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1 O NAS

KLINIKA

ZESPÓŁ LEKARSKI

Klinika Chirurgii Plastycznej jest częścią 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
dawniej Akademii Medycznej w Gdańsku
i Państwowego Szpitala Klinicznego, 
utworzoną w 1977 roku. Początkowo 
zajmowała się leczeniem wad rozwojo-
wych, głównie u dzieci, oraz oparzeniami. 
Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku 
do armamentarium Kliniki dołączył zabieg 
zamykania ubytków ciała po operacjach 

rozległych nowotworów, w tym twarzy 
i piersi. Dodatkowo Klinika zajmuje się 
leczeniem odleżyn i trudno lub długo 
gojących się ran. Od początku nowego 
milenium zabiegi rekonstrukcji piersi 
stanowią jeden z głównych trendów, 
z włączaniem coraz to nowszych tech-
nik, z przeszczepami tkanki tłuszczowej 
jako elementu wspomagającego. Klinika 
zajmuje się również zabiegami symetryzacji 
(dopasowania) piersi zdrowej.
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W XXI wieku pierś możemy rekonstruować (odtwarzać) w zależności od 
oczekiwań pacjentki, jej budowy anatomicznej oraz leczenia dodatkowego. 
Wybór  zarówno odpowiedniej metody, jak i czasu wykonania zabiegu jest 
podstawą uzyskania zadowalającego efektu estetycznego. Postępowanie 
takie podyktowane jest także chęcią uniknięcia lub zminimalizowania powikłań 
pooperacyjnych. 

W stopniu trzecim zaawansowania kli-
nicznego oraz w przypadku konieczności 
zastosowania radioterapii przed am-
putacją piersi proponowany zabieg
rekonstrukcji odraczamy o co najmniej
12 miesięcy od zakończenia radioterapii.
U pacjentek, które przebyły amputację 
piersi i późniejszą radioterapię a wyrażają 
chęć rekonstrukcji, zabieg rekonstrukcyj-
ny również odraczamy o 12 miesięcy od
zakończenia napromieniania.

Stwierdzenie podczas badania palpacyj-
nego powiększonych węzłów chłonnych 
wpływa na decyzję o czasie i rodzaju re-
konstrukcji piersi. Ze względu na niedo-
skonałość procedury histopatologicznego 
badania doraźnego, konieczność przeba-
dania wszystkich dostarczonych węzłów 
chłonnych i trudności w określeniu ewen-
tualnych przerzutów, zwykle odstępujemy 
od jednoczasowego zabiegu rekonstrukcji.

Przed przystąpieniem do planowania zabiegu rekonstrukcyjnego
należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynniki:

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

Stopień klinicznego zaawansowania nowotworu;

Obecność powiększonych węzłów chłonnych;

Palenie papierosów przez pacjentkę i choroby układowe – najczęściej cukrzyca;

Budowę ciała oraz jakość skóry i tkanki podskórnej pacjentki;

Obecność i miejsce blizn po wcześniejszych zabiegach chirurgicznych;

Wcześniejszą lub planowana w okresie porekonstrukcyjnym radioterapię;

Wcześniejszą lub planowaną w okresie porekonstrukcyjnym chemioterapię;

W przypadku pierwszego stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu 
i małego prawdopodobieństwa następowej radioterapii proponujemy pacjentce 
jednoczasowy zabieg amputacji piersi z jej rekonstrukcją.

2 METODY REKONSTRUKCJI PIERSI
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U pacjentek z BMI < 20

proponujemy wykorzystanie ekspande-
roprotezy w celu powolnego rozciągnięcia 
skóry i późniejszej wymiany na stały implant.

Pacjentkom z BMI > 25,

z nadmierną ilością skóry i tkanki 
tłuszczowej podbrzusza lub ze skórą 
rozstępową, proponujemy płat DIEP, 
wolny TRAM, płat TRAM z dodatkowym 
zespoleniem mikrochirurgicznym tęt-
niczo-żylnym w celu uzyskania lep-
szego ukrwienia i drenażu płata.

Pacjentkom o BMI < 25,

z niewystarczająca ilością skóry i tkanki 
podskórnej w obrębie podbrzusza pro-
ponujemy zabieg rekonstrukcji piersi 
przy pomocy ekspanderoprotezy lub implan-
tu lub metody mieszanej: LDF + implant.

Zabieg rekonstrukcji piersi u pacjentek, u których zachodzi konieczność 
usunięcia węzłów chłonnych dołu pachowego z poziomu I i II, ze względu 
na możliwość uszkodzenia naczyń krwionośnych piersiowo-grzbietowych 
wykonujemy przy pomocy ekspandera wymienianego na implant lub 
z zastosowaniem siatki lub macierzy bezkomórkowej. Manewrowanie 
w tej okolicy, jak wspominano wyżej, utrudnia wykorzystanie tkanek 
własnych pacjentki szczególnie z zastosowaniem metod mikrochirurgicznych. 
Uszkodzenie wyżej wymienionych naczyń krwionośnych utrudnia również  
możliwość zastosowania płata z mięśnia najszerszego grzbietu do 

rekonstrukcji piersi.

BUDOWA CIAŁA PACJENTKI MA ZASADNICZY WPŁYW 
NA METODĘ REKONSTRUKCJI PIERSI

Palenie papierosów, cukrzyca oraz otyłość 
ma niekorzystny wpływ na ukrwienie skóry i 
gojenie rany, a co za tym idzie - na przeżycie 
płatów uszypułowanych wykorzystywanych 
do rekonstrukcji piersi. Pacjentki palące 
informowane są o negatywnym wpływie  
nikotyny zawartej w papierosach. Nikotyna, 
aktywując unerwienie sympatyczne ścian 
naczyń krwionośnych, prowadzi do ograni-
czenia przepływu krwi przez kapilary płata 
wykorzystywanego do rekonstrukcji piersi.

Tlenek węgla, wiążąc się z hemoglobiną, 
powoduje niedotlenienie tkanek. Wszystkie 
palące, a zainteresowane rekonstrukcją 
pacjentki, są informowane o konieczności 
rzucenia palenia lub ograniczenia liczby 
spalanych papierosów do minimum - na 
co najmniej 3 miesiące przed zabiegiem 
operacyjnym. Jeżeli pacjentka nie była 
w stanie spełnić powyższych wymagań, 
odstępujemy od zabiegu rekonstrukcji lub 
informujemy o możliwości wystąpienia 
powikłań prowadzących do niepowodzenia 

zabiegu.
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Wcześniejsze zabiegi operacyjne, wiążące się z uszkodzeniem powłok jamy brzusznej, 
szczególnie po usunięciu pęcherzyka żółciowego lub wyrostka robaczkowego, utrudniają 
wykorzystanie uszypułowanego płata TRAM/DIEP. Nie są jednak bezwzględnym przeciw-
wskazaniem do jego zastosowania. Zabiegi ginekologiczne, w wyniku których powstaje 
pionowa lub pozioma blizna nad spojeniem łonowym, są względnym przeciwwskazaniem 
do zastosowania płatów z podbrzusza, lecz ich nie wykluczają.

Radioterapia w znacznym stopniu decyduje o czasie i sposobie wykonania rekonstrukcji 
piersi. Ze względu na konieczność zastosowania radioterapii przed zabiegiem 
amputacji, decyzja o rekonstrukcji odkładana jest zwykle w czasie. Radioterapia nie 
stanowi jednak bezwzględnego przeciwwskazania. Ma to związek z różną reakcją 
i uszkodzeniem skóry oraz tkanki podskórnej zależną od otrzymanej dawki. W wielu 
przypadkach zakres uszkodzenia tkanek naświetlaniem jest rozległy. Jeśli konieczne  
jest ich usunięcie, pacjentkom proponujemy wykorzystanie płata LDF i implantu. 
Częste powikłania w postaci infekcji i seromatów (gromadzenia się chłonki na plecach) 
rekonstruowanych okolic są powodem odsunięcia zabiegu rekonstrukcji w czasie.

W literaturze nie ma dostępnych badań wskazujących na negatywny wpływ 
chemioterapii na zabieg rekonstrukcji piersi. Pacjentkom, u których zaawansowanie
kliniczne raka piersi pozwala na zabieg jednoczasowej amputacji i rekonstrukcji piersi
- proponujemy go. Chemioterapia stosowana jest w odpowiednim czasie po wspomnianym 
zabiegu. Wątpliwości dotyczą ewentualnej dodatkowej radioterapii i jej wpływu 
na ostateczny efekt estetyczny odtworzonej piersi. Pacjentki informujemy o tym 
fakcie w trakcie konsylium lub podczas wizyty w Poradni Kliniki Chirurgii Plastycznej, 
przed wyrażeniem zgody na proponowane leczenie. Decydującym się na zabieg rekon-
strukcji w trybie odroczonym a poddawanym chemioterapii pacjentkom, termin zabiegu 
 wyznaczamy minimum 6 miesięcy po jej ukończeniu.

W Klinice Chirurgii Plastycznej istnieje możliwość wykonania zarówno jednoczasowych, 
jak i odroczonych rekonstrukcji piersi. Procedury jednoczasowe są szczególnie chętnie 
stosowane w przypadku profilaktycznych amputacji piersi. Pacjentki z potwierdzoną 
mutacją w genach BRCA1 i BRCA2, które pozytywnie przeszły konsylium chirurgiczno- 
onkologiczne, genetyczne i psychologiczne, kwalifikowane są do podskórnej amputacji 
piersi z rekonstrukcją. Podczas tego zabiegu zachowana zostaje skóra piersi oraz zespół  
brodawka–otoczka (ZBO), nie ma też wskazań do usuwania węzłów chłonnych. 
W przypadku piersi dużych i opadających skóra jest dopasowywana do oczekiwanego 
rozmiaru i kształtu. Wypełnienie nowej piersi stanowi zazwyczaj ekspander lub implant  
piersiowy, który, w zależności od stanu miejscowego, umieszczany jest pod lub nad 
mięśniem piersiowym większym z dodatkowym zastosowaniem siatki lub macierzy 
bezkomórkowej.
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Podczas tzw. „kominka” Centrum Chorób Piersi (tzw. Breast Unit), czyli konsylium 
chirurgiczno-onkologicznego, planowane jest również leczenie pacjentek z potwierdzonym 
rakiem piersi. Jeśli choroba nie jest zaawansowana a piersi mają wystarczający 
rozmiar, proponowane są zabiegi oszczędzające pierś (BCT). Podczas takiej operacji, 
przy odpowiednio zaplanowanych cięciach chirurgicznych, można nie tylko usunąć 
nowotwór, ale i poprawić kształt piersi. W przypadku nowotworów o znacznym stopniu 
zaawansowania lub u pacjentek z małymi piersiami leczeniem z wyboru jest amputacja 
piersi. Na życzenie pacjentki rekonstrukcja piersi może być jednoczasowa lub odroczona. 
Metoda rekonstrukcji dobierana jest indywidualnie w zależności od planowanego dalszego 
leczenia onkologicznego oraz budowy pacjentki, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Ostatnim etapem procesu leczenia i rekonstrukcji piersi jest odtworzenie zespołu 
brodawka-otoczka sutkowa - ZBO. W opinii naszej jak i innych specjalistów, a także  
samych kobiet, brodawka ze swoją otoczka jest tym, co czyni pierś doskonałą i w pełni 
skończoną. W przypadku pacjentek, u których wykonuje się klasyczną amputację piersi, 
rekonstrukcja ZBO polega na odtworzeniu wielkości i wysokości brodawki oraz kształtu 
i koloru otoczki. Odpowiednią wysokość i wielkość brodawki uzyskuje się stosując plastyki 
miejscowe: typu C-V, płat chorągiewkowy, płat S lub T. Wielkość i kolor otoczki z łatwością  
uzyskuje się, wykorzystując tatuaż śródskórny. Daje on możliwość dobrania koloru 
identycznego z kolorem otoczki przeciwnej piersi. Mimo iż ZBO można odtworzyć 
w trakcie rekonstrukcji piersi, zwykle jednak zabieg ten wykonywany jest w okresie 
późniejszym, kiedy pierś wygoi się, opadnie i przybierze swój ostateczny kształt. 
Odroczenie w czasie procesu odtworzenia ZBO daje również możliwość wykonania wraz 
z nim ewentualnych zabiegów korekcyjnych w obrębie obu piersi tak, aby były jak 
najbardziej do siebie podobne.

Po każdym zabiegu istnieje możliwość wykonania dodatkowych zabiegów przeszczepu 
własnej tkanki tłuszczowej. Tłuszcz, jako naturalny wypełniacz, poprawia jakość skóry 
okolicy operowanej, wyrównuje ewentualne nierówności oraz dodaje objętości.

Doskonalsze metody diagnostyczne oraz wieloośrodkowe badania potwierdzające 
skuteczność amputacji typu – NSM powodują, że problem odtworzenia ZBO odchodzi 
na dalszy plan.

Skierowanie na operację rekonstrukcji piersi w Klinice, z wyznaczeniem konkretnej 
daty, pacjentka otrzymuje po konsultacji w przychodni przyklinicznej. Po badaniu, 
obejrzeniu dostępnych wyników i omówieniu wszelkich aspektów (metod, wskazań 
i przeciwwskazań wraz z możliwymi powikłaniami) jest kwalifikowana do najlepszej, 
zarówno w w ocenie lekarza, jak i pacjentki, metody zabiegu. Skierowanie do poradni ma 
obowiązek wystawić każdy lekarz posiadający kontrakt z NFZ.
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REKONSTRUKCJE PIERSI PO LECZENIU
NOWOTWOROWYM

2A.

REKONSTRUKCJE WYKONYWANE
MATERIAŁAMI WSZCZEPIALNYMI

Materiał wszczepialny to taki, który jest sztuczny, 
ale spełnia wszelkie wysoko postawione wyma-
gania bycia obojętnym w stosunku do organizmu, 
w którym się znalazł. Implanty piersiowe są 
stosowane w rekonstrukcji piersi od począt-
ku lat 60-tych ubiegłego wieku. Rozwój technik 
chirurgicznych oraz postęp technologiczny przy 
produkcji implantów piersiowych sprawił, że efek-
ty estetyczne rekonstruowanych piersi są coraz 

lepsze.
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REKONSTRUKCJA PIERSI EKSPANDEROPROTEZĄ

Jest to jednoetapowa metoda rekonstrukcji 
piersi. Podczas jednej operacji wszczepiany 
jest specjalny implant (ekspanderoproteza) 
składający się z dwóch części, komór, łączą-
cy w sobie cechy eskpandera tkankowego 
(rozciąga tkanki napełniany solą fizjolo-
giczną), jak i implantu piersiowego, wypeł-
nionego żelem silikonowym.

Z cięcia w bliźnie po mastektomii, w spe-
cjalnie przygotowaną lożę pod mięśniem 
piersiowym większym wprowadzana jest 
ekspanderoproteza. Następnie podczas 
wizyt w Poradni przyklinicznej jest ona 
dopełniana solą fizjologiczną. Częstość 
i wizyt w Poradni uzależniona jest od 
podatności tkanek na rozciąganie. Po 
uzyskaniu oczekiwanej wielkości piersi 
leczenie podstawowe jest zakończone.

CZYM JEST REKONSTRUKCJA PIERSI EKSPANDEROPROTEZĄ?

MOŻLIWE JEST LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

przeszczep własnej tkanki tłuszczowej,
rekonstrukcja zespołu brodawka-otoczka,
symetryzacja piersi zdrowej.

W ostatnich latach metoda ta straciła na swojej popularności. Spowodowane jest to 
z jednej strony dyskomfortem odczuwania przelewania się płynu w komorze (nie da się 
jej w 100% wypełnić), z drugiej - w starych ekspanderoprotezach port do podawania 
soli fizjologicznej wyprowadzało się w pewnej odległości i po jego usunięciu powoli przez 
zastawkę wypływała sól fizjologiczna. Po kilku latach pierś traciła swoją objętość 
i konieczny był dodatkowy zabieg operacyjny. Rekonstrukcja piersi przy użyciu 
ekspanderoprotez piersiowych nie utrudnia diagnostyki ewentualnej wznowy miejscowej 
choroby nowotworowej.
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WSKAZANIA

PRZECIWWSKAZANIA:

RODZAJ ZNIECZULENIA:
ogólne

CZAS TRWANIA OPERACJI:
1-1,5 godzin

REKONWALESCENCJA:
6-8 tygodni

DŁUGOŚĆ POBYTU W KLINICE:
3-5 dni

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Najlepsze efekty uzyskiwane są u pacjentek szczupłych, które wymagają  
obustronnej rekonstrukcji piersi, lub gdy zdrowa pierś jest w rozmiarze 
małym lub średnim i nie opada. Kiedy pacjentka chce zminimalizować 
liczbę dodatkowych zabiegów operacyjnych po zabiegu mastektomii 
podskórnej, planuje się dodatkową radioterapię.

Celem zabiegu jest uzyskanie jak najlepszej symetrii. Ze względu na różnicę 
w wypełnieniu piersi: naturalny miękki gruczoł piersiowy versus stabilny 
implant silikonowy, bardzo często taką symetrię udaje się osiągnąć dopiero 
w biustonoszu. W przypadku gdy zdrowa pierś znacznie odbiega kształtem 
i rozmiarem od odtworzonej piersi, oferujemy naszym pacjentkom zabiegi 
symetryzacji: zmniejszenie, podniesienie lub powiększenie piersi zdrowej.

Pacjentka zgłaszająca się na zabieg powinna mieć 
aktualne badanie radiologiczne piersi (USG, mam-
mografia lub optymalnie rezonans magnetyczny 
piersi) oraz dokumentację dotychczasowego lecze-
nia onkologicznego. W przypadku chorób współist-
niejących – informacje o stanie zdrowia od lekarza 
prowadzącego, leki w oryginalnych opakowaniach 
wraz z dokładnym dawkowaniem. Badania potrzebne 
do zabiegu wykonywane są w dniu przyjęcia do Kliniki 
– RTG klatki piersiowej, EKG, badania laboratoryjne.

badania radiologiczne, badania laboratoryjne, dieta przed zabiegiem, 
przyjmowanie leków

palenie papierosów (czynne),
radioterapia operowanej okolicy,
zaburzenia krzepnięcia (pacjentki z zaburzeniami krzepnięcia wymagają  
wcześniejszego przygotowania przez lekarza hematologa),
zażywanie leków przeciwkrzepliwych: np. Warfin, Sintrom, Acenocumarol, 
Plavix, Pradaxa, Xarelto, itp. (pacjentki stosujące w/w leki proszone są 
o ich odstawienie po konsultacji z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem 
prowadzącym),
nieuregulowane choroby przewlekłe np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
niedoczynność lub nadczynność tarczycy,
infekcja lub antybiotykoterapia w okresie miesiąca przed zabiegiem,
stany zapalne i zmiany skórne operowanej okolicy,
ciąża, laktacja.
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NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA:

Krwawienie jest możliwe w trakcie lub po operacji. Może wymagać 
dodatkowego zabiegu – rewizji miejsca operowanego
Utrudnione gojenie rany operacyjnej, wymagające stosowania specja-
listycznych opatrunków i dodatkowych wizyt w Poradni, zazwyczaj bez 
wpływu na ostateczny efekt leczenia.
Martwica skóry może wydłużyć lub powikłać proces gojenia i wymagać 
chirurgicznej korekcji. Martwica może być związana z infekcją, zastoso-
waniem sterydów lub paleniem papierosów.
Infekcja miejscowa lub uogólniona może rozwinąć się na każdym etapie 
leczenia. Zazwyczaj leczenie polega na podawaniu antybiotyków. 
Możliwe jest także usunięcie implantów lub dodatkowe operacje.
Seroma (gromadzenie się płynu surowiczego wokół implantu) może 
być związana z infekcją, urazem lub BIA – ACL (związany z implantem  
piersi chłoniak wielkokomórkowy). Leczenie polega na usuwaniu 
nagromadzonego płynu lub, w najgorszym wypadku na usunięciu 
implantu i, po wygojeniu loży, ponownym jego wstawieniu.
Blizny – podczas tego zabiegu zazwyczaj chirurg wykonuje cięcie ope-
racyjnie w bliźnie po poprzednim zabiegu. Ze względu na napięcie  
tkanek wywołane wszczepieniem protezy może, dochodzić do powstania 
blizn przerośniętych, ciemnych, grubych i szerokich, wymagających 
wtórnych korekcji.
Infekcja może rozwinąć się od razu w okresie pooperacyjnym lub 
później, po umieszczeniu implantu. Podostre lub przewlekłe infekcje mogą 
być trudne do zdiagnozowania. Jeśli wystąpi infekcja, leczenie polega na  
podawaniu antybiotyków. Możliwe jest także usunięcie implantów lub 
dodatkowe operacje.

ZALECENIA PO ZABIEGU:

„oszczędzający” tryb życia,

unikanie wysiłku fizycznego przez 4 tygodnie,

noszenie bielizny - biustonosza uciskowego przez 8 tygodni,

kontrole celem: dopełniania ekspandera lub do całkowitego zagojenia 
(częstość i liczba wizyt w Poradni uzależniona jest od podatności tkanek 
na rozciąganie), kontroli i/lub usunięcia drenu, drenów,

po 21, dobie od operacji należy stosować masaż blizny i maści na blizny 
lub naklejanie plastrów silikonowych na blizny,

zakaz opalania przez 3 miesiące po zabiegu,

czas absencji w pracy: w zależności od charakteru pracy wykonywanej 
od 2 do 8 tygodni.
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Torebka włóknista i przykurcz torebki -  tkanka bliznowata, która powstaje 
wokół implantu, może przerastać, a przez to deformować implant i całą 
odtworzoną pierś, powodując zmianę jej kształtu i konsystencji. Często 
towarzyszą jej dolegliwości bólowe. Leczenie wymaga najczęściej 
dodatkowej operacji usunięcia części lub całości torebki i/lub wymiany 
implantu.
Implanty piersiowe mogą ulegać uszkodzeniu. Przerwanie torebki 
współcześnie stosowanych implantów nie powoduje wypłynięcia obec-
nego w nich silikonu, ponieważ są zbudowane z galarety silikonowej. 
Uszkodzony implant musi być jednak usunięty lub wymieniony.
Obnażenie implantu może wystąpić z powodu utrudnionego gojenia, 
niedokrwienia płatów tkankowych lub w wyniku zniszczenia tkanek go 
pokrywających radioterapią lub sterydoterapią. W takich przypadkach 
może być konieczne usunięcie implantu.
Przemieszczenie się implantu powoduje dyskomfort i/lub zmianę 
kształtu piersi. Dodatkowa operacja może być konieczna w celu korekcji 
położenia implantu.
Deformacja klatki piersiowej: u niektórych pacjentek, częściej u tych, 
które przeszły radioterapię operowanej okolicy, w trakcie dopełniania  
ekspandera, rozciągnięciu ulegają nie tylko tkanki miękkie ponad 
protezą, ale i żebra, które wpuklają się do wnętrza klatki piersiowej. 
Powikłanie to nie wpływa na stan ogólny pacjentki.
BIA – ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma 
– związany z implantami piersi anaplastyczny chłoniak wielkokomór-
kowy) jest to rzadka choroba układu odpornościowego pacjentki, która 
lokalizuje się w tkance otaczającej implant piersi, czyli w tkance łącznej,  
rodzaju blizny, która izoluje implant od wnętrza naszego organizmu. 
Objawem choroby jest patologiczny rozrost komórek układu odpor-
nościowego waśnie w tej tkance. NIE zaleca się żadnych dodatkowych 
badań u pacjentek z implantami piersi. Wskazana jest regularna 
diagnostyka oparta na samobadaniu piersi i okresowej kontroli USG. 
Zgodnie ze stanowiskiem FDA (American Food and Drug Administration) 
implanty są bezpieczną metodą rekonstrukcji piersi.
Choroby piersi: poza BIA-ALCL nie stwierdzono podwyższenia ryzyka 
wystąpienia chorób piersi lub raka piersi u kobiet posiadających 
implanty. Choroby piersi mogą występować niezależnie od implantów 
piersi. Wszystkim kobietom zaleca się wykonywanie okresowych badań, 
USG lub mammografii.
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REKONSTRUCKCJA EKSPANDEREM WYMIENIANYM 
NA IMPLANT

Jest to dwuetapowa metoda rekonstrukcji 
piersi. Podczas pierwszego etapu wszcze-
piany jest ekspander tkankowy, czyli pro-
teza tymczasowa z wbudowaną zastawką, 
przez którą podawana jest stopniowo sól 
fizjologiczna. Dzięki temu tkanki pokrywa-
jące ekspander ulegają stopniowemu roz-
ciągnięciu, tworząc miejsce na ostateczny 
implant. Ekspander zazwyczaj wprowadza-
ny jest z cięcia w bliźnie po mastektomii, 

w specjalnie przygotowaną lożę, najczę-
ściej pod mięśniem piersiowym większym. 
Następnie, podczas wizyt w Poradni przy-
klinicznej, jest on dopełniany solą fizjolo-
giczną. Częstość i liczba wizyt w Poradni 
uzależniona jest od podatności tkanek na 
rozciąganie. Po uzyskaniu oczekiwanej 
wielkości piersi pacjentka kwalifikowana 
jest do drugiego etapu tj. wymiany ekspan-
dera na ostateczny implant. Drugi zabieg 
kończy leczenie. 

CZYM JEST REKONSTRUKCJA PIERSI EKSPANDEREM WYMIENIANYM 
NA IMPLANT?

MOŻLIWE JEST LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

przeszczep własnej tkanki tłuszczowej,
rekonstrukcja zespołu brodawka otoczka,
symetryzacja piersi zdrowej.

Rekonstrukcja piersi przy użyciu protez piersiowych nie utrudnia diagnostyki 
ewentualnej wznowy miejscowej choroby nowotworowej.
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WSKAZANIA

Najlepsze efekty uzyskiwane są u pacjentek szczupłych, które wymagają 
obustronnej rekonstrukcji piersi lub gdy zdrowa pierś jest w rozmiarze małym 
lub średnim i nie opada.

Celem zabiegu jest uzyskanie jak najlepszej symetrii. Ze względu na różnicę 
w wypełnieniu piersi: naturalny  miękki gruczoł piersiowy versus stabilny 
implant silikonowy, bardzo często taką symetrię udaje się osiągnąć dopiero 
w biustonoszu. W przypadku gdy zdrowa pierś znacznie odbiega kształtem 
i rozmiarem od odtworzonej piersi, oferujemy naszym pacjentkom zabiegi 
symetryzacji: zmniejszenie, podniesienie lub powiększenie piersi zdrowej.

Rekonstrukcja piersi przy użyciu protezy po rozciągnięciu tkanek ekspanderem jest 
zabiegiem najmniej obciążającym organizm pacjentki, dlatego pomimo świadomości, 
że efekt estetyczny może nie być idealny, jest JEDYNĄ metodą rekonstrukcji piersi 
u pacjentek obciążonych wieloma chorobami towarzyszącymi. Wadą pozostają nadal 
dwa krótkie zabiegi operacyjne.
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RODZAJ ZNIECZULENIA:
ogólne

CZAS TRWANIA OPERACJI:
dwa zabiegi

każdy po ok. 45 min  - 60 min

REKONWALESCENCJA:
6-8 tygodni po pierwszym zabiegu, 

2 tygodnie po drugim

DŁUGOŚĆ POBYTU W KLINICE:
3-5 dni

ZALECENIA PO ZABIEGU:

„oszczędzający” tryb życia,

unikanie wysiłku fizycznego przez 4 tygodnie,

noszenie bielizny - biustonosza uciskowego przez 8 tygodni,

kontrole celem: dopełniania ekspandera lub do całkowitego zagojenia 
(częstość i liczba wizyt w Poradni uzależniona jest od podatności tkanek 
na rozciąganie), kontroli i/lub usunięcia drenu, drenów od 2 do 8 tygodni

PRZECIWWSKAZANIA:

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Pacjentka zgłaszająca się na zabieg powinna mieć aktualne badanie  
radiologiczne piersi oraz dokumentację dotychczasowego leczenia  
onkologicznego. W przypadku chorób współistniejących – informacje o stanie 
zdrowia od lekarza prowadzącego, leki w oryginalnych opakowaniach wraz 
z dokładnym dawkowaniem. Badania potrzebne do zabiegu wykonywane są 
w dniu przyjęcia do Kliniki – RTG klatki piersiowej, EKG, badania laboratoryjne.

badania radiologiczne, badania laboratoryjne, dieta przed zabiegiem, 
przyjmowanie leków

palenie papierosów (czynne),
radioterapia operowanej okolicy,
zaburzenia krzepnięcia (pacjentki z zaburzeniami krzepnięcia wymagają  
wcześniejszego przygotowania przez lekarza hematologa),
zażywanie leków przeciwkrzepliwych: np. Warfin, Sintrom, Acenocumarol, 
Plavix, Pradaxa, Xarelto, itp. (pacjentki stosujące w/w leki proszone są 
o ich odstawienie po konsultacji z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem 
prowadzącym),
nieuregulowane choroby przewlekłe np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
niedoczynność lub nadczynność tarczycy,
infekcja lub antybiotykoterapia w okresie miesiąca przed zabiegiem,
stany zapalne i zmiany skórne operowanej okolicy,
ciąża, laktacja.
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po 21, dobie od operacji należy stosować masaż blizny i maści na blizny 
lub naklejanie plastrów silikonowych na blizny,

zakaz opalania przez 3 miesiące po zabiegu,

czas absencji w pracy: w zależności od charakteru pracy wykonywanej 
od 2 do 8 tygodni.

REKONSTRUKCJE WYKONYWANE
TKANKAMI WŁASNYMI

REKONSTRUKCJA PIERSI Z WYKORZYSTANIEM 
USZYPUŁOWANEGO PŁATA TRAM

Kwalifikacja pacjentki do zabiegu rekonstrukcji piersi jest podstawą jego powodzenia.  
Wpływ na nie ma zarówno historia choroby pacjentki, jak i ogólny stan zdrowia, 
budowa ciała i możliwości miejscowe zaproponowania poszczególnych metod. 
Pacjentkom, które palą papierosy, należy wytłumaczyć większe prawdopodo- 
bieństwo wystąpienia martwicy tkanek i skóry, a także infekcji. Dotyczy to głównie 



Kolejnymi czynnikami wymagającymi 
uregulowania są zaburzenia rytmu serca, 
choroby naczyń krwionośnych i cukrzyca, 
które również w znacznym stopniu zwięk-
szają możliwość wystąpienia powikłań 
w przypadku zabiegów z wykorzystaniem 
implantów czy tkanek własnych pacjentki. 
Pacjentki z POChP to głównie byłe palaczki, 
u których rezerwa oddechowa jest ogra-
niczona i długie zabiegi są przeciwwska-
zane.  Przyjmowanie aspiryny lub innych 
leków wpływających na agregacje płytek, 
utrudnia ją. Wskazane jest zaprzestanie 
ich przyjmowania co najmniej 5 dni przed 
planowanym zabiegiem operacyjnym lub, 

w porozumieniu z lekarzem, przejście na 
odpowiednie zamienniki. Niesteroidowe 
lekiprzeciwzapalne (NLPZ), takie jak 
ibuprofen, powinno przestać się przyjmo-
wać co najmniej 2 dni przed zabiegiem. Leki 
przeciwzakrzepowe (Plavix, Clopidogrel), 
inhibitory agregacji płytek (bez heparyn) 
powinny zostać odstawione na co najmniej 
3–5 dni przed zabiegiem. Leki homeopa-
tyczne zawierające czosnek, imbir, ginko-
-bilobę, żeń-szeń, jeżówkę (z rodziny asto-
watych) czy dziurawiec zwyczajny powinny 
zostać odstawione co najmniej 2 tygodnie 
przed zabiegiem operacyjnym ze względu 
na możliwość zwiększonego krwawienia.

CZYM JEST REKONSTRUKCJA PIERSI Z WYKORZYSTANIEM PŁATA TRAM?

USZYPUŁOWANY PŁAT TRAM

metod z wykorzystaniem implantów czy ekspanderów, ale jest równie częste 
w przypadku zastosowania tkanek własnych pacjentki. U takich pacjentek do powikłań 
należą martwica tkanki tłuszczowej, utrata płatów tkankowych, rozejście się ran czy 
powikłania w miejscu pobrania tkanek (w zabiegach wykorzystujących tkanki własne). 
Pacjentki powinny być pouczone i zrozumieć, że należy rzucić palenie minimum 
4 tygodnie przed planowanym zabiegiem. 
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Mimo upływu czasu i nowych metod, płat 
ten nadal stanowi podstawy zabiegów 
rekonstrukcji piersi. Rekonstrukcja z jego 
wykorzystaniem polega na przeniesieniu 
wyspy skórno-tłuszczowej okolicy po-
między pępkiem a spojeniem łonowym na 
mięśniu prostym brzucha z unaczynieniem 
pochodzącym od perforatorów naczyń 
nabrzusznych. Płat przechodzi tunelem 
pomiędzy powłokami brzucha a ubytkiem 
na klatce piersiowej. Zabieg nie powinien 
trwać dłużej niż 4 godziny. Unaczynienie 
dominujące wykorzystywanych tkanek 
pochodzi od naczyń nabrzusznych dolnych 

poprzez odpowiednie perforatory. Płat 
jednak przenoszony jest na naczyniach 
nabrzusznych górnych, które nie są 
dominującymi, co rodzi częste problemy 
w związku ze skręceniem szypuły i okreso-
wym zaburzeniem napływu krwi do tkanek.  
Zwykle po 24 godzinach napływ ulega 
wyrównaniu i nie powoduje większych 
powikłań. Jeżeli stan taki utrzymuje się  
dłużej, najczęściej dochodzi do ograniczo-
nejmartwicy płata. Jeżeli wykonywany jest 
zabieg jednostronnej amputacji -  szypuła  
może pochodzić z tej samej strony co 
ubytek (IPSI) lub przeciwnej (CON-

Pacjentka przed rekonstrukcją uszypułowanym płatem TRAM.

Pacjentka po rekonstrukcji uszypułowanym płatem TRAM.
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Wadą zasadniczą metody z uszypułowanym płatem TRAM jest uszkodzenie znacznej 
części mięśnia prostego brzucha z jego powięzią. Obustronny uszypułowany płat  TRAM 
skutkuje uszkodzeniem funkcji zginania brzucha, co powoduje niemożność w przyszłości  
wykonywania niektórych czynności. Funkcja zginania w przypadku jednostronnego 
uszypułowanego płata TRAM jest kompensowana poprzez mięśnie skośne. Jednostronny 
brak mięśnia w większości przypadków nie powoduje powstawania przepuklin, niemniej  
jednak niekiedy wypełnienie ubytku siatką jest wskazane. Problem ten pojawia się 
w przypadku przeniesienia obu mięśni prostych. W tych zabiegach szansa na przepuklinę 

znacząco wzrasta i zastosowanie siatki jest nieodzowne.

POWIKŁANIA

Powikłania związane z zastosowaniem uszypułowanego płata TRAM przed-
stawia tabela nr 1 na postawie badań Michigan Breast Reconstruction 
Outcome Study.

Wiotkość tkanek 
brzucha/przepukliny

Martwica tkanki
tłuszczowej, częściowa 

martwica płata

Całkowita martwica
płata

Utrzymujący się ból
powłok ściany brzucha

Osłabienie ściany jamy 
brzusznej

Uwypuklenie w dolno- 
przyśrodkowej części

fałdy podsutkowej

Zatorowość płucna

Seromaty

Osłabieniem ściany brzucha poniżej linii 
kresy łukowatej w wyniku braku powięzi
i mięśnia prostego

Zaburzenie odpływu żylnego lub napływu 
tętniczego poprzez naczynia perfora-
torowe, źle zaplanowany, za duży płat

Zatrzymanie napływu i odpływu krwi przez 
perforatory; zaciśnięcie lub uszkodzenie 
szypuły naczyniowej na wysokości żeber, 
uciśnięcie tkanek (compartment syndrom) 
po wszyciu płata na klatce piersiowej

Przecięcie wielopiętrowe nerwów 
międzyżebrowych

Przeniesienie mięśnia prostego brzucha

Utrzymujące się zagięcie i napięcie 
mięśnia szypuły

Przedłużone unieruchomienie, brak 
profilaktyki przeciwzakrzepowej,  
obkurczenie naczyń

Duża powierzchnia przestrzeni martwej, 
uszkodzenie naczyń chłonnych powłok 
ściany brzucha

7,8

16,2

1,1

--

--

--

0,8

3,9

Liczba w % Czym spowodowanePowikłanie

TRA), co wg niektórych ma wpływ na przepływ krwi przez szypułę. W przeszłości dla 
zapobiegnięcia takim sytuacjom wykonywano odroczenie płata. Polega to na 
wcześniejszym podwiązaniu naczyń nabrzusznych dolnych szypuły i wykonaniu 
właściwego zabiegu po 7-14 dniach. Ma to  swoje uzasadnienie u pacjentek otyłych, 
palących i wcześniej napromienianych. Całkowita utrata płata TRAM jest zjawiskiem 
bardzo rzadkim.
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Wiotkość tkanek 
brzucha/przepukliny

Martwica tkanki
tłuszczowej, częściowa 

martwica płata

Całkowita martwica
płata

Utrzymujący się ból
powłok ściany brzucha

Osłabienie ściany jamy 
brzusznej

Uwypuklenie w dolno- 
przyśrodkowej części

fałdy podsutkowej

Zatorowość płucna

Seromaty

Osłabieniem ściany brzucha poniżej linii 
kresy łukowatej w wyniku braku powięzi
i mięśnia prostego

Zaburzenie odpływu żylnego lub napływu 
tętniczego poprzez naczynia perfora-
torowe, źle zaplanowany, za duży płat

Zatrzymanie napływu i odpływu krwi przez 
perforatory; zaciśnięcie lub uszkodzenie 
szypuły naczyniowej na wysokości żeber, 
uciśnięcie tkanek (compartment syndrom) 
po wszyciu płata na klatce piersiowej

Przecięcie wielopiętrowe nerwów 
międzyżebrowych

Przeniesienie mięśnia prostego brzucha

Utrzymujące się zagięcie i napięcie 
mięśnia szypuły

Przedłużone unieruchomienie, brak 
profilaktyki przeciwzakrzepowej,  
obkurczenie naczyń

Duża powierzchnia przestrzeni martwej, 
uszkodzenie naczyń chłonnych powłok 
ściany brzucha

7,8

16,2

1,1

--

--

--

0,8

3,9

Liczba w % Czym spowodowanePowikłanie

RODZAJ ZNIECZULENIA:
ogólne

CZAS TRWANIA OPERACJI:
3 - 5 godzin

DŁUGOŚĆ POBYTU W KLINICE:
7-10 dni

ZALECENIA PO ZABIEGU:

postępowanie według zaleceń otrzymanych na karcie wypisowej,
stosowanie terapii zapobiegającej powikłaniom zakrzepowo-zatorowym,
kontrole w poradni celem: sprawdzenia postępu gojenia miejsc 
operowanych i zmiany opatrunku, kontroli i/lub usunięcia drenu, drenów,
oszczędzający tryb życia, unikanie wysiłku fizycznego przez minimum 
6 tygodni,
noszenie bielizny uciskowej (pasa brzusznego i biustonosza uciskowego) 
przez minimum 8 tygodni,
po 21, dobie od operacji należy stosować masaż blizny i maści na blizny 
lub naklejanie plastrów silikonowych na blizny,
zakaz opalania przez 3 miesiące po zabiegu,
czas absencji w pracy: 14 - 30 dni w zależności od gojenia ran,
rekonwalescencja: 6 - 8 tygodni.
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WOLNY PŁAT TRAM

REKONSTRUKCJE PIERSI Z WYKORZYSTANIEM 
WOLNYCH PŁATÓW TKANKOWYCH

Metoda wykorzystuje te same tkanki powłok ściany brzucha, oprócz mięśnia pro-
stego, co płat uszypułowany z wykorzystaniem tylko fragmentu mięśnia i całego 
systemu perforatorowego oraz naczyń nabrzusznych dolnych, zlokalizowanych  
w płacie mięśniowo-skórno-tłuszczowym. Dzięki temu możemy przenosić 
większe konglomeraty tkankowe bez większego ryzyka martwicy tkanki tłuszczowej. 

Pacjentka po rekonstrukcji wolnym płatem tkankowym.

Pacjentka przed rekonstrukcją piersi wolnym płatem tkankowym.



23

Pomimo iż metoda ta daje lepsze ukrwienie tkanek, co ma znaczenie 
w przypadku pacjentek palących, otyłych czy chorujących na cukrzycę, to nie 
jest jednoznaczne z 100% powodzeniem zabiegu, nawet w doświadczonych 
ośrodkach.

Cały czas u tych pacjentek pozostaje problem zakrzepicy, który występuje 
w 0.3–0.9% przypadków wolnych TRAMów. Naczyniami biorczymi dla 
zespolenia są, w zależności od leczenia dodatkowego i doświadczenia 
zespołu operującego,  naczynia piersiowo grzbietowe, często uszkadzane 
podczas amputacji piersi i dające pewniejsze wyniki piersiowe wewnętrzne. 
Ich dostęp, średnica i przebieg pozwalają na łatwe wykonanie zespolenia.

W porównaniu z płatem uszypułowanym, nie pobieramy i nie uszkadzamy 
całego mięśnia prostego brzucha. W rzeczywistości mięsień prosty nie 
ulega tak znacznemu zniszczeniu. Jeszcze mniejsze jego uszkodzenie 
ma miejsce w przypadku minimalnego wykorzystania mięśnia (muscle-spa-
ring free TRAM), kiedy tylko niewielki fragment mięśnia otaczający naczynia 
jest wycinany, a reszta zostaje oszczędzona. Sposób ten również oszczędza 
powłoki ściany brzucha, nie ma konieczności podskórnego tunelizowania. 
Dzięki takiemu postępowaniu znacząco zmniejsza się ryzyko na powikłania 
ze strony powłok ściany brzucha, a sam płat można znacząco kształtem 
i wielkością dopasować do zdrowej piersi lub piersi odjętej w zabiegach 
jednoczasowych. 

W przypadku zabiegów jednoczasowych pomocnymi  metodami określania 
wielkości, objętości i kształtu są najprostsza waga, zlewka laboratoryjna ze 
skalą czy zastosowanie prawa Archimedesa.

Do przeciwwskazań
do zabiegu zastosowania

wolnego płata TRAM należą: 

zmiany po wcześniejszych zabiegach 
w obrębie układu naczyniowego naczyń 
nabrzusznych dolnych i ich perforatorów,

szerokie blizny po pionowych cięciach 
laparotomijnych w obrębie planowanego 
płata.
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WOLNY PŁAT DIEP

Badania nad podziałem angiosomalnym 
i dążenie do jak największego oszczędza-
nia tkanek i struktur naszego organizmu, 
w tym przypadku mięśniowo-powięziowych, 
dorowadziły do skutecznego zastosowania 

W porównaniu z wolnym TRAMem nie dochodzi w tej metodzie do powikłań, takich jak 
osłabienie ściany brzucha, przepukliny i przepuklenia, przedłużony, nieustępujący ból. 
Ma to również swoje odzwierciedlenie w długości pobytu pacjentki w szpitalu, a co za tym 

idzie, ekonomii zabiegu.

Dodatkową zaletą płata DIEP jest możliwość uzyskania unerwienia 
czuciowego poprzez zespolenie nerwów skórnych z pojedynczymi nerwami 

piersiowo brzusznymi.

Wadą tej metody jest konieczność 
uzyskania odpowiednio długiej szy-
puły naczyniowej, co powoduje 
konieczność delikatnego ich prepa-
rowania wraz z odcinkiem naczyń 
nabrzusznych dolnych, tak aby nie 
było napięcia w miejscu zespolenia.

Zaletą zaś tej metody jest minimalne 
uszkodzenie struktur mięśniowo-
-powięziowych, co minimalizuje po-
wikłania ze strony ściany brzucha, 
jak również brak uszkodzenia odcin-
kowego unerwienia powłok ściany 
brzucha.

płata skórno-tłuszczowego, unaczynionego  
przez perforatory pochodzące od naczyń 
nabrzusznych dolnych – wolnego płata 
DIEP-a (Deep In ferior Epigastric Perfora-
tors).

WADY ZALETY
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Czas zabiegu z wykorzystaniem płata DIEP to mniej więcej 8 godzin,
a przy wprawnych rękach może wynieść 5.

Jest on również obarczony 0.5-procentowym wskaźnikiem powikłań.
Jest to typowy przykład zabiegu „wszystko albo nic”
– zabieg się udaje albo nie udaje i cały płat ulega martwicy.

Płat DIEP, wymagający skupienia przy jego preparowaniu, zwykle podnoszony jest 
na jednym lub dwóch perforatorach, co może w niektórych przypadkach doprowadzić 
do martwicy tłuszczowej, gdy powierzchnia i jego waga  (> 400g) jest zbyt duża. Ma to 
znaczenie u pacjentek diabetologicznych i palących. W przypadku pacjentek otyłych 
duże i ciężkie płaty mają większą szansę przeżywalności ze względu na duże perforatory 
je unaczyniające, co wynika z kompensacji wagi i rozmiarów.

WOLNY PŁAT SIEA
(Superficial Inferior Epigastric Artery)

POZOSTAŁE PŁATY WOLNE: 
RUBENSA, SGAP, IGAP, TUG

Jest to, podobnie jak wyżej omawiane, płat składający się ze skóry 
i tkanki tłuszczowej. Szypuła naczyniowa pochodzi od naczyń 
nadbrzusznych powierzchownych, odchodzących od naczyń udowych, 
bez konieczności uszkodzenia tkanek powłok ściany jamy brzusznej.

Zasadniczą wadą tego płata są jego naczynia o małej średnicy, 
krótkie i w 30% przypadków w ogóle nie nadające się do wykorzystania. 
Często, niestety, występuje znaczna różnica średnicy naczyń, jeżeli 
do zespolenia wykorzystujemy naczynia piersiowe wewnętrzne, co 
powoduje utrudnienie, ale nie uniemożliwia jego przeprowadzenia.

Dodatkowo płat ma bardzo małe pole unaczynienia i przydatny jest 
dla kobiet, których piersi mają miseczkę A, nie większą niż B. Liczba 
i częstość powikłań porównywalna jest z płatem DIEP.

Są to płaty o wysokim stopniu powikłań, 
o małej masie, powierzchni i objętości. 
Często z krótką niewystarczającą szypułą, 
a blizny (TUG) po ich pobraniu nie tylko 
deformują okolicę dawczą (płaty poślad-
kowe), ale również są mało akceptowalne 
estetycznie. Jedynie płat Rubensa, którego 
nazwa pochodzi od charakterystycznych 

kształtów predysponujących pacjentki, 
wielokrotnie portretowane przez ww. ma-
larza, którego unaczynienie pochodzi od 
naczyń głębokich okalających biodro, 
szypuła naczyniowa jest długa, i jest to, jak 
SIEA, płat tylko skórno-tłuszczowy - pozo-
stawia łatwą do ukrycia bliznę.
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postępowanie według zaleceń otrzymanych na karcie wypisowej,

stosowanie terapii zapobiegającej powikłaniom zakrzepowo-zatorowym,

kontrole w poradni celem: sprawdzenia postępu gojenia miejsc 
operowanych i zmiany opatrunku, kontroli i/lub usunięcia drenu, drenów,

oszczędzający tryb życia, unikanie wysiłku fizycznego przez minimum 
6 tygodni,

noszenie bielizny uciskowej (pasa brzusznego i biustonosza uciskowe-
go) przez minimum 8 tygodni,

po 21. dobie od operacji należy stosować masaż blizny i maści na blizny 
lub naklejanie plastrów silikonowych na blizny,

zakaz opalania przez 3 miesiące po zabiegu.

ZALECENIA PO ZABIEGU:

RODZAJ ZNIECZULENIA:
ogólne

CZAS TRWANIA OPERACJI:
w zależności od wyboru metody

6 - 10 godzin

DŁUGOŚĆ POBYTU W KLINICE:
7 - 10 dni

CZAS ABSENCJI W PRACY:
14 - 30 dni

w zależności od gojenia ran

REKONWALESCENCJA:
6 - 8 tygodni

REKONSTRUKCJA PIERSI 
WŁASNYM TŁUSZCZEM
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Zrekonstruowanie piersi własną tkanką 
tłuszczową jest bardzo trudne, czasochłonne 
i rzadko stosowane. Chociaż teoretycznie, 
przy wielokrotnym powtarzaniu zabiegów 
można by było odtworzyć wzgórek piersi, 
zalecane jest wcześniejsze rozciągnięcie 
tkanek ekspanderem wewnętrznym lub 
zewnętrznym. 
W Klinice stosujemy przeszczepy tkanki 
tłuszczowej jako zabiegi uzupełniające 
inne metody. Zabieg przeszczepu tkanki 
tłuszczowej jest zabiegiem chirurgicznym  
mającym na wypełnienie nierówności 
występujących na powierzchni rekonstru-
owanej piersi, zwiększającym objętość, 
ale też jest wykorzystywany jako przygo-
towanie do właściwej operacji poprawiając 
jakość tkanek. W skrajnych przypadkach  
wykorzystywany jest do leczenia owrzodzeń 
spowodowanych radioterapią. 
Przeszczep tkanki tłuszczowej może być 

wykonywany jako pojedyncza procedura 
lub w połączeniu z innymi zabiegami. 
Zabieg może być wykonywany w znieczu-
leniu miejscowym, dożylnym  lub ogólnym, 
 w zależności od rozległości zabiegu. Zabieg 
przeszczepiania tkanki tłuszczowej polega  
na pobraniu przy pomocy metalowych ka-
niul odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej 
z okolicy tułowia lub kończyn dolnych 
i, po odpowiednim przygotowaniu wszcze-
pieniu go w wybrany obszar. Do wykonania 
tego zabiegu konieczne jest wykonanie 
małych otworów ok. 2 mm średnicy. Tkanka 
tłuszczowa jest wprowadzana w określoną 
okolicę również poprzez niewielkie nacięcie 
- kaniulą lub grubą igłą. Chirurg może 
podać większą ilość tkanki tłuszczowej niż 
jest to konieczne do uzyskania dobrego efek-
tu ze względu na to, że tkanka tłuszczowa 
z czasem ulega częściowej absorpcji.

CZYM JEST REKONSTRUKCJA PIERSI Z WYKORZYSTANIEM
WŁASNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ?

W ciągu kilku tygodni ilość przeszczepionej tkanki tłuszczowej będzie zmniejszać się.

PRZECIWWSKAZANIA:

palenie papierosów (czynne),
zaburzenia krzepnięcia (pacjentki z zaburzeniami krzepnięcia wymagają  
wcześniejszego przygotowania przez lekarza hematologa),
zażywanie leków przeciwkrzepliwych: np. Warfin, Sintrom, Acenocumarol, 
Plavix, Pradaxa, Xarelto, itp. (pacjentki stosujące w/w leki proszone są 
o ich odstawienie po konsultacji z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem 
prowadzącym),
nieuregulowane choroby przewlekłe np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
niedoczynność lub nadczynność tarczycy,
infekcja lub antybiotykoterapia w okresie miesiąca przed zabiegiem,
stany zapalne i zmiany skórne operowanej okolicy,
ciąża, laktacja.
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RODZAJ ZNIECZULENIA:
zabieg może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym, 
dożylnym lub ogólnym w zależności od rozległości zabiegu

CZAS TRWANIA OPERACJI:
1 - 2 godzin

REKONWALESCENCJA:
2 tygodnie

DŁUGOŚĆ POBYTU W KLINICE:
1 - 3 dni

CZAS ABSENCJI W PRACY:
w zależności od charakteru pracy wykonywanej

od 1 do 2 tygodni

kontrola w Poradni przyklinicznej w wyznaczonym terminie,

noszenie ubrania uciskowego w miejscu po pobraniu tłuszczu przez 
2 tygodnie po zabiegu, w miarę zmniejszania się dolegliwości bólowych 
masaż miejsca po pobraniu tłuszczu,

zakaz opalania przez okres 6 miesięcy (po zabiegu skóra będzie 
nadmiernie wrażliwa na promienie słoneczne, konieczne jest zastoso-
wanie kremów z wysokim filtrem).

Krwawienie jest możliwe w trakcie lub po operacji. Może wymagać dodat-
kowego zabiegu - rewizji miejsca operowanego.

Utrudnione gojenie rany operacyjnej, wymagające stosowania specja-
listycznych opatrunków i dodatkowych wizyt w Poradni, zazwyczaj bez 
wpływu na ostateczny efekt leczenia.

ZALECENIA PO ZABIEGU:

NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA:

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Pacjentka zgłaszająca się na zabieg powinna mieć aktualne badanie radiolo-
giczne piersi oraz dokumentację dotychczasowego leczenia onkologicznego.  
W przypadku chorób współistniejących – informacje o stanie zdrowia od 
lekarza prowadzącego, leki w oryginalnych opakowaniach wraz z dokładnym  
dawkowaniem. Badania potrzebne do zabiegu wykonywane są w dniu 
przyjęcia do Kliniki – RTG klatki piersiowej, EKG, badania laboratoryjne.

badania radiologiczne, badania laboratoryjne, dieta przed zabiegiem, 
przyjmowanie leków
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Martwica skóry może wydłużyć lub powikłać proces gojenia i wymagać 
chirurgicznej korekcji. Martwica może być związana z infekcją, zastoso-
waniem sterydów lub paleniem papierosów.

Martwica tkanki tłuszczowej – może być konieczne usunięcie tej tkanki. 
Czasami w miejscu przeszczepionej tkanki tłuszczowej mogą powstawać 
torbiele. Może być konieczne chirurgiczne usunięcie tych torbieli.

Infekcja miejscowa lub uogólniona może rozwinąć się na każdym etapie 
leczenia. Zazwyczaj leczenie polega na podawaniu antybiotyków.

Odległe wyniki – zmiany wyglądu okolicy, gdzie została przeszczepiona 
tkanka tłuszczowa, mogą być związane z wiekiem, odchudzaniem się lub 
tyciem, ciążą lub z innymi zmianami w organizmie, zachodzącymi nieza-
leżnie od przebytego wcześniej zabiegu.

Uszkodzenie głębiej położonych struktur – podczas zabiegu operacyjnego 
może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur, takich jak 
nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie ( w bardzo rzadkich przypad-
kach). Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub trwałe. W przypadku 
przeszczepienia tłuszczu w okolicę implantu, może dojść do jego 
uszkodzenia .

Powikłania zatorowo-zakrzepowe.

Zatory tłuszczowe występują, kiedy komórki tłuszczowe powodują zatory 
w naczyniach krwionośnych, doprowadzając do niewydolności oddecho-
wej, następnie krążeniowej, a nawet śmierci.

METODY ŁĄCZONE
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CZYM JEST REKONSTRUKCJA PIERSI Z WYKORZYSTANIEM PŁATA LD?

Uszypułowany skórno-mięśniowy płat 
z mięśnia najszerszego grzbietu jest 
powtarzalnym, niezawodnym i pewnym 
narzędziem do rekonstrukcji piersi 
z lub bez dodatkowego stelaża w postaci 
implantu. Jego unaczynienie pochodzi 
z piersiowo-grzbietowej osi naczyniowej. 
Jest pewną metodą w przypadku cukrzyków  
i palaczek papierosów. Mniej przydatny, 
choć niewykluczany, u kobiet otyłych. 
U tych pacjentek powoduje widoczną 
asymetrię pleców, którą można poprawić 
stosując liposukcje strony przeciwnej. 
Stosowany  również może  być z powodze-
niem u kobiet ze zniszczoną radioterapią 
skórą. W przeciwieństwie do rekonstruk-
cji tylko implantem, daje on dobrze una-
czynione pokrycie, co w efekcie skutkuje 
lepszym efektem estetycznym. 

Odcięcie przyczepu ramiennego zwiększa 
jego kąt obrotu, zmniejsza ruchomość 
i pociąganie implantu do boku. Dodatkowo 
manewr ten zwiększa możliwość diagno-
styki węzłów chłonnych w badaniu przed-
miotowym przy jednoczesnym niebezpie-
czeństwie uszkodzenia ukrwienia poprzez 
naciągnięcie, wyrwanie lub uciśnięcie 
szypuły. Innymi mankamentami tej me-
tody są: konieczność obrócenia Pacjentki 
w trakcie zabiegu (nowe obłożenie), 
powikłania typowe dla wykorzystania 
implantów oraz gromadzenie się chłonki na 
plecach, którego częstość występowania  
wynosi 47 - 96%. Zaletą, o którą często 
dopytują pacjentki jest minimalny lub 
żaden wpływ jego przeniesienia na zakres 
ruchów w stawie barkowym, sile mięśniowej 
czy ogólnym funkcjonowaniu.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

badania radiologiczne, badania laboratoryjne, dieta przed zabiegiem, 
przyjmowanie leków

RODZAJ ZNIECZULENIA:
ogólne

CZAS TRWANIA OPERACJI:
2h 30 min

DŁUGOŚĆ POBYTU W KLINICE:
3 dni

CZAS ABSENCJI W PRACY:
14 - 30 dni

w zależności od gojenia ran

REKONWALESCENCJA:
6 - 8 tygodni

REKONSTRUKCJA Z WYKORZYSTANIEM 
PŁATA LD I IMPLANTU
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postępowanie według zaleceń otrzymanych na karcie wypisowej,

stosowanie terapii zapobiegającej powikłaniom zakrzepowo-zatorowym,

kontrole w poradni celem: sprawdzenia postępu gojenia miejsc operowa-
nych i zmiany opatrunku, kontroli i/lub usunięcia drenu, drenów,

oszczędzający tryb życia, unikanie wysiłku fizycznego przez minimum 
6 tygodni,

noszenie bielizny uciskowej (pasa brzusznego i biustonosza uciskowego) 
przez minimum 8 tygodni,

po 21, dobie od operacji należy stosować masaż blizny i maści na blizny 
lub naklejanie plastrów silikonowych na blizny,

zakaz opalania przez 3 miesiące po zabiegu.

ZALECENIA PO ZABIEGU:

REKONSTRUKCJA PIERSI
PO PROFILAKTYCZNEJ AMPUTACJI

A.
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CZYM JEST PROFILAKTYCZNA MASTEKTOMIA Z REKONSTRUKCJĄ PIERSI?

Profilaktyczna mastektomia to usunięcie 
zdrowej piersi, czyli takiej, w której nie 
stwierdzono raka. Podczas tego zabie-
gu usuwana jest tylko tkanka gruczołowa,  
zachowana zostaje skóra piersi oraz 
zespół brodawka – otoczka (ZBO), nie ma 
też wskazań do usuwania węzłów chłon-
nych. 

W przypadku piersi dużych i opadających 
skóra jest dopasowywana do oczekiwane-
go rozmiaru i kształtu. Wypełnienie nowej 
piersi stanowi zazwyczaj ekspander lub 
implant piersiowy, który, w zależności od 
stanu miejscowego, umieszczany jest pod 
lub nad mięśniem piersiowym większym 
z dodatkowym zastosowaniem siatki lub 
macierzy bezkomórkowej.
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palenie papierosów (czynne),
zaburzenia krzepnięcia (pacjentki z zaburzeniami krzepnięcia wymagają 
wcześniejszego przygotowania przez lekarza hematologa),
zażywanie leków przeciwkrzepliwych: np. Warfin, Sintrom, Acenocumarol, 
Plavix, Pradaxa, Xarelto, itp. (pacjentki stosujące w/w leki proszone są 
o ich odstawienie po konsultacji z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem 
prowadzącym),
nieuregulowane choroby przewlekłe np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
niedoczynność lub nadczynność tarczycy,
infekcja lub antybiotykoterapia w okresie miesiąca przed zabiegiem,
stany zapalne i zmiany skórne operowanej okolicy,
ciąża, laktacja.

PRZECIWWSKAZANIA:

potwierdzona dwoma badaniami obecność mutacji BRCA 1 lub 2,
obciążony wywiad rodzinny (dwa zachorowania u krewnych I lub II stopnia 
na raka przed 50. rokiem życia lub trzy zachorowania w dowolnym wieku 
łącznie z pacjentką),
rozpoznanie u krewnych I stopnia metachronicznego lub synchroniczne-
go zachorowania na nowotwory piersi,
choroba proliferacyjna piersi przebiegająca z atypią komórkową,
posiadać ważne (tj. nie starsze niż 12 m-cy) badanie rezonansu magne-
tycznego piersi,
przejść pozytywną kwalifikacje przez psychologa lub przychoonkologa.

WSKAZANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 09.01.2019 r. profilak-
tyczna mastektomia z rekonstrukcją jest świadczeniem gwarantowanym, tzn. 
NFZ refunduje zarówno amputację piersi, jak i jej odtworzenie (zabieg rekon-
strukcji). Żeby zostać zakwalifikowanym do leczenia w ramach NFZ, pacjentki 
muszą spełnić określone warunki:

RODZAJ ZNIECZULENIA:
ogólne

CZAS TRWANIA OPERACJI:
1 - 1,5 h

DŁUGOŚĆ POBYTU W KLINICE:
3 - 5 dni

CZAS ABSENCJI W PRACY:
14 - 30 dni

w zależności od gojenia ran

REKONWALESCENCJA:
6 - 8 tygodni
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postępowanie według zaleceń otrzymanych na karcie wypisowej,

stosowanie terapii zapobiegającej powikłaniom zakrzepowo-zatorowym,

kontrole w poradni celem: sprawdzenia postępu gojenia miejsc 
operowanych i zmiany opatrunku, kontroli i/lub usunięcia drenu, drenów,

oszczędzający tryb życia, unikanie wysiłku fizycznego przez minimum 6 
tygodni,

noszenie bielizny uciskowej (pasa brzusznego i biustonosza uciskowego) 
przez minimum 8 tygodni,

po 21, dobie od operacji należy stosować masaż blizny i maści na blizny 
lub naklejanie plastrów silikonowych na blizny,

zakaz opalania przez 3 miesiące po zabiegu.

Krwawienie – jest możliwe w trakcie lub po operacji. Może wymagać 
dodatkowego zabiegu – rewizji miejsca operowanego.

Utrudnione gojenie rany operacyjnej, wymagające stosowania specja-
listycznych opatrunków i dodatkowych wizyt w Poradni, zazwyczaj bez 
wpływu na ostateczny efekt leczenia.

Martwica skóry może wydłużyć lub powikłać proces gojenia i wy-
magać chirurgicznej korekcji. Martwica może być związana z in-
fekcją, zastosowaniem sterydów lub paleniem papierosów. Może 
dojść do martwicy ZBO i konieczności jego wtórnej rekonstrukcji.

Infekcja miejscowa lub uogólniona może rozwinąć się na każdym etapie 
leczenia. Zazwyczaj leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Możliwe 
jest także usunięcie implantów lub dodatkowe operacje.

Seroma, gromadzenie się płynu wokół implantu może być związane 
z infekcją, urazem lub BIA – ACL. Leczenie polega na usuwaniu nagro-
madzonego płynu lub, w najgorszym wypadku na okresowym usunięciu 
implantu.

Blizny – podczas tego zabiegu zazwyczaj chirurg wykonuje cięcie opera-
cyjnie w bliźnie po poprzednim zabiegu. Ze względu na napięcie tkanek 
wywołane wszczepieniem protezy, może dochodzić do powstania blizn 
patologicznych, ciemnych, grubych i szerokich, wymagających wtórnych 
korekcji.

Infekcja może rozwinąć się od razu w okresie pooperacyjnym lub 
później, po umieszczeniu implantu. Podostre lub przewlekłe infekcje 
mogą być trudne do zdiagnozowania. Jeśli wystąpi infekcja, leczenie 
polega na podawaniu antybiotyków. Możliwe jest także usunięcie 
implantów lub dodatkowe operacje.

ZALECENIA PO ZABIEGU:

NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA:
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Torebka włóknista i przykurcz torebki – tkanka bliznowata, która powstaje 
wokół implantu, może przerastać, a przez to deformować implant, 
powodując zmianę kształtu i konsystencji piersi. Mogą temu towarzyszyć 
dolegliwości bólowe. Leczenie może wymagać operacji usunięcia lub 
wymiany implantu.

Implanty piersiowe mogą ulegać uszkodzeniu. Przerwanie torebki współ-
cześnie stosowanych implantów nie powoduje wypłynięcia obecnego 
w nich silikonu. Uszkodzony implant musi być jednak usunięty lub 
wymieniony.

Obnażenie implantu może wystąpić z powodu utrudnionego gojenia lub 
w wyniku zniszczenia tkanek go pokrywających radioterapią lub sterydo-
terapią. W takich przypadkach może być konieczne usunięcie implantu.

Przemieszczenie się implantu - powoduje to dyskomfort i/lub zmianę 
kształtu piersi. Dodatkowa operacja może być konieczna w celu korekcji 
położenia implantu.

Deformacja klatki piersiowej – u niektórych pacjentek, częściej u tych, 
które przeszły radioterapię operowanej okolicy, w trakcie dopełniania 
ekspandera rozciągnięciu ulegają nie tylko tkanki miękkie ponad protezą, 
ale i żebra, które wpuklaja się do wnętrza klatki piersiowej. Powikłanie to 
nie wpływa na stan ogólny pacjentki.

BIA – ALCL ( Anaplastic Large Cell Lymphoma Breast Implant Associa-
ted - anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami 
piersi). Jest to rzadka choroba układu odpornościowego Pacjentki, która 
lokalizuje się w tkance otaczającej implant piersi, czyli w tkance łącznej,  
rodzaju blizny, która izoluje implant od wnętrza naszego organizmu. 
Objawem choroby jest patologiczny rozrost komórek układu odpor-
nościowego waśnie w tej tkance. NIE zaleca się żadnych dodatkowych 
badań u Pacjentek z implantami piersi. Wskazana jest regularna 
diagnostyka oparta na samobadaniu piersi i okresowej kontroli USG. 
Zgodnie ze stanowiskiem FDA (American Food and Drug Administration), 
implanty są bezpieczną metodą rekonstrukcji piersi.

Choroby piersi: poza BIA-ALCL nie stwierdzono podwyższenia ryzyka 
wystąpienia chorób piersi lub raka piersi u kobiet posiadających 
implanty. Choroby piersi mogą występować niezależnie od implantów 
piersi. Wszystkim kobietom zaleca się wykonywanie okresowych badań, 
wykonywania USG lub mammografii.
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REKONSTRUKCJA ZESPOŁU BRODAWKA
- OTOCZKA SUTKOWA

B.
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Kobietom o dużych piersiach i otoczkach o znacznej średnicy można 
zaproponować przeszczep ich fragmentu, aby zachować podobny kolor.

Ten zabieg to „wisienka na torcie” koronująca cały proces leczenia. Wzgórek 
brodawki wytwarzamy dzięki niezliczonej liczbie miejscowych plastyk 
płatowych, przyczepy skóry lub tkanek z innych okolic ciała nie znajdują 
zastosowania w dzisiejszych czasach. Metody w większości oparte są 
o płaty o przypadkowym unaczynieniu. Do najczęściej stosowanych należą 

plastyka C-V, Ying-Yang, płat ześlizgowy i wiele, wiele innych.

W celu utrzymania wysokości brodawki stosuje się zwinięte blizny, 
przeszczepy chrząstki zza ucha lub wszczepianie materiałów sztucznych. 

Nie zawsze jednak przynoszą oczekiwane efekty.

Stosowanie napromienianej skóry nie jest zalecane ze względu
na większą liczbę powikłań.

Kolor otoczki obecnie uzyskuje się dzięki zastosowaniu mikropigmentacji. 
Jest to łatwy i dający bardzo dobre efekty sposób, łatwo dobrać podobną 

ze zdrową otoczką kolorystykę.

Zabieg ten bezpiecznie można wykonać 3 miesiące po wytworzeniu 
wzgórka brodawki. Wadą jest często konieczność dobarwiania otoczki ze 

względu na blednięcie lub nierówne wypełnienie.
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3 ZABIEGI POPRAWIAJĄCE 
WYGLĄD PIERSI

Z angielskiego i potocznie zwane mastopeksją - grupa zabiegów 
obejmująca różne sposoby przemieszczania miąższu piersi, aby 
w efekcie końcowym brodawki sutkowe były na jednym poziomie i obie 
miały względnie jednakową objętość. Zabiegi te wykonuje się z cięć 
dookoła otoczki sutkowej, pionowego czy w kształcie odwróconej litery T, 
i zamocowaniu tkanek w taki sposób, aby opóźniały ich obwisanie. Zabiegi 
te mogą polegać tylko na wycięciu nadmiaru luźnej skóry lub połączeniu 
z przeniesieniem i stałym umocowaniu miąższu piersi. Metoda ta jest 
również dodatkiem do powiększenia piersi implantem.

PODNOSZENIE PIERSI ZDROWEJ



39

Pacjentka przed zabiegiem mastopeksji.

Pacjentka po zabiegu mastopeksji.

Redukcję piersi zdrowej wykonuje się najczęściej przy znacznej dyspro-
porcji piersi. Zabieg polega na odpowiednim wycięciu nadmiaru miąższu  
piersi, przeniesieniu zespołu brodawka-otoczka sutkowa na szypule 
naczyniowej (dolnej, przyśrodkowej, górnej) w nowe miejsce i zamoco-
waniu tkanek w taki sposób, aby opóźniały ich obwisanie. Najczęściej 
powstają blizny w postaci odwróconego T.

REDUKCJA PIERSI ZDROWEJ
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Powiększenia piersi zdrowej dokonuje się za pomocą albo przeszczepu 
tkanki tłuszczowej własnej, albo - co jest prostsze - implantu silikono-
wego. Implantem silikonowym najczęściej poprawia się piersi rekonstru-
owane właśnie wspomnianym implantem albo rekonstruowane metodą 
łączoną płatem LD i implantem. aimplantem, to po kilku latach widocz-
na jest różnica ich różnego obwisania. Dlatego też lepiej jest kilkukrotnie 
przeszczepić tłuszcz.

POWIĘKSZANIE PIERSI ZDROWEJ

Pacjentka po zabiegu redukcji piersi zdrowej.

Pacjentka przed zabiegiem redukcji piersi zdrowej.
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Zapewnienie optymalnego sposobu żywienia przed planowanym zabiegiem operacyjnym 
polega najczęściej na modyfikacji codziennej diety oraz jej dostosowaniu do istniejących 
warunków fizjologicznych organizmu. Zabieg operacyjny jest dużym obciążeniem dla 
organizmu, w tym czasie często dochodzi do zwiększonego zapotrzebowania nie tylko na 
energię, ale również na pozostałe składniki odżywcze.

Po zabiegu operacyjnym pokarm, który jesz, może mieć duży wpływ na powrót do 
zdrowia, okres rekonwalescencji, a także szybkość gojenia się ran. Właściwe 
odżywianie może zapobiec powikłaniom, takim jak zaburzenia trawienia, zaparcia, 
wysoki poziom glukozy we krwi oraz zapewnić niezbędne elementy budulcowe - białka, 
których skóra potrzebuje do szybkiego wygojenia.

Sposób komponowania codziennej diety 
przed planowanym zabiegiem operacyj-
nym powinien opierać się na zasadach 
zdrowego odżywiania, tak aby organizm 
miał zapewnioną podaż wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych:

Jedną z najlepszych rzeczy, które można 
zrobić, aby poprawić swój stan odżywienia 
podczas powrotu do zdrowia po operacji, 
jest skupienie się na samych pokarmach, 
jakie są spożywane. Oznacza to wybór 
żywności nieprzetworzonej. 

Podstawową zasadą czystej diety jest 
włączenie do jadłospisu „prawdziwego 
jedzenia”, jak warzywa, owoce, produkty 
pełnoziarniste, chude mięso, organiczny 
nabiał. 

Pomocne w tym okresie jest włączenie do 
diety preparatów zawierających w swoim 
składzie substancje immunomodulujące 
(arginina, kwasy tłuszczowe omega-3 
oraz nukleotydy). Zgodnie z wytycznymi 
European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN) doustne diety im-
munomodulujące (zawierające: argininę, 
kwasy tłuszczowe omega-3 oraz nukle-
otydy) są wskazane niezależnie od stanu 
odżywienia u pacjentów w okresie przed- 
i okołooperacyjnym, głównie w przypadku  
rozległych zabiegów operacyjnych w ob-
rębie jamy brzusznej, głowy i szyi oraz po 
przebytych ciężkich urazach.

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

białek,

tłuszczy,

węglowodanów,

witamin,

składników mineralnych.

Ważne jest, aby doustne diety specjalistyczne były podawane 
drogą przewodu pokarmowego najlepiej na 5-7 dni przed planowaną operacją.

4 DIETA
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Jeśli produkty mleczne nie wywołują u pacjenta zaparć, należy skupić się 
na produktach o niskiej zawartości tłuszczu, takich jak odtłuszczone mleko, twaróg, 
kefir i jogurt. Sery, zarówno o niskiej zawartości tłuszczu, jak i te, o wysokiej zawartości, 
należy spożywać z umiarem.

Należy z niego wyeliminować wszelkie sztuczne dodatki, konserwanty, rafinowany 
cukier, oczyszczone węglowodany, tłuszcze nasycone i tłuszcze „trans” oraz produkty 
smażone. Żywność powinna mieć wysoką wartość odżywczą i charakteryzować się 
bardzo krótką listą składników, najlepiej nie dłuższą niż 2, a także zawierać produkty 
o wysokiej zawartości błonnika – niezbędnego składnika odżywczego, który należy 
włączyć do diety po zabiegu.

Produkty o wysokiej zawartości błonnika to: pieczywo pełnoziarniste ciemne, 
kukurydza, płatki owsiane, warzywa (świeże i mrożone) i owoce. Pamiętaj jednak, 
że spożywanie niektórych owoców o wysokiej zawartości cukru (np. winogron) nie jest 

wskazane.

Niezbędnym substratem energetycznym, jaki należy uwzględnić w swojej diecie 
w okresie okołooperacyjnym, jest białko. Wysokie zawartości białka można znaleźć 
w chudym mięsie, takim jak kurczak, indyk i wieprzowina. Owoce morza, w tym ryby, 
są również doskonałym źródłem chudego białka. Czerwone mięso nie jest zalecane 
ze względu na zawarty w nim wysoki poziom tłuszczów nasyconych.

Produkty bogate w błonnik są nie tylko zdrowsze niż ich odpowiedniki o niskiej 
zawartości błonnika, ale również odgrywają ważną rolę w zapobieganiu 
zaparciom, częstym powikłaniom po zabiegach w znieczuleniu ogólnym. Zaparcia 
mogą nie tylko zwiększać ból pooperacyjny, ale również, przez odruch zwiększonego 
napięcia powłok brzucha, powodować zwiększone napięcie w ranie pooperacyjnej.

Pokarmy, które mogą powodować zaparcia, to: suszone owoce (śliwki są 
wyjątkiem, mogą pomóc w łagodzeniu zaparć), suszone mięso wołowe i niektóre 
rodzaje chipsów ziemniaczanych, przetworzona żywność, ser, mleko i produkty 
mleczne, czerwone mięso oraz słodycze: w tym cukierki, ciasta i inne 

słodkie produkty spożywcze.

Jeśli na co dzień w diecie pacjenta nie ma mięsa należy pamiętać, że źródłem 
białka są także orzechy, tofu, fasola i potrawy „wegetariańskie”, takie jak tekstu-
rowane białko roślinne (TVP).
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Zagrożenie życia związane z diagnozą nowotworu piersi sprawia, że uważa się, że 
seksualność nie jest kluczową sprawą w momencie postawienia diagnozy. Tymczasem 
jednak ponad 90% kobiet z tym rozpoznaniem cierpi z powodu obniżenia jakości życia 
i problemów seksualnych.

5 RAK PIERSI A SEKSUALNOŚĆ, 
CZYLI POROZMAWIAJMY BEZ TABU…

„Nie bój się pokazywać swoich blizn. One świadczą o tym, kim naprawdę jesteśmy.
Powinniśmy podchodzić do tego bez fałszu. Myślę, że to była jedna z najlepszych 
rad, jakie w życiu usłyszałem”

/ Morgan Spurlock /

PIERSI JAKO WAŻNY ASPEKT KOBIECOŚCI, EROTYZMU I MACIERZYŃSWA…

Piersi u człowieka stanowią pewnego 
rodzaju wabik seksualny, jak twierdzi 
Desmond Morris. Piersi, jako takie, które  
znamy i podziwiamy, nie występują u żad-
nych naczelnych, tylko u ludzi. Wg Morrisa 
są niczym innym jak imitacją pośladków. 
Kobiety wyeksponowały je z przodu, żeby 
wzbudzić zainteresowanie seksualne. Tak
przynajmniej wynika z ewolucji. U małp 
bowiem takim wabikiem jest „pupa”. 
Proszę zauważyć, że między piersiami jest 
charakterystyczna bruzda, który imituje  
szparę pośladkową. Jeżeli bruzdę tę 

pokażemy w dekolcie, to imitacja jędrnej 
„pupy” z przodu gotowa. Ewolucjoniści 
twierdzą, że wyeksponowanie piersi 
z przodu sprawiło, że kobieta zyskała na 
atrakcyjności seksualnej, kiedy rozmawia 
z mężczyzną. Proszę pamiętać, że to tylko 
teoria. Faktem jest jednak, że gruczoły  
piersiowe są często obiektem fantazji 
seksualnych, a także w niektórych związ-
kach stanowią element gry wstępnej. 
Wykazano również, że co piąta kobieta 
ma orgazm przez pobudzanie brodawek 
sutkowych.

Kobieca seksualność stanowi bardzo złożony aspekt i zależy od wielu 
czynników.

SEKSUALNOŚĆ KOBIET
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Żeby ten aspekt trochę uprościć i uspójnić, 
proponuję przyjąć podział pani profesor Alessandry Graziottini. 

1

2

IDENTYFIKACJĘ SEKSUALNĄ

FUNKCJE SEKSUALNE

Niektóre badania wykazały, że kobiety, 
które posiadają dzieci przed diagnozą, 
czują się lepiej emocjonalnie. Posiadanie  
dzieci jest pozytywnym czynnikiem pro-
gnostycznym. Jakkolwiek kontrowersyjnie 

Pożądanie powstaje w mózgu. Za odczuwa-
nie pożądania odpowiada tzw. „Podwójny 
Model Kontrolujący” wprowadzony przez 
Janssena i Bancroft. Subiektywnie odczu-
wane pożądanie i zachowania seksualne 
są ostateczną, złożoną odpowiedzią na 
działające w mózgu czynniki pobudzające 
i hamujące. O obniżeniu libido mówimy 
wtedy, kiedy brak nam zupełnie fantazji, 
myśli seksualnych oraz pragnienia 
aktywności seksualnej. Prostymi słowami 

Kobiety, które źle postrzegają swoją seksu-
alną atrakcyjność i mają zaburzony obraz 
własnego ciała, po terapii raka piersi mają 
dużo więcej zaburzeń seksualnych.

Kobiety, które przeżyły po diagnozie i tera-
pii raka piersi pozostają 1,4 razy częściej 
bez pracy niż kobiety zdrowe. Kobiety zaś 

to brzmi, wykazano, że kobiety, które 
utożsamiają kobiecość z macierzyństwem, 
zgłaszają gorsze poczucie własnej warto-
ści i gorszy obraz własnego ciała w trakcie 
leczenia raka piersi.

to ujmując, nie mamy po prostu ochoty 
na seks. Wolimy zjeść czekoladę albo 
pooglądać Netflix. I nic dziwnego. Diagnoza 
i leczenie raka piersi u kobiet sprawia, że jest 
więcej czynników hamujących (kortyzol - 
hormon stresu, prolaktyna, serotonina) niż 
pobudzających (estrogeny, testosteron,  
dopamina, oksytocyna). Wiele kobiet po 
raku piersi przyjmuje również antyde-
presanty: zarówno z powodu zaburzeń 
depresyjnych, jak i z powodu uderzeń 

Każdy etap choroby i jej leczenia wpływa 
bowiem negatywnie na zmysłowość i sze-
roko pojęty erotyzm.

po nowotworach ginekologicznych i rakach
piersi rzadziej wracają do pracy niż kobiety 
po innych nowotworach.

Wyróżniamy w nim:

KOBIECOŚĆ

POŻĄDANIE

EROTYZM

ROLA SOCJALNA

MACIERZYŃSTWO
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3 ZWIĄZEK SEKSUALNY

Podniecenie związane jest ze zwiększonym 
nawilżeniem i przekrwieniem w odpowiedzi  
na jakiś seksualny bodziec albo myśl. 
Ostatnio wprowadzono pojęcie arousabili-
ty - pobudliwość. Naukowcy połączyli pod-
niecenie z pożądaniem i uznali, że raz się 

Orgazm, wg definicji to zmieniony stan 
świadomości, zazwyczaj połączony z nie-
zależnymi od woli, rytmicznymi skurczami 
mięśni dna miednicy, z towarzyszącymi 
skurczami zwieraczy cewki i odbytu oraz 

Satysfakcja seksualna jest pojęciem 
subiektywnym. Celem aktywności seksualnej 
kobiety w znacznej mierze nie jest tylko 

Rak piersi uderza tak naprawdę w każdy 
wymieniony powyżej aspekt seksualności. 
Negatywny wpływ na zdrowie seksualne 

gorąca związanych z przedwczesną menopauzą. Inhibtory zwrotnego wychwytu serotoniny  
(SSRI - leki przeciwdepresyjne) obniżają pożądanie i zwiększają czas do osiągnięcia 
orgazmu. Sama zresztą depresja, stres oraz niepokój skutecznie zabija libido.

zaczyna w głowie, innym razem w pochwie.  
A czasem możemy mówić o pożądaniu 
reaktywnym, czyli zaczyna nam się chcieć 
dopiero kiedy zaczniemy aktywność  
seksualną.

z miotonią – stanem powodującym ustą-
pienie przekrwienia związanego z podnie-
ceniem seksualnym (często częściowym), 
co prowadzi do dobrostanu psychicznego 
i zadowolenia.

orgazm, ale też osobista satysfakcja oraz 
satysfakcja emocjonalna - poczucie blisko-
ści i łączności z partnerem.

ma zarówno sama operacja, chemioterapia 
i/lub radioterapia, jak i długotrwała hormo-
noterapia: 5-, 10-letnia.

Czynniki, które niekorzystnie wpływają na zdrowie seksualne, możemy podzielić na:

POŻĄDANIE

PODNIECENIE

ORGAZM

SEKSUALNA SATYSFAKCJA

utrata estrogenów, wtórnie do usunięcia przydatków, leczenia hormonalnego 
(tamoksifen, inhibitory aromatazy),
utrata androgenów,
uszkodzenie anatomiczne i estetyczne piersi,
wpływ negatywny z narządów płciowych: suchość pochwy, dyspareunia
(bolesne stosunki seksualne), brak orgazmu.

Czynniki biologiczne:
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chroniczne zmęczenie,
wpływ operacji na seksualny obraz własnego ciała i identyfikację seksualną,
niepokój, objawy depresyjne i lęk o przyszłość,
niepłodność,
problemy w związku.

uderzenia gorąca – nagłe uczucie ciepła rozlewające się po całym ciele 
z następujący po nich uczuciem zimna,
poty nocne i zimny pot,
suchość pochwy,
nietrzymanie moczu,
problemy ze snem,
zmiany emocjonalne - wahania nastroju, rozdrażnienie, depresja,
suchość skóry, ust, śluzówek,
zaburzenia rytmu serca,
bóle głowy,
bóle stawów i mięśni (bardzo często, a objawy te są często ignorowane i nie
przypisywane menopauzie),
znaczne obniżenie pociągu seksulanego,

Czynniki psychoseksualne:

OBJAWY PRZEDWCZESNEJ MENOPAUZY:

PRZEDWCZESNA MENOPAUZA JAKO NIECHCIANY 
ASPEKT CHEMIOTERAPII, USUNIĘCIA JAJNIKÓW
I TERAPII HORMONALNEJ (TAMOKSIFEN, INHIBITORY 
AROMATAZY).

Menopauza oznacza brak okresu trwający co najmniej 12 miesięcy. Najczęściej pojawia 
się ok. 51-52. roku życia, ale bywa, że występuje już ok. 45. roku życia, albo dopiero 
po 52. roku. Przedwczesna menopauza dotyczy ok. 1% kobiet i występuje nagle, 
bez tzw. perimenopauzy. W przypadku naturalnej menopauzy okres perimenopauzy pozwala 
przygotować się na zmiany w organizmie kobiety. U pacjentek, które doświadczyły raka  
piesi w okresie reprodukcyjnym, objawy przedwczesnej menopauzy są bardzo nasilone 
i występują nagle. Nie ma okresu przygotowawczego. Wszystkie objawy są bardziej nasilone 
i występują bez znaków ostrzegawczych. Zaczynają pojawiać się zaburzenia snu, problemy 
z koncentracją i w końcu uderzenia  gorąca. Wygaśnięcie funkcji jajników związane jest albo 
z ich profilaktycznym usunięciem, albo ze stosowaniem analogów GnRh, z gonadotoksycz-
nym wpływem chemioterapii albo z 5-, 10-letnią hormonoterapią.
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wzrost masy ciała,
problemy z koncentracją , czasowe luki pamięci,
włosy stają się cieńsze i wypadają.

INTERWENCJA W PRZYPADKU SUCHOŚCI POCHWY

Lubrykanty:

Żele nawilżające do pochwy:

Kwas hialuronowy:

70-80% kobiet po raku piersi doświadcza suchości pochwy związaną 
z dodatkowym leczeniem. Problem jest na tyle duży, że bolesna penetracja,  
krwawienia w jej trakcie przyczyniają się często do unikania seksu, braku 
podniecenia i pogorszenia i tak niskiego libido.

Zarówno lubrykanty, jak i nawilżacze (tak je nazywam) działają dobrze, ale niestety tylko 
chwilę i często głównie w momencie aplikacji. Nie zwiększają bowiem przepływu krwi. 
Ich sekret polega tylko na poślizgu, trochę poprawiają elastyczność pochwy i zmniejszają 
dyskomfort.

SUCHOŚĆ POCHWY

działają przez efekt poślizgu w trakcie penetracji,
zmniejszają dyskomfort w czasie seksu i mogą być używane przez oboje partnerów,
w budowie chemicznej oparte są na bazie:

działają trochę jak krem do twarzy,
powinny być używane regularnie,
2 do 3 razy w tygodniu i niezależnie od aktywności seksualnej,
można je łączyć z lubrykantami.

jest polimerem występującym naturalnie w chrząstkach i innych tkankach
miękkich,
substancja ta wiąże duże ilości wody i przez to zapewnia odpowiednią
wilgotność i elastyczność,

wodnej (lepią się, mogą przy dłuższym używaniu
zwiększać suchość, ale też potrafią zwiększyć przyjemność),
silikonowej (są bardziej jak aksamit),
olejowej (zawierają wit. E i wazelinę).
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w globulkach opartych na kwasie wykorzystuje się jego właściwości gojące 
i nawilżające,
w ginekologii estetycznej podaje się go w okolice intymne, między innymi do 
warg sromowych, żeby zwiększyć ich objętość i jędrność oraz wykonuje się nim
mezoterapię.

Laser

Praseron

Estrogeny

Badanie EPIONE, B. Hersandta z użyciem lasera frakcyjnego CO2 “Carbon dioxide laser  
treatment for vulvovaginal atrophy in women treated for breast cancer: Preliminary 
results of the feasibility EPIONE trial” wykazało znaczną poprawę atrofii, lepsze 
funkcjonowanie seksualne kobiet z diagnozą raka piersi oraz brak skutków ubocznych 
u tych kobiet. FDA nie zatwierdziło jeszcze stosowania terapii laserowej (laser erbowo-
-YAGowy, laser CO2) w przypadku atrofii pochwy u pacjentek po diagnozie raka piersi. 
Sprawa lasera jest rozwojowa i indywidualna.

Wielu onkologów pozwala też na stosowanie u swoich pacjentek prasteronu albo inaczej  
DHEA (dehydroepiandrosteronu) do pochwy. Ten ostatni jest prekursorem innych 
hormonów płciowych, w tym testosteronu. Prasteron posiada jednak ciągle za mało 
badań u kobiet z historią raka piersi. W przyszłości wydaje się być idealnym kandydatem 
do terapii suchości pochwy w tej grupie kobiet.

Estrogeny zwiększają ukrwienie, nawilżenie i elastyczność. Regularnie stosowane  
poprawiają komfort współżycia i zmniejszają dolegliwości bólowe.

Często jednak są stosowane off-label (poza zarejestrowanymi wskazaniami) ze względu 
na znikome wchłanianie z pochwy do krwi.

W przypadku kobiet z rakiem piersi preparaty zawierające niskie dawki 
estrogenów są przeciwskazane wg FDA.

The American College of Obstetricians and Gynecologist popiera stosowanie
niskich dawek estriolu do pochwy u pacjentek z rozpoznanym w przeszłości

rakiem piersi, jeżeli inna nie hormonalna terapia nie przynosi pożądanych 
efektów.
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Ospemifen

Regularne ćwiczenia mięśni dna miednicy

Ospemifen to selektywny modulator receptorów estrogenowych (SERM, selective  
estrogen receptors modulators) i nowy lek doustny stosowany w atrofii pochwy. Nie jest
jeszcze jednak zatwierdzony do stosowania u pacjentek z diagnozą raka piersi ze 
względu na brak odpowiedniej liczby doniesień naukowych. Do tej pory przeprowadzone 
badania sugerują jednak, że ospemifen zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi i jego 
nawrotu.

Pacjentkom z bolesnymi stosunkami i suchością pochwy zaleca się rehabilitację mięśni 
dna miednicy. Taka rehabilitacja zwiększa ukrwienie w pochwie i korzystnie wpływa na  
podniecenie i wilgotność. Dobry rehabilitant i tzw. „pochwa na siłowni” sprawi, że 
zwiększy ona swoją elastyczność, a seks przestanie być bolesny.

W badaniach wykazano, że pożądanie partnera nie zależało od typu operacji. 
Było takie samo zarówno u partnerów kobiet po mastektomii, jak i po operacji 
oszczędzającej. Być może w badanych związkach biust nie był głównym stymu-
latorem seksualnym nawet przed chorobą.

Mężczyźni głównie martwili się, czy kobieta będzie żyła, a nie czy straci względny 
atrybut seksualny. Wykazano również, że związki się kończyły, jeżeli w grę 
wchodziła zdrada albo nadużywanie alkoholu. Okazało się jednak, że 79% 
mężczyzn zgłosiło spadek intymności i seksualnej aktywności.

ZWIĄZKI

PRZYCZYNY SEKSULANE:

PRZYCZYNY PSYCHOSOCJALNE:

spadek pożądania,
problem z penetracją z powodu suchości pochwy, zwężenia, poczucia
krótkiej pochwy,
spadek zainteresowania seksem oralnym z powodu utraty ”zapachu
kobiety”- spadek estrogenów, zmiana ekosytsemu pochwy, przedwczesna
menopauza,
strach przed brakiem możliwości osiągnięcia i utrzymania erekcji.

problem z komunikacją z powodu strachu przed zranieniem partnerki,
reaktywny niepokój, depresja i niepewność o przyszłość,
poczucie winy z powodu pragnienia życia seksualnego i znalezienia nowego 
partnera.
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50% pacjentek uważa, że mąż powinien być poinformowany o skutkach seksualnych 
terapii. Trwałość relacji zależała od komunikacji i problemów, jakich doświadczała para  
przed diagnozą. W badaniu opublikowanym w 2021 wykazano, że kobiety o orientacji 
homoseksualnej otrzymały większe wsparcie od swoich partnerek i przez to lepiej 
postrzegały chorobę. Badań na ten temat jest jednak ciągle za mało, żeby wyciągać 
ogólne wnioski. Ciekawy i kompletnie odwrotny do powszechnej wiary w tzw. „odchodzą-
cych mężczyzn” jest fakt, że to głównie kobiety z diagnozą raka piersi odchodzą. Często 
opuszczają związki, w których czuły się emocjonalnie albo fizycznie wykorzystywane. 
Zagrożenie śmiercią sprawia, że podejmują decyzje, na które wcześniej by się nie 
odważyły. Czyli stosują klasyczną „teorię sztangi”, ale to już zupełnie inna historia….

I CO DALEJ?

Problem życia seksualnego pojawia się w momencie ustalenia planu leczenia 
i poczucia większej pewności dotyczącej dalszego przebiegu życia z nowo-
tworem. Pacjentki czują się zakłopotane pytaniem o swoje życie seksualne, 
bo to brzmi tak trywialnie w odniesieniu do zagrożenia życia. Lekarz nie pyta, 
pacjentka nie pyta. Sytuacja patowa.

MOŻNA JĄ JEDNAK ZMIENIĆ DWUTOROWO:

Systemowo:

Indywidulanie:

wprowadzić przed operacją, chemioterią, terapią hormonalną konsultację
seksuologiczną,
wyjaśnić pacjentce, że życie seksualne po terapii może być upośledzone,
ale powinno wrócić do normy,
wprowadzić partnera (albo partnerkę) do terapii,
przedstawić możliwości terapeutyczne.

edukować pacjentki (warsztaty, spotkania, artykuły),
zachęcać do zadawania pytań.
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Na zakończenie zachęcam do przeczytania mojej książki, 
„Seks bez cycków, czyli seks dobrze zaprojektowany”.

Napisałam ją z myślą o was kochane Kobiety…

Tekst napisany przez dr n. med. Monikę Łukasiewicz na podstawie jej wykładu
pt. „Jakość życia chorej na raka piersi w praktyce chirurga piersi”

wygłoszonego 2 września 2022 roku w trakcie
XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku,

specjalnie przygotowany na potrzeby tego informatora, abyście Panie, czytelniczki,
mogły zapoznać się ze wszystkimi aspektami związanymi z leczeniem raka piersi,

abyście nie bały się otwarcie o tym mówić, bo seks to przyjemność,
a przyjemności nie wolno sobie odmawiać, szczególnie w tym

jakże ciężkim dla was czasie.

…I W KOŃCU SPRAWIĆ, ŻEBY TEMAT SEKSUALNOŚCI
PO RAKU PIERSI WYSZEDŁ Z „CIENIA”,

A KOBIETY MOGŁY ŻYĆ DALEJ SZCZĘŚLIWE I SPEŁNIONE.

/ JERZY JANKAU /
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Czasami trudno jest jeść po operacji 
z powodu braku apetytu. Zwykle ten 
stan mija kilka dni po zabiegu, ale 
ważne jest, aby kontynuować jedze-
nie pożywnych, pełnowartościowych 
pokarmów w tej części okresu zdro-
wienia.
Niewystarczające spożywanie po-
karmów po operacji może spo-
wolnić gojenie rany i opóźnić za-
mknięcie linii szwów. Ponadto 
związany z tym spadek siły fizycznej, 
w tym na ważną w okresie poopera-
cyjnym rehabilitację, może spowodo-
wać obniżenie nastroju! 

Może być, ale zawsze pozostaje pytanie, ile takich zabiegów zrobił w życiu 
i jakie jest jego doświadczenie w tym zakresie.

Ciało potrzebuje białka i innych 
składników odżywczych, aby budo-
wać zdrowe, nowe tkanki i leczyć te 
uszkodzone przez operację.
Polecanymi i często niezbędnymi 
produktami w przypadku niedożywie-
nia pacjenta są doustne suplementy 
pokarmowe (ONS - oral nutritional 
suplements), czyli żywność specjal-
nego przeznaczenia medycznego 
w postaci napojów, jogurtów czy 
soków, zawierająca wszystkie nie-
zbędne makro- i mikroelementy, 
wysoką zawartość białka i odpowied-
nią kaloryczność.

CO ZROBIĆ, GDY POJAWIĄ SIĘ PROBLEMY Z JEDZENIEM PO OPERACJI?

JAK SZYBKO PO CHEMIOTERAPII LUB RADIOTERAPII MOŻNA WYKONAĆ 
REKONSTRUKCJĘ ODROCZONĄ W CZASIE?

CZY REKONSTRUKCJA ODROCZONA MOŻE BYĆ WYKONANA PRZEZ 
CHIRURGA ONKOLOGA?

PAMIĘTAJ!

Chemioterapia
6 miesięcy

Radioterapia
minimum 12 miesięcy

Zasada eat clean - jedz czysto, jest tak naprawdę zdro-
wym sposobem na codzienne spożywanie pełnowarto-
ściowych posiłków, a nie tylko kilka tygodni po operacji!

6 PYTANIA
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To zależy, jaką metodą była wykonana rekonstrukcja i jaki jest stopień wznowy. 
Jeżeli trzeba wyciąć znaczny fragment z guzem a potem napromieniać, to 
lepiej założyć eksapander i napromieniać, a po 12 miesiącach wykonać nową 
rekonstrukcję ze wskazaniem na tkanki własne, jeżeli to możliwe.

Każdy. Wystarczy mieć skierowanie do Poradni Chirurgii Plastycznej UCK 
i zgłosić się na konsultację w poniedziałek lub wtorek. Skierowanie może być 
od onkologa, lekarza rodzinnego lub chirurga.

JAKI WPŁYW NA ZREKONSTRUOWANĄ PIERŚ MOŻE MIEĆ RADIOTERAPIA 
PRZY EWENTUALNEJ WZNOWIE?

JAKI LEKARZ MOŻE SKIEROWAĆ PACJENTKĘ NA REKONSTRUKCJE PIERSI 
W KLINICE?
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7 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
PRZEZ PACJENTKI PORADNI CHIRURGII 
PLASTYCZNEJ: 

Oczywiście, koniecznie. Poprawi pani sobie nie tylko komfort życia, ale 
także zapobiegnie to deformacjom kręgosłupa, bo wbrew pozorom, brak 
piersi zmienia statykę. 

Dzisiaj wiek nie jest przeszkodą, trzeba tylko dobrze wsłuchać się w oczeki-
wania kobiet i tego, jaki mają tryb życia.

Implanty były, są i będą bezpieczne. Nie ma dowodów, że powodują choroby 
z rakiem włącznie. Trzeba się tylko okresowo kontrolować. 

Tak się niestety nie da. Jest to proces długi, w wielu przypadkach 
wieloetapowy, wymagający cierpliwości, lecz przynoszący konkretne efekty. 

 To zależy, jaką ma pani budowę ciała, jaki tryb życia pani prowadzi, czy lubi 
wysiłek fizyczny, czy domowe pielesze. Metodę dostosowuje się do pacjent-
ki, a nie pacjentkę do metody.

Niestety będą, ale wykonuje się zabieg tak, aby były jak najmniej widoczne. 

To jest wisienka na torcie. Jest to ostatni etap procesu rekonstrukcji, zabieg 
wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a kolor nadaje specjalista od ta-
tuażu. 

PANIE DOKTORZE, CZY WARTO REKONSTRUOWAĆ PIERŚ?

PANIE DOKTORZE, A NIE JESTEM ZA STARA? 

PANIE DOKTORZE, A CZY IMPLANTY SĄ BEZPIECZNE? BO KOLEŻANKA PO-
WIEDZIAŁA, ŻE OD NICH DOSTAJE SIĘ RAKA? 

PANIE DOKTORZE, A JA BYM CHCIAŁA „SZYBKO I ŻEBY NIE BOLAŁO”, 
CZY MOŻNA TAK? 

PANIE DOKTORZE, A JAKĄ METODĄ BY PAN U MNIE ZAPROPONOWAŁ?

PANIE DOKTORZE, A BĘDĄ BLIZNY? 

PANIE DOKTORZE, A CO Z SUTKIEM?
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Tak, jeżeli odpowiednio wcześnie rozpoczniemy proces rekonstrukcji. 

Oczywiście. Musi tylko pani odczekać odpowiedni czas, aby pani tkanki 
i organizm zregenerował się po radioterapii. Może to potrwać rok, a czasami 
dłużej, lecz nie przekreśla to odtworzenia piersi.

PANIE DOKTORZE, MOJA CÓRKA MA ŚLUB W CZERWCU, CZY BĘDĘ MOGŁA 
ZAŁOŻYĆ SUKIENKĘ NA RAMIĄCZKACH? 

PANIE DOKTORZE, A JAK MIAŁAM RADIOTERAPIĘ, TO CZY MOGĘ MIEĆ 
REKONSTRUKCJĘ? 

To metoda rekonstrukcji piersi wykorzystująca własne tkanki pacjentki bez 
stosowania implantów silikonowych. Efekty są dobre, lecz jest to trudny 
i długi zabieg.

Bo „stwórca” wymyślił kobietę z dwoma piersiami, nie przewidział raka, 
a my dzisiaj potrafimy je odtworzyć.

To bardzo dobrze, że ma pani oparcie w mężu i powinien dalej panią wspie-
rać w procesie przywracania pani pełnej kobiecości.

W zależności od tego, jak bardzo „wisi”, to albo ją zmniejszymy i podnie-
siemy przed zabiegiem rekonstrukcji, albo dopasujemy ją do odtworzonej, 
nowej piersi.

Symetryczne nie będą nigdy, bo nasze ciało nie jest symetryczne, ale będą 
podobne, aby łatwo było dobrać biustonosz.

Oczywiście, musi tylko pani przygotować się na długą drogę, bo nie zawsze 
jest to tylko jeden zabieg. 

Tego nie wiemy, zanim zdecyduje się pani na zabieg rekonstrukcji, to wy-
konamy u pani wszystkie dostępne badania pokazujące, że nawrót choroby 
jest mało prawdopodobny. A jak wróci, to zastosowane zostanie takie lecze 
nie, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało na zrekonstruowaną pierś.  

PANIE DOKTORZE, A CO TO SĄ TKANKI WŁASNE? 

PANIE DOKTORZE, A DLACZEGO JA MAM TO SOBIE ZROBIĆ? 

PANIE DOKTORZE, ALE MĘŻOWI SIĘ PODOBAM, A MI CZEGOŚ BRAKUJE I CO?

PANIE DOKTORZE, A CO ZROBIĆ KIEDY ZDROWA PIERŚ „WISI”? 

PANIE DOKTORZE, A BĘDĄ ONE PODOBNE? 

PANIE DOKTORZE, A CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ? 

PANIE DOKTORZE, A CZY NIE JEST ZA WCZEŚNIE? A JAK RAK WRÓCI? 
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Całej piersi nie można odtworzyć tłuszczem własnym, ale jest on pomocny 
w nadaniu jej atrakcyjnego ostatecznego wyglądu. 

PANIE DOKTORZE, A NIE MOŻNA ODTWORZYĆ PIERSI TŁUSZCZEM 
WŁASNYM? 

Czasami tak, czasami nie. O tym dowie się pani w trakcie konsultacji 
z chirurgiem plastykiem w Poradni. 

Tego nie wiemy, zakładamy jednak jak najmniejsza liczbę zabiegów, aby 
pani nie obciążać.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to tak, ale nie planujemy tego.

Zabieg rekonstrukcyjny nie, zastosowane, jeżeli będą potrzebne, silikonowe 
implanty nie mają wpływu na nawroty. 

W dzisiejszych czasach nie. Nowoczesne metody diagnostyczne stosowane 
przez specjalistów nie utrudniają jej. 

 Tak, jest to jedna z zalet wykorzystania tkanek własnych z podbrzusza.

Zawsze bierzemy taką ewentualność pod uwagę. Ale jeżeli do tego dojdzie, 
to zrobimy wszystko, aby mimo to, miała pani nową pierś. Są różne metody.

To wtedy będziemy szukali innego wyjścia, innej metody.

Nową pierś i nie będzie musiała się pani wstydzić w szatni, na basenie 
czy siłowni, że po jednej stronie „nic nie ma”

PANIE DOKTORZE, A CZY MOŻNA TO ZROBIĆ ZA JEDNYM RAZEM? 

PANIE DOKTORZE, A ILE CZEKA MNIE ZABIEGÓW? 

PANIE DOKTORZE, A BĘDZIE PRZETACZANA KREW? 

PANIE DOKTORZE, A REKONSTRUKCJA NIE SPOWODUJE NAWROTU RAKA?

PANIE DOKTORZE, A CZY REKONSTRUKCJA NIE UTRUDNI DIAGNOSTYKI? 

PANIE DOKTORZE, A CZY PO TKANKACH WŁASNYCH BĘDĘ MIAŁA PŁASKI BRZUCH?

PANIE DOKTORZE, A JAKIE JEST RYZYKO, ŻE SIĘ NIE UDA? 

PANIE DOKTORZE, A CO, JEŻELI SIĘ NIE UDA? 

PANIE DOKTORZE, A CO JA Z TEGO „BĘDĘ MIAŁA”? 



57

PANIE DOKTORZE, A CZY MOŻNA TO ZROBIĆ ZA JEDNYM RAZEM? 

PANIE DOKTORZE, A ILE CZEKA MNIE ZABIEGÓW? 

PANIE DOKTORZE, A REKONSTRUKCJA NIE SPOWODUJE NAWROTU RAKA?

PANIE DOKTORZE, A CZY REKONSTRUKCJA NIE UTRUDNI DIAGNOSTYKI? 

PANIE DOKTORZE, A CZY PO TKANKACH WŁASNYCH BĘDĘ MIAŁA PŁASKI BRZUCH?

PANIE DOKTORZE, A JAKIE JEST RYZYKO, ŻE SIĘ NIE UDA? 

PANIE DOKTORZE, A CO, JEŻELI SIĘ NIE UDA? 

PANIE DOKTORZE, A CO JA Z TEGO „BĘDĘ MIAŁA”? 

Oczywiście, że tak. Żadna metoda rekonstrukcji nie wyklucza powrotu 
do pracy. 

 To trzeba go wymienić. 

PANIE DOKTORZE, A CZY JA PO REKONSTRUKCJI BĘDĘ MOGŁA 
PRACOWAĆ? 

PANIE DOKTORZE, A CO JEŻELI IMPLANT PĘKNIE?

Jeżeli brać pod uwagę gwarancje producenta, to ważność implantów jest 
od 10 lat do końca. Wskazane jest raz na 5 lat wykonać badanie MRI, daje 
ono pełną wiedzę o tym, co się dzieje z implantem.

Tak, wszystkie procedury i czynności związane z rekonstrukcją piersi są 
refundowane przez NFZ.

 Nie, silikon jest substancją obojętną dla ludzkiego organizmu. Nie wchodzi 
z nim w reakcje. Jak do tej pory wszelkie próby stworzenia implantów 
z innych substancji nie powiodły się.

Nie, nie ma takiej możliwości. Podczas wywiadu należy jednak przekazać 
wszystkie informacje o zdrowiu. 

Oczywiście. Jeżeli jest coś, co pani nie odpowiada, to oczywiście może pani 
pójść do kogoś innego.

Najgorszy to taki, że wykorzystaliśmy wszystkie metody, a pani piersi nie ma. 
Ale jest to mało prawdopodobne. Musi nam pani tylko zaufać i być cierpliwą.

Po tym, jak już wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane i wybrana zostanie 
metoda rekonstrukcji, podpisze pani świadomą zgodę na zaproponowany 
zabieg operacyjny. Ale zawsze będzie pani mogła pytać, jak pojawią się 
jakieś wątpliwości. 

PANIE DOKTORZE, A CZY IMPLANTY SĄ DO KOŃCA ŻYCIA? 

PANIE DOKTORZE, A CZY WSZYSTKO JEST REFUNDOWANE PRZEZ NFZ? 

PANIE DOKTORZE, A MÓJ ORGANIZM NIE ODRZUCI IMPLANTÓW 
Z SILIKONU?

PANIE DOKTORZE, A MOŻNA UMRZEĆ OD ZABIEGU REKONSTRUKCJI? 

PANIE DOKTORZE, A MOGĘ PÓJŚĆ DO KOGOŚ INNEGO I TEŻ MI TO ZROBI? 

PANIE DOKTORZE, A JAKI JEST NAJGORSZY SCENARIUSZ, KTÓRY MOŻE 
SIĘ ZDARZYĆ? 

PANIE DOKTORZE, A JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ PODPISAĆ, ABY ZROBIŁ MI 
PAN ZABIEG REKONSTRUKCJI?
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SKRÓTY

Ekspanderoproteza – dwukomorowe urządzenie medyczne służące do rekonstrukcji piersi. Składa 
się z komory zewnętrznej wypełnionej silikonem oraz wewnętrznej stopniowo napełnianej solą 
fizjologiczną. Często wykorzystywane na początku XXI wieku, obecnie już nie tak bardzo popularne. 
Jego zaletą była możliwość pozostawienia w organizmie kobiety bez konieczności wymiany na stały 
implant.
BMI - Body Mass Index - wskaźnik masy ciała
LDF - Latissimus Dorsi Flap - płat z mięśnia najszerszego grzbietu
DIEP - Deep Inferior Epigastric Perforator – głęboki perforator naczyń nabrzusznych dolnych
TRAM - Transverse Rectus Abdominis Muscle - metoda rekonstrukcji piersi wykorzystująca po-
przeczną wyspę skórną połączoną z mięśniem prostym brzucha, może być w formie uszypułowanej 
lub płata wolnego.
BRCA 1/BRCA 2 - to oznaczenia genów, których mutacje i namnożenie się komórek skutkuje 
rozwojem nowotworu piersi i jajnika. Obecność mutacji genu BRCA1 wiąże się z 50–80% ryzykiem 
raka piersi i 45% ryzykiem raka jajnika przed ukończeniem 85. roku życia, przy czym ryzyko zależy 
od rodzaju mutacji i lokalizacji w genie. Mutacja genu BRCA2  wiąże się z ryzykiem raka piersi na 
poziomie 31-56% i raka jajnika w okolicach 11-27%.
ZBO - Zespół Brodawka-Otoczka Sutkowa
BCT - Breast Conserving Therapy - metoda leczenia oszczędzająca pierś
NSM - Nipple Sparing Mastectomy - amputacja podskórna piersi oszczędzająca zespół brodawka-
-otoczka sutkowa
SSM - Skin Sparing Mastectomy - amputacja podskórna bez zaoszczędzenia zespołu brodawka- 
-otoczka sutkowa, pozostaje tylko skóra piersi
NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, płatnik wszystkich procedur leczniczych
BIA–ALCL - Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma - związany 
z implantami piersi anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy
USG - Ultra Sono Graphy - zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medy-
cynie
EKG - elektrokardiografia - metoda badania czynności serca
RTG - dwuwymiarowy obraz rejestrowany podczas prześwietlania wiązką promieniowania rentge-
nowskiego organów - jedna z podstawowych technik diagnostycznych w medycynie
POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne
Angiosom - ograniczony obszar skóry i tkanek leżących poniżej unaczynionych przez jedno naczynie
SIEA - Supeficial Epigastric Artery - powierzchowne naczynie nabrzuszne
SGAP - Superior Gluteal Artery Perforator - perforator tętnicy pośladkowej górnej
IGAP - perforator tętnicy pośladkowej dolnej
TUG - Transverse Upper Gracilis – metoda rekonstrukcji piersi wykorzystująca poprzeczną wyspę 
unaczynianą przez górne perforatory mięśnia smukłego
Płat Rubensa - płat skórno-tłuszczowy oparty na naczyniach okalających biodro wykorzystywany 
do rekonstrukcji piersi. Nazwa pochodzi od obfitych w kształty modelek znanego flamandzkiego 
malarza epoki baroku Piotra Pawła Rubensa
ESPEN - European Society for Clinical Nutrition and Metabolism - Europejskie Towarzystwo Żywie-
nia Klinicznego i Metabolizmu
TVP - Texture Vegetarian Protein - teksturowane białko roślinne
ONS - Oral Nutritional Suplements - doustne suplementy diety
UCK - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
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