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Drodzy Czytelnicy!
Odleżyny to temat kojarzony z osobami obłożnie 

chorymi. Mechanizm powstawania odleżyn u osób długo 

pozostających w jednej pozycji jest oczywisty. Mało kto 

jednak wie, że nawet dwie godziny na stole operacyjnym 

mogą doprowadzić do odleżyn u chorych, zwłaszcza jeśli 

występują u nich czynniki ryzyka, najczęściej związane 

z przebiegiem choroby nowotworowej.  

Właśnie to zagadnienie opisuje obszerny artykuł 

„Odleżyny u pacjentów onkologicznych”. 

Powracam również do tematu higieny jamy ustnej 

w trakcie terapii przeciwnowotworowej i przygotowania 

stomatologicznego. Problem ten staram się poruszać 

co roku, bo zaniedbany może doprowadzić do 

komplikacji uniemożliwiających kontynuację leczenia. 

Osobom przyjmującym codziennie leki o wyznaczonych 

porach polecam lekturę artykułu na temat nowej 

aplikacji, która zainstalowana w telefonie przypomni 

o obowiązku zażycia kolejnej dawki. 

Mam nadzieję, że aktualne wydanie Razem będzie  

dla państwa źródłem cennych informacji. Wszystkim, 

którzy przyczyniają się do sukcesu miesięcznika 

„Razem – Poradnik Pacjenta Onkologicznego” 

serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa do lektur.

Dorota Malinowska
Redaktor Naczelna
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„Przestrzeganie zaleceń dotyczących regularnego przyjmowania leków ma ogromne 
znaczenie w przypadku raka piersi, (…) jeśli pacjentka przestaje przyjmować lek,  
bądź nie przyjmuje go regularnie, to skuteczność terapii wspomagającej spada”.

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Ostatnio w wielu krajach – w tym w Polsce – widoczny jest 
trend, w  którym firmy farmaceutyczne zwracają uwagę 
na rolę edukacji w terapii pacjentek, szczególnie chorych 

przewlekle. Podążając za tym trendem, firma EGIS Polska zde-
cydowała się na realizację kampanii edukacyjnej „EGIS – czas na 
lek”, która będzie miała inaugurację w lutym 2019 r. w mediach 
społecznościowych. Ponieważ firma EGIS działa m. in. w obsza-
rze onkologii, jest to kampania skierowana do osób zaintereso-
wanych tematyką terapii onkologicznej, w tym terapii raka piersi. 
Celem kampanii jest podkreślenie wagi regularnego przyjmowa-
nia leków przez cały okres terapii. Jednym z elementów kampa-
nii jest prezentacja aplikacji mobilnej na smartfony „EGIS – czas 
na lek”, która ma pomóc pacjentkom właśnie w tej regularności.

EKSPERCI MERYTORYCZNI KAMPANII
Jednym z  ekspertów merytorycznych kampanii jest dr n. med. 
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, na co dzień pracująca w Centrum 
Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Warszawie, 
gdzie od wielu lat zajmuje się pacjentkami chorymi na raka piersi. 
Pani Doktor w materiale video przybliża odbiorcom istotę długoter-
minowej hormonoterapii w kontekście terminowego przyjmowania 
leków. Podkreśla również wagę komunikacji pomiędzy lekarzem 
i pacjentką oraz rolę nowych technologii, w tym aplikacji mobilnych 
w trudnym procesie leczenia. 

POMYSŁ NA KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ
Podstawą leczenia onkologicznego jest jego skuteczność. W przy-
padku długoterminowych terapii tę skuteczność może zapewnić 
tylko systematyczne przyjmowanie leków. Tymczasem podczas 
wielu konferencji – czy to organizowanych przez środowiska me-
dyczne, czy też firmę EGIS Polska – lekarze onkolodzy wielokrotnie 
zgłaszali problem dotyczący nieregularnego przyjmowania leków 
przez pacjentki, który nasila się z każdym kolejnym rokiem terapii. 
Problem ten może dotyczyć nawet 50% pacjentek. Najczęstszym 
powodem takiego stanu rzeczy jest zwyczajne zapomnienie. Kolej-
nym pojawienie się skutków ubocznych po zażyciu leku. Czasem 
również zdarza się tak, że pacjentki decydują się na przerwanie te-
rapii, bo pozytywne wyniki badań pozwalają im uznać się za wyle-
czone. Tymczasem wszelkie problemy pojawiające się po zażyciu 
leku powinny być zgłaszane lekarzowi podczas wizyty kontrolnej, 
bo być może konieczna będzie modyfikacja terapii. Dobre samo-
poczucie i dobre wyniki badań – i  to należy stanowczo podkre-
ślić – wynikają właśnie z terminowego i stałego przyjmowania leku. 
A prostym sposobem na przeciwdziałanie zapominaniu jest zain-
stalowanie aplikacji „EGIS – czas na lek” w telefonie. 

DLACZEGO RAK PIERSI
Około 80% wszystkich chorych na raka piersi stanowią pacjent-

ki z nowotworem posiadającym receptory estrogenowe i progeste-
ronowe (typ luminalny raka piersi). Dlatego po terapii – najczęściej 
operacji i radioterapii – otrzymują leczenie uzupełniające, tak zwa-
ną terapię hormonalną, która ma na celu zapobieganie nawrotom 
choroby. Trwa ona od 5 nawet do 10 lat. Przez tak długi czas trud-
no zachować dyscyplinę. Dlatego tak ważne jest to, by pacjentki 
zrozumiały, że właśnie ta dyscyplina w przyjmowaniu leków jest 
kluczem do sukcesu terapeutycznego. Ponadto niezbędna jest też 
dobra komunikacja lekarza z pacjentką – przede wszystkim opar-
ta na zaufaniu. W obu przypadkach pomocna może być aplika-
cja „EGIS – czas na lek”, która zastępuje tradycyjny kalendarz. Po 
pierwsze dzięki niej pacjentka nie zapomni o przyjęciu leku, a po 
drugie – choć aplikacja nie zastąpi kontaktu z lekarzem – może być 
doskonałym źródłem informacji, które pacjentka podczas wizyty 
kontrolnej może wspólnie z lekarzem przeanalizować (omówić), by 
opracować najlepszy plan przyjmowania leku. Taka forma współ-
pracy będzie motywująca zarówno dla lekarza, jak i pacjentki. 

SZCZEGÓŁY APLIKACJI
Aplikacja jest bezpłatna i  można ją ściągnąć po wpisaniu ha-
sła „EGIS – czas na lek” w wyszukiwarce sklepów App Store lub 
Google Play. Można też odwiedzić stronę www.egisczasnalek.pl, 
gdzie znajduje się opis aplikacji. Po jej zainstalowaniu i uruchomie-
niu pacjentka znajdzie listę leków, z których może wybrać ten, któ-
ry został jej przepisany. Następnie zaznacza dawkę leku i planuje 
jego przyjmowanie, poprzez wybór dni tygodnia oraz godzin. Prak-
tycznie na tym można zakończyć cały proces ustawiania aplika-
cji. W wybrane dni tygodnia, o wybranej porze dźwięk przypomni 
o zbliżającym się terminie zażycia leku. Osoby biegłe w obsłudze 
aplikacji szybko jednak odkryją, że „EGIS – czas na lek” posiada 
wiele dodatkowych funkcji, jak np. możliwość dodania dowolne-
go leku, bądź suplementu diety, który pacjentka również powinna 
przyjmować regularnie – czy to w związku z chorobami współist-
niejącymi, czy w  ramach terapii wspomagającej. Dodatkowo po 
uruchomieniu aplikacji na ekranie telefonu pojawiają się krótkie ko-
munikaty ostrzegające np. przed przyjmowaniem podwójnej dawki 
leku w przypadku pominięcia jednej z nich. 

Bardzo ważną funkcją jest też możliwość dodania informacji 
o liczbie tabletek, jaką dysponuje pacjentka oraz ustawienie przy-
pomnienia o konieczności udania się na wizytę kontrolną do leka-
rza lub do apteki po nowy zapas leku. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: 
www.egisczasnalek.pl

KAMPANIA EDUKACYJNA „EGIS CZAS NA LEK"
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Odleżyny dotykają unieruchomionych pacjentów w każdym wieku, przysparzają 
dodatkowych cierpień i są przyczyną zwiększonych kosztów leczenia. 

Szczególnie narażeni na ryzyko rozwoju odleżyn są chorzy w zaawansowanej 
fazie choroby nowotworowej. W większości przypadków, jeśli odpowiednio się 

postępuje, odleżyn można uniknąć. 

DEFINICJA ODLEŻYN
Odleżyna to przechodzą-
ce w  owrzodzenie skóry ogni-
sko martwicy, które powstaje na 
skutek działania ucisku, sił ści-
nających i  tarcia. Najczęściej 
występują w  okolicach kości 
krzyżowej, guzów kulszowych, 
kostek i pięt. U chorych wynisz-
czonych, nie zmieniających po-
zycji ciała odleżyny mogą wy-
stąpić na łopatkach, grzbiecie, 
a nawet na uszach. Odleżyna po-
wstaje wskutek jednoczesnego 
zamknięcia światła naczyń krwio-
nośnych przez ciśnienie z  ze-
wnątrz (np. nacisk na tkanki poło-
żone powyżej naczynia) oraz siły 
ścinające. Siły ścinające działa-
ją przy ześlizgiwaniu się pacjenta 
pod wpływem siły ciążenia z po-
słania, wtedy wzajemne prze-
mieszczanie się skóry i  tkanki 
podskórnej powoduje zaginanie 
tętniczek i  upośledza krążenie. 
Często dołącza do tego tarcie, 
które może bezpośrednio uszka-
dzać skórę. 

SKALA ODLEŻYN
Odleżyny klasyfikuje się w ska-
li Torrance’a składającej się z 5 

stopni. Poniżej opis ran zależ-
ny od ich poziomu zaawanso-
wania.
•   I  stopień  – przy lekkim uci-

sku palcem zaczerwienienie 
na skórze blednie. Stan ten 
pojawia się już po kilku go-
dzinach unieruchomienia pa-
cjenta.

•   II stopień  – zaczerwienienie 
nie blednie pod wpływem 
lekkiego ucisku palcem.

•   III stopień  – uszkodzenie 
skóry obejmuje wszystkie jej 
warstwy, brzegi rany są oto-
czone  rumieniem  i  obrzę-
kiem. Przypomina ona krater 
z wypełnionym żółtawą masą 
dnem. Zmianie towarzyszy 
silny ból.

•   IV stopień  – odleżyna obej-
muje skórę oraz tkankę 
podskórną. Jej brzegi są 
przeważnie dobrze odgrani-
czone, dno wypełnia czarna 
masa martwicza.

•   V stopień  – martwica obej-
muje także głębiej położone 
tkanki, niekiedy zajmuje sta-
wy lub kości. Rozwijają się 
jamy i  tzw. kieszenie. Dno 
rany wypełniają czarnobrą-

zowe masy składające się 
z  rozpadających się tkanek. 
Często występują zakażenia 
ogólne.

Odleżyny stopnia I i II można 
leczyć samodzielnie. W  przy-
padku wystąpienia ran w stop-
niu III, IV i V niezbędna jest po-
moc medyczna.

ONKOLOGICZNE 
CZYNNIKI RYZYKA 
Zazwyczaj przyczyn wystąpie-
nia rany jest więcej niż jedna. 
Konieczne staje się więc kom-
pleksowe podejście do lecze-
nia uszkodzeń ciała w  choro-
bie nowotworowej.

Do czynników ryzyka po-
wstawania odleżyn u  chorych 
onkologicznie należą między 
innymi:
•   zaburzenia odżywiania – naj-

częściej są efektem samej 
choroby nowotworowej, a tak-
że terapii onkologicznej, która 
może między innymi powodo-
wać nudności, wymioty, bie-
gunki, zaburzenia smaku i  ja-
dłowstrętu. Wszystko to może 
być przyczyną występowania 

ODLEŻYNY  
U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH 
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nej, która w  organizmie pełni 
wiele istotnych funkcji. Nad-
miar kwasów magazynowa-
nych w  organizmie może do-
prowadzić do zakwaszenia 
organizmu i  przyczynić się do 
rozwoju groźnych chorób. Jest 
to spowodowane stopniem za-
nieczyszczenia środowiska, 
w  którym żyjemy, nieodpo-
wiednim trybem życia czy zły-
mi nawykami żywieniowymi. 
Jednak jednym z  najpoważ-
niejszych czynników mających 
wpływ na stopień zakwaszenia 
organizmu jest nowotwór. 

Wiele danych wskazuje na 
istnienie ścisłego związku po-
między równowagą kwaso-
wo-zasadową w  organizmie 
a  rozwojem komórek nowo-
tworowych. Odczyn pH  tych 
komórek jest zawsze kwaśny 
(pH < 7), natomiast komórek 
zdrowych – alkaliczny (pH > 7). 
Za tą różnicą stoją zaburzenia 
w  działaniu tak zwanej pompy 
jonowej. Jony H+ są usuwane 
przez komórki nowotworowe 
w  większym stopniu niż przez 
komórki prawidłowe, co powo-
duje wzrost pH wewnątrz ko-
mórki i  zarazem jego spadek 
w  macierzy pozakomórkowej. 
Rozregulowanie mechanizmu, 
który odpowiada za stabilizację 
pH, jest jednym z istotniejszych 
etapów w  rozwoju nowotwo-
rów. Zarówno komórki zdrowe, 
jak i  nowotworowe mogą żyć 
i  rozmnażać się tylko w  ściśle 
określonym zakresie pH. 

W  miejscach o  kwasowym 
środowisku jest znacznie mniej 
tlenu, który jest potrzebny do 
utrzymania i  funkcjonowania 
zdrowych komórek. Doświad-
czenia medyczne wykazały, że 
poddawanie skóry działaniu 
środków kwaśnych powoduje 

zaburzeń trawienia i  wchła-
niania. Często pacjenci popeł-
niają błędy żywieniowe, które 
prowadzą do niedożywienia, 
a  w  konsekwencji wynisz-
czenia. Jednym z  podstawo-
wych błędów jest dieta uboga 
w  białko, niedobór witaminy 
C, B12, Zn i Fe. Z badań wy-
nika również, że bardziej na-
rażone na odleżyny są osoby, 
u których występuje koniecz-
ność ciągłego żywienia po-
zajelitowego lub przez zgłęb-
nik, bez możliwości żywienia 
w sposób naturalny; 

•   zaburzenia gospodarki wod-
no-elektrolitowej – odwod-
nienie organizmu (np. z  po-
wodu wymiotów i  biegunek 
będących skutkiem tera-
pii onkologicznej) lub uogól-
nione obrzęki wpływają na 
kondycję skóry, powodu-
jąc w  jednym i drugim przy-
padku zaburzenia przepływu 
tkankowego; 

•   choroby współistniejące, 
które zwiększają ryzyko po-
wstawania odleżyn, to: cu-
krzyca, miażdżyca, anemia, 
otyłość, stwardnienie rozsia-
ne, paraplegia, a także niko-
tynizm i alkoholizm; 

•   leczenie farmakologiczne, 
w  tym stosowanie cytosta-
tyków, sterydów w  dużych 
dawkach, leków przeciw-
zapalnych, leków zwiotcza-
jących mięśnie, aminów 
katecholowych, leków anal-
getycznych, leków sedują-
cych i psychotropowych; 

•   radioterapia – ma destruk-
cyjny wpływ na układ po-
karmowy, może powodować 
mdłości, bóle głowy i wymio-
ty, obniża odporność przez 
destrukcję szpiku kostnego. 
Chorzy poddawani radiote-

rapii przestają ponadto od-
czuwać łaknienie, mają sil-
ne bóle głowy, jest możliwe 
wystąpienie biegunki z  do-
mieszką krwi. Jest to dodat-
kowy czynnik powikłań po 
radioterapii i  zwiększa ryzy-
ko wystąpienia odleżyn;

•   zabiegi chirurgiczne – ope-
racja trwająca powyżej 2 h 
(często u  pacjentów onko-
logicznych) zwiększa ryzyko 
powstawania odleżyn zwią-
zanych z długotrwałym pozo-
stawaniem w pozycji wymu-
szonej na stole operacyjnym.

Dlatego podczas kwalifikacji 
do leczenia, jeszcze przed je-
go rozpoczęciem, lekarz powi-
nien przeprowadzić z  chorym 
szczegółowy wywiad. Powi-
nien spytać o choroby współ-
istniejące, zbadać ogólną kon-
dycję chorego, stopień jego 
odżywienia, potencjalne za-
burzenia przyjmowania lub 
wchłaniania pokarmów.

Należy także pamiętać, że 
uszkodzenia powstałe w wyni-
ku leczenia onkologicznego do-
tyczą nie tylko samej skóry, ale 
także dalszych warstw, w  tym 
narządów wewnętrznych.

WPŁYW pH 
NA ODLEŻYNY 
Aby organizm mógł funkcjo-
nować prawidłowo, niezbęd-
ne jest utrzymanie stałego pH 
krwi. Powinno wynosić 7,35–
7,45. Jego regulacja wymaga 
zaangażowania wielu układów 
ciała, w  tym pokarmowego, 
krążeniowego i  hormonalne-
go. Aby narządy wewnętrzne 
były bezpieczne i  mogły pra-
widłowo funkcjonować, or-
ganizm transportuje znaczną 
część kwasów do tkanki łącz-
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obumieranie zdrowych komó-
rek, i  to w  dość krótkim cza-
sie. Z  kolei alkalizowanie po-
tencjalnego środowiska dla 
komórek nowotworowych za-
trzymuje ich niekontrolowany 
podział, a  z  czasem prowadzi 
do ich śmierci.

Niestety, odczyn pH skóry 
może wpływać także na po-
wstawanie odleżyn. Zbyt wy-
sokie pH prowadzi do zro-
gowacenia skóry i  powstania 
rany odleżynowej. Duże zna-
czenie ma więc utrzymanie 
go na odpowiednim poziomie, 
który powinien znajdować się 
w granicach pH = 5. Przy takiej 
wartości odczyn pH rany się 
podnosi i  hamuje namnażanie 
się bakterii, stwarzając im nie-
korzystne warunki rozwojowe. 

WPŁYW NIEDOŻYWIENIA 
NA ODLEŻYNY 
Niedożywienie to nieprawidło-
wy stan organizmu wynikają-
cy z  niedoboru określonych 
składników w  spożywanych 
pokarmach bądź z problemów 
w  przyswajaniu ich. Skutkiem 
niedożywienia jest utrata ma-
sy ciała, znaczne osłabienie, 
a  nawet  depresja,  apatia czy 
rozdrażnienie.

Badania przeprowadzone 
wśród chorych na nowotwo-
ry wskazują na umiarkowa-
ną lub poważną utratę ma-
sy ciała u 30–70% pacjentów. 
Co więcej, nawet u 20% osób 
cierpiących na nowotwory 
wyniszczenie organizmu spo-
wodowane nieodpowiednim 
odżywianiem jest bezpośred-
nią przyczyną zgonu.

Rozróżnia się kilka etapów 
powstawania niedożywienia:
•   Etap 1: Do organizmu docie-

ra zbyt mało składników od-

żywczych. Jest to spowo-
dowane ich małą podażą, 
nadmierną utratą lub zabu-
rzeniem ich przemiany.

•   Etap 2: Zapasy ustrojowe zo-
stają wyczerpane.

•   Etap 3:  Następuje zaburze-
nie procesów fizjologicz-
nych i biochemicznych orga-
nizmu, zaczynają pojawiać 
się pierwsze objawy niedo-
żywienia.

•   Etap 4: Pojawiają się widocz-
ne objawy niedożywienia, 
z  towarzyszącymi zmianami 
w narządach.

W  ocenie stanu odżywienia 
szczególnie istoty jest wskaźnik 
BMI (body mass index), oblicza-
ny ze wzoru BMI [kg/m]2 = masa 
ciała [kg] / (wzrost [m])2. O nie-
dożywieniu mówimy, gdy BMI 
wynosi 17–19,9 kg/m2  – w  tej 
sytuacji wskazane jest lecze-
nie żywieniowe; oraz <17 kg/m2, 
gdy konieczne jest rozpoczęcie 
leczenia żywieniowego. 

Do niedożywienia u  pacjen-
tów onkologicznych dochodzi 
często z powodu umiejscowie-
nia guza, który niejednokrotnie 
utrudnia gryzienie i przełykanie. 
Bardzo istotna jest także wzmo-
żona utrata substancji odżyw-
czych spowodowana zaburze-
niami trawienia i  wchłaniania. 
Podczas choroby zapotrzebo-
wanie na składniki odżywcze 
jest większe, a współwystępu-
jące z  nowotworem zaburze-
nia metaboliczne upośledzają 
przemianę białek, węglowoda-
nów i tłuszczów.

Badania wykazują istotną 
zależność pomiędzy stanem 
odżywienia pacjenta a  ryzy-
kiem wystąpienia u  niego od-
leżyn. Największy wpływ ma 
niedostateczna podaż lub nie-

prawidłowe wchłanianie białek 
i kalorii. Nie powoduje bezpo-
średnio powstania odleżyny, 
ale jest przyczyną patologicz-
nych stanów zwiększających 
ryzyko ich rozwoju prawie 
dwukrotnie. Co więcej, wydłu-
ża czas gojenia powstałych 
ran odleżynowych. 

WPŁYW WYNISZCZENIA 
NA ODLEŻYNY
Kacheksja to stan ciężkiego 
wyniszczenia organizmu czło-
wieka, obserwowany zazwy-
czaj u  pacjentów w  zaawan-
sowanym stadium choroby 
nowotworowej. Może być za-
równo powikłaniem samego 
schorzenia, jak i  długotrwałe-
go, specjalistycznego lecze-
nia. Rany, w tym odleżyny, po-
wstają wskutek oddziaływania 
czynników fizycznych, takich 
jak zabieg operacyjny, radio-
terapia, długotrwały ucisk na 
tkanki, a  także chemicznych, 
jako wynik toksycznego dzia-
łania leków stosowanych na 
przykład w  trakcie chemiote-
rapii.

PALENIE PAPIEROSÓW 
A ODLEŻYNY
O wpływie palenia na powsta-
wanie nowotworów wie każdy. 
Nie każdy jednak zdaje sobie 
sprawę, że nikotyna obniża od-
porność tkanek. Badania wy-
kazują, że palenie papierosów 
wpływa na częstość powsta-
wania odleżyn, a  także utrud-
nia ich gojenie się. To samo 
można powiedzieć o  gojeniu 
się innych ran, w  tym poope-
racyjnych. Zdrowie skóry zale-
ży od ilości tlenu we krwi, któ-
ra dostarcza do niej składniki 
odżywcze i  odbiera produk-
ty przemiany materii. Palenie 



Pełnowartościowa, wysokobiałkowa i wysokokaloryczna dieta do żywienia doustnego 
w formie pysznych koktajli w trzech smakach: waniliowym, czekoladowym i truskawkowym. 
Skumulowana dawka wszystkich niezbędnych składników odżywczych, minerałów, witamin 

oraz kwasów omega-3. Jeden kartonik o poj. 200 ml to aż 300 kcal i 12 g białka! 

Zalecana:
W stanach niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem związanym z chorobą. Szczególnie 

przy zaburzeniach odżywienia w chorobie nowotworowej oraz jako wsparcie żywieniowe 
leczenia kacheksji. W stanach zwiększonego zapotrzebowania na energię i białko (np. choroby 

przewlekłe, odleżyny, oparzenia, zaburzenia apetytu). 
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Najniższe ceny, promocje, rabaty

Z DOSTAWĄ DO DOMU
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ZAMÓW ON-LINE LUB PRZEZ TELEFON
Bez wychodzenia z domu, bez kolejek
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       720 877 720
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NIE ZAWIERA SACHAROZY

Pełnowartościowa, wysokobiałkowa i wysokokaloryczna dieta do żywienia doustnego lub 
przez sondę. Najbardziej ekonomiczna jako dieta doustna – duże opakowanie zastępuje klika 

mniejszych. Najwygodniejsza w żywieniu przez sondę w bolusach – wygodne opakowanie 
z nakrętką. Delikatny waniliowy NIESŁODKI smak. 

ŻYWIENIE XXL DOUSTNE I PRZEZ SONDĘ
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papierosów, a  dokładniej ni-
kotyna, osłabia krążenie krwi, 
zaburzając znacznie pełnione 
przez nią funkcje. Dodatkowo 
podczas palenia wytwarza się 
więcej dwutlenku węgla, któ-
ry blokuje przedostawanie się 
tlenu do krwi. Zmniejszona 
ilość utlenionej krwi oraz za-
burzenie pełnionych przez nią 
funkcji powodują powstawanie 
odleżyn, a  także spowalniają 
ich gojenie.

PROFILAKTYKA ODLEŻYN 
– UTRZYMANIE 
PRAWIDŁOWEGO pH
Prawidłowe pH dla organizmu 
człowieka powinno być neu-
tralne, czyli wynosić 7,365. 
Czynnikami sprzyjającymi ob-
niżeniu tej wartości są stres, 
brak ćwiczeń, zbyt krótki sen, 
a  także przyjmowanie leków, 
między innymi podczas długo-
trwałej terapii onkologicznej.

Najprostszym sposobem za-
pobiegania zakwaszeniu orga-
nizmu jest odpowiednio zbi-
lansowana dieta. Jakie więc 
produkty działają na orga-
nizm zasadotwórczo? Przede 
wszystkim cytrusy, ale również 
większość warzyw i  owoców. 
Szczególnie aktywne w  zo-
bojętnianiu kwasów są bura-
ki, sałata, jabłka, seler, banany 
i  melony. Równowaga kwaso-
wo-zasadowa będzie w organi-
zmie zachowana, jeśli np. chleb 
będziemy jadać z  sałatą, rze-
żuchą, natką pietruszki czy po-
midorem, a  mięso obowiązko-
wo z warzywami – gotowanymi 
i surowymi. Warto też wiedzieć, 
jakich produktów w  diecie za-
sadowej unikać: są to przede 
wszystkim nabiał, mięso, sól, 
alkohol, cukier, kofeina, czyli 
wszystko to, po co współcze-

śnie (i  szybko) żyjący człowiek 
chętnie i często sięga.

PROFILAKTYKA 
ODLEŻYN – HIGIENA 
I PIELĘGNACJA
Jednym z najważniejszych ele-
mentów profilaktyki jest szcze-
gólnie troskliwa higiena skóry. 
Do mycia należy używać de-
likatnych preparatów o  neu-
tralnym pH (nalepiej w  płynie 
lub żelu), które dodatkowo bę-
dą zapobiegać przesuszaniu. 
Ważne, by nie używać płynów 
przeciwbakteryjnych, bo po 
pierwsze, mają działanie draż-
niące i wysuszające, a po dru-
gie – co jest bardziej niebez-
pieczne – nie są selektywne, 
czyli niszczą wszystkie bakte-
rie, również dobroczynne (mi-
krobiom).

Po kąpieli wykonać masaż lub 
oklepywanie miejsc narażonych 
z  użyciem spirytusu kamforo-
wego lub salicylowego (UWA-
GA! zbyt częste ich stosowanie 
może spowodować wysuszenie 
i uszkodzenie skóry).

Osuszoną skórę należy re-
gularnie natłuszczać środka-
mi pomagającymi utrzymać 
prawidłową wilgotność – na 
podłożu lanoliny, wazeliny, eu-
ceryny, oliwką dziecięcą lub 
płynem PC 30V.

Płyn PC 30V zawiera alanto-
inę, która przyspiesza regene-
rację skóry. Dzięki zawartości 
wyciągu z  kwiatów rumianku 
działa antyseptycznie i  prze-
ciwzapalnie, a  wchodzący 
w  jego skład wyciąg z  nasion 
kasztanowca uszczelnia na-
czynia krwionośne i zapobiega 
obrzękom. Ponadto zawarty 
w płynie dekspantenol nawilża 
skórę i znosi uczucie napięcia, 
a  1,3-butanodiol wzmacnia 

i  uelastycznia skórę. Preparat 
jest łatwy w dozowaniu, szyb-
ko się wchłania, jest transpa-
rentny – przez co umożliwia 
kontrolę stanu skóry.

Ważne jest także talkowa-
nie skóry dla zachowania jej 
suchości, jednak nigdy jed-
nocześnie z  natłuszczaniem, 
gdyż dochodzi wtedy do zbi-
jania obu substancji w  grud-
ki lub tworzenia na skórze nie-
przepuszczalnej warstwy.

Okolice narażone na zanie-
czyszczenie kałem lub moczem 
u  osób z  zaburzeniami czyn-
ności zwieraczy trzeba często 
oczyszczać, osuszać i  zmie-
niać materiały higieniczne.

PROFILAKTYKA 
ODLEŻYN – ŻYWIENIE
Celem działań medycznych 
w  przypadku osób z  niedoży-
wieniem powinna być profilak-
tyka zaburzeń i  poprawa sta-
nu odżywienia. Szczególnie 
ważna jest systematyczna je-
go ocena, która umożliwi pod-
jęcie dalszych odpowiednich 
dla pacjenta kroków leczenia. 
Nieleczone niedożywienie mo-
że doprowadzić do kacheksji, 
czyli wyniszczenia organizmu.

Ponieważ chory z  odleży-
nami, wskutek ich zapalnego 
przebiegu, traci dużo białka, 
powinien być do czasu ich wy-
gojenia odżywiany dietą wyso-
kobiałkową, wysokokalorycz-
ną i pełnowartościową, bogatą 
w  witaminy i  sole mineralne. 
Szczególnie obfitować powin-
na w pokarmy zawierające wi-
taminę C i cynk. 

Witamina C uszczelnia błony 
komórkowe, stymuluje układ 
odpornościowy, hamuje synte-
zę białek w  komórkach rako-
wych. Ma działanie przeciwza-
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palne, wspomaga nawilżenie 
skóry i błon śluzowych, wzmac-
nia i chroni przed pękaniem na-
czynia krwionośne. 

Głównym źródłem witaminy 
C są świeże owoce i warzywa.

Bogate w  witaminę C są 
przede wszystkim warzywa ka-
pustne i owoce jagodowe, np. 
truskawki, maliny, czarne po-
rzeczki, ale także żółte i zielo-
ne warzywa i owoce oraz owo-
ce cytrusowe i południowe. 

Cynk jest niezbędny dla 
prawidłowego funkcjonowa-
nia układu immunologiczne-
go. Odgrywa bardzo ważną 
rolę w stabilizacji błon komór-
kowych. Wspomaga regene-
rację tkanek i  gojenie się ran. 
Znaczne ilości cynku występu-
ją w pieczywie ciemnym, kaszy 
gryczanej, suchych nasionach 
roślin strączkowych, serach 
żółtych i  owocach morza, 
a także w mięsie i podrobach. 
Przy czym należy pamiętać, 
że przeciętna przyswajalność 
cynku z żywności wynosi oko-
ło 20–30%. 

Arginina – względnie egzo-
genny aminokwas odgrywa 
istotną rolę w budowie białka, 
w  tym w  syntezie NO (tlenku 
azotu). Bierze udział w produk-
cji kolagenu, stymuluje wytwa-
rzanie GH (hormonu wzrostu), 
o właściwościach immunomo-
dulujących. Reguluje wydzie-
lanie insuliny, prolaktyny, glu-
kagonu oraz hormonu wzrostu. 
Jest aminokwasem anabolicz-
nym, więc sprzyja budowaniu 
organizmu i  produkcji białek, 
w tym białek kurczliwych włó-
kienek mięśniowych. Arginina 
wpływa też na produkcję kola-
genu oraz eliminację amonia-
ku z  organizmu, biorąc udział 
w przekształcaniu go w mocz-

nik. Dodatkowo przyspiesza 
ona regenerację tkanek i goje-
nie się ran. 

PROFILAKTYKA 
ODLEŻYN 
– PRAWIDŁOWE 
NAWODNIENIE
Woda jest rozpuszczalnikiem 
i  nośnikiem substancji od-
żywczych niezbędnych dla 
procesów życiowych. Czę-
sto nazywana jest „milczącym 
składnikiem odżywczym”. Sta-
nowi ponad połowę masy ciała 
człowieka. Dlatego tak ważne 
jest prawidłowe nawodnienie 
organizmu. 

Istotną rolę w  prawidłowym 
nawodnieniu organizmu ma-
ją, wspomniane już, elektro-
lity. Elektrolity to naładowa-
ne elektrycznie jony soli. Są 
one odpowiedzialne za utrzy-
manie prawidłowego napię-
cia w  błonach komórkowych 
oraz za przenoszenie impul-
sów elektrycznych, czyli im-
pulsów nerwowych, do innych 
komórek. Ludzki organizm 
musi utrzymywać odpowiedni 
poziom jonów soli sodu, pota-
su i chloru. Każde odchylenie 
od normy może prowadzić do 
zaburzeń pracy serca i układu 
nerwowego. 

Najlepsze dla człowieka są 
wody twarde, wysoko – i śred-
niozmineralizowane, bo to 
w nich znajdą się składniki mi-
neralne w ilościach, które mają 
znaczenie fizjologiczne lub od-
żywcze.

W  przypadku wystąpienia 
zagrożenia nagłym odwod-
nieniem, spowodowanym bie-
gunką lub wymiotami, warto 
sięgnąć po gotowe preparaty 
elektrolitowe dostępne w  ap-
tekach. Roztwór elektrolitów 

należy pić często i  w  małych 
porcjach. 

PROFILAKTYKA ODLEŻYN 
– PALENIE TYTONIU
Nie wszyscy wiedzą, że palenie 
tytoniu jest uznane za chorobę 
przewlekłą, która w  Międzyna-
rodowej Statystycznej Klasyfi-
kacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych została opisana pod 
kodem F17. Chociaż udało się 
w  naszym kraju zahamować 
wzrost odsetka codziennych 
palaczy (w  latach 90. ubiegłe-
go wieku codziennie paliło 51% 
Polaków i 25 % Polek), palenie 
tytoniu nadal jest powszechne, 
bo jak wynika z  badań Głów-
nego Inspektoratu Sanitarne-
go w  2015 roku codziennie 
paliło 24% Polaków (tj. 31% 
mężczyzn i 18% kobiet!). 

Dlatego dla własnego dobra 
chory onkologicznie powinien 
bezzwłocznie odstawić palenie, 
ponieważ występująca w papie-
rosach nikotyna poprzez obni-
żenie odporności tkanek przy-
czynia się  do powstawania 
odleżyn i znacznie utrudnia pro-
ces gojenia ran.

Opracowanie redakcyjne na 
podstawie:
1. Pracy zbiorowej: Czynniki we-

wnętrzne i  zewnętrzne wpły-
wające na powstawanie od-
leżyn u  pacjentów leczonych 
na oddziale anestezjologii i in-
tensywnej terapii; Karolina Ja-
kieła, Sylwia Krzemińska, Ad-
riana Borodzicz-Cedro, Marta 
Arendarczyk; Piel. Zdr. Publ. 
2014, 4, 2, 135–142 

2.  Pielęgnacja skóry w  trakcie 
terapii onkologicznej; wy-
wiad z  dr n. med. Joanną 
Czuwarą; Onkolog – Terapia 
i Komunikacja 
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Rozwój onkologii (metod diagnostyki i leczenia) jest niezwykle intensywny. 
Lekarze nie mogą powiedzieć, że wszystkie nowotwory można wyleczyć szybko 
i całkowicie. Zawsze istnieje ryzyko, że choroba – nawet po przeprowadzonym 

leczeniu radykalnym – nawróci. Nie oznacza to jednak, że dla pacjentów, 
u których doszło do wznowienia choroby wyczerpały się możliwości 

terapeutyczne. Każdego dnia specjaliści odkrywają nowe rozwiązania, które dają 
możliwość skutecznego leczenia chorób nowotworowych. 

Pacjent, u którego zdiagnozowa-
no nowotwór ma przed sobą 
drogę, której celem jest całko-

wite wyleczenie choroby lub kontrolo-
wanie jej przebiegu. Pierwszym etapem 
jest przeprowadzenie kompleksowej 
diagnostyki – ustalenie stopnia zaawan-
sowania choroby. Chory przechodzi 
przez wiele badań – nieinwazyjnych i in-
wazyjnych – które niejednokrotnie po-
wodują osłabienie organizmu. Najtrud-

niejsze jest jednak to, by po dokładnych 
badaniach zaproponować pacjentowi 
metodę terapii, która spowoduje wyle-
czenie choroby nowotworowej. 

Jeszcze kilka lat temu diagno-
za niektórych typów choroby nowo-
tworowej była wyrokiem – pacjentom 
często proponowano, aby skupi-
li się na załatwieniu najważniejszych 
spraw, zadbali o  bezpieczeństwo 
dzieci i  najbliższych. Dziś wiemy, że 

leczenie choroby nowotworowej, na-
wet w bardzo zaawansowanym stop-
niu może być skuteczne, a rak coraz 
częściej jest chorobą przewlekłą. Od-
powiednio dobrana terapia, skupiona 
na indywidualnych potrzebach cho-
rego, daje nie tylko szansę na za-
trzymanie rozwoju choroby, ale też 
pozwala choremu na prowadzenie 
normalnego trybu życia – pracę, roz-
wój pasji i zainteresowań.

ONKOLOGIA
W ŚWIETLE INNOWACJI
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KONDYCJA
Nie zawsze chory na swojej drodze 
spotyka specjalistów, którzy są w sta-
nie zaproponować mu najnowsze me-
tody leczenia. Nie zawsze też stan pa-
cjenta pozwala na zastosowanie tych 
metod. Zły stan zdrowia, współistnie-
nie chorób przewlekłych, brak ruchu 
czy niedożywienie sprawiają, że szan-
se chorego na zastosowanie optymal-
nego leczenia maleją. Lekarze nie de-
cydują się na podjęcie terapii, która  
mogłaby zatrzymać rozwój choroby no-
wotworowej. Pacjent przystępując do 
walki z  rakiem powinien więc zrobić 
wszystko, by ogólna kondycja jego or-
ganizmu pozwalała mu na rozpoczęcie 
i prowadzenie terapii. 

WSPARCIE
Większość pacjentów nie potrafi  
przejść samodzielnie przez etap cho-
roby. Oprócz pomocy onkologa potrze-
bują wsparcia m.in. fizjoterapeutów, 
dietetyków, internistów, kardiologów 
i psychologów. Choroba nowotworowa 
nie może być dla pacjenta wyrokiem, 
z  którym zostaje sam. Cierpiący na 
chorobę nowotworową każdego dnia 
zmaga się z wieloma problemami. Czę-
sto zły stan zdrowia nie pozwala mu na 
prowadzenie normalnego życia – musi 
zrezygnować z pracy, przekazać część 
dotychczasowych obowiązków inne-
mu członkowi rodziny. Pacjenci to nie 
tylko osoby starsze – to także mat-
ki małych dzieci, sportowcy, lekarze, 
młodzież. Wiadomość o  nowotworze 
odbija się na ich kondycji psychicznej 
i powoduje, że tracą wiarę w skutecz-
ność wszystkich metod leczenia. Prze-
kazanie choremu statystyk leczenia, 
czy pocieszenie go, że rak to nie wy-
rok nie jest skuteczną metodą terapii, 
która zmotywuje go do podjęcia wal-
ki. Tylko działanie i ciągłe poszukiwanie 
optymalnej formy leczenia są kluczowe 
dla powodzenia terapii. 

Aktualnie specjaliści pracujący nad 
nowymi rozwiązaniami w inżynierii me-
dycznej chcieliby móc zaproponować 
chorym na nowotwory rozwiązanie, 
które będzie nowoczesną formą wśród 
obecnych metod leczenia i wyniesie je 
na wyższy poziom jakości – będzie al-
ternatywą dla stosowanych terapii i po-

zwoli choremu cieszyć się dotychcza-
sowym życiem. Czy to możliwe?

SYSTEM UNITY
Firma Elekta poprzez wieloletnią 
współpracę z  najlepszymi ośrodka-
mi klinicznymi na świecie, stworzyła 
system Unity – system zintegrowane-
go przyspieszacza liniowego z diagno-
stycznym skanerem Rezonansu Ma-
gnetycznego (1,5T). Został on oficjalnie 
udostępniony w czerwcu 2018 roku. To 
pionierski projekt, który odpowiada na 
wymagania stawiane przez specjali-
stów. Tworzy nowy wzór postępowania 
i zapewnia ogromny potencjał w lecze-
niu chorób nowotworowych. System 
ten w  precyzyjny sposób dostarcza 
dawkę promieniowania, a  jednocze-
śnie generuje obrazy rezonansu ma-
gnetycznego o najwyższej jakości i roz-
dzielczości. Dzięki temu radioterapeuci 
i  specjaliści zajmujący się pacjentami 
są w stanie w dowolnym momencie te-
rapii precyzyjnie wizualizować jakość 
i  stan tkanek – chorych i  zdrowych – 
oraz dobierać sposoby leczenia ade-
kwatne do aktualnych potrzeb chore-
go. Pacjent leczony z wykorzystaniem 
Elekta Unity jest diagnozowany na każ-
dym etapie terapii (przygotowania, re-
alizacji oraz po jej zakończeniu). Lekarz 
prowadzący dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu jest w  stanie każdorazo-
wo dopasować odpowiednią dawkę 
promieniowania do aktualnych warun-
ków anatomicznych, funkcjonalnych 
oraz klinicznego stanu pacjenta w da-
nym momencie leczenia oraz modyfi-
kować ją bez konieczności przerywa-
nia i wydłużania całego cyklu leczenia. 
Pozwala to oszczędzić zdrowe obsza-
ry tkanek przed skutkami leczenia, co 
sprawia, że terapia ma znacznie niższą 
toksyczność, niż dotychczas stosowa-
ne metody radioterapii. 

Obecnie nie potrafimy odpowiedzieć 
na pytanie, czy zastosowanie przez 
specjalistów systemu Elekta Unity po-
zwoli całkowicie wyleczyć chorobę no-
wotworową, ale jesteśmy pewni, że 
dzięki niemu możemy sprawić, że te-
rapia będzie dopasowana do klinicz-
nych potrzeb pacjenta, mniej toksycz-
na, a życie chorego po leczeniu będzie 
bardziej komfortowe. 

Specjaliści pracujący przy tworzeniu 
naszego systemu zadbali, aby obrazo-
wanie w czasie rzeczywistym podczas 
każdej sesji leczenia, umożliwiało ada-
ptację terapii w  zależności od wielko-
ści, kształtu i  lokalizacji guza oraz ota-
czających go zdrowych tkanek. Lepsze 
zróżnicowanie pomiędzy typami tka-
nek optymalizuje radioterapię. Funkcjo-
nalne obrazowanie rezonansu magne-
tycznego, które dostarcza informacji 
o  aktywności komórkowej w  obrębie 
guza, może potencjalnie wykryć reak-
cję leczonych tkanek na stosowane le-
czenie w najwcześniejszych i kolejnych 
etapach radioterapii. Odpowiedź lub jej 
brak pozwala w razie potrzeby na mo-
dyfikowanie planu leczenia w  czasie 
niemal rzeczywistym.

Elekta Unity to przełomowe rozwią-
zanie, które pozwala pokonać ograni-
czenia w dostarczaniu promieniowania 
w  polu magnetycznym. Nasz system 
jest wykorzystywany w  największych 
ośrodkach onkologicznych na świe-
cie, gdzie skutecznie wdrożono lecze-
nie pacjentów. 

SYSTEM UNITY W POLSCE
Czy w  Polsce jesteśmy gotowi na le-
czenie pacjentów za pomocą syste-
mu Unity? Zdecydowanie tak. Obecnie 
w  naszym kraju funkcjonują wielospe-
cjalistyczne placówki, które zajmują 
się kompleksowym leczeniem chorych 
na nowotwory. Aby możliwości Elek-
ta Unity były w  pełni wykorzystywa-
ne, system potrzebuje doświadczo-
nych specjalistów, którzy będą potrafili  
optymalnie wykorzystać możliwości 
diagnostyczne i  terapeutyczne urzą-
dzenia. Niewątpliwie w Polsce grono le-
karzy, fizyków, techników pracujących 
nad rozwojem onkologii posiada takie 
kompetencje i doświadczenie, a ich za-
angażowanie w rozwój polskiej onkolo-
gii powoduje, że jakość leczenia zmie-
nia się bardzo szybko, umożliwiając 
wdrożenie nowoczesnych metod i tech-
nologii. Wierzę, że już niedługo specjali-
ści i pacjenci Polsce będą mogli korzy-
stać z możliwości systemu Elekta Unity. 

Tomasz Iwanicki
Commercial Director PL 

Elekta Sp. z o.o.
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Tylko rygorystyczna i prawidłowa higiena może zapewnić optymalną profilaktykę 
oraz skuteczne leczenie skutków ubocznych terapii onkologicznej w jamie ustnej. 

Najlepiej jeśli towarzyszy kompleksowemu przygotowaniu całej jamy ustnej  
i uzębienia przez stomatologa przed rozpoczęciem leczenia nowotworu. 

Przestrzeganie prawidło-
wo przeprowadzonego 
instruktażu codziennej 

higieny, uwzględniającego na-
wet najmniejsze szczegóły, po-
zwoli cieszyć się efektami nie 
tylko w trakcie walki z nowotwo-
rem, w okresie rekonwalescencji 
i powrotu do pełnej sprawności, 
ale będzie procentowało przez 
całe życie.

MYCIE ZĘBÓW
Zęby należy szczotkować dwa 
razy dziennie: rano, po śniada-
niu i  wieczorem, po ostatnim 
posiłku. Po porannym zabiegu 
przez dwie godziny należy uni-
kać jedzenia i picia. Wieczorem 
dozwolone jest wyłącznie pi-
cie czystej wody. Preferowana 
szczoteczka do zębów powin-
na mieć miękkie włosie, a  pa-
sta zawierać fluor. Płukanie ja-
my ustnej po wyszczotkowaniu 
zębów powinno ograniczać się 
do niewielkiego łyku wody, by 
nie usunąć doszczętnie aktyw-
nych, profilaktycznie działają-
cych związków obecnych w pa-
ście do zębów. Wskazane jest 
dodatkowe oczyszczanie prze-
strzeni międzyzębowych za po-
mocą nici dentystycznych lub 

specjalnych szczoteczek mię-
dzyzębowych. Alternatywą są 
profilaktyczne płyny do płuka-
nia jamy ustnej – bez zawarto-
ści alkoholu. 

HIGIENA PROTEZ
Pacjenci używający ruchomych 
protez powinni po każdym po-
siłku przepłukać je pod bieżącą 
wodą oraz dokładnie wypłukać 
całą jamę ustną przed ponow-
nym ich założeniem. Wieczo-
rem natomiast konieczne jest 
umycie uzupełnień protetycz-
nych (szczoteczką i  proszkiem 
do czyszczenia lub nawet zwy-
kłym mydłem). Po dokładnym 
wypłukaniu protez należy je po-
zostawić do wysuszenia i umie-
ścić na całą noc w  specjalnie 
przeznaczonym do tego pude-
łeczku (już dawno skończyła 
się era trzymania w  nocy pro-
tez w szklance z wodą!). Protez 
nie należy zakładać na noc (bło-
na śluzowa koniecznie musi od 
nich odpocząć). Warto też re-
gularnie dezynfekować protezy 
w roztworze ze specjalnych ta-
bletek – zgodnie z  zaleceniami 
producenta. Na koniec protezę 
należy dokładnie opłukać bie-
żącą wodą.

W TRAKCIE CHEMIO –
 I RADIOTERAPII

Higiena jamy ustnej u  pacjen-
ta onkologicznego leczonego 
chemio – i  radioterapią powin-
na przede wszystkim być w  jak 
najmniejszym stopniu urazowa 
(traumatyczna). Oznacza to, że 
nie może w  żadnym wypadku 
spowodować uszkodzenia dzią-
sła lub okolicznej błony śluzowej. 
Terapia onkologiczna bowiem 
utrudnia i wydłuża gojenie każdej 
rany w jamie ustnej, więc nawet 
najmniejsza może szybko prze-
kształcić się w  trudne do  wyle-
czenia owrzodzenia.

PO PIERWSZE, 
SZCZOTECZKA
Dla pacjentów onkologicznych 
w  trakcie chemio – i  radiotera-
pii zalecana jest supermiękka 
szczoteczka do zębów. Niektó-
re z  firm produkują tak zwane 
szczoteczki pooperacyjne, prze-
znaczone na okres po zabie-
gach chirurgicznych. Wydłużają 
one czas szczotkowania, szyb-
ko się zużywają, ale maksymal-
nie ograniczają ryzyko uszko-
dzenia tkanek miękkich wokół 
zębów. Często stan ogólny pa-
cjenta nie pozwala na skutecz-

HIGIENA JAMY USTNEJ  
I PRZYGOTOWANIE STOMATOLOGICZNE 

DO TERAPII ONKOLOGICZNEJ
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ne stosowanie szczoteczki ma-
nualnej. Aktualnie dostępnych 
jest szereg elektrycznych szczo-
teczek, które ułatwiają dokład-
ne oczyszczenie wszystkich po-
wierzchni zębów nawet u osoby 
leżącej, szczególnie jeśli higienę 
wykonuje personel szpitala lub 
rodzina pacjenta.

PASTA DO ZĘBÓW
Pasta do zębów powinna zawie-
rać fluor. Te, które mają bardzo 
dużo fluoru, dostępne są wy-
łącznie w  aptece. Jeśli jednak 
w jamie ustnej obecna jest jaka-
kolwiek zmiana chorobowa bło-
ny śluzowej, należy do czasu jej 
wygojenia używać pasty dla naj-
mniejszych dzieci. Tylko te nie 
zawierają dużych ilości detergen-
tów, konserwantów i  substancji 
smakowych (np. mentolu), które 
drażnią śluzówkę i utrudniają go-
jenie ran. 

PRZESTRZENIE 
MIĘDZYZĘBOWE 
Wieczorny zabieg szczotkowania 
zębów powinien być uzupełniony 
oczyszczaniem przestrzeni mię-
dzyzębowych. W przypadku po-
jawienia się krwawienia brodaw-
ki dziąsłowej podczas zabiegu 
należy zaprzestać go w  danym 
miejscu na około 2 dni. Po  za-
gojeniu brodawki oczyszczanie 
przestrzeni można kontynuować. 

PŁYNY DO PŁUKANIA
Po szczotkowaniu zębów do 
wypłukania jamy ustnej najle-
piej stosować sól fizjologiczną. 
Nie drażni ona śluzówki, po-
prawia jej ukrwienie i  odżywie-
nie, zwiększa wydzielanie śliny. 
Można też samemu przygoto-
wać roztwór: ćwierć łyżeczki 
soli kuchennej na szklankę let-
niej wody. 

Zabronione jest natomiast 
używanie gotowych płukanek 
do  płukania jamy ustnej z  za-

wartością alkoholu. Stosowanie 
roztworu wody utlenionej rów-
nież nie jest wskazane do  co-
dziennej higieny. Płukanki z  al-
koholem lub wodą utlenioną 
mogą podrażnić śluzówkę, po-
głębić uczucie suchości. 
Chemioterapia i protezy zębowe
Osoby korzystające z  rucho-
mych uzupełnień protetycznych 
powinny w  sposób szczególny 
dbać o ich czystość i starać się, 
by korzystać z  nich w  jak naj-
mniejszym stopniu (np. wyłącz-
nie do spożywania posiłków). 
Rozwiązaniem idealnym jest nie-
korzystanie z nich poza okresem 
posiłków przez cały okres terapii. 
Zalecane jest także płukanie ja-
my ustnej roztworem soli fizjolo-
gicznej. Nie ma przeciwwskazań 
do używania także letniego na-
paru z rumianku.

JAK CHRONIĆ WARGI?
Cennym uzupełnieniem higie-
ny jamy ustnej, służącym trosce 
o czerwień wargową, jest stoso-
wanie odżywczego kremu (z  fil-
trem przeciwsłonecznym), nawet 
kilka razy dziennie. Należy uni-
kać pomadek ochronnych z  za-
wartością wazeliny i  petroleum, 
które mają właściwości odwad-
niające i wysuszające.

SYGNAŁY 
OSTRZEGAWCZE
Skrupulatność w  codziennych 
zabiegach higieny pomaga 
uniknąć wielu przykrych sytu-
acji, wymagających interwencji 
stomatologa. Jednak nie elimi-
nuje całkowicie ryzyka ich po-
jawienia się. Nawet najmniejsza 
zmiana chorobowa (np. zaczer-
wienienie błony śluzowej, afta) 
lub objaw (np. pieczenie pod-
niebienia) czy ból (np. przy 
zakładaniu protezy) wymaga 
u pacjenta onkologicznego na-
tychmiastowej wizyty w  gabi-
necie stomatologa. Każdy dzień 

zwłoki może skutkować skom-
plikowaniem i  wydłużeniem le-
czenia problemu.

PRZYGOTOWANIE 
STOMATOLOGICZNE 
Leczenie nowotworu ma skutki 
uboczne i wpływa negatywnie na 
cały organizm. W  wyniku terapii 
antynowotworowej spustosze-
niem może być objęta cała jama 
ustna – zarówno uzębienie, jak 
i błona śluzowa. 

O  tym jak terapia onkologicz-
na wpłynie na jamę ustną przede 
wszystkim decyduje jej stan 
w  momencie rozpoczęcia che-
mio lub radioterapii oraz syste-
matyczność i  jakość codzien-
nych zabiegów higienicznych. 

NASTĘPSTWA 
CHEMIOTERAPII
Chemioterapia skutkuje ogra-
niczoną produkcją śliny, utrzy-
mującą się nawet wiele lat po 
terapii, zaostrzeniem stanu za-
palnego dziąseł, ryzykiem infek-
cji grzybiczej lub opryszczki. 

Najbardziej jednak uciążli-
we i  niebezpieczne jest uogól-
nione zapalenie błony śluzowej 
jamy ustnej, zwane mucositis. 
Sprawia ono duży ból, nawet 
przy najmniejszym ruchu języ-
ka, połykaniu śliny lub mówie-
niu. W jamie ustnej pojawiają się 
nadżerki i  owrzodzenia, które 
uniemożliwiają spożywanie po-
karmów. Drobne ranki stają się 
wrotami penetracji groźnych dla 
osłabionego organizmu drobno-
ustrojów. Przypadłość ta, doty-
czy nawet do 80% pacjentów. 
Niestety brakuje ustalonych, 
skutecznych zasad postępowa-
nia terapeutycznego. Co więcej, 
bardzo często obecny w  jamie 
ustnej przewlekły proces zapal-
ny może zniweczyć sukces te-
rapeutyczny. Dotyczy to zwłasz-
cza pacjentów po przeszczepie 
szpiku.
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u stomatologa można przystąpić 
do usunięcia zębów, czy zatrzy-
manych korzeni. Planując każ-
dy zabieg chirurgiczny, należy 
uwzględnić czas niezbędny na 
wygojenie ran. Zabiegi usunię-
cia zębów muszą być wykona-
ne co najmniej na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem naświetlań 
promieniami rtg i  jeden tydzień 
przed podaniem chemii. 

LECZENIE I PROTETYKA
Po wykonanych przez stoma-
tologa zabiegach chirurgicz-
nych, czas potrzebny na goje-
nie się ran, należy wykorzystać 
na leczenie próchnicy zębów 
oraz stanu zapalnego dziąseł (po 
wcześniej usuniętych złogach 
kamienia). Konieczna jest także 
intensywna profilaktyka fluoro-
wa, by zmniejszyć ryzyko próch-
nicy. Ograniczenia w  produkcji 
śliny (po podaniu chemii i  na-
świetlaniu promieniami rtg) może 
szybko doprowadzić do całko-
witej 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 długotrwa-
łych efektów, jeśli nie będzie 
absolutnej dyscypliny podczas 
codziennej higieny jamy ustnej. 
Tylko od niej tak naprawdę zale-
ży na ile skutki radio i chemiote-
rapii dadzą się we znaki pacjen-
towi i będą miały wpływ na całą 
jamę ustną, nawet już po zakoń-
czeniu terapii onkologicznej.

dr n. med. Agnieszka A. Pawlik
stomatolog, parodontolog

www.agnieszkapawlik.pl

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 pro-
mieniami rtg, szczególnie oko-
licy szyi lub głowy, dodatkowo 
niesie ze sobą ryzyko całko-
witego zniszczenia gruczołów 
ślinowych (dożywotnie wysu-
szenie jamy ustnej ze wszystki-
mi konsekwencjami), utraty na-
wet całego uzębienia na skutek 
„popromiennej próchnicy” lub 
martwicy kości (objawiającej się 
długo po terapii).

TERAPIA 
STOMATOLOGICZNA
Najlepiej rozpocząć od umówie-
nia wizyty u  stomatologa, któ-
ry przeprowadzi konieczne le-
czenie, przekaże informacje na 
temat higieny jamy ustnej (wła-
ściwej dla trwania chemio lub 
radioterapii), podpowie jak po-
stępować, by skutki uboczne 
leczenia doskwierały w  jak naj-
mniejszym 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 
sprzyjają: 
•   zaniedbane uzębienie (pozo-

stawione korzenie zębów, nie 
leczona 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  wykonanym zdjęciem rtg pa-
noramicznym, które wskaże, 
czy nie ma obecnego na przy-
kład pozostawionego 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 
ogólny pacjenta i planowane le-
czenie. Ponadto nieodzowny jest 
spis zażywanych przez pacjenta 
na stałe leków, w  związku z  in-
nymi chorobami towarzyszącymi 
(np. na nadciśnienie, miażdżycę, 
zwyrodnienie stawów i inne).

KONIECZNE ZABIEGI
Przed terapią onkologiczną mu-
szą być wyeliminowane wszyst-
kie ogniska zapalne obecne 
w kości szczęki i żuchwy. 

Jeśli prowadzący lekarz on-
kolog przygotuje skierowanie, 
w  którym stwierdzi, że stan pa-
cjenta pozwala na przeprowa-
dzenie zabiegów chirurgicznych, 
już podczas pierwszej wizyty 
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„Każdego dnia pił także kubek oleju z wątroby rekina z wielkiej beczki w chacie, gdzie 
wielu rybaków przechowywało swój sprzęt. Był on dostępny dla wszystkich rybaków, 

którzy mieli na niego ochotę, ale większość nienawidziła jego smaku.  
W sumie nie było nic gorszego od wstawania w godzinach, o których oni wstawali, a był 

on przecież bardzo dobry na przeziębienie, grypę oraz choroby oczu.”
Ernest Hemingway, „Stary człowiek i morze.”

Alkiloglicerole występu-
jące w  oleju z  wątroby 
rekinów są stosowane 

od wielu dziesiątek lat. W  la-
tach 50-tych ubiegłego wieku 
szwedzcy naukowcy doszli do 
wniosku po wielu badaniach, 
że alkiloglicerole mają zastoso-
wanie w  leczeniu wielu chorób, 
w tym nowotworowych. 

Prowadzone badania kliniczne 
i obserwacje potwierdziły, że:
•   Alkiloglicerole poprawiają wyni-

ki leczenia raka szyjki macicy1

•   Alkiloglicerole zmniejszają ilość 
poważnych powikłań po radio-
terapii2

Alkiloglicerole to związki nale-
żące do eterów lipidowych, bę-
dące związkami glicerolu i  al-
koholi wielowęglowych o  dużej 
aktywności biologicznej. Wystę-
pują w  szpiku kostnym i  mleku 
karmiącej kobiety. Łatwo wbu-
dowują się w błony komórkowe, 
a  co niezwykle ciekawe z  dużą 
łatwością wbudowują się w bło-
ny komórek nowotworowych, 
w  których stwierdza się ich 
100-krotnie większą ilość. 

Alkiloglicerole aktywują ma-
krofagi uwolnione z  błon roz-
padających się komórek nowo-
tworowych, przez co następuje 
nasilenie fagocytozy i zwiększe-
nie uwalniania wolnych rod-
ników, czyli nasilenie stresu 
oksydacyjnego w  pobliżu ko-
mórek nowotworowych. Po-
wodują również cytolize komórek 
nowotworowych, czyli rozpad ko-
mórek nowotworowych, w której 
pośredniczą przeciwciała IgG łą-
cząc się z  antygenami komórki 
nowotworowej. Hamują rozwój 
naczyń krwionośnych niezbęd-
nych do wzrostu guzów nowo-
tworowych. Wywołują apoptozę, 
czyli naturalną śmierć komór-
ki. Jest to naturalna sytuacja 
w  przypadku zdrowej komór-
ki, natomiast takie zjawisko nie 
dotyczy komórek nowotwo-
rowych. Alkiliglicerole hamują 
również przekazywanie niektó-
rych sygnałów z  powierzchni 
komórki do jej wnętrza. Hamo-
wane są m.in. sygnały sterujące 
namnażaniem się komórek no-
wotworowych.

Ecomer jest jedynym prepa-
ratem na polskim rynku ze sta-

tusem preparatu leczniczego, 
w  składzie którego znajdziemy 
alkiloglicerole pochodzące z ole-
ju z  wątroby rekinów z  rodzin 
Somniosidae, Squalidae, Cen-
trophoridae, Etmopteridae, Ce-
torhinidae. W  jednej kapsułce 
znajduje się 250 mg oleju z wą-
troby rekina. Wskazania do sto-
sowania Ecomer:
•   Stany obniżonej odporności 

przy zakażeniach bakteryjnych 
i wirusowych.

•   Ostre i przewlekłe choroby in-
fekcyjne.

•   Pomocniczo w  radio – i  che-
mioterapii w  przebiegu choro-
by nowotworowej.
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