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STRESZCZENIE:    Program kontroli po leczeniu radykalnym stanowi niezbędny element kompleksowej opieki nad chorymi z rakiem piersi. 

  Z uwagi na fakt, że jest to najczęstszy nowotwór u kobiet w Polsce i na świecie, prawidłowo prowadzony follow-up ma istotne 
znaczenie nie tylko w wymiarze klinicznym, lecz także ekonomicznym. 

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono najbardziej aktualne zalecenia dotyczące programu kontroli w tej grupie chorych. 
Jego podstawowym celem jest wczesne wykrycie wznowy miejscowej lub raka drugiej piersi, obserwacja późnych powikłań 
po leczeniu, a także stworzenie wielodyscyplinarnej infrastruktury, która pozwala na zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby i 
zminimalizowanie następstw fizycznych, psychicznych i społecznych związanych z przebytym leczeniem.
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ABSTRACT:   A follow-up assessment plan after radical treatment is a part of a comprehensive approach to treating patients with breast can-
cer. Because breast cancer is the most frequent cancer both worldwide and in Poland, adequate follow-up is important not only 
for patients but also for economic reasons. 

  Herein, we review current recommendations for follow-up assessments in patients with breast cancer. The main aim of such as-
sessment is detection of early recurrence or tumor presence in the other breast, observation of long-term treatment complica-
tions, and creation of multidisciplinary infrastructure that will allow to reduce the risk of recurrence and alleviate physical, men-
tal, and social consequences of treatment. 
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W 2010 roku American Society of Clinical Oncology (ASCO) opra-
cowało listę pięciu najważniejszych i najbardziej kosztochłonnych 
praktyk w onkologii (tzw. Top Five), które są stosowane powszech-
nie pomimo braku udowodnionych korzyści i wpływu na jakość 
opieki medycznej [1, 2]. Jedną z nich okazało się nieprzestrzeganie 
zasad programu kontroli w przypadku chorych z rakiem piersi.

Analiza ankiet przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych 
w grupie lekarzy o specjalności onkologicznej pokazała, że 20–40% 
z nich zleca dodatkowe badania, będące poza standardem kontro-
li [3–5]. W Polsce nie ma takich statystyk, ale można przyjąć, że 
jest podobnie. Odpowiedzialność za program kontroli spoczywa 
na ośrodku leczącym i strukturze organizacyjnej służby zdrowia 
w naszym kraju, jest dzielona pomiędzy placówki onkologiczne 
i chirurgiczne.

Rak piersi stanowi istotny problem społeczny, jest bowiem najczęst-
szym nowotworem złośliwym u kobiet, zarówno w Polsce, jak i na 
świecie. Rosnąca zachorowalność przy utrzymującej się od kilku 
lat na stałym poziomie umieralności [6] świadczy jednak o tym, że 
coraz skuteczniej potrafimy go leczyć. Obecnie odsetek 5-letnich 
przeżyć w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodnich 
jest szacowany na 85%, a 10-letnich na 70% [7, 8]. W Polsce war-
tości te są o około 10% niższe [7], przy czym największy wpływ 

na rokowanie ma stopień zaawansowania choroby w momencie 
jej rozpoznania. Całkowite ryzyko wznowy dla chorych leczonych 
w sposób radykalny wynosi około 10% [9]. W ciągu pierwszych 5 
lat występuje ponad 80% wszystkich nawrotów, najwięcej w dru-
gim roku od diagnozy [10]. Należy jednak zaznaczyć, że w wielu 
przypadkach nie można jednoznacznie określić, czy mamy do czy-
nienia ze wznową usuniętego uprzednio nowotworu, czy też z cał-
kowicie nowym nowotworem umiejscowionym w tej samej piersi. 
W przypadku raka piersi dość wyjątkowe w onkologii jest zjawi-
sko pojawiania się wznowy miejscowej lub systemowej w okresie 
powyżej 10–20 lat od zachorowania, zwłaszcza w odniesieniu do 
nowotworów z dodatnim statusem receptorowym estrogenowo-
-progesteronowym. 

Z tego też względu program kontroli chorych po leczeniu rady-
kalnym powinien być realizowany do końca życia. Jego zasadni-
czym celem jest wczesne wykrycie wznowy miejscowej i/lub no-
wego nowotworu tej samej albo drugiej piersi. Istotne znaczenie 
ma również obserwacja późnych powikłań po leczeniu, takich jak 
przedwczesna menopauza, osteoporoza, nowotwory wtórne czy 
choroby układu krążenia. Okres tzw. follow-up powinien być oka-
zją do zachęcania chorych do kontynuacji leczenia hormonalne-
go, gdyż wraz z upływem czasu zmniejsza się poziom lęku, a tym 
samym spada motywacja do stosowania przewlekłej terapii. Re-
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gularnie, co 12 miesięcy (II, A), szczególnie w przypadku rozpo-
znania raka zrazikowego [11].

Rezonans magnetyczny (MR) jest rutynowo niezalecany. Znajdu-
je jednak zastosowanie w programie kontroli u kobiet młodych, 
w przypadkach tzw. gęstych piersi, u pacjentek ze stwierdzoną mu-
tacją genu BRCA1/2 lub TP53 [16, 17] czy u chorych po zabiegach 
rekonstrukcyjnych. W sytuacji podejrzenia utraty integralności 
implantu jest również badaniem z wyboru [18].

Nieodłącznym elementem kontroli onkologicznej jest wykony-
wane raz w roku badanie ginekologiczne. U chorych z zachowa-
ną macicą leczonych uzupełniająco tamoksyfenem z uwagi na 
zwiększone ryzyko wystąpienia raka endometrium powinno ono 
również obejmować USG przezpochwowe (V, A). Dopuszczalne 
jest wydłużenie odstępu między kolejnymi badaniami wyłącznie 
u kobiet po usunięciu narządu rodnego.

W trakcie leczenia inhibitorami aromatazy zaleca się regularną oce-
nę gęstości kości (densytometrię), uzupełnianie niedoborów wapnia 
i witaminy D3 (I, A). Szczególnie należy zwrócić uwagę na zwiększo-
ne ryzyko osteopenii u kobiet po 65. roku życia, palących papiero-
sy, z BMI (body mass index) poniżej 18, nadużywających alkoholu 
i wykazujących zmniejszoną aktywność fizyczną. Aktualne wytyczne 
ASCO poszerzają wskazania do badań densytometrycznych w gru-
pie kobiet leczonych uzupełniająco tamoksyfenem i/lub analogami 
GnRH, a także tych, u których wskutek chemioterapii doszło do 
wystąpienia przedwczesnej menopauzy. Interwał czasowy między 
badaniami powinien wynosić 1–2 lata i jest ustalany w zależności 
od indywidualnego ryzyka osteopenii [12]. Ze względu na poten-
cjalne skutki uboczne terapii hormonalnej w tej grupie chorych na-
leży również kontrolować lipidogram (V, B). Rekomendacje ESMO 
odnoszą się dodatkowo do stosowania hormonalnej terapii zastęp-
czej. Jest ona przeciwwskazana z uwagi na fakt, że estrogen i pro-
gestagen wyraźnie zwiększają ryzyko nawrotu choroby (I, A) [19].

gularne wizyty kontrolne powinny również uwzględniać porad-
nictwo psychologiczne i socjologiczne, dzięki którym chora może 
w pełni powrócić do zdrowia [11]. Dostarczane w efekcie kontroli 
dane mogą z kolei służyć do oceny wyników leczenia w poszcze-
gólnych ośrodkach. 

W świetle aktualnej wiedzy program kontroli kobiet z rakiem piersi 
zależy od stopnia zaawansowania choroby. U chorych leczonych 
paliatywnie jest ściśle związany z efektami zastosowanej terapii 
i powinien być prowadzony według indywidualnych wskazań. 
W przypadku chorych leczonych radykalnie obowiązują wytyczne 
międzynarodowe, opublikowane m.in. w 2015 roku przez Ameri-
can Society of Clinical Oncology (ASCO) i European Society for 
Medical Oncology (ESMO) [11, 12].

Podstawowym elementem kontroli jest regularne i szczegółowe 
badanie podmiotowe i przedmiotowe. W ciągu pierwszych 2 lat 
od rozpoznania powinno być ono przeprowadzane rutynowo, 
co 3–4 miesiące. Przez kolejne 3 lata co 6 miesięcy, a po upływie 
5 lat od diagnozy raz w roku (siła zaleceń V, A – tabela I) [11]. 
Według ASCO okres częstszych wizyt obejmuje 3 pierwsze lata, 
w trakcie następnych dwóch kontrole powinny odbywać się co 
pół roku [12].

Podczas wizyty lekarskiej należy zachęcać pacjentki do systema-
tycznego, comiesięcznego samobadania i edukować w zakresie 
rozpoznawania nawrotu choroby. Bardzo istotne jest zwrócenie 
w tym okresie uwagi na aspekty genetyczne i w uzasadnionych 
przypadkach skierowanie chorej do dalszych badań. Testy i po-
radnictwo genetyczne są wskazane w przypadkach: rozpoznania 
raka jajnika u pacjentki lub jej krewnych pierwszego bądź drugiego 
stopnia, wystąpienia raka piersi przed 50. rokiem życia u krewnej 
pierwszego stopnia lub co najmniej dwóch zachorowań na raka 
piersi u krewnych pierwszego lub drugiego stopnia niezależnie od 
wieku, wreszcie rozpoznania w rodzinie obustronnego raka pier-
si lub raka piersi u mężczyzny [11]. Zgodnie z rekomendacjami 
ASCO badaniami genetycznymi powinny być dodatkowo objęte 
wszystkie chore z potrójnie ujemnym rakiem piersi, zdiagnozo-
wanym przed 60. rokiem życia [12].

W ostatnich latach coraz większą wagę w czasie kontroli onkolo-
gicznej przywiązuje się do promowania zdrowego stylu życia, ak-
tywności fizycznej (II, B), a u kobiet otyłych prowadzi się porad-
nictwo dietetyczne, dzięki któremu można znormalizować masę 
ciała (III, B) [14, 15].

Chore powinny mieć również zapewniony nieograniczony dostęp 
do rehabilitacji i usług, które pozwalają zminimalizować następ-
stwa fizyczne, psychiczne i społeczne leczenia raka piersi. Pod-
stawowym celem propagowanej fizykoterapii jest profilaktyka 
obrzęku limfatycznego, przywrócenie pełnej sprawności rucho-
wej kończyny górnej i korekcja wad postawy występujących po 
zabiegu mastektomii. 

W trakcie kontroli onkologicznej obowiązuje wykonywanie mam-
mografii raz w roku (II, A), przy czym w przypadku chorych le-
czonych w sposób oszczędzający pierwsze badanie powinno być 
przeprowadzone po 6 miesiącach od zakończenia radioterapii. 
Rekomendacje ASCO nie precyzują zasadności wykonywania 
rutynowo badania ultrasonograficznego (USG) piersi, natomiast 
według wytycznych ESMO powinno ono być przeprowadzane re-

Tab. I. Siła zaleceń i stopnie rekomendacji wytycznych [13]

POZIOM ISTOTNOŚCI DOWODÓW MEDYCZNYCH

I
dowody oparte na przynajmniej jednym dużym, kontrolowanym 
i randomizowanym badaniu klinicznym lub metaanalizie jednorodnych 
badań randomizowanych

II dowody oparte na małych randomizowanych badaniach lub 
metaanalizie niejednorodnych badań randomizowanych

III dowody oparte na prospektywnych badaniach kohortowych

IV dowody oparte na retrospektywnych badaniach kohortowych lub 
badaniach przypadek-grupa kontrolna (case-control study)

V dowody oparte na badaniach bez grup kontrolnych, badaniach 
opisowych, opiniach ekspertów

SIŁA ZALECENIA

A silne zalecenie, udowodnione istotne korzyści kliniczne

B silne zalecenie, lecz z mniejszym stopniem pewności; prawdopodobnie 
słuszne w większości indywidualnych przypadków

C

średnia siła zalecenia; zalecenie może ulec zmianie po uzyskaniu 
bardziej wiarygodnych danych; prawdopodobnie słuszne, 
niewystarczające dowody skuteczności klinicznej, zalecenie 
fakultatywne

D słabe dowody przeciwko korzyściom klinicznym; zasadniczo 
nierekomendowane

E silne zalecenie; udowodniony brak skuteczności klinicznej; 
nierekomendowane w żadnym wypadku
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Ograniczenie liczby wykonywanych badań w trakcie programu 
kontroli onkologicznej dotyczy wyłącznie pacjentów asymptoma-
tycznych. Jest zrozumiałe, że w przypadku wystąpienia objawów 
klinicznych bądź stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu fizy-
kalnym należy niezwłocznie zlecić pogłębienie diagnostyki [11]. 

Być może w przyszłości program kontroli chorych po leczeniu 
radykalnym raka piersi zostanie zmodyfikowany i w zależności 
od np. podtypu molekularnego nowotworu będzie obowiązywał 
różny schemat postępowania. U chorych na raka piersi o bardziej 
niekorzystnym rokowniczo podtypie poszerzenie diagnostyki o no-
woczesne badania obrazowe typu PET-TK czy nawet PET-MR 
może wpłynąć na poprawę wyników leczenia. Trwają poszukiwa-
nia różnych czynników prognostycznych i predykcyjnych, które 
zwiększając ryzyko nawrotu choroby, pozwolą wyselekcjonować 
najbardziej zagrożoną grupę chorych. Obecnie zidentyfikowano 
11 genów sprzyjających wystąpieniu wznowy, jednak praktyczne 
zastosowanie tej wiedzy jest na razie znacznie ograniczone [25, 26]. 

Na zakończenie warto wspomnieć, że rekomendacje międzyna-
rodowe dopuszczają przejęcie programu kontroli przez przeszko-
lonych lekarzy rodzinnych po okresie 5 lat, a u kobiet z rakiem 
piersi w niskim stadium zaawansowania (guz o średnicy poniżej 
5 cm i mniej niż 4 zajęte węzły chłonne) już po roku od rozpo-
znania [11]. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, skutecz-
ność programu badań kontrolnych prowadzonych zarówno przez 
onkologów, jak i lekarzy rodzinnych jest porównywalna [27–29]. 
Rodzi się jednak pytanie: Czy system opieki zdrowotnej w Polsce 
jest gotowy na przyjęcie takiego rozwiązania? Obecnie z pewno-
ścią możemy odpowiedzieć, że nie. 

Podstawowe elementy programu kontroli u chorych z rakiem 
piersi po leczeniu radykalnym przedstawiono zbiorczo w tabeli II.

U bezobjawowych pacjentów w trakcie programu kontroli nie 
ma wskazań do rutynowego wykonywania dodatkowych badań 
laboratoryjnych i obrazowych w celu poszukiwania przerzutów 
odległych (I, A). Zbyteczne jest oznaczanie markerów (CA15.3, 
CA27.29, CEA, CA-125, antygenu MUC-1), wykonywanie RTG 
klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, scyntygrafii kośćca, tomo-
grafii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy badania PET. 
Jak pokazują liczne opracowania, wcześniejsze wykrycie wznowy 
systemowej w wyniku rozszerzonego zakresu badań nie wpływa 
bowiem na skuteczność leczenia ani długość i jakość życia cho-
rych [20–24]. 
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