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PŁODNOŚĆ A LECZENIE RAKA PIERSI 

✔ 15-20% przyp. raka piersi 
dotyczy kobiet będących 
przed menopauzą w chwili 
diagnozy

✔ ok. 7% z w/w to kobiety 
przed 40 rokiem życia

✔ częstość występowania 
raka piersi u młodych 
kobiet rośnie



  

PŁODNOŚĆ A LECZENIE RAKA PIERSI

✔ funkcje rozrodcze kobiety 
mogą zostać uszkodzone 
wskutek terapii 
p/nowotworowej, co zależy 
od:

- wieku kobiety w momencie diagnozy

- stosowania terapii potencjalnie 
toksycznej dla jajników

- czasu trwania leczenia 
onkologicznego

✔ w krajach rozwijających się 
kobiety obecnie odkładają 
decyzję o macierzyństwie (w 
USA prawie ¼ urodzeń 
pierwszego dziecka przypada na 
30-40 rż)

✔ badania obserwacyjne sugerują, 
że blisko 50% kobiet, które są 
radykalnie leczone z powodu 
raka piersi chce/próbuje zajść w 
ciążę

✔ tylko 10% kobiet, u których 
rozpoznano raka piersi przed 40 
rż, ma dziecko urodzone już po 
diagnozie   



  

PŁODNOŚĆ A LECZENIE RAKA PIERSI

✔ u zdrowej kobiety pula 
komórek jajowych ulega 
stałemu zmniejszaniu się 
wraz z wiekiem

✔ od 37 rż ponad 95% tych 
komórek obecnych w chwili 
narodzin, zaczyna wchodzić w 
fazę apoptozy

✔ od 40 rż zdolności rozrodcze 
stanowią już tylko 50% tego, 
co stwierdza się w 30 rż, z 3-
krotnie większym ryzykiem 
poronienia  

✔ większość kobiet, u których 
rozpoznaje się raka piersi w 
wieku przedmenopauzalnym 
ma =/> 35 lat → funkcje 
rozrodcze są już wyjściowo 
naturalnie upośledzone, a na 
to nakładają się dodatkowe 
czynniki – związane z rakiem i 
leczeniem 



  

RAK PIERSI U MŁODEJ KOBIETY

✔ chemioterapia po operacji z powodu raka 
piersi jest konieczna u większości młodych 
pacjentek, z uwagi na dotykające je najczęściej 
bardziej agresywne podtypy tego nowotworu

✔ 2/3 pacjentek przed 40 rż wymaga także poza 
chemioterapią, uzupełniającej hormonoterapii 
(może trwać nawet 10 lat!)  



  

WPŁYW CHEMOTERAPII NA PŁODNOŚĆ

✔ wszystkie cytostatyki uszkadzają rozwijające się pęcherzyki 
jajnikowe poprzez niszczenie komórek ziarnistych jajnika

✔ pozytywny efekt onkologiczny: ustanie miesiączkowania → 
redukcja ryzyka nawrotu i poprawa wskaźników przeżycia

✔ czynniki mające wpływ na ustanie miesiączkowania w 
czasie chemioterapii: 

- wiek pacjentki 

- dawka, rodzaj leku, ilość cykli z lekami alkilującymi, 
zwłaszcza cyklofosfamidem

- ekspozycja na leki z grup: antracyklin, taksoidów i 
pochodnych platyny 



  

WPŁYW CHEMOTERAPII NA PŁODNOŚĆ

✔ WIEK - > 40 rż ryzyko wystąpienia ustania 
miesiączkowania indukowanego chemioterapią jest 5x 
wyższe niż u młodszych kobiet

✔ CYKLOFOSFAMID – ma największe znaczenie jako 
czynnik uszkadzający jajniki

- 1 cykl CYKLOFOSFAMIDU w standardowych dawkach = 
zestarzenie się jajników o 3 lata

- pełne leczenie (12-16 tyg.) = o 10 lat!

✔ ANTRACYKLINY +/- TAKSOIDY → ustanie 
miesiączkowania dotyczy 17-93% kobiet



  

OCHRONA PŁODNOŚCI
- „ONCOFERTILITY”

Prof. Teresa K. Woodruff

 



  

„ONCOFERTILITY”

● dziedzina onkologii zajmująca się problematyką 
płodności u młodych chorych na nowotwory złośliwe 

● nierozerwalna współpraca onkologa  i innych 
specjalistów: endokrynologii, ginekologii, andrologii, 
neonatologii, pediatrii, psychoonkologii)

● jednoczesne skupienie się na leczeniu onkologicznym i 
zagrożeniu dla płodności jakie leczenie to ze sobą niesie

● istotna od momentu postawienia diagnozy u każdego 
młodego pacjenta 



  

OCHRONA PŁODNOŚCI
✔ zagadnienia dotyczące 

płodności powinny być 
poruszone z pacjentką przed 
rozpoczęciem leczenia 
onkologicznego

✔ dyskusja powinna wiązać się z 
daniem chorej czasu na 
przemyślenie poruszonej 
problematyki

✔ jeśli pacjentka jest w związku - 
w rozmowach tych powinien 
uczestniczyć parter

✔ wczesne skierowanie pacjentki 
do specjalisty zajmującego się 
rozrodem



  

OCHRONA PŁODNOŚCI

1) Czy pacjentka chce zachować płodność?

2) Czy pacjentka jest w wieku umożliwiającym 
działanie w zakresie ochrony płodności?

3) Czy leczenie onkologiczne musi być rozpoczęte 
natychmiast?

4) Czy pacjentka może być poddana stymulacji 
hormonalnej?

5) Czy pacjentka ma partnera?



  

METODY OCHRONY PŁODNOŚCI



  

CIĄŻA PO RAKU PIERSI

ciąża po leczeniu raka piersi nie pogarsza rokowania !
✔ meta-analiza 14 retrospektywnych badań oceniających wpływ ciąży na 

przeżycie u pacjentek leczonych z powodu raka piersi wykazała 41%  
redukcję  ryzyka zgonu u chorych, które po leczeniu zaszły w ciążę w 
porównaniu do pacjentek nigdy nie będących w ciąży od chwili diagnozy 
raka piersi 

✔ po uwzględnieniu tzw. „healthy mother effect” – nie stwierdzono różnić w 
przeżyciach

✔ wieloośrodkowe retrospektywne badanie oceniające wpływ ciąży na czas 
do progresji choroby, u kobiet po leczeniu hormonozależnego raka piersi  
(Azim i wsp.) - nie potwierdzono protekcyjnego działania ciąży, ale 
wykazano, że nie ma ona negatywnych skutków, także u pacjentek po 
leczeniu raka hormonozależnego 

CIĄŻA NIE MOŻE BYĆ UWAŻANA ZA PRZECIWWSKAZANĄ U KOBIET PO 
LECZENIU RAKA PIERSI, NIEZALEŻNIE OD JEGO TYPU !



  

CIĄŻA PO RAKU PIERSI

● nie jest jednoznaczne jak długi powinien 
być okres pomiędzy zakończeniem 
leczenia a ciążą 

● eksperci rekomendują unikanie zajścia w 
ciążę w ciągu dwóch pierwszych lat od 
diagnozy, z uwagi na największe w tym 
okresie ryzyko nawrotu

● ze względu na czas dojrzewania oocytów 
zaleca się odczekanie min. 6 miesięcy od 
zakończenia chemioterapii, leczenia 
tamoksyfenem lub/i trastuzumabem  

● okres ten powinien być oceniany 
indywidualnie, zależnie od wieku 
pacjentki, ryzyka nawrotu, potrzeby 
stosowania uzupełniającej 
hormonoterapii 



  

CIĄŻA PO RAKU PIERSI

✔ raportowany odsetek wad wrodzonych u kobiet  po 
leczeniu raka piersi wynosi 0 - 7.2%, podczas gdy w 
populacji ogólnej - ok. 4%

✔ odnotowano większy odsetek poronień u pacjentek 
leczonych z powodu raka piersi w porównaniu do 
populacji nie leczonej 

✔ istnieją również doniesienia o wyższym odsetku  u tych 
pacjentek cesarskich cięć ze wskazań położniczych, 
przedwczesnych porodów, niskiej masy urodzeniowej 
noworodków

wskazane jest szczególnie uważne monitorowanie ciąży, 

u kobiety po leczeniu choroby nowotworowej   



  

CIĄŻA I RAK PIERSI

RAK PIERSI WSPÓŁISTNIEJĄCY Z CIĄŻĄ - 
rozpoznany podczas ciąży lub w ciągu 12 
miesięcy po porodzie

✔ jeden z najczęstszych nowotworów 
diagnozowanych podczas ciąży

✔ 1 : 3000 – 1:10 000 ciąż

✔ przewidywany jest wzrost częstości 
występowania

 



  

WSPÓŁSTNIENIE RAKA PIERSI I CIĄŻY

✔ większość badań diagnostycznych może być 
bezpiecznie wykonanych u ciężarnej i badania 
te należą do standardu postępowania:

- USG piersi i mammografia z osłoną płodu

- biopsja gruboigłowa piersi (nie należy wykonywać 
biopsji cienkoigłowej)

- w poszukiwaniu przerzutów: USG, RTG (np. klatki 
piersiowej z osłoną płodu), rezonans magnetyczny 



  

WSPÓŁSTNIENIE RAKA PIERSI I CIĄŻY

● leczenie chirurgiczne z anestezjologicznego punktu widzenia jest 
bezpieczne na każdym etapie ciąży 

● tak jak poza ciążą - obowiązuje procedura „węzła wartowniczego” 
(nie stosuje się jedynie błękitu metylenowego)

- wskazane jest śródoperacyjne monitorowanie płodu podczas 
leczenia chirurgicznego

● u ciężarnej możliwe jest bezpieczne stosowanie chemioterapii (> 
14- 35 tyg. ciąży); zawsze oceną dobrostanu płodu

● u ciężarnej możliwe jest zastosowanie radioterapii, zwłaszcza na 
obszary odległe od płodu (mózg, niektóre kości)

● w czasie ciąży przeciwwskazane jest stosowanie hormonoterapii 
oraz leczenia trastuzumabem



  

WSPÓŁISTNIENIE RAKA PIERSI I CIĄŻY

✔ rak piersi współistniejący ciążą powinien być w miarę 
możliwości diagnozowany i leczony jak  przypadki 
raka piersi u nieciężarnych – stosuje się prawie 
wszystkie te same schematy chemioterapii !

✔ przerwanie ciąży nie poprawia wyników leczenia

✔ ciąża nie pogarsza rokowania

✔ dotychczas w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej CO-I w Warszawie leczonych było > 
70 chorych na raka piersi współistniejącego z ciążą

✔ Fundacja „Rak'n'Roll” - projekt „Boskie Matki”  



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

Wg WHO:
„zdrowie seksualne jest częścią zdrowia reprodukcyjnego”



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

✔ długotrwały stres, smutek, lęk, 
rozpacz i inne negatywne 
emocje towarzyszące chorobie:

- wzmacniają negatywny 
wizerunek własnego ciała

- zakłócają relacje między 
partnerami

 

✔ utrzymywanie bliskości fizycznej 
pozwala chorej i jej partnerowi 
poczuć się „normalnie”



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

● zaburzenia funkcji seksualnych moją pojawić się na 
każdym etapie choroby:

- w momencie diagnozy 

- w czasie leczenia

- w okresie obserwacji po leczeniu 
● w odróżnieniu od innych skutków ubocznych 

choroby i leczenia, zaburzenia w sferze intymnej 
mogą nie ustąpić w ciągu pierwszych 2 lat po 
leczeniu, a utrwalić się i wzmocnić  



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

✔ zaburzenia seksualne związane są z działaniem 
niepożądanym chemioterapii, efektem leczenia 
chirurgicznego oraz ich wpływem na sferę fizyczną i 
emocjonalną

✔ problem zaburzeń w sferze intymnej nabiera 
szczególnie znaczenia w grupie kobiet w okresie 
przedmenopauzalnym, poniżej 44 roku życia



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

● „Typy piersi”:

 1) „pierś medyczna” - chora część ciała, której usunięcie 
przynosi ulgę

 2) „pierś funkcjonalna” - symbol pielęgnacji, szczególnie 
ważny dla kobiet w odniesieniu do dzieci

 3) „pierś płci” - symbol kobiecości, piękna i atrakcyjności 
seksualnej, zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej

 4) „pierś seksualna” - odnoszona do doznań dotykowych i 
wizualnych

W niektórych kulturach i grupach etnicznych poddanie się 
mastektomii i utrata jednej piersi traktowane są jako 
zastanie „połową kobiety” !



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

✔ Utrata piersi związana z koniecznością radykalnego leczenia chirurgicznego 
znacznie obniża poczucie własnej wartości, atrakcyjności, seksualności

✔ Piersi są dla kobiet atrybutem kobiecości i macierzyństwa; są nieodłącznym 
elementem samooceny własnego ciała

✔ W jednym z badań przeprowadzonym wśród kobiet po chirurgicznym 
leczeniu raka piersi zidentyfikowano trzy główne sposoby traktowania 
mastektomii:

1) „nic wielkiego”: utrata piersi nie wpływa na postrzeganie samej siebie jako 
kobiety, a temat rekonstrukcji piersi po zabiegu „nie jest wart wzmianki”

2) mastektomia to coś rozbijającego tożsamość – utrata piersi powoduje utratę 
poczucia siebie jako istoty seksualnej, jako kobiety, oraz jako osoby

3) kompromis: kobiecość, co prawda jest zraniona, jednak nie do tego stopnia, 
aby pacjentka czuła się stracona jako kobieta



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

● u kobiet poddanych mastektomii i leczeniu 
uzupełniającemu (chemioterapia / hormonoterapia / 
radioterapia / leczenie celowane) niemal natychmiast 
dochodzi do wyraźnego osłabienie aktywności 
seksualnej

● u większości tych pacjentek aktywność seksualna nigdy 
nie wraca do poziomu sprzed diagnozy:

- dotyczy to zwłaszcza chorych poddanych radykalnej 
mastektomii, w mniejszym stopniu kobiet leczonych 
oszczędzająco

● zaburzenia nasilają się znacznie w przypadku 
rozpoznania nawrotu choroby   



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

Zaburzenia seksualne:

1) tożsamość seksualna

2) funkcje seksualne

3) partnerstwo 



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

● Naruszenie tożsamości seksualnej:

- obniżone poczucie własnej wartości 
wskutek nieakceptowanego obrazu 
własnego ciała

- obawa o wizerunek w oczach partnera, 
obawa o przyszłość związku

- stałe uczucie niepewności w kontaktach 
z partnerem, nawet przy jednoczesnym 
przekonaniu o jego wsparciu i oddaniu  



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

● Zaburzenie funkcji seksualnych - wtórne do:

1) zaburzeń depresyjnych i/lub powikłań leczenia 
systemowego (chemio-, hormonoterapii), 
chirurgicznego, radioterapii: 

- obniżenie libido, suchość pochwy, bolesne stosunki 
płciowe (dyspareunia)

- przewlekły ból okolicy klatki piersiowej i ramienia

- zaburzenia czucia w okolicy operowanej 
(niedoczulica,przeczulica)

- objawy związane z przedwczesną menopauzą



  

INTYMNOŚĆ 
A ROZPOZNANIE I LECZENIE RAKA PIERSI

● Zaburzenia w sferze relacji z partnerem:

- diagnoza raka piersi i jego leczenie może 
dramatycznie zaważyć na losach związku 

● 60-70% par doświadcza zaburzeń 
intymności emocjonalnej, poczucia 
więzi, miłości, zobowiązań

● im dłuższy czas od leczenia operacyjnego 
do podjęcia współżycia płciowego, tym 
większe ryzyko rozwoju zaburzeń 
kontaktu z partnerem

● największe zaburzenia dotyczą 
młodych par

● młodzi mężczyźni najgorzej radzą się z 
chorobą partnerki oraz 
odpowiedzialnością za małe dzieci 



  

POWRÓT DO INTYMNOŚCI PO LECZENIU RAKA PIERSI

● Przed leczeniem: 

- udział pacjentki w decyzjach terapeutycznych – np. 
dotyczący rozległości leczenia chirurgicznego

- uprzedzenie chorej o ryzyku pojawienia się zaburzeń w 
sferze intymnej - zwracanie uwagi na tematykę intymności 
i komunikacji z parterem

- udział partnera w wizytach; stopniowe wprowadzenia 
pary w sytuację onkologiczną (na 2-3 wizytach)

- pacjentka i jej parter powinni być poinformowani, że 
podczas leczenia raka piersi nie ma medycznych 
p/wskazań do kontaktów seksualnych

 



  

POWRÓT DO INTYMNOŚCI PO LECZENIU RAKA PIERSI

● W trakcie / po leczeniu:

- komunikacja i postępowania 
wielodyscyplinarne:

➔ chirurg zajmujący się 
operacjami rekonstrukcji 
piersi

➔ psycholog, psychiatra, 
seksuolog

➔ ginekolog

➔ poradniki  
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