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Ocena efektu estetycznego operacji oszczędzającej w raku piersi metodą analizy 

grafiki komputerowej oraz poziomem satysfakcji chorych 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet, jest 

także najczęstszą przyczyną zgonów w tej grupie. Każdego roku odnotowuje się wzrost liczby 

zachorowań. Leczenie oszczędzające pierś obejmujące usunięcie guza z marginesem 

zdrowych tkanek i/lub węzłów chłonnych pachy, skojarzone z radioterapią, wiąże się 

z podobnymi wynikami odległymi, zarówno, w sytuacji nawrotów miejscowych, czasu 

wolnego od choroby oraz całkowitej przeżywalności, jak w przypadku mastektomii. Główną 

przesłanką wykonania operacji oszczędzających jest możliwość uzyskania zadawalającego 

wyniku estetycznego. Istnieje jednak wiele czynników mogących zniweczyć uzyskane efekty. 

Głównym celem niniejszej pracy była ocena efektu estetycznego piersi kobiet 

poddanych operacji oszczędzającej z powodu raka piersi oraz poziomu satysfakcji pacjentek 

z wyników leczenia. 

Określono następujący główny problem badawczy: Jak przedstawia się efekt 

estetyczny operacji oszczędzających w raku piersi i jaki jest poziom satysfakcji pacjentek 

leczonych tą metodą?  

Planując badania własne skonstruowano kilka szczegółowych celów podjętych badań 

bezpośrednio nawiązujących do głównego celu pracy. Zostały one zawarte w następujących 

pytaniach badawczych: 

1. Czy istnieje związek między oceną obiektywną efektu estetycznego operacji 

oszczędzającej w raku piersi a samooceną wyglądu piersi pacjentek, poziomem ich 

satysfakcji z efektów operacji oraz jakością życia związaną ze zdrowiem? 

2. Czy istnieje związek między samooceną wyglądu piersi pacjentek po operacji 

oszczędzającej z powodu raka piersi a poziomem ich satysfakcji z efektu estetycznego 

oraz jakością życia związaną ze zdrowiem? 

3. Czy obiektywne oceny efektu estetycznego, samoocena wyglądu piersi pacjentek, 

poziom satysfakcji kobiet po operacji oszczędzającej raka piersi i jakość życia 

związana ze zdrowiem różnią się w obserwacji podłużnej w poszczególnych okresach 

badania (w 3, 6 i 12 miesiącu po operacji)? 

4. Czy istnieje związek obiektywnej oceny efektu estetycznego, samooceny wyglądu 

piersi, poziomu satysfakcji kobiet po operacji oszczędzającej w raku piersi i jakości 

życia związanej ze zdrowiem w poszczególnych etapach obserwacji z rozległością 

zabiegu w obrębie regionalnych węzłów chłonnych? 



5. Czy istnieje związek obiektywnej oceny efektu estetycznego, samooceny wyglądu 

piersi, poziomu satysfakcji kobiet po operacji oszczędzającej w raku piersi i jakości 

życia związanej ze zdrowiem w poszczególnych etapach obserwacji z przebyciem 

radioterapii uzupełniającej? 

6. Jakie czynniki (związane z pacjentem, zmianą pierwotną oraz terapią uzupełniającą) 

mają związek z obiektywną oceną efektu estetycznego u kobiet po operacji 

oszczędzającej raka piersi w poszczególnych okrasach obserwacji? 

 

Badanie obserwacyjne podłużne przeprowadzone zostało w grupie kobiet z rakiem 

piersi. Schemat badania podłużnego obejmował 4 etapy: badanie dzień przed zabiegiem 

operacyjnym, oraz podczas badań kontrolnych w 3, 6 i 12 miesiącu po zabiegu operacyjnym. 

W badaniach wykorzystano następujące metody:  

 metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietowania dla pozyskania danych od 

pacjentek na temat satysfakcji z efektu estetycznego oraz jakości życia związanej ze 

zdrowiem w aspekcie funkcjonowania psychosocjalnego oraz fizycznego, 

wykorzystując narzędzie badawcze Breast-QTM oraz 4-stopniową skalę Harris’a 

dotyczącą samooceny wyglądu piersi. 

 metodę analizy grafiki komputerowej z techniką ilościową opartą o weryfikację 

i ocenę zdjęć piersi pacjentek w systemie BCCT.core. 

 analizy dokumentacji medycznej, z techniką ilościową wykorzystano w analizie 

danych klinicznych zawartych w dokumentacji pacjentek. 

Ocenę obiektywną efektu estetycznego uzyskano stosując oprogramowanie 

komputerowe BCCT.core. Program jest narzędziem zaprojektowanym do szybkiej, 

obiektywnej oceny efektu estetycznego na podstawie zdjęć piersi pacjentek. Program 

dokonuje oceny wyglądu piersi analizując różnicę w symetrii piersi, czy kolorze skóry, 

uwzględniając widoczność blizn pooperacyjnych. Fotografie piersi wykonano lustrzanką 

cyfrową Sony SLT-A58. 

Do określenia samooceny efektu estetycznego operacji oszczędzającej przez pacjentki 

użyto 4 stopniowej skali Harvard aut. J.R. Harris i in. określającej wygląd piersi w zakresie: 

znakomitym, dobrym, dostatecznym oraz złym. 

Do oceny satysfakcji pacjentek z efektu estetycznego zastosowano kwestionariusz 

standaryzowany Breast–Q autorstwa: A.L. Pusic, S. Cano, A. Klassen. 

Zebrany materiał został poddany obróbce statystycznej. Analizę statystyczną 

przeprowadzono z wykorzystaniem estymacji przedziałowej i testów: U Manna-Whitneya 



przy porównaniu dwu grup zmiennych niezależnych; Testu Kruskala-Wallisa przy 

porównaniu wielu grup zmiennych niezależnych; testu Wilcoxona przy porównaniu dwu prób 

zmiennych zależnych; testu Anova Friedmana przy porównaniu wielu prób zmiennych 

zależnych. Badanie związku między mierzonymi zmiennymi wyrażonymi w skali 

porządkowej oparto o współczynnik Korelacji rang Spearmana. Istotność zależności 

pomiędzy badanymi cechami stwierdzano przy poziomie p<0,05. Opracowanie wyników 

badań wykonano z wykorzystaniem programu „STATISTICA 13,1”. 

Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na 

realizację projektu badania (Uchwała Komisji Bioetycznej numer KE-0254/240/2014). 

Do ostatecznej analizy statystycznej zakwalifikowano wyniki obserwacji dotyczących 

91 pacjentek z rakiem piersi poddanych leczeniu oszczędzającemu. W przypadku 8 pacjentek 

z uwagi na konieczność zmiany postępowania terapeutycznego bądź rezygnacji na ostatnim 

etapie badania nie dokonano obserwacji po 12 miesiącach od leczenia oszczędzającego. 

Wniosek główny: 

W badanej grupie zastosowanie operacji oszczędzającej zapewniło znaczny poziom 

satysfakcji pacjentek z dobrym efektem estetycznym nawet po przebyciu radioterapii. 

Wnioski szczegółowe do badań: 

1. Obiektywna ocena efektu estetycznego piersi po leczeniu oszczędzającym była 

dodatnio skorelowana z samooceną pacjentek z wyglądu piersi na wszystkich etapach 

badań po operacji. Wyższe obiektywne oceny efektu estetycznego korelowały 

z wyższą samooceną wyglądu piersi pacjentek. Wykazano dodatnią korelację między 

wynikiem w zakresie oceny obiektywnej a satysfakcją z efektu estetycznego po 

3 miesiącach a także po 6 miesiącach od operacji. Nie wykazano związku między 

oceną obiektywną a poziomem jakości życia w aspekcie funkcjonowania 

psychosocjalnego i fizycznego. 

2. Samoocena wyglądu piersi pacjentek była dodatnio skorelowana z poziomem 

satysfakcji pacjentek z efektu estetycznego operacji oszczędzającej raka piersi na 

wszystkich etapach obserwacji pooperacyjnych. Jakość życia pacjentek w aspekcie 

funkcjonowania psychosocjalnego i fizycznego była dodatnio skorelowana 

z samooceną wyglądu piersi pacjentek w 6 miesiącu po operacji. 

3. Oceny obiektywne efektu estetycznego operacji oszczędzającej pierś (BCCT.core) 

otrzymane po 3, 6 oraz 12 miesiącach były zbliżone (brak istotnych różnic). 

Samooceny wyglądu piersi dokonywane przez pacjentki operowane z powodu raka 



piersi po 3, 6 i 12 miesiącach od operacji znamiennie różniły się. Pacjentki, 

najwyższych ocen w zakresie wyglądu piersi, dokonywały po 3 miesiącach po 

operacji. Poziom satysfakcji pacjentek z efektów operacji (wg Breast-Q) oraz jakości 

życia związanej ze zdrowiem nie różnił się znamiennie na wszystkich etapach 

obserwacji pooperacyjnych.  

4. Zastosowanie limfadenektomii pachowej nie miało istotnego związku z obiektywną 

oceną efektu estetycznego operacji oszczędzającej oraz samooceną pacjentek. Poziom 

satysfakcji pacjentek z efektu estetycznego uzyskany po 12 miesiącach od operacji 

oraz poziom jakości życia w aspekcie funkcjonowania psychosocjalnego w 3 i 12 

miesiącu po operacji był znamiennie wyższy wśród kobiet, u których zabieg 

ograniczał się do biopsji węzła wartowniczego. Jakość życia w aspekcie 

funkcjonowania fizycznego była istotnie wyższa wśród pacjentek, które przeszły 

biopsję węzła wartowniczego na wszystkich etapach badań. 

5. Zastosowanie radioterapii nie różnicowało obiektywnych ocen efektu estetycznego 

oraz poziomu satysfakcji chorych z wyników leczenia. Przebycie radioterapii obniżyło 

znamiennie poziom samooceny pacjentek w zakresie wyglądu piersi w 3 oraz 

6 miesiącu po operacji. Przebycie tej formy leczenia istotnie obniżyło jakość życia 

pacjentek operowanych z powodu raka piersi w aspekcie funkcjonowania fizycznego. 

6. Czynniki, które różnicowały wyniki obiektywnej oceny efektu estetycznego operacji 

oszczędzającej w raku piersi na wszystkich etapach obserwacji to wiek oraz objętość 

usuniętej tkanki gruczołowej wraz ze zmianą pierwotną. Wykazano także różnice 

w uzyskanych obiektywnych ocenach efektu estetycznego względem objętości guza, 

masy ciała pacjentki oraz wskaźnika BMI. 

Słowa kluczowe: nowotwory sutka; chirurgiczne leczenie oszczędzające; satysfakcja 

pacjenta; jakość życia; BCCT.core; Breast-Q. 


