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Nadmierne leczenie („overtreatment”) w chirurgii  
– czy dotyczy również pacjentów z rakiem 
przewodowym piersi in situ?
Overtreatment in surgery – does it concern also the patients with 
ductal breast carcinoma in situ
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STRESZCZENIE:    Pojęcie nadmiernego leczenia oznaczające stosowanie u chorych leczenia wykraczającego poza obowiązujące standardy te-
rapeutyczne, może dotyczyć każdej formy opieki zdrowotnej. Zjawisko to jest spotykane również w onkologii, obejmując tak-
że pacjentów z nowotworami złośliwymi wymagających leczenia operacyjnego. Jest ono bezpośrednio związane z proble-
mem nadrozpoznawalności

  Oprócz istotnego aspektu finansowego (generowanie wymiernych kosztów), możliwe do uniknięcia leczenie operacyjne chorych 
powoduje także wystąpienie chorobowości związanej z niepożądanymi następstwami wykonanych procedur chirurgicznych.

  Wymieniony problem kliniczny jest najbardziej widoczny w grupie pacjentów z najczęstszymi przyczynami zachorowań na 
nowotwory złośliwe, zdiagnozowanymi najczęściej w trakcie badań przesiewowych. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z rakiem 
piersi, w szczególności z rakiem przedinwazyjnym. W tej grupie zachorowań, rak przewodowy in situ (ductal carcinoma in situ 
– DCIS) stanowi około 80 % przypadków. W prezentowanej pracy omówiono najczęściej spotykane problemy kliniczne zwią-
zane z istnieniem zjawiska nadmiernego leczenia w przypadku tej grupy chorych.

SŁOWA KLUCZOWE: nadmierne leczenie, nadrozpoznawalność, leczenie chirurgiczne, rak piersi, rak przewodowy in situ

ABSTRACT:   Overtreatment means treatment that goes beyond current standards, and patients with any disease can be overtreated. Over-
treatment is also given to patients with cancer, including those who need surgery. Overtreatment is closely related to the pro-
blem of overdiagnosis.    

  In patients with cancer, unnecessary surgery may cause complications and generates unnecessary costs. The size of the pro-
blem of unnecessary surgery in patients with cancer can best be shown among patients with the most common cancers, 
which dedicated screening programs. Breast cancer patients, particularly those with pre-invasive types of the tumor, who ty-
pically have ductal carcinoma in situ (80%), are likely to undergo unnecessary surgery. We describe the most common clinical 
problems caused by overtreating patients with ductal carcinoma in situ. 
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Wspomniany w tytule problem, oznaczający stosowanie u cho-
rych nadmiernego leczenia (wykraczającego poza obowiązują-
ce standardy terapeutyczne), może dotyczyć każdej formy opieki 
zdrowotnej. Zjawisko to występuje również w onkologii, obejmu-
jąc także pacjentów z nowotworami złośliwymi wymagających le-
czenia operacyjnego.

Nadmierne leczenie jest bezpośrednio związane z problemem 
nadrozpoznawalności („overdiagnosis”). Drugie z użytych pojęć 
oznacza zdiagnozowanie przypadków choroby, która nie spowo-
dowałaby pojawienia się jej objawów (w tym przede wszystkim 
nie byłaby przyczyną zgonu chorego) w sytuacji, gdyby pozostała 
niewykryta. Dlatego, posiłkując się powyższą definicją, nadmier-
ne leczenie obejmuje wszystkie przypadki leczenia wynikające z 
nadrozpoznawalności.

Pomijając ważny aspekt finansowy (w postaci generowania zna-
czących kosztów), potencjalnie niepotrzebne interwencje chirur-

giczne mogą być przyczyną wystąpienia powikłań związanych z 
ich przeprowadzeniem. Z tego powodu problem nadmiernego le-
czenia jest coraz częściej poddawany analizie [1].

Wymieniony problem kliniczny jest najbardziej widoczny w gru-
pie pacjentów z najczęstszymi przyczynami zachorowań na no-
wotwory złośliwe, zdiagnozowanymi najczęściej w trakcie badań 
przesiewowych. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z rakiem piersi, 
w szczególności z rakiem przedinwazyjnym. W tej grupie zacho-
rowań, rak przewodowy in situ (ductal carcinoma in situ – DCIS, 
rak wewnątrzprzewodowy) stanowi około 80 % przypadków [2].

PRZYCZYNY I SKALA NADMIERNEGO LECZENIA

Za najważniejszą przyczynę nadrozpoznawalności DCIS (tym 
samym nadmiernego leczenia) uważane są efekty wprowadzenia 
Narodowych Programów Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 
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Dzięki upowszechnieniu badań przesiewowych w kierunku wcze-
snego wykrywania raka piersi osiągnięto główny z zamierzonych 
celów – obniżenie liczby zgonów spowodowanych przez tę choro-
bę. Jednakże – jak pokazują badania – na każde „uratowane życie” 
przypadają 3-4 przypadki nadmiernego leczenia, wraz z towarzy-
szącymi im niepożądanymi następstwami leczenia [9,21]. Według 
innych obliczeń – tylko jedna pacjentka na 15 ze zdiagnozowanym 
przy pomocy mammografii przesiewowej DCIS, odnosi korzy-
ści terapeutyczne z zastosowanego leczenia. Natomiast w przy-
padku pozostałych chorych można stwierdzić obecność zjawiska 
nadrozpoznawalności oraz – w jej konsekwencji – nadmiernego 
leczenia [22].

CO POTWIERDZA WYSOKI POZIOM 
NADMIERNEGO LECZENIA W DCIS?

Ze względu na cechy obrazu histologicznego DCIS (zawarty w jego 
definicji brak przekraczania przez komórki raka błony podstaw-
nej nabłonka przewodowego, skutkujący równocześnie brakiem 
możliwości naciekania podścieliska), należy on do nowotworów 
złośliwych o korzystnym rokowaniu. Ryzyko zgonu związane z 
zachorowaniem na DCIS wynosi około 3,3 % w ciągu 20 lat i jest 
tylko dwukrotnie większe niż dla populacji całkowitej [23]. Na-
tomiast jak wynika z badań Morrow i Katza, wskaźnik przeżycia 
10-letniego u chorych z DCIS – niezależnie od rodzaju zastoso-
wanego leczenia chirurgicznego, przekracza poziom 98 % [24].

U około 40 % chorych, u których rozpoznano DCIS w wieku 70 
lat lub wyższym, przyczyną późniejszego zgonu będą choroby 
układu krążenia, natomiast tylko u 5,4 % – zachorowanie na ten 
nowotwór [25].

Możliwość łagodnego, w tym również bezobjawowego przebiegu 
DCIS, stwierdzono także w innych badaniach. Jak wykazują Vir-
nig i wsp., blisko 80 % chorych, u których zmiany DCIS wykryto 
w mammografii przesiewowej, nie miało jakichkolwiek objawów 
klinicznych zachorowania [2]. Z kolei według Welcha i Blacka, u 
10-39 % kobiet poddanych autopsji, których przyczyną zgonu nie 
było zachorowanie na nowotwór złośliwy piersi, stwierdzana jest 
obecność niezdiagnozowanego wcześniej DCIS [26].

Obserwacje chorych z DCIS potwierdzają także, że w około 50-
85 % przypadków nigdy nie dojdzie do progresji tej choroby do 
postaci inwazyjnej raka [27].

CO ZAPRZECZA ISTNIENIU WYMIERNEGO PROBLE-
MU NADMIERNEGO LECZENIA CHORYCH Z DCIS?

U 6-41 % chorych z DCIS, u których ten typ raka zdiagnozowano 
po wykonaniu biopsji gruboigłowej guza, w badaniu histopatolo-
gicznym specimenu uzyskanego po wycięciu chirurgicznym ca-
łej zmiany stwierdza się także obecność komponenty inwazyjnej 
[28-30]. Określono czynniki podwyższające ryzyko współistnienia 
obu postaci raka piersi. Są to: młody wiek (poniżej 35. roku życia), 
duży rozmiar DCIS (powyżej 4 cm), wysoki lub pośredni stopień 
złośliwości histologicznej nowotworu (G3-2), obecność martwicy 
(komponenta comedo), brak obecności receptorów steroidowych, 
obecność DCIS jako zmiany palpacyjnej oraz obecność objawu 
„masy” w obrazie mammograficznym guza [23,29-31]. W przy-

Przed rozpoczęciem stosowania tych programów zmiany o typie 
DCIS stanowiły 3-5 % wszystkich przypadków raka piersi. Upo-
wszechnienie mammografii

przesiewowej spowodowało, iż odsetek ten wynosi obecnie około 
20-30 % wszystkich postaci tego nowotworu złośliwego (w Euro-
pie i Ameryce Północnej) [2-4].

Zwiększenie liczby przypadków DCIS wynika również z ogólnego 
wzrostu częstości zachorowań na raka piersi. Analizują dane epi-
demiologiczne pochodzące z Wielkiej Brytanii z lat 1988-2010, za-
obserwowano znaczący wzrost standaryzowanego współczynnika 
zachorowalności na przedinwazyjnego przewodowego raka piersi 
z 3,6 do 16,2 przypadków na 100 000 mieszkańców. W przypadku 
postaci inwazyjnych raka nie zaobserwowano aż tak dużych róż-
nic (90,9/100 000 vs 126,2/100 000) [5]. W tym samym okresie po-
dobny trend był widoczny również w Holandii (wzrost wykrytych 
przypadków DCIS z 4,9 do 22,3/100 000 mieszkańców) [6] oraz w 
Niemczech (siedmiokrotny wzrost liczby DCIS) [7].

Częstsze wykrywanie, zwłaszcza guzów piersi o niewielkich rozmia-
rach, wynika także z rozwoju technologii testów diagnostycznych 
(wprowadzenie mammografii cyfrowej i urządzeń posiadających 
tryb tomosyntezy oraz popularyzacja mammografii rezonansu 
magnetycznego) [8].

Rak przewodowy in situ jest chorobą nowotworową o bardzo zróż-
nicowanym potencjale złośliwości [9]. Zgodnie z obserwacjami 
badaczy z Harvard Medical School, zmiany o typie DCIS cechu-
je możliwość różnicowania w jednym z dwóch odmiennych kie-
runków. Rozwój zachorowania może spowodować pojawienie się 
DCIS wysokiego ryzyka („extensive” DCIS). Wymaga on podob-
nego, jak u chorych z rakiem inwazyjnym piersi, postępowania 
terapeutycznego. W drugim przypadku obserwujemy powstanie 
DCIS niskiego ryzyka („low grade” DCIS, choroba indolentna) 
[10]. Ten typ DCIS jest tylko wyjątkowo miejscem rozwoju raka 
inwazyjnego o wysokim stopniu złośliwości histologicznej (G3). 
Tym samym zdiagnozowanie u chorej z DCIS niskiego ryzyka 
zmiany inwazyjnej w stopniu G3, umożliwia rozpoznanie nowego 
pierwotnego nowotworu złośliwego piersi [11]. Powyższe wnioski 
zostały potwierdzone wynikami badań innych autorów [12,13].

Z powodu wyżej wymienionych przyczyn, za nadmierne leczenie u 
chorych z DCIS uznawane jest najczęściej podjęcie leczenia w przy-
padku wewnątrzprzewodowego raka piersi niskiego ryzyka. Doty-
czy to zwłaszcza wykonywania procedur chirurgicznych w obrębie 
dołu pachowego (wycięcie węzła wartowniczego, limfadenektomia), 
a także zbyt wysokiego odsetka mastektomii [14]. Zatem, zgodnie z 
wynikami niektórych badań, szacowany odsetek nadmiernego le-
czenia może wynosić aż 52 % wszystkich przypadków DCIS [15-18].

Jednak zdaniem wielu autorów, nadmierne leczenie należy rozpo-
znać w przypadku wykonywania jakiegokolwiek zabiegu chirur-
gicznego u pacjentki z DCIS niskiego ryzyka. Jak wynika z danych 
epidemiologicznych pochodzących z USA, w wyniku wprowadzenia

programu skriningu mammograficznego w ciągu ostatnich 30 lat 
zdiagnozowano około 1,5 miliona nowych zachorowań na wcze-
snego raka piersi. Dotyczyło to głównie pacjentek z DCIS. Z po-
śród tej grupy około 1,3 miliona chorych mogło zostać poddanych 
nadmiernemu leczeniu [19,20].
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wymagających mastektomii bądź miejscowego wycięcia zmiany 
zlokalizowanej w ogonie Spence’a [35].

Propozycje kolejnych zmian mają na celu zdefiniowanie DCIS „wy-
sokiego ryzyka”. Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo w ta-
kich przypadkach DCIS współobecności komponenty inwazyjnej 
raka, leczenie operacyjne chorych – jak już wspomniano – powin-
no obejmować także weryfikację węzła wartowniczego. Pewnym 
ułatwieniem przy wyodrębnianiu tej grupy chorych jest wyróżnie-
nie „potrójnie pozytywnego” rodzaju raka przewodowego piersi in 
situ („triple-positive” DCIS). Do jego rozpoznania konieczne jest 
wykonanie badań immunohistochemicznych, potwierdzających 
obecność zwiększonej ekspresji białka p16, wysoką aktywność 
cyklooksygenazy 2 (COX-2) oraz podwyższoną wartość indeksu 
mitotycznego Ki-67. Jak zauważono, obecność „potrójnie dodat-
niego” DCIS wskazuje z bardzo wysokim prawdopodobieństwem 
na powstanie w przyszłości postaci inwazyjnej raka piersi. Umoż-
liwia to rozważenie wykonania w tej grupie chorych elektywnej 
mastektomii prostej [38,39].

Jako uzupełnienie wymienionych powyżej sugestii pod uwagę po-
winna być także wzięta zmiana terminologii stosowanych obec-
nie rozpoznań histopatologicznych. Sugerowane w tym celu przez 
Masooda wprowadzenie w miejsce części zmian o typie DCIS

pojęcia „granicznej choroby piersi” („borderline breast disease”), 
może zmniejszyć liczbę przypadków wymagających leczenia ope-
racyjnego [13].

CO NALEŻY ZROBIĆ W DALSZEJ PERSPEKTYWIE?

Dostępne obecnie badania, prezentujące metody leczenia stoso-
wane u chorych z DCIS oraz uzyskane wyniki, dotyczą najczęściej 
niezbyt licznych grup pacjentów. Z tego powodu nie można ich 
uznać za reprezentatywne.

Sprecyzowanie pewnych wniosków dotyczących omawianego pro-
blemu może natomiast umożliwić analiza danych obejmujących 
prawie 219 000 chorych leczonych z powodu DCIS, pochodzących 
z National Cancer Data Base (USA) z okresu 2004-2013. W przy-
padku 70,8 % pacjentek wykonano miejscowe wycięcie zmiany, u 
pozostałych – mastektomię prostą. Odsetek wykonania procedury 
biopsji węzła wartowniczego w obu grupach chorych wyniósł – 
odpowiednio – 19,0 % i 63,5 %. Natomiast u 3,6 % (wycięcie miej-
scowe DCIS) oraz 19,0 % (amputacja prosta) chorych wykonano 
ostatecznie limfadenektomię dołu pachowego [31].

Na zastanawiająco częsty problem wykonania u chorych z DCIS 
wycięcia węzłów chłonnych pachy, zwracają uwagę także inne 
badania. Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez Wornie-
go i wsp., w analizowanym przez autorów materiale klinicznym 
limfadenektomię dołu pachowego wykonano u 15,3 % chorych z 
DCIS poddanych mastektomii. W przypadku pacjentów zakwa-
lifikowanych do miejscowego wycięcia raka in situ odsetek ten 
wyniósł 2,8 % [25].

Możliwe, że obecnie prowadzone badania (LORD, LORIS) oka-
żą się punktem zwrotnym w leczeniu raka przewodowego piersi 
in situ, ograniczając tym samym problem nadmiernego leczenia. 
Głównym celem tych badań jest ocena bezpieczeństwa leczenia 

padku wykrycia nierozpoznanego przed rozpoczęciem leczenia 
chirurgicznego DCIS, obecnego dodatkowo utkania inwazyjnego 
raka, konieczne jest wykonanie u chorych kolejnego zabiegu ope-
racyjnego – wycięcia węzła wartowniczego. Dlatego też uważa się, 
iż w przypadku występowania wymienionych powyżej czynników 
ryzyka, niezbędne jest w tej grupie przypadków DCIS wykonanie 
wycięcia guza z równoczesną oceną węzła wartowniczego.

Obecność utkania inwazyjnego raka w obrębie zmian zdiagno-
zowanych wstępnie jako rak przewodowy in situ, może dotyczyć 
także przypadków DCIS o niskim lub średnim stopniu złośliwości 
histologicznej (G1-2). W analizowanym przez Brennana i wsp. ma-
teriale klinicznym, dodatkowy komponent inwazyjny raka stwier-
dzono u prawie 20 % przypadków DCIS w stopniu G1 lub G2 [32].

Za koniecznością leczenia operacyjnego u pacjentów z DCIS, 
przemawia także wysokie ryzyko progresji raka in situ do posta-
ci inwazyjnej. Jak wykazano, u 20-53 % chorych z tym rodzajem 
nowotworu leczonych zachowawczo (w konsekwencji pierwotnie 
fałszywie ujemnego rozpoznania zmiany łagodnej, po jej weryfika-
cji przy użyciu biopsji gruboigłowej), w ciągu około 10 lat dojdzie 
do pojawienia się raka inwazyjnego [27,33].

U 11-15 % chorych z DCIS poddanych procedurze wycięcia wę-
zła wartowniczego, badanie histopatologiczne usuniętych węzłów 
chłonnych wykazuje obecność zmian przerzutowych [30,34]. Do-
wodzi to możliwości przeoczenia obecności ognisk mikroinwazji 
raka lub raka inwazyjnego podczas badania histopatologicznego 
guza. Fałszywie ujemny wynik weryfikacji patologicznej materiału 
tkankowego może dotyczyć oceny wycinków pobranych podczas 
przedoperacyjnej biopsji gruboigłowej zmiany (uznanej za DCIS), 
bądź preparatu z guza uzyskanego po radykalnym wycięciu chi-
rurgicznym nowotworu.

JAK MOŻEMY ZREDUKOWAĆ PROBLEM 
NADMIERNEGO LECZENIA U CHORYCH Z DCIS?

Zgodnie z obecnymi wytycznymi leczenia DCIS, za postępowanie 
z wyboru uznawana jest resekcja chirurgiczna zmiany z uzyska-
niem wolnego marginesu tkankowego [35-37]. U części chorych 
niezbędne jest wykonanie mastektomii prostej (w przypadku roz-
ległych bądź mnogich zmian DCIS). Natomiast tylko w niektórych 
sytuacjach klinicznych (chorzy zakwalifikowani wyjściowo do am-
putacji prostej oraz przypadki DCIS z obecnością wymienionych 
powyżej czynników ryzyka współistnienia utkania o charakterze 
inwazyjnym), jest wskazana weryfikacja stanu regionalnego spły-
wu chłonnego – z wykorzystaniem procedury biopsji węzła war-
towniczego.

Obniżenie stwierdzanego obecnie odsetka chorych poddanych 
nadmiernemu leczeniu jest możliwe dzięki podjęciu różne rodza-
ju działań. Najczęściej wymienianą koniecznością jest całkowite 
wyeliminowanie u chorych z DCIS wykonywania elektywnej lim-
fadenektomii pachowej. Istotne jest także zmniejszenie częstości 
wykorzystania u pacjentek poddawanych miejscowemu wycięciu 
DCIS, procedury biopsji węzła wartowniczego. Jak wykazano, 
ma to obecnie miejsce w około 18 % analizowanych przypadków 
tego nowotworu [25]. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Natio-
nal Comprehensive Cancer Network (NCCN), wykorzystanie po-
brania węzła wartowniczego ograniczono do przypadków DCIS 
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piśmiennictwie zjawisko nadmiernego leczenia i nadrozpoznawal-
ności raka piersi są często poruszanymi problemami. Zgadzamy 
się z większością przedstawianych poglądów. Kiedy jednak zmia-
na zdiagnozowana w badaniach obrazowych oraz po wykonanej 
biopsji ujawnia obecność DCIS, wymaga to podjęcia działania. 
Postępowaniem z wyboru jest usunięcie zmiany, także przy użyciu 
technik onkoplastycznych, z uzyskaniem możliwie najlepszego efek-
tu estetycznego. (…) W przypadku większości zmian o typie DCIS 
otrzymany wynik VNPI umożliwia postępowanie polegające na ich 
chirurgicznym usunięciu, z pominięciem zastosowania radiotera-
pii. Mastektomia jest naszym ostatnim wyborem” [1].

zachowawczego (poprzez zastosowanie u chorych „aktywnego 
nadzoru”) u wybranych pacjentek z DCIS. Zgodnie z przyjętymi 
zasadami randomizacji, w obu badaniach zaplanowano porówna-
nie odległych wyników leczenia chorych, uzyskanych w grupie po 
miejscowym wycięciu guza oraz u leczonych zachowawczo (pod-
danych tylko obserwacji) [5,6].

Odpowiednim podsumowaniem analizy problemu zaprezento-
wanego w niniejszej pracy mogą być wnioski sformułowane przez 
Lagiosa i Silversteina, autorów nowatorskich rozwiązań dotyczą-
cych diagnostyki i leczenia chorych z DCIS: „(…) w aktualnym 
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