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PIĘKNIEJ KAŻDEGO DNIA

„Po miesięcznej kuracji moje włosy są miękkie, miłe w dotyku, wyglądają zdrowo, a skóra 

głowy jest nawilżona i nie swędzi. Nie mam problemów z łupieżem. Zastanawiam się czy nie 

pofarbować włosów, bo już czuję się bezpieczniej. Wygląda na to, że wypadanie też zostało 

opanowane”

Katarzyna W.

 – w trakcie leczenia raka piersi

WYNIKI OCENY KONSUMENCKIEJ SZAMPONU DERMENA SENSITIVE:

– średnia ocena szamponu Dermena Sensitive osób w trakcie terapii – bardzo dobry*

– średnia ocena szamponu Dermena Sensitive osób po terapii – bardzo dobry*

Najwyżej oceniony parametr: uczucie czystości i świeżości*

DODATKOWE ZESTAWY KOSMETYKÓW WYGRAŁY PANIE:

Anna S. z Wrocławia, Katarzyna W. z Krakowa, Marianna P. z Warszawy, 

Milena R. z Brzezin, Magdalena M. z Gliwic

*średnie z ocen wszystkich parametrów na podstawie 41 ankiet pacjentów w trakcie lub po terapii onkologicznej.

Ocena przeprowadzona na zlecenie Pharmena S.A. – listopad 2020 roku
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Drodzy Czytelnicy!
W pierwszym tegorocznym numerze Razem postanowiłam 
przypomnieć temat chemioterapii, która jest wciąż skuteczna 
w leczeniu nowotworów, ale przeraża różnego rodzaju 
toksycznością, w tym nudnościami, czy utratą włosów. 
Nie twierdzę, że nie ma się czym przejmować. Dlatego 
zachęcam do lektury artykułu, z którego dowiecie się 
Państwo czym jest chemioterapia, jaki jest mechanizm jej 
działania, skąd biorą się skutki uboczne i jak niektórym 
z nich zapobiegać. Ponadto i przede wszystkim apeluję 
do Państwa o zaufanie – zaufanie do lekarzy – które jest 
podstawą dobrego leczenia. Państwa wiara w powodzenie 
terapii pomoże wyznaczyć cel i krok po kroku go osiągnąć 
– pomimo niejednokrotnych trudności. To będzie od 
Państwa wymagało samoopieki, w tym bacznej obserwacji 
i odpowiedniej reakcji na najdrobniejsze sygnały. Nie jest 
bowiem prawdą, że leczenie onkologiczne uprzedmiotawia 
chorego, przez co nic od niego nie zależy. Jest wręcz 
przeciwnie – brak zaufania i dobrej współpracy z lekarzem 
prowadzącym może wydłużyć terapię, a nawet zniweczyć 
jej efekt. Dlatego w kolejnych artykułach podpowiadamy 
jak się przygotować do leczenia, w tym mówimy o wpływie 
chemioterapii na kobiece narządy intymne, stan jamy ustnej 
i zębów. Podpowiadamy też jak zapobiegać ewentualnym 
komplikacjom z tym związanym. 
Mam nadzieję, że Razem będzie dla Państwa źródłem 
cennych informacji. Wszystkim, którzy przyczyniają się 
do sukcesu miesięcznika „Razem – Poradnik Pacjenta 
Onkologicznego” serdecznie dziękuję i zapraszam do lektury.

Dorota Malinowska
Redaktor Naczelna

Życzymy wszystkim miłości, wsparcia i bliskości  
– nie tylko w Walentynki!
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Chemioterapia jest sposobem leczenia raka. Dzięki tej metodzie  
można niszczyć komórki nowotworowe w całym ciele – gdziekolwiek się one 

znajdują. W zależności od typu nowotworu i stadium jego rozwoju  
dzięki chemioterapii można: wyleczyć chorobę nowotworową, powstrzymać jej 
rozwój i rozprzestrzenianie się, w tym tworzenie przerzutów, spowolnić postęp 

choroby nowotworowej, a także podnieść jakość życia i złagodzić  
symptomy choroby.

CZYM JEST CHEMIOTERAPIA  
I NA CZYM POLEGA JEJ 
DZIAŁANIE LECZNICZE 
Ściślej mówiąc podawanie le-

ków w  czasie każdej choroby to 

chemioterapia. Przyjęło się jed-

nak, że nazwa ta odnosi się do 

stosowania specjalnej grupy le-

ków w  leczeniu choroby nowo-

tworowej. Specyfiką większości 

tych leków jest to, że niszczą one 

głównie komórki szybko rosną-

ce – a  takimi są komórki nowo-

tworowe. Leki te znacznie mniej 

uszkadzają wolniej rozrastające 

się komórki zdrowe oraz komór-

ki w stanie spoczynku. Dzięki tej 

własności komórki nowotworowe 

zostaną zniszczone, podczas gdy 

zdrowe komórki w  zdecydowa-

nej większości pozostaną niena-

ruszone. 

CZY CHEMIOTERAPIA  
JEST JEDYNĄ METODĄ  
STOSOWANĄ 
W LECZENIU CHOROBY 
OWOTWOROWEJ? 
W  uzasadnionych przypadkach 

chemioterapia może być jedyną 

stosowaną terapią. Częściej jed-

nak chemioterapię stosuje się, 

jako metodę wspomagającą za-

biegi chirurgiczne i radioterapię.

W leczeniu skojarzonym niektó-

rych rodzajów raka, na przykład 

raka piersi, jelita grubego, płu-

ca, czy niektórych rodzajów mię-

saków chemioterapia jest stoso-

wana po zabiegu operacyjnym, 

w  celu zniszczenia pozostałych 

w organizmie komórek nowotwo-

rowych. Nazywana jest wówczas 

chemioterapią uzupełniającą, 

czyli adjuwantową. 

NA CZYM POLEGA WYBÓR 
LEKU? 
Wybór leku zależy od typu nowo-

tworu, który spowodował choro-

bę, stopnia jej zaawansowania 

oraz od ogólnego stanu zdrowia 

pacjenta i  chorób współwystę-

pujących. 

SPOSÓB PODAWANIA  
CHEMIOTERAPII 
W zależności od typu nowotworu 

i  specyfiki leków możliwych jest 

kilka sposobów podania chore-

CZYM JEST 
CHEMIOTERAPIA?
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mu chemioterapii. Może to być 

forma doustna (tabletka lub kap-

sułka), domięśniowa (zastrzyk), 

a  także dożylna. Wówczas lek 

zostaje wprowadzony do organi-

zmu za pomocą cienkiej igły, na 

przykład do żyły na przedramie-

niu. Innym sposobem podawania 

dożylnego, stosowanym w przy-

padku częstych iniekcji jest cza-

sowe wprowadzenie cewnika – 

cienkiej rurki – do dużej żyły, na 

przykład podobojczykowej. Che-

mioterapia może być też poda-

wana bezpośrednio przez cew-

nik do pęcherza moczowego, 

płynu mózgowo-rdzeniowego, 

czy wątroby. 

 

CZY CHEMIOTERAPIA  
JEST BOLESNA? 
Przy domięśniowym i  dożyl-

nym podawaniu leku ból spro-

wadza się do wkłucia igły. Che-

mioterapia dożylna przypomina 

nieco pobieranie krwi do anali-

zy, z  tym, że trwa dłużej. Oso-

by, które odczuwają dyskom-

fort w  czasie tego typu zabiegu 

i  powinny niezwłocznie poinfor-

mować o nich lekarza lub pielę-

gniarkę. Istotne są wszelkie od-

czucia – w  tym pieczenie i  ból 

– zwłaszcza jeśli narastają wraz 

z podawaniem leku. W przypad-

ku doustnego podania leku pro-

blemu bólu po prostu nie ma. 

POSTĘPOWANIE  
W PRZYPADKU 
KRUCHOŚCI NACZYŃ 
KRWIONOŚNYCH LUB 
TRUDNOŚCI  
Z WKŁUCIEM 
 W  takich przypadkach należy 

rozważyć zastosowanie cewnika 

zainstalowanego na stałe w żyle. 

Jeśli cewnik jest dobrze założony 

nie sprawia bólu i  nie powoduje 

dyskomfortu. Jeśli po założeniu 

cewnika pojawi się jakikolwiek 

niepokojący objaw należy zawia-

domić lekarza i poprosić o  inter-

wencję. Czasem bowiem może 

pojawić się groźba zapalenia żył 

lub zakrzepicy. 
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GDZIE PACJENT BĘDZIE 
PODDANY 
CHEMIOTERAPII?
Zwykle chemioterapia podawana 

jest na szpitalnym oddziale onko-

logicznym lub w  przychodni on-

kologicznej. Czasami po zabiegu 

podania chemioterapii dożylnie 

pacjent powinien pozostać na 

krótko w szpitalu, aby wykluczyć 

określone działania niepożądane. 

Jeśli chory otrzymuje lek doust-

ny – przyjmowanie chemioterapii 

odbywa się w domu.

 

JAKIE SĄ WARUNKI  
EFEKTYWNEJ  
CHEMIOTERAPII? 
Aby zniszczyć jak najwięcej ko-

mórek nowotworowych leki cy-

tostatyczne – czyli niszczące 

szybko rosnące komórki nowo-

tworowe – należy stosować w od-

powiednich dawkach, w  okre-

ślonym czasie, we właściwych 

przedziałach czasu i  w  optymal-

nym zestawieniu. O  planie le-

czenia decyduje lekarz. Ważnym 

jest jednak, aby leczyć nowotwór 

w  jak najwcześniejszej fazie je-

go rozwoju. Im wcześniejsza fa-

za rozwoju, tym liczba komórek 

zmienionych nowotworowo jest 

mniejsza, a więc łatwiej je znisz-

czyć. Komórki te cechują się też 

większą wrażliwością na chemio-

terapię, niż w  późniejszym okre-

sie choroby. 

JAKA JEST SKUTECZNOŚĆ 
STOSOWANYCH LEKÓW? 
W  wyniku chemioterapii można 

uzyskać zniszczenie 99% masy 

nowotworowej. Niestety ozna-

cza to, że w  organizmie nadal 

pozostaje bardzo dużo komó-

rek nowotworowych, które mo-

gą ponownie inicjować swe po-

działy i  przerzuty do innych 

narządów. 

W JAKIM CZASIE I JAKIEJ 
DAWCE POWINIEN BYĆ 
PRZYJMOWANY LEK? 
 Wyniki badań wykazały, ze okre-

ślona dawka leku przeciwnowo-

tworowego zawsze niszczy ten 

sam odsetek komórek populacji 

nowotworowej. Zanik komórek no-

wotworowych pod wpływem le-

ków dokonuje się przy tym bardzo 

szybko, a  liczba zniszczonych ko-

mórek nowotworowych jest wprost 

proporcjonalna do dawki zasto-

sowanego leku (im większa daw-

ka leku, tym większa liczba znisz-

czonych komórek). W  związku 

z  tym lepiej stosować największe 

tolerowane przez organizm daw-

ki chemioterapeutyków z przerwa-

mi (zwykle 3-4 tygodnie), niż dawki 

mniejsze w  sposób ciągły. Istnie-

ją jednak prace opisujące bardzo 

dobre wyniki leczenia różnego ty-

pu nowotworów ciągłymi wlewami 

określonych cytostatyków.

 

CZY KOMÓRKI  
NOWOTWOROWE MOGĄ 
BYĆ ODPORNE NA LEK?
Tak. Istnieje szereg nowotworów, 

które od początku swego rozwo-

ju są bardzo słabo wrażliwe lub też 

prawie niewrażliwe na chemiotera-

pię – na przykład rak szyjki macicy, 

niedrobnokomórkowy rak płuca. In-

ne rodzaje nowotworów mogą na-

bywać oporności na leki cytosta-

tyczne w  trakcie rozwoju choroby. 

W zaawansowanej fazie rozwoju ra-

ka wzrasta prawdopodobieństwo 

powstania komórek opornych na 

leki, gdyż w wyniku kolejnych mu-

tacji mogą się pojawić klony oporne 

na różnego rodzaju cytostatyki. 

SKĄD WIADOMO  
CZY CHEMIOTERAPIA  
SKUTKUJE? 
Lekarz prowadzący przeprowadzi 

wiele badań kontrolujących efekt 

terapeutyczny chemioterapii. Do 

badań tych należą badania krwi, 

markerów nowotworowych, to-

mografia komputerowa lub re-

zonans magnetyczny, czasem 

prześwietlenia RTG lub badania 

USG. Czasem również pobiera-

nie próbek tkanki. Należy dokład-

nie wypytywać lekarza o  wyniki 

wykonanych badań. Nie należy 

się sugerować występowaniem 

skutków ubocznych, takich jak 

mdłości, czy wypadanie włosów. 

Skutki takie występują, ponie-

waż chemioterapia niszczy nie 

tylko komórki nowotworowe, ale 

również niektóre zdrowe komór-

ki. Pomiędzy nasileniem skutków 

ubocznymi a skutecznością che-

mioterapii nie ma związku, pomi-

mo, że niektórzy ludzie uważają, 

że ich występowanie jest oznaką, 

że leczenie jest skuteczne. 

 CZY W CZASIE  
CHEMIOTERAPII MOŻNA 
PRZYJMOWAĆ INNE LEKI? 
Niektóre farmaceutyki mogą 

wchodzić w reakcję z  lekami on-

kologicznymi i  będą musiały zo-

stać odstawione na czas che-

mioterapii lub zastąpione innymi 

preparatami. Przed rozpoczę-

ciem chemioterapii należy spo-

rządzić dokładną listę przyjmo-

wanych leków i  przedstawić ją 

lekarzowi, który zlecił chemio-

terapię. Nie należy przy tym po-

minąć żadnego z  leków, również 

tych kupowanych bez recepty 

– nawet witamin, ziół i  środków 

przeciwbólowych. Lekarz powie, 

które leki można brać, a które na 

czas kuracji należy odstawić. 

 

 Artykuł redakcyjny

 Oprac. mgr Edward Ozga  

Michalski

 konsultacja dr med. Agnieszka 

Jagiełło-Gruszfeld
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Pacjentki poddane chemioterapii często uskarżają się na dyskomfort związany 
ze stanem zapalnym śluzówki pochwy. To jeden ze skutków ubocznych 

chemioterapii. Można jednak skutecznie mu przeciwdziałać.

BUDOWA I FIZJOLOGIA 
POCHWY
Ścianki pochwy pokryte są dwuwar-
stwową błoną śluzową, wyściełającą 
również przedsionek pochwy i  czę-
ściowo srom. Powierzchnię błony ślu-
zowej pokrywa nierogowaciejący wie-
lowarstwowy nabłonek płaski, którego 
grubość zależna jest od wieku kobiety 
i fazy cyklu. 

Pod wpływem estrogenów, wy-
dzielanych przez jajniki, komórki na-
błonka cyklicznie złuszczają się i wraz 
z  wydzieliną szyjkowych gruczołów 
wydzielniczych (skupionych w  szyj-
ce macicy) i  leukocytami tworzą płyn 
nawilżający błonę śluzową pochwy. 
Około 5% tego płynu stanowi kwas 
mlekowy powstający z glukozy w me-
tabolizmie glikogenu przy udziale pa-
łeczek Lactobacillus. Bakterie kwasu 
mlekowego stanowią mikroflorę po-
chwy, naturalną ochronę przed zaka-
żeniami. Dzięki kwasowi mlekowemu 
środowisko pochwy ma odczyn kwa-
śny (pH 3,5 – 4,5). W kwaśnym środo-
wisku nie rozwijają się patogeny cho-
robotwórcze, dodatkowo bakteriocyny 
oraz nadtlenek wodoru – chronią przed 
infekcjami oraz stymulują mechanizmy 
odpornościowe w obrębie pochwy.

SKUTKI CHEMIOTERAPII 
– SUCHOŚĆ POCHWY
Niektóre chemioterapeutyki wpływa-
ją negatywnie na wszystkie błony ślu-
zowe, łącznie z  pochwą, zmniejsza-
jąc wydzielanie śluzu. Cytostatyki oraz 
inne leki stosowane w  terapii nowo-
tworów wywołują zaburzenia funkcji 
śluzówki pochwy. Nie jest bez znacze-
nia, że podobne działanie mają stres 

i  przemęczenie, które nieustannie to-
warzyszą pacjentkom onkologicznym. 

Odwodnienie spowodowane wymio-
tami, jako skutek uboczny chemiotera-
pii, również sprzyja suchości pochwy. 

SKUTKI CHEMIOTERAPII 
– INFEKCJE 
Leki stosowane podczas chemiotera-
pii – cytostatyki – działają na wszystkie 
komórki, które szybko się namnażają. 
Takimi komórkami są między innymi 
komórki błony śluzowej. Duża często-
tliwość odnowy komórek nabłonka ślu-
zówki sprawia, że jest ona szczególnie 
narażona na uszkodzenia. Uszkodze-
nie błony zmniejsza szybkość jej od-
nowy i prowadzi do utraty właściwości 
fizjologicznych. W  efekcie tego orga-
nizm pozbawiony jest naturalnej barie-
ry ochronnej. W następstwie tego do-
chodzi do uszkodzeń błony śluzowej, 
co przy obniżonej odporności zwięk-
sza podatność na infekcje wywołane 
przez wirusy, bakterie i  grzyby. Jed-
nocześnie chemioterapia doprowadza 
do narastającego niedoboru białych 
krwinek (granulocytów), odpowiedzial-
nych za obronę organizmu przed pa-
togenami chorobotwórczymi (wirusa-
mi, bakteriami, grzybami). W  wyniku 
działania chemioterapeutyków docho-
dzi do zmniejszenia liczebności mikro-
flory bakteryjnej zasiedlającej pochwę, 
w tym bakterii kwasu mlekowego (Lac-
tobacillus). To właśnie te bakterie sta-
nowią naturalną mikroflorę pochwy 
i  ochronę przed zakażeniami. Dzięki 
kwasowi mlekowemu środowisko po-
chwy ma odczyn kwaśny (pH 3,5-4,5), 
a w kwaśnym środowisku nie rozwijają 
się patogeny chorobotwórcze.

ZAPALENIE 
BŁON ŚLUZOWYCH
Jednym z  objawów ubocznych che-
mioterapii jest zapalenie błon ślu-
zowych (mucositis). Charakteryzuje 
się ono bolesnym zaczerwienieniem, 
obrzękiem, a  czasem owrzodzeniami 
śluzówek, przy czym dotyczy wszel-
kich błon śluzowych, od jamy ustnej 
począwszy, poprzez śluzówkę prze-
wodu pokarmowego, na pochwie 
skończywszy. Nie jest to więc zapale-
nie specyficzne tylko dla jednego na-
rządu lub obszaru. Jeśli wystąpi, sta-
nowi duży problem terapeutyczny. 
W  efekcie wielokierunkowego działa-
nia cytostatyków uszkodzona śluzów-
ka staje się „wrotami” zakażeń bak-
teryjnych, wirusowych i  grzybiczych, 
przed którymi nie potrafi bronić się 
osłabiony organizm. Dlatego tak waż-
ne jest zapobieganie uszkodzeniom 
błony śluzowej oraz infekcjom – w tym 
zarówno profilaktyka miejscowa jak 
i ogólna.

LĘK PRZED BÓLEM
Wszystkie wyżej wymienione skutki te-
rapii onkologicznej mogą u pacjentek 
wywoływać lęk przed bóle. Czasem 
jest on faktycznie odczuwany i  unie-
możliwia kolejne zbliżenia. Jednak 
u  niektórych pacjentek może się po-
jawić problem odczuwania bólu pod-
czas stosunku, który jest wynikiem lę-
ku przed tym bólem. Ból rozumiany 
jest zazwyczaj jako wrażenie soma-
tyczne (biologiczne). Jednak bardzo 
ważną rolę w  jego odczuwaniu, od-
grywa psychika. Kiedy mamy do czy-
nienia z odczuwaniem lęku przed bó-
lem, pomoc psychologa może okazać 

GINEKOLOGICZNE SKUTKI 
CHEMIOTERAPII
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KWAS HIALURONOWY
Kwas hialuronowy wspomaga rege-
nerację błon śluzowych, przyspie-
szając gojenie mikrouszkodzeń, pęk-
nięć i ubytków w błonie śluzowej. Ma 
działanie przeciwzapalne, przeciwwy-
siękowe i  antyoksydacyjne. Odgrywa 
ważną rolę we wszystkich fazach go-
jenia ran, uszkodzeń skóry oraz błon 
śluzowych. Stosowany miejscowo 
skraca czas gojenia i  przyspiesza re-
generację mikrouszkodzeń. Tworzy na 
powierzchni skóry lub błon śluzowych 
film ochronny, uniemożliwiając przeni-
kanie drobnoustrojów do rany. W  ten 
sposób chroni nadżerki i  rany przed 
dalszym uszkodzeniem i  nadkaże-
niem. Zmniejsza również ból.

WĄKROTKA AZJATYCKA
Stymuluje ziarninowanie i procesy na-
prawcze. Wykazuje silne działanie 
przeciwzapalne i  przeciwobrzękowe. 
Zawarty w  wąkrotce azjatykozyd po-
budza syntezę kolagenu poprzez sty-
mulację fibroblastów.

NAGIETEK 
Obecność karotenoidów w  nagietku 
przyśpiesza gojenie. Sprzyja prawidło-
wemu wzrostowi nabłonka pochwy co 
jest istotne przy jego menopauzalnych 
zmianach. Ułatwia gojenie ran i lecze-
nie stanów zapalnych, ma także działa-
nie przeciwzapalne oraz przeciwgrzy-
biczne. Stosowany jest pomocniczo 
w  rzęsistkowicy i  postępującym za-
niku nabłonka pochwy – przyspiesza 
regenerację błony śluzowej. Zapobie-
ga nadmiernemu wysuszeniu i łagodzi 
podrażnienia.

KWAS MLEKOWY
Podstawową funkcją kwasu mleko-
wego jest obniżenie odczynu pochwy 
do właściwego poziomu i wzmocnie-
nie jej warstwy ochronnej. Kwas mle-
kowy powstaje, gdy pałeczki kwa-
su mlekowego rozkładają glikogen 
znajdujący się w  śluzie z  szyjki ma-
cicy. Dochodzi wówczas do zakwa-
szenia środowiska pochwy, które 
sprzyja dalszemu wzrostowi bakte-
rii Lactobacillus i  zwiększa ochronę 
przed zakażeniami intymnymi. Kwas 
mlekowy jest substancją naturalnie 
występującą w pochwie. Profilaktyka 
jest konieczna w  sytuacji zwiększo-

nego ryzyka takiego niedoboru, czyli 
na przykład podczas i/lub po zakoń-
czeniu leczenia cytostatykami. Kwas 
mlekowy dodatkowo umożliwia rege-
nerację nabłonka pochwy, a przez to 
działa ochronnie.

BENZYDAMINA
Niesteroidowy lek przeciwzapalny – 
benzydamina działa w  sposób wie-
lokierunkowy na śluzówkę pochwy. 
Działa przeciwobrzękowo, zmniejsza-
jąc przepuszczalność włosowatych 
naczyń krwionośnych. Działa odkaża-
jąco, likwidując liczne gatunki bakterii 
i grzybów. Ma też działanie miejscowo 
znieczulające i przeciwbólowe. 

PROBIOTYKI
Preparaty probiotyczne mają co-
raz szersze zastosowanie w  profi-
laktyce i  lecznictwie wielu schorzeń, 
w tym także infekcji ginekologicznych 
w okresie przywracania naturalnej flory 
bakteryjnej. Od niedawna stosuje się 
probiotyki w zapobieganiu stanom za-
palnym pochwy po chemioterapii. 

DIETA
Niezwykle istotna w  profilaktyce in-
fekcji jest odpowiednio zbilansowana 
dieta bogata w naturalne przeciwutle-
niacze. Źródłem naturalnych antyok-
sydantów: witamin A, C, i  E oraz mi-
kroelementów cynku, żelaza i  selenu 
jest pożywienie (kolorowe warzywa 
i owoce, przetwory zbożowe, nasiona, 
mięso czy nabiał,). Pamiętaj, by stoso-
wanie diety, zawsze wymaga konsul-
tacji z lekarzem i dietetykiem.

SUPLEMENTACJA DIETY 
W  przypadku złego przyswajania wi-
tamin i  mikroelementów warto się-
gnąć po suplementy diety lub gotowe 
preparaty odżywcze diety przemy-
słowej, specjalnie opracowane dla 
pacjentów onkologicznych. Należy 
jednak pamiętać, że decyzja o suple-
mentacji zawsze wymaga konsultacji 
z lekarzem. 

Opracowanie redakcyjne
Konsultacja: 

dr n. med. Grzegorz Szymczyk
ginekolog

Wojewódzkie Centrum Onkologii 
w Gdańsku

się niezbędna. Źródło lęku jest zrozu-
miałe – poważna operacja obejmująca 
piersi, czy narządy rodne, ewentualne 
blizny, doznania bólowe sprzed zabie-
gu. Wszystkie te czynniki mogą dopro-
wadzić do sytuacji przypominającej 
popularny lęk przed wizytą u  denty-
sty. Co więcej, obawa, że ból się po-
jawi może doprowadzić do realnego 
odczuwania bólu. To zaś potwierdza 
wcześniejsze oczekiwania i spirala lę-
ku się nakręca. 

PROFILAKTYKA 
GINEKOLOGICZNYCH 
SKUTKÓW CHEMIOTERAPII
W  zapobieganiu uszkodzeniom i  le-
czeniu zapalenia śluzówki pochwy naj-
częściej zaleca się przyjmowanie pro-
biotyków, irygacje ginekologicznymi 
preparatami zawierającymi benzyda-
minę (np. Tantum Rosa) oraz jedno-
czesne stosowanie dopochwowych 
globulek z kwasem hialuronowym (np. 
Cicatridina) o działaniu regenerujących 
i nawilżających.

Ponadto niezwykle ważne jest bez-
względne przestrzeganie zasad higie-
ny osobistej.

PODSTAWOWE ZASADY 
HIGIENY OSOBISTEJ
Należą do nich:
•   mycie okolic intymnych specjalistycz-

nymi płynami do higieny intymnej,
•   codzienna kąpiel lub prysznic, w tym 

dokładne mycie całego ciała, najle-
piej delikatnym preparatem w płynie, 
a nie mydłem,

•   mycie rąk po każdym skorzystaniu 
z toalety, po podaniu komuś ręki, po-
wrocie z dworu, po kontakcie ze zwie-
rzętami oraz przed każdym posiłkiem,

•   codzienna zmiana bielizny. 

REGENERACJA BŁONY 
ŚLUZOWEJ
Podczas chemioterapii często docho-
dzi do ścieńczenia i przesuszenia bło-
ny śluzowej pochwy. Efektem tego są 
rany i  otarcia. Dlatego bardzo ważne 
jest codzienne stosowanie prepara-
tów, które wspomagają gojenie i rege-
nerację nabłonka. Preparaty takie po-
winny zawierać np. kwas hialuronowy, 
wyciąg z wąkrotki azjatyckiej i nagiet-
ka (np. globulki Cicatridina), czy też 
pałeczki kwasu mlekowego.



*Dotyczy produktów zawierających sól sodową kwasu hialuronowego.

1Markowska J, Cikowska-Woźniak E, Iżycka N, Mądry R., Wpływ preparatu Cicatridina® na zmiany w pochwie po leczeniu raka 
szyjki macicy i raka endometrium radioterapią. Badanie obserwacyjne., Curr. Gynecol. Oncol. 2013, 11 (2), p. 97–102

CICAtridina_krem+globulki_ONKOLOGIA_205x295.indd   1 09/10/2018   12:19
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Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w naszym kraju w ciągu ostatnich 
trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. Jednocześnie medycyna oferuje coraz 

doskonalsze metody diagnostyczno-terapeutyczne, często dostosowane  
do indywidualnych potrzeb pacjenta.

NA CZYM POLEGA 
RADIOTERAPIA 
PERSONALIZOWANA?
Należy zacząć od tego, że radio-
terapia wciąż pozostaje pewne-
go rodzaju tabu. Związane jest to 
z  niską wiedzą na temat tej me-
tody terapeutycznej. Wśród spo-

łeczeństwa nadal pokutuje mit 
o  działaniu promieniowania joni-
zującego w  kontekście niebez-
pieczeństwa związanego z  do-
starczeniem energii do człowieka, 
która zagraża jego zdrowiu, skut-
kuje niekontrolowanymi powikła-
niami. Zajmując się tą dziedziną 

już ponad 20 lat, widzę jak ogrom-
na zmiana nastąpiła w  technolo-
gii i bezpieczeństwie wykorzysty-
wania tej metodologii leczenia. 
W  nowoczesnej onkologii 70 %. 
przypadków może być leczonych 
w  ten sposób, zwykle w  połą-
czeniu z  chirurgią, chemioterapią 

INNOWACJE ZWIĘKSZAJĄ 
EFEKTYWNOŚĆ LECZENIA 
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czy immunoterapią. Personaliza-
cja w  radioterapii polega na do-
starczaniu dawki promieniowania, 
która będzie skuteczna biologicz-
nie w leczeniu nowotworu, ograni-
czając przy tym do minimum jego 
wpływ na tkanki zdrowe. W  tym 
celu musimy dokładnie wiedzieć, 
gdzie skierować strumień energii 
oraz mieć pełną kontrolę nad za-
biegiem w  czasie rzeczywistym. 
Jeszcze 20 lat temu wszystko 
praktycznie było oparte o  pewne 
statyczne dane. Dzisiejsza tech-
nologia powinna uwzględniać ak-
tualny (dzisiejszy) stan organizmu 
pacjenta, który jest de facto dyna-
miczny, pozostaje w  ciągłym ru-
chu zależnym od wielu czynników. 
Ma to związek chociażby ze stre-
sem, który powoduje m.in. zmianę 
w sposobie oddychania, ułożeniu 
ciała, napięciu mięśni czy warto-
ściach ciśnienia tętniczego krwi. 
W zabiegach wymagających pre-
cyzji nawet tak niewielki ruch mo-
że być kluczowy. Ten fakt również 
pokazuje na jak wysokim pozio-
mie możliwości i  precyzji dzisiaj 
możemy prowadzić leczenia.

JAKI WPŁYW 
NA SKUTECZNOŚĆ 
LECZENIA ORAZ JAKOŚĆ 
ŻYCIA PACJENTA 
ONKOLOGICZNEGO 
MA WYKORZYSTANIE 
TYCH NOWYCH 
TECHNOLOGII?
Precyzyjne selekcjonowanie ob-
szarów, które są poddawane wy-
sokim dawkom promieniowania, 
sprawia, że nie tylko wzrasta sku-
teczność terapii, ale również zo-
stają niwelowane efekty uboczne 
leczenia. Dzięki temu chorzy lepiej 
znoszą terapię, a jakość ich życia 
jest znacznie wyższa. Dodajmy, 
że wysoka jakość życia pacjen-
ta, ma wpływ również na efektyw-
ność leczenia. Rozwój medycy-
ny, w tym precyzyjna radioterapia, 
sprawia, że coraz częściej nowo-
twory z chorób śmiertelnych zmie-

niają się w  choroby przewlekłe. 
Profesor Lars Leksell, szwedzki 
neurochirurg, wynalazca neuro-
radiochirurgii, a  przy okazji tak-
że założyciel firmy Elekta, w 1968 
roku stworzył prototyp systemu 
stereotaktycznego Gamma Knife. 
Przez dekady był on udoskona-
lany. Dzięki temu odkryciu obec-
nie leczenie patologicznej zmiany 
w  mózgu nie jest operacją obar-
czoną dużą ilością powikłań, dłu-
gotrwałą hospitalizacją i  rekon-
walescencją, ale zabiegiem, który 
już po maksymalnie kilku dniach 
umożliwia pacjentowi powrót do 
całkowicie normalnej aktywności, 
zarówno społecznej, jak i  zawo-
dowej. Wiele międzynarodowych 
badań, ale także medycyna oparta 
na faktach (evidenced-based me-
dicine), potwierdzają spektakular-
ny wzrost zastosowań oraz sku-
teczności terapii precyzyjnych. To 
dlatego tak dynamicznie rozwija 
się radiochirurgia oraz radiotera-
pia stereotaktyczna.

CZYM NA TYM TLE 
WYRÓŻNIA SIĘ SYSTEM 
LEKSELL GAMMA  
KNIFE ICON  
W LECZENIU CHORÓB  
NOWOTWOROWYCH? 
System Leksell Gamma Knife Icon 
zmienia dotychczasowy paradyg-
mat w  podejściu do neuroradio-
chirurgii. Jego ideą jest wykorzy-
stanie najwyższej precyzji, którą 
daje system Gamma Knife, będą-
cym na świecie uznanym złotym 
standardem potwierdzonym tysią-
cami artykułów naukowych w po-
łączeniu z  technikami radioterapii 
opartymi na weryfikowaniu prawi-
dłowego położenia leczonego ob-
szaru, kontroli leczenia w  czasie 
rzeczywistym i  adekwatnym do 
aktualnej sytuacji pacjenta, mody-
fikowaniu terapii. Dzięki przebu-
dowie systemu, możemy zapew-
nić tak wysoką precyzję również 
bez konieczności zastosowa-
nia ram stereotaktycznych. Na-

leży również zauważyć, że przy-
gotowanie leczenia jest oparte 
o najwyższej jakości obrazowanie 
z wykorzystaniem rezonansu ma-
gnetycznego, co w  sposób bez-
kompromisowy zapewnia prawi-
dłową lokalizację tkanek chorych. 
Do tej pory rezonans magnetycz-
ny był stosowany do diagnostyki 
oraz weryfikowania efektywności 
terapii. Teraz odgrywa ogrom-
ną rolę również w  bezpośrednim 
przygotowaniem pacjenta do le-
czenia, a  tym samym maksymali-
zowania skuteczności terapii. Co 
więcej, system Icon pozwala na 
kontrolę pacjenta w czasie rzeczy-
wistym i na natychmiastową reak-
cję w trakcie leczenia. Pozwala to 
bardzo precyzyjnie ocenić spo-
dziewaną reakcję na zastosowa-
ne leczenie i  zaplanować kolejne 
kroki terapeutyczne. Radioterapia 
nigdy wcześniej nie oferowała ta-
kich możliwości technicznych.

CZY TA INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA JEST JUŻ 
DOSTĘPNA DLA POLSKICH 
PACJENTÓW? 
Obecnie jest 91 klinicznie wy-
korzystywanych systemów Icon 
w  ośrodkach onkologicznych 
i neurochirurgicznych na świecie, 
gdzie leczonych jest wiele tysię-
cy pacjentów. W Polsce pacjenci 
mają do dyspozycji dwa systemy 
Leksell Gamma Knife. Niestety, 
póki co żaden polski ośrodek nie 
posiada systemu Leksell Gamma 
Knife Icon, ale mam nadzieję, że 
to kwestia czasu.

Wywiad 
z Tomaszem Iwanickim
Dyrektorem handlowym  

Elekta Sp. z o.o.

„Rozwój medycyny, w tym 
precyzyjna radioterapia, 
sprawia, że coraz częściej 
nowotwory z chorób 
śmiertelnych zmieniają się 
w choroby przewlekłe”



tERAPIA

12

Szanowni Państwo, w poprzednim numerze pisałam o tym, że nawet do 90% 
zachorowań na nowotwory złośliwe w populacjach zachodnich można przypisać 

czynnikom środowiskowym, rozumianym w szerokim sensie jako nawyki 
żywieniowe i zachowania społeczno-kulturowe oraz, że połowie obecnych 

zachorowań na nowotwory złośliwe można by zapobiec poprzez zdrowy styl życia.

NIE PAL!
Szanowni Państwo, w poprzednim nu-
merze pisałam o  tym, że nawet do 
90% zachorowań na nowotwory zło-
śliwe w  populacjach zachodnich moż-
na przypisać czynnikom środowisko-
wym, rozumianym w  szerokim sensie 
jako nawyki żywieniowe i  zachowania 
społeczno-kulturowe oraz, że połowie 
obecnych zachorowań na nowotwo-
ry złośliwe można by zapobiec poprzez 
zdrowy styl życia.

Zgodnie z  obietnicą, od obecnego 
numeru rozpoczynam więc cykl felieto-
nów, w  których przedstawię Państwu 
12. zaleceń Europejskiego Kodeksu 
Walki z Rakiem. 

Pierwsze zalecenie brzmi: „Nie pal. 
Nie używaj tytoniu w żadnej postaci!”

PALENIE TO CHOROBA PRZE-
WLEKŁA
Nie wszyscy wiedzą, ze palenie tyto-
niu jest uznane za chorobę przewlekłą, 
która w Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych została opisana pod kodem 
F17. Chociaż udało się w naszym kra-
ju zahamować wzrost odsetka codzien-
nych palaczy (w  latach 90. ubiegłego 
wieku codziennie paliło 51% Polaków 
i 25 % Polek), palenie tytoniu nadal jest 
powszechne, bo jak wynika z  badań 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
w 2015 roku codziennie paliło 24% Po-
laków (tj. 31% mężczyzn i 18% kobiet!). 

CHARAKTERYSTYKA  
PALĄCYCH
Większość osób codziennie palących 
mieszka na wsi i  w  małych miastach, 

najczęściej są to osoby z  wykształce-
niem podstawowym lub zasadniczym 
zawodowym. Pali 55% bezrobotnych 
i 42% osób źle oceniających swój sta-
tus materialny. Palimy dużo (mężczyźni 
średnio 20. papierosów dziennie, kobie-
ty 15.), długo (średnio 20. lat) i rozpoczy-
namy wcześnie palenie (17% chłopców 
i 9% dziewcząt deklaruje próby palenia 
tytoniu od 11. roku życia). Około 50% 

NIE PAL!

W dymie tytoniowym zawartych jest ponad 4 tysiące związków chemicznych, w tym 70. 
rakotwórczych (np.: Nafyloamina, Piren, Kadm, Benzopiren, Chlorek winylu, Toluidyna, 
Uretan, Dibenzoakrydyna, Polon-210).  

Związek palenia z rakiem 
Choć zdecydowana większość Polaków wie, że palenie tytoniu wywołuje raka płuc (96%), a 
rzucenie palenia może ustrzec przed tym nowotworem (87%), niestety zaledwie 67% ma 
świadomość, że równie szkodliwe jest bierne palenie oraz, że udowodniono związek palenia z 
ryzykiem zachorowania w przypadku aż 15 nowotworów złośliwych tj.: 

 

Czy warto rzucić palenie? 
Zawsze warto!!! A jeszcze lepiej nigdy nie zaczynać. Trzeba mieć świadomość, że chociaż 
pierwsze pozytywne efekty rzucenia dostrzeżemy już po miesiącu od rzucenia; to dopiero w 
10. lat po rzuceniu palenia ryzyko zgonu z powodu raka płuca będzie o połowę mniejsze niż u 
palacza! 

palaczy posiada symptomy uzależnie-
nia od tytoniu, a  15% uzależnionych 
jest biologicznie od nikotyny. Związa-
ne z paleniem objawy chorobowe i zgo-
ny występują zwykle po długim okresie 
bezobjawowym. 

SKUTEK PALENIA
Skala i  niekorzystne wzory palenia 
w  Polsce doprowadziły do epidemii 
chorób odtytoniowych i pogorszenia się 
stanu zdrowia społeczeństwa. Umieral-
ność Polaków w średnim wieku na no-
wotwory płuca (chorobę, w  której aż 
90% czynników ryzyka stanowi palenie 

 

Pułapka e-papierosa 
Część palaczy zamiast rzucić palenie, zamienia tradycyjne papierosy na e-papierosa. Choć 
szkodliwość e-papierosów jest zdecydowanie niższa, warto pamiętać, że w e-papierosach do 
rozpuszczania nikotyny używa się dwóch substancji: gliceryny i propylenu glikolowego. 
Podgrzewanie ich do wysokich temperatur powoduje rozpad na dwa rakotwórcze związki 
karbonylowe: formaldehyd i acetaldehyd. 

Stopień uzależnienia 
Dla czytelników, którzy palą i chcieliby sprawdzić swój stopień uzależnienia od tytoniu - 
poniżej załączam test uzależnienia od tytoniu wg Fagerströma a dla chcących rzucić palenie 
test motywacji do zaprzestania palenia tytoniu. 
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Rzuć palenie z NFZ 
Wszystkim chcącym rzucić palenie przypominam, że w całym kraju Narodowy Fundusz 
Zdrowia finansuje świadczenia w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych 
(adresy świadczeniodawców uzyskacie Państwo pod numerem infolinii NFZ: 800 392 976 oraz 
pod adresem: www.nfz.gov.pl w zakładce: „Gdzie się leczyć?”). 

dr n. med. A. Dyzmann-Sroka 
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów 

Wielkopolskie Centrum Onkologii

czynne i/lub bierne) jest na jednym z najwyższych poziomów 
na świecie. Wśród mężczyzn w wieku 35-69 lat około:
•   60% zgonów na nowotwory złośliwe, 
•   40% zgonów na choroby układu krążenia, 
•   70% zgonów na schorzenia układu oddechowego,
•   20% zgonów na inne schorzenia (np. układu pokarmowego) 

jest związana z paleniem tytoniu. 

Łącznie, palenie jest przyczyną około 40% przedwcze-
snych zgonów w populacji mężczyzn, a każdego roku z po-
wodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie około 
50 tys. Polaków. 

GROŹNY DYM TYTONIOWY
W dymie tytoniowym zawartych jest ponad 4 tysiące związ-
ków chemicznych, w tym 70. rakotwórczych (np.: Naftyloami-
na, Piren, Kadm, Benzopiren, Chlorek winylu, Toluidyna, Ure-
tan, Dibenzoakrydyna, Polon-210). 

ZWIĄZEK PALENIA Z RAKIEM
Choć zdecydowana większość Polaków wie, że palenie ty-
toniu wywołuje raka płuc (96%), a  rzucenie palenia może 
ustrzec przed tym nowotworem (87%), niestety zaledwie 67% 
ma świadomość, że równie szkodliwe jest bierne palenie oraz, 
że udowodniono związek palenia z  ryzykiem zachorowania 
w przypadku aż 15 nowotworów złośliwych tj.:
 
CZY WARTO RZUCIĆ PALENIE?
Zawsze warto!!! A  jeszcze lepiej nigdy nie zaczynać. Trzeba 
mieć świadomość, że chociaż pierwsze pozytywne efekty 
rzucenia dostrzeżemy już po miesiącu od rzucenia; to dopie-
ro w 10. lat po rzuceniu palenia ryzyko zgonu z powodu raka 
płuca będzie o połowę mniejsze niż u palacza!

PUŁAPKA E-PAPIEROSA
Część palaczy zamiast rzucić palenie, zamienia trady-
cyjne papierosy na e-papierosa. Choć szkodliwość e-
-papierosów jest zdecydowanie niższa, warto pamiętać, 
że w  e-papierosach do rozpuszczania nikotyny używa 
się dwóch substancji: gliceryny i  propylenu glikolowe-
go. Podgrzewanie ich do wysokich temperatur powodu-
je rozpad na dwa rakotwórcze związki karbonylowe: for-
maldehyd i acetaldehyd.

STOPIEŃ UZALEŻNIENIA
Dla czytelników, którzy palą i chcieliby sprawdzić swój sto-
pień uzależnienia od tytoniu – poniżej załączam test uzależnie-
nia od tytoniu wg Fagerströma a dla chcących rzucić palenie 
test motywacji do zaprzestania palenia tytoniu.
 
RZUĆ PALENIE Z NFZ
Wszystkim chcącym rzucić palenie przypominam, że w ca-
łym kraju Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia 
w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (ad-
resy świadczeniodawców uzyskacie Państwo pod numerem 
infolinii NFZ: 800 392 976 oraz pod adresem: www.nfz.gov.pl 
w zakładce: „Gdzie się leczyć?”).

dr n. med. A. Dyzmann-Sroka
Kierownik Zakładu Epidemiologii  

i Profilaktyki Nowotworów
Wielkopolskie Centrum Onkologii
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Leczenie nowotworu ma skutki uboczne i wpływa negatywnie na cały organizm.  
W wyniku terapii antynowotworowej spustoszeniem może być objęta cała jama 

ustna – zarówno uzębienie, jak i błona śluzowa. 
O tym jak terapia onkologiczna wpłynie na jamę ustną przede wszystkim decyduje 
jej stan w momencie rozpoczęcia chemio lub radioterapii oraz systematyczność  

i jakość codziennych zabiegów higienicznych. 

NASTĘPSTWA 
CHEMIOTERAPII
Chemioterapia skutkuje ograni-
czoną produkcją śliny, utrzymu-
jącą się nawet wiele lat po tera-
pii, zaostrzeniem stanu zapalnego 
dziąseł, ryzykiem infekcji grzybi-
czej lub opryszczki. 

Najbardziej jednak uciążliwe 
i  niebezpieczne jest uogólnione 

zapalenie błony śluzowej jamy ust-
nej, zwane „mucositis”. Sprawia 
ono duży ból, nawet przy najmniej-
szym ruchu języka, połykaniu śliny 
lub mówieniu. W  jamie ustnej po-
jawiają się nadżerki i owrzodzenia, 
które uniemożliwiają spożywanie 
pokarmów. Drobne ranki stają się 
wrotami penetracji groźnych dla 
osłabionego organizmu drobno-

PRZYGOTOWANIE STOMATOLOGICZNE 
DO TERAPII ONKOLOGICZNEJ

ustrojów. Przypadłość ta, dotyczy 
nawet do 80% pacjentów. Niestety 
brakuje ustalonych, skutecznych 
zasad postępowania terapeutycz-
nego. Co więcej, bardzo często 
obecny w  jamie ustnej przewlekły 
proces zapalny może zniweczyć 
sukces terapeutyczny. Dotyczy 
to zwłaszcza pacjentów po prze-
szczepie szpiku.
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Aktualnie obowiązujące zasady higieny jamy ustnej:

•   dwukrotne w ciągu dnia szczotkowanie zębów,

•   po porannym szczotkowaniu (po śniadaniu) wstrzymanie się od 

jedzenia i picia przez dwie godziny,

•   po wieczornym szczotkowaniu obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

posiłków (do picia dozwolona jest wyłącznie woda),

•   używanie miękkiej szczoteczki do zębów (wymienianej co około  

3 miesiące),

•   stosowanie pasty do zębów z zawartością fluoru,

•   wypłukanie z jamy ustnej resztek pasty do zębów niewielkim łykiem 

wody,

•   do oczyszczenia przestrzeni międzyzębowych wskazane są nici 

dentystyczne lub specjalne szczoteczki,

•   zalecane są płyny do płukania jamy ustnej bez zawartości alkoholu.

NASTĘPSTWA 
RADIOTERAPII
Naświetlanie natomiast promienia-
mi rtg, szczególnie okolicy szyi lub 
głowy, dodatkowo niesie ze so-
bą ryzyko całkowitego zniszcze-
nia gruczołów ślinowych (doży-
wotnie wysuszenie jamy ustnej ze 
wszystkimi konsekwencjami), utra-
ty nawet całego uzębienia na sku-
tek „popromiennej próchnicy” lub 
martwicy kości (objawiającej się 
długo po terapii).

TERAPIA 
STOMATOLOGICZNA

Najlepiej rozpocząć od umó-
wienia wizyty u stomatologa, któ-
ry przeprowadzi konieczne lecze-
nie, przekaże informacje na temat 
higieny jamy ustnej (właściwej 
dla trwania chemio lub radiotera-
pii), podpowie jak postępować, by 
skutki uboczne leczenia doskwie-
rały w jak najmniejszym stopniu. 

Niestety wiele z  wymienionych 
problemów jest nie do uniknięcia. 
Można jednak złagodzić objawy 
dzięki wczesnej diagnostyce i efek-
tywnej, stomatologicznej terapii.

Problemom z jamą ustną sprzy-
jają: 
•    zaniedbane uzębienie (pozosta-

wione korzenie zębów, nie leczo-
na próchnica), 

•    złogi kamienia i  stan zapalny 
dziąseł, 

•    nie dopasowane, użytkowane 
przez wiele lat protezy, 

•    brak codziennej, prawidłowej  
higieny.

PLAN WIZYTY
Już na pierwsze spotkanie ze 

stomatologiem warto przyjść z wy-
konanym zdjęciem rtg panoramicz-
nym, które wskaże, czy nie ma 
obecnego na przykład pozosta-
wionego przed laty korzenia zęba 
lub przy którymś z  korzeni zębów 
nie toczy się proces zapalny. Brak 
bólu zębów nie oznacza, że wokół 
ich korzeni tkanki są zdrowe. 

Bardzo ważną informacją dla 
stomatologa jest aktualny stan pa-
cjenta i  planowane leczenie. Po-
nadto nieodzowny jest spis zaży-
wanych przez pacjenta na stałe 
leków, w  związku z  innymi, towa-
rzyszącymi chorobami ogólnymi 
(np. na nadciśnienie, miażdżycę, 
zwyrodnienie stawów i inne).

KONIECZNE ZABIEGI
Wszystkie ogniska zapalne 

obecne w  kości szczęki i  żuchwy 
muszą być przed terapią onkolo-
giczną wyeliminowane. 

Jeśli prowadzący lekarz onkolog 
przygotuje skierowanie, w  którym 
stwierdzi, że stan pacjenta pozwa-
la na przeprowadzenie zabiegów 
chirurgicznych, już podczas pierw-
szej wizyty u  stomatologa można 

przystąpić do usunięcia zębów, 
czy zatrzymanych korzeni. Planu-
jąc każdy zabieg chirurgiczny, na-
leży uwzględnić czas niezbędny 
na wygojenie ran. Zabiegi usunię-
cia zębów muszą być wykonane 
co najmniej na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem naświetlań promie-
niami rtg i jeden tydzień przed po-
daniem chemii. 

LECZENIE I PROTETYKA
Po wykonanych przez stoma-

tologa zabiegach chirurgicznych, 
czas potrzebny na gojenie się ran, 
należy wykorzystać na leczenie 
próchnicy zębów oraz stanu zapal-
nego dziąseł (po wcześniej usunię-
tych złogach kamienia). Konieczna 
jest także intensywna profilakty-
ka fluorowa, by zmniejszyć ryzy-
ko próchnicy. Ograniczenia w pro-
dukcji śliny (po podaniu chemii 
i  naświetlaniu promieniami rtg) 
może szybko doprowadzić do cał-
kowitej destrukcji zdrowego uzę-
bienia. Wskazane są wielokrotne 
jonoforezy fluorowe, pokrywanie 
zębów lakierami fluorowymi.

Ważne jest też wykonanie no-
wych protez lub jeśli nie jest to 
możliwe przynajmniej podściele-
nie (potocznie zwanym uszczelnie-
niem) protez aktualnie używanych. 

PROFILAKTYKA
Zabiegi wykonane przez stoma-

tologa nie przyniosą długotrwałych 
efektów, jeśli nie będzie absolutnej 
dyscypliny podczas codziennej hi-
gieny jamy ustnej. Tylko od niej tak 
naprawdę zależy na ile skutki radio 
i  chemioterapii dadzą się we zna-
ki pacjentowi i  będą miały wpływ 
na całą jamę ustną, nawet już po 
zakończeniu terapii onkologicznej.

Tematem kolejnych artykułów 
będzie: higiena jamy ustnej, dbanie 
o uzębienie, dziąsła oraz ruchome 
uzupełnienia protetyczne.

Dr n. med. Agnieszka A. Pawlik, 
stomatolog, paradontolog.

www.agnieszkapawlik.pl
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Na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia onkologicznego zbyt rzadko 
dba się o stan odżywienia chorego na nowotwór. Tymczasem dobra kondycja 

pacjenta ma kluczowe znaczenie w sukcesie terapeutycznym. 

Wszystkie składniki od-
żywcze: białko, cukry, 
tłuszcze, witaminy, mi-

nerały, pierwiastki śladowe i woda 
są niezbędne do życia oraz walki 
z chorobą. Na skutek niedożywie-
nia częściej występują powikłania 
leczenia, a  ich przebieg jest cięż-
szy. Zła dieta, w konsekwencji nie-
doborów niektórych składników 
opóźnia gojenie się ran, rekonwa-
lescencję i powrót do sprawności. 
Nieleczone postępujące niedoży-
wienie prowadzi do śmierci. 

NIEDOŻYWIENIE W ONKOLOGII 

Zawsze priorytetem powinno 
być najszybsze podjęcie lecze-
nia pacjenta ze zdiagnozowaną 
chorobą nowotworową. Jednak 
w  ferworze walki o  życie cza-
sem nie zauważa się, że chory 
chudnie. Niestety wciąż panują 
niebezpieczne dla życia pacjen-
tów onkologicznych przesądy, 
że spadek masy ciała łączy się 
nierozerwalnie z  chorobą nowo-
tworową. Twierdzi się wręcz, że 
chudnięciu nie można zaradzić, 
a  nawet nie należy mu przeciw-

działać. Nawet wśród pracowni-
ków służby zdrowia pokutuje fa-
talne w skutkach przekonanie, że 
„karmiąc chorego, karmimy ra-
ka”. Zabrania się niedożywionym 
pacjentom przyjmować witami-
ny i  odżywki – chociaż zgodnie 
z  wiedzą medyczną są chorym 
nieodzowne.

ZAGROŻENI 
NIEDOŻYWIENIEM
U  31-87% pacjentów, na wiele 
miesięcy przed diagnozą, choro-
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Przyczyny niedożywienia:

•  głodzenie w przebiegu 

ciężkiej choroby,

•  choroba nowotworowa 

i jej leczenie (radioterapia, 

chemioterapia,

•  leczenie operacyjne, terapia 

paliatywna,

•  choroby przewodu 

pokarmowego (choroba 

wrzodowa, stany po resekcji 

żołądka, choroby trzustki, 

przewlekłe zapalenia jelit),

•  choroby neurologiczne 

z zaburzeniami połykania,

•  przewlekłe choroby płuc 

i układu krążenia,

•  stany po ciężkich zabiegach 

operacyjnych,

•  psychogenne zaburzenia 

odżywienia,

•  ubytki uzębienia i zapalenia 

dziąseł powodujące 

problemy z gryzieniem,

•  przewlekłe choroby nerek, 

dializoterapia,

•  AIDS,

•  osłabienie apetytu wywołane 

lekami, 

•  nadmierne zażywanie leków. 

Objawy niedożywienia:

•  osłabienie, 

•  zmęczenie, 

•  utraty sił, 

•  zanik mięśni, 

•  zwiększona skłonności do 

zakażeń,

•  trudne gojenie ran,

•  niedokrwistość.

ba nowotworowa doprowadza do 
niezamierzonej utraty masy cia-
ła. Dodatkowo wielu chorych na-
dal chudnie w  trakcie leczenia. 
W  efekcie u  znacznej części pa-
cjentów rozwija się zespół wy-
niszczenia.

Chorzy onkologicznie są szcze-
gólnie narażeni na niedożywienie, 
przy czym nowotwór nie musi być 
jego jedynym powodem. Często 
współistnieje wiele innych scho-
rzeń, które mogą się przyczyniać 
do pogorszenia stanu odżywienia.

CZYM JEST
NIEDOŻYWIENIE?
Niedożywienie to stan, w  któ-
rym na skutek głodzenia czło-
wiek przyjmuje mniej pożywienia, 

niż potrzebuje do prawidłowego 
funkcjonowania w danej sytuacji. 

PRZYCZYNY NIEDOŻYWIENIA
Niedożywienie pojawia się, gdy 
człowiek traci substancje odżyw-
cze z  wymiotami i  biegunkami. 
Może również wystąpić, gdy cho-
roba powoduje zwiększone zapo-
trzebowanie na składniki poży-
wienia, a pacjent nie jest w stanie 
zjeść tyle, ile powinien.

W  zaawansowanej chorobie 
nowotworowej często występu-
je specyficzny typ niedożywienia 
– zespół wyniszczenia nowotwo-
rowego (kacheksji nowotworo-
wej). Do wyniszczenia dochodzi 
na skutek zwiększonego zapo-
trzebowaniem na energię i  sub-
stancje odżywcze ze strony or-
ganizmu pacjenta oraz samego 
nowotworu. Do wyniszczenia 
przyczyniają się również substan-
cje zapalne produkowane przez 
nowotwór oraz znaczne zmniej-
szenie racji żywieniowych. Do te-
go dochodzą zwiększone straty 
z  powodu wymiotów, biegunki, 
gorączki i odczuwanego bólu.

ZABURZENIA APETYTU
Chorobie nowotworowej na róż-
nych etapach leczenia towa-
rzyszy utrata apetytu, uczucie 
wczesnej sytości, jadłowstręt 
i  nietolerancja niektórych pokar-
mów. Problemy z  jedzeniem po-
głębiają stany depresyjne.

Chorzy na nowotwór zaspoka-
jają apetyt bardzo małymi por-
cjami pożywienia. Wynika to 
ze zmian w  odczuwaniu smaku 
i  zapachu. W  rezultacie uciążli-
wych wymiotów chorym doku-
cza odczucie goryczy i  suchości 
w ustach. Objawy te są skutkiem 
ubocznym leczenia choroby no-
wotworowej – chemioterapii, ra-
dioterapii oraz stosowanych le-
ków przeciwbólowych.

W przypadkach gdy chory mo-
że jeść, ale ogranicza jedzenie 
z powodu upośledzenia zmysłów 

smaku i  powonienia, ważne jest 
zastosowanie odpowiedniego ja-
dłospisu i  odżywek (doustnych 
diet przemysłowych) oraz leków.

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI 
JEDZENIA
Nowotwory występujące w  jamie 
ustnej, przełyku, żołądku, wątro-
bie i  trzustce mogą w  różnych 
stadiach uniemożliwić lub znacz-
nie pogorszyć połykanie pokar-
mu. W  takim przypadku można 
zastosować żywienie dojelitowe 
(enteralne). Specjalnie przygoto-
waną dietę przemysłową poda-
je się do zgłębników lub gastro-
stomii umieszczonych w  dolnym 
odcinku przewodu pokarmowego 
z pominięciem organów dotknię-
tych rakiem. W  przypadku gdy 
nie można zastosować dojelitowo 
diety przemysłowej, stosuje się 
żywienie pozajelitowe (parente-
ralne). Są to (podobnie jak doust-
na suplementacja pokarmowa) 
specjalistyczne formy odżywia-
nia chorego, którymi zajmuje się 
osobna dziedzina medycyny – ży-
wienie kliniczne.

Zasady stosowania odżywek 
oraz rodzaje żywienia klinicznego 
zostaną omówione w  kolejnych 
artykułach.

dr n. med. Anna Zmarzły
specjalista  

żywienia klinicznego,  
dietetyki medycznej,  

leczenia żywieniowego  
i chorób wewnętrznych

http://www.zywienie.org.pl/
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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 
rokowania 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.

tów onkologicznych jest wyso-
kokaloryczna i  wysokobiałkowa 
dieta, oparta o  pełnowartościo-
we i  łatwostrawne białko. Niezwy-
kle istotna jest też suplementacja 
przeciwutleniaczy, w  tym cynku. 
Najlepszym i  najczęściej zaleca-
nym rozwiązaniem jest stosowanie 
specjalistycznych diet przemysło-
wych, które z  niewielkiej objęto-
ści zawierają skumulowaną porcję 
składników odżywczych. Jednak-
że ze względu na towarzyszące 

SPECYFIKA ŻYWIENIA 
PACJENTA 
ONKOLOGICZNEGO
Spośród pacjentów odbywających 
pierwszą wizytę w  poradni 51% 
jest niedożywionych, 9% otyłych, 
43% ma wysokie ryzyko żywie-
niowe, a  u  40% występuje jadło-
wstręt psychiczny. Anoreksja, czyli 
jadłowstręt psychiczny, to nie tyl-
ko utrata apetytu, ale też wczesna 
sytość, zmiany w percepcji węchu 
i smaku, awersja do mięsa i słod-
kości oraz przewlekłe nudności. 
Bardzo istotnym problemem jest 
to, że smaki, które były dobrze to-
lerowane przed leczeniem, mogą 
już nie być tolerowane w jego trak-
cie. Dotyczy to zarówno naturalne-
go pożywienia, jak i  tradycyjnych, 
smakowych ONS. 

ZABURZENIA SMAKU
Zaburzenia percepcji smaków 
w  trakcie chemioterapii dotyczą 
50% chorych i prowadzą do dobo-
wego deficytu, który średnio wyno-
si 500 kcal, w tym 30g białka. Elek-
trogustometria ujawnia uszkodzenia 
przewodnictwa we wszystkich 3 
nerwach zaangażowanych w  per-
cepcję smaku: twarzowego, gardło-
wo-językowego i skalistego.

Efektem tego jest neuropatia 
obwodowa i/lub centralna, któ-
ra odpowiada za zaburzenia per-

cepcji smaku. Te z  kolei współ-
istnieją z niskim stężeniem cynku 
w  surowicy, ponieważ cynk, jest 
kofaktorem (niebiałkowy skład-
nik niezbędny do katalitycznej 
aktywności wielu enzymów i  ich 
prawidłowego funkcjonowania) 
dla błonowej fosfatazy alkalicznej 
kubków smakowych. 

ZALECENIA DIETETYCZNE
Jednym z  podstawowych za-

leceń dietetycznych dla pacjen-

IMMAX® – PIERWSZY CAŁKOWICIE 
BEZSMAKOWY PREPARAT ŻYWIENIA MEDYCZNEGO

 

Zalecenia dietetyczne 
Jednym z podstawowych zaleceń dietetycznych dla pacjentów onkologicznych jest 
wysokokaloryczna i wysokobiałkowa dieta, oparta o pełnowartościowe i łatwostrawne białko. 
Niezwykle istotna jest też suplementacja przeciwutleniaczy, w tym cynku. Najlepszym i 
najczęściej zalecanym rozwiązaniem jest stosowanie specjalistycznych diet przemysłowych, 
które z niewielkiej objętości zawierają skumulowaną porcję składników odżywczych.  
Jednakże ze względu na towarzyszące chorym onkologicznym powikłania, jak jadłowstręt i 
zaburzenia smaku, dostępne na rynku smakowe diety doustne często nie są akceptowane 
przez pacjentów i tym samym nie są spożywane w zalecanej objętości, co negatywnie 
wpływa na przebieg leczenia i rokowania chorych.  Rozwiązaniem tego problemu jest Immax. 

Zalety IMMAX 
1. Całkowity brak smaku. Dieta w proszku przeznaczona specjalnie dla pacjentów 

onkologicznych, w tym z kacheksją nowotworową. Immax nie wpływa na smak 
pożywienia, można go więc dodawać do potraw słodkich, słonych, zup i napojów, a 
nawet do wody(!). Umożliwia to przyjmowanie niezbędnych składników odżywczych 
przez pacjentów z jadłowstrętem, zaburzeniami smaku i zapachu oraz z innymi 
powikłaniami leczenia przeciwnowotworowego.  
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chorym onkologicznym powikła-
nia, jak jadłowstręt i  zaburzenia 
smaku, dostępne na rynku smako-
we diety doustne często nie są ak-
ceptowane przez pacjentów i  tym 
samym nie są spożywane w  za-
lecanej objętości, co negatywnie 
wpływa na przebieg leczenia i  ro-
kowania chorych. Rozwiązaniem 
tego problemu jest Immax.

ZALETY IMMAX
1.  Całkowity brak smaku. Dieta 

w  proszku przeznaczona spe-
cjalnie dla pacjentów onkolo-
gicznych, w tym z kacheksją no-
wotworową. 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  jadłowstrętem, za-
burzeniami smaku i  zapachu 
oraz z  innymi powikłaniami le-
czenia przeciwnowotworowego. 

2.  Białko. Immax jest źródłem ła-
twostrawnego białka serwatko-
wego. Zalecana dzienna porcja 
IMMAX dostarcza aż 40 g białka, 
w  tym 60% izolowanego białka 
serwatki białka, 23% skoncen-
trowanego białka serwatki, 17% 
L-leucyny (7,2 g). Białko serwat-
kowe zapewnia lepsze trawienie 
i  wchłanianie (najszybsze źró-
dło białka), lepsze opróżnianie 
żołądka, wyższy poziom krążą-
cych aminokwasów oraz lepszą 
retencję azotu. 

3.  Cynk. IMMAX jest też bogaty 
w  witaminy i  składniki mineral-
ne – zawiera dużą dawkę cynku. 
Zalecana dzienna porcja IMMAX 
zapewnia 100% RDA dla cynku, 
który ma funkcję katalityczną 
lub strukturalną. Jego niedobór 
może powodować zmniejszoną 
anhydrozę węglanową, zaburze-
nia smaku (hipogeuzję), ksero-
stomię (6,7), a  także prowadzić 
do atrofii grasicy, limfopenii, 
zmniejszenia mitozy immuno-

globulin, uszkodzeń przewodu 
pokarmowego i  dróg oddecho-
wych oraz do stresu oksydacyj-
nego związanego z  rozwojem 
procesu rakotwórczego. Cynk 
jest też niezbędny do prawi-
dłowego funkcjonowania ukła-
du immunologicznego. Zaleca-
na dzienna porcja IMMAXU (18 
miarek=15,4 g) zapewnia dodat-
kowe 630 kcal. 

BADANIA 
POTWIERDZAJĄCE
SKUTECZNOŚĆ IMMAX
W Journal Onncology opublikowa-
no badanie, którego celem była 
ocena wpływ wyspecjalizowane-
go ONS na procent beztłuszczo-
wej masy (% FFM) pacjentów le-
czonych z  powodu raka, sprzed 
wyniszczenia chemoterapią. 

W badaniu udział wzięli pacjen-
ci, którzy otrzymali co najmniej 
2 cykle chemioterapii /chemio-
radioterapii w  leczeniu neoadiu-
wantowym, adiuwantowym lub 
paliatywnym i  sklasyfikowani ja-
ko prekachektyczni (PC) (kryteria 
ESPEN). Zostali losowo przypisa-
ni do dwóch grup. W  pierwszej 
grupie suplementacyjnej (SG) 
otrzymywali wysokobiałkowy 
preparat żywienia medycznego 
(ONS), wzbogacony o  L-leucynę 
(Immax®, Prodiet Clinical Nutri-
tion) + poradnictwo żywieniowe 
(NC). W  drugiej grupie – kon-
trolnej (CG) – pacjenci otrzyma-
li samo poradnictwo żywieniowe 
(NC). Wykazano, że zastosowa-
nie specjalistycznego ONS wzbo-
gaconego o L-leucynę w badanej 
populacji okazało się skuteczne 
w utrzymaniu beztłuszczowej ma-
sy u pacjentów podczas leczenia 
onkologicznego oraz zwiększy-
ło spożycie kalorii i białka nawet 
przy izokalorycznym protokole in-
terwencji między dwiema grupa-
mi. Procentowy przyrost FFM był 
znacząco wyższy w  grupie SG, 
podkreślając znaczenie włącze-
nia specjalistycznego wysoko-

proteinowego preparatu żywienia 
medycznego ONS w  interwencji 
żywieniowej chorych na raka.

Wsparcie finansowe: 
Nutripharma Sp. z o.o., 

Prodiet Clinical Nutrition
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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


