstawowym leczeniem jest leczenie chirurgiczne, i raka drobnokomórkowego, w którym podstawowym 
leczeniem jest chemioterapia. W celu właściwej oceny stopnia zaawansowania raka płuca konieczne jest wykonanie 
badań niezbędnych do oceny regionalnego zaawansowania choroby oraz oceny narządów, w których najczęściej 
umiejscowione są przerzuty odległe.
Słowa kluczowe: rak oskrzelopochodny, opieka zdrowotna podstawowa, diagnostyka wczesna.

 Summary  Lung cancer is a very common malignancy especially in developed countries. The most important etiologi-
cal factor in lung cancer is tobacco smoking. Lung cancer for quite a long period of time may be asymptomatic. In most 
patients the initial symptoms are limited to the respiratory tract. Subsequently, when tumor growth is advanced symp-
toms associated with the spread of the tumor toward the mediastinum and chest wall or the side-dependent metastasis 
in distant organs occur. From a clinical point of view, the most important are the differences in the natural course of 
disease and sensitivity to chemotherapy and radiotherapy, which determine differences in the strategies of treatment in 
different histological types of lung cancer. Taking this into account lung cancers can be divided into: non small cell lung 
cancer in which the primary treatment is surgery, and small cell cancer, in which the primary treatment is chemotherapy. 
In order to properly assess the stage of lung cancer it is necessary to perform the examination necessary to assess the 
regional stage of the disease and the evaluation of the organs in which metastases are mostly located.
Key words: bronchogenic carcinoma, primary health care, early diagnosis.
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raka płuca jest palenie tytoniu. Wynder i Graham  
w USA oraz doll i Hill w Wielkiej Brytanii wyka-
zali po raz pierwszy, że rak płuca występuje zna-
miennie częściej u palaczy niż u ludzi niepalących. 
Badania epidemiologiczne wykazały, że spośród 
wszystkich form palenia tytoniu największe ryzy-
ko zachorowania na raka płuca wiąże się z pale-
niem papierosów. W świetle tych badań istnieje 
jednoznaczny związek między wysokością ryzyka 
zachorowania na raka płuca a liczbą wypalanych 
papierosów, długością czasu palenia, wiekiem roz-
poczęcia palenia, głębokością zaciągania, paleniem 
papierosów o wysokiej zawartości ciał smolistych  
i nikotyny oraz papierosów bez filtra. Ocenia się, 
że około 90% zgonów z powodu raka płuca u męż-
czyzn i u około 85% kobiet związanych jest z pale-
niem tytoniu. 

 ryzyko rozwoju raka płuca u mężczyzny palą-
cego około 30 papierosów dziennie przez dłużej niż 
10 lat jest około 10-krotnie większe niż u osoby ni-
gdy niepalącej. Wypalanie powyżej 40 papierosów 
dziennie zwiększa to ryzyko do 60 razy.

Najważniejszymi czynnikami rakotwórczymi  
w dymie tytoniowym są policykliczne węglowodo-
ry aromatyczne. Związki te, spośród których należy 
wymienić: benzopiren, dwubenzopiren, benzoan-
tracen, metylochryzen, są produktami niecałkowi-
tego spalania tytoniu.

Zwiększone ryzyko zachorowania na raka płu-
ca związane jest również z ekspozycją na związki 
karcynogenne w wyniku narażenia zawodowego. 
Związki te to: azbest, radon, policykliczne aroma-
tyczne węglowodory, chrom i nieorganiczne związ-
ki arsenu. W świetle wielu badań ryzyko zachoro-
wania na raka płuca w wyniku ekspozycji zawodo-
wej jest niezależne od palenia tytoniu. 

Patologia

Obowiązującą obecnie klasyfikacją patologicz-
ną raka płuca jest podział przyjęty w 2004 r. przez 
WHO: 
1) rak płaskonabłonkowy,
2) rak drobnokomórkowy,
3) gruczolakorak,
4) rak wielkokomórkowy,
5) rak gruczołowo-płaskonabłonkowy,
6) raki pleomorficzne z różnicowaniem rzekomo-

mięsakowatym lub elementami mięsaka,
7) rakowiaki, 
8) raki z gruczołów typu ślinianki,
9) raki niesklasyfikowane.

Poszczególne typy raka płuca różnią się nie tyl-
ko obrazem mikroskopowym i biologią. Z klinicz-
nego punktu widzenia najistotniejsze są różnice  
w naturalnym przebiegu choroby oraz wrażliwość 
na chemioterapię i radioterapię, co decyduje o róż-
nicach w strategii postępowania leczniczego. Z te-

go punktu widzenia raki płuca można podzielić na: 
niedrobnokomórkowe, w którym podstawowym 
leczeniem jest leczenie chirurgiczne, i raka drobno-
komórkowego, w którym podstawowym leczeniem 
jest chemioterapia.

obraz kliniczny

rak płuca przez dość długi czas może przebie-
gać bezobjawowo. U większości chorych początko-
we objawy ograniczone są do układu oddechowe-
go. Następnie w okresie zaawansowanego wzrostu 
guza dochodzi do manifestacji objawów związa-
nych z szerzeniem się nowotworu w kierunku śród-
piersia i ściany klatki piersiowej lub objawów zależ-
nych od przerzutów w narządach odległych.

Objawy ogólne i tak zwane objawy paranowo-
tworowe na ogół występują również w okresie za-
awansowanego procesu. U części chorych mogą 
jednakże znacznie wyprzedzać pojawienie się do-
legliwości ze strony układu oddechowego.

Najczęstszym objawem ze strony układu od-
dechowego jest kaszel. Występuje u przeszło 50% 
chorych na raka płuca. U większości chorych pa-
lących papierosy kaszel nie jest objawem nowym, 
może dojść natomiast do zmiany jego charakteru 
lub nasilenia. Początkowo najczęściej kaszel jest su-
chy. Następnie dołącza się wykrztuszanie śluzowej 
lub śluzowo-ropnej plwociny.

U niektórych chorych występują niecharakte-
rystyczne dolegliwości, które można określić jako 
uczucie ,,dyskomfortu” w klatce piersiowej. Nie 
są to dolegliwości bólowe w dosłownym znacze-
niu; charakteryzują się raczej uczuciem ciężaru 
lub kłucia. U większości chorych zgłaszających po-
wyższe dolegliwości stwierdza się obecność nie-
dodmy miąższu płuca. Ból jest objawem późnym 
w przypadku guzów rozwijających się centralnie, 
może być jednakże początkowym objawem zmian 
umiejscowionych obwodowo, wcześnie nacieka-
jących opłucną lub ścianę klatki piersiowej. 

Charakterystyczny zespół bólowy, o cechach 
neuralgii ramiennej, występuje w przebiegu raka 
szczytu płuca. Bóle dotyczą barku i łopatki, z pro-
mieniowaniem do ramienia, przedramienia oraz  
4. i 5. palca. dolegliwościom tym towarzyszy ze-
spół Hornera oraz radiologiczne objawy zniszcze-
nia I lub/i II żebra. Opisywany zespół objawów, 
noszący miano zespołu Pancoasta, jest charaktery-
styczny dla guzów umiejscowionych w pobliżu gór-
nego otworu klatki piersiowej.

krwioplucie w początkowym okresie choroby 
występuje u około 8% chorych. Staje się natomiast 
częstym objawem w okresie bardziej zaawansowa-
nego nowotworu. W okresie początkowym krwio-
plucie ma zwykle charakter niewielkiej domieszki 
krwi w plwocinie, występującej okresowo lub stale. 
Wystąpienie tego objawu u dorosłego stanowi wska-
zanie do wykonania badania bronchoskopowego.
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U części chorych pierwsze objawy choroby no-
wotworowej umiejscowionej w oskrzelu przebie-
gają w postaci powtarzających się zakażeń tkanki 
płucnej. Nawet bardzo małe zmiany, nie rozpozna-
wane radiologicznie, mogą wywoływać zaburzenia 
wentylacji, predysponujące do rozwoju zakażenia. 
Wystąpienie nawrotowego zapalenia płuc stanowi 
bezwzględne wskazanie do bronchoskopii.

rak płuca może prowadzić do zajęcia śródpier-
sia przez ciągłość lub na drodze przerzutów do wę-
złów chłonnych. Objawem świadczącym o przejściu 
do śródpiersia jest chrypka, zależna od porażenia 
nerwu krtaniowego wstecznego w wyniku nacieku 
lub ucisku przez masę nowotworową. Chrypka wy-
stępuje częściej w przypadku zmian umiejscowio-
nych po stronie lewej. Innym objawem jest pora-
żenie nerwu przeponowego, częstsze w przypadku 
prawostronnego umiejscowienia guza. Przejawia się 
ono wysokim ustawieniem przepony i jej paradok-
salnym ruchem oddechowym.

Zajęcie śródpiersia w przebiegu raka płuca pro-
wadzi dość często do wystąpienia zespołu żyły 
głównej górnej. Na zespół ten składają się: dusz-
ność, obrzęk i sinica twarzy, szyi i kończyn górnych, 
wzmożone ciśnienie żylne w obrębie kończyn gór-
nych przy prawidłowym ciśnieniu żylnym w koń-
czynach dolnych, nadmierne wypełnienie żył szyj-
nych, widoczna powierzchowna siatka żył w skórze 
przedniej ściany klatki piersiowej oraz rozwój głę-
bokiego krążenia obocznego. O zajęciu śródpiersia 
świadczą również zaburzenia w połykaniu, spowo-
dowane uciskiem przełyku przez zmienione węzły 
chłonne.

Nacieczenie osierdzia i mięśnia sercowego mo-
że przez długi okres pozostawać bez uchwytnych 
objawów. Częściej manifestuje się obecnością pły-
nu wysiękowego w worku osierdziowym. Nierzad-
ko płyn ma charakter krwisty. W przypadkach za-
awansowanych może prowadzić do tamponady 
serca. Zajęcie mięśnia sercowego może przejawiać 
się zaburzeniami rytmu lub przewodzenia oraz nie-
wydolnością krążenia.

Zajęcie opłucnej może nastąpić w wyniku przej-
ścia nacieku nowotworowego przez ciągłość lub na 
drodze przerzutów. Naciekanie opłucnej zwykle 
przebiega z dolegliwościami bólowymi. dolegliwo-
ści te u części chorych mają przejściowy charakter 
i ustępują po wytworzeniu się płynu wysiękowego. 
U około 30% chorych stwierdza się płyn krwisty. 
Obecność płynu w jamie opłucnowej w przebie-
gu raka płuca nie zawsze jest świadectwem nowo-
tworowego zajęcia opłucnej. Nowotworom płuc 
często towarzyszy zakażenie miąższu płucnego 
z możliwością odczynu opłucnowego. Płyn w ja-
mie opłucnowej może również powstawać na dro-
dze blokady odpływu w przebiegu zajęcia węzłów 
chłonnych śródpiersia.

Objawy zależne od przerzutów w narządach 
odległych mogą również stanowić pierwsze objawy 

choroby nowotworowej, pierwotnie umiejscowio-
nej w płucach. rak płuca najczęściej daje przerzuty 
do wątroby, układu kostnego i mózgu.

Podobnie jak w innych nowotworach złośli-
wych, w raku płuca może dochodzić również do 
wystąpienia objawów ogólnych, które nie są zwią-
zane z bezpośrednim niszczeniem struktur anato-
micznych, a zależą prawdopodobnie od ektopo-
wego wydzielania substancji biologicznie czynnych 
lub od zaburzonej funkcji układu immunologiczne-
go w przebiegu procesu nowotworowego.

W raku płuca dość często spotykamy objawy 
ogólne, takie jak: osłabienie ogólne, ubytek masy 
ciała, brak łaknienia, niewyjaśnione stany gorącz-
kowe. Wystąpienie tych objawów stanowi nieko-
rzystny czynnik rokowniczy.

długi, bezobjawowy przebieg raka płuca decy-
duje o tym, że jego wczesne rozpoznanie jest bar-
dzo trudne. Nie ma skutecznych badań przesiewo-
wych. Stąd też decydujące znaczenie przypisuje się 
wywiadowi chorobowemu. Najmniejsze nawet do-
legliwości ze strony układu oddechowego u osoby 
palącej papierosy przez okres ponad 10 lat powin-
ny skłaniać do podejrzewania raka płuca.

Badanie przedmiotowe, aczkolwiek ma nie-
wielką wartość dla rozpoznawania zmian wczes-
nych, może przynieść wiele istotnych wiadomości 
o zaawansowaniu choroby. Badanie powinno być 
przeprowadzone bardzo starannie, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na stan węzłów chłonnych, ist-
nienie objawów świadczących o zajęciu śródpier-
sia, ocenę wątroby i badanie palpacyjne całego 
układu kostnego. Należy podkreślić, że bolesność 
uciskowa kości może być objawem przerzutu do 
kości, wyprzedzającym o wiele miesięcy pojawie-
nie się zmian radiologicznych, a nawet scyntygra-
ficznych. Chorzy ze zmianami płucnymi, podejrza-
nymi o charakter nowotworowy, powinni być pod-
dani szczegółowemu badaniu neurologicznemu  
i okulistycznemu.

Spośród badań dodatkowych najistotniejszy-
mi są badania radiologiczne. Objawy radiologicz-
ne w przebiegu raka płuca są niezwykle zróżnico-
wane. Szczególnie należy podejrzewać raka płuca 
przy stwierdzeniu cienia okrągłego, zmiany zarysu 
wnęki, zaburzenia powietrzności płuca o charakte-
rze zarówno rozedmy, jak i niedodmy oraz zmian 
naciekowych. W celu właściwej oceny śródpiersia, 
związku guza z dużymi naczyniami krwionośnymi 
oraz ścianą klatki piersiowej konieczne jest wyko-
nanie badania tomograficzno-komputerowego. do 
oceny naciekania naczyń, a także ściany klatki pier-
siowej bardziej czułą metodą jest badanie rezonan-
sem magnetycznym. W przypadku wątpliwości co 
do zajęcia ściany dużego naczynia, bardzo użytecz-
nym badaniem jest przezprzełykowa ultrasonogra-
fia. W związku z tym, że badanie to jest badaniem 
dynamicznym pozwala na ocenę ruchomości guza 
względem ściany naczynia. Ultrasonografia przez-
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przełykowa ma również bardzo istotne znaczenie 
w diagnostyce nowotworowego naciekania osier-
dzia. 

każdy chory podejrzany o obecność raka płu-
ca powinien mieć wykonane badanie bronchosko-
powe. Badanie to pozwala, w większości przypad-
ków, na dokładne umiejscowienie i ocenę guza, 
pośrednią ocenę węzłów chłonnych podziału tcha-
wicy i okołooskrzelowych oraz pozwala na pobra-
nie materiału do badania histologicznego i cytolo-
gicznego. W ostatnich latach coraz większe zasto-
sowanie znajduje bronchoskopia fluorescencyjna. 
Badanie to polega na zastosowaniu, jako źródła 
światła, światła ksenonowego z filtrem o długości 
fali 420–450 nm. Oświetlenie prawidłowego na-
błonka światłem o tej długości fali wyzwala zjawi-
sko fluorescencji widziane w bronchoskopie jako 
świecenie śluzówki. W miejscu zgrubienia nabłon-
ka, związanego z obecnością raka, nawet in situ 
lub bardzo zaawansowanych zmian dysplastycz-
nych, występuje zanik fluorescencji, co widocz-
ne jest jako ciemny obiekt w oglądanym obszarze 
śluzówki. Bronchoskopia fluorescencyjna pozwala 
nie tylko na rozpoznanie bardzo mało zaawanso-
wanych raków płuca, stanów przedrakowych, nie-
widocznych w konwencjonalnej bronchoskopii, 
ale również bardziej precyzyjną lokalizację zasięgu 
nacieku nowotworowego o charakterze wewnątrz-
śluzówkowym.

Badanie histologiczne lub cytologiczne jest je-
dynym badaniem, pozwalającym na pewne roz-
poznanie raka płuca. Materiałem do badań cytolo-
gicznych może być plwocina, popłuczyny oskrze-
lowe lub wydzielina oskrzelowa, pobrana w czasie 

bronchoskopii, materiał uzyskany drogą oligobiop-
sji guza lub zmian prze rzutowych, a także płyn 
opłucnowy lub osierdziowy. Niezwykle cennym 
badaniem, pozwalającym na uzyskanie rozpo-
znania u dużego odsetka chorych, szczególnie ze 
zmianami położonymi obwodowo, jest biopsja 
cienkoigłowa przez ścianę klatki piersiowej. Nale-
ży zaznaczyć, że wielokrotne badanie cytologiczne 
plwociny zwiększa prawdopodobieństwo uzyska-
nia prawidłowego roz poznania. 

Badanie histologiczne jest badaniem cenniej-
szym od badania cytologicznego. Pozwala nie tyl-
ko na bardziej miarodajną ocenę komórek nowo-
tworowych, ale również na ocenę struktury histo-
logicznej guza. Materiał do badań histologicznych 
uzyskiwany jest najczęściej drogą biopsji guza  
w czasie bronchoskopii, biopsji węzłów chłonnych 
śródpiersia w czasie mediastinoskopii lub obwo-
dowych węzłów chłonnych oraz biopsji opłucnej. 
U niewielkiego odsetka chorych nie udaje się uzy-
skać materiału do badania histologicznego lub cy-
tologicznego; w tej sytuacji jedyną możliwością 
ustalenia rozpoznania jest próbna torakotomia  
z badaniem doraźnym.

U chorych z rozpoznanym rakiem płuca, w celu 
podjęcia decyzji o sposobie leczenia, konieczne jest 
ustalenie stopnia zaawansowania choroby z uwzględ-
nieniem guza pierwotnego, regionalnych węzłów 
chłonnych i obecności przerzutów odległych. 

W celu właściwej oceny stopnia zaawansowa-
nia raka płuca konieczne jest wykonanie badań 
niezbędnych do oceny regionalnego zaawansowa-
nia choroby oraz oceny narządów, w których naj-
częściej umiejscowione są przerzuty odległe.

Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. med. kazimierz roszkowski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
Tel.: (22) 431-21-08, 431-24-28
E-mail: k.roszkowski@igichp.edu.pl 

Praca wpłynęła do redakcji: 30.03.2011 r.
Po recenzji: 4.04.2011 r.
Zaakceptowano do druku: 11.04.2011 r.


