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William Stewart Halsted (1852 - 1922) 



• gruczoł piersiowy 

• regionalne węzły chłonne  
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Zakres  choroby   





Po  BCS   radioterapia (boost) na obszar pierwotny nowotworu 

Wł.prof. A. Niwińska 
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Limfoscyntygrafia 
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Węzeł wartowniczy 



 

KNPChR 

CO-I 

 



 

KNPChR 

CO-I 

 



 

KNPChR 

CO-I 

 



• gruczoł piersiowy 

• regionalne węzły chłonne  

Zakres  leczenia  chirurgicznego 





• gruczoł piersiowy 

• zabieg oszczędzający 

• amputacja piersi (+/- rekonstrukcja) 

 

• regionalne węzły chłonne  

• biopsja węzłów  wartowniczych 

• limfadenektomia 

Zakres  leczenia chirurgicznego   
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w procesie decyzyjno-
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Biopsja gruboigłowa - badanie histopatologiczne  



MT  vs  BCT   
- Francja  lata 2001-2010  

Ann Surg Oncol. 2015 Oct;22(11):3504-11. 



Konsensus PTChO 



Konsensus PTChO 



operacja 

oszczędzająca 





OPERACJE  ONKOPLASTYCZNE  



Operacje  onkoplastyczne  
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IMRT 



Chore na wczesnego raka piersi 

z gorzej rokującym podtypem 

biologicznym (TNBC / HER2+) 

Chore 

na wczesnego raka piersi 

Chore na raka piersi 

zaawansowanego miejscowo 

LECZENIE PRZEDOPERACYJNE 
U  jakich chorych należy rozważyć leczenie przedoperacyjne? 

• Pierwotnie 
niekwalifikujące się do 
leczenia chirurgicznego 

• Leczenie indukcyjne 

• Potencjalnie możliwy zabieg 
operacyjny 

• Down staging w celu 
wykonania zabiegu 
oszczędzającego BCT 

• Potencjalnie możliwy zabieg 
operacyjny 

• ????? 

POPRAWA ODLEGŁYCH WYNIKÓW LECZENIA              

DFS, OS 



Mastektomia vs BCT  - po NEC 





W Polsce wykonuje się 

 

BCT  u  50%   leczonych kobiet 



MT  vs  BCT   
- Francja  lata 2001-2010  

Ann Surg Oncol. 2015 Oct;22(11):3504-11. 



MT vs  BCT 



Postępowanie  chirurgiczne  zmniejszające  
ryzyko  wystąpienia  raka  piersi: 

 

A. kobiety z mutacjami i/lub rodzinnym  

 występowaniem    raka piersi  

 

B. kobiety, u których wystąpił sporadyczny rak 

piersi  



Korzyść z wykonania mastektomii 

De Felice, Ann Surg. Oncol. 2015 4 lata FU 



CPM -  wpływ na OS  

Różnice w przeżyciach  

 

 0,08 – 0,59  roku 

 

Różnice przeżycia 20 lat  

 

0,36 – 0, 94 % 

 



Uwagi: 
procedura profilaktycznej mastektomii, u kobiet z mutacjami 
i/lub rodzinnym występowaniem  raka piersi jest postępowaniem 
zalecanym, mającym podstawy onkologiczne, niestety nie 
znajduje się w katalogu  świadczeń  refundowanych NFZ  

profilaktyczna drugostronna mastektomia nie wynika ze 
wskazań onkologicznych lecz jest  decyzją chorej  wypływającą 
z jej przekonań a nie stosownej wiedzy medycznej  



postępowanie u kobiet po  
    

MASTEKTOMII 



Rekonstrukcja  ekspander/proteza 







Foto. S. Mazur 

Mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją  -TRAM 











NSM – mastektomia z zaoszczędzeniem  
kompleksu brodawka-otoczka i skóry 
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Zadowolenie z efektu kosmetycznego 

operacji 

Typ 
operacji 

zadowolenie 

bardzo duże przeciętne niewielkie niezadowolona 

Mastektomia 
(n=202) 

25% 48% 21% 6% 

Rekonstrukcja 
(n=121) 

42% 38% 17% 3% 

Szerokie 
wycięcie 
(n=254) 

61% 29% 8% 1% 



Ocena atrakcyjności seksualnej po operacji 

Typ 
operacji 

zmiana w ocenie atrakcyjności seksualnej 

bez zmian niewielkie 
 

znaczne  bardzo duże 

Mastektomia 
(n=202) 

6% 26% 39% 29% 

Rekonstrukcja 
(n=121) 

31% 44% 20% 5% 

Szerokie 
wycięcie 
(n=254) 
 

44% 38% 14% 4% 



Ocena atrakcyjności seksualnej po operacji 

Typ 
operacji 

zmiana w ocenie atrakcyjności seksualnej 

bez zmian niewielkie 
 

znaczne  bardzo duże 

Mastektomia 
(n=202) 

32% 39% 29% 

Rekonstrukcja 
(n=121) 

31% 44% 20% 5% 

Szerokie 
wycięcie 
(n=254) 
 

82% 14% 4% 



BCT  >   MT     pT1-2pN1     
1998 - 2008 

n=132 149 chorych;  BCT -70%, MT -27%, MT+XRT -3% 
10 OS 

 

96% 

 

90% 



       „….od  mastektomii  do  operacji oszczędzającej……” 
 

dzieli nas nie tylko  120 lat,  jakie upłynęło od operacji Halsteda 



 
 

……ale, cały bagaż doświadczeń, które pozwalają lekarzowi doradzić 
wybór terapii najlepiej dostosowanej do biologicznego profilu guza i 

preferencji pacjentki……. 

 
 

 



 
 
  

 

Mastektomia czy leczenie oszczędzające ? 

 

 

• Zgodnie z wytycznymi „Konsensusu PTChO” , w 

pierwszej kolejności rozważamy wykonanie leczenia  

oszczędzającego 

 
• Decyzja zależy od  pacjentki 



Dziękuję za uwagę 
 


