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Chirurgiczne nowoczesne leczenie raka piersi oferuje pacjentkom różne możliwości. Jakość życia po 
leczeniu chirurgicznym może być czynnikiem decydującym o wyborze rodzaju leczenia: leczenia oszczę-
dzającego pierś lub mastektomii z rekonstrukcją piersi. Wiedzę o różnicach jakości życia pacjentek 
czerpiemy z badań porównawczych, prowadzonych często w krajach różniących się kulturowo i spo-
łecznie od Polski.
Celem pracy była ocena jakości życia kobiet po leczeniu chirurgicznym.
Materiał i metodyka. Do badania włączono pacjentki operowane z powodu raka piersi w okresie od 
września 2010 do listopada 2013 r. na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Gdyńskiego Centrum Onko-
logii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Wykonano 82 zabiegi rekonstrukcji piersi u 79 kobiet (u 3 
pacjentek wykonano zabieg obustronnie) oraz 226 zabiegów oszczędzających pierś. Ocenę jakości życia 
przeprowadzono z użyciem kwestionariuszy EORTC QLQ-C30 i EORTC QLQ-BR23.
Wyniki. Jakość życia kobiet w ujęciu globalnym była wysoka w obu badanych grupach i nie różniła 
się statystycznie. Postrzeganie własnego ciała było nieznacznie lepsze w grupie poddanej leczeniu 
oszczędzającemu pierś, jednak funkcjonowanie w sferze seksualnej niższe niż u pacjentek leczonych 
mastektomią z rekonstrukcją piersi. Kobiety w obu grupach obawiały się o swoją przyszłość. Dolegli-
wości związane z chorobą nowotworową i leczeniem nie były uciążliwe.
Wnioski. Jakość życia Polek z rakiem piersi leczonych z zaoszczędzeniem gruczołu piersiowego lub 
mastektomią z rekonstrukcją jest wysoka i się nie różni. Konieczne jest wprowadzenie działań mających 
na celu obniżenie poziomu lęku związanego z chorobą oraz poprawa w zakresie funkcjonowania pa-
cjentek w sferze seksualnej.
Słowa kluczowe: rak piersi, leczenie chirurgiczne, jakość życia

Breast cancer often requires combined oncologic treatments, the base of which is surgery. Quality of 
life (QoL) after each surgical procedure may influence the process of decision making among women, 
who qualify for multiple oncological strategies. Our knowledge about QoL in breast cancer patients is 
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Breast-conserving therapy (BCT) is the 
preferred method of radical breast cancer 
treatment (1, 2, 3). Equal oncological safety of 
BCT and mastectomy has been demonstrated 
(4, 5). The evaluation of oncological therapy is 
supplemented by patient’s quality of life (QoL) 
at every therapy stage (4-7). QoL after each 
surgical procedure may influence the process 
of decision making among women who qualify 
for multiple oncological strategies (8). Data on 
future QoL depending on a chosen treatment 
should make this decision easier. Unfortu-
nately, prospective randomized trials cannot 
be performed on that topic. Our knowledge is 
derived from comparative studies. Results may 
differ depending on country, culture, and so-
cietal relations.

Thus, we wanted to investigate the QoL 
among Polish woman treated for breast cancer 
because in Poland there is still a lack of such 
analyses. Does the QoL of women after a BCT 
procedure differ from the QoL of women 
treated with mastectomy and breast recon-
struction in Poland?

MATERIAL AND METHODS

The study involved women with breast 
cancer operated on in the Department of Sur-
gical Oncology of the Gdynia Oncology Center 
from September 2010 to November 2013. 
Seventy-nine patients underwent the breast 
reconstruction procedure after mastectomy, 

derived from comparative studies. Results may differ, depending on country, culture, and societal 
relations.
The aim of the study was to investigate the quality of life of Polish patients treated with breast-
conserving therapy (BCT) or mastectomy with breast reconstruction.
Material and methods. The study involved women who underwent surgery for breast cancer in the 
Department of Surgical Oncology of the Gdynia Oncology Center from September 2010 to November 
2013. Eighty-two breast reconstructions (in 79 patients) and 226 BCT procedures were performed. QoL 
was measured with the use of EORTC QLQ-C30 and QLQ-BR23 questionnaires.
Results. Global QoL was high in both groups and did not differ significantly. Body image was slight-
ly better after BCT than after mastectomy with breast reconstruction, but sexual QoL was lower. 
Future perspective was quite low in both groups. Disease symptoms were not bothering.
Conclusions. The global QoL among Polish breast cancer patients treated with BCT or mastectomy 
with breast reconstruction is high and does not differ between groups. There is a need for anxiety and 
disease-related fear prophylaxis and for the improvement of sex life of breast cancer survivors.
Key words: breast cancer, breast surgery, quality of life

Leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy 
jest preferowaną metodą radykalnego lecze-
nia raka piersi (1, 2, 3). Udowodniono równą 
pod względem onkologicznym skuteczność 
leczenia oszczędzającego w porównaniu do 
leczenia z odjęciem piersi (4, 5). Ocenę terapii 
onkologicznej dopełnia pomiar jakości życia 
pacjentek w poszczególnych okresach walki 
z chorobą nowotworową (4-7). Jakość życia 
może wpływać na decyzję o wyborze rodzaju 
terapii w przypadkach, gdy pacjentka może 
korzystać z alternatywnych sposobów lecze-
nia, w tym leczenia chirurgicznego (8). Dane 
na temat przyszłej jakości życia w zależności 
od wyboru określonej metody leczenia chirur-
gicznego mogą ułatwić chorym podjęcie decy-
zji którą z metod wybrać. Nie można przepro-
wadzić prospektywnego badania randomizo-
wanego, które porównałoby jakość życia kobiet 
wybierających leczenie oszczędzające pierś 
z obserwowaną u kobiet po mastektomii i re-
konstrukcji piersi. Wiedzę o różnicach tej 
jakości czerpiemy jedynie z badań porównaw-
czych. Mogą się one różnić w zależności od 
kraju zamieszkania pacjentek, uwarunkowań 
o charakterze kulturowym czy społecznym. 
Postanowiliśmy to zbadać w grupie Polek 
leczonych z powodu raka piersi, ponieważ 
w naszym kraju takich analiz porównawczych 
dotychczas nie opublikowano.

Czy w Polsce jakość życia kobiet po leczeniu 
oszczędzającym pierś znacząco różni się od 
jakości życia kobiet po mastektomii z następo-
wą rekonstrukcją gruczołu piersiowego stało 
się celem niniejszej pracy.



466 B. Szutowicz-Wydra i wsp.

MATERIAŁ I METODYKA

Do badania włączono pacjentki operowane 
z powodu raka piersi w okresie od września 
2010 do listopada 2013 r. na Oddziale Chirur-
gii Onkologicznej Gdyńskiego Centrum Onko-
logii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. 
Wykonano 82 zabiegi rekonstrukcji piersi u 79 
kobiet (u 3 pacjentek wykonano zabieg obu-
stronnie) oraz 226 zabiegów oszczędzających 
pierś. Kryteria włączenia do badania: wiek 
>18. roku życia, wypełnienie kwestionariuszy 
EORTC QLQ C30 oraz EORTC QLQ-BR23, 
mastektomia z rekonstrukcją piersi lub lecze-
nie oszczędzające pierś. Kryteria wyłączenia 
z badania: wiek <18. roku życia, konieczność 
wykonania mastektomii bez zabiegu odtwór-
czego, brak odpowiedzi na kwestionariusze 
EORTC QLQ C30 i/lub EORTC QLQ-BR23. 
W grupie kobiet poddanych zabiegowi odtwo-
rzenia piersi w 59 przypadkach wykorzystano 
w tym celu implant założony pod płat wyspowy 
na mięśniu najszerszym grzbietu, w 7 przy-
padkach założono implant pod mięsień pier-
siowy większy, a w 16 przypadkach był to płat 
TRAM. W badanym okresie wykonano 226 
zabiegów oszczędzających pierś, z czego u 23 
kobiet konieczne było potem wykonanie am-
putacji. Do analizy włączono 203 pacjentki po 
leczeniu oszczędzającym.

Jakość życia po leczeniu operacyjnym oce-
niano wykorzystując kwestionariusze EORTC 
QLQ-C30 oraz QLQ- BR23, walidowanych dla 
Polski (9, 10). Kwestionariuszem QLQ-C30 
analizowano jakość życia w różnych jego aspek-
tach: jakość życia w ujęciu globalnym, funk-
cjonowania fizycznego, społecznego i wypełnia-
nia ról społecznych, funkcjonowania emocjo-
nalnego, poznawczego, socjalnego oraz objawy 
niepożądane leczenia onkologicznego, takie 
jak: zmęczenie, nudności, uczucie duszności, 
bezsenność, brak apatytu, obecność zaparć lub 
biegunki. Za pomocą modułu QLQ-BR23 oce-
niano: postrzeganie własnego ciała, aktywność 
i zadowolenie z życia seksualnego, perspekty-
wę przyszłości (obawę o własne zdrowie w przy-
szłości i ewentualny nawrót choroby), trudno-
ści finansowe oraz objawy leczenia systemo-
wego, objawy miejscowe związane z leczeniem 
chirurgicznym w postaci dolegliwości ze strony 
kończyny górnej i operowanej piersi oraz stres 
spowodowany utratą włosów. Pacjentki po 
uprzednim wyrażeniu zgody na badanie były 
proszone o wypełnienie kwestionariusza 

and 226 women were treated with BCT. 
Twenty-three patients in the BCT group were 
excluded from the study because they required 
mastectomy after receiving the full pathology 
report. Study inclusion criteria were: age ≥18 
years, completion of EORTC QLQ30 and QLQ-
BR23 questionnaires, and mastectomy with 
reconstruction or BCT procedure. The exclu-
sion criteria were age under 18, mastectomy 
without breast reconstruction, and refusal to 
fulfill questionnaires. Breast reconstruction 
was performed with use of the latissimus 
dorsi flap technique in 59 cases, transverse 
abdominis muscle flap technique in 16 cases, 
and breast implant placed under pectoralis 
major muscle in 7 patients. In total, 226 BCT 
procedures were performed. BCT was per-
formed as cancer resection with at least a 1-cm 
margin, followed by radiotherapy. Finally, 203 
patients with BCT were qualified for analy-
sis.

QoL was measured with the use of EORTC-
C30 and EORTC-BR23 questionnaires, vali-
dated for the Polish population (9, 10). For the 
QLQ-C30 questionnaire, QoL in its different 
dimensions were analyzed, including global 
QoL; physical, social, role, emotional, and 
cognitive functioning; and negative disease 
and treatment symptoms, such as fatigue, 
nausea and vomiting, pain, dyspnea, insomnia, 
appetite loss, constipation, diarrhea, and fi-
nancial difficulties. For the QLQ- BR23 mod-
ule, data were collected about body image, 
sexual function, sexual enjoyment, and future 
perspective, as well as systemic therapy side 
effects, breast symptoms, arm symptoms, and 
concern over hair loss. After informed consent, 
all participants were requested to fill out the 
questionnaires, which were given during con-
trol visits in the center 9 to 12 months after 
surgery. Questionnaires were returned to the 
center by traditional mail or personally.

Statistical analyses were performed with 
the use of software, STATISTICA StatSoft, 
Inc. (2011). A P-value was considered signifi-
cant if less than 0.05. Correlations between 
age and every QoL parameter were verified 
with the U Mann–Whitney test, as well as 
correlation between global QoL and surgical 
complications. Correlations between QoL and 
type of cancer, lymph node metastases, and 
cancer staging were verified with the chi 
square Pearson test. The Kruskal–Wallis test 
was used to find correlations between global 
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EORTC QLQ-C30 oraz EORTC QLQ-BR23, 
który otrzymywały w czasie wizyty kontrolnej 
(9 do 12 mies. po zabiegu). Kwestionariusz 
zwracały drogą poczty tradycyjnej lub osobi-
ście.

Analizę statystyczną przeprowadzono z wy-
korzystaniem narzędzi pakietu version 10. 
www.statsoft.com, StatSoft, Inc. (2011). Zależ-
ność pomiędzy wiekiem chorych, poszczegól-
nymi wskaźnikami jakości życia weryfikowano 
testem U Manna-Whitney’a. Test ten wyko-
rzystano również do oceny wpływu zaistniałych 
powikłań na globalną jakością życia chorych. 
Zależność pomiędzy rodzajem nowotworu, 
obecnością przerzutów w węzłach chłonnych 
oraz zaawansowaniem choroby nowotworowej 
weryfikowano testem chi2 Pearsona. Do oceny 
zależności pomiędzy globalną jakością życia 
a zaawansowaniem nowotworu oraz perspek-
tywą przyszłości a zaawansowaniem nowotwo-
ru wykorzystano test ANOVA Kruskala i Wal-
lisa. Poziom istotności dla wszystkich obliczeń 
p<0,05.

WYNIKI

Na kwestionariusz odpowiedziało 118 (58%) 
kobiet w grupie BCT oraz 48 (61%) w grupie 
rekonstrukcji. Charakterystykę obu grup: 
grupy po zabiegu oszczędzającym pierś (BCT) 
i grupy po mastektomii z rekonstrukcją piersi 
(BR) przedstawiono w tab. 1.

Nie stwierdzono statystycznej zależności 
między jakością życia w ujęciu globalnym 

QoL and cancer staging, as well as future per-
spective.

RESULTS

In total, 118 (58%) women in the BCT group 
and 48 (61%) patients in the mastectomy with 
breast reconstruction group answered the 
questionnaires. 

The group characteristics are presented in 
tab. 1. There were no statistical correlations 
between QoL and age or cancer staging. Surgi-
cal complications in the BR group and in the 
BCT group are listed in tab. 2. There were no 
statistically significant correlations between 
global QoL and surgical complications either.

QoL estimators are listed in tab. 3-6. Glob-
al QoL in both groups of women scored high, 
and there was no statistical difference. Pa-
tients in the mastectomy with reconstruction 
group scored QoL a little bit higher in every 
dimension, when analyzed with QLQ-C30. 
Statistical difference was established only for 
physical and role functioning (tab. 3). Scoring 
in every analyzed parameter was high, which 
means high the QoL in both of the groups.

Women in our study had good body image, 
but it was better in the BCT group than after 
mastectomy with breast reconstruction. Sur-
prisingly, women in the BR group had statisti-
cally better sex life functioning. Notably, there 
are low scores generally for sexual functioning 
and sexual enjoyment (tab. 4).

Perception of future perspective is quite low 
in both groups, but when median values are 

Tabela 1. Charakterystyka porównawcza grup 

Table 1. Groups characteristics

BCT n=118 (%) BR (n=48) p
Wiek ± SD / age ± SD 60,35 ± 9 50,84 ± 10 <0,0001
Zaawansowanie nowotworu / cancer staging
In situ +I 2 (1,7) + 89 (75,4) 8 (16,6) + 12 (25)

<0,0001
II+ III 24 (20,3) + 3 (2,5) 25 (52,1) + 3 (6,25)
Węzły / nodes
Pozytywne / positive 14 (11,9) 6 (12,5) ns
Negatywne / negative 96 (81,5) 42 (87,5) ns
Rodzaj nowotworu / cancer invasion
Inwazyjny / invasive 110 (93,2) 40 (83,3)

0,0002
Nieinwazyjny / noninvasive 8 (6,8) 8 (16,7)

BCT – leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy, BR – rekonstrukcja piersi / BCT – breast conserving therapy group, BR – breast 
reconstruction group, ns – not significant, SD – standard deviation
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a wiekiem oraz zaawansowaniem nowotwo-
ru.

Powikłania obserwowane w okresie około-
operacyjnym w grupie chorych poddanych 
rekonstrukcji piersi przedstawiono w grupie 
pacjentek po BCT (tab. 2). Nie wystąpiła za-
leżność między jakością życia a powikłaniami 
leczenia.

Zestawienie wskaźników jakości życia w po-
szczególnych obszarach przedstawiono 
w tab. 3-6.Globalną jakość życia w obu grupach 
pacjentki oceniły wysoko, nie stwierdzono 
różnic istotnych statystycznie. Kobiety w gru-
pie leczonej mastektomią z rekonstrukcją 
nieznacznie wyżej oceniają jakość życia we 
wszystkich analizowanych skalą QLQ-30. 
Statystycznie znamienne różnice wykazano 
w zakresie wypełniania ról społecznych oraz 
funkcjonowania fizycznego. Oceny we wszyst-
kich analizowanych sferach są wysokie, co 
świadczy o wysokiej jakości życia chorych 
w obu grupach (tab. 3).

Kobiety w obu badanych grupach wysoko 
oceniły obraz własnego ciała, nieznacznie wy-
żej pacjentki po leczeniu oszczędzającym – róż-
nica osiągnęła istotność statystyczną. W sferze 
seksualnej zdecydowanie lepiej funkcjonują 

analyzed (33 in the BCT and 66 in the BR 
group), it seems that patients after mastec-
tomy can better cope with fear of cancer recur-
rence. The better the future perspective, the 
higher the global QoL. There was no statistical 
correlation between future perspective and 
cancer staging.

Disease and treatment symptoms did not 
bother the patients much. The most dominant 
issue was tiredness, especially in the BCT 
group. Sleeping disorders were moderate and 
did not differ statistically. Appetite loss was 
statistically more frequent among the BCT 
patients, but it was not burdensome (tab. 5).

Adjuvant therapy side effects were less 
troublesome in the mastectomy with breast 
reconstruction group. In addition, local breast 
symptoms were statistically rare. Stress about 
hair loss was scored moderately, without sta-
tistical differences (tab. 6).

DISCUSSION

Currently, when BCT and mastectomy with 
breast reconstruction are oncologically equiv-

Tabela 2. Powikłania po rekonstrukcji piersi (n=79) i po zabiegu BCT (n=203) 
Table 2. Complications after breast reconstruction (n = 79) and after BCT (n = 203)

Powikłania po rekonstrukcji piersi / Complications n (%) BCT
Utrata płata / flap lost 0 NA

Zakażenie rany operacyjnej piersi / breast wound infection 9 (11%) 1 (0,5%)
Zakażenie rany operacyjnej grzbietu / dorsal wound infection 1 (1,26%) NA

Wytworzenie kapsuły / capsule 0 NA

Przewlekły ból / chronic pain 0 0

Krwiak / hematoma 2 (2,5%) 8 (3,9%)
Torbiel chłonna / seroma 0 1 (0,5%)
FAP / paroxysmal atrial fibrillation 0 1 (0,5%)

Tabela 3. Funkcjonowanie fizyczne, poznawcze, socjalne, pełnienie ról społecznych w grupie kobiet po BCT oraz 
rekonstrukcji piersi 

Table 3. EORTC QLQ-C30 parameters in BCT and BR groups

Ocena w skali EORTC QLQ-30 /  
EORTC QLQ-C30 scoring

BCT
SD

Rekonstrukcje / BR
SD

p

Globalna jakość życia / global QoL 65 21 69 15 ns
Funkcjonowanie fizyczne / physical functioning 78 10 87 8 <0,0001
Spełnianie ról społecznych / role functioning 85 17 91 14 0,02
Funkcjonowanie emocjonalne / emotional functioning 74 21 78 17 ns
Funkcjonowanie poznawcze / cognitive functioning 83 18 89 14 ns 
Funkcjonowanie socjalne / social functioning 85 19 88 16 ns
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kobiety po mastektomii z rekonstrukcją, róż-
nica między grupami jest istotna statystycznie. 
W obu badanych grupach jakość życia seksu-
alnego i zadowolenie z niego kształtują się na 
niskim poziomie (tab. 4).

Perspektywa przyszłości zarówno w grupie 
leczonej z zaoszczędzeniem piersi, jak i w gru-
pie po mastektomii z rekonstrukcją została 
oceniona przez pacjentki na umiarkowanie 
niskim poziomie. Nie stwierdzono różnicy sta-
tystycznej między badanymi grupami. Wartość 
mediany dla obu grup – 33 vs 66 odpowiednio 
w grupie BCT i BR, pozwala przypuszczać, że 
z lękiem przed nawrotem nowotworu lepiej 
radzą sobie kobiety po amputacji piersi. Im 

alent, QoL after these procedures becomes the 
real estimator of treatment efficacy (11, 12). A 
prospective randomized study of woman 
treated with these methods could make an 
objective evaluation of differences in QoL easy, 
but such a study is impossible to perform. 
Moreover, published papers for this topic have 
been performed in countries culturally differ-
ent from Poland, such as the USA, Brazil, 
Finland, Korea, and Iran (13, 14).

We have noticed that patients in our study 
scored high for global QoL. Scoring in every 
life sphere was slightly better after mastec-
tomy with breast reconstruction, compared 
with German or Irish women (10, 15). Our 

Tabela 4. Postrzeganie własnego ciała, funkcjonowanie w sferze seksualnej u pacjentek po BCT oraz rekonstrukcji 
piersi 

Table 4. EORTC QLQ-BR23 parameters in BCT and BR group

Ocena w skali funkcjonalnej EORTC QLQ-BR23 /  
EORTC QLQ-BR23 scoring

BCT
SD

Rekonstrukcje / BR
SD

p

Obraz ciała / body image 79 22 71 19 0,004
Funkcjonowanie seksualne / sexual functioning 18 23 26 22 0,02
Zadowolenie z życia seksualnego / sexual enjoyment 33 31 51 24 0,003
Perspektywa przyszłości / future perspective 44 33 43 33 ns

Tabela 5. Objawy związane z chorobą nowotworową i leczeniem u pacjentek po BCT oraz rekonstrukcji piersi 
Table 5. Disease symptoms in BCT and BR groups

Ocena w skali objawowej EORTC QLQ-C30 /  
EORTC QLQ-C30 scoring

BCT
SD

Rekonstrukcje / BR
SD

p

Zmęczenie / fatigue 33 20 24 17 0,009
Nudności i wymioty / nausea and vomiting 8 16 3 11 ns
Ból / pain 20 23 14 17 ns
Duszność / dyspnea 17 22 13 36 ns
Bezsenność / insomnia 29 28 26 19 ns
Brak apetytu / appetite loss 9 18 2 8 0,04
Zaparcia / constipation 15 22 14 23 ns
Biegunka / diarrhea 9 50 3 9 ns
Trudności finansowe / financial difficulties 19 25 14 24 ns

Tabela 6. Jakość życia z uwzględnieniem objawów ubocznych leczenia systemowego i miejscowego 

Table 6. Treatment side effects in BCT and BR groups

Ocena w skali objawowej EORTC QLQ-BR23 /  
EORTC QLQ-BR23 scoring

BCT
SD

Rekonstrukcje / BR
SD

p

Objawy uboczne leczenia systemowego / systemic therapy side 
effects

23 17 20 12 ns

Objawy miejscowe związane z piersią / breast  
symptoms

21 19 10 14 0,0008

Objawy miejscowe związane z ramieniem / arm symptoms 25 20 21 16 ns
Stres związany z utratą włosów / upset by hair loss 38 32 33 37 ns
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lepsza ocena przyszłości, tym wyższa jakość 
życia, trend ten wyraźniej jest wyrażony w gru-
pie kobiet leczonych mastektomią z rekon-
strukcją piersi. Nie stwierdzono zależności 
statystycznej między perspektywą przyszłości 
a zaawansowaniem nowotworu.

Uciążliwość objawów związanych z chorobą 
nowotworową była w obu badanych grupach 
niska (tab. 5). Dominowało zmęczenie, które 
dotkliwiej odczuwały pacjentki leczone z za-
oszczędzeniem piersi, obserwowana różnica 
jest znamienna statystycznie. Umiarkowanie 
często występowały również zaburzenia snu 
i bezsenność. Nie stwierdzono różnic staty-
stycznych pomiędzy porównywanymi grupami 
w tym zakresie. Zaburzenia w przyjmowaniu 
posiłków w postaci braku apetytu znamiennie 
częściej występowały u pacjentek w grupie 
BCT, jednak mimo wszystko nie były uciążli-
we.

Uciążliwość leczenia systemowego, objawy 
miejscowe dotyczące piersi oraz dolegliwości 
w zakresie kończyny górnej po stronie opero-
wanej są wyższe w grupie chorych po BCT 
(tab. 6). Najsilniej wyrażony jest stres związa-
ny z utratą włosów. Dla kobiet po zabiegu BCT 
bardziej uciążliwe były objawy związane z ope-
rowaną piersią, jak obrzęk, ból piersi, zmiana 
kształtu piersi w porównaniu do kobiet po 
rekonstrukcji piersi.

OMÓWIENIE

Obecnie, kiedy leczenie oszczędzające i ma-
stektomia z rekonstrukcją piersi są uznane za 
równoważne pod względem onkologicznym, 
znaczenia nabiera ocena jakości życia pacjen-
tek po tych zabiegach (11, 12). Obiektywną 
ocenę różnic w jakości życia pacjentek leczo-
nych powyższymi metodami ułatwiłoby pro-
spektywne badanie randomizowane. Z przy-
czyn obiektywnych takiego badania przepro-
wadzić się nie da. Na dodatek wyniki opubli-
kowanych doniesień na ten temat dotyczą 
badań prowadzonych zazwyczaj w krajach 
różniących się kulturowo od Polski, jak USA, 
Brazylia, Finlandia, Korea czy Iran (13, 14).

Zauważyliśmy, że pacjentki w naszej grupie 
badawczej wysoko oceniły jakość życia po za-
biegu. Jakość życia we wszystkich sferach 
nieznacznie lepiej oceniły kobiety po rekon-
strukcji piersi w porównaniu do pacjentek po 
BCT, podobnie jak Niemki czy Irlandki (10, 

patients presented higher QoL in all dimen-
sions in comparison with French or German 
women (6, 15). QoL is related not only to the 
type of surgical procedure, but also to psycho-
logical support given by hospital staff, which 
was highlighted by British and Finland au-
thors (16, 17). Some investigators point out the 
importance of professional empathy and emo-
tional involvement of breast team members. 
Often this emotional support is essential to the 
QoL estimation. Women operated on in the 
Gdynia Oncology Center had constant assis-
tance of hospital psychologists and very active 
hospital staff, which can influence a high QoL. 
Notably, the fear of disease recurrence is still 
present among patients, independent of effec-
tive treatment (18). The better the interper-
sonal communication, the lower the fear and 
depression among breast cancer patients 
(19).

Patients in BR group were 10 years young-
er than the BCT group. The distribution of age 
is similar to other studies (15, 18). Breast 
cancer in younger women is usually more ag-
gressive and requires wide surgery and adju-
vant therapy. However, younger women choose 
mastectomy with breast reconstruction be-
cause of some family and personal reasons that 
we probably never know. The greater the pa-
tient involvement in the decision-making 
process, the more frequent mastectomy is cho-
sen (20).

Worldwide, in the past decade, there has 
been a systematic increase in the quantity of 
mastectomies performed (21-25). Breast recon-
struction incorporating oncoplastic techniques 
has become available to almost every woman 
(24, 26). We did not find a statistical correla-
tion between age and global QoL. Sio et al. had 
the same results as in an American population 
(13); age is not correlated to QoL, but physical 
functioning is related to future perspective. In 
addition, the older the woman, the worse the 
physical functioning and future perspective.

Women after mastectomy with breast re-
construction function slightly better in every 
analyzed life aspects, but statistical signifi-
cance was found only in physical and role 
functioning. Probably, patients after BCT felt 
more tired because of the oncological treatment 
they attended. They were usually more often 
treated with radiotherapy, which is exhaust-
ing. In addition, the BCT group was 10 years 
older than the BR group.
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15). Pacjentki w naszym badaniu prezentowa-
ły wyższą jakość życia zarówno w grupie BCT, 
jak i w grupie rekonstrukcji, we wszystkich 
badanych aspektach funkcjonowania w porów-
naniu do Francuzek i Niemek (6, 15). Na ocenę 
jakości życia po leczeniu chirurgicznym ma 
wpływ nie tylko rodzaj wykonanego zabiegu, 
ale również psychologiczne aspekty opieki nad 
pacjentką. Zwracają na to uwagę autorzy bry-
tyjscy i finlandzcy (16, 17). Podkreśla się szcze-
gólną rolę empatii i zaangażowania emocjonal-
nego personelu medycznego. Jest to często 
czynnik decydujący o jakości procesu leczni-
czego. Pacjentki operowane w Gdyńskim Cen-
trum Onkologii mają stały dostęp do psycho-
loga, a personel pielęgniarski i lekarski jest 
zawsze dostępny, co mogło wpływać na wysoką 
ocenę jakości życia polskich pacjentek. Zwraca 
się uwagę na stale towarzyszący kobietom lęk 
przed nawrotem choroby, mimo przeprowadzo-
nego skutecznego leczenia (18). Im lepsza ko-
munikacja interpersonalna, tym mniejsze 
natężenie lęku i depresji wśród pacjentek pod-
dawanych leczeniu onkologicznemu (19).

Pacjentki leczone mastektomią z rekon-
strukcją piersi były młodsze od chorych, u któ-
rych przeprowadzono leczenie oszczędzające 
średnio o 10 lat. Rozkład wieku pacjentek 
w badanych grupach znajduje odbicie w wyni-
kach innych badań (15, 18). Wynika on z jednej 
strony z przyczyn medycznych – rak piersi 
u młodszych kobiet jest często bardziej agre-
sywny i wymaga rozległego zabiegu i skojarzo-
nego leczenia adiuwantowego. Z drugiej strony, 
młode kobiety częściej decydują się na mastek-
tomię z rekonstrukcją piersi z przyczyn rodzin-
nych i osobistych – wychowują nieletnie dzie-
ci, chcą uniknąć radioterapii. Przyczyny takie-
go wyboru nie zostały ostatecznie ustalone 
i prawdopodobnie są wielowymiarowe i unika-
towe dla każdej kobiety. Im większy świadomy 
udział kobiet w podejmowaniu decyzji o lecze-
niu chirurgicznym, tym większy jest odsetek 
wybieranych mastektomii (20). Na całym świe-
cie w ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się 
systematyczny wzrost liczby wykonywanych 
mastektomii (21-25). Wraz ze wzrostem świa-
domości kobiet oraz rozwojem technik chirur-
gicznych i onkoplastycznych, wzrasta również 
liczba przeprowadzanych zabiegów rekon-
strukcji piersi (24, 26). Nie wykazano zależno-
ści statystycznej między wiekiem a jakością 
życia w ujęciu globalnym. Podobne wyniki 
w populacji amerykańskiej uzyskali Sio i wsp. 

Statistically significantly more severe ap-
petite loss combined with sleeping disorders 
in the BCT group suggests that disease adap-
tation difficulties were more intensive in this 
group. Coexistence of adaptive disorders im-
pairs QoL, limits functioning, and increases 
ailments (27).

Breast cancer is a special kind of neo-
plasm, because of its great influence on emo-
tional spheres of life. Many patients suffer 
from fear of the disease itself and survival, 
but they are also afraid of femininity and 
sexuality loss (3). Young women have to fight 
against menopausal symptoms and fertility 
loss (14, 28).

Body image was scored high in both groups 
but was statistically a little better in women 
after BCT. Patients requesting breast recon-
struction usually have greater aesthetic re-
quirements and are more critical about final 
results (15). Surprisingly, sexual functioning 
and enjoyment in the BCT group scored lower 
than in the BR group. All women felt bad in 
this sphere of life. The same results were ob-
served by American, Spanish, and Croatian 
investigators (14, 29, 30).

The most bothersome side effect of treat-
ment was stress caused by hair loss, which was 
greater after BCT.

QoL assessment for breast cancer survivors 
is a difficult process because of its complexity 
and multidimensionality. Lack of unified in-
vestigator tools and cultural differences are 
also disadvantages. EORTC questionnaires 
used in our study revealed that QoL of Polish 
breast cancer patients is similar to others in 
the European Union and in developed coun-
tries outside Europe, such as the USA or 
Canada.

STUDY LIMITATIONS

A limitation of our study is the considerable 
percentage of women who did not answer the 
questionnaires. Such percentage was observed 
in other countries as well (6, 13, 15). It is pos-
sible that in this group were patients in bad 
psychological and physical or material condi-
tion, as well as with depression. That usually 
combines with reluctance to participate in 
studies like this one. The psychological sphere 
is often neglected by physicians, who focus 
especially on physical interventions.
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(13). Stwierdzili oni brak zależności między 
wiekiem a globalną jakością życia, natomiast 
wykazał zależność funkcjonowania fizycznego 
i perspektywy przyszłości od wieku. Starsze 
kobiety gorzej funkcjonują w aspekcie fizycz-
nym i niżej oceniają przyszłość.

Kobiety po leczeniu rekonstrukcyjnym nie-
znacznie lepiej funkcjonują we wszystkich 
badanych sferach życia, ale różnice statystycz-
nie istotne odnotowano jedynie w zakresie 
funkcjonowania fizycznego oraz wypełniania 
ról społecznych. Można przypuszczać, że ko-
biety po leczeniu oszczędzającym pierś gorzej 
funkcjonują ze względu na silniej wyrażone 
zmęczenie towarzyszące leczeniu onkologicz-
nemu. Jest to grupa chorych częściej podda-
wana radioterapii adiuwantowej, której stoso-
wanie może potęgować uczucie zmęczenia. Są 
też to kobiety średnio 10 lat starsze.

Stwierdzany statystycznie częściej w grupie 
BCT brak apetytu w skojarzeniu z zaburzenia-
mi snu może sugerować trudności adaptacyjne 
do faktu zaistnienia choroby nowotworowej 
w tej grupie badanych. Współistnienie zabu-
rzeń adaptacyjnych obniża jakość życia, ogra-
nicza funkcjonowanie oraz zwiększa nasilenie 
odczuwanych dolegliwości (27).

Rak piersi jest nowotworem szczególnym, 
ponieważ znacząco wpływa również na sferę 
emocjonalną. Większość pacjentek odczuwa 
lęk nie tylko przed chorobą, niepewnością 
przeżycia, ale również przed utratą kobieco-
ści i atrakcyjności seksualnej (3). Młode 
kobiety muszą zmierzyć się z objawami 
przedwczesnej menopauzy i niepokojem 
o płodność (14, 28).

Obraz własnego ciała w obu badanych gru-
pach – BCT i BR – został oceniony przez chore 
wysoko, nieco lepiej przez pacjentki poddane 
leczeniu oszczędzającemu, z różnicą znamien-
ną statystycznie. Pacjentki decydujące się na 
zabieg rekonstrukcji piersi mają zazwyczaj 
większe wymagania co do efektu kosmetycz-
nego i bardziej krytycznie oceniają efekt ope-
racji (15). Jednocześnie funkcjonowanie w sfe-
rze seksualnej i zadowolenie z życia seksual-
nego jest w grupie leczenia oszczędzającego 
statystycznie znamiennie niższe niż wśród 
pacjentek po leczeniu rekonstrukcyjnym. 
W obu grupach jakość życia w tej sferze zosta-
ła oceniona nisko. Podobne zależności obser-
wowali również badacze w USA, Hiszpanii, 
Chorwacji (14, 29, 30).

CONCLUSIONS

The global QoL among Polish breast cancer 
patients treated with BCT or mastectomy with 
breast reconstruction is high and does not dif-
fer between groups. New oncoplastic surgery 
approaches ensure high QoL after the proce-
dure. In addition, there is a great need in our 
country for prophylaxis of anxiety and disease-
related fear. Another target is the prevention 
of sex life disorders in breast cancer survi-
vors.

Najbardziej uciążliwym objawem ubocznym 
leczenia był dla wszystkich badanych kobiet 
stres związany z utratą włosów, większy wśród 
pacjentek leczonych z zaoszczędzeniem pier-
si.

Ocena jakości życia pacjentek po leczeniu 
chirurgicznym z powodu raka piersi jest pro-
cesem trudnym i złożonym ze względu na 
swoją wielowymiarowość i wieloczynniko-
wość. Ocena jest utrudniona również przez 
brak jednolitych narzędzi diagnostycznych 
oraz np. różnice kulturowe analizowanych 
grup pacjentek. Wykorzystane w badaniu 
szeroko stosowane formularze zaprojektowa-
ne przez EORTC w odniesieniu do pacjentek 
z Polski pokazały, że jakość życia w analizo-
wanych przez nas grupach pacjentek ogólnie 
nie odbiega znacząco od obserwowanej w po-
pulacjach kobiet z innych krajów członków 
Unii Europejskiej oraz wysoko rozwiniętych 
państw spoza naszego kontynentu, jak USA 
czy Kanada.

OGRANICZENIA BADANIA

Spory odsetek kobiet, które nie odpowie-
działy na kwestionariusz stanowi ograniczenie 
badania. Jest to odsetek obserwowany również 
w badaniach prowadzonych w innych krajach 
(6, 13, 15). W tej grupie pacjentek mogły znaj-
dować się kobiety pozostające w złej kondycji 
psycho-fizycznej, materialnej czy w depresji 
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– to zazwyczaj wiąże się z odmową udziału 
w tego typu badaniach. Sfera psychiczna jest 
często zaniedbywana przez lekarzy, którzy 
w swoich interwencjach skupiają się głównie 
na objawach fizycznych.

WNIOSKI

Jakość życia Polek po leczeniu oszczędzają-
cym pierś z powodu raka, jak i jakość życia 

kobiet po mastektomii i rekonstrukcji piersi 
w ujęciu globalnym, jest dobra i jest porówny-
walna w obu grupach.

Istnieje w naszym kraju zapotrzebowanie 
na działania zmniejszające poczucie niepew-
ności i strachu przed potencjalnie złym wyni-
kiem leczenia onkologicznego u kobiet leczo-
nych z powodu raka piersi. Wskazane jest 
podjęcie działań prewencyjnych mających na 
celu ograniczenie ryzyka zaburzeń w sferze 
funkcjonowania seksualnego tych kobiet.
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