Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych pragnę gorąco zaprosić
Państwa do udziału w XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod hasłem
OPIEKA PIELĘGNIARSKA W NOWYCH TERAPIACH ONKOLOGICZNYCH,
która odbędzie się w Białymstoku w dniach 23-25 maja 2018 r.
W programie konferencji przewidziane są wykłady gości specjalnych, prezentacje,
warsztaty oraz sesja plakatowa. Gwarantuje to ciekawy program i wysoki poziom
merytoryczny tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tematyka sesji oraz dyskusje
z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że konferencja dostarczy Państwu
okazji do owocnej wymiany doświadczeń i poglądów, a także pogłębienia wiedzy
niezbędnej w codziennej praktyce.
Do zobaczenia w Białymstoku!
Barbara Jobda
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
Rejestracja na konferencje:
przez wypełnienie formularza na stronie http://rejestracja.pspo.pl/
w zakładce „rejestracja”
lub przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres
bj@coi.waw.pl (karta do pobrania na stronie www.pspo.pl)

Drodzy Przyjaciele,
bardzo cieszymy się z wydania kolejnego numeru Pielęgniarstwa Onkologicznego w Praktyce, który ukazuje się wiosną, kiedy świat i my budzimy się z zimowego snu.
Bieżący numer zapowiada Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Onkologicznych, która
odbędzie się w dniach 23–25 maja w Białymstoku. Jest ona organizowana przez białostocki Terenowy Oddział PSPO. Z zasłyszanych planów – uchylam rąbka tajemnicy – będzie
bardzo interesująco!
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ukowy, pt. „Wpływ lęku i depresji na postrzeganie własnego zdrowia u pacjentek z guzami
jajnika” autorstwa mgr Beaty Tomczak.
Przedstawiamy tematy z praktyki pielęgniarskiej, problemy pielęgnacyjne u pacjenta z wytworzoną mikrojejunostomią, publikujemy artykuł dotyczący wpływu wybranych czynników
na stan emocjonalny u kobiet z nowotworami narządów płciowych leczonych systemowo.
Zamieszczamy też tekst, w którym autorka dzieli się swoimi doświadczeniem na temat przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych w kierunku guzów neuroendokrynnych.
Z zakresu bioetyki przedstawiamy pracę o opiece paliatywnej jako alternatywie dla eutanazji.
Zapraszam do stałej rubryki „Druga strona recepty” i ważnego tekstu „Zranione uczucia,
czyli dlaczego czasem boli, chociaż nic się nie dzieje”.
Pani dr n. med. Annie Szczypcie, dotychczasowej redaktorce naszej stałej rubryki „Zakażenia szpitalne w pigułce”, serdecznie gratulujemy powołania przez Ministra Zdrowia
na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.
Pięknie dziękujemy za współpracę i życzymy, również świątecznie, wszelkiej pomyślności.
Serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego pisma. Zachęcamy do lektury, nadsyłania swoich artykułów, dzielenia się swoim doświadczeniem z pracy z pacjentem.
z serdecznymi życzeniami,

Redaktor Naczelna
dr Małgorzata Pasek
Zapraszamy do współpracy autorów artykułów.
Czekamy na prace o objętości nie przekraczającej 15 000 znaków.
Informujemy, że publikowane będą jedynie zdjęcia i ryciny w rozdzielczości minimum 300 dpi.
W zależności od objętości, a przede wszystkim wartości merytorycznej artykułu proponujemy
wynagrodzenie w kwocie 150-220 zł brutto
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ybrane problemy pielęgnacyjne u pacjenta
z wytworzoną mikrojejunostomią
Janina Książek, Sylwia Terech-Skóra,
Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego,
Gdański Uniwersytet Medyczny

W przypadku chorych z nieoperacyjnym rakiem żołądka w okolicach odźwiernika
mikrojejunostomia igłowa umożliwia podaż pokarmu. Może zostać wykonana
bez rozległej operacji brzusznej lub metodą laparoskopową.

C

elem pracy jest analiza procesu pielęgnowania i leczenia w opiece nad 60-letnim pacjentem w terminalnym okresie choroby, z nieoperacyjnym nowotworem żołądka, u którego wyłoniono
mikrojejunostomię. Na podstawie analizy piśmiennictwa, dokumentacji medycznej oraz bezpośredniej obserwacji omawianego przypadku wybrano możliwe do
wystąpienia problemy pielęgnacyjne oraz przedstawiono elementy pielęgnowania pacjenta z wyłonioną
mikrojejunostomią.

ZACHOROWALNOŚĆ NA RAKA ŻOŁĄDKA
Choroby nowotworowe przewodu pokarmowego stanowią ważny problem onkologiczny. Rak żołądka jest
nowotworem o malejącej zachorowalności. W 2011
r. w Polsce odnotowano 5350 nowych zachorowań,
z czego 2/3 u mężczyzn. Śmiertelność z powodu tego
nowotworu jest duża, a liczba zgonów dorównuje liczbie
zachorowań. Szacuje się, że na chwilę obecną w Polsce żyje ponad 350 tys. ludzi, u których w ciągu ostatnich pięciu lat rozpoznano nowotwór żołądka. Rak żołądka pod względem częstości występowania w Polsce
u mężczyzn znajduje się na trzecim miejscu, a u kobiet
na siódmym.

CZYNNIKI POWSTAWANIA NOWOTWORU
ŻOŁĄDKA
Wpływ na powstanie tego nowotworu mają następujące
czynniki ryzyka:
• zmiany genetyczne,
• dieta – żywność z dużą zawartością soli, produktów
wędzonych, uboga w warzywa i owoce,
• czynniki środowiskowe (tj. powietrze, czynniki fizyczne
i chemiczne, alkohol i dym nikotynowy),
• czynniki infekcyjne (bakterie, wirusy),
• przewlekłe zapalenia błony śluzowej żołądka, zwłaszcza w przebiegu infekcji helicobacter pyroli.
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ROLA ŻYWIENIA
Bardzo ważnym elementem w procesie leczenia i pielęgnowania pacjentów w chorobie nowotworowej żołądka
jest prawidłowe odżywienie dostosowane do ich stanu
klinicznego i metabolicznego. W sytuacji kiedy przyjęcie
pokarmu drogą fizjologiczną jest niemożliwe, alternatywą staje się wyłonienie jejunostomii. Stomia odżywcza
wykonywana jest w górnym odcinku przewodu pokarmowego w celu żywienia dojelitowego pacjenta, który z różnych przyczyn nie może przyjmować pokarmu
w sposób tradycyjny. Wyróżniamy trzy rodzaje stomii
odżywczych w zależności od ich umiejscowienia:
• ezofagostomia – stomia na przełyku,
• gastrostomia – stomia na żołądku,
• jejunostomia – stomia na jelicie czczym.
Stomie odżywcze można również podzielić ze względu na czas funkcjonowania:
• czasowe – zakładane w razie potrzeby odbarczenia
zespolenia jelitowego lub przed operacją odtworzenia
ciągłości przewodu pokarmowego,
• stałe – zakładane w przypadku nowotworu przewodu
pokarmowego zamykającego jego światło.

JEJUNOSTOMIA
Jejunostomia jest drugą najczęściej stosowaną przetoką odżywczą. Jest to specjalny zgłębnik założony przez
skórę bezpośrednio do jelita czczego w celu podaży
preparatów żywieniowych, najczęściej za pomocą pompy dojelitowej. Podobnie jak gastrostomia może być
czasowa lub definitywna. Mikrojejunostomia to czasowa
jejunostomia odżywcza. Z reguły jest przeznaczona dla
pacjentów onkologicznych po zabiegach operacyjnych,
po których przez kilka dni nie jest możliwe odżywianie
drogą doustną.
Metoda ta stanowi dobrą alternatywę dla żywienia
pooperacyjnego przez zgłębnik, pozbawiona jest ryzyka przypadkowego usunięcia i zachłystowego zapale-

nia płuc. Inną zaletą mikrojejunostomii jest możliwość
żywienia przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Jest to
ważne w przypadku wystąpienia powikłań pooperacyjnych, które mogą uniemożliwiać doustne odżywianie.
Wskazaniem do założenia definitywnej jejunostomii
odżywczej są stany kliniczne, w których chory nie może odżywiać się doustnie i nie ma możliwości wykonania gastrostomii odżywczej ze względu na nieresekcyjne
guzy obejmujące cały żołądek lub przełyk.

METODY ŻYWIENIA ENTERALNEGO
Do podaży substancji odżywczych przez jejunostomię
zalecana jest metoda ciągłego wlewu grawitacyjnego
lub użycie pompy żywieniowej.
Ze względu na małą średnicę zgłębnika odżywianie
może być prowadzone wyłącznie przy użyciu diet przemysłowych, tj. Nutrison Ad. Peptisorb, Survimed, Pepteman, Nutriconp, Peptid, Impact Enteral. Żywienie może
być rozpoczęte w ciągu 6-12 godzin po zabiegu operacyjnym i w pierwszych dobach powinno być stosowane wyłącznie przy użyciu pompy. W późniejszym okresie
przy dobrej tolerancji pacjenta można zacząć stosować
wlewy ciągłe metodą grawitacyjną. Przez jejunostomię
podawane mogą być jedynie diety przemysłowe neutralne smakowo.

MATERIAŁY I METODY BADAŃ
W pracy zastosowana została metoda studium indywidualnego przypadku oraz analiza dokumentacji. PrzedTabela 1. Podaż diety przemysłowej metodą
wlewu ciągłego grawitacyjnego lub pompy
żywieniowej
Pokarm podaje się w ciągłym wlewie kroplowym przez
całą dobę lub z nocną kilkugodzinną przerwą
o długości 6-8 godzin
Przepływ przy użyciu pompy wynosi zazwyczaj 80 ml/h
Przy dobrej tolerancji żywienia można zwiększyć jego
podaż, tj. rozszerzyć dietę
Warunkiem zwiększenia przepływu jest dobra
tolerancja diety
Wykorzystując metodę ciągłego wlewu, zyskujemy
kontrolowany, stały, powolny pasaż jelit
Pompa ma system sygnalizujący osiągnięcie
zaprogramowanej ilości diety oraz system alarmowy
włączający ją w przypadku braku przepływu, zatkania
zgłębnika lub mechanicznego zamknięcia przyrządu do
podawania
Zestawy do podawania diety powinny być zmieniane
co 24 godziny
Każdy wlew substancji pokarmowej powinien być
rozpoczęty i zakończony podaniem niewielkiej ilości,
np. 20-30 ml, 0,9% NaCl lub wody niegazowanej
(przegotowanej lub źródlanej), pozwoli to uniknąć
epizodów zatkania zestawu zalegającymi w ich świetle
pokarmem lub lekami
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miotem badań jest 60letni pacjent chory na nowotwór
żołądka po zabiegu wyłonienia mikrojejunostomii.

STUDIUM PRZYPADKU
Pacjent przyjęty do oddziału w trybie planowym. Z wywiadu wynika, że pierwszymi objawami choroby nowotworowej żołądka były: utrata apetytu, uczucie wzdęcia,
zgaga, bóle w nadbrzuszu po posiłkach. Pacjent zignorował objawy. Po pojawieniu się wymiotów, chory skonsultował się z lekarzem rodzinnym, od którego dostał
skierowanie na badanie endoskopowe. Wykazało ono
obecność nowotworu w okolicy odźwiernika o cechach
złośliwych. Pacjent nie kwalifikował się na operacyjne
usunięcie zmian nowotworowych.
W celu poprawy jakości życia pacjent został skierowany na radioterapię paliatywną mającą na celu zmniejszenie odczuwania bólu. Po naświetlaniach
skierowany do szpitala celem wytworzenia przetoki
odżywczej. Do operacji przygotowany został w oddziale. Zabieg wytworzenia jejunostomii odbył się
w warunkach sali operacyjnej i przebiegł bez powikłań. Po zabiegu pacjent został przekazany na oddział
macierzysty z założoną sondą oraz dwoma drenami
ssącymi z butlami Redona, w których znajdowała się
śladowa ilość krwi. Ze względu na trudności w oddaniu moczu pacjentowi założono cewnik Foleya. Diureza dobowa wynosiła 1100 ml. Chory wymiotował
treścią zastoinową w małych ilościach. Zalegająca
wydzielina była odciągana przez sondę, podawano
Ryc. 1. Pompa żywieniowa do podawania diety
metodą wlewu ciągłego

leki przeciwwymiotne. Żywienie przez mikrojejunostomię zostało włączone osiem godzin po zabiegu operacyjnym, zaczynając od przepływu 50 ml/h. W I dobie pacjent osłabiony, apatyczny i cierpiący. Chory
reagował lękiem na pogorszenie stanu zdrowia. Zależny w zakresie samoobsługi i pielęgnacji. Mężczyzna zaakceptował swoją aktualną sytuację życiową.
Wielkim wsparciem był dla niego syn, który towarzyszył mu na każdym etapie choroby.

IMPLANTACJA JEJUNOSTOMII
Przygotowanie pacjenta do żywienia entralnego przez
jejunostomię należy rozpocząć najszybciej, jak to
możliwe, najlepiej jeszcze przed wykonaniem zabiegu
operacyjnego. Istnieje kilka sposobów implantacji jejunostomii, jednak najbardziej preferowaną jest metoda igłowa. Metoda polega na wprowadzeniu cewnika
bezpośrednio przed zamknięciem powłok brzusznych.
Jako pierwszy wprowadza się cewnik poliuretanowy
o średnicy od 1,5 mm do jamy brzusznej dzięki wcześniejszym nakłuciu igłą powłok brzusznych. Za optymalne miejsce do wprowadzenia cewnika uważa się
środkową 1/3 linii łączącej pępek z lewym łukiem żebrowym. Następnie przy użyciu prowadnicy cewnika
wykonuje się tunel podśluzówkowy o długości 4-5 cm
na przeciwkrezkowej ścianie drugiej lub trzeciej pętli
jelita cienkiego. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie
cewnika przez igłę i mocowanie go do jelita cienkiego
szwem kapciuchowym. Na koniec pętle jelita mocuje
się 2-3 szwami do otrzewnej ściennej. Cewnik zabezTabela 2. Zasady pielęgnacji jejunostomii
Należy poinformować pacjenta o przebiegu
wykonywanego zabiegu
Umyć higienicznie ręce i założyć rękawiczki
jednorazowe
Delikatnie usnąć stary opatrunek
Ocenić stan skóry w okolicy jejunostomii pod kątem
zaczerwienienia, wycieku, obrzęku lub krwawienia,
sprawdzić, czy założone szwy bądź płytka mocująca
są stabilne, czy nie doszło do poluzowania lub
usunięcia. Sprawdzić na całej długości drenu, czy nie
ma pęknięć i zagięć
Okolicę wokół jejunostomii należy delikatnie przemyć
np. jałową solą fizjologiczną, dokładnie osuszyć
jałowymi gazikami, jeżeli jest konieczność, czynność tę
należy powtórzyć, pamiętając o zmianie gazika
Gazikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym
należy dokładnie umyć dren jejunostomijny oraz płytkę
mocującą (od skóry ku górze). Zalecane są preparaty na
bazie poliheksanidu
Założyć gotowy opatrunek w kształcie litery Y lub
przygotować jałowy gazik, nacinając go w ten sposób,
i umocować przylepcem
Uporządkować zestaw, zdjąć rękawiczki i umyć ręce
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piecza się przed wysunięciem silikonową płytką, która jest przyszyta do skóry dwoma szwami w miejscu
wyprowadzenia. Wielofunkcyjny łącznik na końcu drenu umożliwia podłączenie wielu różnych diet przemysłowych.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA
W czasie pierwszych siedmiu dni od założenia mikrojejunostomii opatrunek należy zmieniać codziennie,
po okresie wstępnego gojenia się rany co 2-3 dni. Ranę obserwujemy pod kątem zaczerwienienia, krwawienia, wysięku, odczynów alergicznych. Skóra wokół
rany powinna być codziennie dezynfekowana. Nie powinno się stosować środków odkażających zawierających w swoim składzie związki jodu oraz fenoksyetanol, np. Octeniseptu. W okolicy przetoki nie powinno
się również stosować kremów i talków. Podstawowe
zasady pielęgnacji jejunostomii przedstawia tabela 2.
Przestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń pielęgniarskich minimalizuje występowanie powikłań, które
zazwyczaj wynikają z braku lub niedostatecznej wiedzy.
Do najczęstszych problemów w opiece nad chorym z jejunostomią należą:

WYCIEK TREŚCI JELITOWEJ I/LUB
ŻYWIENIOWEJ WOKÓŁ JEJUNOSTOMII
Najczęstszym z powodów takiego stanu jest zbyt
szybkie podanie pokarmu. W przypadku pojawienia
się przeciekania w okolicach stomii po raz pierwszy
można przestać podawać pokarm przez kilka do kilkunastu godzin lub podawać niewielkie ilości płynów
100-200 ml co 2-3 godziny. Po tym okresie można
powrócić do ponownego podawania pokarmu w wolniejszym przepływie pompy. Zdarza się, że przyczyną
wycieku może być również zakażenie wokół przetoki połączone ze stanem zapalnym lub wysunięcie się
przetoki. W takiej sytuacji konieczna jest ocena chirurga z ewentualnym pobraniem materiału na posiew
bakteriologiczny z okolic stomii lub kontrola prawidłowości położenia jejunostomii.

BIEGUNKA
Najczęściej spowodowana zbyt szybką podażą diety przemysłowej (metoda ciągłego wlewu). W tym wypadku powinno się zmniejszyć przepływ diety lub rozcieńczyć ją z jałowym roztworem soli fizjologicznej.
Niektóre diety przemysłowe z dużą zawartością białka
również mogą powodować biegunki. Przyczyną mogą
być leki przyjmowane przez pacjenta. Stolec należy
kontrolować pod kątem pojawienia się treści ropnej,
śluzu bądź krwi.

Arginilan
Dla lepszego gojenia się ran
i oDleżyn

4,5g

Arginilan ™

Bez recepty

to żywność specjalnego
przeznaczenia meDycznego,
stanowiąca wsparcie
procesu leczenia oDleżyn
i truDno gojących się ran

ZAPARCIA
Występują najczęściej u pacjentów leżących. Mogą być
spowodowane zmniejszoną perystaltyką jelit oraz zaleganiem mas kałowych w końcowym odcinku jelita grubego. Wynikać mogą z błędów żywieniowych jako efekt
podaży preparatów ze zbyt małą ilością błonnika. Najczęściej stosuje się łagodne środki przeczyszczające,
jeśli to możliwe, zwiększa się aktywność ruchową pacjenta oraz urozmaica dietę pacjenta w produkty bogatoresztkowe.

MECHANICZNE USZKODZENIE
JEJUNOSTOMII
Najczęściej jest to przypadkowe uszkodzenie przez pacjenta, ma miejsce w nocy podczas snu lub w wyniku
załamania się światła drenu spowodowanego uciśnięciem. Konieczne jest założenie nowego zestawu w warunkach szpitalnych.

ZAKAŻENIE OKOLICY JEJUNOSTOMII
Z ROPNĄ WYDZIELINĄ
W tym wypadku konieczne jest wykonanie badań bakteriologicznych, antybiotykoterapia, może istnieć również
konieczność czasowego usunięcia mikrojejunostomii ze
zmianą drenu. W codziennej pielęgnacji należy wykonywać opatrunki z zachowaniem zasadach aseptyki, a ranę przemywać środkiem antyspetycznym.

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZMIAN
TROFICZNYCH W JAMIE USTNEJ
Zmiany zazwyczaj pojawiają się u pacjentów leżących,
nieprzytomnych, ale mogą również zdarzać się u pacjentów sprawnych fizycznie. Przestrzeganie zasad higieny u pacjentów żywionych drogą dojelitową jest bardzo ważne. Toaleta i płukanie jamy ustnej, codzienna
kontrola stanu błon śluzowych, stosowanie preparatów
aseptycznych niealkoholowych i ziołowych zapobiega
występowaniu zmian w jamie ustnej.

OSŁABIENIE I/LUB BRAK ŁAKNIENIA
Najczęściej występuje u chorych wyniszczonych np.
chorobą nowotworową. Może być to również spowodowane stanami przygnębienia lub lęku. Poprawa powinna
nastąpić po udzieleniu pomocy psychologicznej lub/i po
podaży glikokortykosteroidów (Encorton), które pobudzą apetyt, działają euforycznie.

BRAK AKCEPTACJI NOWEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ
Objawia się zazwyczaj wycofaniem i biernością. Pacjenci niechętnie myślą o przyszłości, wolą zająć się rozpa-
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miętywaniem często wyidealizowanej przeszłości. Snują
wspomnienia, w podświadomy sposób dokonują bilansu swojego życia bądź szukają przekonania o własnej
wartości. W leczeniu ważną rolę odgrywają pomoc psychologiczna i środki farmaceutyczne. Osobami, które
mogą zapewnić wsparcie psychologiczne, są przyjaciele, krewni i przede wszystkim personel medyczny.

PODSUMOWANIE
Prowadzenie przez lekarzy i pielęgniarki żywienia drogą
sztuczną, czyli przez zgłębnik czy przetokę odżywczą,
wymaga nie tylko znajomości zasad oceny stanu odżywienia pacjenta, skuteczności prowadzonego leczenia
czy znajomości objawów niepożądanych.
W profesjonalnej opiece nad pacjentem liczy się
praktyczne opanowanie tych zasad, aby zapewnić
bezpieczeństwo pacjentowi i zminimalizować powikłania terapii. Wybranie mikrojejunostomii jako metody żywienia pacjenta z nieoperacyjną chorobą nowotworową żołądka zapewnia maksymalny komfort
karmienia i nie pozwala na dopuszczenie do niedożywienia. W warunkach szpitalnych jest dla personelu wygodnym i łatwym w obsłudze sposobem karmienia. Przy stosowaniu się do zaleconych zasad i przy
prawidłowej pielęgnacji nie powoduje poważniejszych powikłań. Wyłonienie przetoki żywieniowej ma
wpływ na jakość życia pacjenta. Konieczny jest nadzór ośrodka prowadzącego leczenie żywieniowe, co
pozwala szybko rozpoznać i leczyć ewentualne powikłania i pomagać opiekunom pacjentów rozwiązywać
problemy techniczne.
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pływ lęku i depresji na postrzeganie własnego
zdrowia u pacjentek z guzami jajnika
Beata Tomczak
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Kobiety z rozpoznanym rakiem jajnika cechuje pewna specyfika problemów rzutujących
na ich jakość życia. Rozpoznanie i leczenie tej choroby jest niezwykle obciążające
emocjonalnie i stanowi duże wyzwanie adaptacyjne. Chore doświadczają wysokiego
nasilenia dystresu [1], włączając w to depresję i lęk.

B

adania pokazały, że 21% kobiet spełnia kryteria kliniczne depresji, a 29% doświadcza
bardzo nasilonego lęku (powyżej 75. centyla w STAI, lęk–stan) [2]. Doświadczany dystres wynika z poczucia braku kontroli nad swoim życiem [3].
Wenzel i współautorzy stwierdzili w trakcie leczenia,
że większość myśli chorych była związana z efektami niepożądanymi, funkcjonowaniem, lękiem przed
nawrotem i umieraniem. Wśród osób z długotrwałymi
przeżyciami zanotowano wysoki poziom depresji, lęku, chroniczny niepokój w związku z możliwością nawrotu choroby.

EPIEDEMIOLOGIA
Dane epidemiologiczne dotyczące raków jajnika według
Krajowego Rejestru Nowotworów pokazują, że w 2015 r.
w Polsce zachorowało 3735 kobiet, co stanowi 6. miejsce w ogólnej liczbie zachorowań na nowotwory – 4,2%.
Zgodnie z danymi GLOBOCAN 2012 w Unii Europejskiej
(obejmującymi 28 państw członkowskich) na raka jajnika
zachorowało 44 577 kobiet.
W Wielkopolsce w 2015 r. zachorowało 335 kobiet.
Liczba zachorowań rośnie wraz z wiekiem, a najwięcej
przypadków zaobserwowano u kobiet między 60 a 64
rokiem życia – 615 zachorowań w skali kraju. Po 80. roku
życia znacznie maleje ryzyko zachorowań.
W tym samym roku odnotowano 2768 zgonów kobiet,
co stanowi 6,2%. Najwięcej chorych – 446 – mieściło się
w przedziale wiekowym między 65 a 69 lat.

ROKOWANIE
Brak objawów patognomicznych w tych nowotworach
skutkuje tym, że w przeważającej grupie chorych diagnoza stawiana jest w znacznym stopniu zaawansowania choroby – III i IV stopień wg klasyfikacji FIGO, co
znacznie zmniejsza możliwości wyleczenia. U ponad
80% chorych w tej grupie dochodzi do nawrotu, a pię-

cioletnie przeżycia są udziałem jedynie 20–25% pacjentek. Rokowanie we wczesnych postaciach raka jajnika
– w stopniu IA i IB, które stanowią około 25% przypadków, jest dobre – ponad 90% chorych ma szansę wyleczenia[4].
Najczęściej rak jajnika występuje między 40. a 70. rokiem życia.

DEFINICJA ZDROWIA
Jedną z najważniejszych wartości dla człowieka jest jego zdrowie. Według WHO „zdrowie jest to pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby czy kalectwa” – Konstytucja Światowej
Organizacji Zdrowia.

HOLISTYCZNY MODEL LECZENIA
Coraz częściej w medycynie zwraca się uwagę na
holistyczne podejście do pacjenta, czyli leczenie nie
tylko ciała, ale i psychiki, ponieważ fakt utraty zdrowia nie jest obojętny dla reakcji psychospołecznej
człowieka. Współczesna medycyna ma za zadanie
nie tylko przedłużyć życie chorego, ale także poprawić jakość jego życia. Zaczęto poszukiwać nowych
metod oceny satysfakcji i wpływu choroby na różne aspekty życia chorych oraz sposobów podnoszących tę jakość.

CEL PRACY
Celem pracy jest analiza postrzegania własnego zdrowia
przez pryzmat zachowań depresyjnych i lękowych u pacjentek z guzami jajnika. Podjęta zostaje próba oceny
jakości życia uwarunkowanej zdrowiem u chorych z guzami jajnika, identyfikacja czynników wpływających na
jakość życia chorych z guzem jajnika, ocena występowania objawów depresyjnych u chorych z guzem jajnika oraz ocena postrzegania własnego życia u pacjentek
z guzem jajnika.
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MATERIAŁ I METODA
W badaniu wykorzystano sondaż diagnostyczny przy
użyciu narzędzi takich jak: indeks lęku i depresji, skala
SF36 oraz ankieta autorska. Badanie jest prowadzone
w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w latach 2017–2018. Docelowo przebadanych zostanie 100
pacjentek z rozpoznanym guzem jajnika, które przyjęte
są na oddziały ginekologiczne i zakwalifikowane do pierwotnej operacji guza jajnika. Badanie w kierunku wstępnych objawów depresyjnych przeprowadzono, wzorując
się na skali HADS–M w modyfikacji Majkowicza, de Walden–Gałuszko, Chojnackiej–Szawłowskiej.
Skala ta posiada trzy podskale lęku, depresji i agresji.
Pozwala ona na ocenę obecności tych objawów u chorych hospitalizowanych z przyczyn somatycznych.
Skala SF36 – na posługiwanie się tą skalą uzyskano
licencję. Ankieta składa się z 36 pytań odnoszących się
do ośmiu domen życia. Ankieta SF ma polską wersję językową opracowaną w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Kwestionariusz ten pozwala porównać jakość życia
uwarunkowaną zdrowiem między dowolnymi schorzeniami, ponieważ nie zawiera pytań specyficznych dla
konkretnego rodzaju dolegliwości.
Kwestionariusz składa się z ośmiu obszarów obejmujących sprawność fizyczną, aktywność uwarunkowaną
zdrowiem fizycznym, dolegliwości bólowe, ogólną percepcję zdrowia, witalność, funkcjonowanie społeczne,
aktywność uwarunkowaną zdrowiem emocjonalnym,
zdrowie psychiczne.
Kwestionariusz autorski – ankieta własna nie została
wykorzystana do oceny jakości życia z powodu braku
jej walidacji. Zastosowane pytania miały na celu poszerzenie wiedzy na temat oddziaływania choroby na różne
sfery życia codziennego i wyodrębnienie grupy pacjentek w zależności od wpływu różnych czynników. Kwestionariusz ankiety zawiera pytania ogólne (metryczka)
dotyczące leczenia oraz wpływu choroby nowotworowej
na jakość życia i samoocenę.

METODA OCENY WYNIKÓW
Wyniki obu grup porównano testem U Manna–Whitneya. Wyniki przyjęto jako istotne statystycznie przy poziomie istotności p < 0,05. Dane poddano analizie normalności rozkładu za pomocą testu W Shapiro–Wilka
oraz testu Kołmogorowa–Smirnowa z poprawką Lillieforsa. W żadnym przypadku nie stwierdzono rozkładu normalnego, dlatego zastosowano testy nieparametryczne. Aby sprawdzić, czy odpowiedzi na pytania
z indeksu lęku, depresji i agresji oraz sumaryczny wynik
skali SF różnią się istotnie statystycznie między osoba-
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mi, u których wykryto łagodny lub złośliwy rodzaj guza,
użyto testu U MannaWhitneya.

WYNIKI BADAŃ
Analizie poddano 48 pacjentek, które w czasie gdy powstawał ten artykuł, ukończyły leczenie – 28 z guzem łagodnym i 20 z guzem złośliwym. Pacjentki mieściły się
w przedziale wiekowym 21–72 lata. Każda z nich wypełniła ankietę dwu– lub trzykrotnie. Po raz pierwszy w dniu
przyjęcia do szpitala celem zabiegu operacyjnego, po
raz drugi w momencie odbioru wyniku histopatologicznego oraz trzeci – tylko pacjentki z nowotworem złośliwym po zakończonym leczeniu chemioterapeutycznym
I rzutu.
Nie stwierdzono istotnych różnic w odpowiedziach na
pytania ze względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny. Stwierdzono, że chore w przedziale dochodu 800–1500 zł oraz z łagodnym przebiegiem
choroby odpowiadały na pytanie: „Czy może Pani siedzieć spokojnie i czuć się zrelaksowana” negatywnie
w stosunku do chorych z przebiegiem złośliwym. Zaznaczyć należy jednak małą liczbę ważnych przypadków
poddawanych analizie. Jednocześnie u grupy chorych
z przedziałem 1500–3000 zł wykazano, że w przypadku
złośliwego rodzaju choroby ich odpowiedzi na pytanie:
„Czy ma Pani zatrważające uczucie, jakby coś się Pani trzęsło w środku” wskazywały na częste występowanie takiego uczucia i istotnie różniły od grupy chorych
z przebiegiem łagodnym.

Ryc. 1. Średnia, błąd standardowy i 95% przedział ufności w odpowiedzi na pytanie „mogę siedzieć spokojnie i czuć się zrelaksowana” u osób ze złośliwym
i łagodnym przebiegiem choroby oraz przedziałem
dochodu 800–1500 zł, chore z guzem łagodnym odpowiadały negatywnie na to pytanie w stosunku do
chorych z guzem złośliwym
Porównując wyniki odpowiedzi na pytania indeksu lęku, depresji i agresji między grupą osób chorych z łagodnym przebiegiem guza i chorych z guzem złośliwym zaobserwowano istotne różnice tylko dla pytania:
„Czy przestała się Pani interesować swoim wyglądem
zewnętrznym” wskazujące na zdecydowane obniżenie

zainteresowania własnym wyglądem u chorych z guzem złośliwym. Jednakże wykazano różnice w odpowiedziach w poszczególnych podgrupach wyodrębnionych
na podstawie ankiety.

Ryc. 5. Im wyższa liczba dzieci, tym indeks depresji
wzrasta

Ryc. 2. Pacjentki z guzem złośliwym wykazują mniejsze zainteresowanie swoim wyglądem w stosunku
do pacjentek z guzem łagodnym
Porównując wyniki odpowiedzi na pytania skali SF
między grupą osób chorych z łagodnym przebiegiem
guza i chorych z guzem złośliwym, zaobserwowano
istotne różnice dla obu grup. Grupa chorych ze złośliwym przebiegiem choroby charakteryzowała się wyższym sumarycznym wskaźnikiem SF. Można wysunąć
wniosek, że jakość życia pacjentek z guzem łagodnym jest wyższa od jakości życia chorych z guzem
złośliwym

Ryc. 6. Wraz ze wzrostem liczby dzieci wzrasta witalność

Ryc. 7. Wraz ze wzrostem liczby dzieci wzrasta zdrowie psychiczne

Ryc. 3. Jakość życia chorych z guzem łagodnym jest
wyższa od chorych z guzem złośliwym

Ryc. 8. Wraz ze wzrostem liczby dzieci wzrasta ogólna percepcja zdrowia

Ryc. 4. Wraz ze wzrostem sprawności fizycznej
wzrasta ogólna percepcja zdrowia
W analizie korelacji wykazano, że czynnikiem mającym
największy wpływ na indeks lęku i depresji oraz SF36,
niezależnie od przebiegu choroby, jest liczba dzieci.
Czynnik ten istotnie korelował z indeksem depresji oraz
trzema domenami SF36.

Porównując odpowiedzi na pytania z indeksem depresji pomiędzy kolejnymi ankietami u chorych z guzem złośliwym, wykazano istotne różnice pomiędzy
kolejnymi odpowiedziami w indeksie depresji. Przebadano 23 pacjentki. W każdym kolejnym etapie badania poziom depresji zmniejszał się, jednak różnica
między 2 a 3 badaniem jest największa, co świadczy
o niższym poziomie depresji wśród badanych pacjentek, to znaczy, że poziom depresji jest zdecydowanie
najmniejszy po zakończonym leczeniu chemioterapeutycznym.
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Ryc. 9. Sprawność fizyczna, zdrowie psychiczne
i poczucie bólu oraz ogólna percepcja zdrowia oceniane są przez respondentki najlepiej w trzecim etapie badania

DYSKUSJA
Leczenie raka jajnika jest trudne i wieloetapowe, obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz
chemioterapię wielolekową [4,5]. Wprowadzenie pochodnych platyny i taksanów jako leczenia uzupełniającego po leczeniu operacyjnym umożliwiło znaczące
wydłużenie czasu przeżycia chorych [5]. Ważnym elementem umożliwiającym całościową ocenę kliniczną
chorej i skutków leczenia jest ocena stanu emocjonalnego i jakości życia [6]. W kilku niezależnie prowadzonych
badaniach wykazano, że stan emocjonalny chorych,
obok klasycznych czynników, stanowi dodatkowy czynnik prognostyczny przebiegu choroby nowotworowej
[7]. Zaburzenia emocjonalne związane z rozpoznaniem
choroby nowotworowej lub z jej niepomyślnym przebiegiem dodatkowo negatywnie wpływają na jakość życia.
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX w., zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce, badacze
coraz częściej wykorzystywali pojęcie jakości życia do
pomiarów socjologicznych oraz psychologicznych. Na
gruncie nauk społecznych analizowano poziom jakości
życia, łącząc ją z takimi kategoriami, jak styl życia, poczucie podmiotowego dobrostanu czy też zadowolenie
z warunków oraz możliwości zaspokajania najistotniejszych życiowych potrzeb [8]. Mniej więcej w tym samym
czasie jakość życia stała się obiektem zainteresowania
w naukach medycznych. Lekarze próbowali dociec, dlaczego subiektywne poczucie jakości życia osób z chronicznymi, częstokroć nieuleczalnymi chorobami powodującymi znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu na
arenie teatru życia codziennego bywa wyższe aniżeli aktorów w pełni zdrowych. Zauważono wówczas, iż satysfakcjonujące cele leczenia nie muszą oznaczać wysokiej
jakości życia[9].

WNIOSKI KOŃCOWE
Dokonując analizy indeksu lęku i depresji oraz kilku podstawowych obszarów życia takich jak: sprawność fizyczna, zdrowie psychiczne, dolegliwości bólowe oraz ogólną percepcję zdrowia na trzech etapach choroby, tzn.
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w dniu przyjęcia do szpitala celem zabiegu operacyjnego, w momencie uzyskania informacji potwierdzonej
wynikiem histopatologicznym o chorobie nowotworowej oraz po zakończonym leczeniu chemioterapeutycznym, można zaobserwować, że pacjentki wykazują
większe poczucie lęku i depresji oraz niższą jakość życia
w pierwszych dwóch badaniach, natomiast w ostatnim
badaniu poczucie to maleje oraz wzrasta jakość życia
w pięciu wyżej wymienionych obszarach.
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rzygotowanie się do badań diagnostycznych
w kierunku guzów neuroendokrynnych
Marzena Pyk
Małgorzata Kot
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Endokrynologii

Guzy neuroendokrynne (NET) to rzadkie nowotwory, które długo nie dają objawów bądź
imitują inne choroby. Komórkami wyjściowymi dla NET są komórki układu endokrynnego
mogące tworzyć gruczoły dokrewne, np. część gruczołowa przysadki, przytarczyce,
rdzeń nadnerczy, wyspy trzustkowe lub występujące jako komórki rozproszone
w przewodzie pokarmowym, układzie oddechowym. Mają one wspólne cechy
– charakteryzują się ekspresją podobnych genów, a w konsekwencji
podobnym obrazem mikroskopowym i immunohistochemicznym.
ROZPOZNANIE
Niezwykła różnorodność biologicznie aktywnych
substancji, które mogą być wydzielane przez komórki, oraz ich wielokierunkowy wpływ na organizm sprawiają, że ustalenie rozpoznania jest bardzo trudne.
Wczesne rozpoznanie NET należy do rzadkości,
a im większe jest opóźnienie, tym gorsze rokowanie.
Dane szacunkowe wskazują, że aż 70% z nich rozwija się w obrębie układu pokarmowego. W ostatnich trzech dekadach zaobserwowano zwiększenie
częstości występowania GEP NET, co jest wynikiem
poprawy wykrywalności, ale wskazuje też na rzeczywisty wzrost zachorowania zwłaszcza u starszych
kobiet (szczyt 6–7 dekada).Wiele z nich przebiega
łagodnie, a rokowanie jest lepsze niż w innych nowotworach złośliwych.

ETIOLOGIA
Etiopatogeneza GEP NET nie została jeszcze dokładnie
poznana, a rozwój zaczyna się od pojedynczej komórki o potencjale endokrynnym. Mutacje protoonkogenów
z reguły są dziedziczne.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech komórek NET jest obecność powierzchniowych receptorów
somatostatynowych, które wykrywa się za pomocą badań immunohistochemicznych lub scyntygraficznych
i wykorzystuje w diagnostyce oraz leczeniu.
Receptory te występują w 70–95% NET z wyjątkiem
guza insulinowego – insulinoma; ekspresja dotyczy tylko 50% przypadków. Obecność receptorów jest bardzo
istotna w diagnostyce i leczeniu.

Większość NET to guzy dobrze zróżnicowane, o niskim potencjale złośliwości.

KLASYFIKACJA
W obowiązującej klasyfikacji podanej przez WHO
wyróżniono cztery grupy guzów neuroendokrynnych w zależności od ich stopnia zróżnicowania
i potencjału proliferacyjnego.
Uniwersalnym dla wszystkich NET markerem biochemicznym jest chromogranina A.
Często dopiero dłuższa obserwacja pozwala
ustalić charakter guza, gdyż przerzuty, które są jednoznacznym wykładnikiem złośliwości, mogą pojawić się po kilku latach, a często nawet kilkunastu
od rozpoznania.

OBJAWY
Objawy NET, gdy już występują, mogą imitować różne schorzenia. W przypadku najczęstszego guza neuroendokrynnego jelita cienkiego, tzw.
rakowiaka, który jest aktywny hormonalnie, mogą to być biegunki, bóle brzucha, uderzenia gorąca, nagłe zaczerwienienie twarzy, zmiany skórne. Dlatego też NET są mylnie rozpoznawane
jako zespół jelita drażliwego, objawy menopauzy,
a nawet nerwica.

DIAGNOSTYKA
Bardzo często pacjent dowiaduje się o chorobie przypadkiem, wykonując USG jamy brzusznej
z różnych wskazań, które rozpoznaje ogniska przerzutowe w wątrobie.
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Diagnostyka guzów NET obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz badania laboratoryjne, obrazowe i histologiczne.
Oprócz podstawowych badań biochemicznych należy oznaczyć swoiste oraz nieswoiste markery guzów
GEP NET oraz wykonać testy czynnościowe hamujące lub stymulujące wydzielanie określonej substancji
przez guz.

OZNACZENIE STĘŻENIA KWASU
5–HYDROKSYINDOLOOCTOWEGO
Jest to jedno z przydatnych badań diagnostycznych
u chorych z zespołem rakowiaka. Oznaczenie stężenia
kwasu 5hydroksyindolooctowego wykonuje się w dobowej zbiórce moczu (DZM 5–HIAA ).
Aby badanie zostało wykonane poprawnie, należy
pamiętać o wprowadzeniu przed badaniem odpowiedniej diety. Nieprzestrzeganie zaleceń może wpłynąć na
fałszywie wysoki wynik badania.
Na 2–4 dni przed badaniem się należy wyeliminować :
• owoce cytrusowe i soki owocowe mające w swoim
składzie banany, kiwi, awokado, ananasy,
• śliwki,
• kawę i napoje zawierające kofeinę,
• palenie tytoniu,
• picie alkoholu,
• produkty zawierające wanilię,
• czekoladę,
• ciasta,
• sok pomidorowy,
• orzechy.
Należy pamiętać, że nieprawdziwe wyniki badania
mogą być również następstwem przyjmowania leków
mających w swoim składzie:
• kwas acetylosalicylowy,
• paracetamol,
• ranitydynę,
• rezerpinę,
• kumarynę,
• inhibitory monoaminooksydazy,
• fenobarbital.
Badanie przeprowadza się w warunkach szpitalnych
z powodu konieczności zakwaszania moczu kwasem solnym. Mocz zbieramy do jednego pojemnika
przez 24 godziny, istotna jest ilość moczu wydalonego w ciągu doby.

OKREŚLENIE STĘŻENIA
CHROMOGRANINY A (CGA)
Jest drugim najczęściej wykonywanym badaniem diagnostycznym. Stężenie chromograniny A (CgA) określa
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się w surowicy krwi chorego. Oznaczenie tego markera zleca się w trakcie trwania choroby w pewnych odstępach czasu w celu oceny skuteczności leczenia oraz
monitorowania ewentualnych nawrotów choroby.
W celu wykonania badania pobierana jest krew żylna,
na czczo, co najmniej po 8-9–godzinnej przerwie w jedzeniu. W dniu poprzedzającym badanie zalecane jest
spożycie lekkiej kolacji.
W celu prawidłowego przygotowania pacjenta do badania na 7-14 dni przed oznaczeniem CgA chory musi przerwać leczenie inhibitorami pompy protonowej,
tj. Gasek, Losek, Helicid, Omeprazol, Pantoprazol, Polprazol, Prazol, oraz na 24 godziny przed badaniem nie
przyjmować preparatów zawierających ranitydynę.
Przyjmowanie przez pacjenta wymienionych preparatów może wpłynąć na fałszywie zawyżony wynik,
dlatego bardzo istotne jest poinformowanie lekarza
o wszystkich przyjmowanych lekach i ustalenie czasowej zmiany przyjmowanych leków.

ROLA PIELĘGNIARKI
Na każdym etapie przygotowania do badań zwraca się
szczególną uwagę na edukację pacjenta w zakresie zalecanej diety i przyjmowanych leków.

DIAGNOSTYKA RADIOIZOTOPOWA
Diagnostyka radioizotopowa z wykorzystaniem znakowanych izotopowo analogów somatostatyny jest preferowaną metodą obrazową w przypadku podejrzenia
NET i często jedynym badaniem umożliwiającym wizualizację guza, a także przewidywanie odpowiedzi na leczenie izotopowe. Najczęściej wykorzystywaną metodą
z tej grupy jest scyntygrafia receptorowa z zastosowaniem analogów somatostatyny znakowanych izotopowo. W diagnostyce wykorzystuje się promieniowanie
gamma, a w leczeniu promieniowanie beta.
Preferuje się znakowanie analogów somatostatyny
Technetem (Tc), który ma krótki okres półtrwania - około
6 godzin, cechuje się bardzo niską radiotoksycznością
i emituje optymalną dla obrazowania energię promieniowania gamma.
Za badanie o największej czułości >90% w obrazowaniu guzów NET przewodu pokarmowego uważa się
badanie PET z wykorzystaniem analogów somatostatyny znakowane Galem (Ga).

LECZENIE GUZÓW NET
Leczeniem z wyboru w przypadku guzów NET przewodu pokarmowego jest leczenie chirurgiczne.
Strategie postępowania terapeutycznego są różne,
zależne od stopnia klinicznego zaawansowania choroby,

Ograniczenie ryzyka wlewu
Rozwiązania Alaris™ Guardrails™ zapewniają
pacjentom i klinicystom ochronę i spokój
umysłu, ponieważ automatycznie sprawdzają
zaprogramowane parametry podawania jeszcze
przed rozpoczęciem wlewu.
Limity miękkie i twarde ostrzegają klinicystów, gdy
zaprogramowana wartość przekracza wstępnie
zdefiniowany limit.
To zapewnia dodatkową ochronę lekarzom
i pacjentom, a ponadto pozwala ujednolicić
stosowane protokoły dla terapii infuzyjnej wlewów
dożylnych.
Kluczem jest zapewnienie ciągłego podawania
leku we wlewach dożylnych. Jeśli przepływ zostanie
przerwany, wczesne ostrzeżenie ułatwia szybkie
podjęcie interwencji: czas, jaki upływa do wystąpienia
alarmu, jest zależny od monitorowania ciśnienia przez
pompę infuzyjną1.
Nasze unikalne rozwiązanie do monitorowania
ciśnienia w linii infuzji (ILPM) umożliwia odczyty
ciśnienia w czasie rzeczywistym. Trendy ciśnienia są
prezentowane w postaci graficznej, umożliwiając
wczesną identyfikację trendów i zmian ciśnienia
oraz sprzyjają wczesnemu podejmowaniu działań
interwencyjnych.
Korzyści
• Konfigurowanie wlewów już po naciśnięciu kilku
przycisków
• Łatwe wykonywanie wlewów dzięki
standaryzowanemu interfejsowi przyjaznemu dla
użytkownika
• Szybka ocena przebiegu wlewów dzięki dużym
i wyraźnym wyświetlaczom
• Ułatwia wczesne podejmowanie interwencji, co
zapobiega powikłaniom związanym z leczeniem
dożylnym

1. Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (2010). Biuletyn Urządzenia: Systemy infuzyjne
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charakteru guza w ocenie histologicznej, ogólnego
stanu zdrowia oraz wieku.
Pacjenci z nieoperacyjnymi lub niedoszczętnie usuniętymi NET, u których stwierdza się intensywne gromadzenie radiofarmaceutyków w tkankach guza, intensywniejsze niż w wątrobie, mogą być leczeni znakowanymi
izotopowo analogami somatostatyny.
W metodzie tej wykorzystuje się emisję promieniowania beta przez izotopy promieniotwórcze, zwłaszcza itr 30, lutet 177 oraz ind 111, połączone z analogami somatostatyny. Według zaleceń Polskiej Sieci Guzów
NET leczenie radioizotopowe jest zalecane jako leczenie pierwszego rzutu w rozsianych lub nieoperacyjnych,
dobrze zróżnicowanych guzach lub rakach NET wywodzących się z przedniego lub tylniego odcinka prajelita. Decyzja o leczeniu powinna być podejmowana indywidualnie na podstawie obrazu klinicznego, wyników
badań obrazowych oraz oceny skuteczności wcześniej
stosowanych metod leczenia.
Zastosowanie tej metody pozwala uzyskać kontrolę
objawów u 70% odpowiednio dobranych pacjentów.
Leczenie radioizotopowe znakowanymi analogami somatostatyny jest obiecującą formą terapii będącą przedmiotem intensywnych badań klinicznych przeprowadzanych w wysokospecjalistycznych ośrodkach.
Leczenie to jest wskazane u chorych ze zróżnicowanym guzem neuroendokrynnym niekwalifikujących się
do leczenia operacyjnego lub poddanych nieradykalnemu leczeniu chirurgicznemu.

KWALIFIKACJA DO LECZENIA
Przed leczeniem konieczne jest potwierdzenie rozpoznania NET w badaniu histologicznym lub cytologicznym
oraz wykazanie przetrwałej lub progresywnej choroby
nowotworowej. Podstawowym kryterium kwalifikującym
chorego do leczenia jest wykazanie ekspresji receptora
dla somatostatyny w scyntygrafii receptorowej.
Chorzy z jednoznacznym intensywnym gromadzeniem znacznika, tj. gromadzeniem intensywniejszym
niż w prawidłowej wątrobie, są dobrymi kandydatami do leczenia.
Ze względu na inny mechanizm działania oporność
na leczenie nieznakowanymi analogami somatostatyny
nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia próby leczenia radioizotopowego.
Względnymi przeciwwskazaniami do leczenia radioizotopowego są niewydolność nerek oraz depresja
szpiku kostnego.
Leczenie przeprowadza się w 4-5 cyklach powtarzanych w odstępach co 6 do 12 tygodni. Odpowiedź guza
może być opóźniona, dlatego brak regresji w badaniach
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obrazowych wykonywanych w czasie lub bezpośrednio
po leczeniu nie przesądza o jego nieefektywności.
Z uwagi na późne rozpoznanie guzy NET przewodu
pokarmowego leczy się najczęściej w sposób skojarzony, stosując terapię miejscową i ogólnoustrojową. Takie
postępowanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Większość NET to guzy zróżnicowane, hormonalnie
czynne, o powolnym miejscowym wzroście. Rokowanie
co do przeżycia pacjentów jest z reguły dobre. Podczas
leczenia należy kłaść nacisk na eliminację uciążliwych
objawów i poprawę jakości życia pacjentów.
Jeśli nie jest możliwy zabieg chirurgiczny, szczególną rolę w kontroli objawów klinicznych odgrywa leczenia ogólnoustrojowe, które obejmuje leczenie biologiczne włącznie z immunoterapią, chemioterapię,
terapie celowane molekularnie oraz leczenie wspomagające i objawowe.
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Stan równowagi zdrowotnej w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie kobiet
w różnych obszarach ich życia. Choroba nowotworowa i związane z nią leczenie
onkologiczne zwykle zaburza możliwość codziennego funkcjonowania zarówno
w sferze rodzinnej, jak i społeczno-zawodowej.
CEL PRACY
Celem pracy było ukazanie wpływu wybranych czynników na stan emocjonalny kobiet z rakiem narządu płciowego poddawanych chemioterapii.

MATERIAŁ I METODA
Badaniem objęto 73 pacjentki leczone chemioterapią
z powodu raka jajnika i trzonu macicy. Badanie przeprowadzono w Klinice Ginekologii i Położnictwa Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie w okresie grudzień
2015 – luty 2016. Metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny przy użyciu techniki autorskiej ankiety.

WYNIKI
Najczęściej pojawiające się emocje wśród kobiet leczonych chemioterapią to żal i smutek. Czynnikiem, który
istotnie wpływał na stan emocjonalny kobiet, była niepewność związana z wynikiem leczenia. Natomiast
czynnikiem, który pozytywnie wpływał na poczucie bezpieczeństwa pacjentki, była informacja o problemach
pielęgnacyjnych oraz bieżące ich rozwiązywanie.

WNIOSKI
Chore leczone chemioterapią odczuwają problemy
emocjonalne. Wsparcie personelu pozytywnie wpływa
na emocje kobiet leczonych onkologicznie.

CHARATERYSTYKA NOWOTWORU
Choroba nowotworowa narządu rodnego stanowi
trudną sytuację w życiu kobiety. Długa hospitalizacja,

rozłąka z rodziną, zmiana dotychczasowych planów,
obawa o przyszłość to elementy pojawiające się po
postawionej diagnozie. Choroba nowotworowa może prowadzić do wystąpienia stresu i być przyczyną
powstania uciążliwych objawów w sferze fizycznej,
psychicznej i społecznej [1, 2, 3, 4]. Fizyczne objawy
dotyczą głównie oznak rozwijającej się choroby nowotworowej i konsekwencji jej leczenia chemioterapią
[2]. Sfera psychiczna powiązana jest z niekorzystnym
wpływem na stan emocjonalny kobiet wywołanym
przez rozpoznanie choroby nowotworowej [3], zaś
społecznie skutki choroby nowotworowej mogą wpłynąć niekorzystnie na ograniczenie w środowisku społecznym [4].

ANALIZA MATERIAŁU
I METODY
Do badania włączono 73 pacjentki leczone chemioterapią z powodu nowotworu jajnika i trzonu macicy.
Ankietowane wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniu. Badanie przeprowadzono od grudnia 2015 do
lutego 2016 r. w Klinice Ginekologii Onkologicznej za
zgodą Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Metodą użytą w pracy był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Do analizy zebranych
wyników wykorzystano pakiet Statistica 9.0, w obliczeniach statystycznych zastosowano współczynnik
korelacji Yule’a (Φ). Za poziom istotności statystycznej
wyników przyjęto p ≤ 0,05.
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Tabela 1. Charakterystyka badanych
Zmienne

Liczba
(N)

Procent
(%)

Wiek
poniżej 18
0
0
18-29
3
4,1
30-45
8
11,0
powyżej 45
62
84,9
Stan cywilny
rozwiedziona
7
9,6
wdowa
12
16,4
panna
7
9,6
mężatka
47
64,4
Lokalizacja nowotworu
trzon macicy
36
49,3
jajowód
1
1,4
jajnik
36
49,3
inne
0
0
Emocje towarzyszące chorobie
złość
4
5,5
zdenerwowanie
20
27,4
żal, smutek
29
39,7
lęk
10
13,7
depresja
9
12,3
zaprzeczenie
1
1,4
Najczęstsze problemy występujące w trakcie terapii
ból
14
19,2
wymioty
4
5,5
nudności
18
24,7
biegunki
8
11,0
zaparcia
27
37,0
brak
2
2,7
Wpływ choroby na sferę zawodową/społeczną
n
 iemożność wykonywania
14
19,2
pracy zawodowej
ograniczenie kontaktów
59
80,8
ze znajomymi/przyjaciółmi
Problemy z aktywnością fizyczną w trakcie terapii
nieistotne
16
21,9
przeciętne
43
58,9
duże
14
19,2

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Badaniem objęto 73 pacjentki. Większość z nich miała powyżej 45 lat (84,9%), przeważały kobiety zamężne
(64%). W badaniu uwzględniono pacjentki leczone chemioterapią z powodu raka trzonu macicy (49,3%) i raka
jajnika (49,3%).
Najczęstszym problemem emocjonalnym wskazywanym przez ankietowane był żal i smutek (39,7%), rzadziej zdenerwowanie (27,4%), mniej lęki (13,7%), nieco mniej depresja (12,3%) najmniej złość (5,5%). Wśród
zgłaszanych przez pacjentki dolegliwości podczas terapii były to zaparcia (37%) i nudności (24,7%). Negatywny wpływ na kontakty społeczne w relacji ze znajomymi/
przyjaciółmi zgłosiło 80,8% kobiet. Problemy z aktywnością fizyczną w trakcie chemioterapii były rejestrowane
przez 78,1% badanych (Tab. 1).
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Ankietowane wskazały czynniki, które według nich
wpływają na sytuację emocjonalną. Największym była niepewność ostatecznego efektu leczenia (32,2%),
nieco mniejszy wpływ miała świadomość/istota choroby nowotworowej (25,2%), kolejno były to: uciążliwość
leczenia onkologicznego (17,5%), relacje pacjent – personel (10,5%) i relacje pacjent – rodzina (9,8%). Najmniejszą rolę odgrywała zmiana sytuacji zawodowo–
materialnej (4,9%) (ryc. 1).

Ryc. 1 Czynniki wpływające na sytuację emocjonalną badanych
Czynnikami mającymi pozytywny wpływ na poczucie
bezpieczeństwa badanych były: informacja o problemach pielęgnacyjnych i rozwiązywanie problemów występujących w trakcie leczenia (54,8%) oraz stały kontakt z personelem (39,7%) (ryc. 2).

Ryc. 2 Czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa wśród badanych
Zaobserwowano związek, o odpowiednio wysokiej i przeciętnej sile, pomiędzy niepewnością związaną z wynikiem leczenia (rozumianym jako stan pełnego wyleczenia) a stanem cywilnym: wdowa (Φ = -0,5)
oraz związkiem partnerskim (Φ = 0,34). Wyniki te są bardzo dobrze uzasadnione statystycznie: p = 0,000 oraz
p = 0,004.
Z kolei przeciętnie silna korelacja dotyczyła negatywnego odczucia związanego z niepewnością wyniku leczenia onkologicznego a zamieszkaniem z mężem/partnerem (Φ = -0,32, p = 0,007). Ponadto zaobserwowano
korelację pomiędzy problemami emocjonalnymi kobiet
– żalem/smutkiem a depresją w powiązaniu z niepewnością efektu leczenia (Φ= -0,5, p = 0,000 oraz Φ = 0,32,
p = 0,0015).

Stwierdzono silną zależność pomiędzy jakością relacji
pacjentka - personel oraz pacjentka - rodzina a poczuciem niepewności związanej z wynikiem leczenia (Φ =
-0,33, p = 0,0033 oraz Φ = -0,3, p = 0,009) (Tab. 2).

DYSKUSJA
Dystres to niekorzystne przeżycie emocjonalne na tle
psychologicznym, społecznym, niekiedy też duchowym, powodujące uczucie - stanu normalnego - bezradności, smutku, strachu, skutkując zaburzeniami
funkcjonowania chorego, tj. depresją, izolacją towarzyską i kryzysem duchowym. Definicja przyjęta przez National Comprehensive Cancer Network pokazuje ciągłość negatywnych emocji, do których predyspozycje
mają osoby ze złą prognozą onkologiczną, z niewielkim
wsparciem społecznym i problemami rodzinnymi [5].
W badaniu własnym najczęściej wskazanymi stanami
emocjonalnymi towarzyszącymi chorobie nowotworowej były żal i smutek (39,7%). Występujące problemy
emocjonalne miały ścisły związek z brakiem pewności
co do wyniku leczenia. Dąbska i wsp. w swojej pracy doszli do wniosku, że choroba nowotworowa rzutuje na wszystkie sfery życia pacjentów i dlatego wobec
pacjentów onkologicznych powinno być stosowane
holistyczne podejście [6]. Potrzebę wsparcia społecznego opisują w swojej publikacji także Sadowska-Szlachetka i wsp., zalecając zintegrowany model opieki
nad pacjentem chorym onkologicznie i jego rodziną [7].
W badaniu własnym wykazano, iż na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa chorych ma wpływ informacja
o możliwości wystąpienia problemów pielęgnacyjnych
z jednoczesnym zapewnieniem o możliwości pomocy
w tym zakresie (54,8%). Zakres wsparcia udzielanego
przez zespół pielęgniarski wśród pacjentów onkologicznych zbadali Cepuch i wsp. Analiza z zastosowaniem skali MINI-MAC wśród 53 osób chorych na raka
w wieku od 18 do 35 lat wykazała, iż adekwatnie udzielane wsparcie może zwiększyć zaufanie do personelu
i kształtować przekonanie o możliwości walki z nowotworem [8]. Z kolei Kulpa i wsp. wykazują dobre przystosowanie psychiczne pacjentów do choroby nowotworowej, uzasadniają to faktem otrzymanego przez
chorych wsparcia psychologicznego w trakcie hospitalizacji. W badaniu wykorzystano także Skalę Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej
MINI-MAC, badając 112 pacjentów w wieku 19-78 lat
z nowotworem układu moczowo-płciowego [9].
Wyniki badań własnych wskazują jednoznacznie,
że czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację emocjonalną chorych jest niepewność związana z ostatecznym efektem leczenia. W badaniu Pu-

chalskiej i wsp., które dotyczyło oceny jakości życia
90 chorych na raka piersi poddanych chemioterapii,
ponad połowa badanych (52,2%) manifestowała obawę przed leczeniem. Autorzy pracy podkreślają znaczenie wielokierunkowego wsparcia dla pacjentek ze
strony personelu i rodziny [10].
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acjentki leczone chemioterapią doświadczają problemów emocjonalnych w różnych sferach
życiowych.
2. Wsparcie ze strony personelu pozytywnie wpływa na
emocje u kobiet leczonych onkologicznych.
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Postęp w dziedzinie nauk medycznych oraz poprawa warunków socjalno-bytowych
wpływa na wydłużenie średniej długości życia człowieka. Niesie to ze sobą wzrost
zapadalności na choroby przewlekłe i nieuleczalne. Kult młodości, sprawności, potrzeba
sukcesów, kreuje iluzoryczny obraz życia bez cierpienia. Człowiek współczesny nie chce
myśleć o śmierci, bo jest zbyt pochłonięty pogonią za pieniędzmi. Nieuleczalna choroba,
śmierć to zjawiska nieakceptowane społecznie, a przecież śmierć jest nieodłącznym,
ostatnim etapem życia każdego człowieka.
CELE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY
Dynamiczny rozwój techniki i nauk biomedycznych powoduje,
że możliwe są coraz głębsze interwencje w jednostkowe i społeczne życie człowieka dzięki udoskonalonym metodom diagnozy i terapii [1]. Wiara w zdobycze medycyny, nowoczesne
technologie pozwala żyć w przekonaniu, że wszystkie choroby da się wyleczyć. Misją lekarza jest walka z chorobą i grożącą pacjentowi śmiercią. Nie po to zostaje się lekarzem, by
pozwolić pacjentowi umrzeć, ale po to właśnie, by zapewnić
mu jak najdłuższe życie, i to w jak najlepszym zdrowiu. Mimo
niezaprzeczalnego postępu medycyny te dwa cele nie zawsze
idą w parze. Technika medyczna umożliwia przedłużenie życia
ludzkiego kosztem jego jakości [2]. Rodzi się wówczas pytanie, czy jak najdłuższe życie pacjenta, niezależnie od jego stanu zdrowia, stanowi najwyższe dobro dla współczesnej medycyny. Należy przyjąć z pokorą, że nie zawsze pacjenta można
wyleczyć, ale zawsze powinno się zapewnić warunki godnej
śmierci, bez cierpienia i przy zachowaniu jak najwyższej jakości kończącego się życia. Takie warunki pacjentowi umierającemu może zapewnić opieka paliatywna, która na pierwszym
miejscu stawia dobro chorego. Podstawowym założeniem
opieki paliatywnej jest afirmacja życia przy jednoczesnym traktowaniu śmierci jako nieuniknionego bytu.

OPIEKA NAD PACJENTEM
W STANIE TERMINALNYM
W opiece nad pacjentem w terminalnej fazie choroby, aby zachować właściwą równowagę między „walką o życie” a „zgodą na spokojną śmierć”, trzeba mieć nieustannie na uwadze
niezaprzeczalny fakt, że ostatecznie wszyscy pacjenci muszą
umrzeć. Istotnym elementem sztuki lekarskiej jest więc umiejętność podjęcia decyzji, kiedy pozwolić na śmierć bez dalszych przeszkód i cierpienia.
Jeżeli dalsze leczenie można opisać tylko jako przedłużanie
procesu umierania, nie ma obowiązku kontynuowania takiej terapii. Decyzje dotyczące rezygnacji z leczenia przyczynowego w wielu przypadkach nie są łatwym zadaniem. Wymagają nie tylko znajomości sztuki medycznej, ale również wiedzy
etycznej, opierającej się na dwóch fundamentalnych prawach
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antropologicznych, a mianowicie, że życie ludzkie jest świętością oraz że w ludzką egzystencję wpisana jest nieuchronność
śmierci. Te dwie prawdy ukazują najważniejsze prawa i obowiązki człowieka: podstawowe prawo i obowiązek życia, które
powinno być respektowane i realizowane przez każdego człowieka, oraz prawo do godnej śmierci.

REZYGNACJA Z LECZENIA
Decyzja o rezygnacji z uporczywej terapii nie stanowi osądu
o tym, że człowiek chory powinien umrzeć, lecz jest to sąd
o granicach umiejętności lekarskich [3]. Rezygnacja z leczenia przyczynowego, czy to w formie niepodjęcia, czy też w formie przerwania tego leczenia, powinna być podyktowana tylko
i wyłącznie dobrem pacjenta. Dobro w kontekście medycznym rozumiane przez Edmunda Pellegrino zawiera następujące składowe:
1. dobro medyczne określone wskazaniami medycznymi,
2. dobro postrzegane przez pacjenta według jego planów życiowych i oceny własnej sytuacji,
3. dobro pacjenta jako osoby,
4. dobro duchowe pacjenta [4].
Przestawiając się na leczenie objawowe, należy zrozumieć,
że dla pacjenta jest to nowa sytuacja chorobowa. Pacjent
przez długie lata choroby zdążył się już do niej przystosować,
uwierzył, że będzie trwała czas bliżej nieokreślony, ale „długo”,
i że ciągle będzie miał szanse na otrzymanie coraz to nowszego leczenia.

DECYZJA O REZYGNACJI
Podstawą decyzji o rezygnacji z terapii powinna być ocena
dokonana przez chorego, jego rodzinę i lekarza, według której ten typ leczenia jawi się jako nieproporcjonalny, tzn. sama
choroba jest już nieuleczalna, a niewielkie przedłużenie życia
za pomocą leczenia przyczynowego jest okupione dodatkowym cierpieniem fizycznym i psychicznym. Chory i jego bliscy
muszą mieć świadomość, że zaniechanie leczenia przyczynowego nie oznacza zaprzestania wszelkich działań wobec chorego. Powinni zostać poinformowani o możliwościach opieki
paliatywnej [5].

HISTORIA OPIEKI PALIATYWNEJ

POSZANOWANIE DLA ZWYCZAJÓW

Opieka paliatywna jest stosunkowo młodą gałęzią medycyny. Pierwszy dokument jej poświęcony został wydany
w 1990 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) [5].
Współczesny model opieki hospicyjnej stworzyła Cicely
Saunders – angielska pielęgniarka, która w 1967 r. założyła w Londynie specjalistyczny ośrodek opieki nad chorymi
umierającymi – Hospicjum Świętego Krzysztofa [5,6]. To
dzięki jej staraniom i zaangażowaniu ruch hospicyjny rozwinął się niemalże na całym świecie. Idea opieki hospicyjnej w Polsce nie pojawiła się nagle jako replika inicjatyw
europejskich, lecz był to proces długofalowy, wyrastający z wielu wcześniejszych refleksji i praktyki wsparcia
człowieka chorego i umierającego. W Polsce pionierem
w zakresie opieki paliatywnej była Hanna Chrzanowska
– córka wybitnego profesora literatury polskiej Ignacego
Chrzanowskiego. W latach pięćdziesiątych XX w. podjęła
ona inicjatywę domowej opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorymi i w ostatnim stadium choroby nowotworowej [7].

Próby poprawy realnej sytuacji sprowadzają się do tolerowania zwyczajów i trybu życia chorego, które „normalnie” (gdyby rokował nadzieję na wyzdrowienie) byłyby nie do przyjęcia
(np. zezwolenie na palenie papierosów, oczywiście jeżeli nie
nasilają dolegliwości chorego). Działania w kierunku poprawy
jakości życia, poza próbą poprawy warunków realnej sytuacji,
mają także na celu próbę zmiany sytuacji na bliższą idealnej, tj.
będącej przedmiotem pragnień mieszczących się w akceptowanym i uznawanym przez chorego systemie wartości. Zdarza
się, że ludzie w stanie terminalnym sami lub pod wpływem oddziaływań duszpasterskich zmieniają dotychczasowych hierarchię wartości. Zdrowie i życie, które stanowią główny problem osób zagrożonych ich utratą, ustępują pierwszeństwa
innym priorytetom, np. pogłębieniu więzi z rodziną, przekazywaniu innym własnych doświadczeń, przemyśleń. Zmiany tego rodzaju możliwe są zwłaszcza u osób z rozbudowanym życiem duchowym. Dobre przeżywanie chwili bieżącej zamiast
gorączkowego pędu do przodu jest oznaką mądrości życiowej. Zwrot ku teraźniejszości u chorych w stanie terminalnym
to bezwzględny warunek osiągnięcia dobrej jakości życia. Zapewnienie osobie umierającej dobrej jakości życia to również
zapewnienie dobrej jakości umierania [9,7].

CEL OPIEKI PALIATYWNEJ
Opieka paliatywna powinna zapewnić choremu możliwy do
osiągnięcia komfort fizyczny i psychiczny dzięki systematycznemu, opartemu na poważnej pracy klinicznej, leczeniu objawowemu. Celem takiego leczenia jest zapewnienie
podstawowych potrzeb, zminimalizowanie bólu, poszanowanie godności jako osoby oraz zapewnienie przyjaznej
i miłej atmosfery. Podstawowym celem opieki paliatywnej
nie jest więc przedłużenie życia, ale sprawienie, aby było
ono tak komfortowe i sensowne, jak to tylko możliwe. Opieka paliatywna to nie tylko łagodzenie objawów, ale również
dążenie do tego, aby pacjent mógł żyć do granic swojego
potencjału, co oznacza, iż mimo naruszenia przez chorobę
sfery fizycznej może on, w sposób najbardziej efektywny,
użytkować własny potencjał dla życia w umysłowej, społecznej i fizycznej pomyślności. Pragniemy zatem nie tylko
łagodzenia bólu, uspokojenia, ale również twórczego wykorzystania czasu na zajmowanie się sprawami przeszłymi,
teraźniejszymi i przyszłymi, np. podejmowanie prób planowania przyszłości rodziny po śmierci chorego [8].

ZAKRES OPIEKI PALIATYWNEJ
Opieka paliatywna obejmuje chorego całościową troską,
próbuje opanować dolegliwości związane z przebiegiem
nieuleczalnej choroby, wspiera psychologicznie, a rodzinom chorego i jemu samemu pozwala spojrzeć z innej
perspektywy na kres życia. Celem tych wszechstronnych
działań, sprawowanych przez wielodyscyplinarny zespół,
jest poprawa jakości życia chorych. Jeśli przyjmiemy, że
ocena jakości życia jest oceną różnicy między sytuacją
upragnioną przez pacjenta a realnie istniejącą, to mamy
wówczas dwie możliwości jej poprawy: poprzez poprawę
warunków aktualnej sytuacji oraz przez zmianę „treści” sytuacji upragnionej.

PO STRONIE ŻYCIA
Lekarz, bez względu na to, w jakim stanie będzie jego pacjent,
jakiego poświęcenia będzie od niego wymagał chory, musi stanąć po stronie życia. Jeśli chory będzie się zbliżał do
„ostatecznego odejścia” musi mieć pewność, że w tych ostatnich chwilach swojego życia będzie miał zapewniony spokój,
bezpieczeństwo i pomoc. W opiece paliatywnej nieuleczalna
choroba nie jest porażką „technologii medycznej”, a śmierć
rozumiana jest jako naturalny kres życia, i trzeba dbać o jego
jakość. Opieka paliatywna jest przejawem cywilizacji miłości,
propozycją dla współczesnego człowieka, która pozwala żyć
i umierać z godnością. Postulat walki o życie „aż do końca”
i „za wszelką cenę” jest słuszny, ale tylko wtedy, gdy chodzi
o zwalczanie choroby dającej szansę powrotu do zdrowia. Nie
może natomiast stanowić podstawy do przedłużania procesu
umierania [10].

DEFINICJA EUTANAZJI
W niektórych krajach europejskich proponuje się eutanazję jako rozwiązanie alternatywne względem opieki nad nieuleczalnie chorymi. W takiej sytuacji wyzwaniem dla cywilizowanego
świata jest upowszechnienie opieki paliatywnej, która stara się
łagodzić cierpienia, jakie towarzyszą człowiekowi w zmaganiach z nieuleczalną chorobą.
Eutanazja oznacza zgodnie z etymologią tego terminu (eu –
dobry, thanatos – śmierć) – „dobrą śmierć”, „słodką śmierć”,
śmierć pozbawioną cierpienia. Eutanazja to sposób postępowania lub działanie sprowadzające bezpośrednio śmierć jako
uwolnienie od bólu. Należy ją zatem rozpatrywać w kontekście
intencji oraz zastosowanych metod. Eutanazja ma miejsce
wówczas, gdy intencją czy to osoby z otoczenia chorego, czy
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też samego chorego jest spowodowanie śmierci w celu usunięcia wszelkiego cierpienia [5].

EUTANAZJA W POLSCE
Zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym w Polsce Kodeksie karnym eutanazja oznacza zabicie człowieka na jego
żądanie i pod wpływem współczucia. Czyn ten jest zabroniony i zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tą samą karą zagrożona jest namowa lub pomoc
doprowadzająca człowieka do targnięcia się na własne życie – zwane potocznie „wspomaganym samobójstwem” [9,
11]. Wyraźny zakaz podejmowania działań eutanatycznych
wobec pacjentów w stanach terminalnych można odnaleźć
w Kodeksie Etyki Lekarskiej, w art. 31 zapisano: „lekarzowi
nie wolno stosować eutanazji, ani pomagać choremu w popełnianiu samobójstwa” [12].

RODZAJE EUTANAZJI
Eutanazja może przybierać różne formy. Istnieje eutanazja czynna, inaczej aktywna lub pozytywna, która polega na
świadomym działaniu medycznym podjętym w celu spowodowania lub przyspieszenia czyjejś śmierci, np. przez podanie śmiertelnej dawki leku znieczulającego ból lub innej substancji powodującej śmierć pacjenta. Natomiast eutanazję
bierną definiujemy jako zaniechanie podjęcia działań mających na celu ratowanie życia lub jego przedłużenie z jednoznaczną intencją, by choroba dalej się pogłębiała i nieuchronnie doprowadziła do śmierci pacjenta [13].
Biorąc pod uwagę wolę chorego, można wyróżnić eutanazję dobrowolną i niedobrowolną. O eutanazji dobrowolnej
mówimy wówczas, gdy chory wyraża takie żądanie w sposób świadomy. Tego rodzaju eutanazja jest w zasadzie samobójstwem dokonanym przy pomocy lekarza lub innych osób
z otoczenia pacjenta. Ani lekarz, ani nikt inny z otoczenia nie
może w moralnie dopuszczalny sposób pozbawić życia proszących o śmierć, nie może również pomóc w samobójstwie.
Eutanazja niedobrowolna, zwana bywa inaczej kryptoeutanazją, i polega na zabiciu chorego bez jego wiedzy i woli z powołaniem się na dobro jego lub jego bliskich [13].

EUTANAZJA W PRAKTYCE
Prośba o eutanazję wśród pacjentów w stanie terminalnym
nie zdarza się zbyt często. Zazwyczaj chorzy wypowiadają pragnienie śmierci, gdy odczuwają silny ból, gdy przeżywają głęboką depresję lub gdy nie mają oparcia w otoczeniu, a działania medyczne nie dają zadowalających efektów.
Prośby ciężko chorych, niekiedy domagających się śmierci,
nie powinny być rozumiane jako wyrażenie prawdziwej woli
eutanazji, gdyż prawie zawsze chodzi o pełne niepokoju wzywanie pomocy i miłości. Oprócz profesjonalnej opieki medycznej, chory potrzebuje miłości, uczucia ludzkiego i nadprzyrodzonego, którymi mogą i powinni go otoczyć bliscy,
rodzice i dzieci, personel. Osoba cierpiąca, otoczona wszechstronną opieką, solidarnością i miłością ze strony bliskich nie
pragnie przyspieszenia śmierci. Pomoc w samobójstwie czy
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też zadanie śmierci na żądanie jest czasem motywowane litością wobec chorego, jednak jest to litość fałszywa [5]. Nikt
nie ma władzy nad życiem ani własnym, ani tym bardziej drugiego człowieka. Życie jest nie tylko darem, ale i zadaniem,
jakie człowiek jest zobowiązany zachować i pomnożyć, dlatego niedopuszczalna jest eutanazja na żądanie chorego, nie
można go pozbawić życia społeczeństwo, kierując się racjami eugenicznymi czy też ekonomicznymi.
Opieka paliatywna jest alternatywą dla eutanazji, przeciwstawiając pojęciu „eu-thanatos” (śmierć łatwa) pojęcie „kalosthanatos” (śmierć piękna, wzorcowa) [9]. Opieka ta sprzeciwiając się zdecydowanie eutanazji, kroczy drogą prawdziwej
wolności. Sprzeciw ten jest konstruktywny, gdyż towarzyszenie, wsparcie oraz leczenie paliatywne stanowią konkretną pomoc dla człowieka nieuleczalnie chorego i jego rodziny.
Opieka paliatywna poprzez podjęcie troski o ciężko chorych
i umierających głosi w świecie medycznym i w całym społeczeństwie prawdę o niepowtarzalnej wartości życia ludzkiego, także tego, które znajduje się na progu śmierci.
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uczucia, czyli dlaczego czasem
Z ranione
boli, chociaż nic się nie dzieje…
Ewa Wojtyna
lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i psychoonkolog
Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ból to zjawisko szczególnie powszechne i zagadkowe. Chociaż wiemy o nim bardzo
dużo i mamy całkiem sporo metod radzenia sobie z nim, to jednak wciąż bardzo wielu
ludzi skarży się na dolegliwości bólowe, z którymi niewiele da się zrobić. Nierzadko
problem bólu zgłaszany jest także przez chorych na nowotwory – czy to w przebiegu
samej choroby, czy w przebiegu stosowanego leczenia. Z biologicznego punktu widzenia
zgłaszane przez pacjentów nasilenie dolegliwości bólowych może często wydawać się
nieadekwatne do zakresu uszkodzeń na poziomie tkankowym. A jednak pacjent cierpi…
Udaje? Przesadza? Może niekoniecznie…
CZYNNIKI BÓLU
Ból jako zjawisko wielowymiarowe jest determinowany czynnikami biologicznymi, ale również
psychicznymi i społecznymi. O ile biologiczny
aspekt bólu jest oczywisty i nie budzi poważniejszych dyskusji, o tyle rola czynników psychicznych i społecznych jest bardziej złożona.
Doznanie bólowe może się zmieniać pod wpływem nastroju, nastawienia, wsparcia uzyskiwanego od otoczenia. Czasem znaczenie mają
korzyści, jakie paradoksalnie przynosi ten objaw. Takimi korzyściami może być np. większe
zainteresowanie otoczenia – szczególnie ważne
dla osób, które na co dzień są pomijane przez
swoich bliskich – może to być także zwolnienie z uciążliwych obowiązków itd. Wymienione
czynniki psychiczne mogą w dużej mierze pozostawać pod kontrolą jednostki. Jednak czynniki natury społecznej pozostają pod kontrolą
jednostki już tylko w ograniczonym zakresie.

ODCZUWANIE BÓLU
Aby poczuć ból, informacja o bodźcu bólowym musi dotrzeć drogą neuronalną do wzgórza, a stamtąd poprzez szereg innych struktur
ośrodkowego układu nerwowego do czuciowej
kory mózgowej. Bardzo ważnymi elementami
tej drogi są zakręt obręczy (odpowiedzialny za
dystres związany z bólem) i wyspa (związana
z wisceralnymi aspektami czucia bólu). W badaniach zespołu Naomi Eisenberger zaobser-

wowano ciekawe zjawisko. Podczas badań nad
percepcją bólu z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) wykazano, że te same obszary mózgu – a konkretnie
przede wszystkim przedni zakręt kory obręczy – aktywizują się podczas podania fizycznego bodźca bólowego, jak i podczas wywołania sytuacji, w której osoba badana poczuła się
wykluczona. Badanych zaproszono do udziału
w grze polegającej na podawaniu sobie nawzajem piłki. Po początkowo dobrze układającej
się współpracy pomiędzy graczami badanego
nagle zaczynano pomijać i pozostali gracze podawali sobie piłkę już tylko między sobą. Tak
banalna, wydawałoby się, sytuacja wykluczenia, mająca przecież niewielkie znaczenie w całym życiu osoby badanej, wywoływała jednak
aktywizację przedniego zakrętu kory obręczy
na poziomie podobnym jak w sytuacji typowej
dla rzeczywistego bólowego bodźca fizycznego. To nakładanie się sieci neuronalnych odpowiedzialnych za przetwarzanie bodźców bólowych i społecznych przekłada się na fakt, że
większa wrażliwość na odrzucenie zwiększa
również wrażliwość na ból i odwrotnie. Nasz
mózg reaguje zatem bardzo silnie na niewielkie nawet przejawy odrzucenia i predysponuje
nas to do silniejszego przeżywania bólu fizycznego. Prawdopodobnie zjawisko to ma swoje
uzasadnienie ewolucyjne. Wykluczenie ze stada zmniejszało bowiem szanse na przeżycie
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jednostki. Wprowadzenie systemu alarmowego, ostrzegającego jednostkę przed niebezpieczeństwem związanym z porzuceniem przez innych i jednocześnie posługującego się bardzo
nieprzyjemnym bodźcem, jakim jest ból, powinno sprzyjać próbom ponownego zbliżenia się
jednostki do grupy.
Wspomniane wyżej pierwsze obserwacje laboratoryjne zostały potwierdzone w licznych
badaniach innych naukowców. Okazało się, że
ból społeczny, a więc ból wywołany nakładaniem się sieci neuronalnych odpowiedzialnych
za percepcję bólu fizycznego i zagrożeń społecznych, może być wywoływany nie tylko odrzuceniem, ale także poczuciem niesprawiedliwości, poczuciem bycia traktowanym nie fair
czy poczuciem straty związanej z kimś bliskim.

SPOŁECZNY ASPEKT BÓLU
U CHORYCH ONKOLOGICZNIE
Kiedy powrócimy do sytuacji chorego onkologicznie, to wyraźnie widać, że są to osoby szczególnie silnie narażone na przeżywanie bólu społecznego. Straty będą tutaj
szczególnie silnie związane z przeżywaniem
wypadnięcia z ról społecznych, ale również
z utratą bliskich. Nierzadko chory w czasie procesu diagnostycznego i leczniczego
nawiąże bliskie relacje z innymi pacjentami. I tutaj pojawia się ryzyko konfrontacji ze
śmiercią niektórych z tych znajomych. Kolejnym poważnym problemem jest odsuwanie się dawnych znajomych. Bardzo często
pacjenci skarżą się na sytuacje, w których
przyjaciele czy rodzina przestają się kontaktować z chorym. Można się zastanawiać,
dlaczego tak się dzieje, na ile wiąże się to
z jakimiś racjonalnymi powodami (np. utrudnienia w dojazdach do chorego, utrudnienia
w kontakcie internetowym, ryzyko przeniesienia na chorego infekcji itd.), a na ile wynika to z rzeczywistej chęci przerwania kontaktu. To ostatnie może wiązać się z lękiem
przed podejmowaniem trudnych tematów,
dyskomfortem w kontakcie z okaleczeniem,
zapachem, szpitalami czy po prostu z trudnością znoszenia cierpienia drugiej osoby. Niezależnie jednak od powodu faktem
jest ograniczenie kontaktu chorego z innymi ważnymi dla niego ludźmi. Przedni zakręt
obręczy będzie aktywizowany…
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UTRATA POZYCJI
Poczucie niesprawiedliwości również często
towarzyszy chorym na nowotwory. Zacznijmy
od powszechnego pytania: „Dlaczego ja?” –
bardzo często temu pytaniu towarzyszy rozwinięcie: „Przecież to takie niesprawiedliwe! Dbałem o siebie, nie piłem, nie paliłem,
uprawiałem sport – dlaczego mnie to spotkało?”… Współczesny świat mocno opiera
się na porównaniach społecznych, a współczesna kultura coraz częściej określana jest
mianem wizualnej, czyli takiej, w której człowiek poszukuje znaczeń, informacji, ale także przyjemności poprzez kontakt z technologiami wizualnymi. Obserwując media,
chory onkologicznie może wypadać kiepsko
na tle innych ludzi – sprawniejszych, lepiej
wyglądających, osiągających sukcesy. Tymczasem pacjent jest w sytuacji, kiedy choroba nie pozwala mu na realizację planów,
odbiera możliwość swobodnego angażowania się w różne aktywności i sprawia, że jego
wizerunek jest daleki od ideału. Te problemy nie tylko sprzyjają poczuciu, że zostało
się niesprawiedliwie wyrzuconym poza społeczny mainstream, ale także będzie się to
wiązać z poczuciem strat i wykluczania. Kolejna przyczyna narastającego poczucia niesprawiedliwości może wiązać się z kondycją
opieki zdrowotnej. Chory może oczekiwać
leczenia i opieki na najwyższym poziomie
– w końcu płaci regularnie składki ubezpieczeniowe, w końcu ma dostęp do informacji o dostępnych na świecie możliwościach
diagnostyki i leczenia. Tymczasem rzeczywistość może bardzo odbiegać od tych oczekiwań. Nie każde leczenie jest w zasięgu ręki,
nie zawsze placówka prowadząca leczenie
wygląda tak, jak powinna itd. Ta konfrontacja z niedomaganiami systemowymi opieki
zdrowotnej będzie przyczyną frustracji dla
wielu pacjentów.

WYKLUCZENIE
Wreszcie przyjrzyjmy się problemom wykluczenia. Wykluczenie chorego onkologicznie może odbywać się na wielu poziomach.
O problemach w relacjach ze znajomymi już
wspominałam wcześniej. Zatrzymajmy się
jednak na obszarze związanym z leczeniem.
Chory może doświadczyć pominięcia w od-

niesieniu do kwestii podejmowania decyzji leczniczych. Może mieć poczucie, że jego rodzina wie więcej od niego samego, że
inni otrzymują więcej informacji, chociaż nikt
z pacjentem nie konsultował, komu przekazywać informacje. Zwracam uwagę na słowo „poczucie”. Fakty mogą być zupełnie inne
(w naszych badaniach, jakie przeprowadzone zostały w diadach chory – bliski, okazało
się, że to chorzy otrzymują więcej wsparcia
od personelu medycznego niż osoby bliskie,
wspierające chorego), natomiast dla pacjenta ważne jest to, jak on to widzi i jak on sam
sobie to wszystko interpretuje. Zdarza się
też, że nad problemem leczenia danego pacjenta intensywnie debatuje cały zespół bardzo zaangażowanych ludzi, ale pacjent nie
jest świadkiem tych konsyliów i tym samym
znowu może mieć silne poczucie bycia pominiętym, a nawet zapomnianym. Może się też
zdarzyć, że pacjent nie ma okazji porozmawiać z personelem o swoich własnych wątpliwościach czy pomysłach na swoje leczenie.
Brak takiej rozmowy będzie wtedy kolejnym
sygnałem bycia pomijanym i unieważnianym.

UPODMIOTOWIENIE
Uprzedmiotowienie pacjenta, tak łatwe do
wywołania w sytuacji, kiedy na nic nie ma
czasu, a pracy jest za dużo, będzie sprzyjało bólowi społecznemu. Co ciekawe, pojawienie się dolegliwości bólowych u pacjenta może na jakiś czas przyciągnąć uwagę zespołów
leczących i przynajmniej na chwilę upodmiotowić chorego. Pojawia się tym samym korzyść wtórna z objawu, jakim jest ból. W kontekście powyższych przykładów ważne staje
się poszukiwanie sposobów na podkreślenie
roli chorego w procesie leczniczym. I znowu
nie chodzi o to, by była to realna możliwość
pełnej kontroli nad zespołem terapeutycznym, ale wystarczy poczucie, że taką kontrolę można przynajmniej w jakimś stopniu mieć
i że własne zdanie pacjenta będzie szanowane i uwzględnione w dyskusjach medyków.

WSPARCIE
Innym remedium na ból społeczny jest wsparcie. I nie chodzi tylko o to, by chory został
otoczony adekwatnym wsparciem ze strony bliskich czy personelu. To jest niezwykle

ważne i od dawna wiadomo, że spostrzegane i otrzymywane wsparcie społeczne pełni ochronną rolę dla zdrowia psychicznego
oraz fizycznego, pomaga utrzymać wysoką
jakość życia i lepiej radzić sobie z chorobą.
Warto jednak pamiętać o pozytywnej roli dawania wsparcia. Okazuje się, że podczas dawania komuś wsparcia aktywizują się obszary mózgu związane z układem nagrody. Jest
to obszar, który również – poprzez wydzielanie endogennych opioidów – zaangażowany
jest w regulację czucia bólu. A więc pewnym
sposobem na ból społeczny (którego trudno uniknąć w sytuacji choroby nowotworowej) mogłoby być zaangażowanie chorych
w pomaganie i wspieranie innych ważnych
dla nich osób. Kluczowe zatem staje się poszukiwanie takich obszarów w relacji chory
– jego bliscy albo chory – personel medyczny, w których pacjent mógłby zrobić coś ważnego i potrzebnego dla drugiego człowieka.
Pozwoliłoby to nie tylko uaktywnić opioidowy układ nagrody, ale również umożliwiałoby
włączenie chorego do sieci społecznych. Ból
społeczny byłby więc dezaktywowany zarówno na drodze biochemicznej, jak i relacyjnej.
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plagą naszych czasów.
N owotwory
Czy można wspomagać leczenie
podczas radio- i chemioterapii?

„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.”

A

lkiloglicerole występujące w oleju z wątroby rekinów są stosowane od wielu
dziesiątek lat. W latach 50-tych ubiegłego wieku szwedzcy naukowcy doszli do wniosku po wielu badaniach, że alkiloglicerole mają
zastosowanie w leczeniu wielu chorób, w tym
nowotworowych.
Prowadzone badania kliniczne i obserwacje
potwierdziły, że:
• Alkiloglicerole poprawiają wyniki leczenia raka
szyjki macicy1
• Alkiloglicerole zmniejszają ilość poważnych
powikłań po radioterapii2
Alkiloglicerole to związki należące do eterów
lipidowych, będące związkami glicerolu i alkoholi wielowęglowych o dużej aktywności biologicznej. Występują w szpiku kostnym i mleku
karmiącej kobiety. Łatwo wbudowują się w błony komórkowe, a co niezwykle ciekawe z dużą łatwością wbudowują się w błony komórek
nowotworowych, w których stwierdza się ich
100-krotnie większą ilość.
Alkiloglicerole aktywują makrofagi uwolnione
z błon rozpadających się komórek nowotworowych, przez co następuje nasilenie fagocytozy i zwiększenie uwalniania wolnych rodników,
czyli nasilenie stresu oksydacyjnego w pobliżu
komórek nowotworowych. Powodują również
cytolize komórek nowotworowych, czyli rozpad komórek nowotworowych, w której pośredniczą przeciwciała IgG łącząc się z antygenami
komórki nowotworowej. Hamują rozwój naczyń
krwionośnych niezbędnych do wzrostu guzów
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nowotworowych. Wywołują apoptozę, czyli naturalną śmierć komórki. Jest to naturalna sytuacja w przypadku zdrowej komórki, natomiast
takie zjawisko nie dotyczy komórek nowotworowych. Alkiliglicerole hamują również przekazywanie niektórych sygnałów z powierzchni
komórki do jej wnętrza. Hamowane są m.in. sygnały sterujące namnażaniem się komórek nowotworowych.
Ecomer jest jedynym preparatem na polskim rynku ze statusem preparatu leczniczego, w składzie którego znajdziemy alkiloglicerole pochodzące z oleju z wątroby rekinów
z rodzin Somniosidae, Squalidae, Centrophoridae, Etmopteridae, Cetorhinidae. W jednej kapsułce znajduje się 250 mg oleju z wątroby rekina. Wskazaniami do stosowania Ecomer są:
• W stanach obniżonej odporności przy zakażeniach bakteryjnych i wirusowych
• W ostrych i przewlekłych chorobach infekcyjnych
• Pomocniczo w radio- i chemioterapii w przebiegu choroby nowotworowej.

PIŚMIENNICTWO
1. R
 egression of tumor growth after administration of alkoxyglycerols, 1780 Brohult A. Brohult J., Brohult S. Acta ObstetGynecolScand.
57: 79-83
2. 
Effect of alkxyglycerolson the frequency of
injuries follow in-gradiation therapy for carcinoma of uterine cervix, 1979, Brohult A.,
Brohult J., Joelsson L., Acta ObstetGynecolScand, 58: 203

w profilaktyce nudności
A kupresura
i wymiotów
Cytostatyki, leki stosowane w chemioterapii, przenikając z krwi do płynu mózgowordzeniowego, pobudzają receptory – w tym odpowiedzialne za reakcję wymiotną.

R

eceptory (wyspecjalizowane komórki,
które odbierają bodźce) odpowiedzialne
za reakcję wymiotną znajdują się w centralnym układzie nerwowym i zakończeniach
nerwowych w błonie śluzowej gardła i przewodu
pokarmowego. Zapobieganie nudnościom i wymiotom oraz ich leczenie wiąże się z blokadą
tych receptorów, czyli zastosowaniem tak zwanych antagonistów. Ze względu na udział wielu
receptorów w mechanizmie występowania wymiotów do ich opanowania – zamiast terapii jednym lekiem – stosuje się kilka leków przeciwwymiotnych (terapia skojarzona).

KONSEKWENCJE WYMIOTÓW
Nudności i wymioty nie powodują bezpośredniego zagrożenia życia, ale są jednym z głównych czynników negatywnie wpływających na
jakość życia pacjenta.
Powodują obniżenie motywacji, depresję oraz
w skrajnych przypadkach rezygnację z leczenia.
Nasilone mogą powodować zaburzenia wodno–elektrolitowe, w tym zaburzenia pracy serca,
wahania ciśnienia krwi, bolesne skurcze mięśni
nóg oraz podenerwowanie, stałe uczucie zmęczenia oraz długotrwałe zaburzenia odżywiania.
Pacjent traci apetyt, przyjmuje coraz mniej pokarmów, a tym samym staje się osłabiony i mniej
odporny.
Podstawą postępowania przeciwwymiotnego
powinno być właściwe zapobieganie, ponieważ
leczenie nudności i wymiotów jest mniej skuteczne niż profilaktyka.

PROFILAKTYKA WYMIOTÓW
Nudnościom i wymiotom można i należy przeciwdziałać. Dlatego onkolodzy, uwzględniając rodzaj i nasilenie działania wymiotnego stosowanego cytostatyku, prowadzą równolegle
profilaktykę wczesnych i późnych nudności
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i wymiotów z wykorzystaniem leków przeciwwymiotnych. Niezwykle pomocna może być w tym
przypadku akupresura.

AKUPRESURA
Akupresura jest jedną z kilku technik stosowanych w tradycyjnej chińskiej medycynie. Jako
system opracowany na podstawie 4 tysięcy lat
krytycznych obserwacji i testów istotnie różni się
od filozofii i praktyk zachodniej nauki. Polega na
dotykaniu, głaskaniu, uciskaniu lub opukiwaniu
określonych miejsc na ciele człowieka.

SKUTECZNOŚĆ AKUPRESURY
Jak dotąd nie znaleziono naukowych dowodów
potwierdzających istnienie Chi ani meridianów.
Mimo tego badania wykazują skuteczność akupunktury i akupresury w łagodzeniu mdłości,
wymiotów i bólu. Zachodni lekarze preferują poszukiwanie innych wyjaśnień tego zjawiska dopuszczalnych z perspektywy medycznej.
W latach 70. XX w. pojawiły się przekonujące teorie mechanizmów stanowiących podstawę akupunktury (w szerokim rozumieniu także
akupresury). Wstępne badania właściwości akupunktury uśmierzających ból pozwoliły uczonym
wywnioskować, że najbardziej prawdopodobna
odpowiedź leży w działaniu substancji chemicznych podobnych do morfiny, takich jak endorfiny, oraz teorii kontroli bramki w łagodzeniu bólu.

ENDORFINY
W 1982 r. badacze wykazali, że nakłuwanie igłami wyzwalało endorfiny w ośrodkowym układzie
nerwowym. Również nacisk wydaje się stymulować włókna nerwowe biegnące wzdłuż rdzenia kręgowego, powodując produkcję endorfin.
Przekaźniki te, nazywane także „endogennymi peptydami opioidowymi”, są związkami podobnymi do morfiny, które mają wpływ na układ

hormonalny i immunologiczny oraz hamują percepcję bólu w mózgu, w szczególności tego
związanego z niepokojem i stresem.
Dlaczego jednak stymulacja takich, a nie innych punktów miałaby wywoływać określone
odpowiedzi w mózgu i w jaki sposób wywoływane są reakcje w innej, teoretycznie niepowiązanej części ciała?
Zachodni lekarze od wielu lat wiedzą, że uciskanie, stymulowanie lub nakłuwanie różnych
punktów na ciele może pomagać w łagodzeniu
bólu. Punkty te, zwane spustowymi lub motorycznymi, mogą występować w pewnej odległości od źródła bólu, co znane jest jako zjawisko
bólu rzutowanego.

kować chorobą lub niestabilnością emocjonalną.
Chi krąży w ciele przez sieć niewidocznych kanałów pod skórą, nazywanych meridianami. Wyróżnia się 12 podstawowych meridianów występujących parzyście po prawej i lewej stronie ciała.
Ich nazwy odzwierciedlają organy wewnętrzne,
z którymi się łączą, takie jak płuca, jelito grube
oraz (w przypadku punktu P6) osierdzie.

BRAMKOWA TEORIA BÓLU
Zasadniczo sygnały nerwowe przenoszące sygnały o nacisku docierają do mózgu szybciej niż
informacje bólowe. Mózg może odbierać tylko
pewną liczbę wiadomości naraz, dlatego zanim
dotrą do niego sygnały o bólu, brama jest już zamknięta.
Najczęściej korelują one z tradycyjnymi punktami akupunkturowymi. Akupunkturę i akupresurę uważa się za terapie uzupełniające leki,
zabiegi chirurgiczne i inne wymagane metody
leczenia.

ZDERZENIE WSCHODU
Z ZACHODEM
Zachodni lekarze, poczynając od objawu, poszukują konkretnej przyczyny lub choroby. Chiński medyk potraktuje objaw jedynie jako jeden
czynnik w całym profilu fizjologiczno–psychologicznym osoby, który należy zbadać w poszukiwaniu „wzorca powodującego brak harmonii”.

ENERGIA ŻYCIA
Według tradycyjnej chińskiej medycyny choroba wynika z nierównowagi przepływu Chi (energia życia) przez ciało. Pierwotnie Chi (wymawiane jako „czi” i czasami pisane „Qi”) oznaczało
powietrze, oddech lub energię, ale z czasem
zaczęło być używano do określenia niezbędnej
ożywczej i ochronnej energii, która podtrzymuje
wszystko na świecie.
Chi ożywia ciągły przepływ energii między Yin
i Yang, czyli dwiema przeciwstawnymi, ale uzupełniającymi się siłami. Jeśli jedna z nich dominuje, przepływ energii jest zaburzony, co może skut-

Opaski Sea-Band
Opaski działają szybko (nawet po 2-5 min)
i można je zakładać już po wystąpieniu pierwszych
symptomów.
Są estetyczne i wykonane z trwałych
nieuczulających materiałów, które zapewniają
komfort stosowania i możliwość wielokrotnego
używania w każdym przypadku pojawienia się
uczucia mdłości.
Dla lepszego efektu najlepiej nosić je przez cały
czas.
Koszt dwóch opasek to około 40 zł.
Opaski można używać wielokrotnie.
Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy
Do końca roku 2017 oferujemy klientom możliwość
wypróbowania produktów SEA-BAND, a w
przypadku niezadowolenia
z działania nabytego produktu gwarantujemy zwrot
pieniędzy na zasadach zgodnych
z regulaminem dostępnym na stronie:
www.opaskinanudnosci.pl
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PERICARDIUM 6 (P6)
Funkcje P6 (pericardium 6) obejmują ruch energii w klatce piersiowej, harmonizację trawienia
i pracy żołądka, regulację przepływu krwi oraz
uspokajanie umysłu.
Chińczycy stosują w tym punkcie akupresurę
do leczenia bólu w klatce piersiowej, nieregularnych i bolesnych miesiączek, przedmiesiączkowych stanów depresyjnych, bezsenności oraz
ze względu na jego wpływ na żołądek – do łagodzenia mdłości i wymiotów, refluksu kwasu,
czkawki i odbijania.

OPASKI SEA–BAND
Oryginalne angielskie opaski akupresurowe
Sea–Band to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób cierpiących na dolegliwości związane z chorobą lokomocyjną, porannymi
mdłościami w okresie ciąży oraz skutkami
ubocznymi chemioterapii i innych zabiegów
medycznych.
Skuteczność leczenia tych dolegliwości poprzez stymulację punktu P6 została potwierdzona przez liczne tytuły literatury medycznej.
Działanie opasek akupresurowych Sea–Band
polega na ciągłym ucisku punktu akupresurowego P6 (Nei–Kuan) znajdującego się pomiędzy
dwoma głównymi ścięgnami w okolicach nadgarstka.
Opaski działają szybko (nawet po 2–5 min). Są
estetyczne i wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają komfort stosowania i możliwość używania przez wiele lat w każdym przypadku pojawienia się uczucia mdłości.
Punkt ten odpowiada za zapobieganie lub hamowanie mdłości i wymiotów.
Opaski mają status wyrobu medycznego kl.
I oraz świadectwo dopuszczenia.
Opaski Sea–Band mogą być stosowane przez:
• dorosłych
• dzieci po ukończeniu 3 roku życia
• kobiety ciężarne
• pacjentów hospitalizowanych

ZALETY OPASEK SEA–BAND:
• rozwiązanie

niefarmakologiczne, bez skutków
ubocznych
• testowane klinicznie
• stosowane przez lekarzy i szpitale
• szybkie działanie
• łatwe użycie
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• możliwość

wielokrotnego używania (możliwość prania)
• sprzedawane w ponad 50 krajach świata, od
20 lat w Anglii
• 
pakowane w wygodne plastikowe pudełko,
które można zawsze nosić przy sobie
Oryginalne angielskie opaski akupresurowe
Sea–Band przeciw mdłościom w wersjach dla
dorosłych i dla dzieci można nabyć w aptekach.

BADANIA POTWIERDZAJĄCE
SKUTECZNOŚĆ
Oryginalne opaski akupresurowe Sea–Band zostały przebadane w kilkudziesięciu testach klinicznych, które potwierdziły ich skuteczność.
Na przykład w badaniu „Wpływ akupresury na
nudności i wymioty wywołane chemioterapią
u pacjentów chorych na raka” (G. GARDANI, R.
CERRONE, C. BIELLA, L. MANCINI, E. PROSERPIO, M. CASIRAGHI, O. TRAVISI M. MEREGALLI, P. TRABATTONI, L. COLOMBO, L. GIANI, M. VAGHI, P. LISSONI Oddział Radioterapii
i Onkologii Szpitala San Gerardo, Monza, Mediolan, Włochy) oceniano skuteczność akupresury w leczeniu wymiotów wywołanych chemioterapią u pacjentów odpornych na standardowe
terapie przeciwwymiotne.
Do badania zakwalifikowano 40 pacjentów
z zaawansowanym rakiem (m.in. z rakiem jelita
grubego, rakiem płuc i piersi), u których występowały nieuleczalne objawy wymiotne wywołane
różnego rodzaju chemioterapią (w tym po podaniu cisplatyny i antracykliny). Jednocześnie pacjentów poddano akupresurze polegającej na symulacji punktu PC6 przez co najmniej 6 godzin
dziennie od początku chemioterapii.

WYNIKI
Terapia akupresurą została dobrze przyjęta
przez wszystkich pacjentów. Ewidentne złagodzenie objawów wymiotnych uzyskano u 28
na 40 (70%) pacjentów, bez znaczących różnic w odniesieniu do rodzaju guza czy rodzaju chemioterapeutyku zastosowanego podczas
leczenia.

WNIOSKI
Badanie wskazuje, że akupresura punktu PC6
może być skuteczna w leczeniu wymiotów wywołanych chemioterapią, odpornych na konwencjonalne leczenie.

Z miana opatrunku bez bólu
Światowy Związek Towarzystw Leczenia Ran (World Union of Wound Healing Societies,
WUWHS, 2004) twierdzi, że najwyższy poziom bólu w procesie leczenia rany zazwyczaj
wiąże się z usuwaniem bandaża lub plastra.

B

ól związany z usuwaniem opatrunku był zawsze problemem w opatrywaniu poważnych lub przewlekłych ran (Gray 2009).
Price (2006) przeprowadził znaczące międzynarodowe badanie, którego celem było określenie bólu
związanego z ranami. 40,3% z 2018 respondentów
podało, że ból związany ze zmianą opatrunku lub
plastra był najgorszym elementem obrażenia. W innym badaniu Hollinworth i Collier (2002) ustalili, że
81% pacjentów odczuwało najsilniejszy ból w trakcie usuwania opatrunku lub plastra. To samo potwierdzili Kammerlander i Eberlein (2002).

AKUTOL™
™ to roztwór beztłuszczowych silikonów lotnych
w formie sprayu z gazem pędnym. Preparat przeznaczony jest do usuwania klejów pokrywających
i klejów stosowanych w transdermalnych systemach terapeutycznych, bandaży przylepnych oraz
innych wyrobów medycznych przyklejanych do powierzchni ciała (plastrów nikotynowych, elektrod
EKG, kaniuli).

SKŁAD PREPARATU
Akutol™ zawiera obojętne, beztłuszczowe silikony lotne. Zgodnie z międzynarodową terminologią skład jakościowy sprayu wygląda następująco:
heksametylosiloksan, butan, propan, izobutan, cyklopentasiloksan.
Skład jakościowy i ilościowy w 100 g badanego
wyrobu medycznego - Preparat do usuwania kleju
medycznego Akutol™ - oraz przeznaczenie zawartych w nim składników przedstawiono w tabeli 1.
Mieszaninę olejów silikonowych w pojemniku
z aerozolem uzupełnia sprężony, upłynniony gaz
pędny o bardzo niskiej temperaturze wrzenia (ok.
-4,5°C). Upłynniony gaz pędny wrze już w trakcie
rozpylania i paruje natychmiast po zastosowaniu.
Substancje aktywne w sprayu działają wyłącznie na
powierzchnię, na której są stosowane. Wpływ gazu
pędnego na funkcję i bezpieczeństwo wyrobu medycznego jest znikomy.

OLEJE SILIKONOWE
Oleje silikonowe są stosowane jako substancje pomocnicze w specyfikach farmaceutycznych, np. jako środki nawilżające (w celu nawilżenia strzykawek,
tłoków, igieł lub zatyczek), jako naskórne środki klejące przenikalne do substancji aktywnych, takich jak
elastomery w celu kontrolowanego uwalniania leków, takich jak powłoki stosowanych w systemach
terapii transdermalnej plastrów uwalniających leki,
w lekach skórnych służących poprawie nawilżenia
i zwiększeniu właściwości estetycznych.
Oleje silikonowe to substancje szeroko wykorzystywane jako wyroby medyczne w preparatach farmaceutycznych i kosmetykach. Badania
zawartych w nich związków aktywnych potwierdzają wysoką biokompatybilność, brak oznak
podrażnienia nawet w przypadku suchej, wrażliwej i podrażnionej skóry.

DZIAŁANIE PREPARATU
Preparat do usuwania kleju medycznego Akutol™
zawiera mieszaninę beztłuszczowych silikonów lotnych, które po spryskaniu zwilżają powierzchnię
kleju medycznego.

Tabela 1
Nazwa surowca
XIAMETR®
PMX-200
Płyn silikonowy,
0,65 cST,
heksametylosiloksan,
CAS 107-46-0

Zawartość Przeznacze(g)
nie

78,75

Substancja
aktywna,
działanie
schładzające

XIAMETR®
PMX- 0245,
cyklopentasiloksan, 0,80
CAS 541-02-6

Substancja
aktywna,
działanie
schładzające

Mieszanina
propan-butanu
BUTAN, PROPAN,
IZOBUTAN,
CAS 203-448-7,
74-98-6, 75-28-5

Gaz pędny,
substancja
pomocnicza

20,45
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Tabela 2. Potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa silikonowego „preparatu do usuwania
kleju medycznego” (preparat do usuwania kleju medycznego Akutol™)
Oznaczenie

Nazwa publikacji

5.3.1

Europejskie Biuro
Chemikaliów
HUMAN EXPOSURE STUDIES, IUCLID Dataset,
http://esis.jrc.ec.europa.eu/
15 czerwca 2006

5.3.2

Stephen-Haynes J.
Integralność skóry a silikon:
Niepowodujący pieczenia
preparat do usuwania kleju
medycznego Appeel
26.06.2008 - 9.06.2008;
17(12):792-5.

5.3.3

Denyer J.
Ograniczenie bólu
w trakcie usuwania produktów klejonych
i przylegających.
11.08.2011 - 8.09.2011;
20(15):28, 30-5.

Liczba
uczestników

100

Nie podano

Potwierdzona
skuteczność
i potwierdzone
bezpieczeństwo
silikonowego
Nie podano
„preparatu do
usuwania kleju
medycznego”
w ograniczeniu bólu

Nie podano

Potwierdzona
skuteczność i
potwierdzone
bezpieczeństwo
silikonowego
Nie podano
„preparatu do
usuwania kleju
medycznego”
w ograniczeniu bólu

PRZEZNACZENIE PREPARATU
Preparat pomaga w prosty i szybki sposób usunąć klej medyczny oraz zapobiega związanemu
z takim zabiegiem bólowi.
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Komplikacje

Bezpieczeństwo
heksametylosiloksanu potwierdzone w
0
trakcie badania działania drażniącego

Płynna mieszanina silikonów charakteryzuje się
bardzo niskim napięciem powierzchniowym (20,4
mN/m), bardzo szybko w wystarczającym stopniu
zwilża powierzchnię materiałów i bardzo łatwo tworzy warstwę powierzchniową o grubości około 25 µm.
Po spryskaniu mieszanina olejów silikonowych
łatwo przenika przez materiał plastra i materiał polimeryczny akrylowego środka klejącego.
Jest szybko rozprowadzana na skórze pod całą
powierzchnią kleju medycznego. W ten sposób
tworzy zwięzłą warstwę, która izoluje środek klejący plastra od skóry i po krótkim czasie pozwala
na łatwe i bezbolesne usunięcie plastra z jej powierzchni. Temperatura wrzenia płynnej mieszaniny olejów silikonowych zawartych w Preparacie
do usuwania kleju medycznego Akutol™ wynosi 101°C, a po zastosowaniu mieszanina wyparowuje z powierzchni ciała bez żadnych pozostałości i nie wpływa na proces gojenia się rany. Nie
ma więc potrzeby zmywania sprayu z ciała, gdyż
pozostawia on powierzchnię czystą i gotową do
naklejenia nowego plastra.
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Wynik

Akutol™ przeznaczony jest do usuwania
klejów pokrywających i klejów stosowanych
w transdermalnych systemach terapeutycznych,
bandaży przylepnych oraz innych wyrobów medycznych przyklejanych do powierzchni ciała
(plastrów nikotynowych, elektrod EKG, kaniuli).
Preparat do usuwania kleju medycznego Akutol™ przeznaczony jest do użytku w domu
i w specjalistycznych placówkach. Urządzenie rozpylające jest proste, łatwe i bezpieczne
w użyciu.
Działa łagodnie nawet na wrażliwą i bardzo suchą, popękaną lub uszkodzoną skórę.
Środowisko oleju silikonowego nie wpływa na
proces gojenia się rany. Roztwór w sprayu nie
jest wchłaniany przez skórę i powoli wyparowuje. Pozostawia powierzchnię czystą i gotową do
naklejenia nowego plastra.

ZALETY AKUTOLU™
Spray działa łagodnie nawet na wrażliwą i bardzo suchą, popękaną lub uszkodzoną skórę.
Środowisko oleju silikonowego nie wpływa na
proces gojenia się rany. Oleje silikonowe są stosowane jako powłoka powierzchniowa klejów
przeznaczonych do leczenia i pokrywania przewlekłych ran.

Bazujący na silikonie preparat do usuwania bandaży lub plastrów pomaga zmniejszyć ból i ma
następujące właściwości (Cut 2006):
• jest łagodny dla skóry, zapobiega skutkom „wysuszania” rany, przez co zmniejsza ryzyko podrażnienia;
• wyparowuje bez żadnych pozostałości;
• jest obojętny i nie podlega metabolizmowi;
• nie podrażnia uszkodzonej skóry.

SPOSÓB UŻYCIA
Preparat do usuwania kleju medycznego Akutol™ stosuje się na klej medyczny poprzez naciśnięcie dyszy urządzenia rozpylającego z odległości 10-15 cm. Stosuje się go w takiej ilości,
by wystarczająco zwilżyć klej medyczny. Po 1015 s plaster można szybkim ruchem bezboleśnie
usunąć.
W przypadku plastrów nieprzepuszczalnych
należy spryskać róg plastra i usunąć go po kilku
sekundach. Stopniowo ponownie spryskać i usuwać części plastra do momentu całkowitego usunięcia.

SKUTKI UBOCZNE
Ewentualne skutki uboczne Preparatu do usuwania kleju medycznego Akutol™ polegają na potencjalnej reakcji alergicznej na którykolwiek z jego składników. Producent informuje o możliwym
ryzyku w ulotce.

AKUTOL™
W BADANIACH
Opublikowane wyniki testów biologicznych potwierdzają wysoką biokompatybilność olejów silikonowych w zastosowaniu na skórę.
Funkcja badanego wyrobu medycznego została
potwierdzona i jest bezpieczna.
Badany wyrób medyczny nie był badany klinicznie ze względu na potwierdzone bezpieczeństwo i skuteczność przeznaczonych do tego samego celu aktywnych substancji.
Producent oparł ocenę kliniczną badanego wyrobu medycznego - Preparat do usuwania kleju
medycznego Akutol™ - na dostępnych w bazie
danych PubMed danych na temat wykorzystania
olejów silikonowych podobnych do przewidzianego zastosowania.
Tabela 2 prezentuje listę wykorzystanych i opisanych w literaturze badań dotyczących opublikowanych prób klinicznych.

Akutol spray 35 ml do usuwania plastrów.
Preparat do szybkiego i bezbolesnego
usuwania plastrów ( m.in. kryjące,
transdermalne, kinesiotapingowe )
jak również opatrunków przylepnych.
Testowany dermatologicznie, działa delikatnie na
skórę, wydajny (nawet do 200 aplikacji)
Szczególnie polecany dla dzieci i dorosłych
aktywnie spędzających czas, osób stosujących
plastry hormonalne/nikotynowe, pacjentów
specjalistycznych placówek: m.in. ze stomią,
cukrzycą.
Wyrób medyczny.
Producent: Aveflor S.A.
Dystrybutor w Polsce:
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-001 Katowice
Wiecej informacji o produkcie: www.akutol.com.pl
Infolinia producencka: 32 788 55 41
Jeśli jesteś zainteresowana/y otrzymaniem
bezpłatnej próbki do przetestowania w Szpitalu
prosimy o kontakt: tel. 32 788 55 41
lub e-mail: akutol@salusint.com.pl

Napisali dla nas
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PIELĘGNACJA SKÓRY Z ODCZYNEM
POPROMIENNYM
Ciało należy myć letnią wodą – najlepiej pod
prysznicem.
Należy używać mydeł o neutralnym pH, nie
wysuszających, najlepiej hipoalergicznych.
Delikatne osuszać skórę poprzez przykładanie
miękkiego ręcznika. Nie pocierać!
Stosować preparaty pielęgnacyjne specjalnie
przygotowane dla pacjentów poddanych
radioterapii – na przykład Aquastop.
Preparaty pielęgnacyjne nanosić cienką warstwą
wchłaniającą się całkowicie w czasie nie
dłuższym niż 10 minut. Czynność tę powtarzać
4-5 razy dziennie.
Obserwować stan skóry objętej leczeniem
pod kątem pojawienia się zaczerwienienia,
uczucia ściągania, obrzęku, świądu, pieczenia,
złuszczania naskórka. O każdej zmianie
powiadomić pielęgniarkę i lekarza.
Wietrzyć obszar napromienianej skóry,
umożliwiając bezpośredni dostęp powietrza,
najlepiej w pozycji leżącej.
Nie dopuszczać do uszkodzenia skóry poddanej
naświetlaniom, nie drapać, nie naklejać
plastrów. Nosić luźną, przewiewną bieliznę
i odzież (najlepiej z włókien naturalnych).
Skóra po radioterapii staje się bardzo wrażliwa,
dlatego ciała nie należy przegrzewać
– przekrwienie zwiększa ryzyko wystąpienia
rozszerzonych naczynek. Nie należy również
ciała gwałtownie oziębiać, ponieważ prowadzi to
do rozległego niedokrwienia skóry.
(UWAGA!!!) W trakcie radioterapii oraz co
najmniej przez rok po jej zakończeniu:
- nie wolno korzystać z solarium i sauny,
- należy unikać ostrego słońca, stosując kremy
z wysokim filtrem promieni ultrafioletowych
(UV) i osłaniając ciało przewiewnych ubraniem.

