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JAK PANDEMIA ZMIENIŁA 
LECZENIE ONKOLOGICZNE 

Chorzy na raka muszą szczególnie chronić się przed koronawirusem,  
ale jednocześnie nie powinni przerywać leczenia 

KATARZYNA STASZAK 

C horzy onkologicznie nie pozostali 
bez opieki. Szpitale wykonują zabie-
gi planowe u osób, co do których nie 

ma podejrzenia zakażenia koronawiru-
sem. Lekarze starają się dostosować le-
czenie do obecnej sytuacji. Gdy to moż-
liwe, zamiast wlewów podawane są leki 
doustne. W niektórych szpitalach zmie-
nił się protokół stosowania radioterapii 
– stosowane są wyższe dzienne dawki 
frakcyjne, za to całkowity czas lecze-
nia jest krótszy. Szpitale nie przyjmują 
pacjentów nieumówionych na konsul-
tacje, nie wpuszczają osób z infekcjami. 
Obowiązuje zakaz przychodzenia z oso-
bą towarzyszącą. Oto, co o obecnym 

leczeniu powiedzieli nam lekarze z Na-
rodowego Instytutu Onkologii  Pań-
stwowego Instytutu Badawczego im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

OPERACJE Z MINIMALNYM 
RYZYKIEM 
Prof. Andrzej Rutkowski, naczelny 
specjalista chirurg Narodowego Insty-
tutu Onkologii 
– Staramy się realizować plan zabiegów 
ze wskazań onkologicznych. W porów-
naniu z początkowym okresem pan-
demii, mamy jednak znacząco większą 
liczbę zakażeń, konieczne było więc 
wprowadzenie pewnych zmian. 

W dniu planowanego przyjęcia na 
operację pacjenci przy wejściu do szpi-
tala mają mierzoną temperaturę, prze-
chodzą wywiad epidemiologiczny (py-
tania o ewentualne objawy choroby, 
kontakt z osobą zakażoną) i poddawani 
są testowi w kierunku zakażenia COVID. 
Pozwala to na wykrycie zdecydowanej 
większości chorych zakażonych i bez-
objawowych. Chodzi o to, aby zminima-
lizować ryzyko wprowadzenia na oddział 
chorego, który mógłby się stać źródłem 
skażenia tego oddziału. 

Niestety, nawet przesiewowe wy-
konywanie testów w dniu przyjęcia do 
szpitala nie wyklucza sytuacji, w której 
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NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY W POLSCE 

c Najczęściej występującymi nowotworami u mężczyzn są nowotwory płuca 
stanowiące około jednej piątej zachorowań na raka;

c w dalszej kolejności znajduje się rak gruczołu krokowego (13 proc.);
c rak jelita grubego (12 proc.);
c rak pęcherza moczowego (7 proc.).
Wśród dziesięciu najczęstszych nowotworów u mężczyzn znajdują się 
również nowotwory żołądka, nerki, krtani, białaczki i chłoniaki.

c Wśród kobiet na pierwszym miejscu jest rak piersi stanowiący ponad 
jedną piątą zachorowań na nowotwory;

c na drugim nowotwory jelita grubego (10 proc.);
c trzecie miejsce zajmuje rak płuca (9 proc.);
c w dalszej kolejności występują nowotwory trzonu macicy (7 proc.);
c jajnika (5 proc.);
c szyjki macicy, nerki, żołądka i tarczycy. 

na oddział chirurgiczny trafi  chory za-
każony. Wynika to z tego, że test może 
być fałszywie ujemny, jeśli do zakażenia 
doszło w okresie ostatnich godzin (np. 
w drodze do szpitala lub w przeddzień 
przyjęcia na oddział). 

Jeśli wynik testu okaże się dodatni, 
planowa operacja zostaje odroczona. Po-
za ryzykiem epidemiologicznym istnieją 
dane naukowe wskazujące na znacząco 
większe ryzyko powikłań w okresie po-
operacyjnym u pacjentów z aktywnym 
zakażeniem COVID (choć w momencie 
operacji zakażenie było bezobjawowe). 

Znaczący wzrost liczby zakażeń zmu-
sza nas również do tego, aby w ramach 
szpitala, wszędzie, gdzie to tylko moż-
liwe, wydzielić odpowiednio przygoto-
wane oddziały, które mogą opiekować 
się zakażonymi COVID chorymi, którzy 
wymagają pilnych zabiegów onkologicz-
nych. Tu też leczeni są pacjenci, u któ-
rych zakażenie zostało wykryte już po 
przyjęciu do szpitala albo po operacji. 

Jeśli szpital musi wprowadzić zmiany 
w planie operacji, to przede wszystkim 
wstrzymywane są operacje rekonstruk-
cyjne (np. piersi), gdyż musimy najpierw 
zapewnić leczenie osobom z czynną cho-
robą nowotworową. 

Same operacje w czasie pandemii 
się nie zmieniły. Wyjątkiem jest sytu-
acja, kiedy trzeba operować chorego 

z pozytywnym wynikiem testu na CO-
VID. Wówczas zabieg wykonywany jest 
w wyznaczonym do tego celu bloku 
operacyjnym, a cały zespół operacyjny 
(anestezjolog, chirurdzy, pielęgniarki 
anestetyczne, instrumentariuszki, sa-
nitariusze) jest wyposażany w środki 
ochrony. 

CHEMIOTERAPIA POD ZDALNYM 
NADZOREM 
Prof. Lucjan Wyrwicz, kierownik Kli-
niki Onkologii i Radioterapii
– Gdy to możliwe, onkolog zastępuje 
wizytę pacjenta telekonsultacją. Może-
my wydać elektroniczne skierowanie 
na badanie krwi, które pacjent robi 
blisko domu i przesyła nam wyniki. 
Potem w umówionym terminie lekarz 
dzwoni do pacjenta. Receptę pacjent 
dostaje elektronicznie. U części cho-
rych można zastąpić wlewy chemio-
terapii schematami leczenia opartymi 
na lekach doustnych. Wtedy możliwe 
jest leczenie w domu. Aktualne regu-
lacje prawne pozwalają na wydawanie 
doustnych leków onkologicznych na 
dłuższy czas niż jeden cykl leczenia. 
Wówczas w terminie rozpoczęcia ko-
lejnego opakowania leku konsultuje-
my pacjenta telefonicznie, a badania 
krwi pacjent wykonuje blisko miejsca 
zamieszkania. Niestety, duża grupa pa-

cjentów nie uniknie wizyty w szpitalu. 
Ale i tu są zmiany - np. jeśli tylko to 
możliwe, w nowotworach przewodu 
pokarmowego stosujemy tzw. chemio-
terapię domową. Pacjenci dostają do 
domu infuzory napełnione lekiem. To 
specjalne butelki, które powoli podają 
lek. Podłącza się je do portu naczynio-
wego wszytego pod skórę. Dążymy też 
do zmniejszenia ryzyka działań ubocz-
nych. Zaopatrujemy chorych w leki 
przeciwwymiotne i „ratunkowe” leki 
przeciwbólowe. W przypadku chemio-
terapii powiązanej z minimum 10-proc. 
ryzykiem ciężkiej toksyczności dla 
szpiku kostnego stosujemy profi lakty-
kę takiej toksyczności. Przy takiej tok-
syczności pacjent skarży się na wysoką 
gorączkę, która w obecnej sytuacji po-
wiązana byłaby z koniecznością wyklu-
czenia infekcji koronawirusem. Zwykle 
takie leczenie stosuje się w przypadku 
20-proc. ryzyka, ale zalecenia towa-
rzystw naukowych pozwalają nam na 
indywidualizację leczenia. Dostoso-
wanie postępowania do konkretnego 
pacjenta jest bardzo ważne. Niekiedy 
nie modyfi kujemy pojedynczego etapu 
leczenia, ale przyjmujemy kompletnie 
inną strategię. Chorego z rakiem od-
bytnicy lepiej poddać pięciodniowemu 
napromienianiu przed operacją i trzem 
kursom chemioterapii ambulatoryjnej, 
niż podawać mu radiochemioterapię 
w trakcie 38-dniowego pobytu w szpi-
talu. Mamy dane naukowe, iż to jest 
postępowanie równoważne. W najbliż-
szych dniach uruchamiamy aplikację 
internetową, w której pacjent może 
odpowiadać na pytania dotyczące 
skutków leczenia i swojego samopo-
czucia. Lepiej działać w momencie, 
gdy objawy nie są jeszcze silne. Np. gdy 
pojawią się luźne wypróżnienia, lepiej 
zlecić lek podczas telewizyty, niż przyj-
mować chorego z powikłaniami z po-
wodu ciężkiego odwodnienia i zabu-
rzeń jonowych. Doświadczony lekarz, 
patrząc na odpowiedzi, będzie mógł 
mieć pełniejszy „zdalny nadzór” nad 
chorym i będzie mógł zareagować, gdy 
jakaś odpowiedź będzie niepokojąca. 
Staramy się rezerwować łóżko szpital-
ne dla tych etapów terapii, których nie 
możemy uniknąć. �
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W przypadku chorób nowo-
tworowych ból pojawia się 
w kolejnych stadiach cho-
roby. Ocenia się, że w ter-
minalnym okresie choroby 
nowotworowej cierpi co naj-
mniej 75 proc. chorych.  

Nie budować ścieżki 
pamięci 
Ból w chorobie nowotworo-
wej może być wywołany bez-
pośrednim naciekaniem no-

wotworu na nerwy czy sploty 
nerwowe. Tak się dzieje np. 
w przypadku nowotworów 
górnego piętra jamy brzusz-
nej czy też nowotworów 
z przerzutami do kości.  

Może też być konsekwen-
cją powikłań związanych z le-
czeniem, np. chemioterapii 
czy radioterapii. Dodatkowo 
w procesie nowotworowym 
pojawia się uogólniona re-
akcja zapalna organizmu na 
komórki nowotworowe, co 
nasila dolegliwości. 

Ponieważ ból pojawia się 
zazwyczaj w dalszym etapie 
choroby nowotworowej, ma-
my czas na to, by mu zapo-
biec lub leczyć go, gdy tylko 
się pojawi. Jeśli to zaniedba-
my, z czasem może u niego 

dojść do sensytyzacji, czyli 
inaczej do uwrażliwienia 
nerwów. 

Organizm wtedy coraz 
bardziej otwiera się na ból. 
To może skutkować wystę-
powaniem bólu samoistnego 
– takiego, który odczuwamy 
nawet wtedy, kiedy nie ma 

ku temu żadnej przyczyny. 
Nasze ciało ma pamięć bólu 
– wielokrotnie wydeptywana 
przez sygnały bólowe ścieżka 
nie chce zarastać, nawet jeśli 
już po niej nikt nie chodzi.  

Dodatkowo różnego ro-
dzaju zabiegi towarzyszące 
w onkologii, np. amputacja 
kończyny czy operacja, mo-
gą powodować powstawa-
nie „blizn” na nerwach czy 
zakończeniach nerwowych, 
co sprzyja powstawaniu bó-
lu neuropatycznego, bardzo 
trudnego do leczenia.  

Leki już przed 
zabiegiem 
Ważne, by stosować leki 
przeciwbólowe jeszcze przed 
rozpoczęciem zabiegu! To 

W

CO ROBIĆ, BY RAK NIE BOLAŁ
Z bólem trzeba walczyć od samego początku. To jak z pożarem lasu. 

Jeżeli mamy małe ognisko, łatwo je ugasić. Kiedy to już szalejący ogień, 
trzeba sięgać po silne leki w bardzo dużych dawkach  

DR KINGA SZCZEPANEK*  

POZYTYWNE 
MYŚLENIE ZMNIEJSZA 

ODCZUCIE 
BÓLU
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jest analgezja z wyprzedze-
niem. Dodatkowo dołącza 
się do niej koanalgetyki, jak 
jony magnezu czy lidokainę. 
Robimy wszystko, żeby ból 
w ogóle się nie pojawił. Blo-
kujemy komórki, które go 
przewodzą.  

Ważne jest nastawienie 
pacjenta do leczenia, a ono 
jest tym lepsze, im mniej bó-
lu on odczuwa. Osoby, które 
są nastawione zadaniowo do 
terapii, wierzą w jej powo-
dzenie, są w stanie z nowo-
tworem walczyć.  

Jednym ze sposobów le-
czenia bólu jest analgezja 
multimodalna, która polega 
na podaniu kilku różnych 
leków o różnym mechani-
zmie działania. Takie „zesta-
wy” stosowane są w opiece 
okołooperacyjnej. Zestaw 
podstawowy z pierwszego 
stopnia drabiny WHO (Świa-
towej Organizacji Zdrowia) 
najczęściej zawiera parace-
tamol, niesteroidowe leki 
przeciwzapalne i metamizol.  

Pacjenci jednak się tego 
boją. Pytają, dlaczego muszą 
brać aż trzy leki. Ale my wie-
my, że to naprawdę działa.  

Nie można się 
przyzwyczaić 
Niektóre nowotwory, np. 
przewodu pokarmowego, 
głównie górnej partii – rak 
trzustki czy żołądka – bolą 
bardziej. To m.in. dlatego, że 
w tych okolicach znajduje 
się splot słoneczny. Bolesne 
są też nowotwory w stadium 
przerzutów, zwłaszcza do ko-
ści, np. zaawansowany rak 
piersi, oraz nowotwory głowy 
i szyi, gdzie dodatkowo do-
chodzą względy estetyczne.  

Do oceny bólu onkolo-
gicznego przydaje się kla-
syczna skala bólu NRS. To 
11-stopniowa skala nume-
ryczna. „0” oznacza, że cho-

rego nic nie boli, a „10”, że 
boli strasznie. Warto taką 
skalę stosować, ponie-
waż to pomaga leka-
rzowi w dokładnej 
ocenie bólu pa-
cjenta, którego 
przecież sam 
nie czuje. Cza-
sem łatwiej 
podać cyfrę, 
niż opowia-
dać, jak bar-
dzo nas boli.  

Kiedy lekarz 
wie, że czujemy 
ból o nasileniu 5 
i wyżej, to może za-
stosować silniej dzia-
łające leki przeciwbólowe, 
zamiast zwiększać dawkę 
tych obecnie stosowanych.  

Nasilenie bólu występuje 
głównie u pacjentów, którzy 
dłużej chorują. Są bardziej 
zmęczeni cierpieniem. Do 
bólu nie można się przy-
zwyczaić! Wręcz przeciwnie. 
Ból, który trwa ponad trzy 
miesiące, czyli ból przewle-
kły, wcale nie jest słabszy. 
Zwłaszcza że gdy taki chory 
nie śpi, nie dojada z powodu 
bólu, staje się coraz słabszy. 
I coraz mniej odporny na ból.  

Zaniechanie leczenia 
bólu w onkologii może być 
kluczowym elementem nie-
powodzenia całej terapii. 

Pacjent, którego boli, nie 
jest w stanie odpowiednio 
się ruszać, poddawać rehabi-
litacji. Może go zabić nie sam 
rak, ale banalne zapalenie 
płuc, ponieważ nie odkrztu-
sza odpowiednio zalegającej 
wydzieliny, nie wentyluje 
płuc prawidłowo. Trudno to 
robić, kiedy każdy oddech 
przynosi ból i człowiek zwija 
się w kłębek.  

Brak przyjmowania od-
powiedniej ilości pokarmów 

upośledza gojenie się ran, 
obniża odporność, pogarsza 
tolerancję leczenia. Poza tym 
chorego może jeszcze osłabić 
pogłębiająca się z powodu 
bólu depresja. A pacjenci bez 
nadziei mają po prostu dużo 
gorszą przeżywalność. Taka 
jest prawda.  

Drabina z dodawaniem 
W leczeniu bólu onkolo-
gicznego posługujemy się 
drabiną analgetyczną WHO, 
czyli trzystopniowym postę-
powaniem. 

Na pierwszym stopniu 
tej drabiny znajdują się leki 
nieopioidowe, czyli parace-
tamol, metamizol i niestero-
idowe leki przeciwzapalne. 
Do tego dochodzą leki uzu-
pełniające. Na każdym pozio-

mie drabiny stosuje się leki 
przeciwdepresyjne i wspo-

mniane koanalgetyki. 
Podkreślam, że moż-

na te leki stosować 
równolegle!  

Na drugim 
stopniu dra-
biny znajdują 
się słabe opio-
idy: tramadol 
i  k o d e i n a . 
Dokładamy je 
do wcześniej-

szych leków, to 
nie jest tak, że 

odstawiamy jedne 
i dajemy następne.  
Czasami pacjenci 

mówią: „Po co mi jeszcze 
ten paracetamol, kiedy on 
na mnie w ogóle nie dzia-
ła?”. Ale przy zastosowaniu 
również tego prostego leku 
można podać mniejszą dawkę 
tych dodatkowych.  

Na trzecim stopniu drabi-
ny analgetycznej znajdują się 
już silne opioidy. Zaczynając 
od buprenorfiny, która jest 
wypisywana jeszcze na zwy-
kłe recepty, przez fentanyl, 
morfinę, po nowsze leki, jak 
oksykodon. Te leki stosujemy 
w okresie okołooperacyjnym, 
przy zabiegach, ale też przy 
dużym nasileniu bólu nowo-
tworowego.  

Wokół opioidów narosło 
wiele mitów. Jednym z nich, 
oprócz obawy przed uzależ-
nieniem się, jest strach, że 
można je przedawkować i do-
prowadzić do śmierci.  

Oczywiście na początku 
leczenia opioidami mogą się 
zdarzyć zawroty głowy czy 
zwiększona senność, ale nie 
wystąpi u nas tzw. depresja 
oddechowa. Nie martwmy 
się o to! Nie ma dawki mak-
symalnej leków opioido-
wych. Są dawki maksymalne 
„słabszych” leków i tu trzeba 
przestrzegać, by tych dawek 

Nowotwory 
górnej partii 
przewodu 

pokarmowego, 
NP. RAK TRZUSTKI 

CZY ŻOŁĄDKA, BOLĄ 
BARDZIEJ 

2-15 Epiemia raka.indd   62-15 Epiemia raka.indd   6 09.12.2020   09:42:3409.12.2020   09:42:34



7NOWOTWORY U DOROSŁYCH

*Dr

KINGA SZCZEPANEK   

anestezjolog

 pracuje  
w Szpitalu 

Wielospecjalistycznym  
im. Stanleya Dudricka 

w Skawinie

nie przekraczać. Pacjenci 
stosujący opioidy z trzeciego 
stopnia drabiny analgetycz-
nej dostają nieraz naprawdę 
ogromne ilości leków, jeżeli 
ból jest nasilony, i normalnie 
funkcjonują, rozmawiają, nic 
się z nimi nie dzieje.  

Efektem ubocznym stoso-
wania tych środków są zapar-

cia. Na samym początku na-
leży chorych uczulić, że jeśli 
mają mniej niż trzy wypróż-
nienia w tygodniu, to już na 
pewno są to zaparcia i trzeba 
im przeciwdziałać zmianą 
diety lub lekami.  

Leki przeciwbólowe za-
wsze przy przewlekłym stoso-
waniu trzeba zażywać o okre-
ślonej porze. Nie czekamy, aż 
zacznie nas znów boleć, po-
nieważ chociażby czas, gdy lek 
zacznie działać, może być dość 
długi. Podstawowe leczenie 
przeciwbólowe jest rozpisane 
na godziny. A jeśli pojawią się 
bóle przebijające, wtedy stosu-
jemy leki dodatkowe.  

Pacjenci, gdy ich nie boli, 
opuszczają dawki. Zapomina-
ją. Tu ważna jest rola rodziny, 
by pilnowała zażycia leku, ale 
też zachowania właściwych 
odstępów czasu między nimi. 
Jeżeli w ramach przepisanych 
leków są dostępne te o prze-
dłużonym czasie działania, 
lepiej z nich korzystać, nawet 
jeśli są nieco droższe.  

Nie tylko tabletki 
Każde działanie niepożąda-
ne leku trzeba zgłaszać le-
karzowi! Mogą to być alergie 
objawiające się wysypką na 
skórze, dusznością. Zwrócić 
naszą uwagę powinny też 
bóle w nadbrzuszu sugeru-
jące uszkodzenie śluzówki 
żołądka, nudności, wymioty 
czy biegunka, o ile wiążemy 
je z podaniem leku, a nie np. 
z chemioterapią lub samą 
chorobą. 

Przy długim stosowaniu 
niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych zdarzają się 
powikłania nerkowe. Dlate-
go każdy ból czy dyskomfort 
ze strony nerek też trzeba 
zgłaszać.  

Mamy dziś mnóstwo le-
ków przeciwbólowych. Nie 
musi być tak, że chory jest 
leczony tylko jednym. Jeśli 
dany środek źle na nas dzia-
ła, czujemy się po nim pa-
skudnie, to – mimo że znosi 
ból – warto go porzucić i za-
stąpić innym lekiem.  

Na rynku jest też wiele 
nowych form podawania 
leków przeciwbólowych. 
Są już środki podjęzykowe, 
przezskórne, czyli popularne 
plastry podawane na śluzów-
ki czy ulegające rozpadowi 
w jamie ustnej. Nowe formy 
leków działają szybko i są 
bardzo skutecznie. Warto 
pytać o nie lekarzy czy far-
maceutów.  

Także leki przeciwwy-
miotne są już w formie pod-
językowej, co ma ogromne 
znaczenie dla komfortu pa-
cjenta. 

Pytajmy lekarza, zanim 
wyjdziemy ze szpitala, jakie 
leki będziemy dostawali, bo 
czasem musimy ich poszu-
kać w kilku aptekach. To są 
dla apteki leki drogie, stąd 
nie mają ich na stanie. A z 
bólem nie możemy przecież 
czekać.  

Mówmy, że nas boli ! 
Mówmy, co boli dokładnie, 
bo wtedy lekarz może za-
decydować, czy wystarczą 
zwykłe leki przeciwbólo-
we, czy też potrzeba już in-
nych środków. Na przykład 
w przypadku bólu neuro-
patycznego stosuje się leki 
przeciwpadaczkowe. W tym 
rodzaju bólu one bardzo po-
magają. I nie mają nic wspól-
nego z rozpoznaniem u nas 
padaczki.  

Sprawdzajmy, co przyjmu-
jemy, czytajmy ulotki. Może 
się okazać, że różne stosowa-
ne przez nas leki zawierają 
tę samą substancję czynną. 
Pacjenci z bólem chodzą do 
kilku lekarzy, szukając sku-
tecznej pomocy. Zdarza się, 
że od jednego dostaną jeden 
lek, a od drugiego inny, ale 
o tym samym mechanizmie 
działania. A przekraczanie 
maksymalnych dawek leków 
jest niebezpieczne. �

NOT. MARGIT KOSSOBUDZKA
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9NOWOTWORY U DOROSŁYCH

Jeszcze 20 lat temu uważano, 
że nowotwory gruczołowe, 
a takim właśnie nowotworem 
jest rak gruczołu krokowego, 
są słabo wrażliwe na promie-

W RAKA PROSTATY  
Dzięki nowoczesnej radioterapii potrafi my dziś skutecznie niszczyć raka 
gruczołu krokowego. Praktycznie nie uszkadzamy przy tym sąsiednich 

narządów 
PROF. JACEK FIJUTH* 

niowanie. Ale wyniki badań 
pokazały, że nie jest to prawda. 
Potrafi my precyzyjnie celować 
wiązki w gruczoł krokowy, 
w którym rozwija się nowo-
twór. Śledzimy jego położenie 
w trakcie całego cyklu napro-
mieniania, nie uszkadzając jed-
nocześnie sąsiadujących narzą-
dów, np. pęcherza moczowego 
i odbytnicy. 

Obecnie we wszystkich re-
komendacjach radioterapia 
i chirurgia są całkowicie rów-
noważnymi metodami w le-
czeniu raka prostaty. Dzielimy 
chorych na różne grupy ryzyka 
progresji choroby i w tych gru-
pach skuteczność radioterapii 
i chirurgii jest taka sama. 

Każda metoda ma swo-
je plusy i minusy, również 

w sferze psychologicznej. 
Wielu pacjentów myśli: „Mam 
nowotwór, chirurg go wytnie 
i pozbędę się problemu”. 
W przypadku za-
stosowania 
radioterapii 
gruczołu 
k r o k o -
w e g o 
się nie 
usuwa. 
Zlokali-
zowany 
w  n i m 
nowotwór 
jest niszczony 
przez kilka tygo-
dni promieniowaniem 
i komórki nowotworowe stop-
niowo obumierają. Ostateczny 
efekt terapeutyczny uzyskuje-

my po kilku miesiącach. Jeżeli 
pacjent obawia się powikłań 
po operacji, takich jak kłopo-

ty z utrzymaniem moczu 
czy zaburzenia po-

tencji, wybiera 
radioterapię. 

Zgodnie 
z  r e k o -
m e n d a -
c j a m i 
pacjent 
powinien 
odbyć roz-

mowę z on-
kologiem ra-

dioterapeutą 
i z urologiem. Spe-

cjaliści powinni przed-
stawić wszystkie „za” i „prze-
ciw” związane z leczeniem. Na 
samym końcu to pacjent ma 

*prof.

JACEK FIJUTH    

onkolog radioterapeuta

 przewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Radioterapii 

Onkologicznej

JEŻELI PACJENT 
OBAWIA SIĘ POWIKŁAŃ

po operacji, np. nietrzymania 
moczu czy zaburzeń 

potencji, wybiera 
radioterapię

Promieniami
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FOT. GETTY IMAGES    

BRACHYTERAPIA
     IGŁY Z PROMIENIAMI 

Dr n. med. 

MATEUSZ DĄBKOWSKI 

Zakład Brachyterapii, 
Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie

BRACHYTERAPIA POLEGA NA WPROWADZENIU 
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO BEZPOŚREDNIO 
DO GUZA NOWOTWOROWEGO. 
Zabieg brachyterapii trwa ok. 1,5 godz. Polega 
na okłuciu prostaty igłami i wprowadzeniu 
źródła promieniotwórczego. Samo leczenie 
promieniowaniem trwa nie dłużej niż kilkanaście 
minut. Potem źródło promieniowania 
i igły są usuwane z ciała pacjenta. W zależności 
od stosowanego schematu leczenia zabieg taki 
należy powtórzyć 1-3 razy. 

Brachyterapia daje dziś takie same szanse 
na wyleczenie jak naświetlanie z zewnątrz czy zabieg 
chirurgiczny. Dodatkowo daje dużą szansę na to, 
że mechanizm erekcji nie zostanie uszkodzony lub 
zostanie uszkodzony tylko w nieznacznym stopniu. 

Zabieg zawsze przeprowadza się w znieczuleniu. 
Pacjent musi być więc w dość dobrym stanie 
ogólnym. Leczymy przede wszystkim chorych, 
którzy mają nowotwór ograniczony do gruczołu 
krokowego, dzięki czemu za pomocą igieł jesteśmy 
w stanie objąć cały naciek nowotworowy. 

W przypadku pacjentów z bardziej zaawansowaną 
chorobą postępujemy inaczej – promienie podawane 
są zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Takie 
postępowanie w skojarzeniu z hormonoterapią daje 
chorym duże szanse na wyleczenie. 

W Polsce nie ma dziś żadnych problemów 
z dostępnością do brachyterapii, pacjenci są 
kwalifi kowani i leczeni praktycznie od razu. 

wybrać najbardziej odpowia-
dającą mu metodę leczenia. 

Rak gruczołu krokowego 
jest obecnie najczęstszym no-
wotworem wśród mężczyzn. 
Doskonalone są metody pier-
wotnego leczenia, ale u części 
chorych dochodzi do pojawie-
nia się przerzutów odległych 
lub choroba od początku jest 
rozpoznana w stadium roz-
siewu. Obecnie rozszerzają się 
rekomendacje w kierunku za-
pewnienia chorym radykalne-
go leczenia nawet w chorobie 
rozsianej, pod warunkiem że 
liczba przerzutów nie przekra-
cza trzech-pięciu. Nie kwalifi -
kujemy chorego wyłącznie do 
paliatywnej hormonoterapii, 
ale leczeniem obejmujemy gru-
czoł krokowy, a za pomocą no-

woczesnych metod punktowej 
radioterapii stereotaktycznej 
niszczymy zmiany przerzuto-
we, np. w węzłach chłonnych 
czy kościach. 

Radioterapia stereotak-
tyczna jest przyszłością. To 
niezwykle precyzyjna metoda 
radioterapii, która w wielu sy-
tuacjach może zastąpić zabieg 
chirurgiczny. Dotyczy dziś 
pewnych nowotworów mózgu 
czy wcześnie zaawansowanych 
raków płuca lub wątroby, gdy 
chory z różnych powodów nie 
może być operowany. 

Radioterapia ma też co-
raz lepsze wyniki w leczeniu 
uzupełniającym po zabie-
gu chirurgicznym, przede 
wszystkim we wczesnym raku 
piersi, po zabiegu oszczędza-

jącym. Przełomem okazały 
się też wyniki badań, gdzie 
w miejscowo zaawansowa-
nym niedrobno komórkowym 
raku płuca po jednoczesnej 
radiochemio terapii zastoso-
wano immunoterapię, która 
polega na zmuszeniu układu 
odpornościowego pacjenta za 

pomocą odpowiednich leków 
do skuteczniejszego niszcze-
nia komórek raka. W tej trud-
no uleczalnej chorobie o złym 
rokowaniu dzięki tej metodzie 
udało się wydłużyć średni czas 
przeżycia aż o 11 miesięcy! �

NOT. WOJCIECH MOSKAL 
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NOWE LEKI 
DLA CHORYCH NA RAKA 
WĄTROBY I TRZUSTKI  
Nowoczesne terapie mogą wydłużyć 
życie chorych na nowotwory 
przewodu pokarmowego.  
Czy będą dostępne także w Polsce? 
WOJCIECH MOSKAL 

PRZEŁOMOWE 
PODEJŚCIE DO RAKA

 WĄTROBY 

Obecnie standardowym le-
kiem w raku wątroby jest 
sorafenib. Naukowcy kiero-
wani przez dr. Petera Galle’a 
z Uniwersyteckiego Centrum 
Medycznego w Moguncji 
(Niemcy) postanowili jednak 
zastosować połączoną tera-
pię dwoma innymi lekami 
- atezolizumabem oraz bewa-
cyzumabem. Ten pierwszy na-
leży do tzw. inhibitorów PD-L1 
(leki z tej grupy sprawiają, że 
układ odpornościowy chore-
go o wiele skuteczniej nisz-
czy komórki rakowe), drugi 
hamuje powstawanie naczyń 
krwionośnych odżywiających 
złośliwy guz. 

Okazało się, że u pacjen-
tów, którym podawano po-
łączoną terapię, pogorszenie 
stanu następowało średnio 
po 11,2 miesiąca. W przypadku 
sorafenibu już po 3,6 miesiąca. 

– Przez wiele lat próbowa-
no znaleźć alternatywę dla 
sorafenibu, leku stanowiące-
go obecnie podstawę terapii 
zaawansowanego raka wątro-

bowokomórkowego. Połączo-
na terapia okazała się prze-
łomem, bo znacznie wydłuża 
życie pacjentów – większość 
tych, którzy wzięli udział 
w eksperymencie, wciąż żyje. 
Chorzy nie tylko żyją dłużej, 
ale mają o wiele lepszą jakość 
życia w porównaniu ze stan-
dardową terapią – tłumaczy 
dr n. med. Leszek Kraj z Kli-
niki Chorób Wewnętrznych, 
Hematologii i Onkologii War-
szawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. 

Połączona terapia najpraw-
dopodobniej zostanie w szyb-
kim tempie zarejestrowana. 
Trudno powiedzieć, kiedy trafi 
do polskich szpitali. 

W Polsce dawno już zare-
jestrowany sorafenib jest do-
stępny zaledwie dla połowy 
pacjentów kwalifikujących się 
do leczenia. 

RAK I BAKTERIE 
Ostatnie lata całkowicie 
zmieniły to, w jaki sposób 
patrzmy na nasz mikrobiom, 
czyli bakterie zamieszkujące 
nasz organizm. Coraz więcej 
badaczy uważa, że wiedzę tę 

można będzie wykorzystać 
także w onkologii. 

Dr Susan Bullman z Cen-
trum Badań nad Rakiem im. 
Freda Hutchinsona w Seattle 
na kongresie Amerykańskie-
go Towarzystwa Onkologii 
Klinicznej (ASCO), który od-
był się w lutym w San Fran-
cisco, zwróciła uwagę na 
to, że specyficzne bakterie 
nazywane przez niektórych 
onkomikrobami znajdowa-
no już w otoczeniu m.in. raka 
żołądka, jelita czy trzustki. 

– Przypuszcza się, że mogą 
one odgrywać rolę w powsta-
waniu samego guza, jego roz-
roście, ale również w odpo-
wiedzi na stosowane przeciw 
niemu leki. Prowadzi się już 
pierwsze badania w labora-
torium, w których testuje się 
skuteczność podawania leku 
przeciwnowotworowego (np. 
gemcytabiny) w połącze-

niu z antybiotykiem, który 
niszcząc warstwę ochronną 
wytworzoną wokół guza (np. 
trzustki czy żołądka), umoż-
liwia lekowi skuteczniejsze 
zabijanie jego komórek – wy-
jaśniała dr Bullman, dodając, 
że być może doczekamy się 
profilaktycznych szczepio-
nek przeciw onkomikrobom. 

SPOSÓB NA RAKA 
TRZUSTKI 

Niestety, z tym nowotworem 
medycyna radzi sobie wciąż 
bardzo źle. – Liczba zachoro-
wań może nie jest bardzo du-
ża, w Polsce to 3,5 tys. rocznie, 
ale wyniki leczenia są słabe. 
Do 2030 r. rak trzustki znaj-
dzie się na drugim miejscu 
pod względem wszystkich 
zgonów z powodów onkolo-
gicznych – uważa dr Kraj. 

Podstawą leczenia raka 
trzustki jest chirurgia, czyli 
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CO SIĘ ZMIENIA W LECZENIU RAKA 
JELITA GRUBEGO  

Wzrost liczby zachorowań na raka jelita grubego wśród 
osób młodych to jedno z najbardziej niepokojących 
zjawisk nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie 

Z DR. HAB. N. MED. PROF. INST. LUCJANEM WYRWICZEM, ONKOLOGIEM,  
ROZMAWIA WOJCIECH MOSKAL  

wycięcie guza jak w naj-
wcześniejszym stadium roz-
woju. – To bardzo agresyw-
ny i dynamicznie rozwijają-
cy się nowotwór, który nie 
wybacza żadnego opóźnie-
nia. Diagnostyka i terapia 
muszą być rozpoczęte jak 
najszybciej - mówi dr Leszek 
Kraj. 

Oczywiście leczenie nale-
ży jak najszybciej rozpocząć 
również wtedy, gdy choroba 
jest w stadium zaawansowa-
nym i jedynym wyjściem jest 
chemioterapia. 

Rak trzustki ma bardzo 
zbite podścielisko zbudowa-
ne głównie z komórek tkanki 
łącznej – fibroblastów. 

– Szacuje się, że zaledwie 
15 proc. objętości guza trzust-
ki stanowią komórki rakowe. 
Reszta to właśnie podścieli-
sko. Guz trzustki jest twar-
dy jak drewno. To sprawia, 
że leki podawane w ramach 
chemioterapii nie są w stanie 
dotrzeć do samych komórek 
rakowych. A to oczywiście 
przekłada się na słabą sku-
teczność leczenia – wyjaśnia 
dr Kraj. 

Jednym z nowych leków 
mających przezwyciężyć te 
bariery jest liposomalny iry-
notekan. 

– Stosowany od dawna 
irynotekan jest zapakowa-
ny w pęcherzyki – liposomy. 
Dzięki swoim właściwościom 
są one w stanie przedostać 
się z naczyń krwionośnych 
do sąsiedztwa komórek rako-
wych i uwolnić następnie lek 
zdolny skuteczniej niszczyć 
komórki raka trzustki – mó-
wi dr Kraj. 

Liposomalny irynotekan 
jest już zarejestrowany w UE. 
W Polsce stosuje się go w kil-
ku ośrodkach, do których zo-
stał przekazany w ramach 
darowizny. Nie jest jeszcze 
u nas refundowany. �

Co się zmienia w leczeniu 
raka jelita? 
LUCJAN WYRWICZ: W le-
czeniu radykalnym, którego 
celem jest pełne wyleczenie, 
coraz bardziej dążymy do 
personalizacji leczenia poope-
racyjnego. Dotychczas che-
mioterapię pooperacyjną sto-
sowaliśmy w sposób uniwer-
salny – przez sześć miesięcy, 
uzależniając jej agresywność 
od stopnia zaawansowania 
choroby. Dziś dzięki bada-
niom wiemy już, że u niektó-
rych pacjentów trzy miesiące 
chemioterapii w zupełności 
wystarczają. Personalizujemy 
leczenie, jednak nie przez do-
datek nowych, drogich leków, 
ale przez dostosowywanie 
leczenia do indywidualnego 
ryzyka pacjenta. Ci z niższym 
ryzykiem mają trzy miesią-
ce chemioterapii, z wyższym 
– sześć miesięcy. 

Na razie posiłkujemy się 
niedoskonałymi miernika-
mi, takimi jak wielkość guza 
nowotworowego czy liczba 
zajętych węzłów chłonnych. 
Wciąż udoskonalamy tę tech-
nikę, ale za 2-3 lata będziemy 
badać krew pacjenta po ope-
racji pod kątem wolnego DNA 
z guza (płynna biopsja) i na 
tej podstawie będziemy mogli 
wytypować tych z wyższym 
ryzykiem nawrotu choroby 

i tych z lepszym rokowaniem. 
Nie mówimy tu o małych róż-
nicach, ale 20-30-krotnym, 
względnie wyższym ryzyku 
nawrotu choroby. 
Na czym polega badanie 
wolnego DNA? 
L.W.: Najpierw badamy prób-
kę raka usuwanego w czasie 
operacji, szukając typowych 
mutacji, np. KRAS czy NRAS. 
Zwykle wystarcza ocena 
siedmiu typowych genów, 
aby zidentyfikować zaburze-
nie typowe dla nowotworu 
u tego chorego. Następnie 
pobieramy próbkę krwi już 
po operacji, przy czym nie 
szukamy tam komórek ra-
ka, ale wspomnianych wyżej 
mutacji. Jeżeli stwierdzamy, 
że ta mutacja tam występuje, 
to mówimy, że stwierdziliśmy 
wolne DNA z guza. 

Metody poszukiwania 
pojedynczych fragmentów 
DNA w morzu komórek, jakie 
są w kropli krwi, są obecnie 
bardzo czułe. Stwierdzenie 
takiego zaburzenia może 
świadczyć o tym, że gdzieś 
w organizmie wciąż istnieją 
komórki raka i choroba może 
powrócić. 
Na świecie dużo mówi 
się teraz o chemioterapii 
przedoperacyjnej. 
L.W.: Krótka przedoperacyjna 
chemioterapia może zmniej-

szyć liczbę powikłań po ope-
racji i obniżyć stopień zajęcia 
węzłów chłonnych.  
Czym to wytłumaczyć? 
L.W.: Przede wszystkim ma-
my dwa miesiące na przygo-
towanie się do planowej ope-
racji. Nie operujemy chorego 
od razu, tylko dajemy mu 
zalecenie dietetyczne, ocenia-
my go internistycznie, kory-
gujemy leczenie chorób prze-
wlekłych itd. I okazuje się, że 
po takim przygotowaniu jest 
mniej powikłań. W raku jeli-
ta grubego chodzi nie o to, by 
operować szybko, tylko o to, 
by operować dobrze. Tu do-
chodzimy też oczywiście do 
tego, by takie operacje były 
wykonywane w Colorectal 
Unitach, czyli jednostkach 
wyspecjalizowanych w lecze-
niu raka jelita grubego. 
Czy nowe leki są dostępne 
w Polsce?  
L.W.: Ostatnio praktycznie 
dogoniliśmy pod tym wzglę-
dem Europę Zachodnią. 
Mamy leczenie celowane 
w pierwszej i drugiej linii le-
czenia i leczenie celowane 
dla chorych opornych na 
chemioterapię. Teraz na listę 
refundacyjną trafiła wreszcie 
triflurydyna w skojarzeniu 
z typiracylem w III i IV linii 
leczenia paliatywnego raka 
jelita grubego. �
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FOT. SHUTTERSTOCK   

Wskaźniki 
przeżywal-
ności pię-
cioletniej 
(to  pod -
s t a w o w y 

w onkologii parametr do oce-
ny skuteczności leczenia raka 
piersi) w Polsce przekraczają 
dziś 74 proc. To dobry wynik 
w porównaniu z wieloma in-
nymi rakami, choć na pewno 
mógłby być jeszcze lepszy 
– w wielu krajach rozwinię-
tych przekracza już 80 proc. 

Niestety, zbyt dużo pa-
cjentek zgłasza się do lekarza 
w zaawansowanym stadium 
choroby.  

Zgodnie z zaleceniami 
Europejskiego Towarzystwa 
Specjalistów Raka Piersi (EU-
SOMA) opieka nad chorymi 
na raka piersi powinna się 
odbywać w specjalistycznych 
jednostkach – breast cancer 
unit, w których leczy się rocz-
nie przynajmniej 150 chorych. 
Na razie breast unit funkcjo-
nuje w Szczecinie, Kielcach, 
Krakowie i Bydgoszczy. Przy 
wyborze miejsca leczenia 
należy się więc zorientować 
w liczbie przeprowadzanych 
tam zabiegów i doświadcze-

ZADANIE DLA WIELU SPECJALISTÓW  
To najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce. 

Podstawową metodą leczenia jest operacja. Ma uderzyć w raka 
przy jak najmniejszym okaleczeniu   

WOJCIECH MOSKAL  

Rak piersi

niu specjalistów. Powinien 
to być zespół wielodyscypli-
narny – specjalista chirur-
gii onkologicznej i chirurgii 
plastycznej, radioterapeuta, 
onkolog kliniczny, radiolog, 
patolog, rehabilitant, psycho-
onkolog.  

OSZCZĘDZIĆ 
JAK NAJWIĘCEJ  
Podstawową metodą lecze-
nia raka piersi jest operacja 
polegająca na usunięciu raka 
i granicy zdrowych tkanek. 
Operacja ta powinna zapew-

nić jak największe szanse na 
przeżycie przy jak najmniej-
szym okaleczeniu i urazie. 
Czy zawsze należy szukać 
szpitala, którego głównym 
atutem jest krótka kolejka?  

Krótka kolejka może wyni-
kać z tego, że ten szpital prze-
prowadza tych konkretnych 
zabiegów mało i nie ma wy-
starczającego doświadczenia. 
Tam, gdzie jest dłuższa, mogą 
pracować świetni i bardzo 
doświadczeni w tym leczeniu 
specjaliści. W onkologii nie 
wolno oczywiście zwlekać, 

ale też nie warto za bardzo się 
spieszyć. Standardem w le-
czeniu raka piersi wciąż po-
zostaje jego chirurgiczne usu-
nięcie. Większość placówek 
leczących raka piersi prze-
prowadza zabiegi oszczędza-
jące (usuwa się tylko złośliwą 
zmianę z niezbędnym mar-
ginesem zdrowych tkanek), 
dzięki którym możliwie jest 
zachowanie jak największej 
ilości tkanki i kształtu piersi. 

Zgodnie z wytycznymi le-
czenie oszczędzające należy 
zaproponować każdej cho-
rej, u której nie ma do niego 
przeciwwskazań, np. wiek 
poniżej 35 lat, nosicielstwo 
mutacji BRCA1 lub BRCA2, 
rak wieloogniskowy, przebyta 
wcześniej radioterapia piersi, 
rozległe mikrozwapnienia, 
guz zlokalizowany w pobliżu 
brodawki.  

Uważa się, że jeżeli moż-
liwe jest przeprowadzenie 
leczenia oszczędzającego, 
czyli wycięcia zmiany z piersi 
z marginesem zdrowych tka-
nek i wykonanie biopsji węzła 
wartowniczego, to jest meto-
da z wyboru leczenia chirur-
gicznego. Natomiast u kobiet, 
u których wykonanie tej ope-

W
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13NOWOTWORY U DOROSŁYCH

racji z przyczyn medycznych 
jest przeciwwskazane lub 
które nie akceptują tego ro-
dzaju leczenia, pozostaje ma-
stektomia.  

Absolutnym standardem 
w ramach leczenia chirur-
gicznego jest dziś biopsja wę-
zła wartowniczego. Powinien 
ją wykonywać każdy ośrodek 
zajmujący się leczeniem ra-
ka piersi. W czasie operacji 
usuwane jest zawsze głów-
ne ognisko choroby. Bardzo 
istotne jest też jednak to, czy 
rak się przemieścił, czy jego 
komórki obecne są w regio-
nalnych węzłach chłonnych 
– to najczęściej węzły pacho-
we po stronie, w której wystą-
pił rak. 

Klasycznie przez dziesiąt-
ki lat usuwano cały układ 
chłonny pachy. Problem 
tkwił w tym, że u tych ko-
biet, u których w węzłach 
chłonnych nie stwierdzano 
raka, nie było żadnych ko-
rzyści z tej operacji, nato-
miast często dochodziło do 
ciężkiego obrzęku limfatycz-
nego kończyny. Aby temu 
przeciwdziałać, pojawiła się 
idea znalezienia węzła war-
towniczego, czyli węzła, do 
którego dokonuje się pierw-
szy spływ chłonki z ogniska 
pierwotnego, a w domyśle 
– pierwsze komórki rakowe 
z ogniska pierwotnego. 

Węzeł jest identyfi kowa-
ny dwiema metodami: za po-
mocą wstrzykiwania błękit-
nego barwnika lub podawa-
nia izotopu i wykonywania 
scyntygrafi i. Po znalezieniu 
węzeł wartowniczy bada się 
pod mikroskopem. Jeżeli 
nie ma w nim przerzutów, 
to w innych węzłach – na 
98 proc. – również nie. 

Z REKONSTRUKCJĄ 
Chirurgicznemu usunięciu 
guza często towarzyszy dziś 

rekonstrukcja operowanej 
piersi. Praktycznie każda 
rekonstrukcja może być wy-
konana jednoczasowo i mo-
że też być robiona w sposób 
odroczony. Jednoczasowa 
może być bezpiecznie wyko-
nana wtedy, kiedy wiadomo, 
że po operacji np. nie będzie 
wykonywana radioterapia. 
Pozostaje jednak problem 
działań chirurgicznych w ob-
rębie drugiej piersi. U więk-
szości kobiet takie działania 
są niezbędne, tak by osta-
teczny efekt rekonstrukcji 
był co najmniej satysfak-
cjonujący.  

POZA OPERACJĄ 
U pacjentek we wcze-
snym stadium nacie-
kającego raka piersi 
jako terapię wspierającą 
leczenie chirurgiczne sto-
suje się też naświetlania, 
czyli radioterapię. W lecze-
niu farmakologicznym raka 
piersi stosuje się dziś za-
równo klasyczną chemiote-
rapię (niszczącą wszystkie 
nowe, niezróżnicowane, 
szybko dzielące się komór-
ki organizmu, w tym także 
te złośliwe), jak i terapie 
innowacyjne, które są do-
stępne dla polskich pacjen-
tek. U większości pacjentek 
(ok. 75 proc.) rozpoznaje się 
raka hormonozależnego, 
tzn. takiego, którego rozwój 
wywołany jest przez żeńskie 
hormony płciowe - estroge-
ny i progestageny. Aby za-
pobiec nawrotowi choroby, 
lekarze standardowo podają 
leki hormonalne. 

Klasycznie od ponad 
30 lat w tej sytuacji stosuje 
się tamoksyfen blokujący re-
ceptor estrogenowy. Oprócz 
tego leku lekarze mają do 
dyspozycji inhibitory aro-
matazy blokujące enzym 
kluczowy dla syntezy estro-

genów. Należą do nich ana-
strozol i letrozol. Leki te są 
dostępne w Polsce. Komisja 
Europejska dopuściła też 
do użytku na terenie Unii 
Europejskiej lek o nazwie 
Rybocyklib w skojarzeniu 
z dowolnym inhibitorem 
aromatazy.  

Istnieje grupa pacjentek 
z guzem HER2 dodatnim, 
a więc charakteryzującym 

się nadmierną ilością recep-
tora HER2. Receptory HER2 
mamy wszyscy – zarówno na 
komórkach zdrowych, jak 
i chorych, z tym że na tych 
drugich jest ich o wiele wię-
cej. Uważa się, że 20-30 proc. 
wszystkich kobiet cierpią-
cych z powodu raka piersi 
ma nadmiar tych recepto-
rów. Choroba przebiega wte-
dy ciężej i agresywniej. 

Pierwszym lekiem wy-
mierzonym w komórki, któ-
re mają za dużo receptorów 
HER2, był trastuzumab, czyli 
herceptyna. Wprowadzenie 
jej do użytku było przeło-
mem.  

Innym lekiem blokują-
cym czynność tych recepto-
rów jest pertuzumab, który 
jest zaliczany do przeciwciał 
monoklonalnych. Leki te 
blokują dwa różne miejsca 
na receptorze HER2, m.in. 
osłabiając w ten sposób zdol-

ność złośliwych komórek 
do namnażania się. Co wię-
cej, oba środki sprawiają, że 
nasz układ odpornościowy 
zaczyna o wiele lepiej roz-
poznawać komórki rakowe 
i tym samym o wiele łatwiej 
je niszczyć. 

Pertuzumab, podobnie jak 
podskórna herceptyna (ten 
zdecydowanie szybszy spo-
sób podawania leku wiąże 
się z wyraźnie lepszym kom-
fortem i lepszą jakością życia 
pacjentki), jest już dostępny 

dla polskich pacjentek.  
Wśród niektórych pa-

cjentek z rakiem HER2 
dodatnim stosuje się 
również lapatynib.  

U części pacjentek 
stawia się rozpoznanie 

raka piersi potrójnie 
ujemnego, czyli takiego, 

który ani nie zależy od hor-
monów, ani nie ma też nad-
miernej ilości receptorów 
HER2. U nich obecnie stosu-
je się chemioterapię. Trwają 
natomiast badania kliniczne 
z pierwszymi terapiami ce-
lowanymi przeznaczonymi 
właśnie dla tych chorych.  

PO WYJŚCIU ZE 
SZPITALA 
Wychodząc ze szpitala, 
pacjentka otrzymuje datę 
kolejnej kontroli ambulato-
ryjnej, instrukcje dotyczące 
pielęgnacji, leki przeciwbó-
lowe oraz program rehabili-
tacji. 

Uc iskowy gorset  na 
brzuch nosi się do trzech 
miesięcy.  Do momentu 
zmniejszenia ucisku w pod-
brzuszu zaleca się spanie 
z poduszką lub zwiniętym 
kocem pod kolanami. Wska-
zane jest również używanie 
odpowiedniego biustonosza. 
Po zabiegu należy unikać na-
cisków na pierś i intensyw-
nego wysiłku fi zycznego. �

Standardem 
w leczeniu

chirurgicznym 
raka piersi 

JEST BIOPSJA WĘZŁA 
WARTOWNICZEGO. 

TO JEST KONIECZNE! 
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WOJCIECH MOSKAL: Gdzie 
mogą się lokować guzy neuro
endokrynne? 
PROF. BEATA KOSKUDŁA: 
Nowotwory neuroendokryn-
ne pochodzą z układu ko-
mórek neuroendokrynnych. 
Komórki te są rozproszone 
w wielu miejscach w naszym 
organizmie – w przewodzie 
pokarmowym, w mózgu, 
w płucach czy w kościach. 
Najczęściej w piątej-szóstej 
dekadzie życia, co nie ozna-
cza, że nie mogą wystąpić 
u młodszych czy starszych 
pacjentów. W porównaniu 
z tymi klasycznymi nowo-
tworami, jak rak płuca czy 
żołądka, są inne. 
Dlaczego? 
B.K.K.: Na ogół rozwijają się 
bardzo wolno. Na przykład 
rakowiak – typowy dla tej gru-
py nowotwór – to guz, który 
rośnie w jelicie cienkim na-
wet kilkanaście lat i nie daje 
w tym czasie prawie żadnych 
objawów. A jeżeli daje, to są 
one bardzo niecharaktery-
styczne – jakieś nietypowe 
dolegliwości brzuszne, zespół 
jelita drażliwego itp. Dopiero 
gdy rakowiak da przerzuty 
do wątroby, mogą się poja-
wić alarmujące objawy, które 

RAK, KTÓRY UDAJE  
INNE CHOROBY

Nowotwory neuroendokrynne znajdowane są 
przypadkiem, gdy podejrzewana jest inna dolegliwość. 

Mało kto – dopóki nie zachoruje – o nich słyszał, choć są 
częstsze niż rak trzustki czy rak żołądka 

 Z PROF. BEATĄ KOSKUDŁĄ*, ENDOKRYNOLOGIEM, ROZMAWIA WOJCIECH MOSKAL  

skłaniają do wizyty u lekarza, 
np. uporczywe biegunki czy 
uderzenia gorąca. Związane są 
one z wydzielaną serotoniną. 

Dla guzów neuroen-
dokrynnych bardzo typowy 
jest obraz chorego, który 
wykonuje USG jamy brzusz-
nej czy tomografię kompu-
terową z zupełnie innego 
powodu, np. w ramach badań 
okresowych, i okazuje się, że 
ten człowiek – teoretycznie 
w pełni zdrowy – ma całą 
wątrobę usianą przerzutami. 
To naprawdę częste sytuacje 
– pacjent, pomimo zaawanso-
wanej choroby, pomimo prze-
rzutów odległych do wątroby 
czy do kości, jest w bardzo do-
brym stanie ogólnym i dowia-
duje się o chorobie całkowicie 
przypadkowo. 

I to akurat jest dla nas 
ważna informacja z punktu 
widzenia diagnostyki i stawia-
nia rozpoznania. Taki pacjent 
– w dobrym stanie ogólnym 
z przerzutami do wątroby 
– powinien wzbudzić nasze 
podejrzenia, że to może być 
nowotwór neuroendokrynny. 
Warto pójść w tym kierunku, 
warto ustalić jak najszybciej 
właściwe rozpoznanie, dlate-
go że te nowotwory leczy się 

zupełnie inaczej niż te kla-
syczne. 
Na biegunki czy zespół 
jelita drażliwego skarżą się 
dziś tysiące ludzi. Czy nie 
utrudnia to diagnozy? 
B.K.K.: Musimy wziąć pod 
uwagę cały obraz klinicz-
ny. Żeby postawić diagnozę, 
musimy tego ewentualnego 
guza znaleźć, czyli wykonać 
badania obrazowe (tomogra-
fię komputerową, rezonans 
magnetyczny, badania endo-
skopowe), które nam pokażą 
lokalizację takiej zmiany pier-
wotnej albo też wykażą obec-
ność przerzutów do wątroby. 
Wtedy wykonujemy biopsję 
tej zmiany bądź przerzutu do 
wątroby i potwierdzamy, że 
mamy do czynienia z guzem 
neuroendokrynnym. 

W przypadku podejrzenia 
guzów neuroendokrynnych 
dodatkowo muszą być wyko-
nane badania funkcjonalne, 
czyli scyntygrafia albo PET 
(pozytonowa tomografia emi-
syjna). Tyle że nie jest to PET 
standardowo wykonywany 
u pacjentów onkologicznych 
– w którym znacznikiem jest 
glukoza połączona z izoto-
pem fluoru (FDG), lecz PET 
z izotopami galu pozwalający 

FOT. SHUTTERSTOCK, GETTY IMAGES

2-15 Epiemia raka.indd   142-15 Epiemia raka.indd   14 09.12.2020   09:42:4709.12.2020   09:42:47



15NOWOTWORY U DOROSŁYCH

*prof.

BEATA KOS-KUDŁA   

endokrynolog

kierownik Kliniki 
Endokrynologii i Nowotworów 

Neuroendokrynnych 
Uniwersyteckiego Centrum 

Klinicznego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach 

wykrywać receptory somato-
statyny (miejsca wychwytu 
dla stosowanych w leczeniu 
hormonów – analogów so-
matostatyny). To dużo do-
kładniejsze badanie mogące 
wykryć zmiany powstające na 
początku rozsiewu choroby. 
Pierwszy krok leczenia? 
B.K.K.: Jeśli popatrzymy 
na algorytm postępowania 
w tych nowotworach, to 
pierwszą opcją terapeutycz-
ną jest leczenie chirurgiczne. 
Potem rozpoczyna się hormo-
noterapia, czyli leczenie hor-
monami – analogami somato-
statyny. Przy rozsianej cho-
robie nie jesteśmy z reguły 
w stanie wszystkiego wyciąć 
– jakaś część komórek nowo-
tworowych zostaje. Musimy 
więc zastosować leki. 
Czy leczenie hormonalne 
trwa do końca życia? 
B.K.K.: W przypadku choroby 
zaawansowanej staramy się te 
leki zostawić. Są one bardzo 
dobrze tolerowane, nie mają 
istotnych działań ubocznych, 
które by nas martwiły, oprócz 
może bezobjawowej kamicy 
pęcherzyka żółciowego, która 
się zdarza. Dlatego podczas 
zabiegu wycięcia guza czę-
sto profi laktycznie usuwamy 
pęcherzyk, żeby później nie 
było problemów. Wszystko to 
brzmi optymistycznie. 

Zawsze musimy pamię-
tać, że mamy do czynienia 
z nowotworami złośliwymi 
i zdarza się, że nawet po kil-
kunastu latach dochodzi do 
wznowy guza. Trzeba jednak 
podkreślić, że wyniki leczenia 
są obecnie naprawdę bardzo 
dobre. Nawet jeżeli nie ma-
my pełnego wyleczenia, gdyż 
np. są mnogie przerzuty do 
wątroby i wszystkich nie je-
steśmy w stanie usunąć, to 
dzięki lekom hormonalnym 
możemy trzymać chorobę 
w ryzach przez wiele lat. �

OBJAWY GUZÓW 
NEUROENDOKRYNNYCH
RAKOWIAK
c zaczerwienienie skóry, 
c biegunki, 
c trudności w oddychaniu, 

astma lub świszczący 
oddech, 

c kołatanie serca, 
c bóle brzucha, 
c obrzęki.
INSULINOMA 
c bóle i zawroty głowy, 
c zaburzenia koncentracji, 

widzenia, mowy, 
c senność, 
c silne uczucie głodu, 
c wzmożona potliwość, 

niepokój i drażliwość, 
c u ok. 30 proc. chorych 

występuje znaczny 
przyrost masy ciała.  

GASTRINOMA 
c objawy uporczywej 

choroby wrzodowej 
(głównie ból 
w nadbrzuszu), 

c obecność licznych 
wrzodów o nietypowej 
lokalizacji (np. w dalszej 
części dwunastnicy 
lub w jelicie czczym) 
opornych na leczenie, 
często nawracających 
po leczeniu, 

c biegunka, 
c zgaga, refl uks 

żołądkowo-przełykowy. 
GLUKAGONOMA  
c pełzający rumień 

martwiczy na skórze, 
c cukrzyca, 
c bóle brzucha, nudności, 
c biegunka, 
c szybka utrata masy ciała, 
c anemia, 
c zakrzepowe zapalenia żył 

głębokich i zatory tętnicy 
płucnej. 

VIP-oma
c obfi te, wodniste biegunki 

ze znaczną utratą potasu 
i dwuwęglanów. 

NA STRONACH 2, 16 ZAMIESZCZONE SĄ REKLAMY
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