Diagnozowanie raka
Osobom cierpiπcym na objawy sugerujπce raka, lekarz zwykle proponuje wykonanie badaÒ. Badania te
mogπ wykazaÊ, czy rak jest rzeczywiúcie obecny. Z regu≥y badania mogπ ujawniÊ lokalizacjÍ nowotworu
w organizmie.
Istnieje kilka popularnych rodzajÛw badaÒ wykonywanych w diagnostyce nowotworÛw. Osoba, u
ktÛrej wystÍpujπ objawy choroby nowotworowej moøe zostaÊ poddana jednemu lub kilku z tych badaÒ.
W trakcie badaÒ, pacjentowi moøe towarzyszyÊ zaprzyjaüniona osoba.
Poproú lekarza lub osobÍ wykonujπcπ
badanie o:
ï wyjaúnienie wszystkich kwestii, ktÛrych nie

rozumiesz
ï zorganizowanie pomocy t≥umacza, jeúli jest ci

potrzebna.

Badanie lekarskie
Jeúli u chorego pojawi≥ siÍ nietypowy obrzÍk, lekarz
obejrzy i zbada dotykowo miejsce obrzÍku. W
przypadku dolegliwoúci bÛlowych, lekarz zbada
dotykowo bolesnπ okolicÍ. Lekarz moøe rÛwnieø zbadaÊ
palpacyjnie obszar okalajπcy miejsce obrzÍku lub
ognisko bÛlu.

Badania laboratoryjne krwi i moczu
NiektÛre odmiany raka (na przyk≥ad rak gruczo≥u
krokowego czy jajnikÛw) wytwarzajπ substancje
przenikajπce do krwi lub moczu. Na podstawie tych
substancji lekarz moøe stwierdziÊ obecnoúÊ nowotworu
w organizmie. Lekarz moøe chcieÊ pobraÊ prÛbkÍ krwi
przy pomocy ig≥y i strzykawki lub poprosiÊ o
przyniesienie prÛbki moczu. PrÛbki zostanπ przes≥ane
do laboratorium celem wykonania badaÒ.

Badanie rentgenowskie lub tomografia
(zdjÍcia rentgenowskie, tomografia komputerowa,
obrazowanie metodπ rezonansu magnetycznego,
badanie radioizotopowe koúci, USG)
Badania te wykonywane sπ przy uøyciu aparatÛw do
obrazowania. DziÍki nim moøliwe jest zajrzenie do
wnÍtrza organizmu i zanalizowanie poszczegÛlnych
organÛw czy zmian nowotworowych. Wykorzystywane
aparaty emitujπ bardzo bezpieczne dawki
promieniowania, pÛl magnetycznych lub fal radiowych w
celu wykonania zdjÍÊ.
Przed wykonaniem badania chory moøe zostaÊ
poproszony o wypicie specjalnego p≥ynu lub otrzymaÊ
zastrzyk. P≥yny te pomagajπ poprawiÊ widocznoúÊ
niektÛrych narzπdÛw wewnπtrz organizmu. Chory moøe
zostaÊ poproszony o wstrzymanie siÍ od posi≥kÛw i
napojÛw na kilka godzin przed badaniem.
Aparat przeznaczony do badaÒ znajduje siÍ
w specjalnym pomieszczeniu. Osoba zajmujπca
siÍ obs≥ugπ aparatu w trakcie badania moøe pozostaÊ
w pomieszczeniu g≥Ûwnym lub przejúÊ do sπsiedniego
pokoju.

Przed wykonaniem badania moøesz zostaÊ
poproszony o zdjÍcie niektÛrych czÍúci garderoby i
za≥oøenie specjalnego fartucha. Osoba obs≥ugujπca
aparat wskaøe ci, gdzie powinieneú siÍ po≥oøyÊ. Aparat
moøe obracaÊ siÍ wokÛ≥ ciebie lub teø przesuwaÊ siÍ
nad tobπ w czasie wykonywania zdjÍÊ. PrzestrzeÒ
wewnπtrz aparatu moøe byÊ niewielka. Jeøeli cierpisz
na lÍk przed ma≥ymi pomieszczeniami, powiedz o tym
osobie wykonujπcej badanie. Postaraj siÍ zrelaksowaÊ
zamykajπc oczy. W niektÛrych przypadkach aparat
moøe pracowaÊ ha≥aúliwie.
Obrazowanie wykonywane jest z regu≥y w warunkach
szpitalnych lub w specjalnej klinice. NiektÛre z badaÒ
zajmujπ oko≥o piÍciu minut, ale czÍúÊ z nich moøe
trwaÊ d≥uøej. Niewielkie uczucie lÍku u osoby
poddawanej badaniu jest zupe≥nie normalne.
Obrazowanie nie jest bolesne i nie wywo≥uje øadnych
dolegliwoúci.

▼

Strona 1:2

Polish

Diagnosing cancer

Infolinia ds. ChorÛb
Nowotworowych:
ï Polski

(03) 9209 0169
ï Angielski

13 11 20

Badania wziernikowe
(cytoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia,
bronchoskopia, histeroskopia)
W trakcie w/w badaÒ, do organizmu wprowadzana jest
niewielka rurka zaopatrzona w ürÛd≥o úwiat≥a oraz
kamerÍ. Lekarz moøe w trakcie badania obracaÊ tπ
rurkπ. Kamera umoøliwia obserwacjÍ, na ekranie
przypominajπcym telewizor, obrazÛw z wnÍtrza
organizmu. Lekarz moøe rÛwnieø wprowadziÊ rurkÍ
pozwalajπcπ na wykonanie wycinka tkanki, celem
pÛüniejszej analizy mikroskopowej. Zabieg ten
nazywany jest biopsjπ.
Przed wykonaniem jednego z tych badaÒ, chory
moøe zostaÊ poproszony o powstrzymanie siÍ od
spoøywania pokarmÛw oraz napojÛw na kilka godzin
przed badaniem. Niekiedy pacjent proszony jest o
wypicie specjalnego p≥ynu przed wykonaniem zabiegu.
Pozwala to poprawiÊ widocznoúÊ uzyskiwanych
obrazÛw.
Osoba poddawana badaniu czasem otrzymuje úrodek
uspokajajπcy tak, aby mog≥a spokojnie przystπpiÊ do
badania. W przypadku niektÛrych badaÒ, pacjenci
poddawani sπ znieczuleniu w czasie zabiegu.
Badania te wykonywane sπ zwykle w warunkach
szpitalnych i zajmujπ mniej wiÍcej godzinÍ czasu.
Planujπc przystπpienie do badania warto jest
zarezerwowaÊ godzinÍ przed i godzinÍ po badaniu.
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Diagnozowanie raka
Pacjenci wypisywani sπ do domu, gdy narkoza utraci
swoje dzia≥anie.
Przed badaniem, naleøy poinformowaÊ lekarza o
ewentualnie zaøywanych lekach, gdyø niektÛre z nich
mogπ mieÊ ujemny wp≥yw na powracanie do
przytomnoúci po badaniach.
Wiele osÛb martwi siÍ przebiegiem badaÒ. NiektÛre
z nich uczuwajπ niewielki bÛl podczas badaÒ, ktÛry
szybko mija.

Biopsja
Biopsja polega na pobraniu komÛrek, ktÛre nastÍpnie
analizowane sπ pod mikroskopem. KomÛrki pochodzπce
z substancji p≥ynnych pobierane sπ za pomocπ
strzykawki. KomÛrki pochodzπce z tkanki wycinane sπ
za pomocπ skalpela lub innego podobnego instrumentu.
KomÛrki rakowe rÛøniπ siÍ wyglπdem od zdrowych
komÛrek, wiÍc patolog ≥atwo potrafi rozpoznaÊ
obecnoúÊ komÛrek rakowych (patolog jest lekarzem,
ktÛry zajmuje siÍ analizπ biopsji). KomÛrki w biopsji sπ
barwione, co pozwala patologowi na ustalenie, czy
wystÍpuje w nich rak, czy teø nie. Wyniki biopsji gotowe
sπ w ciπgu tygodnia.
Przed wykonaniem biopsji, czÍsto stosowana jest
narkoza, ktÛra dzia≥a znieczulajπco. W niektÛrych
przypadkach, stosuje siÍ znieczulenie miejscowe, ale
najczÍúciej stosowanπ metodπ znieczulenia jest
narkoza ogÛlna. Na kilka godzin przed podaniem
narkozy pacjentom nie wolno spoøywaÊ posi≥kÛw ani
p≥ynÛw. Jeúli zachodzi potrzeba, po biopsji lekarz
zeszywa skÛrÍ.

WiÍkszoúÊ zabiegÛw biopsji wykonywana jest w
szpitalach. Drobne biopsje mogπ byÊ wykonywane w
gabinetach lekarskich. Przeprowadzenie biopsji zabiera
oko≥o piÍtnastu minut. Przed biopsjπ oraz po biopsji
naleøy zarezerwowaÊ wiÍkszπ iloúÊ czasu, ktÛry pozwoli
na przygotowanie pacjenta do narkozy oraz powrÛt
pacjenta do przytomnoúci.
LÍk jest stanem zupe≥nie normalnym przed
zabiegiem biopsji. NiektÛrzy odczuwajπ niewielki bÛl po
badaniu, ale nie trwa on d≥ugo.
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Uczucia po odebraniu diagnozy raka
Powyøsze badania mogπ wykazaÊ obecnoúÊ,
umiejscowienie i ewentualne przerzuty raka. Jeúli
badania wykaøπ obecnoúÊ choroby nowotworowej,
lekarz udzieli ci wszelkich wyjaúnieÒ i prognozÍ na
przysz≥oúÊ.
Wyniki powyøszych badaÒ wysy≥ane sπ lekarzowi,
ktÛre je wykona≥ w przeciπgu kilku dni. Czasami
pacjenci kierowani sπ na wiele innych badaÒ, co
oznacza, øe moøe minπÊ kilka dni lub tygodni, zanim
diagnoza zostanie potwierdzona.
Osoby, ktÛre dowiadujπ siÍ o chorobie raka czÍsto
doznajπ wstrzπsu i uczucia lÍku. Dobrze jest wtedy
porozmawiaÊ na temat swoich doznaÒ z przyjaciÛ≥mi
lub rodzinπ. Moøna rÛwnieø poprosiÊ lekarza o
skierowanie do psychologa.
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