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STRESZCZENIE:    Wstęp: Istnieje wiele metod analizy wyglądu piersi, większość z nich oparta jest o subiektywną ocenę pacjentki lub panelu 
specjalistów. Obiektywną metodą oceny piersi są pomiary antropometryczne. Celem pracy było porównanie obiektywnej i su-
biektywnej oceny estetycznych wyników symetryzacji piersi u pacjentek z zespołem Polanda.

  Materiał i metody: Analizy wyników leczenia dokonano u 7 pacjentek leczonych operacyjnie z powodu niedorozwoju jednej 
piersi w przebiegu zespołu Polanda. W ocenie pooperacyjnej uwzględniono: 1) objętość piersi; 2) symetrię kompleksów bro-
dawka otoczka (KBO); 3) symetrię rowków podpiersiowych (IMF); 4) symetrię górnych biegunów piersi (UP). Oceny subiek-
tywnej dokonywała pacjentka dla każdej z wymienionych cech oraz określała ogólne zadowolenie z wyniku symetryzacji na 
10-punktowej skali Likerta. Następnie dokonano obiektywnej, metrycznej oceny asymetrii piersi.

  Wyniki: Ogólna ocena pooperacyjnej asymetrii piersi wskazuje na wysoki poziom zadowolenia pacjentek z symetryzacji pier-
si. Obiektywna analiza wykazała, że średnia różnica objętości piersi wynosi około 36 cc, a różnica położenia KBO – ok. 1,2 cm.

  Wnioski: Obrazowanie trójwymiarowe jest pomocne w planowaniu zabiegów symetryzacyjnych piersi, szczególnie w doborze obję-
tości protezy piersi. Połączenie tej metody z doświadczeniem klinicznym daje efekt w postaci dobrych wyników pooperacyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: asymetria piersi, symetryzacja piersi, obrazowanie trójwymiarowe

ABSTRACT:   Introduction: There are many methods of analyzing the appearance of the breasts, but most of them are based on the patien-
t’s subjective assessment or on the opinion of a specialist panel. Anthropometric measurements enable objective breast eva-
luation. The aim of the study was to compare the objective and subjective evaluation of aesthetic results of breast symmetri-
zation in patients with Poland syndrome.

  Material and methods: The analysis of the results of the treatment was performed in 7 patients treated surgically due to uni-
lateral breast underdevelopment in Poland syndrome. In the postoperative assessment, the following features were conside-
red: 1 - breast volume, symmetry of: 2 – nipple areola-complexes (NAC), 3 -  inframammary folds (IMF), 4 – upper poles (UP). 
The subjective assessment performed by the patient included each of the listed features and the overall satisfaction with the 
results of symmetrization on the 10-point Likert scale. Then, objective metric breast analysis was performed. 

  Results: Overall assessment of postoperative breast asymmetry (mean 8.1) indicates a high level of patients’ satisfaction with 
breasts symmetrization. An objective analysis showed that the average breasts’ difference in volume was about 36 cc and the 
difference in NAC location was about 1.2 cm.

  Conclusion: 3D imaging is helpful in planning breast symmetrization procedures, especially in breast prostheses’ selection. 
Combination of this method with clinical experience results in good postoperative effects.

KEYWORDS:  breast asymmetry, breast symmetrization, 3D imaging

klatki piersiowej. Zwykle jednak pozostaje niemal niezau-
ważalna i nie wpływa na wygląd. Na postrzeganie symetrii 
piersi składają się takie cechy jak: wielkość piersi, położenie 
kompleksów brodawka-otoczka (KBO), położenie fałdów 
podpiersiowych oraz górnego bieguna piersi. Dodatkowo 
istotną cechą charakteryzującą piersi jest ich „zarys” oraz 
kształt [1]. W pewnych przypadkach asymetria piersi jest 
jednak na tyle znaczna, że skłania kobiety do poszukiwania 
metod ich korekcji. Przykładem jest zespół Polanda, w któ-
rym zakres dysproporcji możne mieć nasilenie od nieznacz-
nej asymetrii, po całkowity brak sutka, jak również KBO [2]. 
Dodatkowo zaburzenie rozwoju piersi u tych pacjentek może 
współistnieć z obecnością anomalii rozwojowej drugiego 
sutka, np. ze zniekształceniem bulwiastym, co dodatkowo 

SKRÓTY

A – AKT, BA 
B – AKT, TZ 
C – N/A 
D – AKT, TZ, PP, BA 
E – AKT, TZ, PP, BA 
F – AKT, TZ, PP, BA

WSTĘP

Asymetria piersi występuje niemal u wszystkich kobiet, dla-
tego można rozpatrywać ją jako fizjologiczny obraz żeńskiej 



WWW.PPCH.PL32

artykuł oryginalny / oryginal article

MATERIAŁ I METODY

Analizy wyników leczenia dokonano u 7 pacjentek opero-
wanych w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i 
Estetycznej z powodu asymetrii piersi w przebiegu zespołu 
Polanda w latach 2014–2016. Kobiety nie miały współist-
niejących zaburzeń kostno-szkieletowych w obrębie klat-
ki piersiowej. Wszystkie pacjentki zakwalifikowano do po-
większenia niedorozwiniętej piersi implantem silikonowym 
okrągłym. Jego wielkość dobierano, uwzględniając objętość 
drugiej piersi, oraz dokonując pomiarów klatki piersiowej. 
Przedoperacyjnie wykonano pomiar objętości piersi celem 
oceny różnicy ich wielkości, co było pomocne w doborze 
protez. Objętości protez zawierały się w przedziale 220–350 
cc (Eurosilicone). U dwóch pacjentek dodatkowo wykonano 
zabiegi symetryzacyjne zdrowej piersi (mastopeksję). 

W ocenie pooperacyjnej, przeprowadzonej 6 miesięcy po 
zakończeniu wszystkich etapów leczenia, uwzględniono: 1) 
objętość piersi; 2) symetrię kompleksów brodawka otoczka 
(KBO); 3) symetrię położenia rowków podpiersiowych (IMF); 
4) symetrię górnych biegunów piersi (UP). Oceny subiek-
tywnej dokonywała pacjentka dla każdej z wymienionych 
cech oddzielnie, w skali punktowej 0–2, gdzie 0 oznaczało 
brak widocznej asymetrii, 1– nieznaczną asymetrię, 2 – wi-
doczną, znaczną asymetrię. Dodatkowo pacjentka oceniała 
ogólne zadowolenie z wyniku symetryzacji w 10-punktowej 
skali Likerta, gdzie 0 wskazywało na duże niezadowolenie 
(niezadowalający estetyczny efekt), a 10 na duże zadowolenie 
(bardzo dobry estetyczny efekt). Obiektywna analiza oparta 
była o pomiary objętości piersi, różnicy położenia brodawek 
sutkowych (odległość od wcięcia mostka), fałdów podpiersio-
wych i granicy górnego bieguna piersi. Pomiarów objętości 
dokonano na trójwymiarowym modelu piersi wykonanym 
skanerem 3D Gemini firmy Creaform. Następnie porówna-
no wynik subiektywnej oceny dokonanej przez pacjentkę z 

utrudnia planowanie zabiegów symetryzacyjnych. 

Leczenie asymetrii klatki piersiowej związane z zaburzeniem 
rozwoju sutka może obejmować następujące procedury: wsz-
czepienie protezy piersiowej – niekiedy poprzedzone eks-
pansją tkanek, płat z mięśnia najszerszego grzbietu, z wyspą 
skórną lub bez, uszypułowany lub wolny płat z mięśnia pro-
stego brzucha, płat DIEP (skórno-tłuszczowy płat z brzucha 
oparty na perforatorze tętnicy nabrzusznej dolnej), liposuk-
cję, przeszczep tłuszczu, operacje zdrowej piersi (redukcję z 
podniesieniem, mastopeksję, liposukcję) [3, 4]. 

Istnieje wiele metod analizy wyglądu piersi, większość jed-
nak oparta jest o subiektywną ocenę pacjentki lub panelu 
specjalistów (zwykle operatora lub specjalistów pokrewnej 
dziedziny). Metody te cechują się małą powtarzalnością, co 
ogranicza ich przydatność w badaniach naukowych, jed-
nak wciąż znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej [5, 
6]. Pomiary antropometryczne dają możliwość obiektyw-
nej oceny piersi. Najistotniejsza z punktu widzenia estety-
ki jest symetria piersi, a jej analiza wymaga oceny objęto-
ści wyniosłości piersi. Metodą pozwalającą na metryczną 
analizę objętości jest obrazowanie trójwymiarowe z wy-
korzystaniem skanerów 3D (optycznych lub laserowych) 
lub stereofotografia, która pozwala uzyskać model trójwy-
miarowy przy użyciu odpowiednich programów kompu-
terowych [7, 8]. Pozostałe cechy opisujące symetrię piersi 
– położenie KBO, rowków podpiersiowych, górnych bie-
gunów – można ocenić w antropometrii pośredniej, lub 
wykonując bezpośrednie pomiary [9, 10]. Niewiele jest 
jednak prac opisujących zależność między subiektywną a 
obiektywną oceną symetrii piersi. 

Celem pracy było porównanie obiektywnej i subiektywnej 
oceny estetycznych wyników symetryzacji piersi u pacjen-
tek z zespołem Polanda.

Tab. I.  Zestawienie pooperacyjnej subiektywnej i obiektywnej oceny symetryzacji piersi.

LP. SUKIEKTYWNA OCENA OBIEKTYWNA OCENA

cc protezy/operacja Objętość KBO IMF UP Ogólna
ocena

Różnica 
objętości*(cc)

Różnica 
położenia 
KBO**(cm)

Różnica 
IMF***

Różnica 
UP****(cm)

350/okołootoczkowa 
mastopeksja 0 1 0 0 8 +35 +2 0 +2

280/mastopeksja 1 0 0 0 7 +50 +1 0 +1

220/- 0 0 0 1 9 +30 +1 0 +1

240/- 1 0 0 1 8 +40 +1 0 0

300/- 1 2 1 0 7 +40 +2,5 -2 0

325/- 0 1 0 1 8 +35 +1 -1 +2

220/- 0 0 0 0 10 +20 0 0 0

Średnia 0,43 0,57 0,14 0,43 8,1 35,7 1,2 0,43 0,86

* + większa pierś z implantem;  – większa pierś zdrowa; ** + wyżej kompleks brodawka-otoczka (KBO) piersi z implantem;  – wyżej KBO piersi zdrowej 
*** + wyżej rowek podpiersiowy (IMF) piersi z implantem; –wyżej IMF piersi zdrowej; *** + wyżej górny biegun (UP) piersi z implantem;  – wyżej UP piersi zdrowej 
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DYSKUSJA

Przeprowadzona analiza ma charakter wstępnego doniesie-
nia dotyczącego porównania subiektywnej estetycznej oce-
ny wyglądu piersi z obiektywną metryczną analizą po ope-
racjach symetryzacyjnych u pacjentek z zespołem Polanda. 
Mimo nielicznej grupy pacjentek i opisowego charakteru 
wyników, przedstawione obserwacje mogą być pomocne 
przy planowaniu zabiegów symetryzacyjnych. Wyniki wy-
kazały wysoką subiektywną estetyczną ocenę przeprowadzo-
nych zabiegów Najgorsza dotyczyła symetrii KBO. Porów-
nanie z obiektywną oceną metryczną wykazało, że dopiero 
przy różnicy objętości około 40 cc pacjentki obserwowały 
widoczną asymetrię wielkości piersi. Zabiegi symetryzacyj-
ne wiązały się ze średnią różnicą położenia KBO około 1,2 
cm. Dla większości pacjentek różnica 1-centymetrowa była 
niezauważalna. 

W badaniu dla celu oceny pooperacyjnej objętości piersi wy-
korzystano metodę obrazowania trójwymiarowego – optycz-
ny skaner 3D. W licznych badaniach zweryfikowano tę meto-
dę oceny objętości piersi jako dokładną i powtarzalną [7, 11, 
12]. Henseler i wsp. (2012) wykorzystali ją do oceny symetrii 
piersi w przypadku rekonstrukcji z wykorzystaniem mię-
śnia najszerszego grzbietu i stwierdzili, że rekonstruowana 
pierś była mniejsza o średnio około 177 cc [11]. Natomiast 
Yip i wsp. (2015) dokonali analizy zadowolenia pacjentek z 

obiektywną metryczną analizą. Z uwagi na nieliczną grupę 
i wstępny charakter doniesienia nie wykonano statystycznej 
analizy danych, a wyniki przedstawiono opisowo. 

WYNIKI

Wyniki subiektywnej oceny wykazały, że pacjentki najlepiej 
oceniają pooperacyjną symetrię w zakresie położenia fałdów 
podpiersiowych. Ocena symetrii wielkości piersi i wysokości 
górnego bieguna piersi oceniona została podobnie, a śred-
nia o wartości 0,43 wskazuje na dobrą ocenę tych cech. Naj-
wyższą wartość punktową, czyli gorszy wynik (średnia 0,57) 
przypisano symetrii położenia kompleksów brodawka-otocz-
ka. Ogólna ocena pooperacyjnej symetrii piersi (średnia 8,1) 
wskazuje na wysoki poziom zadowolenia pacjentek z symetry-
zacji piersi. Obiektywna analiza wykazała, że średnia różnica 
objętości piersi wynosi około 36 cc, a różnica położenia KBO 
około 1,2 cm. Najmniejszą asymetrię uzyskiwano w odniesie-
niu do położenia rowków podpiersiowych. Dodatkowo zaob-
serwowano, że pacjentki, u których powiększona pierś była 
większa o 30–35 cc nie zauważały asymetrii piersi i oceniały 
ich wielkość jako równą. Pacjentki, u których różnica wyno-
siła 40–50 cc obserwowały niewielką asymetrię. Różnica po-
łożenia KBO do 1 cm oceniana była przez badane jako brak 
widocznej asymetrii, a 2–2,5 cm jako nieznaczna lub znaczna 
asymetria (tab. 1, fot. 1 a, b oraz 2 a, b).

Ryc. 1.  Pacjentka z zespołem Polanda (a), u której wszczepiono podmięśniowo implant 220 cc, uzyskując pooperacyjną różnicę objętości piersi 30 cc (b).

Ryc. 2.  Pacjentka z zespołem Polanda (a), u której wszczepiono podgruczołowo implant 350 cc, uzyskując pooperacyjną różnicę objętości piersi 35 cc, przed planowaną okołootoczkową 
mastopeksją (b).
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zyjnego doboru wielkości implantu, uwzględniającą objętość 
prawidłowo wykształconej i niedorozwiniętej piersi. Wydaje 
się to szczególnie istotne w przypadku pacjentek z wrodzoną 
asymetrią piersi, np. w zespole Polanda. 

Głównym ograniczeniem badania była niewielka liczba pa-
cjentek. Ponieważ chcieliśmy ujednolicić grupę kobiet z 
asymetrią piersi, analizie poddaliśmy chore z asymetrią w 
obrazie zespołu Polanda. Z badania wyłączyliśmy pacjentki, 
u których stwierdzono zaburzenia chrzęstno-kostne klatki 
piersiowej, często współistniejące z niedorozwojem mięśni i 
gruczołu piersiowego. Należy też uwzględnić niską częstość 
występowania zespołu Polanda (średnio 1:30 000) i fakt, że 
częściej dotyczy on mężczyzn. 

Podsumowując – obrazowanie trójwymiarowe może być 
pomocne w planowaniu zabiegów symetryzacyjnych piersi, 
szczególnie w doborze objętości protezy piersi. Połączenie 
tej metody z doświadczeniem klinicznym skutkuje uzyska-
niem dobrych wyników pooperacyjnych.

rekonstrukcji piersi w korelacji z pooperacyjną symetrią i nie 
zaobserwowali istotnej zależności między tymi zmiennymi. 
Stwierdzili, że kobiety mimo widocznej asymetrii podawały 
wysoki stopień zadowolenia z przeprowadzonych rekonstruk-
cji, jednak te pacjentki, u których wykonano zabiegi symetry-
zacyjne podawały istotny statystycznie wzrost zadowolenia z 
wyglądu piersi [13]. Przytoczone badania dotyczą jednak ko-
biet, u których wykonano rekonstrukcję piersi, co może wpły-
wać na specyfikę oceny wyglądu rekonstruowanej piersi. Wie-
lu autorów podkreśla znaczenie objętościowej oceny piersi w 
planowaniu zabiegów rekonstrukcyjnych i symetryzacyjnych, 
a szczególne znaczenie mają w tym przypadku metody obra-
zowania trójwymiarowego [14–16]. W materiale własnym 
dotyczącym pacjentek z asymetrią piersi wynikającą z zespo-
łu Polanda, stwierdzono, że u wszystkich kobiet powiększana 
implantem pierś była nieznacznie większa od tej po zdrowej 
stronie (średnio o 36 cc). Ta różnica objętości nie powodowała 
jednak widocznej asymetrii piersi. Fakt, że kobiety, u których 
różnica objętości wynosiła 40 cc, podawały widoczną, jednak 
niewielką, asymetrię piersi wskazuje na konieczność precy-
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