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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Po paru miesiącach przerwy wymuszonej bieżącą sytuacją 
epidemiologiczną z radością powracamy do regularnego wy-
dawania Onkologa. 
Ostatni wydany numer w  całości poświęcony był immuno-
terapii i  jej przełomowej roli w  leczeniu różnych nowotwo-
rów. Doskonale wiemy, że wszystkie skuteczne terapie wiążą 
się z toksycznością. Dlatego w bieżącym wydaniu skupiamy 
się przede wszystkim na omówieniu skutków ubocznych sto-

sowania leków immunokomptetentnych, ponieważ rozpoznane zbyt późno mogą 
doprowadzić nawet do śmierci chorego. W  obszernych wywiadach z  ekspertami 
w swoich dziedzinach poruszone zostały zagadnienia z zakresu predyspozycji do 
występowania objawów klinicznych świadczących o toksyczności, diagnostyki róż-
nicowej, sposobów zapobiegania i leczenia. 
Kontynuujemy również cykl dotyczący komunikacji, tym razem podpowiadając jak 
pomóc choremu rozładować stres wywołany chorobą nowotworową, lękiem o  do-
stęp do leczenia, ale też zagrożeniem wirusem Covid-19, w  tym lękiem o  najbliż-
szych. Coraz częściej bowiem na oddziałach szpitalnych dochodzi do konfliktów, 
a nawet ataków na personel medyczny. 
W bieżącym numerze, w dziale „Lekarz z pasją” publikujemy kolejny wywiad, w któ-
rym pokazujemy pozazawodowe życie naszego kolegi związane z jego hobby – fo-
tografią i wędkarstwem. Choć nie każdy jest zwolennikiem odreagowywania stresu 
w ciszy i samotności, podczas długich godzin wyczekiwania na najlepsze zdjęcie, 
czy rybę na haczyku, to po lekturze wywiadu przyznacie Państwo, że jest w tym coś 
zachwycającego. 
Mam nadzieję, że „Onkolog” spełnia Państwa oczekiwania. Z niecierpliwością cze-
kam na Państwa komentarze i  sugestie tematów, które powinny zostać omówione 
w kolejnych numerach. 
Z pozdrowieniami i życzeniami szybkiego powrotu do normalności. 

Dorota Kiprian
Redaktor Naczelna 
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Immunoterapia  
– nowe możliwości

Rozmowa z dr. n. med. Tomaszem Świtajem, onkologiem z Kliniki Nowotworów Tkanek 
Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie, Państwowego Instytutu Badawczego

Immunoterapia to jest nowa dziedzina – na kiedy dato-
wany jest jej rozkwit? 
Jeżeli mówimy o immunoterapii tak zwanymi inhibitorami 
punktów kontrolnych, czyli mamy na myśli te przeciwcia-
ła, które wpływają na aktywność układu immunologicz-
nego i na białka kostymulujące CTLA4 i PD-1 – mówimy 
o ostatnich dziesięciu latach. Należy jednak pamiętać, 
że próby różnego rodzaju immunoterapii były podejmo-
wane od wielu dziesięcioleci. Już około stu lat temu pró-
bowano leczyć nowotwory z użyciem wyciągów bakte-
ryjnych czy związków immunostymulujących. Zarówno 
wtedy, jak i teraz chodzi o pobudzenie układu immuno-
logicznego. Natomiast nigdy wcześniej nie doprowadzi-
ło to do przełomu, w którym udało się uzyskać lek po-
wtarzalny i możliwy do zastosowania na szerszą skalę. 

Mówiąc o przeszłości – o jakie leki chodzi?
Na przykład interferon czy też interleukinę, dostępną 
w  leczeniu różnych nowotworów od około dwudziestu 
lat. Immunoterapia była też stosowana np. w czerniaku 
i raku nerki. Niektórzy zaliczali do niej wszelkiego rodza-
ju przeciwciała – np. herceptynę czy rytuksymab – które 
do dziś są wykorzystywane w  leczeniu chłoniaków czy 
raka piersi. Bezsprzecznie jednak rozkwit immunoterapii 
wiąże się z wprowadzeniem inhibitorów punktów kontro-
lnych, jak wspomniałem, około 10 lat temu. 

Jaki jest mechanizm działania tych leków?
We współczesnej immunoterapii sięgnięto po modyfika-
cję aktywności układu immunologicznego, by ta aktyw-
ność nie ulegała zahamowaniu w naturalny sposób. To 
jest mechanizm własny, który działa w organizmie każ-
dego człowieka. Dlatego postanowiono go wykorzystać, 
dążąc do tego, by aktywność układu immunologicznego 
nie była wyciszana, a co za tym idzie, żeby komórki ukła-
du odpornościowego były aktywne non stop. W ramach 
historii dodam, że za immunogenne nowotwory uznawa-
no te, które ulegają samoistnej remisji. Należą do nich 
czerniak i rak nerki. Najpierw leki badano w tych dwóch 
nowotworach, a potem więcej nowotworów uznano za 
immunogenne i okazało się, że immunoterapia hamują-
ca punkty kontrolne układu immunologicznego jest ak-
tywna w wielu przypadkach. 

Który lek był pierwszy?
Ipilimumab. Natomiast na tym samym etapie, również oko-
ło 10 lat temu, był testowany inny lek – tremelimumab, któ-
ry jest teraz w fazie badań w różnych kombinacjach jako 
immunoterapia skojarzona. Jednak wówczas ipilimumab, 
tremelimumab były badane w czerniaku i  na tej podsta-
wie próbowano wywołać odpowiedź przeciwnowotworo-
wą. Wtedy zwrócono uwagę na to, że aktywność leczenia 
nie polega w dużej mierze na zmniejszeniu masy guza, ale 
głównie na wydłużeniu życia osób leczonych. Czyli nie był 
to tak spektakularny efekt, jakiego byśmy oczekiwali – zda-
rzały się remisje, ale dotyczyły one mniej więcej 15–20% 
przypadków. 

Jaki potem obrano kierunek?
To były dwa kierunki. Po pierwsze, zaobserwowano, że 
immunoterapia wymaga ogromnej wiedzy lekarzy prowa-
dzących, bo wywołuje przeróżne działania niepożądane, 
z którymi onkolodzy wcześniej się nie spotykali. Dotych-
czas bowiem immunoterapię uważano za metodę bez-
pieczną, gdyż wszystkie próby leczenia szczepionkami 
nowotworowymi nie wywoływały jakichś ciężkich powi-
kłań – przynajmniej spodziewanych powikłań. Wiadomo 
było, że interleukina druga – wlewy cytokiny, wydzielanej 
przez limfocyty T aktywowane – podawana w dużym stę-
żeniu powodowała wiele ciężkich działań niepożądanych. 
Natomiast okazało się, że immunoterapia ipilumabem, 
czyli tak zwanymi anty-CTLA4, również powodowała licz-
ne działania niepożądane. Część tych działań była po-
dobna do związanych z podawaniem interleukiny drugiej, 
a część kompletnie nowa i zaskakująca. Ponieważ była 
to próba wprowadzenia leczenia na szerszą skalę, tok-
syczność ograniczała użycie leku. Skoro jednak docelo-
wo trafił on do szerokiego użycia i wiele ośrodków z niego 
korzystało, trzeba było jakoś się przestawić i  przygoto-
wać do leczenia, by skutecznie zabezpieczyć pacjentów 
przed skutkami działań niepożądanych. 

Czy znane są już wszystkie rodzaje toksyczności  
immunoterapii? 
Nie. Niestety są one bardzo liczne i nie zawsze jesteśmy na 
nie przygotowani. Dlatego właśnie musieliśmy otworzyć się 
na to, co nieznane. 
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To był pierwszy tor – a drugi?
Drugim, bardziej oczywistym było podjęcie kroków zmie-
rzających do poprawy skuteczności leczenia. Chodziło 
o to, by immunoterapia była inna niż anty-CTLA4. Stwier-
dzono bowiem, że wydłużenie życia to stanowczo za ma-
ło. Szukano więc takiej immunoterapii, która dałaby klinicz-
ny obraz zmniejszenia zmian nowotworowych, co mogłoby 
zasadniczo wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów. 
To się zbiegło z pracami związanymi z wykryciem białka 
PD-1, PDL-1 i określeniem ich roli w odpowiedzi immunolo-
gicznej – za co zresztą została przyznana nagroda Nobla. 
Cząsteczek kostymulujących jest oczywiście więcej. Są na 
przykład białka, które modyfikują aktywność naszego ukła-
du immunologicznego, ale też prowadzą tę aktywność do 
naturalnego wyciszenia. Działanie to nazywane jest mecha-
nizmem tolerancji obwodowej. W tym przypadku badania 
na białkach PD-1 i PDL-1 służyły zablokowaniu mechani-
zmu tolerancji tak, by komórki układu odpornościowego na 
nowo mogły dostrzec komórki nowotworowe. Wiadomym 
było, że osoby chore mają przeciwciała przeciwnowotwo-
rowe, jak również limfocyty zdolne do rozpoznawania anty-
genów nowotworowych, a oprócz tego w ogniskach nowo-
tworowych są obecne nacieki limfocytarne. To świadczyło 
o tym, że układ immunologiczny jakoś rozpoznał nowotwór 
i reagował, natomiast jego reakcja była nieadekwatna i nie 
doprowadziła do eliminacji nowotworu. W momencie gdy 
wprowadzono przeciwciała hamujące ten mechanizm – 
białko PD-1 – czyli mechanizm tolerancji obwodowej, oka-
zało się, że u dużego odsetka osób – choć w zależności od 
nowotworu w nieco innym stopniu – ta aktywność sprawia, 
że układ immunologiczny widzi nowotwór na nowo i potra-
fi go zniszczyć.

O jakim odsetku mówimy?
Nawet u 40% pacjentów mogą to być obiektywne odpo-
wiedzi na leczenie, gdy choroba nowotworowa się wyco-
fuje, a to wszystko prowadzi do wydłużenia życia chorego.

Wróćmy do powikłań – w jakim odsetku one występują?
W przypadku terapii anty-CTLA-4 działań niepożądanych 
było więcej – obserwowano je u około 20–30% chorych. 
Oczywiście mówimy o  powikłaniach ciężkich. Natomiast 
immunoterapia anty-PD-1, anty-PD-1 była znacznie sze-
rzej stosowana, bo okazało się, że jest aktywna w  wie-
lu różnych nowotworach – w  raku płuc, pęcherza, nerki. 
W związku z tym potencjalna grupa leczonych okazała się 
bardzo duża i  to wymusiło zwrócenie uwagi na działania 
niepożądane. Obserwowano całe ich spektrum, mimo że 
nowsza immunoterapia anty-PD-1 była bezpieczniejsza, 
a działań niepożądanych było o połowę mniej niż w immu-
noterapii anty-CTLA-4. Wtedy właśnie wśród lekarzy wzro-
sła świadomość toksyczności immunoterapii.

Czy w związku z  tym podjęto próby znalezienia leku, 
który będzie wywoływał mniej skutków ubocznych? 
Myślę, że nie kierowano się liczbą działań niepożądanych, 
ale efektywnością terapii. To był główny cel. Zresztą szczę-
śliwie okazało się, że nowa immunoterapia anty-PD-1 ma 

mniej działań niepożądanych niż wcześniejsza i  jest bar-
dziej efektywna. Dlatego zajęła miejsce immunoterapii an-
ty-CTLA-4 – przynajmniej w leczeniu czerniaka, w przypad-
ku którego obecnie wysunęła się na pierwszy plan. Potem 
okazało się, że działania niepożądane mimo wszystko od-
grywają jakąś rolę w terapii. Na początku uważano, że do-
brze, jeśli występują, bo to świadczy o dobrej odpowiedzi 
na leczenie. 

Skąd ta teoria?
Bo pojawienie się skutków ubocznych świadczy o tym, że 
układ immunologiczny jest aktywny, choć działa trochę na 
ślepo, niszcząc nowotwór, niszczy też samego leczone-
go. Potem pojawiły się głosy, że to może nie mieć takiego 
znaczenia. Ostatecznie jednak uznano, że działania niepo-
żądane korelują z  aktywnością układu immunologiczne-
go i z aktywnością przeciwnowotworową, czyli że osoby, 
u których działań niepożądanych jest więcej, mają też lep-
szą i bardziej trwałą odpowiedź przeciwnowotworową.

Czy istnieje jakiś podział działań niepożądanych?
Generalnie rzecz biorąc, działania niepożądane immu-
noterapii inhibitorami punktów kontrolnych związane są 
z  nadmierną aktywnością układu immunologicznego 
i z aktywacją limfocytów – głównie populacji limfocytów 
T. Wiadomo, że każdy z nas ma limfocyty autoreaktyw-
ne, zdolne do rozpoznawania własnych tkanek. Nie do 
końca jednak wiadomo, dlaczego u niektórych osób te 
komórki ulegają pobudzeniu i doprowadzają do rozwo-
ju stanu zapalnego w  różnych regionach ciała. Ponie-
waż limfocyty mają zdolność migracji niemal we wszyst-
kie miejsca naszego organizmu, działania niepożądane 
występują właściwie we wszystkich lokalizacjach. Dlate-
go dzieli się je w różny sposób. Przede wszystkim jest to 
podział narządowy, na przykład związany z układem en-
dokrynologicznym, pokarmowym, zapaleniem wątroby, 
zapaleniem struktur układu nerwowego. Natomiast po-
wikłania próbowano też dzielić na wczesne i późne. Po-
tem zauważono jednak, że zazwyczaj pojawiają się one 
po około sześciu tygodniach od rozpoczęcia immuno-
terapii, czyli po dwóch lub trzech dawkach, i ten podział 
może funkcjonować tylko w jakimś sensie. Na przykład 
wczesnymi będą powikłania kardiologiczne, a  trochę 
późniejszymi powikłania endokrynologiczne. Natomiast 
jednocześnie wiemy, że przy długotrwałej terapii powi-
kłania kardiologicznie mogą się pojawić również póź-
niej, w toku leczenia. 

Czyli ostatecznie pozostał podział narządowy?
Tak, ale nie jako jedyny. Obecnie w praktyce klinicznej po-
sługujemy się podziałami na powikłania zależne od po-
szczególnych narządów, bo to nam pomaga radzić sobie 
z nimi, między innymi dzięki zaangażowaniu specjalistów 
z  innych dziedzin medycyny – dermatologów, endokry-
nologów czy kardiologów. Dzięki podziałowi na lokaliza-
cje działamy w sposób ukierunkowany. Oczywiście musi-
my pamiętać o tym, że u jednego pacjenta może wystąpić 
wiele powikłań ze strony różnych narządów.
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…i w różnym stopniu nasilenia.
Tak i to właśnie daje nam jeszcze jeden podział zależ-
ny od stopnia nasilenia działań niepożądanych. Dzięki 
temu możemy określić, w jakim stopniu wpływają one 
na funkcjonowanie chorego. Jeżeli są widoczne w ba-
daniach, ale nie wpływają w  żaden sposób na funk-
cjonowanie pacjenta, mówimy o stopniu pierwszym. Ze 
stopniem drugim mamy do czynienia wtedy, gdy powi-
kłania również ujawniają się w badaniach, wpływają na 
aktywność pacjenta oraz wymagają jakiegoś postępo-
wania terapeutycznego. W stopniu trzecim interwencja 
szpitalna jest już wskazana, a w czwartym konieczna.

Jak natężenie objawów wpływa na kontynuację 
leczenia?
Powikłania w  stopniu pierwszym raczej nie zamyka-
ją drogi do dalszej immunoterapii, podczas gdy już te 
w stopniu drugim niosą za sobą ryzyko przerwania te-
rapii. W trzecim i czwartym właściwie trudno jest konty-
nuować immunoterapię, bo stanowi zagrożenie życia.

Czy są jakieś dane statystyczne mówiące, ilu pa-
cjentów dotykają poszczególne stopnie nasilenia 
objawów? 
Powikłania w stopniu cięższym – trzecim i czwartym – 
wymagające przerwania terapii dotyczą około 15% pa-
cjentów leczonych immunoterapią anty-PD-1. W  tych 
przypadkach musimy pomóc choremu, żeby odpo-
wiedź immunologiczna nie zniszczyła jego samego. 
Natomiast powikłania w  stopniu pierwszym i  drugim 
oczywiście występują w  nieco większych odsetkach 
procentowych.

Czy w związku z tym, że spodziewamy się powikłań, 
jesteśmy w stanie przewidzieć, u którego pacjenta 
one wystąpią, a co za tym idzie, czy jesteśmy w sta-
nie im przeciwdziałać? 
To jest pytanie o  czynniki predykcyjne, czyli o  to, co 
sprzyja powikłaniom. Faktycznie, znamy część tych 
czynników. Po pierwsze, ryzyko wystąpienia powikłań 
wzrasta u osób ze schorzeniami autoimmunologiczny-
mi oraz u tych, u których wystąpiły już wcześniej wspo-
mniane powikłania w trakcie leczenia. Ponadto czynni-
kiem ryzyka powikłań kardiologicznych jest rozwinięta 
choroba naczyń wieńcowych czy w ogóle choroby na-
czyń, bo immunoterapia, powodująca stan zapalny ja-
ko efekt uboczny w  narządach innych niż nowotwór, 
będzie nasilała zmiany kardiologiczne. Natomiast oczy-
wiście nie są to czynniki precyzyjne, które pozwoliłyby 
na zerojedynkową kwalifikację chorego do leczenia. 

Czyli nie wykluczają, ale wzbudzają czujność?
Tak. Nawet osoba, która ma typowe czynniki ryzyka, 
niekoniecznie musi rozwinąć powikłania w  trakcie im-
munoterapii. Te czynniki po prostu nie są jednoznacz-
ne i przewidzenie czegokolwiek póki co nie jest w peł-
ni możliwe. Oczywiście jest to przedmiotem toczących 
się badań, ale na razie wiemy, że u osób z komórka-

mi autoreaktywnymi istnieje większe ryzyko powikłań – się-
ga prawie 50%. Nadal jednak nie potrafimy określić, który 
z pacjentów będzie się zaliczał do tego odsetka. 

Czyli choroba autoimmunologiczna nie wyklucza pa-
cjenta z immunoterapii?
Nie. Choć oczywiście wzrasta ryzyko zaostrzenia choroby. 
Natomiast jeśli jest ona wyciszona i nie jest aktywnie le-
czona, można rozważyć immunoterapię. Przeciwwskaza-
niem na pewno są bardzo aktywnie leczone choroby w fa-
zie nasilenia, na przykład reumatoidalne zapalenie stawów. 
Zresztą wszystkie te choroby są wymienione w  progra-
mach lekowych, które regulują podawanie immunoterapii. 
Inną grupą, w której immunoterapia jest trudna do prze-
prowadzenia, są osoby po przeszczepach allogenicznych. 
Po podaniu immunoterapii przeszczepiony organ jest na-
rażony na bardzo szybkie zniszczenie przez układ immu-
nologiczny gospodarza w  procesie ostrego odrzucenia. 
Zjawisko to dotyczy właśnie immunoterapii zarówno an-
ty-CTLA-4, jak i anty-PD-1 oraz anty-PDL-1 w ponad 50% 
przypadków pacjentów po przeszczepie allogenicznym. 

Czy w związku z tym, że spodziewamy się powikłań, 
pacjenci są objęci jakimś specjalnym programem 
opieki? 
Nie ma ogólnopolskiego programu medycznego. Wiele 
zależy od świadomości tych powikłań zarówno wśród le-
karzy, jak i pacjentów. Dlatego powstają takie inicjatywy, jak 
Akademia Czerniaka, która jest skierowana do lekarzy róż-
nych specjalizacji. Są tam szeroko omawiane zagadnienia 
związane ze specyfiką immunoterapii. Między innymi orga-
nizowane są spotkania, dzięki którym szersze grono spe-
cjalistów ma możliwość zetknięcia się z problemem tok-
syczności immunoterapii. Lekarze dowiadują się, czego 
należy się spodziewać w trakcie leczenia. Istotne jest bo-
wiem to, że w chwili podania leczenia raczej nie docho-
dzi do powikłań – wyjątkiem są ostre reakcje poprzetocze-
niowe, które jednak zdarzają się bardzo rzadko. Natomiast 
większość powikłań, o których tutaj mówimy, pojawia się, 
gdy pacjent jest poza szpitalem. Musi więc być ich świa-
domy i wiedzieć, jak postępować – czy udać się do lekarza 
rodzinnego, czy od razu skontaktować z ośrodkiem onko-
logicznym, w którym jest leczony. Bardzo ważne jest, by 
chory tych powikłań nie lekceważył, bo ich leczenie może 
być bardzo skomplikowane i kluczowe jest, by było prze-
prowadzone w odpowiednim czasie. Wszystko przez to, że 
reakcja autoimmunologiczna cały czas jest aktywna – raz 
zapoczątkowana rzadko sama się wycisza.

Dlaczego czas jest tak istotny?
Zazwyczaj te powikłania wymagają interwencji medycznej 
i jeśli nie przeprowadzi się jej w odpowiednim momencie, 
mogą przybrać na sile i prowadzić do bardzo poważnych 
następstw, łącznie ze zgonami. Analizy zgonów osób le-
czonych immunoterapią są publikowane w czasopismach 
medycznych. Zwraca się w nich uwagę na to, że są po-
wikłania, które bardzo łatwo pomylić z  inną infekcją. Kla-
sycznym przykładem są zapalenia płuc. Zdarza się, że 
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u pacjenta rozpoznawane jest „zwykłe” zakażenie i wdra-
żana jest terapia, która najczęściej okazuje się komplet-
nie nieskuteczna, mimo że jest przeprowadzona po kon-
sultacjach z lekarzem rodzinnym, nieświadomym tego, że 
zapalenia płuc będącego następstwem immunoterapii nie 
da się wyleczyć antybiotykami. Żeby zapobiegać takim sy-
tuacjom, w naszym ośrodku powołano koordynatora im-
munoterapii. Do jego zadań między innymi należy informo-
wanie pacjenta o działaniach niepożądanych i ułatwienie 
kontaktu z pacjentem. Dodatkowo lekarze, którzy prowa-
dzą leczenie, również uświadamiają chorego, że w trakcie 
i po immunoterapii właściwie na wszystko powinien zwra-
cać uwagę, nawet na błahe objawy – bóle głowy czy in-
ne dolegliwości, które do tej pory uznawał za niegroźne. 
Pacjent musi też wiedzieć, z kim się kontaktować w razie 
wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości – czy z ośrodkiem 
prowadzącym, czy też z lekarzem rodzinnym – by leczenie 
powikłań przebiegło bezpiecznie. 

Jak przebiega współpraca z lekarzami rodzinnymi? 
Niestety trudno od lekarzy rodzinnych oczekiwać po-
mocy pacjentom w  trakcie immunoterapii, dlatego że 
nie mają do czynienia z tymi powikłaniami na co dzień. 
Myślę jednak, że to będzie się stopniowo zmieniało, bo 
grupa osób przyjmujących omawiane leczenie w Polsce 
cały czas rośnie. Póki co jednak nie jest to jeszcze tak 
bardzo powszechne. Nie możemy więc mieć niereal-
nych oczekiwań w stosunku do lekarzy rodzinnych. Pó-
ki co uczymy pacjentów, żeby – jeśli nie mogą się skon-
taktować z  ośrodkiem onkologicznym – poinformowali 
lekarza rodzinnego, że są leczeni immunoterapią. Ma-
my nadzieję, że lekarz rodzinny zabezpieczy chorego 
i  skieruje go do ośrodka onkologicznego. Będzie też 
miał świadomość, że pomoc w szpitalu rejonowym nie-
koniecznie może być adekwatna do tych powikłań. 

W jakim kierunku zmierza teraz immunoterapia?
Podstawowym problemem immunoterapii jest tak zwana 
oporność pierwotna – czyli to, że wciąż jest duża grupa 
chorych, która nie odpowiada na immunoterapię i  lecze-
nie ich nie przynosi pozytywnego skutku. Leczenie dzia-
ła u około 40% chorych, więc cały czas pozostaje 60%, 
dla których jest ono nieskuteczne. Dlatego podstawowym 
dążeniem jest podniesienie efektywności immunoterapii. 
Trwają więc zaawansowane próby połączenia wcześniej-
szej immunoterapii anty-CTLA-4 z  anty-PD-1. Jest to tak 
zwana immunoterapia skojarzona, która rzeczywiście jest 
bardziej efektywna.

Czy ona jest dostępna w Polsce?
W jakimś stopniu tak. Przynajmniej w przypadku czernia-
ka istnieje możliwość podania immunoterapii skojarzonej, 
która jest obecnie najefektywniejszym rodzajem immuno-
terapii, u prawie 60% procent leczonych. Niestety jest to 
leczenie okupione bardzo dużymi powikłaniami, które 
dotyczą ponad połowy pacjentów. Ponadto powikłania 
są ciężkie, więc leczenie jest bardzo trudne. Oczywiście 
w związku z  tym szuka się też takich metod immunote-

rapii, które byłyby tak samo albo bardziej skuteczne, ale 
nieobarczone tak dużym ryzykiem powikłań. W tym celu 
– po pierwsze – podejmowane są próby zmniejszenia da-
wek leków, na przykład poprzez skrócenie terapii, po dru-
gie – próbuje się połączenia immunoterapii z  innymi ro-
dzajami leków. W efekcie tego, na przykład w przypadku 
czerniaka, stosunkowo niedawno zarejestrowano terapię 
z użyciem wirusa onkolitycznego. To jest pierwsza terapia 
wirusowa w leczeniu nowotworów u ludzi, która otrzymała 
status terapii rejestrowanej. Wykorzystuje się w niej mody-
fikowany wirus opryszczki T-VEC, który jest podawany do 
miejsc nowotworowych. Co istotne, ten rodzaj immunote-
rapii jest obarczony małym odsetkiem działań niepożąda-
nych – oczywiście na tle immunoterapii wcześniejszych. 
Wynika to z  faktu, że terapia wirusowa nie jest aktywna 
w tych miejscach, które nie są nastrzykiwane. Natomiast 
podstawowym jej ograniczeniem jest to, że możemy na-
strzyknąć tylko ogniska, które są dostępne. Nie może-
my nastrzykiwać na przykład przerzutów w płucach czy 
w wątrobie. Właśnie dlatego m.in. próbuje się połączyć 
leczenie miejscowe różnymi lekami, np. wirusem onkoli-
tycznym, z terapią, którą już znamy – anty-PD-1, anty-PD-
-L1. Jest jeszcze kilka innych punktów kontrolnych układu 
immunologicznego, które regulują interakcje pomiędzy 
limfocytami i komórkami układu odpornościowego, pró-
bując na to wpływać kombinacjami leków. Immunotera-
pie skojarzone, tak zwane dublety, są teraz aktywnie ba-
dane w przypadku różnych typów nowotworów. Podobnie 
jak połączenie immunoterapii z terapią antyangiogenną, 
które jest dość popularne i  obecnie również oceniane 
w wielu badaniach. W raku płuc jest też stosowane połą-
czenie immunoterapii z terapią ukierunkowaną molekular-
nie. Podobnie jak stosowane jest połączenie chemiotera-
pii z immunoterapią. Immunoterapia jest wykorzystywana 
właściwie w wielu różnych schematach leczenia. W fazie 
badań jest wiele kombinacji i dopiero najbliższe lata po-
każą nam, na ile są one skuteczne.

Jaki jest zatem schemat postępowania z pacjentem – 
czy najpierw jest leczony w  schemacie monoterapii, 
a gdy nie odpowiada na to leczenie, jest kwalifikowany 
do terapii skojarzonej? 
Wszystko jest regulowane programem lekowym Minister-
stwa Zdrowia, który w  dużej mierze powstaje zgodnie 
z kryteriami kwalifikacji i przeprowadzonymi wcześniej wy-
nikami badań trzeciej fazy. Jeśli więc mówimy o chorobie 
zaawansowanej, przerzutowej, immunoterapia skojarzona 
stosowana jest jako pierwsza linia leczenia. Natomiast je-
śli wcześniej prowadzono jakąś terapię, na przykład ukie-
runkowaną molekularnie czy też monoterapię immunotera-
pią, to nie możemy pacjentowi podać terapii skojarzonej. 
Terapię skojarzoną można jednak zastosować u pacjen-
ta, który był wcześniej leczony uzupełniająco. Jeśli choro-
ba w stadium zajęcia węzłów chłonnych została wyleczona 
chirurgicznie, potem chory otrzymywał leczenie uzupełnia-
jące immunoterapią anty-PD-1, a  następnie pojawiły się 
u niego kolejne przerzuty, to również może być leczony im-
munoterapią skojarzoną. 
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Kardiotoksyczność 
immunoterapii

Rozmowa z prof. NIK dr. hab. n. med. Przemysławem Leszkiem, kardioonkologiem  
z Narodowego Instytutu Kardiologii i Narodowego Instytutu Onkologii

Kardiotoksyczność immunoterapii
Rozmowa z prof. NIK dr. hab. n. med. Przemysławem Lesz-
kiem, kardioonkologiem z Narodowego Instytutu Kardiolo-
gii i Narodowego Instytutu Onkologii

Kardioonkologia jest stosunkowo nową dziedziną – czy 
obecnie obserwujemy jej rozkwit i  jaka jest tego przy-
czyna? 
Tak, to nowa dziedzina, z tym że nie polega na wyodrębnie-
niu specjalizacji kardioonkologa, ale na współpracy lekarzy, 
w którą każdy wchodzi ze swoją specjalizacją – kardiolog 
zajmuje się sercem i  naczyniami, a  onkolog nowotwora-
mi. To właśnie jest istotą kardioonkologii. Dzięki niej moż-
liwe jest zdecydowane przyspieszenie diagnostyki pacjen-
ta – zarówno kardiologicznej, jak i onkologicznej. To z kolei 
zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, co ma ogromne zna-
czenie w obecnej sytuacji, kiedy trudno się dostać do kar-
diologa. Połączenie tych dwóch dziedzin przynosi dodat-
kowo dużą korzyść, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 
leczenie onkologiczne bywa toksyczne i wymaga szeroko 
pojętego nadzoru kardiologicznego.

Czy to oznacza, że pacjent onkologiczny dostaje się 
szybciej do kardiologa?
Tak. Po pierwsze faktycznie pacjent dostaje się do kardiolo-
ga w innym trybie, po drugie, jest konsultowany przez kar-
diologa doświadczonego w  leczeniu pacjentów onkolo-
gicznych, a po trzecie i najważniejsze – kardiolog z ośrodka 
kardioonkologicznego, ma bezpośredni kontakt z onkolo-
giem leczącym i ewentualnie innymi specjalistami zajmu-
jącymi się pacjentem. Między innymi uczestniczy w  kon-
sylium, co jest bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji 
o formie leczenia.

O czym współdecydują państwo podczas konsylium?
Zacznę od tego, że medycyna zmierza teraz w kierunku 
tworzenia grup współdziałających lekarzy. My jako kar-
diolodzy mamy tak zwany heart team, w skład którego 
wchodzi zwykle kardiolog i w zależności od potrzeb kar-
diochirurg, anestezjolog, lekarz zajmujący się intensyw-
ną terapią, czy hemodynamista. Podobnie jest w  przy-
padku onkologii. Onkolog to zarówno chemioterapeuta, 
radioterapeuta, jak i onkolog kliniczny, zajmujący w spo-

sób sprofilowany pacjentem onkologicznym. W  związ-
ku z  tym ta współpraca zespołu interdyscyplinarnego 
zawsze przynosi dobre skutki. Zasadą jest też to, że im 
trudniejsze decyzje dotyczące leczenia, tym szersza gru-
pa specjalistów powinna je podejmować.

Jakiego rodzaju powikłania kardiologiczne najczęściej 
występują u pacjentów w trakcie immunoterapii? 
Przede wszystkim należy powiedzieć, że immunoterapia 
jest to dziedzina, która się pojawiła niecałe dziesięć lat te-
mu i  dramatycznie zmieniła rokowanie pacjenta onkolo-
gicznego – oczywiście na plus. Ten przełom dotyczy rów-
nież pacjenta, który ma rozsianą chorobę nowotworową. 
Przykładem może być prezydent Stanów Zjednoczonych 
Jimmy Carter, który jak wiemy z medialnych doniesień, od 
wielu lat choruje na rozsianego czerniaka, a dzięki terapii 
onkologicznej żyje i  niedawno obchodził siedemdziesiątą 
pierwszą rocznicę ślubu. Jest to więc dowód na to, że im-
munoterapia w stosunku do klasycznej chemioterapii daje 
pacjentom szansę na dłuższe życie w dobrej formie.

Czy ten efekt będzie najbardziej spektakularny u  pa-
cjentów z rozsianym nowotworem?
Tak. Immunoterapia, jak każde leczenie na początku by-
ła stosowana u  pacjentów gorzej rokujących, z  rozsia-
nym procesem nowotworowym. W  związku z  tym dys-
ponujemy wnioskami uzyskanymi w oparciu o badania 
dotyczące pacjentów z  większym stopniem zaawanso-
wania nowotworów. To tym bardziej wymusza czujność 
nas, kardiologów. 

Czy wiadomo ilu pacjentów leczonych z powodu nowo-
tworu umiera na powikłania kardiologiczne?
Niestety nie. Pacjenci, którzy umierają na rozsianą chorobę 
nowotworową z  reguły są raportowani jako zgony z przy-
czyn nowotworowych. W  związku z  tym określenie liczby 
pacjentów chorych na chorobę nowotworową leczonych 
immunoterapią, którzy zmarli z  przyczyn sercowo-naczy-
niowych nie jest takie proste. Z reguły jest to populacja tro-
chę starsza, obarczona licznymi czynnikami ryzyka, w któ-
rej choroby sercowo-naczyniowe są dość częste. Jednak 
gdy spojrzymy na opisy przypadków, to w piśmiennictwie 
aż tak dużo ich nie ma. 
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Jaki jest mechanizm toksyczności immunoterapii? 
Nowotwór jest na tyle podstępny, że maskuje się po-
przez receptory, dzięki którym jest traktowany jak wła-
sna komórka. Blokuje receptory rozpoznające go jako 
komórkę patologiczną, która powinna być zniszczona. 
Stosując immunoterapię odkrywamy nowotwór i  nasi-
lamy odpowiedź immunologiczną, która w  sposób na-
turalny uszkadza go i niszczy. To jest bardzo inteligent-
ny sposób leczenia. Jednak podstawowym problemem 
jest fakt, że poprzez immunoterapię rozbudzamy odpo-
wiedź immunologiczną w całym organizmie, w związku 
z czym zwiększamy ryzyko chorób spowodowanych pa-
tologiczną odpowiedzią immunologiczną we wszystkich 
układach, od płuc, serca, poprzez nerki, na skórze skoń-
czywszy. 

Jakie mogą być powikłania ze strony układu serco-
wo-naczyniowego?
Jest ich wiele. Wśród nich są powikłania bezpośrednio 
zagrażające życiu, jak ostre zapalenie mięśnia sercowe-
go, czy zablokowanie przewodzenia przedsionkowo-ko-
morowego, które grożą nagłym zgonem. Może to być 
również zapalenie w obrębie naczyń, czy zapalenie osier-
dzia, objawiające się obecnością i narastaniem objęto-
ści płynu w osierdziu. Jednym słowem to portfolio uszko-
dzeń kardiologicznych jest bardzo szerokie.

Czy jest jakiś podział powikłań kardiologicznych, na 
przykład na wczesne i późne?
Z  reguły większość powikłań występuje na począt-
ku, przy pierwszych kursach immunoterapii. W związku 
z tym trzeba być zwyczajnie czujnym i oceniać kondycję 
pacjenta całościowo – również kardiologicznie. Dlatego 
każdy z pacjentów, który jest poddawany immunoterapii 
– jako że jest to grupa pacjentów z rozsianym procesem 
nowotworowym, starszych, obarczonych czynnikami ry-
zyka – powinien być na wstępie oceniony kardiologiczne. 
Chcemy bowiem jeszcze przed wdrożeniem leczenia do-
wiedzieć się jakiego rodzaju obciążenia występują u da-
nego pacjenta, żebyśmy mieli do czego odnieść się póź-
niej, w razie wystąpienia powikłań. 

Jak przebiega taka ocena kardiologiczna?
Niestety kardiolodzy w  ramach badań kwalifikacyjnych 
dysponują jedynie małoswoistymi narzędziami, na przy-
kład elektrokardiogramem. Badanie to pozwala nam 
stwierdzić, czy pacjent ma prawidłowy zapis EKG, tyl-
ko w  momencie trwania zapisu. Nie jesteśmy w  stanie 
określić, co stanie się chwilę później lub w trakcie tera-
pii. Również echokardiografia ocenia zmiany w  funkcji 
serca, nie pokazując zmian na poziomie komórkowym, 
a wiemy, że u podstaw dysfunkcji serca leży właśnie jego 
uszkodzenie na poziomie komórkowym, które determi-
nuje zaawansowanie procesu. Dlatego też miarodajnym 
badaniem jest ocena poziomu troponiny w  surowicy – 
enzymu, który jest uwalniany w wyniku uszkodzenia ko-
mórek mięśnia sercowego. Wiedząc, jaki ten poziom był 
wyjściowo, możemy określić czy po pierwszej, drugiej 

dawce immunoterapii nastąpiło uszkodzenie serca ob-
razowane wzrostem poziomu troponiny. Kluczowe w tym 
przypadku jest określenie wyjściowych wartości, gdyż 
czasem zdarzają się pacjenci, którzy prezentują przewle-
kle podwyższony poziom troponiny. 

Czy powikłania kardiologiczne u  pacjentów podda-
wanych immunoterapii w porównaniu z wywołanymi 
innymi terapiami są częstsze?
Ostatnio opublikowano wyniki badania, w którym porów-
nano liczbę skutków ubocznych występujących u  cho-
rych z  rakiem płuca leczonych chemio – i  immunotera-
pią. Wynika z niego, że w  leczeniu immunoterapią jest 
mniej efektów ubocznych, niż w  przypadku klasycznej 
chemioterapii. Trzeba jednak mieć na uwadze, że porów-
nujemy dwie bardzo obciążające terapie przeciwnowo-
tworowe, które równolegle powodują niekorzystny wpływ 
na organizm pacjenta. Trudno więc jednoznacznie i ogól-
nie określić, która z nich jest bardziej szkodliwa, bo to za-
leży od doboru grup pacjentów i rodzaju przeprowadzo-
nej analizy. Poza tym bardzo często immunoterapia jest 
uzupełnieniem chemioterapii.

Jak często u pacjentów w trakcie immunoterapii wy-
stępują powikłania kardiologiczne?
To zależy od tego, co nazywamy powikłaniem. Czy wzrost 
troponiny to już jest powikłanie, czy jest nim dopiero wstrząs, 
piorunujące zapalenie mięśnia sercowego, czy blok prze-
wodzenia przedsionkowo-komorowego III stopnia w prze-
biegu zapalenia mięśnia sercowego. Oczywiście wszystkie 
powikłania są raportowane zwyczajnie w badaniach klinicz-
nych, przez co można określić ich liczbę. 

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć u którego pacjen-
ta wystąpią powikłania i czy w związku z tym można 
wdrożyć profilaktykę?
Niestety nie. Nawet jeśli mamy do czynienia z  pacjen-
tem, który ma uszkodzone serce, na przykład po zawa-
le, nie jesteśmy w stanie określić, czy wystąpią u niego 
powikłania związane z  immunoterapią. Wiemy jedynie, 
jaki jest punkt wyjścia przed rozpoczęciem leczenia. 
Oddzielnym zagadnieniem są zmiany i  ich zaawanso-
wanie w obrębie naczyń – szczególnie wieńcowych. Tak 
więc postępowanie profilaktyczne to wzmożony nadzór 
nad pacjentem, eliminacja czynników ryzyka, kontrola 
wszystkich parametrów – ciśnienia, tętna itp. Jest to więc 
zwykła procedura kontroli kardiologicznej. Tyle możemy 
zrobić. Nie ma jakiegoś panaceum, jednego leku, który 
możemy podać, by zabezpieczyć pacjenta przed powi-
kłaniami. Dlatego niezwykle ważna jest ocena jego stanu 
przed wdrożeniem immunoterapii, a błędem jest włącza-
nie immunoterapii, kiedy pacjent nie jest skutecznie le-
czony kardiologicznie.

Czyli pierwszym krokiem będzie ustabilizowanie 
pacjenta.
Tak. Każde leczenie, które jest potencjalnie toksyczne naj-
lepiej wdrażać u pacjenta, który jest stabilny klinicznie.
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Jak przebiega monitorowanie pacjenta w  trakcie le-
czenia? 
Różne ośrodki opisują różne schematy opieki. Wszyst-
ko zależy od możliwości poszczególnych placówek 
i od liczby pacjentów. W Instytucie onkologicznym mo-
nitorowanie prowadzone jest poprzez oznaczanie po-
ziomu troponiny – przed leczeniem, w trakcie i po le-
czeniu. Podwyższone wartości troponiny w  stosunku 
do wartości wyjściowych są sygnałem, że doszło do 
uszkodzenia komórek mięśnia sercowego. Troponina 
to czuły marker uszkodzenia i może wzrastać również 
w  sytuacji braku upośledzenia funkcji serca w  bada-
niach obrazowych.

Czy w związku z tym pacjent po leczeniu onkologicz-
nym – szczególnie immunoterapii – jest objęty jakimś 
programem?
Każdy pacjent, u  którego wdrożono potencjalnie tok-
syczną terapię – nie tylko onkologiczną – jest zagrożo-
ny wystąpieniem powikłań. Dlatego powinien być objęty 
nadzorem, bo kluczem do sukcesu jest zachowanie cią-
głości opieki.

…a  jak wygląda opieka w  Narodowym Instytucie  
Onkologii? 
Od około dziewięciu lat pracujemy w Narodowym In-
stytucie Onkologii na bieżąco, jako kardiolodzy Na-
rodowego Instytutu Kardiologii. Razem z  onkologa-
mi bezpośrednio opiekujemy się pacjentami, którzy 
leczeni są w  Narodowym Instytucie Onkologii. Nato-
miast żeby zobrazować skalę problemu dodam, że 
rocznie w  Narodowym Instytucie Onkologii przepro-
wadzanych jest około siedemdziesięciu tysięcy ho-
spitalizacji. Wizyt ambulatoryjnych przeszło dwieście 
tysięcy. Oznacza to, że Instytut obejmuje opieką po-
pulację około pięćdziesięciu tysięcy pacjentów onko-
logicznych. Proszę więc sobie wyobrazić miasto, które 
ma pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców, z których wszy-
scy są leczeni onkologicznie, a opiekę kardiologiczną 
sprawuje nad nimi sześciu kardiologów. Czy możliwe 
jest by ta opieka była idealna? 

Odpowiedź nie może być twierdząca.
Oczywiście możemy wymagać, możemy marzyć – zarów-
no my lekarze, jak i pacjenci – by ta opieka była jak naj-
lepsza, ale prawda jest taka, że jest godzina dwudziesta 
pierwsza trzydzieści, a ja wracam do domu po konsulta-
cjach w Narodowym Instytucie Onkologii. 

Czyli brakuje kardiologów?
Jestem daleki od mówienia, że brakuje kardiologów, 
bo wiem, że brakuje lekarzy wszystkich specjalności. 
Dodatkowym problemem jest organizacja opieki zdro-
wotnej. Stale mówimy o  lekarzach. Na świecie lekarz 
opiekuje się pacjentami, ściśle współpracując z  pie-
lęgniarką, sekretarką medyczną, co ułatwia mu efek-
tywne zajęcie się samym chorym – ma dla niego wię-
cej czasu. 

Czy ze względu na terapię immunologiczną pacjent 
jest w jakikolwiek sposób uprzywilejowany?
My staramy się, żeby ci pacjenci byli jak najsprawniej przy-
jęci, choć o  termie konsultacji decydują wcześniej wspo-
mniane ograniczenia. 

Czy u pacjenta po immunoterapii mogą wystąpić póź-
ne powikłania?
Powikłania mogą wystąpić na każdym etapie. Głównie 
zwracamy uwagę na wczesne, bo występują znacznie czę-
ściej. Natomiast wiedząc, że chory po toksycznym leczeniu 
jest zagrożony monitorujemy go do końca życia. 

Na ile powikłania kardiologiczne podczas terapii i po jej 
zakończeniu zagrażają pacjentowi?
Powikłania kardiologiczne, o  których my mówimy, jak 
na przykład ostre zapalenie mięśnia sercowego, to po-
wikłanie śmiertelnie niebezpieczne. Kolejnym jest blok 
całkowity lub bloki zaawansowane, które również mogą 
się wiązać z nagłym zgonem – podobnie jak w przypad-
ku ostrej tamponady. Te stany to bezpośrednie zagroże-
nia życia. W związku z tym my kardiolodzy wychwytuje-
my je, ale nie potrafimy przewidzieć dokładnie, u którego 
pacjenta te powikłania wystąpią. Wiadomo, że im pa-
cjent jest starszy, bardziej obciążony, bardziej schoro-
wany i ma bardziej uszkodzone serce, tym większe jest 
prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych. 
Natomiast to wciąż nie jest jasne, u  którego z  dwóch 
pacjentów po zawale w podobnym stanie kardiologicz-
nym, podczas leczenia onkologicznego wystąpią – i czy 
w ogóle – powikłania oraz jaki będzie ich przebieg. Po-
dobnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który z tych pa-
cjentów jest bardziej zagrożony, nawet gdy powikłania 
wystąpią u  obu i  w  tym samym czasie. Ogromną rolę 
odgrywa w tym przypadku odpowiedź immunologiczna, 
a tego nie badamy. My badamy tylko stopień uszkodze-
nia serca.

Kto edukuje pacjenta w zakresie samokontroli kar-
diologicznej?
Onkolodzy. Jeśli mają wątpliwości, jesteśmy do ich dyspo-
zycji. Mamy ze sobą bezpośredni kontakt telefoniczny. 

W jakim kierunku zmierza rozwój kardioonkologii? 
Myślę, że jednym z  podstawowych zagadnień jest do-
skonalenie systemu opieki. Różne są modele organiza-
cyjne i  każdy kraj ma swój. W naszym przypadku dwa 
instytuty – jeden zajmujący się wszelkimi dostępnymi 
terapiami onkologicznymi, drugi wszelkimi dostępnymi 
terapiami kardiologicznymi – we współpracy stworzyły 
system opieki kardioonkologicznej. Okazało się, że jest 
to bardzo wygodne i skuteczne. Dwa aktywne instytuty, 
dwa dobrze zorganizowane szpitale współpracują i bez-
pośrednio tworzą coś pomiędzy. To jest dość unikalny 
sposób opieki, bo kardiolodzy muszą też poznać zagad-
nienia z zakresu onkologii, żeby dobrze leczyć jako kar-
dioonkolodzy. W swojej dziedzinie uczymy na bieżąco, 
co powoduje postęp i udoskonala opiekę nad chorym.
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Pneumotoksyczność  
leków immunologicznych

Rozmowa z dr. n. med. Adamem Płużańskim, onkologiem z Kliniki Nowotworów Płuca  
i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,  
Państwowego Instytutu Badawczego

Czy w związku z powikłaniami płucnymi w medycynie 
wyłoniła się jakaś nowa specjalizacja?
Powikłania płucne dotyczące np. immunoterapii nie są czę-
ste, więc raczej nie ma takiej konieczności. Oczywiście po-
wikłania się zdarzają. Poza tym immunoterapia jest nową 
metodą leczenia z  innymi, dotychczas mniej spotykanymi 
działaniami niepożądanymi. Wykorzystywana jest nie tylko 
w  terapii raka płuca, ale także w  innych wskazaniach, na 
przykład w  czerniaku, raku nerkowokomórkowym czy in-
nych nowotworach. 

U jakiego odsetka pacjentów te powikłania występują? 
Mniej niż u 10%. Nieco częściej, co zrozumiałe, u chorych 
na raka płuca, a rzadziej u chorych na czerniaki. Natomiast 
cięższe powikłania płucne – w stopniu trzecim lub wyższym 
– związane z immunoterapią występują jedynie u kilku pro-
cent chorych. Szczęśliwie jest to więc niewielka grupa pa-
cjentów, aczkolwiek czasami objawy uboczne mogą być na 
tyle istotne, że przysparzają sporo problemów. 

Jakiego rodzaju są to problemy?
Szczególnie dotyczą one diagnostyki różnicowej. Usta-
lenie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z  powikłania-
mi związanymi z  immunoterapią, czy przyczyna objawów 
ze strony układu oddechowego jest zupełnie inna, jest du-
żym wyzwaniem. Na przykład jeśli u chorych na raka płuca 
w trakcie immunoterapii nagle nasilają się objawy ze strony 
układu oddechowego, w pierwszej kolejności należy wyklu-
czyć to, co jest najbardziej prawdopodobne, czyli progresję 
choroby. Następnie wykluczamy infekcje – bakteryjne i wi-
rusowe – niezwiązane z immunoterapią. Dopiero po wyklu-
czeniu innych, bardziej prawdopodobnych przyczyn tych 
objawów możemy podejrzewać, że jednak są związane 
z  immunoterapią. W obecnej sytuacji związanej z pande-
mią koronawirus jeszcze bardziej komplikuje nam diagno-
stykę różnicową objawów ze strony układu oddechowego. 

Jaki jest podział powikłań płucnych?
W  przypadku powikłań płucnych leczenia przeciwnowo-
tworowego, w  tym immunoterapii, obowiązuje klasycz-
ny podział z uwagi na stopień nasilenia według skali cięż-
kości działań niepożądanych CTC. Zresztą w ten sposób 
oceniany jest każdy rodzaj toksyczności w onkologii. Na-

tomiast trudno jest podzielić powikłania na wczesne i póź-
ne z prostej przyczyny – powikłania immunoterapii mogą 
się zdarzyć na każdym etapie leczenia. Jeśli występują, to 
najczęściej dochodzi do nich rzeczywiście w ciągu pierw-
szych kilku miesięcy od rozpoczęcia leczenia, ale mogą też 
się zdarzyć znacznie później. W literaturze można trafić na 
opis powikłań płucnych występujących sporadycznie także 
u chorych, którzy już zakończyli immunoterapię. Z tym że 
są to bardzo rzadkie przypadki. Natomiast w każdej z tych 
sytuacji postępowanie jest bardzo podobne, niezależnie od 
tego, w którym momencie wystąpią. 

Jakie jest postępowanie w razie wystąpienia objawów 
pneumotoksyczności związanej z immunoterapią?
W niektórych stopniach nasilenia objawów nie musimy ro-
bić nic. Tak się dzieje w  przypadku pierwszego stopnia, 
w którym zmiany są widoczne w obrazie radiologicznym, 
ale nie dają żadnych objawów klinicznych. Wtedy jedynie 
obserwujemy pacjenta i  sprawdzamy, czy powikłania nie 
uległy nasileniu. Charakterystyczne dla wszystkich powikłań 
związanych z immunoterapią jest to, że po pierwsze, należy 
przewidywać ich wystąpienie, po drugie, umiejętnie i dość 
szybko je rozpoznać. Wszystko przez to, że w  momen-
cie przeoczenia pierwszego stopnia drugi stopień trudniej 
utrzymać pod kontrolą. Gdy układ immunologiczny ulegnie 
aktywacji, może nastąpić lawinowe nasilenie toksyczności. 
Szczęśliwie dotyczy to niewielkiej grupy chorych. 

Jakiego rodzaju powikłania płucne mogą wystąpić 
w trakcie immunoterapii?
Jak wspomniałem, biorąc pod uwagę stopień nasilenia 
pneumotoksyczności związanej z  immunoterapią, istotne 
są objawy kliniczne. Pierwszy stopień to zmiany widoczne 
tylko radiologicznie. W  tym przypadku wykonujemy rent-
genogram lub tomografię komputerową. Zmiany zlokali-
zowane są w obszarze miąższu płucnego i przypominają 
nieco zmiany zapalne, ale bez jakichkolwiek objawów kli-
nicznych. W kolejnym stopniu zaczynają się objawy klinicz-
ne, ale nie są istotnie nasilone. Oczywiście towarzyszą temu 
najczęściej zmiany w obrazie radiologicznym, które mogą 
być bardzo różne. Obraz radiologiczny powikłań płucnych 
jest zróżnicowany – może przypominać ciężkie zapalenie 
płuc, ale też ujawniać niewielkie zmiany śródmiąższowe. 
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Trzeci stopień nasilenia toksyczności płucnej to już ciężkie 
powikłanie, wymagające tlenoterapii i  leczenia szpitalne-
go. Czwarty stopień nasilenia często wymaga wspomaga-
nia oddechu. Wskazaniem do wstrzymania immunoterapii 
jest drugi stopień nasilenia, a pneumotoksyczność w stop-
niu trzecim i wyższym jest bezwzględnym wskazaniem do 
zakończenia terapii.

Jaki jest schemat postępowania z chorym w razie wy-
stąpienia powikłań?
Jeśli mamy do czynienia z pacjentem, który ma objawy ze 
strony układu oddechowego, nasilające się w  trakcie im-
munoterapii, po pierwsze, nie podajemy mu tego dnia le-
czenia. Robimy badania obrazowe – rentgen, ewentualnie 
tomografię komputerową – plus wszelkiego rodzaju dia-
gnostykę różnicową. Weryfikujemy, czy przyczyną objawów 
nie jest progresja choroby, zapalenie płuc, bakteryjne, grzy-
bicze, a obecnie też czy to nie jest koronawirus, który często 
daje objawy ze strony układu oddechowego. Jeśli wszystko 
wykluczymy, wtedy oczywiście na pewien czas wstrzymuje-
my immunoterapię. W pierwszej kolejności w oczekiwaniu 
na wyniki posiewów możemy empirycznie podać antybio-
tyk. Natomiast jeśli po dwóch, trzech dniach nie ma po-
prawy albo następuje pogorszenie stanu pacjenta, należy 
przyjąć, że może to być związane z immunoterapią. Wtedy 
należy podać steroidy w odpowiednich dawkach – doust-
nie lub dożylnie – według ogólnodostępnych wytycznych 
dotyczących postępowania w toksyczności płucnej związa-
nej z immunoterapią. Nie należy się bać dawek steroidów, 
które są określone w zaleceniach.

Jak długo trwa taka terapia?
Jeśli faktycznie mamy do czynienia z toksycznością zwią-
zaną z immunoterapią, chory bardzo szybko odczuwa po-
prawę. W ciągu dwóch, trzech dni jego stan ogólny powi-
nien ulec poprawie. Wtedy oczywiście nie należy odstawiać 
sterydów, ale kontynuować terapię, czasem nawet przez 
sześć, osiem tygodni, w zależności od wyjściowego stop-
nia nasilenia objawów. Dopiero po ich ustąpieniu stopnio-
wo można zmniejszać dawkę steroidów. W niektórych sy-
tuacjach, gdy toksyczność płucna immunoterapii nie była 
nasilona po zakończeniu przyjmowania steroidów, można 
wrócić do leczenia immunologicznego. W przypadku tok-
syczności w  stopniu trzecim lub wyższym postępowanie 
jest podobne z  tą różnicą, że po ustąpieniu objawów już 
nie wracamy do immunoterapii. To jest zasadnicza różnica 
w porównaniu z innego rodzaju działaniami niepożądanymi 
immunoterapii, w przypadku których często możemy roz-
ważyć powrót do immunoterapii. Po wystąpieniu powikłań 
płucnych w stopniu trzecim leczenie trzeba zakończyć.

Z czego to wynika?
Z wytycznych i wszystkich badań, które były dotychczas 
prowadzone. Jeśli u pacjenta występuje trzeci stopień tok-
syczności płucnej, ewidentnie związany z immunoterapią, 
w tym duża duszność, która wymaga tlenoterapii, należy 
zakończyć immunoterapię niezależnie od tego, jaka jest 
jej skuteczność i na jakim jest etapie. Pocieszające jest to, 

że często u chorych, u których występują nasilone dzia-
łania niepożądane, nie tylko płucne, immunoterapia dzia-
ła, nawet po jej przerwaniu. Korzyści wynikające z terapii 
utrzymują się bardzo długo nawet po zakończeniu lecze-
nia. To jest taki paradoksalnie dobry czynnik prognostycz-
ny – chorzy, u  których występuje toksyczność związana 
z immunoterapią, często żyją dłużej. Jednak rozpoczyna-
jąc leczenie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, u kogo ta 
toksyczność wystąpi. 

Czy pacjenci są konsultowani przez pulmonologów 
przed rozpoczęciem terapii? 
Korzystamy z  wiedzy i  doświadczenia pulmonologów 
w  trakcie leczenia, gdy wystąpią powikłania płucne. Cza-
sem, jeśli nie potrafimy sobie z pneumotoksycznością po-
radzić albo mamy niejasny obraz radiologiczny, przy nie-
wielkich objawach, konsultujemy się z  zaprzyjaźnionymi 
pulmonologami, którzy mają doświadczenie w leczeniu te-
go rodzaju powikłań. Wspólnie podejmujemy decyzję co 
do dalszego postępowania.

Jakie są czynniki ryzyka pneumotoksyczności?
 Czynnikami ryzyka wystąpienia toksyczności płucnej 
mogą być inne choroby płuc czy uszkodzenie płuc. 
Należy przy tym pamiętać, że autoimmunologiczne 
śródmiąższowe choroby płuc są absolutnym przeciw-
wskazaniem do immunoterapii, bo ryzyko różnego ro-
dzaju powikłań w  tym przypadku jest znacznie więk-
sze. Mówi się też, że najczęściej toksyczność płucna 
występuje u osób z  innymi chorobami uszkadzający-
mi miąższ płuca czy nawet palących tytoń, co stanowi 
pewne dodatkowe ryzyko pneumotoksyczności. Z ko-
lei z wiekiem jest różnie – czasami jest oceniany jako 
ryzyko, a czasem nie. Podobnie jest z przebytą wcze-
śniej radioterapią. Niektóre doniesienia mówią, że ry-
zyko wystąpienia powikłań płucnych jest nieco więk-
sze, zwłaszcza jeśli okres od zakończonej radioterapii 
jest krótki. Inne – że radioterapia wcale nie ma wpływu 
na pneumotoksyczność. Wydaje się więc, że wszystko 
zależy od zakresu napromieniania i sposobu planowa-
nia leczenia.

Jaki jest mechanizm powstawania pneumotoksyczności?
Ogólnie rzecz biorąc, taki jak każdego powikłania immuno-
terapii – jest to wynik nadmiernej aktywacji układu odpor-
nościowego skierowanej przeciw pneumocytom. To oczy-
wiście jest ogólny mechanizm, gdyż jego szczegóły są 
znacznie bardziej skomplikowane. 

Czy w  związku z  tym możemy mówić o  jakiejkolwiek 
profilaktyce tego rodzaju powikłań?
Nie i  chciałbym z  całą stanowczością podkreślić – bo 
zdarzają się takie pytania – że w trakcie leczenia immu-
nologicznego absolutnie przeciwskazane jest „profilak-
tyczne” podawanie steroidów, bo tym samym znosi się 
działanie immunoterapii. Obecnie mamy już liczne do-
wody na to, że steroidy podawane profilaktycznie czy na 
samym początku immunoterapii, czy nawet przed jej roz-
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poczęciem sprawiają, że efekty działania leków immuno-
logicznych są znacznie gorsze. Jednocześnie wiadomo, 
że stosowanie nawet wysokich dawek steroidów z powo-
du powikłań immunoterapii – zgodnie z zaleceniami – nie 
wpływa niekorzystnie na skuteczność leczenia, a nawet, 
jak wcześniej wspomniałem, występowanie powikłań 
może świadczyć o dobrej odpowiedzi na leczenie i za-
powiadać dłuższe życie pacjenta. 

Jakie są zasady monitorowania pacjentów w kierunku 
pneumotoksyczności?
Toksyczność płucna nie jest częsta – odsetek występo-
wania wynosi poniżej 10%. Tak jak w przypadku każdego 
innego rodzaju toksyczności immunoterapii, należy zwra-
cać uwagę w momencie, gdy coś niepokojącego zaczy-
na się dziać. Przede wszystkim pacjenta należy uczulić, 
że niezależnie od rodzaju objawów powinien zgłosić się 
do lekarza prowadzącego czy innej wyznaczonej przez 
niego osoby mającej doświadczenie w  monitorowaniu 
działań niepożądanych immunoterapii. Tylko wtedy mo-
gą zapaść odpowiednie decyzje dotyczące dalszego 
postępowania z chorym. Być może konieczna będzie wi-
zyta w placówce onkologicznej albo badania obrazowe. 

Jakie badania są wykorzystywane w diagnostyce powi-
kłań płucnych?
Po pierwsze, wykonywane jest prześwietlenie rentgen klatki 
piersiowej, później ewentualnie tomografia komputerowa, 
czasem bronchofiberoskopia z pobraniem wycinków albo 
popłuczyn oraz różnego rodzaju posiewy. W szczególnych 
sytuacjach, gdy mamy wątpliwości, wykonywana jest biop-
sja płuca. To jednak jest bardzo rzadko wykorzystywana 
metoda diagnostyczna. 

Jaki jest czas wystąpienia powikłań płucnych – czy mo-
żemy je dzielić na wczesne i późne?
Czas ich wystąpienia może być bardzo różny. To może 
być kilka pierwszych miesięcy leczenia, ale trzeba mieć 
na uwadze, że w trakcie trwania całego procesu lecze-
nia może pojawić się toksyczność. Należy też pamiętać, 
że jeśli u pacjenta wystąpił jakiś rodzaj powikłań, to ist-
nieje ryzyko, że kiedyś wystąpi inny rodzaj toksyczności. 
Chciałbym jednak podkreślić, że immunoterapii nie na-
leży demonizować, bo jej skutki uboczne zagrażające 
życiu zdarzają się wielokrotnie rzadziej niż w przypadku 
chemioterapii, a cały proces terapii w porównaniu z che-
mioterapią jest znacznie lepiej tolerowany i znacząco po-
prawia jakość życia chorych. 

Czy Centrum Onkologii współpracuje z ośrodkiem pul-
monologicznym?
Na co dzień współpracujemy z Instytutem Gruźlicy i Cho-
rób Płuc, gdzie są specjaliści, którzy mają doświad-
czenie zarówno w  leczeniu chorób płuc, jak i w  immu-
noterapii, a  także ze specjalistami z  innych ośrodków 
pulmonologicznych. Jeśli więc mamy jakieś wątpliwości, 
czy diagnostyczne, czy terapeutyczne, często dzwonimy 
do naszych kolegów z prośbą o konsultację i sami także 

służymy im pomocą. Możliwość współpracy ze specjali-
stami z innych dziedzin w przypadku prowadzenia immu-
noterapii jest oczywiście zasadna i wartościowa.

Czy zostały opracowane wytyczne dotyczące pneumo-
toksyczności? 
Zalecenia np. Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 
dotyczące prowadzenia immunoterapii są jasno określone, 
dostępne i stosowane w praktyce klinicznej. W trakcie każ-
dej immunoterapii i wszystkich powikłań zwraca się uwagę 
na to, że chory musi mieć możliwość szybkiego skontakto-
wania się z lekarzem prowadzącym oraz musi być poinfor-
mowany o spodziewanych powikłaniach, w tym szczególnie 
o tym, że żadnego nowego objawu nie można bagatelizo-
wać. Dlatego dostępne są też poradniki i inne materiały in-
formacyjne, które pomagają w edukacji pacjentów. 

Co jest kluczowe dla wczesnego wykrywania powikłań 
płucnych?
Kluczowa jest współpraca nie tylko między pacjentem 
i doktorem, ale czasami też opiekunem chorego. Często 
mamy do czynienia z osobami starszymi, które przyjeż-
dżają na podanie immunoterapii co trzy, cztery, a nawet 
sześć tygodni. Trudno im czasem zapamiętać wszystkie 
zalecenia, więc ważne jest, by podczas wizyty u lekarza 
był ktoś, kto ma kontakt z chorym w czasie, gdy przeby-
wa poza szpitalem. Ktoś, kto będzie sprawował nad nim 
częstszy nadzór, a gdy coś niepokojącego się wydarzy, 
skontaktuje się z  lekarzem i  poinformuje go pojawiają-
cych się objawach.

Jak przebiega współpraca z lekarzami POZ w zakresie 
opieki nad pacjentem w trakcie immunoterapii? 
Przede wszystkim lekarze POZ zapraszani są na szkolenia 
i  kursy dotyczące powikłań związanych z  różnego rodza-
ju metodami leczenia systemowego. Dodatkowo dostęp-
ne są różnego rodzaju podręczniki opracowywane przez 
specjalistów przeznaczone dla lekarzy podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Często do nich w pierwszej kolejności bę-
dą się zgłaszali chorzy i w wielu sytuacjach odpowiednie 
postępowanie zlecone przez lekarza POZ jest wystarczają-
ce. Natomiast bardzo ważną kwestią wymagającą indywi-
dualnego uzgodnienia z chorym są zasady opieki. Część 
chorych ma bliższy kontakt z lekarzami POZ-u, część z on-
kologiem. Chory musi być poinformowany, gdzie i w jakim 
momencie ma się zgłosić, zanim objawy toksyczności przy-
biorą na sile. 

Czy szkolenia, o których Pan wspomniał, cieszą się za-
interesowaniem?
Tak, choć oczywiście w okresie pandemii wszystko stanę-
ło trochę na głowie i większość kursów, szkoleń jest online. 
Formuła online ma swoje zalety, ponieważ umożliwia udział 
w szkoleniu większej grupie lekarzy. Natomiast wartościo-
we jest rozszerzenie teorii o część opartą na przypadkach 
praktycznych. Wartościowe szkoleniowe projekty edukacyj-
ne powinny też uwzględniać możliwość odpowiedniej inte-
rakcji ze słuchaczami.
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Powikłania skórne w trakcie 
leczenia immunologicznego

Rozmowa z dr n. med. Moniką Słowińską, specjalistką dermatologii i wenerologii,  
z Kliniki Dermatologicznej, Wojskowego Instytutu Medyczny CSK MON w Warszawie, 
konsultantką dermatologiczną Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie, Państwowego Instytutu Badawczego

Czy powikłania skórne podczas immunoterapii 
występują częściej niż inne?
60% pacjentów doświadcza działań niepożąda-
nych związanych z immunoterapią w zakresie do-
wolnego narządu lub układu, z  których objawy 
dermatologiczne występują najczęściej. Należy 
uściślić, że częstość występowania poszczegól-
nych działań niepożądanych immunoterapii zale-
ży od grupy leków i sposobu leczenia. W przypad-
ku anty-PD-1 (tj. nivolumab lub pembrolizumamb) 
odsetek powikłań skórnych waha się pomiędzy 34 
a 42%, w anty-CTLA4 (tj. ipilimumab, tremelimu-
mab) wynosi od 44 do 58%, natomiast w leczeniu 
skojarzonym nivolumabem i ipilimumabem odse-
tek ten waha się pomiędzy 58 a 72%. Nie ma za-
sadniczej różnicy w częstości występowania po-
wikłań skórnych pomiędzy anty-PD-1 i anty-PD-L1 
(tj. atezolizumab, durvalumab, avelumab). 

Jakiego rodzaju powikłania występują najczęściej?
Przeważnie są to różnego rodzaju reakcje pole-
kowe, z których najczęściej występują osutki/wy-
sypki (z ang. rash), które występują u 13–20% le-
czonych, ale przy leczeniu kombinacją ponownie 
będzie to większa grupa chorych – pomiędzy 28 
a  50%. Do pozostałych należą świąd skóry, bie-
lactwo, pemfigoid pęcherzowy, łuszczyca, czy li-
szaj płaski. Szczęśliwie ciężkie reakcje polekowe, 
tj. DRESS, AGEP, zespół Stevensa-Johnsona lub 
toksycznej nekrolizy naskórka (SJS/TEN), wystę-
pują bardzo rzadko.

Jaki jest podział tych powikłań? 
Dzielimy je pod względem morfologii zmian, na-
tężenia oraz ich rozległości wyrażonej w procen-
tach zajętej powierzchni ciała (BSA). Te dane 
pozwalają na odpowiednie zakwalifikowanie dzia-
łania niepożądanego i  określenie jego stopnia 
nasilenia. Zgodnie z klasyfikacją onkologicznych 
działań niepożądanych (CTCAE) mamy cztery 
stopnie nasilenia powikłań. Do stopnia drugiego 
możemy kontynuować leczenie, od stopnia trze-

ciego zawsze przerywamy leczenie – czasowo lub 
trwale. Większość dermatologicznych działań nie-
pożądanych, z wyjątkiem bielactwa i świądu skó-
ry, leczymy doustnie glikokortykosteroidami. Przy 
czym punkt wyłączenia immunoterapii jest zwią-
zany z przekroczeniem dawki 20 mg prednizonu. 
Stąd w przypadku przewlekłych działań niepożą-
danych, tj. liszaj płaski lub pemfigoid, o ile jest to 
możliwe, warto zastosować leczenie alternatyw-
ne do glikokortykosteroidów podawanych syste-
mowo, tak by pacjent mógł kontynuować leczenie 
onkologiczne.

Jak często zdarza się, że pacjent nie mo-
że kontynuować leczenia z  powodu powikłań 
skórnych? 
Na szczęście nie są to częste przypadki. Tak na-
prawdę wskazaniem do bezwzględnego prze-
rwania terapii jest toksyczność w  stopniu 3 i  4. 
Część pacjentów z powikłaniem w stopniu 3 bę-
dzie wymagała wdrożenia leczenia podtrzymują-
cego, gdyż nie zawsze program lekowy umożliwia 
zmniejszenie dawki lub rzadsze podawanie le-
ku. Bezwzględną przesłanką do przerwania tera-
pii jest też wystąpienie ciężkich powikłań poleko-
wych – o ile jesteśmy pewni, że są one wyłącznie 
efektem immunoterapii, a nie np. zastosowanego 
antybiotyku lub NLPZ. Takie przypadki będą bar-
dzo trudne i na pewno indywidualnie analizowane 
pod kątem określenia możliwości powrotu do le-
czenia i czasu trwania „kwarantanny”. 

Czyli przede wszystkim potrzebna jest dobra 
diagnoza…
Tak, z jednej strony konieczna będzie diagnostyka, 
m.in. badania histopatologiczne, a z drugiej prze-
analizowanie związku przyczynowo-skutkowego.

Jak przebiega diagnostyka tych powikłań?
To zależy od tego, jakie pacjent prezentuje obja-
wy. Na pewno jesteśmy zobligowani do szerokiej 
diagnostyki, gdy występują zmiany pęcherzo-
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we. Wówczas są potrzebne co najmniej badania 
immunopatologiczne pośrednie i  bezpośrednie 
oraz badanie histopatologiczne. Gdy podejrze-
wamy autoimmunologiczne choroby tkanki łącz-
nej, diagnostyka może być bardzo szeroka. Za-
wsze warto pamiętać, by w  przypadku osutek 
skórnych wykonać dobrą dokumentację foto-
graficzną i  pobrać biopsję, jeśli zmiany są roz-
ległe > 10% BSA, szybko zmieniają swoją mor-
fologię, przypominają rumień wielopostaciowy, 
zajmują błony śluzowe, występuje spełzanie na-
skórka lub mają komponentę krwotoczną. Takich 
pacjentów dermatolog powinien skonsultować 
w ciągu 12–24 godzin. 

Czy w  trakcie diagnostyki leczenie jest prze-
rywane, czy też pacjent jest zabezpieczany 
przed dalszym rozwojem powikłań, a leczenie 
jest kontynuowane?
O  wszystkim decyduje stopień nasilenia działań 
niepożądanych. Jeśli zmiany mają niewielki sto-
pień nasilenia, na poziomie 1 lub 2, wówczas nie 
musimy przerywać immunoterapii, jedynie włą-
czamy odpowiednie leczenie dermatologiczne. 
Natomiast w stopniu 3 leczenie onkologiczne jest 
przerywane do czasu osiągnięcia co najmniej 
stopnia 2. Niepoddający się leczeniu stopień 3 
oraz stopień 4 są podstawą do całkowitego prze-
rwania terapii. Istotne jest również, czy działanie 
niepożądane jest ograniczone do skóry, czy jest 
równocześnie chorobą wielonarządową. 

Czy w jakikolwiek sposób można określić ryzy-
ko wystąpienia powikłań skórnych?
Możemy powiedzieć, że w grupie ryzyka są osoby, 
u których występują choroby autoimmunologicz-
ne lub alergiczne przed rozpoczęciem immunote-
rapii. Nie jest to jednak kryterium jednoznaczne, 
gdyż wielu pacjentów z powikłaniami nigdy wcze-
śniej nie miało powodów dermatologicznych. 

Czy możemy mówić o jakiejkolwiek profilakty-
ce, która byłaby na tyle skuteczna, by wpłynąć 
na łagodniejszy przebieg tych powikłań?
Niestety jedynie częste stosowanie emolientów 
przeznaczonych do skóry atopowej może w części 
przypadków wpłynąć na uczucie świądu skóry i za-
wsze zmniejszy jej suchość. Poza tym nie ma dzia-
łania profilaktycznego, które ustrzegłoby pacjenta 
przez działaniami niepożądanymi immunoterapii. 

Czy jest choroba dermatologiczna, która 
z  gruntu wyklucza pacjenta z  leczenia immu-
nologicznego?
Przeciwwskazaniem do immunoterapii jest każ-
da choroba przewlekła o  ciężkim przebiegu, nie 

poddająca się standardowemu leczeniu. Jeśli na 
podstawie konsultacji z onkologiem uda się usta-
lić indywidualny plan terapeutyczny dla takiego 
pacjenta, wówczas prawdopodobnie będzie moż-
liwość wyboru pomiędzy anty-PD-1 i anty-PD-L1. 
Drugą grupę problematycznych pacjentów sta-
nowią osoby, które doświadczyły ciężkich reakcji 
polekowych lub mają nawroty rumienia wielopo-
staciowego. 

Czy w związku z możliwością wystąpienia tych 
powikłań Centrum Onkologii współpracuje ze 
szpitalem dermatologicznym? Kiedy następuje 
moment, w którym konieczna jest konsultacja 
dermatologiczna? 
Od kilku lat jestem konsultantem dermatologicz-
nym dla NIO. Onkolodzy kontaktują się ze mną 
najczęściej telefonicznie i wspólnie ustalamy, ja-
kiej formy konsultacji wymaga dany pacjent. Czę-
sto zdarza się, że pacjent przyjeżdża do mnie do 
Kliniki Dermatologicznej WIM, w innych przypad-
kach ja przyjeżdżam do NIO, a czasem lekarz po-
trzebuje telekonsultacji na podstawie przesłanych 
zdjęć zmian skórnych i danych z historii choroby. 

Czy każdy pacjent jest konsultowany derma-
tologicznie przed immunoterapią, czy też po-
dawane jest leczenie i  czeka się na rozwój 
wypadków?
Pacjenci z  chorobami autoimmunologiczny-
mi skóry niestety nie są rutynowo konsultowani 
przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego, 
ale myślę, że jest ich niewielu. Przypuszczam, że 
w przypadku występowania takiej choroby o istot-
nym nasileniu lekarz prowadzący, nie mając innej 
niż immunoterapia opcji terapeutycznej, będzie 
potrzebował naszego wsparcia w celu uzyskania 
nad nią kontroli. Pacjenci, którzy nigdy nie choro-
wali dermatologicznie, konsultowani są doraźnie. 
De facto nie ma wskazań ku temu, aby pacjent, 
który nie ma żadnych objawów skórnych w  trak-
cie immunoterapii, profilaktycznie przychodził na 
konsultację dermatologiczną. Wyjątkiem jest ruty-
nowe badanie dermoskopowe w celu wczesnego 
rozpoznawania nowych nowotworów skóry.

Gdzie zatem kończy się rola onkologa, a  za-
czyna dermatologa? 
Nie ma stałej granicy. Wszelkie decyzje zawsze 
podejmowane są interdyscyplinarnie. Oczywiście 
powikłania w  zakresie skóry diagnozują i  leczą 
dermatolodzy, ale zawsze w  przypadkach prze-
wlekłych lub ciężkich konsultujemy plan terapeu-
tyczny z  onkologami prowadzącymi. Wszystkim 
nam zależy na tym, by pacjent mógł kontynuować 
terapię przeciwnowotworową. 
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Odczyny popromienne  
– prewencja od pierwszego 
dnia i postępowanie w razie 
wystąpienia

Czy można zmniejszyć ryzyko, albo zapobiec po-
wstawaniu odczynów popromiennych u  osób 
poddawanych napromienianiu? Czy dostęp-

ne są produkty ochronne, których nie trzeba zmywać 
przed napromienianiem? 

Mepitel Film jest cienkim, sterylnym, barierowym, wo-
doodpornym i przezroczystym opatrunkiem, który moż-
na stosować od pierwszego dnia radioterapii – również 
w trakcie napromieniania! Posiada warstwę kontaktową 
z miękkiego silikonu medycznego Safetac, który wykazu-
je działanie przeciwzapalne i łagodzące przez całą dobę.

Jak stosować Mepitel Film  
– doświadczenia innych klinik 
Mepitel Film może być bezpiecznie stosowany w trak-
cie napromieniania. Po umyciu skóry emolientem (np. 
Epaderm Maść) i wysuszeniu jej ręcznikiem jednora-
zowym – poprzez delikatny dotyk bez pocierania – na-
leży zaaplikować Mepitel Film w miejscu napromienia-
nia (bez naciągania opatrunku).

Po napromienianiu Mepitel Film należy pozostawić 
na skórze nawet przez kilka dni. Warto podkreślić, że 
pacjent może się z nim brać prysznic i nie ma potrzeby 
stosowania dodatkowych maści, kremów, co zmniej-
sza ryzyko uszkodzenia skóry, związanego z ich ście-
raniem, czy zmywaniem. 

Mepitel film – skuteczność potwierdzona 
badaniami
Badania kliniczne przeprowadzone w Nowej Zelandii 
i Danii wskazują na bezpieczeństwo stosowania Me-
pitel Film. Opatrunek został przebadany* pod wzglę-
dem ewentualnej zmiany wartości dawki promieniowa-
nia [Herst, 2014]. 

W duńskim, wieloośrodkowym badaniu obserwacyj-
nym udział wzięło 101 pacjentek z rakiem piersi, które 
zakwalifikowano do dwóch grup: Mepitel Film oraz kon-
trolnej – z kremem. Po aplikacji pacjentki nosiły opatru-
nek przez kilka dni – również w trakcie napromieniania. 

W  grupie stosującej Mepitel film zaobserwowano 
istotnie niższy poziom bólu i  dyskomfortu (p=0,010) 
w  porównaniu do grupy kontrolnej. Zaobserwowano 
również zmniejszenie wrażliwości i tkliwości skóry pod 
opatrunkiem (p=0,059). Opatrunek został oceniony 
jako zwiększający komfort terapii. Aż 76% pacjentek 
wykazało chęć aplikacji Mepitel Film na całym napro-
mienianym obszarze skóry, z czego 94% stanowiły pa-
cjentki po mastektomii. W żadnej z grup nie zaobser-
wowano działania toksycznego. 

Mepitel film – zastosowanie w przypadku 
odczynu skórnego II i III stopnia
Skuteczność opatrunku potwierdzono w  badaniu kli-
nicznym III fazy, w  którym udział wzięło 80 kobiet. 
W grupie badanej Mepitel Film był aplikowany od po-
czątku terapii. W grupie kontrolnej pacjentki stosowały 
krem na bazie wody. 

W grupie Mepitel Film wrażliwość i odczyny w ska-
li RISRAS była zredukowana o  92% (p < 0,0001). 
W grupie kontrolnej z kremem obojętnym na bazie wo-
dy wszystkie pacjentki rozwinęły odczyn popromien-
ny, który przekształcił się (26%) w mokre złuszczanie 
(RTOG I: 28%; IIA: 46%; IIB: 18%; III: 8%). Tylko 44% 
pacjentek z grupy z Mepitel Film wykazało odczyn, któ-
ry u żadnej z pacjentek nie objawiał się złuszczaniem 
mokrym, (RTOG grades I: 36%; IIA: 8%). Z kolei śred-
ni czas pojawienia się mokrego złuszczania w grupie 
kontrolnej wyniósł 35 dni. U pacjentek z mokrym złusz-
czaniem w grupie kontrolnej wykorzystano Mepilex EM 
– średni czas wygojenia 9 dni (3-11).

MEPITEL FILM CAŁKOWICIE ZAPOBIEGŁ PRZE-
KSZTAŁCENIU SIĘ ODCZYNU W MOKRE ZŁUSZCZA-
NIE I ZREDUKOWAŁ ODCZYNY O 92% 

POSTĘPOWANIE Z ODCZYNEM 
POPROMIENNYM
RTOG 1 (RADIATION THERAPY 
ONCOLOGY GROUP)
W pierwszym stopniu skali RTOG u pacjentów może 
wystąpić niewielki rumień, świąd, pieczenie, natomiast 

Artykuł Sponsorowany
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ciągłość skóry jest zachowana. Celem postępowania 
jest więc działanie łagodzące, wyciszające, zmniejsza-
jące świąd oraz ochrona przed uszkodzeniem skóry. 
Podstawą jest higiena, w tym mycie skóry delikatnymi 
emolientami (np. Epaderm Maść). Następnie na osu-
szoną skórę należy nałożyć opatrunek Mepilex EM. 
Pacjent powinien go nosić przez całą dobę, z  prze-
rwą na napromienianie. Mocowania opatrunku należy 
dokonać z wykorzystaniem stokinetek wielorazowego 
użytku – Tubifast. 

RTOG 2  
W  drugim stopniu skali u  pacjentów może wystąpić 
silne zaczerwienienie, świąd, pieczenie, przerwanie 
ciągłości skóry, zlewne suche złuszczanie i  obrzęk. 
Dlatego w tym przypadku należy podjąć działanie ła-
godzące, wyciszające, zmniejszające świąd, ochronne 
oraz prewencję przed infekcją, a w razie czego walkę 
z  infekcją. Prawidłowe postępowanie obejmuje, więc 
higienę i  mycie skóry delikatnymi emolientami (np. 
Epaderm Maść). Następnie należy zastosować bez-
pieczny, niedrażniący produkt o działaniu bójczym wo-
bec drobnoustrojów w formie płynu (np. Granudacyn) 
lub schłodzonego żelu (np. Granudacyn Żel), a na ko-
niec, na suchą skórę nałożyć opatrunek Mepilex EM, 
który pacjenci mogą nosić przez całą dobę, z przerwą 
na napromienianie. W przypadku nadkażenia odczynu 
należy zastosować Mepilex Ag. 

Również w  tym przypadku opatrunek należy przy-
mocować z wykorzystaniem stokinetek wielorazowego 
użytku – Tubifast.

Wyżej wspomniane zalecenia dotyczą pielęgnacji 
i protekcji miejsca napromienianego. 

RTOG 3 
Trzeci stopień odczynu oznacza silne zaczerwienie-
nie, świąd, pieczenie, przerwanie ciągłości skóry, suche 
złuszczanie. Postępowanie ma na celu łagodzenie, wyci-
szenie, zmniejszenie świądu oraz ochronę, zapobieganie 
i terapię nadkażeń, jak również infekcji. W tym przypadku 
postępowanie będzie identyczne z powyższym. 

RTOG 4 
W czwartym stopniu nasilenia zmian popromiennych 
u pacjentów pojawia się silnie zaczerwienienie. Dodat-
kowo może wystąpić świąd, pieczenie, ból, obrzęk, 
przerwanie ciągłości skóry, zlewne mokre złuszczanie, 
owrzodzenie. Oprócz działania łagodzącego, wycisza-
jącego, zmniejszającego świąd oraz ochronnego na-
leży zastosować prewencję przed infekcją, odbiór wy-
sięku, a w  razie wystąpienia należy rozpocząć walkę 
z infekcją, według wyżej opisanego schematu. 

Mepilex EM – skuteczność potwierdzona 
badaniami
W badaniu klinicznym przeprowadzonym w Nowej Ze-
landii*** oceniającym zmniejszenie rumienia i postępu 
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odczynów zaobserwowano, iż Mepilex EM aplikowany 
na skórę z  rumieniem istotnie (p<0,001) zredukował 
jego intensywność w stosunku do maści stosowanej 
w grupie kontrolnej [Diggelmann, 2010].

Celem badania było porównanie wpływu terapii Mepi-
lex EM i kremu na bazie wody, na odczyny popromien-
ne u pacjentek z rakiem piersi, poddanych radioterapii. 
Udział w nim wzięły 24 pacjentki. Pod uwagę wzięto 34 
obszary napromieniania, dawką 50 Gy, podczas 25 se-
sji. Pomiędzy 10-14 dniem radioterapii u pacjentek wy-
stąpiły odczyny w postaci rumienia, które obejmowały 
50-150 cm2. W trakcie badania na połowę odczynu za-
aplikowano krem, a na drugą połowę Mepilex Em. Na-
stępnie dokonano regularnej oceny odczynów w skali 
RISRAS, w wyniku czego stwierdzono, że: 
1.  Mepilex EM aplikowany na skórę z rumieniem istotnie 

(p<0,001) zredukował intensywność rumienia, w sto-
sunku do maści stosowanej w grupie kontrolnej. 

2.  Mepilex EM istotnie statystycznie zmniejsza wy-
stąpienie i intensywność mokrego złuszczania in-
dukowanego radioterapią (p<0,001), w porówna-
niu ze standardowym leczeniem opierającym się 
na kremie. 

3.  Stosowanie powszechnie dostępnego kremu nie 
jest wystarczające, a  brak uzupełniającej terapii 
opatrunkiem Mepilex EM może prowadzić do dal-
szych powikłań w postaci suchego złuszczania skó-
ry, wilgotnego złuszczania, a  także do wystąpienia 
ran przewlekłych.

* Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-indu-
ced moist desquamation in an intra-patient randomised 
controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Herst 
et all.; Radiotherapy and Oncology 110 (2014) 137–143 

** Patient-reported skin toxicity and experiences with barrier 
film on the breast during radiotherapy – a Danish multi-
center study; Pia Krause Møller et al.

*** Diggelmann KV et al. Mepilex Lite dressings for the ma-
nagement of radiation-induced erythema: a  systematic 
inpatient controlled clinical trial. The British Journal of 
Radiology, 2010
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Stany zapalne przewodu 
pokarmowego na skutek 
immunoterapii

Rozmowa z dr. n. med. Tomaszem Świtajem, onkologiem z Kliniki Nowotworów Tkanek 
Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie, Państwowego Instytutu Badawczego

Jaki jest mechanizm uszkodzenia błon śluzo-
wych podczas immunoterapii?
W trakcie immunoterapii mechanizm ten jest związa-
ny z aktywacją układu immunologicznego i z pobu-
dzeniem aktywności limfocytów – w tym przypadku 
głównie poprzez limfocyty cytotoksyczne. W  prze-
biegu immunoterapii nacieki limfocytarne mogą wy-
stępować w  różnych narządach – zarówno w skó-
rze, jak i właśnie w błonach śluzowych, przy czym 
najczęściej zajętym regionem błon śluzowych jest 
przewód pokarmowy. Tu najczęściej komórki układu 
immunologicznego powodują zapalenie, a  zwykle 
dotyczy to błony śluzowej jelita grubego. 

Czy problem dotyczy całego jelita grubego?
To zależy od zastosowanego leku. Immunoterapia 
anty-CTLA-4 najczęściej powoduje zapalenie dy-
stalnych odcinków jelita grubego, czyli odbytnicy 
i  esicy. Natomiast przeciwciała anty-PD-1 – czyli 
immunoterapia nowszej generacji, może powodo-
wać zapalenie całego jelita grubego. Ostatnio jed-
nak zwraca się uwagę na to, że zapalenia mogą 
też obejmować górny odcinek przewodu pokarmo-
wego, a szczególnie błonę śluzową żołądka. 

Jak często te powikłania występują? 
Zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego 
jest jednym z częstszych powikłań związanych z im-
munoterapią. Biorąc na przykład pod uwagę immu-
noterapię anty-CTLA-4, najczęstsze były zmiany 
związane ze skórą, w drugiej kolejności powikłania 
związane z układem endokrynologicznym, a w trze-
ciej powikłania związane z zapaleniami błony śluzo-
wej przewodu pokarmowego. Myślę, że podobnie 
jest w przypadku immunoterapii anty-PD-1. Warto tu 
jeszcze nadmienić, że wśród powikłań związanych 
z zapaleniami błon śluzowych przewodu pokarmo-
wego, w wyniku immunoterapii występują zespoły, 
które mogą dotyczyć błon śluzowych regionu twa-
rzy i głowy, związane z procesem zapalnym, obej-
mującym ślinianki i gruczoły łzowe, np. zespół su-
chości błon śluzowych, który może wynikać z tego, 

że naciek limfocytarny doprowadza do zniszczenia 
ślinianek i  gruczołów łzowych. Z  tym że jest zde-
cydowanie rzadsze zjawisko wśród powikłań. Na-
tomiast cięższe powikłania dotyczące przewodu 
pokarmowego, o których wspominałem wcześniej, 
występują u około 5% pacjentów. 

Jakie są objawy zapalenia błon śluzowych prze-
wodu pokarmowego – czy w jakikolwiek sposób 
różnią się od tych po chemioterapii? 
Przede wszystkim należy podkreślić, że przebieg 
zapalenia błon śluzowych przewodu pokarmowe-
go w trakcie immunoterapii jest bardzo różnorod-
ny – jest bowiem duża grupa chorych, u  których 
nie występują żadne objawy. Zapewne badanie hi-
stopatologiczne ujawniłoby nacieki w błonie śluzo-
wej, natomiast klinicznie ono nie objawia się w ża-
den sposób. Drugim spektrum są osoby, u których 
zapalenia mają bardzo burzliwy przebieg, łącz-
nie z  powstawaniem owrzodzeń na błonie śluzo-
wej. Takie zapalenie objawia się masywną biegun-
ką, bólami brzucha. Stolce mogą zwierać śluz, 
a w cięższych przypadkach krew. W tak skrajnych 
sytuacjach – zwłaszcza gdy biegunka nie jest od-
powiednio leczona – może dojść do uszkodzenia 
tej błony śluzowej, łącznie z perforacją. W konse-
kwencji może to prowadzić do ciężkiego zakaże-
nia, a nawet śmierci. Natomiast bezsprzecznie naj-
częstszym objawem obserwowanym klinicznie jest 
jakiś rodzaj biegunki. 

Jakie to będą rodzaje?
Podstawowy podział to liczba epizodów biegunki 
w  ciągu dnia. Lżejsze biegunki to mniej niż czte-
ry, pięć wypróżnień w ciągu dnia. Natomiast więcej 
epizodów traktujemy jak powikłania cięższe, przy 
których leczenie immunoterapią trzeba zawiesić. 
Tak więc czas utrzymywania się tych zaburzeń plus 
ich charakterystyka ilościowa w ciągu dnia deter-
minuje nasze postępowanie. Natomiast bywają też 
sytuacje, w których te objawy ustępują samoistnie 
– bez żadnego leczenia. 



2322 terapia

Czy to częściej dotyczy bezobjawowych stanów 
zapalnych błony śluzowej? 
Można sobie wyobrazić, że tak właśnie może być, 
natomiast nasza wiedza na temat tych bezobjawo-
wych zaburzeń jest stosunkowo nieduża. 

Czy jest więc jakieś badanie, które umożliwia 
sprawdzenie tego stanu?
Rutynowo takich badań nie wykonujemy. Nie po-
szukujemy stanu zapalnego w  jelicie. Poza tym te 
badania nie są też wymagane przez program leko-
wy, który reguluje zasady podawania immunoterapii 
w Polsce. Kierujemy się więc tylko obrazem klinicz-
nym – częstością występowania biegunki w  ciągu 
dnia i czasem występowania tych objawów. 

Czy w związku z tym pacjentom w trakcie immu-
noterapii zalecana jest jakaś szczególna dieta? 
Wielu specjalistów poruszało tę sprawę podczas 
opracowywania pierwszych zaleceń dotyczących 
leczenia biegunki związanej z immunoterapią, gdy 
jeszcze nie do końca było wiadomo, jak z nią po-
stępować. Na przykład zalecano probiotyki, jed-
nak ostatecznie ich znaczenie w leczeniu tych po-
wikłań związanych z  immunoterapią nie jest do 
końca jasne. My oczywiście się tego znaczenia do-
myślamy. Zresztą część badań potwierdza, że to, 
jaki dana osoba ma skład flory bakteryjnej prze-
wodu pokarmowego, w jakimś stopniu determinu-
je występowanie powikłań, jak również determinuje 
odpowiedź na immunoterapię. Natomiast obecny 
stan wiedzy nie uprawnia nas do zalecania pacjen-
tom określonego rodzaju probiotyków. Jeśli chodzi 
o zalecenia żywieniowe w prewencji biegunki, to są 
one takie same dla wszystkich osób cierpiących 
na nowotwory. Głównie wskazana jest więc dieta 
lekkostrawna. 

Czy są jeszcze inne zalecenia, które mogą wpły-
nąć na rzadsze występowanie powikłań albo na 
ich lżejszy przebieg?
Jedno z  nich dotyczy zasad łączenia terapii. Jeżeli 
chory ma jednoczasowo prowadzoną radioterapię i ta 
może obejmować regiony jelita – co w jakimś stopniu 
może stanowić dodatkowy czynnik ryzyka wystąpienia 
stanów zapalnych błony śluzowej – to o ile jest to moż-
liwe, należy planować radioterapię tak, by uniknąć na-
promieniania dużych obszarów jelita. 

Jakie są czynniki predysponujące pacjen-
tów do wystąpienia powikłań ze strony układu  
pokarmowego?
Zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowe-
go dużo częściej występują u osób, które przed 
chorobą nowotworową miały wrodzone choroby 
jelita. Głównie mam na myśli colitis ulcerosa, czy-

li wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy też 
chorobę Crohna. 

Jakie są wytyczne postępowania z  takimi pa-
cjentami?
Jeżeli choroba jest czynna, to immunoterapia u ta-
kich osób nie jest wskazana. Natomiast w sytuacji, 
gdy choroba nie wymaga aktywnego leczenia, mo-
żemy rozważyć immunoterapię, mając jednak na 
uwadze, że to ryzyko wystąpienia powikłań jest 
prawie dwukrotnie wyższe w stosunku do osób bez 
takich obciążeń. 

Jak przebiega leczenie stanów zapalnych przewo-
du pokarmowego wywołanych immunoterapią?
Jeżeli u  pacjenta występuje zapalenie jelit o  lek-
kim przebiegu, na przykład dwa, trzy wypróżnie-
nia dziennie, wówczas zalecamy leczenie objawo-
we i  wspomagające. Mam na myśli modyfikację 
diety, w tym dbałość o odpowiednie nawodnienie, 
unikanie niektórych surowych owoców czy mleka 
krowiego. Poza tym należy obserwować pacjen-
ta. Jeżeli biegunka ulega naturalnemu wyciszeniu, 
kontynuujemy dietę. Natomiast jeżeli dolegliwości 
nasilają się w ciągu tygodnia czy dwóch, wdraża-
my elementarną diagnostykę. Przede wszystkim 
wykonywane są badania mikrobiologiczne stolca, 
których celem jest wyeliminowanie innej przyczy-
ny biegunki niż immunoterapia. Szczególnie mam 
na myśli rzekomobłoniaste zapalenie jelita grube-
go, związane z obecnością clostridium czy innych 
bakterii, często towarzyszące osobom chorym na 
nowotwory i  leczonym antybiotykami. Natomiast 
utrzymujące się objawy stanu zapalnego w drugim 
stopniu nasilenia, o którym wspominaliśmy, często 
wymagają podania glikokortykosteroidów – czyli 
leczenia przeciwzapalnego. W  sytuacjach łagod-
niejszych może ono być podane doustnie i  nie-
koniecznie w szpitalu, zwłaszcza jeżeli jest dobra 
współpraca z pacjentem. Natomiast jeżeli biegunki 
związane ze stanem zapalnym jelita są tak nasilo-
ne, że powodują dużą utratę płynów, wówczas pa-
cjenta należy niezwłocznie przyjąć do szpitala, by 
podać mu dożylnie płyny, równać elektrolity i rów-
nież dożylnie podać leczenie przeciwzapalne. To 
jest postępowanie standardowe. 

Czy zdarza się, że pacjent nie odpowiada na le-
czenie przeciwzapalne?
Tak, ale rzadko. W  tak skrajnych sytuacjach, gdy 
brak jest odpowiedzi na leczenie glikokortykoste-
roidami, chory może otrzymać silniejsze leczenie 
immunosupresyjne. Wiąże się ono z  podaniem 
przeciwciał przeciwzapalnych, czyli infliximabu. 
Jest to lek podawany pacjentom z wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego. 
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Powikłania hepatologiczne 
immunoterapii 

Rozmowa z dr. n. med. Tomaszem Rawą, specjalistą chorób wewnętrznych  
i gastroenterologii z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP  
oraz Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego 

Na którym etapie immunoterapii mogą się poja-
wić powikłania hepatologiczne?
Zwykle pojawiają po ośmiu, dwunastu tygodniach. 
Najczęściej, może tak lepiej powiedzieć, bo mogą wy-
stąpić też wcześniej.

Jakiego rodzaju są to powikłania i jak się dzielą? 
We wczesnej fazie nie dają żadnych objawów klinicz-
nych, natomiast pierwsze symptomy powikłań hepa-
tologicznych immunoterapii widoczne są w badaniach 
laboratoryjnych. Zwykle jest to wzrost aminotransfe-
raz, ale też wykładników cholestazy, takich jak GGTP, 
czy fosfatazy alkalicznej. Rzadziej na tym etapie pod-
wyższony jest poziom bilirubiny. Dlatego te parame-
try powinny być badane u wszystkich osób poddanych 
immunoterapii, by wychwycić wczesne uszkodzenie 
wątroby, bo to, które objawia się już klinicznie, zwykle 
jest ciężkie i może być trudne do opanowania.

Czy podział powikłań hepatologicznych pod 
względem stopnia natężenia jest jedyny?
Tak, w przypadku powikłań wywołanych immunotera-
pią, czyli na potrzeby onkologii, gdzie powikłania są 
dzielone wg kryteriów ciężkości, czyli od G1 do G4. 
Gastrolodzy takiego podziału nie stosują. Podczas im-
munoterapii w określaniu stopnia uszkodzenia wątroby 
brana jest pod uwagę wartość transaminaz, a dokład-
nie wielokrotność ich normy. Ich wartość determinuje 
dalsze postępowanie, czyli pozwala na podjęcie de-
cyzji o kontynuowaniu leczenia bądź jego przerwaniu.

Kiedy terapia musi być przerwana? 
Jeżeli wzrost aminotransferaz nie przekracza trzykrot-
ności normy, nie ma powodu, by przerywać immuno-
terapię. Pacjenta należy jedynie monitorować. Jeże-
li przekroczy trzykrotność normy, ale nie przekroczy 
jej pięciokrotności, mamy do czynienia z umiarkowa-
nym uszkodzeniem wątroby, czyli G2, i wtedy immu-
noterapia powinna być czasowo wstrzymana. Nie ma 
jeszcze powodu przy takim wzroście przerywać jej na 
stałe. Innym parametrem, który również monitoruje-

my, jest poziom bilirubiny w surowicy – jeżeli wzrośnie, 
a aminotransferazy w dalszym ciągu utrzymują się na 
prawidłowym poziomie albo tylko są nieco podwyż-
szone, również czasowo wstrzymujemy immunotera-
pię. Natomiast jeżeli powikłania osiągną trzeci (G3) lub 
czwarty (G4) poziom natężenia, czyli aminotransferazy 
przekroczą pięciokrotność, leczenie trzeba przerwać 
bezwzględne i na stałe, gdyż tak wysoki poziom ami-
notransferaz świadczy o  rozległym uszkodzeniu wą-
troby. Drugim wskazaniem do przerwania terapii jest 
niewydolność wątroby, nawet jeżeli aminotransferazy 
zasadniczo nie przekraczają normy, ale pojawią jej kli-
niczne czy laboratoryjne cechy. Natomiast jeżeli hy-
pertransaminazemia mieści się w przedziale od trzech 
do pięciu razy norma, leczenie trzeba przerwać i po-
czekać, aż transaminazy się znormalizują, a następnie 
spróbować kontynuować leczenie.

Czy w  związku z  tym normalizowaniem trans-
aminaz pacjentowi podawane jest leczenie?
Najpierw należy się upewnić, czy wzrost transaminaz, 
ale też innych parametrów – GGTP czy fosfatazy alka-
licznej – jest zależny od immunoterapii, a nie np. od po-
stępu choroby nowotworowej, która może doprowadzić 
do przerzutów do wątroby, ucisku na drogi żółciowe 
i upośledzonego odpływu żółci, co również powoduje 
wzrost tych parametrów. By to sprawdzić, oprócz badań 
laboratoryjnych, powinno się wykonać co najmniej USG 
lub tomografię komputerową. Trzeba też wykluczyć za-
każenia wirusami hepatotropowymi, ich replikacji sprzy-
ja immunoterapia. Co prawda pacjenci zwykle są ba-
dani pod kątem przebytych zakażeń, ale może dojść 
do zakażenia w  trakcie leczenia albo do uaktywnienia 
się uśpionego wirusa. Jeżeli już uznamy, że powikłania 
zależą od immunoterapii, a hypertransaminasemia jest 
niewielka, to w zasadzie poza obserwacją nic się nie ro-
bi, czyli nie podaje żadnego leczenia, natomiast jeże-
li jest już powyżej trzykrotności normy, to doradza się 
stosowanie glikokortykoidów doustnych – standardo-
wym leczeniem jest prednizolon w dawce 1–2 mg na 
kilogram masy ciała. Oczywiście to jest dawka wyjścio-
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wa. Potem, w  odstępach siedmiodniowych, tę dawkę 
się redukuje o 5 mg. Natomiast jeżeli mamy do czynie-
nia z ostrym, ciężkim uszkodzeniem wątroby, czyli hy-
pertransaminasemia pięciokrotnie przekracza normę, 
zalecana jest glikokortykoterapia dożylna. Należy jed-
nak pamiętać, że istotne jest, czy u  pacjenta norma 
jest przekroczona 5–6, czy też 20 razy. Wysokie war-
tości świadczą o rozległym uszkodzeniu wątroby, czyli 
im wyższa hypertransaminasemia, tym więcej komórek 
wątrobowych zostało uszkodzonych. Dlatego podawa-
nie sterydów we wlewie dożylnym zalecane jest już przy 
pięciokrotnym przekroczeniu normy, choć ta kwestia 
wciąż pozostaje dyskusyjna. Przy niewielkim uszkodze-
niu wątroby i dużym doświadczeniu lekarza można brać 
pod uwagę doustną glikokortykoterapię, natomiast przy 
rozległym uszkodzeniu, wyrażającym się hypertransa-
minasemią, dożylne podanie stanowi pierwszy etap le-
czenia.

Jak często u  pacjentów występuje hepatotok-
syczność? 
Na szczęście dość rzadko – odsetek nie przekracza 
10%. Oczywiście to zależy od leku, czyli grupy inhibito-
rów. Najwięcej powikłań powodują anty-CTLA-4, czyli 
ipilimumab, natomiast anty-PD-1 i  anty-PDL-1 wywo-
łują mniej działań ubocznych, nie tylko hepatologicz-
nych. Pamiętać jednak należy, że odsetek podany 
w literaturze określa ogólną liczbę powikłań wymaga-
jących interwencji, natomiast myślę, że tych wymusza-
jących trwałe odstawienie leczenia jest dużo mniej.

Czy chorzy przystępując do terapii, przechodzą 
badania wstępne kwalifikujące do leczenia?
Większość immunoterapii jest prowadzona w ramach 
prób klinicznych, więc z całą pewnością te badania są 
wykonywane. Pozostali chorzy leczeni w programach 
terapeutycznych również przechodzą badania wstęp-
ne. Natomiast abstrahując od tego, kto jest płatnikiem 
leczenia, z całą pewnością wszyscy chorzy muszą być 
sprawdzeni pod kątem laboratoryjnych cech uszko-
dzenia wątroby. Czyli przed podaniem leków czynność 
wątroby powinna być oceniona co najmniej poprzez 
sprawdzenie poziomu aminotransferaz, GGTP i fosfa-
tazy zasadowej. Nieprawidłowe wyniki tych badań wca-
le nie wykluczają pacjenta z leczenia, bo one z różnych 
powodów mogą być nieprawidłowe. Przecież sama 
choroba nowotworowa może się objawiać w ten spo-
sób. Jak wspomniałem, przed wprowadzeniem immu-
noterapii zawsze należy też sprawdzić u chorego, czy 
nie występuje utajone zakażenie wirusami hepatotro-
powymi. W  praktyce badanie anty-HCV w  odniesie-
niu do tego wirusa uznawane jest za wystarczające. 
Natomiast w przypadku wirusa typu B samo badanie 
przeciwciał anty-HBs wystarczy tylko w przypadku, je-
śli te przeciwciała u chorego są obecne. Natomiast je-
żeli pacjent ich nie ma, należy poszerzyć diagnostykę, 

bo mógł przebyć zakażenie, które przeszło w  zaka-
żenie przetrwałe. Aby to wykluczyć, należy oznaczyć 
antygen HBeAg oraz przeciwciała anty-HBc. Nieste-
ty obecność antygenu HBe będzie wykluczała immu-
noterapię. Natomiast obecność przeciwciał anty-HBc 
w klasie IgM może być przeciwwskazaniem do immu-
noterapii, bo świadczy o niedawno przebytej infekcji, 
podczas gdy w klasie IgG w niczym nie przeszkadza, 
bo jedynie świadczy o przebytej infekcji. Dlatego war-
to o tym pamiętać i sprawdzić, choć przypuszczam, że 
takich sytuacji jest niewiele. 

Jakie są czynniki ryzyka powikłań hepatologicznych? 
W  literaturze mało jest danych na temat hepatotok-
syczności immunoterapii. Badań w zasadzie nie ma, 
są tylko pojedyncze obserwacje i informacje, jak w ra-
zie czego postępować, oparte na przypadkach, a nie 
badaniach. Poszczególne ośrodki po prostu dzielą się 
swoim doświadczeniem. W związku z tym trudno po-
wiedzieć, czy pacjent mający jakąś chorobę wątroby 
jest bardziej zagrożony jej uszkodzeniem podczas im-
munoterapii. Można przyjąć, że jest bardziej narażony 
na powikłania, ale niekoniecznie musi to być ciężkie 
uszkodzenie. Ryzyko zwiększa się dopiero wtedy, gdy 
zadziała jakiś dodatkowy czynnik, który razem z  im-
munoterapią spowoduje uszkodzenie wątroby, wsku-
tek czego rzeczywiście może dojść do ciężkiej niewy-
dolności. Natomiast chorób, które zwiększają ryzyko 
powikłań hepatologicznych w  trakcie immunoterapii, 
nie znam.

Jak przebiega współpraca pomiędzy Panem  
a Narodowym Instytutem Onkologii?
Bardzo dobrze. Przede wszystkim onkolodzy świet-
nie się orientują w powikłaniach immunoterapii, ma-
ją duże doświadczenie i  doskonale sobie radzą, 
w  związku z  czym rzadko proszą nas o  pomoc. 
Mam na myśli w  ogóle powikłania gastroenterolo-
giczne, nie tylko uszkodzenie wątroby. Częściej bo-
wiem mamy do czynienia z  zapaleniem jelita i  to 
o  wsparcie w  takich przypadkach proszą nas ko-
ledzy onkolodzy najczęściej. Podkreślę więc raz 
jeszcze – lekarze, z którymi współpracujemy – pro-
wadzący immunoterapię naprawdę bardzo dobrze 
sobie radzą na etapie monitorowania i leczenia po-
wikłań w  stopniu umiarkowanym. W  późniejszym 
etapie – i to raczej nie jest kwestia nieradzenia so-
bie, tylko rzeczywiście ograniczonych możliwości 
leczenia – jesteśmy proszeni o udzielenie wsparcia. 
Jeżeli nie działają sterydy, których schemat poda-
wania jest precyzyjnie opisany, to decyzja o zasto-
sowaniu innych leków, na przykład silnie immunosu-
presyjnych, zapada wspólnie, podczas konsylium, 
bo to są leki ważne, które z jednej strony mają po-
móc, a  z  drugiej mogą ograniczać inne działania 
medyczne, w tym onkologiczne.
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IMMAX® – pierwszy całkowicie  
bezsmakowy preparat 
żywienia medycznego

W zależności od typu nowotworu NIEDOŻYWIENIE dotyczy od 30 do 85% pacjentów. 
Prowadzi ono do UTRATY MASY MIĘŚNIOWEJ, a czasem do KACHEKSJI.  
Utrata masy ciała jest dominującym czynnikiem pogarszającym rokowanie pacjentów 
(1, 2). Aż 20% zgonów z powodu raka wynika z kacheksji (3, 4, 5). Ponad 5% utrata 
masy ciała znamiennie pogarsza rokowanie pacjentów onkologicznych, a utrata masy 
ciała ponad 30% grozi zgonem.

SPECYFIKA ŻYWIENIA  
PACJENTA ONKOLOGICZNEGO
Spośród pacjentów odbywających pierwszą 
wizytę w  poradni 51% jest niedożywionych, 
9% otyłych, 43% ma wysokie ryzyko żywienio-
we, a u 40% występuje jadłowstręt psychiczny. 
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny, to nie 
tylko utrata apetytu, ale też wczesna sytość, 
zmiany w percepcji węchu i smaku, awersja do 
mięsa i  słodkości oraz przewlekłe nudności. 
Bardzo istotnym problemem jest to, że smaki, 
które były dobrze tolerowane przed leczeniem, 
mogą już nie być tolerowane w  jego trakcie. 
Dotyczy to zarówno naturalnego pożywienia, 
jak i tradycyjnych, smakowych ONS. 

ZABURZENIA SMAKU
Zaburzenia percepcji smaków w  trakcie chemio-
terapii dotyczą 50% chorych i  prowadzą do do-
bowego deficytu, który średnio wynosi 500 kcal, 
w  tym 30 g białka. Elektrogustometria ujawnia 
uszkodzenia przewodnictwa we wszystkich trzech 
nerwach zaangażowanych w  percepcję smaku: 
twarzowego, gardłowo-językowego i skalistego.

Efektem tego jest neuropatia obwodowa i/lub 
centralna, która odpowiada za zaburzenia per-
cepcji smaku. Te z  kolei współistnieją z  niskim 
stężeniem cynku w surowicy, ponieważ cynk, jest 
kofaktorem (niebiałkowy składnik niezbędny do 
katalitycznej aktywności wielu enzymów i ich pra-
widłowego funkcjonowania) dla błonowej fosfata-
zy alkalicznej kubków smakowych. 

ZALECENIA DIETETYCZNE
Jednym z podstawowych zaleceń dietetycznych dla 
pacjentów onkologicznych jest wysokokaloryczna 
i wysokobiałkowa dieta, oparta na pełnowartościo-
wym i łatwostrawnym białku. Niezwykle istotna jest 
też suplementacja przeciwutleniaczy, w tym cynku. 
Najlepszym i  najczęściej zalecanym rozwiązaniem 
jest stosowanie specjalistycznych diet przemysło-
wych, które z niewielkiej objętości zawierają skumu-
lowaną porcję składników odżywczych. Jednakże 
ze względu na towarzyszące chorym onkologicz-
nym powikłania, jak jadłowstręt i zaburzenia smaku, 
dostępne na rynku smakowe diety doustne często 
nie są akceptowane przez pacjentów. Tym samym 
nie są spożywane w zalecanej objętości, co nega-
tywnie wpływa na przebieg leczenia i  rokowania 
chorych. Rozwiązaniem tego problemu jest Immax.

Artykuł Sponsorowany
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SIŁA, KTÓREJ POTRZEBUJESZ
O SMAKU JAKI LUBISZ!

ZAPOBIEGA UTRACIE BEZTŁUSZCZOWEJ MASY CIAŁA, 
NIE ZMIENIA SMAKU POŻYWIENIA, POPRAWIA SMAKOWITOŚĆ

Pacjenci onkologiczni: 
niedożywienie, kacheksja
utrata masy mięśniowej

Jadłowstręt  |  Zaburzenia smaku

Zaburzenia węchu  |  Kserostomia

Wczesne uczucie sytości

Anoreksja  |  Zaparcia

Biegunka  |  Nudności, wymioty

Zaburzona perstaltyka jelit

ZZapalenie błony śluzowej przełyku

Dysfagia  |  Ból przy przełykaniu

Zespół złego wchłaniania

+48 720 877 720
kontakt@nutripharma.pl

www.nutripharma.pl

KUP TANIEJ I WYGODNIEJ Z DOSTAWĄ DO DOMU
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ZALETY IMMAX®

1.  Całkowity brak smaku. Dieta w proszku prze-
znaczona specjalnie dla pacjentów onko-
logicznych, w  tym z  kacheksją nowotworo-
wą. Immax nie wpływa na smak pożywienia, 
można go więc dodawać do potraw słod-
kich, słonych, zup i napojów, a nawet do wody 
(!). Umożliwia to przyjmowanie niezbędnych 
składników odżywczych przez pacjentów z ja-
dłowstrętem, zaburzeniami smaku i  zapachu 
oraz z  innymi powikłaniami leczenia przeciw-
nowotworowego. 

2.  Białko. IMMAX® jest źródłem łatwostrawnego 
białka serwatkowego. Zalecana dzienna por-
cja IMMAX® dostarcza aż 40 g białka, w  tym 
60% izolowanego białka serwatki białka, 23% 
skoncentrowanego białka serwatki, 17% L-leu-
cyny (7,2 g). Białko serwatkowe zapewnia lep-
sze trawienie i wchłanianie (najszybsze źródło 
białka), lepsze opróżnianie żołądka, wyższy 
poziom krążących aminokwasów oraz lepszą 
retencję azotu. 

3.  Cynk. IMMAX® jest też bogaty w witaminy i skład-
niki mineralne – zawiera dużą dawkę cynku. Za-
lecana dzienna porcja IMMAX® zapewnia 100% 
RDA dla cynku, który ma funkcję katalityczną lub 
strukturalną. Jego niedobór może powodować 
zmniejszoną anhydrozę węglanową, zaburzenia 
smaku (hipogeuzję), kserostomię (6,7), a  także 
prowadzić do atrofii grasicy, limfopenii, zmniej-
szenia mitozy immunoglobulin, uszkodzeń prze-
wodu pokarmowego i dróg oddechowych oraz 
do stresu oksydacyjnego związanego z  rozwo-
jem procesu rakotwórczego. Cynk jest też nie-
zbędny do prawidłowego funkcjonowania ukła-
du immunologicznego. Zalecana dzienna porcja 
IMMAXU® (18 miarek = 15,4 g) zapewnia dodat-
kowe 630 kcal. 

BADANIA POTWIERDZAJĄCE 
SKUTECZNOŚĆ IMMAX®

W  „Journal Onncology” opublikowano badanie, 
którego celem była ocena wpływ wyspecjalizo-
wanego ONS na procent beztłuszczowej masy 
(% FFM) pacjentów leczonych z  powodu raka, 
sprzed wyniszczenia chemoterapią. 

W badaniu udział wzięli pacjenci, którzy otrzy-
mali co najmniej 2 cykle chemioterapii /chemio-
radioterapii w leczeniu neoadiuwantowym, adiu-
wantowym lub paliatywnym i sklasyfikowani jako 
prekachektyczni (PC) (kryteria ESPEN). Zosta-
li losowo przypisani do dwóch grup. W  pierw-
szej grupie suplementacyjnej (SG) otrzymywali 

wysokobiałkowy preparat żywienia medycznego 
(ONS), wzbogacony o L-leucynę (IMMAX®, Pro-
diet Clinical Nutrition) + poradnictwo żywienio-
we (NC). W drugiej grupie – kontrolnej (CG) – pa-
cjenci otrzymali samo poradnictwo żywieniowe 
(NC). Wykazano, że zastosowanie specjalistycz-
nego ONS wzbogaconego o L-leucynę w bada-
nej populacji okazało się skuteczne w utrzyma-
niu beztłuszczowej masy u  pacjentów podczas 
leczenia onkologicznego oraz zwiększyło spo-
życie kalorii i  białka nawet przy izokalorycznym 
protokole interwencji między dwiema grupami. 
Procentowy przyrost FFM był znacząco wyższy 
w grupie SG, podkreślając znaczenie włączenia 
specjalistycznego wysokoproteinowego prepa-
ratu żywienia medycznego ONS w interwencji ży-
wieniowej chorych na raka.

Wsparcie finansowe: Nutripharma Sp. z  o.o., 
Prodiet Clinical Nutrition.
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Lekarz z pasją
Rozmowa z dr. n. med. Andrzejem Jarząbskim, radioterapeutą-onkologiem  
z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego

Panie doktorze, czym się pan zajmuje w warszaw-
skim Centrum Onkologii? 
Jestem radioterapeutą-onkologiem. W Centrum Onko-
logii pracuję od roku 1987, a od 1995 r. pracuję w Kli-
nice Nowotworów Głowy i Szyi. 

Co jest najtrudniejsze w pana pracy?
Z  perspektywy lat muszę stwierdzić, że trudne jest 
wszystko, bo wymaga indywidualnego podejścia do 
każdego przypadku, a każdy przypadek ma w sobie 
coś ciekawego, co często może zaskoczyć. Wszyst-
ko jest więc jednakowo proste i jednakowo trudne. Nie 
ma mowy o rutynie, bo ta zawsze jest ze szkodą dla 
pacjenta.

W  jakim stopniu praca jest dla pana obciążająca 
psychicznie?
Ogólnie mówiąc – bardzo. Już jako młody lekarz, jesz-
cze przed specjalizacją, chciałem porzucić onkologię. 
Na szczęście wysłano mnie na pierwszy w Polsce kurs 
ESO, na którym szeroko omawiany był temat lecze-
nia paliatywnego. Wykładowcami byli Cor ze Stanów 
i Tweetcross z Anglii, pionierzy paliatywnego tej dzie-
dzinie. W programie między innymi były zajęcia z psy-
chologii, uczono nas, jak w prosty sposób radzić sobie 
ze stresem i obciążeniem psychicznym. Poznałem kil-
ka patentów umożliwiających wyjście z niezręcznej sy-
tuacji i radzenie sobie w trakcie przykrych rozmów. Po 
tygodniowym kursie od razu wróciła mi chęć do życia, 
bo sobie uzmysłowiłem, że to jest stres syndrome i po 
prostu trzeba sobie z tym radzić, a jeżeli ktoś sobie nie 
radzi, potrzebuje pomocy psychologa.

Co zaważyło na tym, że już wtedy pan się zastana-
wiał nad zmianą specjalizacji?
Jako onkolog pracowałem na stażu podyplomowym już 
około 3 lata. Od początku byłem wrzucony na głęboką 
wodę. Największym problemem były dla mnie rozmo-
wy z umierającymi pacjentami, z pacjentami, którym nie 
mogłem pomóc. To było najbardziej frustrujące.

Na szczęście obecnie skuteczność leczenia jest 
większa...

Tak. Wybrałem też dziedzinę, w  której skuteczność 
mojego leczenia jest bardzo wysoka. Dzięki temu 
mam trochę większy komfort pracy, aczkolwiek za-
wsze około 30–40% pacjentów umiera. Ryzyko zgonu 
cały czas istnieje. 

Wracając na moment do kursu ESO – jakie są 
wspomniane techniki radzenia sobie ze stresem? 
…na przykład prosta sytuacja: wchodząc na salę cho-
rych, najczęstszym pytaniem, od którego zaczynamy 
rozmowę, jest „jak się pani/pan czuje?”. Tymczasem 
trudno, wręcz nietaktem jest zadawanie takiego py-
tania osobie umierającej, bo jak się może czuć czło-
wiek umierający? W  takim przypadku lepiej zapytać: 
„w  czym mogę pani/panu pomóc?”. To są pierwsze 
słowa, które otwierają pacjenta na dalszą rozmowę.

To faktycznie prosty patent...
…i bardzo skuteczny. Są jeszcze oczywiście psycho-
logiczne „zagrywki”, różne słonie tańczące na stołach 
i inne triki. 

Przejdźmy zatem do meritum – czyli pasji – czemu 
poświęca pan wolny czas? 
Mam kilka pasji. Pierwszą jest fotografia, którą na jakiś 
czas zawiesiłem z powodu choroby biodra uniemoż-
liwiającej mi chodzenie z  ciężkim sprzętem do lasu. 
Drugą – chodzenie po górach, które też teraz niestety 
musiałem zawiesić z  tego samego powodu i zapew-
ne tak pozostanie na dłużej, a trzecią jest łowienie ryb. 

Zacznijmy od wędkarstwa – kiedy i  od czego się 
zaczęło?
Najpierw jako młody chłopak wędkowałem kijem bam-
busowym, bez sensu machając nim i łowiąc jakieś ma-
lutkie rybki, więc mając kilkanaście lat, zarzuciłem to 
hobby. Wtedy myślałem, że to nie ma sensu. Natomiast 
później, już jako lekarz, byłem na pierwszych prawdzi-
wych wakacjach na Pojezierzu Zachodniopomorskim. 
Dzień w dzień była piękna pogoda, aż przyszedł jeden 
deszczowy dzień, więc z  przyjaciółmi pojechaliśmy 
na targ, gdzie Rosjanie za grosze sprzedawali wędki 
w gotowych zestawach. Kupiliśmy z kolegą po jednej, 
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po czym w miejscowym kole wędkarskim zapłaciliśmy 
za pozwolenie na oficjalny połów ryb. Poszliśmy nad 
małe jeziorko i  zaczęliśmy wędkowanie. Nawet nam 
się udawało, bo złapałem kilogramową wzdręgę, która 
była kandydatką na złoty medal. 

Zgłosił ją pan do konkursu?
Nie mogłem, bo nie miałem karty wędkarskiej. Dlate-
go zaraz po powrocie do Warszawy zdałem egzamin 
i dostałem kartę. To była późna jesień, więc przez kil-
ka kolejnych miesięcy nie mogłem łowić. Do wiosny 
przeczytałem więc mnóstwo książek i czasopism węd-
karskich. Kiedy w końcu w wakacje pojechaliśmy nad 
to samo jezioro, łowiłem po dwadzieścia kilogramów 
ryb podczas jednego wypłynięcia. Żona nauczyła się 
je smażyć i uważam, że jest jedną z lepiej robiących to 
osób, jakie znam. 

Co daje panu wędkarstwo? Co w  nim jest tak  
fascynujące?
Dla mężczyzny jest to na pewno namiastka odpowie-
dzi na instynkty pierwotne, czyli polowania. Oczywi-
ście, gdy byłem młodszy traktowałem to jak wyzwanie 
i nie spocząłem, dopóki nie złapałem na przykład dzie-
sięciu kilogramów ryb. 

Zawsze się to udawało?
Tak, bo w zanadrzu zawsze miałem jakiś kolejny pa-
tent, który jeśli nie pomagał w  jednym miejscu, to 
najczęściej działał w  drugim, po zmianie łowiska. 
Byłem więc bardzo aktywny. Teraz w  wędkarstwie 
szukam raczej wyciszenia. Mam duże doświadcze-
nie, wiem, gdzie łowić, więc gdy ze znajomymi jeste-
śmy na Mazurach, patrzę na mapę, cumuję łódkę na 
noc, zarzucam wędki, rzucam zanętę i wyciągam po 
kilka ryb, które wystarczają na kolację lub obiad dla 
czterech osób.

Czyli można to tak zaplanować?
Tak. Jeżeli jestem nad jeziorem, w  którym ryby nie 
są wyłowione, potrafię znaleźć miejsce, w którym ło-
wię sporo ryb, ale zawsze tylko tyle, ile naprawdę po-
trzebujemy na cztery osoby. Smak ryby prosto z wody 
jest niepowtarzalny, bo ryba, która została oprawiona 
przed stężeniem pośmiertnym, ma jeszcze glikogen 
w mięśniach i  te mięśnie są słodkie. Natomiast mię-
śnie ryb, które dużo wcześniej zostały złowione, mają 
plamy opadowe i lekką gorycz w smaku. Gdy moja żo-
na usmaży świeżo złowioną rybę, a smażenie trwa trzy 
minuty, to ta ryba się rozpływa w ustach.

Czy wędkowanie jest też odstresowujące? 
Bardzo. Zdarza mi się usiąść na przykład nad zale-
wem, gdzie mam działkę, zarzucić wędkę i  siedzieć 
tak cały dzień. Czasami nawet nic nie złowię, ale nie 
to jest najważniejsze, bo z godziny na godzinę jestem 

bardziej odstresowany. Mogę wtedy pooglądać ptaki, 
cieszyć się pogodą i spokojem. To relaksacyjne podej-
ście do wędkowania zaczęło się w chwili, gdy złapa-
łem dwunastokilogramowego szczupaka i  poczułem 
się usatysfakcjonowany. Tego szczupaka złapałem 
u  siebie tutaj, siedemdziesiąt kilometrów od mojego 
domu, na Mazowszu, gdzie mało kto przypuszcza, że 
takie ryby żyją.

Najczęściej wędkuje pan samotnie?
Tak, choć mam koleżanki, z  którymi łowię i  powiem 
szczerze, że mają o wiele większe ambicje z tym zwią-
zane niż ja. To są żony lekarzy.

Mogliby Państwo założyć jakąś grupę…
Być może, ale nie jestem zainteresowany takimi rze-
czami, bo wędkowanie dla mnie ma być odpoczyn-
kiem. Pracuję z  ludźmi, więc odpoczywam, gdy ludzi 
nie widzę.

Przejdźmy teraz do fotografii – czy to również pasja, 
która ma początek w młodości?
O tak. Fotografią bawiłem się już jako nastolatek. By-
łem w  kole fotograficznym w  liceum. Nawet miałem 
własną ciemnię. Pasjonowała mnie fotografia czarno-
-biała, którą do tej pory uważam za wyjątkową. Dlate-
go nawet teraz fotografując sprzętem elektronicznym, 
często zmieniam zdjęcia na czarno-białe.

Co pan lubi fotografować?
Ludzi, pejzaże, zwierzęta… Chyba zwierzęta najbar-
dziej. Wszystko przez to, że kupiliśmy działkę w par-
ku krajobrazowym i akurat to jest takie miejsce, gdzie 
ludzie kochają zwierzęta. Nikt na nie kłusuje i po pro-
stu łażą wszędzie. Kiedy chodząc po puszczy, raz po 
raz spotykałem je na swej drodze, stwierdziłem, że faj-
nie byłoby te spotkania uwiecznić. Najpierw kupiłem 
jeden aparat, ale to była taka „małpa”, tyle że z do-
brym zoomem. Szybko więc się okazało, że to nie o to 
mi chodzi. Musiałem więc zainwestować trochę pienię-
dzy w dobry obiektyw i dobry aparat, który pozwoliłby 
mi zbliżyć się do zwierząt i robić zdjęcia nawet w kiep-
skim świetle.

Czy to ma też coś wspólnego z polowaniem, o któ-
rym wspominał pan wcześniej?
Tak, to jest dokładnie to samo, tylko zamiast broni jest 
aparat, a każde takie fajne zdjęcie, każda jakaś scena 
uchwycona to jest jak zwycięstwo.

Rozumiem więc, że pan sam chodzi z  aparatem, 
a nie są to fotopułapki?
Ponieważ nie żyję z  fotografii, nie muszę się uciekać 
do takich rzeczy, bo tak jest najprościej. Są inne paten-
ty. Nie wiem, czy pani oglądała film „Królestwo”, który 
uważam za rewelacyjny.
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Nie oglądałam.
„Królestwo” to film o  zwierzętach twórców „Podnieb-
nej podróży”, „Makrokosmosu”, „Mikrokosmosu” krę-
cony między innymi w Puszczy Białowieskiej. Jak czło-
wiek to ogląda, po prostu zadaje sobie pytanie, jak to 
jest możliwe, że człowiek nakręcił taki film. Na przykład 
jest tam scena, w której pysk wilka jest przy samej ka-
merze, a za nim biegnie całe stado. Z pozycji widza 
wygląda to tak, jakby człowieka goniły wilki. Po prostu 
szok – oczywiście jeżeli ktoś lubi przyrodę. Zresztą my-
ślę, że dla każdego człowieka same ujęcia, sposób fil-
mowania, technika, jaką to jest zrobione, po prostu są 
zadziwiające i trudne do opisania.

Czy jest jakieś ulubione zdjęcie, z którego jest pan 
najbardziej dumny?
Mam parę takich zdjęć, ale moim ulubionym jest led-
wie urodzony na terenie mojej działki, w kępach kwia-
tów zajączek, którego matka na chwilę zostawiła. 
Oczywiście zdjęcie wykonywałem bardzo ostrożnie, 
żeby nie dotknąć maleństwa i nie zostawić zapachu 
człowieka, bo matka mogłaby go porzucić. Musiałem 
leżeć na ziemi, żeby móc zrobić tę piękną mordkę. Te 
zdjęcia wisiały w klinice parę lat, ale Komisja Akredy-
tacyjna nakazała nam ich usunięcie, kiedy staraliśmy 
się o certyfikat.

Dlaczego?
Bo zarazki, bo kurz się zbiera.

…ale w wielu klinikach widziałam zdjęcia, reproduk-
cje, grafiki…
Widocznie jeszcze ich tam nie było (śmiech).

Wielka szkoda, bo to zawsze pozytywnie wpływa 
na pacjentów.
Tak i odbyłem z nimi wiele ciekawych rozmów na temat 
moich zdjęć. 

Czy inne zdjęcia też powodują w panu tak miłe sko-
jarzenia?
Ja mam jeszcze różne „ukochane” zdjęcia. Tych zdjęć 
jest bardzo dużo. Na przykład najbardziej ukochane 
to „Trzy gracje”. Kiedyś spotkałem na swojej drodze – 
vis-à-vis – trzy samice daniela, które jakby mi pozowa-
ły o świcie w mgiełkach na środku dróżki w lesie.

To musi być przepiękne zdjęcie.
Tak, bo w pięknych pastelowych kolorach.

Jak pan znajduje czas na te swoje dwie pasje? 
W weekendy. Każdy weekend spędzam na działce – 
nawet w zimę. Najlepiej robić zdjęcia o świcie. Światło 
przepięknie zmienia kolory i  z  ciemności powoli robi 
się jasność. Przez to warunki do fotografowania robią 
się coraz lepsze. Najbardziej lubię marzec – dni stają 

się trochę dłuższe, ale świt nie jest jeszcze tak bardzo 
wcześnie i nie ma liści. W lesie mieszanym jest po pro-
stu jasno. Zwierzęta widać z daleka. Bo latem zwierzak 
może stać obok i być całkowicie niezauważalny.

Przez lata zyskał pan doświadczenie…
Tak. To sprawia, że mam sporo zdjęć, które lubię. 
Kiedyś zrobiłem serię zdjęć, kiedy byliśmy o świecie 
z  żoną w  okolicach małej leśniczówki. Szliśmy szu-
trową drogą dojazdową na tak zwaną ostoję zwie-
rzaka. Spodziewałem się, że spotkamy tam daniele 
albo sarnę. Nagle patrzę – coś biegnie środkiem tej 
drogi. Najpierw pomyślałem, że to pies. W końcu zo-
baczyłem zająca. Stanęliśmy we dwoje nieruchomo. 
Obydwoje w  łaciatych strojach maskujących, dzięki 
którym zwierzę nie widzi konturów i  trudniej mu za-
uważyć człowieka – jeżeli człowiek się nie ruszy ru-
sza. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację – moja żo-
na stoi po jednej stronie drogi, ja po drugiej i  robię 
zdjęcia. Zając kica do żony na odległość metra i za-
czyna sobie myć pyszczek. 

Na ile można zapomnieć o pracy przy takiej pasji?
Na 100%, jeśli się wyłączy telefon. Od tego momentu 
liczy się tylko tu i teraz, można być w innym świecie.

Bez problemu wyłącza pan telefon?
Gdy jadę do lasu, to tak. Na szczęście i tak jeżdżę tam 
tak wcześnie, że nikt nie dzwoni, nawet jak zapomnę 
wyłączyć telefon. Gorzej jest wieczorem.

Czy jest jakieś większe grono lekarzy fotografów, 
gdzie państwo wymieniacie się swoimi doświad-
czeniami, organizujecie wystawy?
Wiem, że takie grona są, ale ja do nich nie należę. Kie-
dyś udało mi się mieć wystawę zorganizowaną przez 
Lasy Państwowe, w pałacu Izabelli Czartoryskiej w Głu-
chowie w Wielkopolsce. 

Jak doszło do tej wystawy?
Miałem znajomych pracujących w  Lasach Państwo-
wych. Zresztą jednym z nich był mój pacjent, który wła-
śnie oglądał moje zdjęcia w Klinice, postanowił zorga-
nizować mi wystawę i  to zrobił. Dzięki tej znajomości 
odbyłem też niezwykłe podróże na przykład po Pusz-
czy Kampinoskiej z  ludźmi, którzy znają ten park jak 
własną kieszeń. Byłem w miejscach, które zazwyczaj 
nie są dostępne dla odwiedzających. Zresztą nawet 
gdyby były dostępne, niewiele z tego by wynikało, bo 
jeśli ktoś o nich nie opowie, to większość z nas nawet 
nie wiedziałaby, na co patrzy. 

Co było największym zaskoczeniem podczas tych 
wycieczek?
Jeżeli chodzi o Park Kampinoski, mało kto wie, że 
jest tam za dużo łosi, która robią potworne spusto-
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szenia w lesie. Zawieziono mnie na przykład w miej-
sce, gdzie kawałek puszczy był odgrodzony wysoki-
mi siatkami – jako poglądowy. Dzięki temu mogłem 
zobaczyć, jak wygląda las naturalny, a  jak ten, 
w  którym łoś żyje w  nadmiarze. W  lesie ogrodzo-
nym były jego różne poziomy. Były drzewka młode, 
średnie i dopiero te wysokie. W  tym lesie nieogro-
dzonym była tylko jagoda i żadnego krzaczka. Sa-
me pnie sosen, jagodowisko i ani jednego młodego 
drzewka, bo łosie właśnie je zjadają. Tych łosi po-
winno być połowę mniej, bo przez nie las nie nadą-
ża z regeneracją. 

Jaki jest przepis na najpiękniejsze zdjęcie? 
Przede wszystkim trzeba mieć dużo szczęścia, żeby 
być o odpowiedniej porze w odpowiednim miejscu 
i mieć aparat gotowy do zwolnienia migawki. Gdy-
by kiedyś udało mi się wyciągnąć aparat w porę, to 
miałbym zdjęcie biegnącej lochy z  dwoma małymi 
warchlakami na bagnach, w roztapiającym się śnie-
gu, ze słońcem, które na fontannach tryskających 
spod racic namalowało tęczę. Niestety nie udało mi 
się zrobić tego zdjęcia, a ponieważ byłem tam z żo-
ną i z małżeństwem przyjaciół, do tej pory wspomi-
namy ten moment, bo to było zjawisko zapierające 
dech w piersiach. 

Czyli właściwie fotograf powinien mieć aparat cały 
czas na pasku?
Tak – szczególnie idąc w lesie. Są oczywiście tech-
niki, które ułatwiają zrobienie zdjęcia, np. nęcenie 
zwierzaka na jedzenie i  robienie zdjęcia z kryjówki. 
Fotografowie wtedy ustawiają się w  odpowiednim 
czasie, żeby było odpowiednie słońce, a  później 
czekają godzinami, by zrobić idealne zdjęcie. Sam 
czasami tak robię. Jednak mimo wszystko bardziej 
mnie rajcuje aparat pod pachą albo na stelażu – roz-
łożony i gotowy do zrobienia zdjęcia. Czasem nawet 
idę przez las ze statywem i  z  przymocowanym do 
niego aparatem. 

Faktycznie to przypomina polowanie.
Tak. Z czasem człowiek zdobywa doświadczenie, wie 
gdzie iść, gdzie tych zwierząt można się spodziewać 
i o  jakiej godzinie. Zawsze trzeba zwracać uwagę na 
odpowiednią pozycję i w zależności od pory dnia na 
światło. Najlepiej mieć je za sobą, chyba że chce się 
zrobić piękne efekty świetlne, ale wtedy trzeba umieć 
dobrze ustawić parametry aparatu.

Jaki rodzaj aparatów pan preferuje?
Mam cyfrową lustrzankę, czyli normalny lustrza-
ny aparat. Jakość zdjęcia i parametry są nieporów-
nywalne, bo im większy obiektyw, jaśniejsze szkło, 
lepsza jest matryca, tym lepsze zdjęcia. Aczkol-
wiek muszę przyznać, że obecnie parametry apara-

tów w  telefonach tak się zmieniły, że ostatnio dużo 
zdjęć zrobiłem telefonem żony – najnowszym z trze-
ma obiektywami i  teleobiektywem. To czasami jest 
dobre rozwiązanie, zwłaszcza jeśli nie chcę się ob-
ciążać ciężkim sprzętem. Wiadomo, że nie osiągam 
takiego zbliżenia, jakie jest możliwe tylko w apara-
tach, ale są to na tyle dobre zdjęcia, by obejrzeć je 
w telefonie czy na laptopie. 

Czy żona dzieli z panem pasje?
Żona chodzi ze mną na sesje o świcie. Jest śpiochem, 
ale jeżeli powiem, że mam zamiar jechać na polowa-
nie z aparatem, wstanie o każdej porze. Natomiast na 
łowienie ryb o świcie tylko raz w życiu ją wyciągnąłem. 
Jeśli jednak jesteśmy gdzieś nad wodą i mamy ochotę 
zjeść okonie, to żona bierze swój spinning, wypływa na 
jezioro i wraca z rybami. Jest specjalistką od łowienia 
dużych okoni. Po prostu ma taki dar.

A może to jest kwestia przynęty?
Ma dwie ulubione i na nie zawsze coś złowi. To wo-
blerki firmy Salmo. Tylko, że sama przynęta nie wy-
starczy. Trzeba umieć łowić – poruszać wędką i ko-
łowrotkiem. To jest spinningowanie. Siedzenie nad 
wodą żonę nudzi, a  spinning jest aktywny – szcze-
gólnie gdy są ryby. Żona też umie czytać wodę. Wie, 
gdzie te okonie żerują i  zawsze zarzuci wędkę tam, 
gdzie trzeba. Jest zaangażowana w wędkarstwo, bo 
lubi jeść smaczne ryby.

Tym łatwiej wybacza panu te godziny spędzone po-
za domem.
Tak. Zwłaszcza, że lubi później jeść marynowaną rybę 
albo świeżego szczupaka na kolację.

Czy do fotografii żona też tak podchodzi?
Nie umie robić zdjęć, ale lubi ze mną chodzić i pod-
glądać zwierzaki. Te spotkania z nimi są bardzo uro-
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Lubi pan pokazywać zdjęcia swojego autorstwa? 
Lubię je pokazywać i lubię, gdy się ludziom podoba-
ją. W klinice było około 30 zdjęć. Jak wspomniałem, 
pacjenci – szczególnie wieczorami – grupkami stali 
i je oglądali. Mieli poczucie, że oglądają coś niezwy-
kłego, bo rzadko widzi się daniele czy zdjęcie kozi-
cy w pełnym słońcu na szczycie Małej Świnicy, na tle 
znaku granicznego.

Czy jest jakieś zwierzę, którego jeszcze pan nie 
sfotografował, a bardzo by chciał?
Na przykład borsuk. Ciężko go złapać, choć wiem, 
że w puszczy są borsuki. Nawet wilka kiedyś udało 
mi się sfotografować w  Mielniku. Zdjęcie zrobiłem 
o  świcie, a  potem dowiedziałem się, że to wilczy-
ca, która miała dwa małe wilczki. Zagryzła łanię, po 
kawałku wyrywała mięso i  nosiła do małych. Mam 
taką serię zdjęć, jak z podwiniętym ogonem ucieka 
przed krukiem, który próbuje zmusić ją do zostawie-
nia kawałka mięsa. To w ogóle jest bardzo ciekawa 
historia, bo ona samodzielnie zagryzła dorosłą łanię, 
przegryzła jej tętnicę. Widziałem to i zrobiłem doku-
mentację dla myśliwych, żeby później zgłosić do La-
sów Państwowych. 

W jakim celu?
Żeby Lasy Państwowe później nie wymagały zabi-
jania kolejnej łani. Myśliwi otrzymują wytyczne, ile 
zwierząt mają zabić. Jeśli nie osiągną odpowied-
niej liczby, dostają karę. Mało kto sobie zdaje z  te-
go sprawę. Dla leśników zwierzęta w  większości 
to szkodniki. Tylko wilk jest przyjacielem, bo zabija 
szkodniki. Łoś potrafi pożreć całą szkółkę młodych 
drzewek. Jeleń z kolei potrafi ściągnąć korę z drze-
wa liściastego i drzewo umiera. To się nazywa pało-
wanie drzewek. 

Czy zastanawiała się pani kiedyś, będąc w  lesie, 
dlaczego sosenki w  młodniku mają pomalowane 
końcówki białą farbą?
Nie. Chodzi o  to, żeby tych końcówek nie obgryzły 
zwierzaki, żeby drzewka mogły rosnąć. Ta farba jest 
po prostu niesmaczna. Ze zwierzętami trzeba działać 
w sposób prosty. 

A czy zauważyła pani, że u nas, w Polsce, nie ma 
zajęcy? 
Są pojedyncze sztuki.Również nie.To efekt pandemii. 
Zostało po niej około pięć procent i na razie się jeszcze 
ta populacja nie odbudowała.

Czyli ten jeden uwieczniony na zdjęciu jest jak skarb…
Tak. Miałem wielkie szczęście, że to właśnie u  mnie 
w ogrodzie na świat przyszły dwa zajączki. To zdjęcie 
właśnie oddaje magię fotografii – harmonię miejsca, 
sytuacji i czasu.

kliwe, a historie o nich mogłaby opowiadać godzi-
nami. Na przykład kiedyś podpatrzyliśmy stadko 
małych dzików, które bawiły się jak szczeniaki. Wi-
dzieliśmy, jak jeden mały warchlaczek „wbijał w zie-
mię” drugiego. Bardzo przy tym krzyczały, biegały, 
goniły się – cała pasiasta zgraja. 

Publikował pan zdjęcia gdziekolwiek?
Dotychczas nie. Kiedyś próbowałem wysłać je na 
ogólnopolski konkurs im. Włodzimierza Puchal-
skiego, organizowany przez „Łowcę Polskiego”. 
Pokazałem więc moje zdjęcia człowiekowi, który 
się tym zajmuje, usłyszałem „ładne, ciekawe”. Kie-
dy jednak zobaczyłem zdjęcia z pierwszej dziesiąt-
ki, stwierdziłem, że nie udało mi się jeszcze zrobić 
tak pięknego zdjęcia, żeby było warte wysłania na 
konkurs.

Jakie jest pana marzenie fotograficzne, które 
chciałby pan zrealizować?
Zrobić wreszcie prawdziwe, piękne zdjęcie. Myślę, 
że każdy fotograf, nawet gdy zrobi wspaniałe zdję-
cie, zawsze marzy o tym, żeby zrobić jeszcze lepsze. 

Będzie pan wiedział, że to jest to?
Nie. Zawsze będę myślał, że to jest już prawie to. 
Zresztą to chyba dotyczy każdej pasji twórczej. Za-
wsze będzie mały niedosyt, bo można osiągnąć lep-
sze efekty. W prawdzie teraz zdjęcia można popra-
wiać w Photoshopie i sam – choć nie w Photoshopie 
– je wyostrzam, jednak chodzi o to, by trafić na od-
powiedni moment z biegu, żeby to zdjęcie było bar-
dzo dynamiczne.

Wtedy oryginał po prostu ma szansę być tym naj-
piękniejszym…
Tak i nie chodzi o to, żeby to było coś, co mnie rzuci 
na kolana. Tylko coś, co niezaprzeczalnie ma w so-
bie piękno.

Czy na każdy wyjazd zabiera pan ze sobą aparat?
Tak, ale biorę tylko pseudolustrzanki. Mój apa-
rat z  obiektywem waży koło siedmiu kilogramów, 
a pseudolustrzanka pół i mieści się w małym pude-
łeczku przy pasku.

Czy pojechał pan kiedyś na wyprawę, która była 
poświęcona wyłącznie fotografii?
Nie, ale kiedyś chciałbym pojechać z tym dużym apa-
ratem. Tylko muszę zakończyć rekonwalescencję, bym 
na nowo mógł go dźwigać. Póki co jednak za granicę 
biorę pseudolustrzankę – ma trzydziestokrotny zoom, 
dzięki czemu robi całkiem przyzwoite zdjęcia. Wiado-
mo, to nie jest to samo co lustrzanka prawdziwa, ale 
już jak się uda podejść bliżej, to nawet ładne zdjęcia 
czasami wychodzą.
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Skuteczna komunikacja  
z pacjentem, część 12
Praca z pacjentem 
znajdującym się w stresie

Stwierdzenie, że pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła życie ludzi na całym świecie,  
a zmiany szczególnie dotknęły system ochrony zdrowia, i to dosłownie w każdym państwie, 
jest dzisiaj truizmem. Nie zwalnia to jednak lekarzy z obowiązku większego niż wcześniej 
zrozumienia dla lęków czy stresu odczuwanego przez pacjentów. Nawet jeśli z profesjonalnej 
perspektywy w wielu przypadkach te obawy wydają się przesadzone lub nieuzasadnione. 

Uczucie niepokoju związane ze spustoszeniem, jakie 
niesie koronawirus, jest bowiem zrozumiałe. Pacjenci 
zmagający się z przewlekłą, ciężką chorobą już z tego 

powodu narażeni są na codzienny stres – z niepokojem cze-
kają na to, co przyniesie kolejny dzień. Kiedy dochodzą do te-
go: utrudniony, często wręcz niemożliwy dostęp do lekarza czy 
placówki medycznej, codziennie przekazywane przez media 
informacje o liczbie chorych i osób, które przegrały walkę z ko-
ronawirusem, troska o chorych w najbliższym otoczeniu oraz 
zarażenie koronowirusem, to powodów do lęku jest nadmiar. 
Lekarz zatem bardziej niż kiedykolwiek musi być nie tylko kla-
sycznym „medykiem”, ale także psychologiem. Dlatego zachę-
cam do lektury tego praktycznego poradnika. 

OBJAWY I SYMPTOMY
Żeby pomóc pacjentowi znajdującemu się w stresie, najpierw 
trzeba ten stres rozpoznać. Do typowych objawów stresu zali-
cza się przyspieszone tętno, nasiloną potliwość i wyraźnie od-
czuwalną suchość w jamie ustnej. Występuje również poczucie 
emocjonalnego napięcia, często w opinii pacjentów nieuzasad-
nionego, a ponadto rozdrażnienie, nerwowość oraz kołatanie 
serca. Chorzy skarżą się również na zaburzenia równowagi, 
nerwowe tiki, nadpobudliwość ruchową i kłopoty ze spójnym 
formułowaniem wypowiedzi. Dodatkowymi objawami są: roz-
szerzenie źrenic, napięcie mięśni rąk i nóg, sztywność karku, 
ucisk w  gardle, pobudzenie psychoruchowe, naprzemienne 
uczucie gorąca i zimna, odczuwane w różnych częściach ciała 
napięcie pod postacią np. czerwienienia się, blednięcia, kłucia, 
drętwienia, drżenia, doznań bólowych, parcia na pęcherz, na-
głego wzrostu czy spadku łaknienia i pragnienia, zaburzeń do-
bowych rytmu aktywności, zakłóceń snu. Warto pamiętać, że ze 
stresem związane są również objawy nieswoiste. Charaktery-
styczny jest m.in. atak śmiechu, który ma rozładować napięcie. 
Często również dochodzi do zastygania w bezruchu bez możli-
wości jakiegokolwiek działania. Jeśli stres dotyczy dziecka albo 
nieco młodszych pacjentów, warto zwrócić uwagę na zgłasza-
ne przez nich niewystępującą wcześniej nadmierną lękliwość, 
agresję, znaczące zaburzenia w  skupianiu uwagi powodują-
ce obniżenie wyników w nauce. Do tego dochodzą różnego 
rodzaju nawyki: ssanie kciuka, ogryzanie paznokci i  podob-
nie jak u dorosłych zaburzenia snu, w  tym koszmary nocne. 

Temu wszystkiemu mogą towarzyszyć również podejrzliwość, 
wrogość, apatia, przygnębienie, zakłócenia w funkcjonowaniu 
różnych procesów związanych z  odbiorem i  przetwarzaniem 
informacji, gorsza spostrzegawczość, osłabienie koncentracji, 
obniżenie wytrwałości, trudności z zapamiętywaniem i przypo-
minaniem sobie, trudności z myśleniem na poziomie wyższym 
(abstrakcyjnym), gonitwa myśli, pustka w głowie, gubienie wąt-
ków w wypowiedziach, poczucie osamotnienia, trudności z po-
dejmowaniem decyzji, zachwiane poczucie własnej wartości 
i brak satysfakcji z nauki, czy wykonywanej pracy. 

STYLE I ZACHOWANIA
Każdy człowiek, mniej lub bardziej świadomie, podejmuje 
w konkretnej sytuacji stresowej określone działania. Są one 
wypadkową interakcji zachodzącej między sytuacją, w jakiej 
się znajduje, a indywidualnym stylem radzenia sobie z pro-
blemami w ogóle. Norman Endler i James Parker wyróżniają 
trzy style radzenia sobie ze stresem skoncentrowane na róż-
nych aspektach. 

Osoby skoncentrowane na zadaniu mają tendencję do po-
dejmowania wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu 
przez poznawcze przekształcenie lub próby zmiany sytuacji. 
Główny nacisk położony jest na zadanie lub planowanie roz-
wiązania problemu.

Pacjenci koncentrujący się na emocjach to styl charakte-
rystyczny dla osób, które w sytuacjach stresowych wykazują 
tendencję do koncentracji na sobie, na własnych przeżyciach 
emocjonalnych, takich jak złość, poczucie winy, napięcie. Oso-
by te mają także tendencje do myślenia życzeniowego i  fan-
tazjowania. Działania takie mają na celu zmniejszenie napię-
cia emocjonalnego związanego z sytuacją stresową. Czasami 
jednak mogą powiększać poczucie stresu, powodować wzrost 
napięcia lub przygnębienia.

Ostatnia grupa to ludzie koncentrujący się na unikaniu. 
Osoby reprezentujące ten styl w sytuacjach stresowych wy-
kazują tendencje do wystrzegania się myślenia, przeżywa-
nia, doświadczania tej sytuacji. Styl ten może przyjmować 
dwie formy. Pierwsza to angażowanie się w  czynności za-
stępcze, np. oglądanie telewizji, objadanie się, myślenie 
o sprawach przyjemnych, sen. Druga to usilne poszukiwanie 
kontaktów towarzyskich.

mgr Tomasz Wypych
Trener i konsultant z zakresu m.in. komunikacji, rozwiązywania konfliktów, walki ze stresemi zarządzania placówkami 

ochrony zdrowia
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry Zarządzającej Uczelni Łazarskiego
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PYTANIA I ODPOWIEDZI
Żeby dokładnie poznać sytuację pacjenta i pomóc mu, war-

to przeprowadzić wywiad i zadać pytanie pozwalające podjąć 
odpowiednie działania. Oprócz dostarczenia wiedzy lekarzowi, 
zadawanie pytań samo w sobie ma wymiar terapeutyczny. Jest 
wyrazem zainteresowania stanem pacjenta, troski o  jego sa-
mopoczucie i deklaracją chęci pomocy. 
Pytania dotyczące zmian w zachowaniu:
Czy zauważasz u siebie wzrost spożycia alkoholu?
Czy jesz więcej/mniej niż zwykle?
Czy rzucasz się w wir działania bez celu?
Czy masz trudności z zebraniem energii?
Czy masz kłopoty z zasypianiem?
Czy palisz więcej niż zwykle?
Czy rzadziej spotykasz się z ludźmi poza pracą?
Czy rzadziej zajmujesz się tym, co nie jest związane z pracą?
Czy wycofujesz się z kontaktów z kolegami?
Czy zwalniasz się z pracy?
Czy bierzesz tabletki nasenne albo środki uspokajające?
Czy w domu złościsz się lub jesteś rozdrażniony, wybuchasz, 
krzyczysz?
Czy rozmawiasz o pracy w domu lub z przyjaciółmi?
Czy mówisz głośniej niż zwykle?
Czy mówisz ciszej niż zwykle?
Czy reagujesz zbyt gwałtownie w drobnych sprawach?
Czy jest ci trudno skończyć to, co zacząłeś?
Inne pytania
Pytania dotyczące zmian w odczuciach fizycznych
Czy cierpisz na bóle głowy?
Czy masz podrażnioną skórę?
Czy boli cię kręgosłup? Nogi?
Czy odczuwasz bóle w klatce piersiowej?
Czy masz palpitacje?
Czy masz kłopoty z trawieniem?
Czy masz napięte mięśnie?
Czy czujesz się tak, jakbyś miał zemdleć? Masz zawroty głowy?
Czy wydaje ci się, że gorzej widzisz (migotanie, świetliste pla-
my, „tikanie” oka)? 
Czy masz bóle żołądkowe, zaparcia lub rozwolnienie?
Czy dostrzegasz każdego owada, który pojawi się  
w pomieszczeniu?
Czy czujesz się zmęczony nieadekwatnie do wykonanej pracy?
Masz uczucie uginających się kolan?
Czy odczuwasz nagłe uderzenia krwi/gorąca?
Twoje dłonie są zimne i wilgotne?
Pocisz się więcej niż zwykle?
Czy odczuwaszsuchość w gardle?
Twój oddech staje się płytki?
Inne pytania
Pytania dotyczące zmian w zachowaniu i myśleniu
Czy martwisz się bez powodu?
Czy łatwo zapominasz o różnych rzeczach?
Czy uważasz, że jesteś beznadziejny?
Czy jest ci się trudno skupić?
Czy masz napady paniki?
Czy czujesz się podekscytowany z byle powodu?
Czy wciąż cieszą cię rzeczy, które kiedyś lubiłeś?
Czy często na coś czekasz, czegoś oczekujesz?
Czy odczuwasz wewnętrzny niepokój?
Czy bywasz podminowany?
Czy masz trudności z podejmowaniem decyzji?

Inne pytania
Oczywiście nie trzeba zadawać wszystkich pytań. Staraj-

my się jednak postępować według zasady, że lepiej wie-
dzieć więcej. Czasami wystarczy zapytać o trzy rzeczy: 
• Jak reagujesz na stres?
•  Jeśli uważasz, że radzisz sobie ze stresem, to wyjaśnij, co 

to dla ciebie oznacza. 
• Jakie masz własne sposoby radzenia sobie ze stresem? 

Ewentualnie można zapytać, czy pacjent w  przeszłości 
pracował ze specjalistą zajmującym się pomocą w radzeniu 
sobie ze stresem.

RADY I DZIAŁANIA
Kiedy już uzyskamy te informacje, warto przekazać pacjen-
towi podstawową wiedzę na temat tego, co może mu po-
móc w  radzeniu sobie w  trudnych sytuacjach. Do najważ-
niejszych sposobów należą:
Nauczenie się życia dla siebie
Niektórzy nazywają to zdrowym egoizmem, ale nazwa jest 
nieistotna. Ważne, aby pacjent wreszcie zrobił coś, czego 
wcześniej z różnych przyczyn nie robił. Jeżeli spędza dużo 
czasu w domu, a w okresie pandemii z pewnością tak jest, 
to może spróbować nowego hobby.
Utrzymywanie kontaktu z rodziną, bliskimi 
i przyjaciółmi 
Nawet jeśli spotkania osobiste z bliskimi są czasami niemoż-
liwe, to z  pomocą pacjentom przychodzi technika. Mogą 
dzwonić do bliskich, plotkować na czacie, wysyłać wiado-
mości, prowadzić videorozmowy. Warto, aby takie kontakty 
z osobami życzliwymi stały się stałym elementem dnia pa-
cjenta. Kiedy są zaplanowane, to również dużą przyjemność 
sprawia czekanie na nie. Pamiętajmy, że za pomocą urzą-
dzeń zdalnych pacjenci mogą nie tylko rozmawiać, ale na 
przykład grać z rodziną w rozmaite gry. 
Unikanie złych wiadomości
Zrozumiałe, że wszyscy są ciekawi tego, co dzieje się na 
świecie, część osób bywa nawet wprost uzależniona od 
newsów i chcą być ze wszystkim na bieżąco. Należy jednak 
pamiętać, że nadmiar wiadomości, zwłaszcza pesymistycz-
nych, może nasilać stres. Zastanówmy się więc z  pacjen-
tem, czy nie powinien na jakiś czas zrezygnować ze śledze-
nia serwisów. 
Dbanie o rutynę, dyscyplinę i systematyczność
Chociaż codzienna rutyna mogła się zmienić, warto, by pa-
cjent spróbował stworzyć nową, której będzie mógł się trzy-
mać w  czasie choroby. Należy pamiętać, aby zaplanować 
czas na relaks i oderwanie się od wiadomości. W przypad-
ku gdy są jakieś elementy rutyny, których pacjentowi bardzo 
brakuje, należy poszukać sposobów na dodanie ich do co-
dziennych zajęć w inny sposób, np. poprzez wirtualne spo-
tkania z przyjaciółmi i rodziną.
Dbanie o ciało
Kto jeśli nie lekarz prowadzący lepiej doradzi pacjentowi, jak 
dbać o organizm w trakcie leczenia? Dbanie o siebie po pro-
stu poprawia samopoczucie. Wśród podstawowych zaleceń 
powinno się znaleźć prawidłowe odżywianie i nawadnianie, 
aktywność fizyczna oraz dbałość o zdrowy sen. 
Wypróbowanie technik relaksacyjnych
Techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, rozcią-
ganie i medytacja, dodatkowo mogą pomóc w radzeniu so-
bie ze stresem.




