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Wstęp. Celem badania było określenie wskazań do konsultacji seksuologicznej kobiet 

leczonych operacyjnie z powodu nowotworu piersi. 

Pacjentki i metody. 42 chore z rozpoznaniem raka piersi, u których 3 miesiące wcześniej 

wykonano mastektomię z powodu nowotworu. W 3 miesiącu po zabiegu operacyjnym 

przeprowadzono badanie polską wersją kwestionariusza PL–FSFI dotyczącego różnych 

obszarów funkcjonowania seksualnego kobiet. Wyniki kwestionariusza PL–FSFI korelowano  

z danymi demograficznymi i medycznymi, oraz wynikami kwestionariuszy EORTC QLQ–C30  

i EORTC QLQ–BR23. Uzyskane wyniki PL–FSFI porównano z grupą kontrolną. 

Wyniki. Średni wynik kwestionariusza PL–FSFI w badanej grupie w 3 miesiącu od operacji 

wyniósł 13,33 (zakres: 2–31,7, mediana 8,3), z istotną statystycznie różnicą w zakresie 

następujących obszarów: pożądanie, podniecenie, nawilżenie i orgazm, na korzyść grupy 

kontrolnej. Kobiety po mastektomii uzyskały wynik ogólny PL–FSFI i wyniki w skalach: 

pożądanie, podniecenie, nawilżenie, istotnie statystycznie niższe, w porównaniu do kobiet 

po zabiegu oszczędzającym pierś. Wykazano, że kobiety aktywnie seksualne, u których 

zabieg dotyczył piersi prawej (po stronie kończyny dominującej), uzyskały w skali 

funkcjonowanie seksualne kwestionariusza EORTC QLQ–BR23 wynik gorszy, w porównaniu 

do kobiet po operacji piersi lewej, różnica istotna statystycznie (p = 0,034). Ujawniono 

istotne statystycznie zależności pomiędzy stanem sprawności przed operacją ocenianą wg 

skali Zubroda–ECOG, a następującymi skalami kwestionariusza PL–FSFI: pożądanie (p = 

0,012), nawilżenie (p = 0,050) i satysfakcja (p = 0,015). Zamieszkanie w małym mieście 

okazało się istotne statystycznie (p = 0,0148) dla prognozowania mniejszego ryzyka zaburzeń 

funkcjonowania seksualnego w badanej grupie kobiet. 

Wnioski. Kobiety leczone operacyjnie z powodu raka piersi charakteryzuje podwyższone 

ryzyko wystąpienia zaburzeń seksualnych, w porównaniu do populacji ogólnej. Wyższe 

ryzyko wystąpienia zaburzeń seksualnych dotyczy kobiet po mastektomii, operacji piersi po 

stronie ręki dominującej, z gorszym ogólnym poziomem funkcjonowania (> = 1 wg skali 

Zubroda–ECOG) przed zabiegiem chirurgicznym. U kobiet z mniejszych miast istnieje niższe 

ryzyko ujawnienia się zaburzeń sfery seksualnej po operacji w obrębie piersi. Opisany 

powyżej zespół czynników może przemawiać za koniecznością konsultacji seksuologicznej  

w grupie kobiet z rakiem piersi.  


