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StreSzczenie:  Leczenie raka piersi stanowi ważne zagadnienie dla onkologów i chirurgów plastycznych. Dokonuje się znaczący postęp dotyczą-
cy wiedzy i sposobów terapii tego nowotworu. Leczenie niejednokrotnie wymaga rekonstrukcji amputowanej piersi. Współcz-
esne metody są coraz doskonalsze i coraz bardziej dopasowane do potrzeb pacjentki. Jednocześnie obserwowany jest stały wz-
rost zainteresowania oceną jakości życia po wykonywanych procedurach medycznych. Taki trend obserwowany jest szczególnie 
w chirurgii plastycznej, gdzie prosta ocena ilości powikłań nie jest wystarczająca. Aby skutecznie pomagać, istnieje potrzeba 
skrupulatnej oceny leczenia dokonanej przez pacjentki. Celem pracy jest omówienie i przedstawienie zastosowania kwestion-
ariusza BREAST-Q. Pozwala on na ocenę zadowolenia chorej ze zrekonstruowanej piersi, satysfakcji z całego procesu leczenia 
rekonstrukcyjnego i opieki medycznej. W pracy przedstawiono wyniki badania jakości życia kwestionariuszem BREAST-Q u 20 
pacjentek po wtórnej rekonstrukcji piersi płatem DIEP bez usuwania żebra podczas uzyskiwania dostępu do naczyń dawczych. 
Ocena jakości życia pacjentek służy chirurgowi zajmującemu się rekonstrukcją do analizy swojej pracy. Pozwala na głębsze zro-
zumienie potrzeb i lepsze doradzanie kolejnym pacjentkom podczas konsultacji przedoperacyjnych. Uzyskane wyniki mogą być 
też przydatne dla płatnika przy podejmowaniu decyzji odnośnie do poziomu refundacji poszczególnych procedur.

Słowa kluczowe:   BREAST-Q, mikrochirurgia, rekonstrukcja piersi,  DIEP, ocena jakości życia, oszczędzanie żebra

abStract:   Breast cancer management is important for both oncologists and plastic surgeons. We can observe a considerable progress 
in knowledge and treatment modalities in this type of cancer. Treatment often requires reconstruction of the removed breast. 
Modern methods are becoming better and more suited to patient’s needs. At the same time, we observe a steadily increasing 
interest in quality of life after medical procedures. This tendency is particularly visible in plastic surgery, where simple analy-
sis of complication rate is insufficient. In order to effectively help, a scrupulous evaluation of the outcomes by the patient her-
self is necessary. The aim of the study is to discuss and present the use of BREAST-Q questionnaire. It allows to assess patient’s 
satisfaction with the breast treatment as a whole and medical care. In this article, we present BREAST-Q questionnaire scores 
in 20 patients following secondary breast reconstruction with DIEP flap without rib removal when accessing internal mam-
mary vessels. The assessment of quality of life is necessary for the reconstructive surgeon to evaluate his own work. It enables 
deeper understanding of needs and better advice for future patients during preoperative consultation. The results can also be 
useful for payers in order to decide about reimbursement of specific procedures.
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W ocenie szeroko rozumianych wyników rekonstrukcji, jak i jed-
nego z ich aspektów, jakim jest zadowolenie, wykorzystywano 
dotychczas różne metody. Określano już częstość powikłań [4], 
wygląd oceniany przez lekarzy bądź osoby trzecie, subiektywne 
opinie chorych [5] lub jakość życia rozumianą jako zadowolenie 
lub szczęście [6]. Chirurgiczna rekonstrukcja piersi powinna jed-
nak wpływać na precyzyjnie określone parametry, by uzasadnić 
generowane przez nią koszty i ukazać uzyskiwane korzyści społecz-
ne. Parametry te to między innymi sprawność i aktywność, funk-
cjonowanie psychospołeczne i seksualność. W 2009 r. na łamach 
Plastic and Reconstructive Surgery przedstawiono kwestionariusz 
BREAST-Q – umożliwiający obiektywną i powtarzalną ocenę ja-
kości życia pacjentki po rekonstrukcji [7]. Kwestionariusz został 
opracowany przez zespół lekarzy od wielu lat zajmujących się za-

Aktualne statystyki wskazują, że około 12% kobiet w czasie swojego 
życia zachoruje na raka piersi [1]. Na wczesnych etapach rozwoju 
tego nowotworu mastektomii poddawanych jest 36% kobiet. W 
przypadku zaawansowanego raka piersi mastektomia konieczna 
jest w 52% przypadków [2]. Wiele kobiet po przebytej amputacji 
piersi decyduje się na rekonstrukcje. W populacji amerykańskiej 
jest to około 42% [3]. W Polsce nie ma dokładnych danych, choć 
można przypuszczać, że liczba ta nie przekracza 10%. Rekonstruk-
cje piersi to stosunkowo bezpieczne zabiegi mające na celu głów-
nie poprawę jakości życia pacjentki po mastektomii. Są to jednak 
niejednokrotnie operacje kosztowne i pracochłonne. Stąd też ba-
danie zadowolenia po rekonstrukcji, zwłaszcza w aspekcie popra-
wy jakości życia i satysfakcji ze zrekonstruowanej piersi, wydaje 
się ciekawe i potrzebne.

Rekomendacja: Dotychczas w piśmiennictwie nie odnaleziono pracy wykorzystującej kwestionariusz BREAST-Q do oceny jakości życia 
po mikrochirurgicznej rekonstrukcji piersi płatem DIEP u pacjentek, u których nie usuwano żebra podczas uzyskiwania dostępu 

do naczyń piersiowych
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do dolegliwości fizycznych obszarów klatki piersiowej i brzucha. 
Ostatni wymieniony moduł ma szczególne znaczenie przy ocenie 
rekonstrukcji piersi tkankami własnymi, gdy wykorzystywany był 
płat z brzucha, np. DIEP (deep inferior epigastric perforator). Jest 
to jedna z uznanych mikrochirurgicznych technik rekonstrukcji 
piersi tkankami własnymi. Została spopularyzowana przez Ro-
berta Allena w 1994 r. [10]. Metodę tę stosuje się często u kobiet, 
które przebyły radioterapię. W tych przypadkach przeniesienie 
nienaświetlanych, zdrowych tkanek z innych okolic ciała przyno-
si największe korzyści. 

Dane pozyskane z ankiet są następnie opracowywane przy pomo-
cy specjalnego oprogramowania pozwalającego na przekształcenie 
ich w wartości liczbowe. Ocena 0 świadczy o całkowitym braku 
zadowolenia, natomiast wynik 100 to 100% satysfakcji. Analiza 
uzyskanych informacji pozwala na ocenę przydatności rozma-
itych metod rekonstrukcyjnych, odnalezienie drobnych różnic i 
umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb pacjentki. Celem pracy było 
zobrazowanie możliwości wykorzystania polskiej wersji kwestio-
nariusza BREAST-Q w ocenie rekonstrukcji piersi płatem DIEP 
lub SIEA z oszczędzeniem żebra podczas uzyskiwania dostępu do 
naczyń dawczych oraz porównanie wyników z podobnymi dany-
mi z innych krajów. 

Materiał i Metody

Pacjentki

Pacjentki biorące udział w badaniu były kierowane przez lekarzy 
z ośrodków onkologicznych lub przez lekarza rodzinnego. Do re-
konstrukcji kwalifikowano je w kolejności zgłoszeń, po konsulta-
cji w ambulatorium kliniki. Wszystkie operacje planowano jako 
rekonstrukcje odroczone. Wykonywano je po wcześniejszej ma-
stektomii i zakończeniu leczenia uzupełniającego. Przed i po re-
konstrukcji chore samodzielnie wypełniały ankietę BREAST-Q, 
co zajmowało im około 15 minut. 

Operacje
Przed operacją u wszystkich pacjentek operator wykonał badanie 
USG Color Doppler powłok brzusznych celem oznaczenia prze-
biegu naczyń zaopatrujących płat. Rekonstrukcja płatem DIEP 
polegała na wypreparowaniu płata skórno-tłuszczowego wraz z 
zaopatrującym go w krew perforatorem i pniem tętnicy nabrzusz-
nej dolnej oraz z towarzyszącymi żyłami. Mięsień prosty brzu-
cha nie był pobierany. W przypadku występowania tętnicy SIEA 
(nabrzusznej powierzchownej) po śródoperacyjnym potwierdze-
niu jej wystarczających rozmiarów odstępowano od płata DIEP i 
unaczynienie opierano na niej i towarzyszącej jej żyle nabrzusznej 
powierzchownej. Następnie płat przenoszono na klatkę piersiową 
w miejsce rekonstruowanej piersi i podłączano do naczyń daw-
czych. Stanowiły je tętnica i żyła piersiowa wewnętrzna, biegną-
ce pod żebrami równolegle do mostka. Aby wykonać zespolenia, 
naczynia uwidaczniano w wybranej przestrzeni międzyżebrowej. 
W przypadkach ciasnego ułożenia żeber uzyskanie dostępu do na-
czyń i wykonanie zespoleń mikrochirurgicznych może wymagać 
usunięcia około 3-centymetrowego fragmentu przymostkowego 
III lub IV żebra. W opisywanej grupie pacjentek nie było potrze-
by usuwania fragmentów żeber. Zespolenia wykonywano w 3. lub 
4. przestrzeni międzyżebrowej. Ostatnim etapem operacji było 

gadnieniem ocen wyników leczenia dokonywanych przez samych 
pacjentów (PRO – patient reported outcome). Idea PRO ma swój 
początek w latach 70. ubiegłego stulecia i rozwija się dalej w róż-
nych dziedzinach medycyny. Jest szczególnie ważna w chirurgii 
plastycznej, gdzie zadowolenie chorych z przeprowadzonego le-
czenia jest kluczowe dla uzasadnienia podjętych wysiłków rekon-
strukcyjnych. Przed publikacją ostatecznej wersji kwestionariusz 
BREAST-Q wypełniło blisko 3000 kobiet. Opracowana ankieta 
została poddana wnikliwej analizie i standaryzacji [8]. Obecnie 
jest to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi oceny wyników 
leczenia rekonstrukcyjnego oczami pacjentek. Szacuje się, że na 
świecie kwestionariusz wypełniło ponad 22 000 kobiet [9].  Po-
czątkowo ankieta występowała w wersji anglojęzycznej. Stopnio-
wo pojawiały się tłumaczenia na inne języki, w tym język polski. 
Ostatni polski moduł przedoperacyjny dotyczący rekonstrukcji 
piersi autorzy udostępnili w marcu 2017 r. Pozostałe zwalidowa-
ne moduły były dostępne już wcześniej.

Mastektomia i późniejsza rekonstrukcja w sposób oczywisty wpły-
wają na zdrowie fizyczne, funkcjonowanie psychospołeczne oraz 
seksualność pacjentki. Precyzyjne pytania zawarte w ankiecie 
pozwalają ten wpływ ocenić. Kwestionariusz składa się z 3 czę-
ści. Pierwsza dotyczy oczekiwań pacjentki dotyczących rekon-
strukcji. Dwie następne to podobne do siebie ankiety wypełniane 
przed i po rekonstrukcji. Znajdują się w nich moduły zawierające 
pytania dotyczące zadowolenia z piersi, zadowolenia psychospo-
łecznego, zadowolenia z życia seksualnego oraz odnoszące się 

ryc. 1.  Wyniki ankiety BREAST-Q dla 20 pacjentek po rekonstrukcji piersi płatem DIEP/
SIEA bez usuwania żebra.

ryc. 2.  Stan po odroczonej rekonstrukcji prawej piersi płatem DIEP i odtworzeniu 
kompleksu brodawka–otoczka.
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żej oceniono zadowolenie z chirurga. Szczegółowe dane przedsta-
wiono na wykresie (ryc. 1).

dySkuSja

Na zrozumienie pytań zawartych w ankiecie oraz na postrzeganie 
badanych zmiennych mogło mieć wpływ kilka czynników. Dwa, 
które uznaliśmy za najważniejsze, tj. wiek chorych i ich wykształce-
nie, okazały się jednak nie mieć znaczenia dla odpowiedzi. Pewien 
nieistotny statystycznie wpływ na zadowolenie z klatki piersiowej 
wywierał jedynie wiek. Zjawisko jest ciekawe, ponieważ mogłoby 
się wydawać, że osoby starsze powinny odczuwać większe trud-
ności w dochodzeniu do pełni sprawności. Jednak na wynik mo-
gła tu wpływać niewielka liczba ankietowanych. W badanej gru-
pie większość pacjentek miała wykształcenie wyższe (n = 12) lub 
średnie (n = 7). Może to mieć związek z opisanym już trendem do 
częstszego przykładania wagi do jakości życia wśród osób lepiej 
wykształconych [11]. Badana grupa nie odzwierciedla struktury 
polskiej populacji pacjentek onkoplastycznych [12]. Trudno jest 
interpretować mechanizm polegający na tym, że wraz z czasem od 
mastektomii wzrastał poziom zadowolenia z personelu. 

W pierwszym module kwestionariusza pacjentki oceniły zado-
wolenie z rekonstruowanej piersi na 73,1 (na 100 możliwych). 
Zawarte w tej części pytania dotyczą kształtu, wielkości, symetrii 
rekonstruowanej piersi, możliwości dopasowania bielizny i ubra-
nia. Uzyskany wynik koreluje ze spostrzeżeniami klinicznymi i 
wnioskami z rozmów z chorymi. Niektóre z kobiet decydowały 
się później na procedury poprawiające symetrię, takie jak mode-
lowanie płata lub symetryzacja drugiej piersi. 

Pacjentki oceniły zadowolenie z wyniku rekonstrukcji (satisfaction 
with outcome) na 89,85. Potwierdza to obserwacje kliniczne innych 
autorów. Pacjentki po rekonstrukcjach są zadowolone z podjętej 
decyzji i polecają ten sposób odtworzenia piersi innym kobietom 
po mastektomii [13]. Dobrostan psychospołeczny po rekonstruk-
cji został oceniony na 76,1. Podobne wyniki (na poziomie 77,18) 
przedstawiły ośrodki wykonujące rekonstrukcje z zastosowaniem 
implantu silikonowego [14]. 

Zwraca uwagę fakt, że pomimo przeprowadzonej rekonstrukcji 
wiele chorych nie prowadzi satysfakcjonującego życia intymne-
go. Pacjentki biorące udział w badaniu oceniały swoje zadowole-
nie z życia seksualnego (dobrostan seksualny) na poziomie 63,25. 
Niektóre zaznaczały rubrykę „nie dotyczy” w odpowiedzi na py-
tania dotyczące własnej atrakcyjności w kontekście seksualnym. 
Zagadnienie to wymaga dalszych badań z udziałem psychologów, 
by dotrzeć do istoty problemu i dokładnie ocenić, co może być 
przyczyną takich postaw. 

modelowanie płata celem uformowania wyniosłości piersiowej. 
Rekonstrukcje brodawki i tatuowanie otoczki były wykonywane 
jako oddzielna procedura w znieczuleniu miejscowym kilka mie-
sięcy po odtworzeniu piersi. 

obliczenia StatyStyczne

W celu wykluczenia ewentualnego wpływu wywieranego na wyni-
ki przez wiek chorych, ich wykształcenie lub czas po mastektomii 
sprawdzono korelację między tymi zmiennymi a wartościami z od-
powiedzi na poszczególne pytania. Normalność rozkładów anali-
zowanych zmiennych oceniano testem Shapiro-Wilka. Kierunek i 
siłę korelacji pomiędzy parami zmiennych oceniano w oparciu o 
wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona (r) lub współ-
czynnika korelacji rang Spearmana (R). Istotność różnic między-
grupowych w wartościach zmiennych zależnych weryfikowano 
przy użyciu testu t-Studenta dla zmiennych niepowiązanych lub 
testu U Manna-Whitneya. Wszystkie obliczenia statystyczne wy-
konano przy użyciu oprogramowania Statistica 10 (StatSoft, USA), 
jako próg istotności statystycznej przyjmując wartość p ≤ 0,05.

wyniki

Do badania zakwalifikowano 20 pacjentek w wieku od 36 do 65 lat. 
Wszystkie chore operowane były przez pierwszego autora pracy. 
W badanej grupie 95% przebyło chemioterapię, a 75% radiotera-
pię (tab. I). Rekonstrukcje kompleksu brodawka–otoczka (KBO) 
wykonano u 5 pacjentek. 

Zmienne „Wiek”, „Zadowolenie z piersi”, „Dobrostan seksualny”, 
„Zadowolenie z klatki piersiowej” oraz „Zadowolenie z brzucha” 
miały rozkład normalny. Rozkłady pozostałych zmiennych odbie-
gały od normalnego. Nie stwierdzono statystycznie znamiennych 
korelacji pomiędzy wiekiem pacjentek a wynikami badania kwe-
stionariuszowego. Wraz z wiekiem kobiet wzrastał poziom zado-
wolenia z klatki piersiowej, pozostając jednak na pograniczu istot-
ności statystycznej (R: 0,417; r: 0,105; p: 0,067). Nie stwierdzono 
również statystycznie znamiennych korelacji pomiędzy czasem 
od mastektomii a wynikami kwestionariusza. Wraz z czasem od 
mastektomii wzrastał jedynie poziom zadowolenia z persone-
lu, pozostając jednak na pograniczu istotności statystycznej (R: 
0,422; p: 0,064). Nie stwierdzono także statystycznie znamiennych 
różnic w wynikach badania kwestionariuszowego uzyskanych w 
grupie pacjentek z wykształceniem wyższym i innym niż wyższe 
(najczęściej średnim).

Wszystkie chore prawidłowo wypełniły przed- i pooperacyjne 
moduły ankiety. Najniżej oceniono dobrostan seksualny. Najwy-

tab. i.  Dane demograficzne badanej grupy.

wartość zakreS Mediana Sd

liczba pacjentek 20 36–65 46 8,321658489

strona operowana (L/P) 11/9

rodzaj rekonstrukcji DIEP/SIEA 17/3

chemioterapia/radioterapia 19 (95%)/15 (75%)

czas hospitalizacji (doby) 8–12 9 0,852241626

czas od mastektomii (miesiące) 11–250 23,5 56,9888955
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ki przedstawione w innych badaniach oceniających długotrwały 
efekt rekonstrukcji przemawiają na korzyść rekonstrukcji tkankami 
własnymi [6]. Zadowolenie z piersi odtworzonych implantem mie-
rzone kwestionariuszem BREAST-Q oceniane bywa na poziomie 
65,51 [14]. Możliwość zestawiania danych uzyskanych z różnych 
ośrodków wykonujących rekonstrukcje piersi pokazuje użytecz-
ność kwestionariusza BREAST-Q. Pozwala także na porównanie 
wyników leczenia małych i dużych grup chorych oraz na wycią-
ganie szerszych wniosków dotyczących przydatności poszczegól-
nych metod rekonstrukcyjnych.

Obecne opracowanie stanowi prawdopodobnie pierwszą w Pol-
sce próbę wykorzystania kwestionariusza BREAST-Q do oceny 
rekonstrukcji piersi płatem DIEP/SIEA. Dokonanie pełnej oceny 
tej procedury w całym kraju wymagałoby przeprowadzenia badań 
na większej grupie pacjentek i w kilku ośrodkach. Pozwoliłoby to 
na bardziej miarodajną ocenę potrzeb. 

Porównanie wyników różnych sposobów rekonstrukcji w odnie-
sieniu do poprawy jakości życia chorych może być przydatne dla 
płatnika i stanowić instrument pomocny w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących poziomu refundacji poszczególnych procedur 
rekonstrukcyjnych. Mikrochirurgiczna rekonstrukcja piersi wol-
nym płatem z brzucha (DIEP) to złożona i wielogodzinna proce-
dura wymagająca specjalistycznych instrumentów i sprzętu, kil-
kuosobowego zespołu operacyjnego i kilkudniowej hospitalizacji. 
Obecnie jest ona wyceniona (tak samo jak rekonstrukcje z użyciem 
implantu) na zaledwie 5138 zł.

wnioSki

Kwestionariusz BREAST-Q stanowi przydatne narzędzie do oceny 
zadowolenia pacjentek z przeprowadzonej rekonstrukcji piersi. W 
dzisiejszych czasach decyzje dotyczące sposobu przeprowadzanej 
rekonstrukcji podejmuje chirurg rekonstrukcyjny wraz z pacjen-
tem. Dane uzyskane z ankiet pozwalają na lepsze zrozumienie po-
trzeb chorych i precyzyjne dostosowanie sposobu rekonstrukcji 
do indywidualnych potrzeb. Ciekawe mogłoby być porównanie 
wyników zbieranych za pomocą opisywanego kwestionariusza po-
zyskiwanych w różnych ośrodkach zajmujących się rekonstrukcją 
piersi tkankami własnymi w Polsce.

Zadowolenie z klatki piersiowej to moduł oceniający głównie dole-
gliwości bólowe oraz dyskomfort płynący z klatki piersiowej, żeber 
i kończyny górnej. W badanej grupie uzyskano wynik 75. Obec-
ność miejscowych zwłóknień po radioterapii w tkankach otacza-
jących odtworzoną wyniosłość może być przyczyną zaniżonego 
zadowolenia. Satysfakcję z wyglądu brzucha oceniono na 71,85. 
Należy zaznaczyć, że rekonstrukcja piersi tkankami z brzucha nie-
sie często dodatkowe korzyści estetyczne. Jest to szczególnie wi-
doczne u kobiet, które mają za sobą wiele porodów, cięcie cesar-
skie lub operacje w zakresie jamy brzusznej. Abdominoplastyka 
powoduje u nich naciągnięcie skóry brzucha, redystrybucję tkanek 
w podbrzuszu oraz zwężenie tułowia między żebrami a miedni-
cą widoczne w płaszczyźnie strzałkowej (w tak zwanej talii). W 
tym kontekście jednak stosunkowo niskie zadowolenie z wyglą-
du brzucha może nie mieć związku z oceną własnej seksualności. 

Brodawki w badanej grupie zrekonstruowano u 5 pacjentek w 
kolejnym etapie leczenia. Zabieg przeprowadzano w znieczule-
niu miejscowym z wykorzystaniem miejscowej plastyki płatem w 
kształcie gwiazdy. Następnie otoczka była rekonstruowana poza 
kliniką, w zakładzie zajmującym się mikropigmentacją (ryc. 2). 
Wynik na poziomie 90 pokazuje, że ta dodatkowa i niewielka pro-
cedura daje znacznie zwiększony poziom satysfakcji. Tym bardziej 
zastanawia, dlaczego pomimo zachęt ze strony operatora podczas 
wizyt kontrolnych tylko niewielki odsetek pacjentek decydował się 
na odtworzenie kompleksu KBO. 

Zadowolenie z informacji otrzymanej przed rekonstrukcją kształ-
towało się na poziomie 76,75. Może to wskazywać na potrzebę 
kilkakrotnych konsultacji przed operacją. Procedura jest złożona, 
wiele zagadnień wymaga szczegółowego omówienia, a towarzy-
szące wizycie emocje mogą wpływać na trudniejsze przyswajanie i 
zapamiętywanie informacji. W badanej grupie zadowolenie z ope-
rującego i konsultującego chirurga wyniosło 94,75, zadowolenie 
z personelu medycznego zaangażowanego w leczenie – 92,3. Po-
zyskane informacje służą chirurgowi plastykowi zajmującemu się 
rekonstrukcją do oceny swojej pracy i zespołu operującego. Po-
zwalają na głębsze zrozumienie potrzeb i lepsze doradzanie ko-
lejnym pacjentkom podczas konsultacji [8].

Należy podkreślić wysoką ocenę metody  DIEP/SIEA. Zadowo-
lenie ze zrekonstruowanej piersi wynosiło średnio 73,1. Statysty-
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