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Drogie Panie, Drodzy Panowie,
Przed nami już XXIII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkolo-
gicznych. Spotykamy się w Mrągowie w dniach 15-17.05.2019 r. 
Konferencję przygotował Komitet Organizacyjny – Grupa Pielęgniarek Warmińsko–
Mazurskiego Centrum Onkologii. Pani Katarzynie (mgr Katarzyna Nojkamp – Pie-
lęgniarka oddziałowa Oddział Kliniczny Hematologii SP ZOZ MSW i  A  z  WMCO 
w Olsztynie) i współpracującym z nią Koleżankom BARDZO DZIĘKUJEMY!
Lubimy się spotykać. Dzięki corocznym konferencjom nie tylko poznajemy nowe, 
ciekawe spojrzenia na zawodowe tematy, ale też rozwiązujemy problemy dotyczące 
codziennej praktyki, szkolimy z nowych metod terapii, dowiadujemy się o nowych 
rozwiązaniach pielęgnacyjnych. Możemy też spotkać się z Tymi, których dawno nie 
widzieliśmy i cieszyć się sobą.
Tutaj też wspomnę zacnych Gości naszych konferencji – tych najbliższych sercu 
– profesora Zbigniewa Szawarskiego i  jego wykład o godności człowieka, nieza-
pomnianego ks. Jan Kaczkowskiego. Nie spodziewaliśmy się, że spotkania z Nimi 
mogą stać się realne.
Z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce, dziewiąty numer Pielęgniarstwa on-
kologicznego w Praktyce. Publikujemy w nim artykuły, których autorzy zostali za-
kwalifikowani przez Komitet Naukowy XXIII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Onkologicznych do udziału czynnego. 
Zamieszczamy między innymi tekst Macieja Krajewskiego, dotyczący etyki w pra-
cy pielęgniarki onkologicznej oraz tematy z  zakresu klinicznego pielęgniarstwa 
onkologicznego.
Zapraszamy nie tylko do lektury naszego kwartalnika. Jak zwykle proszę również 
o przesyłanie artykułów. Zachęcamy do publikowania swoich przemyśleń, refleksji 
z szeroko rozumianego pielęgniarstwa onkologicznego.

Z serdecznym pozdrowieniem

Redaktor Naczelna
dr Małgorzata Pasek
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15. 05. 2019 r. Środa

Od 12:00  Rejestracja uczestników

15:00 – 15:30    UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI  
– mgr Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych  
Wystąpienia zaproszonych Gości

15:30 – 17:15  SESJA INAUGURACYJNA  
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W KANADZIE – BYŁYŚMY WIDZIAŁYŚMY DZIELIMY SIĘ 
JAK ZOSTAĆ PIELĘGNIARKĄ ONKOLOGICZNĄ W KANADZIE  
– Diana Zawisza, Princess Margarte Hospital w Toronto

 ROLA PIELĘGNIARKI W BADANIACH KLINICZNYCH NA PRZYKŁADZIE KANADY  
 – Janina Książek, Monika Pawlak, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed, Oddział Chemioterapii Szpitala  
 Klinicznego Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego UM w Poznaniu

 ORGANIZACJA OPIEKI NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM W KANADZIE. PORÓWNANIE Z PRAKTYKĄ  
 POLSKĄ  
 – Monika Cieplak, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej Curie  
 Warszawa 

17:15 – 18:15   WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSPO (obecność Członków PSPO obowiązkowa)

16. 05. 2019 r. Czwartek

9:00 – 11:00  SESJA TERENOWGO ODDZIAŁU PSPO W POZNANIU 
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W PRAKTYCE 
Prowadzący: mgr Ewa Szukała, Ewa Ceglarska, mgr Marcin Kania

 WIELOASPEKTOWOŚĆ PRACY PIELĘGNIARKI NA ODDZIALE CHIRURGII GŁOWY, SZYII ONKOLOGII 
 LARYNGOLOGICZNEJ  
 – mgr Jowita Pieczyńska, mgr Zofia Eichmann, mgr Joanna Banach, mgr Hanna Starosta

 LEKI BIOLOGICZNE ZA I PRZECIW  
 – mgr Monika Matuszkiewicz, mgr Marcin Kania 

  ŻYĆ ZACNIE – RZECZ O DYLEMATACH ETYCZNYCH W PIELĘGNIARSTWIE ONKOLOGICZNYM 
– mgr Maciej Krajewski 

  ROLA CZASOPISM PIELĘGNIARSKICH W POLSCE W LATACH 1921 DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH, DLA 
PIELĘGNIARSTWA  
– mgr Joanna Kaczmarek

  MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ PODCZAS ZNIECZULENIA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH  
– mgr Magdalena Czapiewska 

  PIELĘGNACJA PACJENTA PO OPERACJACH ROBOTEM DA VINCI – 
 mgr Wioletta Kubiak, mgr Monika Potębska, mgr Justyna Glazer

  SYSTEM CHŁODZENIA SKÓRY GŁOWY „PAXMAN” W PRAKTYCE – ODCZUCIA PACJENTEK  
– Paulina Jarzynka, mgr Monika Pawlak

 ŻYWIENIE MEDYCZNE – INTEGRALNY ELEMENT TERAPII ONKOLOGICZNEJ  
 – mgr inż. Magdalena Szymańska, Poradnia dietetyczna Food & Diet, NUTRICIA, prezentacja sponsorowana

 NUTRIPHARMA – PROSTE, FUNKCJONALNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA NA RYNKU ŻYWIENIA  
 DOJELITOWEGO DOUSTNEGO I PRZEZ SONDĘ  
 – Ida Hoffman, NutriPharma, prezentacja sponsorowana

 W STRONĘ JAKOŚCI ŻYCIA – PROGRAMY PACJENCKIE  
 – NOVARTIS, prezentacja sponsorowana

Dyskusja 

11:45 – 13:15 SESJA TO PSPO W WARSZAWIE 
  Prowadzący: mgr piel. Alina Flejszer, mgr piel. Urszula Czyżykowska

  NOWOCZESNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA W DOBIE ROZWOJU LAPAROSKOPII UROLOGICZNEJ  
– lic. piel. Małgorzata Krawczyk, lic. piel. Agnieszka Bieniek

  RAK SROMU – POWIKŁANIA PO RADIO–CHEMIOTERAPII. ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTKĄ  
– mgr piel. Edyta Wróblewska

  EDUKACJA PACJENTA LECZONEGO DOUSTNYMI LEKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI W WARUNKACH 
DOMOWYCH – DOŚWIADCZENIA WŁASNE  
– lic. piel. Joanna Machnowska

  STRUKTURA ZATRUDNIENIA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE  
– mgr Teresa Janus

  WYNIKI BADAŃ ANKIETY DOTYCZĄCEJ SATYSFAKCJI PACJENTA Z OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W COI–INSTYTUCIE  
– mgr Marta Krzyśków

  TERAPIA DOŻYLNA W ONKOLOGII – OD PRZYGOTOWANIA ZROBIĆ PODAŻY  
– Marzena Falconi, Becton Dickinson Polska Sp. z o. o., prezentacja sponsorowana

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Szkoleniowa PSPO
OPIEKA ONKOLOGICZNA – WIELE TWARZY JEDEN CEL

MRĄGOWO 15–17 maja 2019 r.
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Komitet Naukowy
dr n. med. mgr piel. Małgorzata Pasek – przewodnicząca 
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział 
w Krakowie
dr n. med. Anna Koper Konsultant Krajowy w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Onkologicznego
dr n. med. Alicja Dyla Centrum Onkologii –Instytut  
im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach
dr n. med. mgr piel. Janina Książek Uniwersytet Medyczny 
w Gdańsku, Wydział Nauk o Zdrowiu

mgr piel. Marzena Pyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii 
w Kielcach
mgr Ewa Szukała Prezes PSPO Terenowego Oddziału 
w Poznaniu

Komitet Organizacyjny
mgr Barbara Jobda
mgr Katarzyna Nojkampf
mgr Jolanta Tworowska 

 W PEŁNI ZAMKNIĘTY SYSTEM DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAŻY CYTOSTATYKÓW  
 – Jan Zdebik, Vygon, prezentacja sponsorowana

 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W CZASIE PODAŻY LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH 
 – mgr farm. Sylwia Kowalska, PHU Anmar Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, prezentacja sponsorowana

 BEZPIECZNA I RACJONALNA PŁYNOTERAPIA  
 – Izabella Drumowicz, Fresenius Kabi, prezentacja sponsorowana

Dyskusja

14:30 – 16:45 SESJA TO PSPO W GLIWICACH 

 WYZWANIA PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO W XXI WIEKU 
 Prowadzący: dr Alicja Dyla, mgr Joanna Kiwic–Szmuc

 LECZENIE RAN W ŚWIETLE KONSENSUSU PROF. DR. HAB. AXELA KRAMERA. TRUDNOŚCI I WYZWANIA  
 W LECZENIU RAN OSTRYCH I PRZEWLEKŁYCH  
 – Magdalena Kulpecka, VERCO S.A. – prezentacja sponsorowana

  LECZENIA RAN ONKOLOGICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW ANTYBAKTERYJNYCH  
– Danuta Święcka 

  REKONSTRUKCJA UKŁADU CHŁONNEGO U PACJENTEK Z OBRZĘKIEM CHŁONNYM KOŃCZYNY GÓRNEJ PO 
RADYKALNYM LECZENIU RAKA PIERSI  
– mgr Barbara Owcorz, mgr Irena Kańtoch

  PRZEZSKÓRNA GASTROSTOMIA POD KONTROLĄ RADIOLOGICZNĄ SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA 
PACJENTÓW W NOWOTWORACH REGIONU GŁOWY I SZYI  
– dr n. med. Alicja Dyla 

  DOŚWIADCZENIA WŁASNE W ZAKRESIE IMPLANTACJI I PIELĘGNACJI PORTÓW NACZYNIOWYCH W CENTRUM 
ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH  
– lic. piel. Brygida Drzymała 

  AFAZJA U PACJENTÓW Z NOWOTWOREM MÓZGU – PROBLEM KOMUNIKACJI W PROCESIE TERAPEUTYCZNYM  
– mgr piel. Miłosława Struzik 

  BIOPSJA WĄTROBY JAKO JEDNA Z METOD DIAGNOSTYCZNYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PÓŹNIEJSZYCH 
TERAPII GUZÓW WĄTROBY W RADIOLOGII ZABIEGOWEJ 
– mgr Jacek Wieczorek

  ASCOLIP – LIPOSOMALNA WITAMINA C  
– Anna Legun, Lipid–Systems Sp. z o. o., prezentacja sponsorowana

  MARSI – STARY PROBLEM – NOWA TERMINOLOGIA  
– Joanna Rudek, 3M Poland Sp. z o. o., prezentacja sponsorowana

Dyskusja 

17. 05. 2019 r. Piątek

9:00 – 11:30 SESJA WARSZTATOWA

12:00 – 13:20 SESJA VARIA 
 Prowadzący: dr Małgorzata Pasek, mgr Marzena Pyk

  ZASOBY PSYCHICZNE PACJENTA ONKOLOGICZNEGO A STYL ŻYCIA W CHOROBIE  
– mgr Jadwiga Zapała, mgr Marzena Pyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

  NIEPEWNOŚĆ W CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ NOWYM WYZNACZNIKIEM OPIEKI NAD PACJENTEM W UJĘCIU 
TEORII PIELĘGNIARSTWA MEARLE H. MISHEL – mgr piel. Łukasz Lewandowski, lic piel. Katarzyna Kowalczyk, Studium 
Doktoranckie, Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe, Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  ZADOWOLENIE Z PRACY PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH W POLSCE – dr n. med. Janina Książek¹, dr n. med. 
Renata Piotrkowska¹, dr n. med. Ewa Mazur², dr n. o zdr. Piotr Jarzynkowski¹ mgr Marzena Pyk³, ¹Zakład Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego Gdański Uniwersytet Medyczny, ²Uniwersyteckie Centrum Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny, 
³Świętokrzyskie Centrum Onkologii

  EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ PACJENTA DROGĄ DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA  
– dr M. Knetka–Wróblewska, prezentacja sponsorowana

  ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH – dr Leszek Kraj (Centralny Szpital Kliniczny UCK 
WUM) Warszawa, Accord Healthcare Polska Sp. z o. o. , prezentacja sponsorowana

 MIELOFIBROZA – RZADKI NOWOTWÓR KRWI – dr Wojciech Świstek, Novartis, prezentacja sponsorowana

Dyskusja

13:20 – 13:45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
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Od czasów założenia w 1860 roku przez 

Florence Nightingale pierwszej świec-

kiej szkoły pielęgniarek przy szpita-

lu św. Tomasza w Londynie, której jedna z za-

sad głosiła, że „pielęgniarki powinny mieszkać 

w internatach, aby można było czuwać nad ich 

moralnością”, upłynęło ponad 150 lat. Dzisiaj 

pielęgniarki, mając swój samodzielny zawód, 

samorząd zawodowy, zrzeszają się w  związ-

kach zawodowych i  stowarzyszeniach o  cha-

rakterze naukowym – wydają się dużo bliższe 

rzeczywistego równouprawnienia, a ich profe-

sja według badań opinii publicznej jest wciąż 

zawodem wysokiego zaufania społecznego. 

Nie inaczej jest w  przypadku systemu opieki 

onkologicznej w Polsce i związanej z nim dzie-

dziny oraz specjalizacji pielęgniarstwa onkolo-

gicznego. 

PATOS
Każda pielęgniarka i  każdy pielęgniarz na 

wszystkich etapach kształcenia zawodowego 

karmieni są szczytnymi ideami, modelami po-

dejmowania decyzji i pielęgnowania jak pisklę-

ta w  orlim gnieździe. Składają przyrzeczenie, 

ślubują postępować zgodnie z  zasadami Ko-

deksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i  Położ-

nej Rzeczpospolitej Polskiej. „Jak wyfrunie-

cie w świat, nie kalajcie tylko swojego gniazda, 

swojego zawodu!”.

Czy jednak wypowiedzenie przyrzeczenia pie-

lęgniarek i położnych działa jak magiczne zaklę-

cie... Czy ślubowanie kierowania się Kodeksem 

Etyki, biorąc pod uwagę choćby poziom jego 

patosu i ogólności, daje praktyczną receptę na 

to, jak najlepiej w  danej sytuacji powinniśmy 

postąpić? Przecież pielęgniarka, pielęgniarz są 

ludźmi, a „Człowiek jak przed tysiącami lat, tak 

i  dzisiaj miotany jest tymi samymi popędami 

i  instynktami, podobnie pragnie, tęskni, kocha 

i nienawidzi. Wyznaje te same – w gruncie rze-

czy – ideały etyczne i podobnie im w codziennej 

praktyce zaprzecza...” (J. Aleksandrowicz). 

PRAKTYKA
Podczas wieloletniej praktyki pielęgniarki i pie-

lęgniarze pracujący w placówkach zajmujących 

się leczeniem pacjentów z chorobą nowotworo-

wą napotykają wiele problemów natury moral-

nej i etycznej. Do całej grupy dylematów, które 

związane są ściśle z  procesem pielęgnowania 

i sprawowania opieki, należą problemy rozbież-

ności pomiędzy tym, co mówi teoria, a tym, jak 

wygląda praktyka terapii i opieki onkologicznej. 

Bolą nas rozdźwięki pomiędzy tym, co dekla-

ruje się w misjach szpitali i wzniosłych deklara-

cjach akredytacyjnych, a tym, jak żmudnie mo-

że przebiegać leczenie onkologiczne (już samo 

w sobie trudne i obosieczne), odciskając się ne-

gatywnie na jakości życia naszych pacjentów. 

ylematy etyczne w pracy pielęgniarek 
onkologicznych

D
Maciej Krajewski

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Pielęgniarstwo jest wciąż zmieniającą się profesją – żywą, nieodzowną w budowaniu  
oraz funkcjonowaniu każdego systemu opieki zdrowotnej. Ewoluuje wraz ze swoim 

etosem, ale także mitami i stereotypami. Zespoły pielęgniarskie mierzą się na co dzień 
z niełatwą rzeczywistością, przechodząc przez kolejne dekady zmian cywilizacyjnych, 

reformy oraz zapaści organizacji ochrony życia i zdrowia obywateli.  
Pielęgniarki i pielęgniarze, będąc fundamentem terapii i opieki, utożsamiają się  

ze swoim zawodem i miejscem pracy, czując się współodpowiedzialni za ich wizerunek.  
U empatycznych osób tożsame jest to na ogół z etycznym i moralnym zobowiązaniem,  

a więc także duchowym i psychicznym obciążeniem. 



Mówimy tu o  sytuacjach, których można by 

uniknąć, o  zapobieganiu i  minimalizacji cier-

pienia. Można pracować np. w  szpitalu na-

leżącym do sieci placówek z  certyfikatami 

„Leczymy bez bólu”, codziennie widząc cier-

piących w jego murach z powodu dolegliwo-

ści bólowych. Źle lub opieszale leczony ból 

przy braku odpowiedniego leczenia żywie-

niowego i zastosowania innych form leczenia 

wspomagającego, składa się nader często na 

powstawanie przewlekłych zespołów zmę-

czenia nowotworowego. 

ROLA PIELĘGNIARKI
„Wydaje się, że niewielu lekarzy w  tym kraju 

zajmuje się skutkami ubocznymi leczenia no-

wotworów, jeśli skutki te nie zagrażają życiu. 

[...] Łysienie, nudności i wymioty, biegunka, ży-

laki, problemy finansowe, rozbite małżeństwa, 

niespokojne dzieci, utrata libido, spadek sa-

mooceny i zaburzenia obrazu ciała to domena 

pielęgniarek” (R. Kusher) – warto przeczytać 

takie znamienne słowa, odnaleźć w literaturze 

tematu takie cytaty, które są bliskie prawdzie 

o uwarunkowaniach naszej pracy. Słowa opi-

sujące codzienną rzeczywistość wielu onkolo-

gicznych ośrodków, szpitali i  centrów w  Pol-

sce. Oto ktoś zauważa i opisuje trafnie nasze 

trudne doświadczenia, dostrzega i docenia ro-

lę, wyjątkowość naszej profesji. Do pełni sa-

tysfakcji brakuje klasycznego już stwierdzenia, 

że „to my, pielęgniarki i  pielęgniarze wiemy 

o  pacjentach najwięcej, bo to my spędzamy 

z nimi najwięcej czasu, to my trwamy u wez-

głowi ich szpitalnych łóżek”. A jednak rzeczy-

wistość szpitalna nie zawsze jest czarno-biała. 

Podziały i stopniowanie wrażliwości persone-

lu na cierpienie, na dolegliwości występujące 

u pacjenta (a co za tym idzie, realnej, adekwat-

nej reakcji np. na ból) nie przebiega prostymi 

podziałami wg profesji. Nie jest tak, że wszyst-

kich lekarzy charakteryzuje pośpiech i obojęt-

ność, a wszystkie pielęgniarki są pełne gotowo-

ści i etycznego zaangażowania... Nie jesteśmy 

idealni. To raczej problematyka ludzkich cha-

rakterów i predyspozycji. To kwestia indywidu-

alnych wyborów, mających wpływ również na 

wszystkich wokół. Problematyka związana ze 
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zrozumieniem swoich ról w zespole, z sumien-

nością i empatią. Nie zawsze zawodzi ktoś in-

ny, a nie my. Czasem to my jesteśmy nieuważ-

ni, wiemy lepiej od pacjenta albo mamy gorszy 

dzień. Tymczasem pacjent powierzył to, co ma 

najcenniejszego, naszej ochronie, opiece i tera-

pii. Skoro nam zaufał, potrzebuje nas w mniej-

szym lub większym stopniu przez cały czas. 

DYLEMATY
Dylematem etycznym, moralnym określano za-

wsze sytuacje konfliktu wartości, wobec które-

go staje człowiek, a w przypadku naszych roz-

ważań pielęgniarka lub pielęgniarz. Nie chodzi 

tu o rozważania czysto teoretyczne, ale o prze-

myślenia w praktyce, w życiu zawodowym, czy-

li dokładnie wtedy, kiedy należy podjąć działa-

nie. Wtedy, kiedy należy zadecydować o  jego 

kierunku, celowości, biorąc pod uwagę przewi-

dywane konsekwencje, np. szanse powodze-

nia, a jednocześnie o jego słuszności, prawidło-

wości, zgodności z przyjętymi (obowiązującymi) 

zasadami, standardami, procedurami, kodeksa-

mi, przyrzeczeniami, ideami składającymi się na 

profesję pielęgniarską. Podjąć działanie, a może 

go zaniechać, w ogóle, czasowo, a może scedo-

wać na kogoś innego, odsunąć od siebie brze-

mię i konsekwencje dobrego lub złego wyboru, 

zasłaniając się brakiem kompetencji, uprawnień 

lub przynajmniej brakiem formalnym, np. nieczy-

telnym podpisem lub brakiem podpisu.

Podczas tych rozważań nie można zapominać 

o narażeniach personelu. Każda placówka dekla-

ruje dobre warunki i przyjazne środowisko pracy, 

tym bardziej że zobowiązana jest do przestrzega-

nia prawa w zakresie przepisów BHP i prawa pra-

cy, z  drugiej strony niejedna pielęgniarka i  nieje-

den pielęgniarz doświadczyli przecież co najmniej 

uchybień w tym zakresie. Wątpliwości nasuwają się 

zwłaszcza w warstwie profilaktyki zespołu wypale-

nia zawodowego. Niestety, narażenie na przeciąże-

nie i stres nie zawsze muszą wynikać z kontaktów 

z pacjentami ani ze specyfiki pracy w onkologii, ale 

nierzadko związane są ze zmianami w organizacji 

i nowymi, czasem niespójnymi, czasem sprzeczny-

mi wymaganiami. Wynikają w końcu z niełatwych 

kontaktów międzyludzkich, stosunków między 

współpracownikami i zwierzchnikami. 

WSZYSTKO MA BYĆ JAK 
W ZEGARKU. ZEGAR TO STOPER 
CZY KLEPSYDRA?
W  naszej pracy działamy pod presją. Presja 

czasu, konieczności bycia sprawnym, wydaj-

nym, podporządkowanym zasadom, regu-

łom, przepisom, uśmiechniętym, nawet jeśli to 

uśmiech do złej gry. Jak funkcjonować, by sa-

memu nie wywierać presji na pacjenta, by uzy-

skiwać zgodę na działania, które zamierzamy 

podjąć w porozumieniu z nim, informując spo-

kojnie, dostatecznie, adekwatnie do sytuacji. 

Wpada chirurg, zaplanować, omówić z pacjen-

tem zabieg, wpada anestezjolog ustalić pre-

medykację i  uzyskać zgodę na znieczulenie, 

a „gdzie jest pacjent? Niesubordynowany pa-

cjent oddalił się! A on ma być, ma czekać na 

swoje 5 minut, ma leżeć, w  pidżamie, w  go-

towości, w dyspozycji i do dyspozycji naszej, 

kontemplując radość bycia pacjentem podle-

głym terapeutom i opiekunom”.

WIELE DYLEMATÓW
Pomiędzy patosem wzniosłych idei i  pięknych 

teorii a  zgrzytami i  prozą praktyki zawodowej 

pielęgniarek onkologicznych jest więc wiele roz-

dźwięków, rozziewów czy też zdradliwych prze-

paści, np. przekazywanie niepomyślnych wiado-

mości, opieka nad pacjentem nieoperacyjnym, 

w  konfrontacji z  ochroną nadziei. Inne to: le-

czenie przyczynowe kontra leczenie objawowe, 

przedłużanie życia kontra opieka hospicyjna, 

czy też niedookreślenie ról w  zespole terapeu-

tycznym, w którym brak partnerskiej współpracy 

i zdrowych relacji, a także opieka przeciwbólowa 

na SOS, antybiotyki serwowane bez posiewu, 

nieumiejętne żywienie czy raczej głodzenie. Pod-

sumowując – nie ta kolejność, nie ta procedu-

ra, nie ten styl..., powierzchowność wywiadów, 

brak rozmowy, spotkania, konieczność spełnia-

nia norm (zapisów) RODO, a do tego m.in. za-

pewnienie kontaktu z bliskimi…

INTEGRACJA, PARTNERSTWO 
– CZY ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY 
TO FIKCJA?
Atomizacja społeczeństwa dopada nas wszę-

dzie, także, a może przede wszystkim, w pracy. 
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Dezintegracja wewnętrzna i  zewnętrzna, fasa-

dowość, deklaratywność, obłuda, fałszywa so-

lidarność zawodowa, brak wsparcia przełożo-

nych, roszczeniowość personelu, niemożność, 

niemoc, wyuczona bezradność, grzech zanie-

dbania i  grzech zaniechania, brak współdzia-

łania, chaos, negatywna konkurencja. A  gdzie 

w tym wszystkim człowiek, w zdrowiu podszy-

tym lękiem, w  chorobie, gdzie jest nasz Pa-

cjent? Kiedy personelowi brakuje czasu, uważ-

ności, kiedy brakuje wiedzy, doświadczenia 

kwitnie rutyna i brak kompetencji vs pomiesza-

nie kompetencji.

UWAŻNOŚĆ, KULTURA, SZACUNEK
Ile razy rozmowę z pacjentem przerywają nam 

inni pacjenci, odwiedzający, pytający o  drogę 

do pokoju nr dwa tysiące ileś..., współpracow-

nicy, telefony (służbowe i prywatne...). A prze-

cież rozmowa to święta rzecz. Pacjent pyta, 

my słuchamy, wyjaśniamy, czasem coś dora-

dzimy, a tu znowu presja, tupanie, ponaglanie, 

bo teraz, „natychmiast, na cito! bo drugi raz nie 

przyjdę, nie powtórzę...”.

Ile razy przerywamy sami rozmowę innym 

lub zakłócamy swoimi głośnymi rozmowami 

w  komunikowaniu się z  pacjentem rehabili-

tantowi, psychologowi, pracownikowi socjal-

nemu, bo przecież nie lekarzowi, jemu się nie 

przerywa, hierarchia musi być. Na dole hierar-

chii jest pacjent.

Czasami nie można, a  czasami trzeba się 

„wstrzelić”, ale zawsze jest słowo, które wy-

jaśnia, łagodzi: „Przepraszam, że przeszka-

dzam, ale...”.

ROSZCZENIOWY PACJENT, 
ROSZCZENIOWY PERSONEL CZY 
ROZSZCZELNIONE SUMIENIA?
Czy naprawdę nasi pacjenci są zbyt „roszcze-

niowi”? Czy aby nie mają uzasadnionych pod-

staw do zmęczenia, rozdrażnienia? Czy zbyt 

często nie są narażani na dodatkowe napięcia, 

stresy, spowodowane choćby niedostatkiem 

rzetelnej informacji, na spotęgowanie ignoro-

wanych lub źle leczonych dolegliwości?

„Pozostaje zawiła kwestia sprawiedliwości. 

Zgodnie z utartym sensem słów obejmijmy na-

zwą sprawiedliwego wszelkie działanie, które 

nie tylko jest przedmiotem moralnego obowiąz-

ku, lecz nadto przedmiotem cudzego słuszne-

go roszczenia, uprawnienia, prawa, i zapytajmy, 

czego domaga sie sprawiedliwość? Domaga 

się ona świadczenia wedle jakiejś równej mia-

ry, spełnienia tego, co było obiecane (wyraźnie 

lub domyślnie, explicite lub milcząco), obrony 

tych, których pokrzywdzono lub którym grozi 

pokrzywdzenie”.

Dlatego w naszym postępowaniu „ważna jest 

dzielna opiekuńczość, a  wraz z  nią spełnie-

nia zasady: równość, dotrzymanie tego, co sie 

przyrzekło. Trudność tkwi w  owym pilnowaniu 

równości. Czyż nie dlatego jesteśmy doń zobo-

wiązani, że jej naruszanie wyczuwane jest jako 

zawód ze strony liczących na obronę podmio-

tów, równej miary świadczeń pozbawionych?” 

(T. Kotarbiński).

LĘK PRZED CHORYM PSYCHICZNIE
Wśród naszych pacjentów coraz częściej poja-

wiają się ludzie starsi, z zaburzeniami poznaw-

czymi, nierzadko także osoby onkologicznie 

i  jednocześnie psychicznie chore. Pacjenci 

starsi to bardzo szeroka i  istotna grupa cho-

rych na nowotwory złośliwe, trudno jednak 

ukryć, że w  progach szpitala onkologicznego 

witani są nierzadko z rezerwą, jeśli nie niechę-

cią. Oto przybywa człowiek, który może wyma-

gać zdecydowanie więcej niż sprawny i w peł-

ni samodzielny pacjent–obywatel. Z  chorymi 

psychicznie i onkologicznie jednocześnie, po-

dwójnie doświadczonymi i naznaczonymi, jest 

jeszcze gorzej…

Zaburzenia psychiczne, a  w  szczególno-

ści psychozy, budzą lęk w  samym lekarzu. 

Oczywiście do takiego lęku nie przyznaje się 

on, gdyż uchybiałoby to godności psychiatry. 

Już sam fakt jednak, iż zazwyczaj stawia on 

dość ostrą granicę między zdrowymi a chory-

mi, choć w rzeczywistości granica ta jest raczej 

nieokreślona, świadczy o tendencjach izolacyj-

nych. To, czego się boimy, staramy się od sie-

bie odsunąć, od tego odizolować, budujemy 

wysoki mur, by się uchronić przed niebezpie-

czeństwem, które z  zewnątrz czyha. Granica 

ta jest zawsze wyrazem lęku, poza nią jest te-
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środowisk, kojarząca się ze społecznością nie 

solidarną, a  opresyjną: „tylko się nie wychy-

laj, bo się narazisz…”. Niestety. Jesteś tole-

rowany, dopóki się jasno nie określisz, dopóki 

nie zajmiesz indywidualnego, wyróżniające-

go się z tłumu stanowiska. Ukazanie się książ-

ki dwudziestokilkuletniej polskiej pielęgniarki 

pt.: „W czepku urodzone”, które samo w sobie 

jest wydawniczym precedensem, zdaje się być 

bardzo dobrą ilustracją tego właśnie smutnego 

zjawiska. We wspomnianej książce autorka sa-

ma zdaje się miotać pomiędzy coraz częstszą 

w środowisku pielęgniarskim niechęcią do by-

cia nazywaną „siostrą” i  mówienia o  powoła-

niu a potrzebą traktowania pielęgniarstwa jako 

wyjątkowego zawodu, w tym pielęgniarek jako 

„niewidocznych bohaterek szpitalnych koryta-

rzy”. Cenne jest, że autorka oddaje głos wielu 

osobom (mimo że nie wszystkie głosy wydają 

się zasługiwać na upublicznienie). Charaktery-

styczne jest jednak to, są to głosy anonimowe, 

ukryte pod pseudonimami, z drugiej strony au-

torka zastanawia się czy raczej wręcz niepokoi 

(w  wywiadzie dla „Wysokich Obcasów”), czy 

nie poczyta jej się za złe, że zabrała głos, napi-

sała książkę i udziela wywiadów.

Jak odnaleźć się we współczesnym świecie? 

Gdy się tak wsłuchujemy w głos sumienia, in-

ne z kolei uporczywe powraca pytanie: dlacze-

go rozumną ma być rzeczą właśnie dbać o ce-

chy porządnego człowieka w  życiu własnym. 

Czy nie byłoby rozumniej zobojętnieć na oce-

nę etyczną. Żyłoby się wtedy jakoś swobodniej, 

bez chronicznego , uciążliwego skrępowania, 

ba, i  sprawniej jakoś, gdyż porządny człowiek 

ciągle się cofa przed czymś na drodze do swych 

celów, by kogoś nie skrzywdzić, a taki amoral-

ny maszeruje wprost do celu dziarskim krokiem, 

depcząc pod drodze i serca, i skrupuły.

PODSUMOWANIE
Kiedy targani dylematami etycznymi idziemy ko-

lejnego ranka do pracy, pamiętajmy, że: „Nasze 

sumienie nie domaga się rekordów, ale solidno-

ści. (…) Skoro chcesz zyskać prawo do uzna-

nia za cnoty spolegliwego opiekuna, sprawuj-

że opiekę tak, by można było na ciebie liczyć, 

i sprawa skończona!” (T. Kotarbiński). 

ren nieznany, niepewny, niebezpieczny, a nie-

raz wręcz wrogi. Lęk przed choroba psychicz-

ną tkwi głęboko naturze ludzkiej i nawet praca 

w zawodzie psychiatry nie może go całkowicie 

zniwelować. Jest to lęk przed tym co jest in-

ne (varius), co mieści się już w ludzkiej wspól-

nocie, lęk przed nocą podświadomości, która 

w samym sobie się odczuwa, przed niewidzial-

nym, niewytłumaczalnym itp.

RAZ, DWA 
Tego oczekuje zarówno instytucja, jak i przeło-

żeni. Również pacjent i jego rodzina najchętniej 

spędziliby w murach szpitala tylko tyle czasu, 

ile jest absolutnie konieczne. Inaczej jest jed-

nak, kiedy pacjent czuje się bardzo źle, kiedy 

go boli, nie może jeść, szybko chudnie, wymio-

tuje, kiedy cierpi i szuka – nierzadko w panice 

– pomocy. Sytuacje te dotyczą w dużej mierze 

pacjentów pierwszorazowych, jednak z późno 

(lub za późno) postawioną diagnozą, z zaawan-

sowaną już niestety chorobą nowotworową 

lub też pacjentów ponownie hospitalizowa-

nych, z nawrotami, przerzutami, z  rozsiewem, 

źle rokujących, których z  kolei przyjmuje się 

z pewnym oporem, żeby nie powiedzieć opie-

szałością. Wiemy, jak bardzo brak dla takich 

pacjentów perspektyw – już nie na wyleczenie, 

ale choćby opanowanie dolegliwości, minima-

lizację cierpienia, ciągłość opieki, by móc god-

nie i w spokoju zasnąć…

PISAĆ, NIE PISAĆ 
– MÓWIĆ, NIE MÓWIĆ
Wydawałoby się, że żyjemy w  wolnym kraju, 

gdzie obowiązuje Konstytucja, respektuje się 

prawa człowieka i pracownika, oficjalnie prze-

prowadza się referenda, ankiety, zachęca do 

swobodnych wypowiedzi. Jednak wiele osób 

rozmawia i  dysputuje tylko „po kątach”, ale 

rzadko zabiera publicznie głos. Także, a może 

zwłaszcza jeśli chodzi o dylematy natury moral-

nej, związanej z naruszaniem zasad etyki. Mo-

że to włącza się nasza wewnętrzna autocen-

zura, czasem surowsza od tej domniemanej, 

mogącej pochodzić z  zewnątrz. Może działa 

stare porzekadło „jeśli wszedłeś między wrony, 

kracz jak i one” albo stara zasada zamkniętych 
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DEFINICJA NIEDOŻYWIENIA 
Wyniszczenie nowotworowe (cachexia neoplasmatica) to 

wieloczynnikowy zespół polegający na zmniejszeniu przyj-

mowania pokarmów oraz zaburzeniach metabolizmu. Wiąże 

się z obniżeniem masy ciała, anoreksją, wzmożoną reakcją 

zapalną, syntezą białek ostrej fazy, zwiększonym kataboli-

zmem, niedokrwistością oraz rozpadem białek mięśni [1]. 

SKUTKI NIEDOŻYWIENIA
Niedożywienie może mieć poważne skutki kliniczne rzutu-

jące na przebieg leczenia. Zwiększa ryzyko powikłań ta-

kich jak: zakażenia układu moczowego, oddechowego, po-

karmowego, zaburzenia funkcji wątroby, nerek, obrzęki [2]. 

Niedożywienie wydłuża także czas pobytu w szpitalu oraz 

znacząco zwiększa koszty opieki zdrowotnej. W przypad-

ku ryzyka jego wystąpienia lub gdy jest już obecne, po-

winna zostać wykonana ocena stanu odżywienia pacjenta. 

W  praktyce klinicznej sprowadza się to do zebrania wy-

wiadu, wypełnienia ankiet, wykonania badań antropome-

trycznych i laboratoryjnych. Według Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO, World Health Organization) niedożywienie 

to „brak równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na skład-

niki pokarmowe i energię a podażą, której zaspokojenie po-

zwala na wzrost, podtrzymanie funkcji życiowych oraz peł-

nienie określonych funkcji” [3]. 

PRZYCZYNY NIEDOŻYWIENIA
U wielu chorych z  rozpoznaniem nowotworu regionu głowy 

i szyi już w momencie diagnozy i podjęcia decyzji o leczeniu 

onkologicznym występują pierwsze symptomy pogorszenia 

się stanu odżywienia – głównie utrata masy ciała. Niedoży-

wienie stwierdza się nawet u 80% pacjentów [4]. Może ono 

być spowodowane miejscowym wzrostem guza, który po-

woduje zaburzenia połykania, przedwczesne uczucie syto-

ści, zmniejszone łaknienie oraz ból. Badania diagnostyczne 

związane z  leczeniem, które należy wykonać na czczo, mo-

gą także powodować niedożywienie szpitalne [5]. Dlatego 

też odpowiednio wcześnie zauważony problem, jego ocena, 

właściwa profilaktyka oraz leczenie mogą przyczynić się do 

zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z chorobą i lecze-

niem przeciwnowotworowym [6]. Wczesna interwencja żywie-

niowa jest niezmiernie ważna u chorych niedożywionych oraz 

zagrożonych niedożywieniem. Bardzo ważne jest indywidual-

ne podejście do pacjenta i  jego potrzeb oraz wykorzystanie 

pomocy wykwalifikowanych dietetyków, pielęgniarek. Nieste-

ty, odsetek chorych wspomaganych taką opieką lub pora-

dą specjalistyczną w zakresie żywienia jest wciąż zbyt mały. 

W przypadku wielu z nich leczenie żywieniowe powinno być 

wprowadzone wcześniej, niż ma to w rzeczywistości miejsce. 

WSKAZANIA DO GASTROSTOMII
Przede wszystkim u chorych z zaburzeniami połykania, spo-

wodowanymi obecnością nowotworu w  obszarze głowy 

i szyi, należy rozważyć żywienie dojelitowe za pomocą prze-

toki odżywczej – przezskórnej endoskopowej gastrostomii 

(PEG, percutaneous endoscopic gastrostomy). Metoda ta jest 

wskazana u chorych z zachowanym pasażem i wchłanianiem 

jelitowym. Preferowane jest żywienie dożołądkowe (przerywa-

ne lub ciągłe) obejmujące podaż diety miksowanej domowej 

lub przemysłowej, natomiast drogą dojelitową wyłącznie ste-

rylnej przemysłowej diety (tylko w sposób ciągły, ze względu 

na mniejszą liczbę powikłań i lepszą tolerancję) [7]. Wskaza-

niem do założenia gastrostomii jest spodziewana konieczność 

żywienia przez okres dłuższy niż 30 dni. Wprowadzenie takiej 

metody wymaga przeszkolenia pacjenta oraz opiekunów. 

W  leczeniu zaawansowanych nowotworów głowy i  szyi ga-

strostomia jest zarówno częścią planowanego leczenia rady-

kalnego, jak i elementem leczenia paliatywnego.

rzezskórna gastrostomia pod kontrolą 
radiologiczną szansą na poprawę jakości 
życia pacjentów w nowotworach regionu 
głowy i szyi

P
Alicja Dyla

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach 

W ostatnich latach dokonała się ewolucja dotycząca poglądów na temat żywienia chorych 
na nowotwory. Nieprawidłowy stan odżywienia tej grupy chorych jest bardzo ważnym 

problemem klinicznym współczesnej medycyny. W dużej mierze częstość występowania 
niedożywienia lub wyniszczenia jest proporcjonalna do zaawansowania choroby i zależna 

od rodzaju nowotworu oraz wieku chorego.
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GASTROSTOMIA 
– METODY WYKONYWANIA
Gastrostomia najczęściej jest wykonywana metodą endo-

skopową (PEG – przezskórna endoskopowa gastrostomia), 

czyli pod kontrolą i z użyciem gastroskopu wprowadzanego 

przez usta lub nos. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu 

ogólnym, zwykle jako procedura jednodniowa. Podawanie 

pokarmu jest zwykle możliwe już po 2–3 godzinach od za-

kończenia procedury. W  przypadku całkowitej niedrożno-

ści w  obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego 

istnieje możliwość nakłucia żołądka pod kontrolą radiolo-

giczną i wypełnienia go powietrzem, a następnie wykonania 

zabiegu gastrostomii. Możliwe jest także wykonanie gastro-

stomii metodą otwartą (przez otwarcie jamy brzusznej) lub 

laparoskopową. Zabiegi te są wykonywane w znieczuleniu 

ogólnym i wymagają kilkudniowego pobytu w szpitalu.

W przypadku nowotworu regionu głowy i szyi często z po-

wodu zwężenia w obrębie gardła lub przełyku brak jest moż-

liwości wprowadzenia endoskopu, dlatego też nie można 

wykonać PEG. Gastrostomię można wówczas wykonać pod 

kontrolą fluoroskopii, metodą przezskórną (RIG). W metodzie 

tej zgłębnik wprowadza się od zewnątrz pod kontrolą radio-

logiczną. Podczas procedury używa się zgłębników z balo-

nem. Zabieg jest wykonywany w analgosedacji, w znieczule-

niu miejscowym, zwykle jako procedura jednodniowa.

W metodzie RIG wykorzystuje się cienki cewnik naczy-

niowy, który wprowadza się do żołądka. Za jego pośrednic-

twem wypełnia się żołądek powietrzem, co umożliwia jego 

lokalizację. Bardzo często z powodu rozległych guzów re-

gionu głowy i szyi poza cewnikiem naczyniowym do zabie-

gu wykorzystywany jest także prowadnik hydrofilny, który 

poprzedza założenie cewnika.

Następnie nakłuwa się powłoki brzucha i  wprowadza 

z  zewnątrz 2–3 gastropeksje (igły kotwiczące) mające na 

celu dociśnięcie ściany żołądka do powłok brzusznych.

Kolejnym etapem zabiegu jest wykonanie CT żołądka. 

Po jego przeanalizowaniu lekarz przystępuje do nakłucia 

powłok brzusznych. Wprowadzenie zgłębnika gastrosto-

mijnego do światła żołądka poprzedzone jest zawsze wy-

tworzeniem kanału, który pozwala na zaimplantowanie 

ostateczne zgłębnika. 

Po umocowaniu zgłębnika – wypełnieniu balona – nastę-

puje kontrola szczelności założonego zgłębnika.

Dalsze postępowanie, czyli opieka nad gastrostomią, 

edukacja pacjenta i rodziny, podawanie diety i płynów, wy-

maga zgłoszenia się i  konsultacji w  poradni żywieniowej. 

Powinno być prowadzone w warunkach domowych pod jej 

nadzorem i  obejmować planowe wizyty kontrolne, a  tak-

że stały telefoniczny kontakt.

POWIKŁANIA WCZESNE 
Przed wykonaniem przezskórnej gastrostomii należy pa-

cjenta odpowiednio przygotować. 

Jednym z  powikłań  gastrostomii może być krwawienie 

do wnętrza jamy otrzewnej oraz uszkodzenia skóry przez 

środki dezynfekujące. Do innych zalicza się powikłania za-

krzepowozatorowe, krwawienia pooperacyjne i  krwawe 

wybroczyny na skórze. Najczęściej nie wymagają one do-

datkowego leczenia. W kontekście powikłań wymienia się 

także zakażenia rany pooperacyjnej, nieszczelność miejsca 
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wyprowadzenia gastrostomii oraz jej wypadnięcie. Czę-

stość występowania powyższych powikłań w  przypadku 

metod małoinwazyjnych (radiologicznych) jest bardzo ni-

ska (≤ 1%). Celem zapobiegnięcia wystąpienia powikłań in-

fekcyjnych stosuje się profilaktyczną antybiotykoterapię lub 

zaleca się inne leki przed i w trakcie zabiegu. 

Większość pacjentów żywionych przez gastrostomię do-

brze toleruje leczenie. W rzadkich przypadkach nietoleran-

cji żywienia tą drogą istnieje konieczność jego modyfikacji 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb chorego.

POWIKŁANIA ODLEGŁE
Najczęściej obserwowane powikłania odległe to wypadnię-

cie cewnika, jego zatkanie lub wyciek wokół niego, zale-

ganie treści w żołądku, nudności, biegunka, wzdęcia. Wy-

magają one leczenia w  ośrodku prowadzącym leczenie 

żywieniowe. Wytworzona przetoka potrzebuje ok. 14 dni na 

zagojenie. Dokładna pielęgnacja skóry wokół niej redukuje 

ryzyko infekcji i podrażnienia. Należy pamiętać, że do pie-

lęgnacji skóry nie należy używać środków dezynfekcyjnych 

z zawartością octenidyny. 

Około 3–4 godzin po zabiegu pacjent powinien znajdo-

wać się w  pozycji leżącej. Należy go obserwować celem 

wychwycenia ewentualnego krwawienia z rany pooperacyj-

nej, wycieku treści żołądkowej lub innych objawów ze stro-

ny jamy brzusznej. 

PODSUMOWANIE
Żywienie za pomocą przezskórnej gastrostomii zakłada-

nej pod kontrolą RTG powinno stać się rutynowym po-

stępowaniem i  metodą z  wyboru w  przypadkach wy-

magających wdrożenia długoterminowego żywienia 

dojelitowego. Powikłania terapii i związana z tym jakość 

życia chorych powinny być dla wszystkich klinicystów 

zagadnieniem niezwykle ważnym. Szybkie i  prawidło-

we wdrożenie leczenia wspomagającego zaburzenia od-

żywiania daje możliwość zaoszczędzenia wielu chorym 

cierpienia będącego następstwem powikłań wszystkich 

terapii onkologicznych. Pacjenci, ich opiekunowie, on-

kolodzy, lekarze innych specjalności, pielęgniarki i diete-

tycy powinni wspólnie tworzyć zespół, który skutecznie 

dba o prawidłowy stan odżywienia chorych na nowotwo-

ry. Postępowanie prewencyjne oraz lecznicze w zakresie 

niedożywienia wśród chorych na nowotwory głowy i szyi 

znacząco poprawia efekty terapii przeciwnowotworowej 

oraz jakość życia. Zapobiega również wydłużonym poby-

tom szpitalnym, ogranicza koszty hospitalizacji, zmniej-

sza częstość zakażeń i powikłań leczenia onkologiczne-

go chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii, a  także 

skraca czas rekonwalescencji [2, 6, 8].
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Choroba Gravesa-Basedowa (GB) to najczęst-

sza przyczyna nadczynności tarczycy. Stanowi 

70–90% wszystkich przypadków hypertyreozy 

w krajach o dostatecznej podaży jodu. Pozatarczycową 

manifestacją choroby jest orbitopatia (oftalmopatia, wy-

trzeszcz złośliwy), polegająca na występowaniu objawów 

ocznych wywołanych przez immunologiczne zapalenie 

tkanek miękkich oczodołu (naciek, obrzęk, włóknienie), 

i  prowadzi do uszkodzenia narządu wzroku. Leczenie 

fazy aktywnej ciężkiej oftalmopatii tarczycowej pole-

ga na stosowaniu dekompresji farmakologicznej w  po-

staci systemowej kortykoterapii doustnej lub dożylnej 

oraz radioterapii okolic pozagałkowych. Założeniem pra-

cy było przekonanie o  możliwości uszeregowania tych 

czynników, które znacząco wpływają na codzienne funk-

cjonowanie chorego, jak również na jego funkcjonowanie 

społeczne. Istotne było także wyłonienie tych obszarów, 

w których jakość życia w trakcie leczenia solu-medrolem 

znacząco się obniża, mając niewątpliwy wpływ na po-

czucie psychospołeczne chorych. 

Terapia jodem radioaktywnym uważana jest powszech-

nie za leczenie z wyboru w przypadku nawrotowej nad-

czynności. Jako radykalna metoda leczenia nadczynno-

ści tarczycy pozwala na uzyskanie trwałego ustąpienia 

choroby. Coraz częściej stosowana jest również jako le-

czenie pierwszego rzutu [1, 2]. Choć jest uznaną, skutecz-

ną i bezpieczną metodą terapii, istnieją kontrowersje do-

tyczące leczenia nią chorych z orbitopatią tarczycową ze 

względu na opisywane ryzyko progresji zmian ocznych. 

W publikowanych dotychczas pracach ryzyko progresji 

orbitopatii po leczeniu 131-I oceniano w szerokich grani-

cach od 3% do 53% [3, 4, 5], głównie w badaniach retro-

spektywnych nierandomizowanych. Na podstawie nie-

licznych badań randomizowanych ryzyko progresji zmian 

ocznych po terapii radioizotopowej określono na 15–

37% [6, 7]. W ostatnich 20–30 latach przyjęto w stosun-

ku do chorych z chorobą GB i objawami orbitopatii dwa 

kierunki leczenia: zachowawcze (farmakologiczne) lecze-

nie nadczynności tarczycy z ewentualnym dodatkowym 

leczeniem immunosupresyjnym w  przypadku zaostrzeń 

zmian ocznych oraz alternatywnie leczenie radykalne (jo-

dem radioaktywnym lub chirurgiczne) z jednoczasowym 

leczeniem immunosupresyjnym w razie potrzeby. Aktual-

nie za właściwe uważa się podawanie glikokortykostero-

idów w celu zapobiegania progresji orbitopatii po lecze-

niu jodem radioaktywnym. 

CHOROBA GRAVESA-BASEDOWA  
– PATOFIZJOLOGIA
W etiopatogenezie choroby Gravesa-Basedowa decydu-

jącą rolę odgrywają czynniki genetyczne, uważane za de-

cydujące i  odpowiadające za predyspozycję do zacho-

rowania. Kolejną przyczyną są czynniki środowiskowe, 

modyfikujące przebieg choroby [8]. Predyspozycja gene-

tyczna związana jest głównie z genami głównego układu 

zgodności tkankowej, zwłaszcza HLA-DR3, genami od-

powiedzi immunologicznej, w tym CTLA-4 oraz PTPN 22 

kodującym fosfatazę tyrozynową limfocytów. Genetyczne 

tło choroby potwierdzają liczne obserwacje. U około 50% 

bliskich krewnych osób chorych obecne są przeciwcia-

ła przeciwtarczycowe, a około 15% pacjentów z chorobą 

GB ma w rodzinie osoby z tym samym rozpoznaniem [9]. 

W chorobie GB stwierdza się również autoprzeciwcia-

ła skierowane przeciw innym antygenom tarczycowym 

– głównie tyreoglobulinie i  peroksydazie tarczycowej. 

Czynniki środowiskowe mogą nasilać lub modyfikować 

przebieg reakcji immunologicznej. Do najważniejszych 

zalicza się:

•    stres, 

•    uraz, 

•    infekcje zarówno wirusowe, jak i bakteryjne (np. zaka-

żenie Yersinia enterocolitica),

cena jakości życia pacjenta w trakcie leczenia 
orbitopatii solu-medrolem (metyloprednizolonem) 
w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa

O
Małgorzata Ocieczek

Małgorzata Lochmajer 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach 

W niniejszej pracy podjęto analizę grupy chorych z rozpoznaną chorobą  
Gravesa-Basedowa, pod kątem jakości życia tych chorych, w trakcie leczenia orbitopatii 

solu-medrolem oraz ustalenia najistotniejszych czynników mających znaczący wpływ  
na jakość ich życia. 
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•    palenie papierosów, 

•    nadmierną podaż jodu w diecie, 

•    procesy starzenia się organizmu,

•    niektóre leki [10]. 

Na obraz kliniczny choroby GB składa się nadczyn-

ność tarczycy, powiększenie gruczołu tarczowego, jak 

również objawy pozatarczycowe, do których zalicza się 

obrzęk przedgoleniowy, akropatię (akropachię) tarczyco-

wą (objawy te występują u 2–3% chorych) oraz objawy 

oczne (orbitopatia, oftalmopatia, wytrzeszcz złośliwy). 

Choroba GB rozwija się kilkakrotnie częściej u  kobiet 

i zdecydowanie częściej u dorosłych niż u dzieci, ze szczy-

tem zachorowania między 20 a 40 rokiem życia. Wczesny 

wiek ujawnienia choroby wiąże się zazwyczaj z  bardziej 

nasilonym defektem immunologicznym, a  tym samym 

cięższym klinicznie przebiegiem nadczynności tarczycy. 

Orbitopatia tarczycowa występuje natomiast później –po-

wyżej 40. roku życia – a przewaga kobiet maleje wraz ze 

wzrostem zaawansowania zmian ocznych, zrównując się 

niemal w przypadku ciężkiej orbitopatii [11]. 

LECZENIE ORBITOPATII 
Orbitopatia jest autoimmunologicznym procesem za-

palnym obejmującym tkanki oczodołu, w  tym mięśnie 

okoruchowe oraz tkankę tłuszczową i  łączną włóknistą 

oczodołu. Kliniczne objawy orbitopatii występują u 25% 

pacjentów z  chorobą Gravesa. W  przypadku zmian ła-

godnych pomocne może być 6-miesięczne stosowanie 

selenu. W przypadku zmian aktywnych umiarkowanych 

lub ciężkich oraz zagrożenia utratą wzroku leczeniem 

pierwszego wyboru jest dożylna podaż kortykoidów. 

Dawka kumulacyjna metyloprednizolonu nie przekracza 

zwykle 5 g, z wyjątkiem zmian zagrażających, w których 

stosuje się do 8 g. Leczeniem drugiego wyboru jest po-

wtórzenie dożylnej kortykoterapii, dołączenie radiotera-

pii oczodołów, podaż cyklosporyny lub rytuksymabu. Po 

przejściu choroby w  fazę nieaktywną większość leczo-

nych wymaga operacji rehabilitacyjnych, w tym dekom-

presji oczodołów, operacji mięśni okoruchowych i  po-

wiek [12]. 

  

KLASYFIKACJA STOPNIA 
ZAAWANSOWANIA
Dla oceny orbitopatii ważne jest określenie zarówno na-

silenia/zawansowania zmian ocznych, jak i  aktywności 

klinicznej – kluczowej dla właściwego doboru momentu 

leczenia. Klasyfikacja stopnia zaawansowania oftalmo-

patii wg Bartaleny dzieli objawy na łagodne, umiarkowa-

ne i ciężkie. Pod uwagę brane się trzy parametry – wy-

trzeszcz, dwojenie oraz stan nerwu wzrokowego. Ocena 

według tej skali wymaga współpracy okulisty (tab. I) [13].

Zaawansowaną orbitopatię wg klasyfikacji Bartaleny 

rozpoznaje się przy występowaniu jednego objawu na-

silonego, łącznie dwóch umiarkowanych lub jednego 

umiarkowanego i dwóch łagodnych.

Powszechnie używaną jest klasyfikacja Wernera, przez 

Amerykańskie Towarzystwo Tyreologiczne określana ja-

ko skala NOSPECS. Klasyfikacja NOSPECS dotyczy za-

awansowania orbitopatii (tab. II) [14].

LECZENIE ORBITOPATII W ZALEŻNOŚCI 
OD ZAAWANSOWANIA CHOROBY 
Określenie stopnia aktywności i  zaawansowania or-

bitopatii stanowi o  właściwym wyborze metody le-

czenia. Łagodne objawy oczne (mild orbitopathy), 

występujące u większości pacjentów z chorobą Gravesa-Ba-

sedowa, ustępują zwykle podczas skutecznego leczenia  

Zdjęcie 1. 

(http://optomedica.com.pl/oferta/orbitopatia-tarczycowa-

poradnia,dostęp: 14.03.2019).

Zdjęcie 2.

(http://orbitopatia.pl/, dostęp: 14.03.2019).

Tabela I. Zaawansowanie orbitopatii wg Bartaleny 
[Bartalena L., et al.: Consensus statement  
of the European Group on Graves’ Orbitopathy  
(EUGOGO) on management of Graves’ orbitopathy. 
Thyroid 2008; 18: 333-346]. 

stopień or-

bitopatii

wytrzeszcz 

(mm)

2018 dwojenie

łagodna do 20 mm okresowe subkliniczna

umiarko-
wana

21–23 mm niestałe 8/10–5/10

nasilona > 24 mm stałe  < 5/10

Tabela II. Klasyfikacja NOSPECS (https://issuu.com/
medycynapraktyczna/docs/lw_2013-01_book). 
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nadczynności tarczycy. Każdy pacjent z  rozpoznaną 

chorobą Gravesa-Basedowa jest obciążony ryzykiem 

rozwoju objawów ocznych, a subkliniczne cechy orbito-

patii rozpoznaje się w badaniu rezonansem magnetycz-

nym u niemal 90% chorych. W przypadku orbitopatii za-

awansowanej według skali Bartaleny wdraża się leczenie 

immunosupresyjne i  przeciwzapalne. Zgodnie z  aktual-

nymi wytycznymi optymalną terapią jest dożylna pulso-

wa sterydoterapia [15]. 

W  latach 2001–2005 przeprowadzono kilka randomi-

zowanych badań porównujących doustne i dożylne sto-

sowanie glikokortykosteroidów. Skuteczność leczenia 

systemowego w porównaniu z terapią doustną oceniono 

na 77–89%, przy znacznie mniejszym odsetku powikłań. 

W badaniach używano jednak różnych schematów ste-

rydoterapii – od 0,5 g metyloprednizolonu na dobę po-

dawanego przez 3 dni, a następnie terapii doustnej, do 

schematu 0,5 g/d raz w  tygodniu przez 6 tygodni, na-

stępnie 0,25 g/d przez kolejne 6. Dawki skumulowane 

mieściły się w granicach 4,5–12 g. Aktualnie uważa się, 

że optymalną dawką skumulowaną jest 4,5–6 g. Poda-

wanie dawki skumulowanej powyżej 8 g wiąże się z istot-

nie wyższym ryzykiem powikłań – zwłaszcza toksyczne-

go uszkodzenia wątroby. Niemniej każdy chory, również 

bez obciążeń chorobami wątroby, w  trakcie sterydote-

rapii wymaga monitorowania parametrów wątrobowych 

i modyfikowania leczenia w razie wskazań [16, 17]. 

W trakcie leczenia orbitopatii u każdego chorego nale-

ży brać pod uwagę choroby współistniejące lub objawy 

uboczne:

•    schorzenia wątroby, 

•    zaburzenia metabolizmu węglowodanów, 

•    stany hyperkortyzolemii, 

•    zaburzenia psychiczne, 

•    osteoporozę i inne, 

•    schorzenia okulistyczne, w tym jaskrę i przebyte urazy 

oraz operacje oczu. 

Istnienie towarzyszących schorzeń wymaga często 

modyfikacji przyjętych schematów terapii. Przykładem 

może być zarówno konieczność modyfikacji dawek gli-

kokortykosteroidów, jak również uważne kwalifikowanie 

do radioterapii oczodołów osób w młodszym wieku (po-

niżej 35. roku życia) lub z retinopatią cukrzycową. Należy 

podkreślić, iż chory z ciężką orbitopatią wymaga lecze-

nia w ośrodku specjalistycznym na każdym etapie terapii 

oraz ścisłej współpracy okulisty i endokrynologa.

MATERIAŁ I METODA
Protokół badania został zaakceptowany na posiedzeniu 

Komisji Bioetycznej. Pacjenci wyrazili pisemną zgodę 

na udział w badaniu i otrzymali pełną informację o za-

łożeniach badania oraz jego przebiegu. W  trakcie ba-

dania chorzy mieli możliwość wycofania się z  udziału 

w badaniu bez konieczności przerywania leczenia czy 

też planowych kontroli lekarskich. Chorzy wyrazili rów-

nież zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 

celów badania. 

W  badaniu wzięło udział 19. pacjentów w  przedziale 

wiekowym 41–67 lat, będących w trakcie leczenia orbi-

topatii solu-medrolem. Każdy z badanych wypełniał au-

torski kwestionariusz oceny jakości życia, utworzony na 

podstawie założeń teoretycznych. Autorami kwestiona-

riusza oceny jakości życia SF-36 – wersja polska – są 

Jan Tylka oraz Ryszard Piotrowicz [18]. Autorski Kwestio-

nariusz Oceny Jakości Życia przeznaczony jest do su-

biektywnej oceny stanu zdrowia osób badanych. Zawie-

ra on 14 pytań z jedną możliwością wyboru odpowiedzi. 

Pytania od 1 do 4 to tzw. metryczka (wiek, płeć, miej-

sce zamieszkania oraz wykształcenie). Pozostałe pytania 

opisują subiektywne odczucia osób badanych w trakcie 

terapii solu-medrolem. 

WYNIKI BADANIA
W przeprowadzonym badaniu na uwagę zasługuje spo-

strzeżenie, że średni wiek badanych mężczyzn, jak i ko-

biet to 56 lat. Potwierdza to wyniki uzyskane przez innych 

badaczy, którzy podają, iż o  rozwoju choroby decydu-

ją czynniki genetyczne, endogenne, środowiskowe, płeć 

oraz wiek ze szczytem zachorowań między 50. a 70. ro-

kiem życia [19]. W  uzyskanym materiale badawczym 

znacząco przeważała płeć żeńska w stosunku do męż-

czyzn, których było zaledwie 3. W tym przedziale wieko-

wym częstość zachorowań kobiet w stosunku do męż-

czyzn podawana przez innych autorów wynosi jak 4 : 5. 

Można zatem wnioskować, że ten zmieniony stosunek 

w badanej grupie wskazuje na predyspozycję kobiet do 

rozwoju orbitopatii po 50. roku życia. Miejsce zamiesza-

nia osób badanych nie wnosiło istotnej różnicy między 

miastem a  wsią (nieznacznie przeważało zamieszkanie 

w  mieście). Odnotowano natomiast znaczącą różnicę 

między wykształceniem osób badanych. Tylko 16% osób 

badanych posiadało wykształcenie wyższe, co wiązało 

się również z wiekiem, tj. 48 oraz 50 lat. Osoby badane 

będące po 50. roku życia posiadały wykształcenie śred-

nie oraz zawodowe. Wśród badanych osób nie było rów-

nież znaczącej różnicy między zachorowalnością wśród 

członków rodziny – 10 osób podało, że są jedynymi cho-

rymi, a 9 że choroba ta występuje u siostry, brata czy też 

rodziców. Wpływ poszczególnych genów na rozwój GB 

oceniany w populacji okazuje się słabszy, niż wynikało-

by to z  danych wykazujących silną genetyczną podat-

ność na rozwój choroby. Istotne znaczenie dla rozwoju 

GB ma również stres powiązany z odpowiedzią układu 

immunologicznego. Istnieją dwie teorie tłumaczące tę 

rozbieżność: interakcje między genami oraz efekt zbio-

ru genów [20]. 
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W grupie pytań dotyczących stanu zdrowia przeważa-

ła odpowiedź „zadowalający” analogicznie do poprzed-

niego roku. Natomiast w odniesieniu do ostatniego mie-

siąca przeważała odpowiedź „dużo gorzej”. W  grupie 

pytań dotyczących funkcjonowania społecznego pa-

cjentów najwięcej pozytywnych odpowiedzi padło na 

pytanie o wpływ choroby na wykonywanie codziennych 

czynności (25%). Choroba wcale nie ogranicza zajmo-

wania się swoim hobby czy też spędzania wolnego cza-

su. Największe ograniczenia dotyczą oglądania telewizji, 

czytania oraz prowadzenia samochodu. Osoby badane 

najmniej odczuwały społeczne izolowanie. Grupa py-

tań dotycząca odczuć pacjenta związanych z  chorobą 

i przebiegiem jej leczenia dotyczyła poczucia szczęścia 

przez większość czasu oraz przez jakiś czas chorzy ci 

byli pełni energii. Większość osób badanych nie wie, ja-

ki będzie stan ich zdrowia w przyszłości, a zwłaszcza czy 

ulegnie pogorszeniu. Większość chorych z  orbitopatią 

doświadcza stresujących sytuacji życiowych pozostają-

cych w bezpośrednim związku z chorobą oraz odczuwa 

lęk i obniżenie nastroju. W badaniach Terwee i wsp. [21] 

wykazano ponadto, że negatywny wpływ na jakość życia 

utrzymuje się długo po zakończeniu intensywnego lecze-

nia orbitopatii i ma związek głównie ze zmianą wyglądu 

oraz ogólnego postrzegania własnego funkcjonowania 

i  zdrowia. Na pogorszenie jakości życia wpływają za-

równo objawy bezpośrednio wynikające z upośledzenia 

funkcji narządu wzroku – dwojenie czy obniżenie ostro-

ści wzroku, często ograniczające możliwość pracy zawo-

dowej – jak również zmiana wyglądu oczu, w  tym wy-

trzeszcz czy obrzęk powiek, prowadzące do społecznej 

izolacji i rezygnacji z życia towarzyskiego.

WNIOSKI
Duża część ankietowanych zanegowała negatywny 

wpływ zmian ocznych na jakość życia. Najbardziej do-

kuczliwe dla chorych były trudności w czytaniu, ogląda-

niu telewizji i prowadzeniu samochodu. Znaczna część 

chorych zgłaszała poczucie niekorzystnej zmiany wy-

glądu, natomiast nie przekładało się to na poczucie izo-

lacji społecznej. Ciekawym spostrzeżeniem wynikają-

cym z  analizy ankiet jest to, iż zaawansowanie zmian 

ocznych nie przekłada się wprost na subiektywne obni-

żenie jakości życia. 

Jak przedstawiono w  niniejszej pracy, leczenie orbi-

topatii w  przebiegu choroby Gravesa-Basedowa solu-

-medrolem nie wpływa znacząco na obniżenie jakości 

życia chorych. Najbardziej dokuczliwe trudności wynika-

ją z samej choroby. Natomiast można przypuścić, że le-

czeni pacjenci nie mają ostatecznego przekonania co do 

wyniku leczenia solu-medrolem, w tym wyciszenia zna-

czących objawów (zmiana wyglądu, wykonywanie czyn-

ności przy użyciu narządu wzroku), po zakończeniu le-

czenia. W  większości prac retrospektywnych kontrola 

jest jednorazowa – po 12 miesiącach od zakończenia le-

czenia. Jest oczywiste, że wynikiem takiej oceny nie mo-

że być właściwe ustalenie ryzyka występowania progre-

sji po leczeniu – zwłaszcza przejściowej. Notowany jest 

głównie fakt pogorszenia lub poprawy stanu okulistycz-

nego po roku względem badania wyjściowego. Przed-

stawione wyniki badania pozwoliły na ujawnienie obaw 

leczonych chorych dotyczących przyszłości, których nie 

można udokumentować bez częstych kontroli chorych, 

a których częstość występowania w badaniach o podob-

nym charakterze jest wysoka [22]. 

Dotychczasowe wyniki badań sugerują, że skutecz-

ność leczenia metyloprednizolonem i.v. jest większa niż 

terapii doustnej – poprawę zmian ocznych obserwowano 

u 80–90% chorych leczonych metyloprednizolonem i.v. 

oraz u 50–60% chorych leczonych prednizonem p.o. Po-

nadto leczenie dożylne wydaje się lepiej tolerowane niż 

klasyczna terapia doustna dużymi dawkami prednizonu 

p.o. (w  niektórych polskich ośrodkach metyloprednizo-

lon p.o. jest rutynowo stosowany w aktywnej GO). Efek-

tywność radioterapii (zarówno pod względem uzyskanej 

poprawy, jak i  trwałości efektów leczenia) jest większa 

w przypadkach równoczesnego stosowania metylopred-

nizolonu p.o. lub i.v. Ta metoda leczenia skojarzonego 

pozostaje w  wielu polskich ośrodkach standardowym 

sposobem postępowania u  chorych z  orbitopatią. Le-

czenie skojarzone może być także związane ze zmniej-

szeniem całościowej dawki i  skróceniem czasu korty-

koterapii oraz z  mniejszą liczbą nawrotów orbitopatii. 

Ważne jest również właściwe posługiwanie się liczbami 

określającymi ryzyko progresji – innym problemem jest 

konieczność wdrożenia leczenia solu-medrolem u cho-

rego, u którego terapia 131I wywołała zmiany oczne, in-

nym trwałe pogorszenie stanu okulistycznego w wyniku 

zastosowanego leczenia, a  jeszcze innym wspomniana 

przejściowa progresja objawów w okresie kilku miesięcy 

po leczeniu [23]. 

Leczenie orbitopatii w przebiegu choroby Gravesa-Ba-

sedowa metyloprednizolonem skojarzone z  leczeniem 

jodem radioaktywnym jest bezpieczną metodą dla pa-

cjentów pod warunkiem: 

•    właściwej oceny klinicznej chorego w chwili kwalifika-

cji do leczenia, 

•    zastosowania osłony sterydowej u chorych z grup ryzy-

ka, tj. z objawami orbitopatii, palących, chorych z wy-

sokim stężeniem przeciwciał anty-TSH-R, 

•    wnikliwej kontroli endokrynologicznej po leczeniu 

u  wszystkich chorych, a  zwłaszcza chorych z  grup 

ryzyka.

Przy zastosowaniu tych wytycznych możliwość zmi-

nimalizowania objawów orbitopatii w odniesieniu do ja-

kości życia chorych w  przyszłości może być większa.  
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Odsetek nawrotów objawów orbitopatii może ulec 

znacznemu zmniejszeniu, co relatywnie przełoży się 

na jakość życia pacjenta w subiektywnej ocenie stanu 

zdrowia oraz samopoczucia.
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Rozwiązania Alaris™ Guardrails™ zapewniają 
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zaprogramowana wartość przekracza wstępnie 
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dożylnych.
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Korzyści
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W listopadzie 2016 r. rozpoczęła działalność Pra-
cownia Radiologii Interwencyjnej i  Zabiegowej 
w Centrum Onkologii w Gliwicach. Ze względu 

na duże potrzeby pacjentów leczonych w naszym Instytu-
cie dyrekcja wraz z zespołem radiologów podjęła decyzję, 
by w naszej pracowni wykonywane były implantacje por-
tów dożylnych. Obecnie, by świadczyć usługi medyczne 
na najwyższym poziomie, trzeba zawsze być otwartym na 
oczekiwania i potrzeby pacjentów. Ważnym jest, by trudny 
czas długotrwałej terapii schorzeń onkologicznych nie po-
zostawił w  psychice pacjenta negatywnych wspomnień. 
Chemioterapia dożylna, liczne niezbędne badania obra-
zowe z użyciem środków cieniujących, które czekają pa-
cjenta, nie powinny być kojarzone ze stresem przed ko-
lejnym wkłuciem obwodowym. Dobrym rozwiązaniem na 
zmniejszenie stresu i bólu pacjenta jest uzyskanie długo-
trwałego, łatwego w  obsłudze, nieobciążającego dostę-
pu naczyniowego, ułatwiającego podawanie leków drogą 
dożylną. Jest nim port naczyniowy, w naszym przypadku 
port dożylny. Pierwsze implantacje portów dożylnych roz-
poczęliśmy 3 stycznia 2017 r. Pacjentów ciągle przybywa, 
potrzeby są coraz większe, a nasz zespół stara się im po-
dołać. W pierwszym kwartale 2019 r. zaimplantowano już 
153 porty dożylne.

W  naszej pracowni porty naczyniowe zakładane są 
poprzez nakłucie żyły szyjnej wewnętrznej prawej lub 
lewej, a  komora portu zostaje umieszczona w  okolicy 

podobojczykowej prawej lub lewej, co widać na zdję-
ciach poniżej.

ZABIEGI W LICZBACH
Od 3 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. zaimplanto-
wano w naszej pracowni 918 portów dożylnych. Przypa-
trując się bliżej danym statystycznym z lat 2017 i 2018, 
można zauważyć, że porty dożylne zastępują coraz czę-
ściej tradycyjny system wkłuć obwodowych. Wcześniej 
stanowiły niewielki odsetek dostępów naczyniowych, 
z jakich korzystano w naszym Instytucie.

Wykonanie prawie tysiąca zabiegów pozwoliło nabyć 
naszemu zespołowi doświadczenia. Większość zabie-
gów zakończyła się sukcesem, ale pojawiły się również 
powikłania, chociaż ich odsetek był niewielki, ale był, i to 
wzbudziło nasze zaniepokojenie.

POWIKŁANIA WCZESNE I PÓŹNE
Występujące powikłania podzieliliśmy na dwie grupy: 
1)  powikłania do 90 dni od zabiegu implantacji portu do-

żylnego, zwane wczesnymi,
2)  powikłania powyżej 90 dni od zabiegu implantacji do-

żylnego, czyli późne.
Sumując wszystkie powikłania, było ich 30, co nie sta-

nowi nawet 3% wszystkich zaimplantowanych portów, 
w  tym zaopatrywaliśmy dwa powikłane porty, które nie 
były zakładane w naszej pracowni. 

oświadczenia własne w zakresie implantacji  
i pielęgnacji portów naczyniowych w Centrum 
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Oddział w Gliwicach

D
Brygida Drzymała 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach  
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

„Wszystko w jednym – wszystko dla Ciebie – troszczymy się o Twoje zdrowie”
 (Misja COI w Gliwicach)

Historia implantacji portów naczyniowych rozpoczęła się w 1982 r. w Stanach 
Zjednoczonych – pierwszej dokonał prof. John Niederhuber. Kolejne lata przyniosły  

rozwój tej metody podawania leków. Rozkwit onkologii to także rozwój metod podawania 
leków drogą dożylną, w tym implantacji portów naczyniowych. 

Zdjęcie 1. 

Port naczyniowy 

zaimplantowany 

po stronie prawej.

Zdjęcie 2. 

Port naczyniowy 

po lewej stronie.



Bezpieczny
port gwarancją
spokoju

Pacjenci onkologii są bezbronni 
wobec infekcji, dlatego 
opatrunki mają w ich leczeniu 
ogromne znaczenie. Opatrunek 
zabezpieczający port naczyniowy 
Tegaderm™ CHG został 
zaprojektowany specjalnie z myślą  
o pacjentach z portami. 
TegadermTM CHG zapewnia ochronę 
antybakteryjną i komfort pacjenta.

PMS 355
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W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono dokład-
ną statystykę występujących powikłań w Pracowni Ra-
diologii Zabiegowej i Interwencyjnej

Analizując powikłania, zaobserwowano, iż do prze-
rwania ciągłości skóry nad komorą portu dochodziło 
u pacjentów, którzy zgłaszali utratę wagi powyżej 4 kg 
masy ciała.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Klubu Dostępów Na-
czyniowych wszystkie porty naczyniowe wskazujące na 
cechy infekcji zostały usunięte. 

By móc wykonywać tak wiele zabiegów implantacji 
portów dożylnych, konieczne było przeszkolenie licznej 
grupy personelu pielęgniarskiego. Prawidłowa pielęgna-
cja i obsługa założonych portów dożylnych jest niezwy-
kle ważna dla prawidłowego i długiego ich funkcjonowa-
nia. Staraniem naszej pielęgniarki oddziałowej zostało 
zorganizowane przez Akademię Aeskulapa szkolenie dla 
grupy liderek. Obecnie to one prowadzą w  oddziałach 
szkolenia i dbają o przestrzeganie procedury obsługi za-
implantowanego portu dożylnego przez koleżanki pracu-
jące w naszym Instytucie.

W  celu poznania opinii pacjentów o  zastosowanych 
w  trakcie ich leczenia dostępach naczyniowych, prze-
prowadzono badania 150 chorych. Badania prowadzono 
w dwóch grupach pacjentów:
1.  Pierwszą grupę stanowili pacjenci, u których prowadzono 

chemioterapię z wykorzystaniem wkłucia obwodowego.
2.  Drugą grupę tworzyli pacjenci, u których wykorzysta-

no wkłucie obwodowe, a później zaimplantowano port 
dożylny. 
Pacjenci, którym nie zaimplantowano portu naczy-

niowego, zgłaszali dyskomfort w trakcie terapii. U du-
żej grupy spośród nich dochodziło do dolegliwości 
bólowych kończyn i  zmian na kończynach przebie-
gających wzdłuż naczyń, do których podawana była 
chemioterapia. Występowały u nich trudności w zakła-
daniu wkłuć obwodowych zwiększające się z każdym 
kolejnym cyklem. Pacjenci zgłaszali znaczne pogor-
szenie komfortu życia. Twierdzili, że czas chemiotera-
pii był bardzo trudnym okresem w ich życiu. 

Leczenie znacznie lepiej znosiła grupa pacjentów, 
którzy w trakcie terapii mogli na różnym etapie skorzy-
stać z dostępu naczyniowego, jakim jest port dożylny. 
Pozytywnie oceniali czas, kiedy chemioterapeutyki by-
ły podawane poprzez port naczyniowy. Nie odczuwa-
li dolegliwości bólowych kończyn, zmiany z  kończyn 
górnych, gdzie były podawane cytostatyki, zdążyły 
się zaleczyć. Pacjenci leczeni tą metodą oceniali kom-
fort życia znacznie lepiej. Często oceniali czas z wyko-
rzystaniem portu jako ogólnie niezły, niektórzy nawet 
twierdzili, że nie odczuli zbytnio trudów chemioterapii. 

Tylko niewielka grupa pacjentów (kilka osób) nie wi-
działa różnicy pomiędzy korzystaniem z portu dożylne-
go a wkłuciami obwodowymi. 

Mając kontakt z  pacjentami, którym usuwano porty 
naczyniowe po przeprowadzonym leczeniu, prowadzo-
no rozmowy, aby uzyskać informacje co do jakości życia 
podczas długotrwałego leczenia, w tym leczenia chemio-
terapią. Nie otrzymaliśmy zwrotnych negatywnych opinii 
o portach naczyniowych. Nawet pacjenci, którzy musieli 
mieć usunięte porty naczyniowe ze względu na powikła-
nia występujące w czasie terapii, w większości byli zado-
woleni, gdyż nawet kilka cykli chemioterapii mogli otrzy-
mać za pośrednictwem dostępu długotrwałego dostępu 
naczyniowego, jakim jest port naczyniowy.

Podsumowując, wszystkie zdobyte doświadczenia 
i  uzyskane dane, wiemy już na pewno, że stosowa-
nie portów naczyniowych jako drogi podawania leków, 
wykonywania badań diagnostycznych, a nawet żywie-
nia pacjentów jest nowoczesną, bezpieczną metodą 
dostępu naczyniowego, która w znaczący sposób po-
prawia jakość życia pacjenta. 
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4. Zdjęcia – archiwum własne autorki

2017 2018

Implantacja portów – 393 Implantacja portów – 393

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

338 55 387 138

Rodzaj 
powikłania

Czas 
wystąpienia 
od zabiegu 
implantacji

Liczba 
powikłań

Krwiak 1–2 dni 1

Odwrócona 
komora portu

60 dni 1

Brak drożności 
portu

60 dni 1

Brak drożności 
portu

Powyżej 90 dni 1

Zaczerwienienie, 
obrzęk skóry nad

komorą portu

Poniżej 90 dni 5

Przerwanie 
ciągłości skóry 

nad komorą 
portu

Poniżej 90 dni 5

Zaczerwienienie, 
obrzęk skóry nad 

komorą portu

Powyżej 90 dni 9

Przerwanie 
ciągłości skóry 

nad komorą 
portu

Powyżej 90 dni 7
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SKALA PROBLEMU
Po podaniu Oxaliplatyny może dojść do wy-
stąpienia ostrej neuropatii w postaci zaburzeń 
czucia i ruchu (nadwrażliwość na zimno, zimne 
napoje, ból gardła, skurcze mięśni).

Obwodowa neuropatia wywołana chemiote-
rapią (CIPN) jest całkowicie odwracalna u 40% 
chorych po upływie 6–8 miesięcy od zakoń-
czenia terapii, a u 40% chorych po tym czasie 
stwierdza się jej częściowe ustąpienie. Najczę-
ściej CIPN symetrycznie zajmuje dalsze czę-
ści kończyn („okolice rękawiczek i skarpetek”). 
Zaburzenia dotyczą zazwyczaj czucia, rzadziej 
unerwienia ruchowego, a ich nasilenie zależy od 
dawki stosowanych leków cytotoksycznych.

O  tym, jak często występuje neuropatia po 
zastosowaniu Oxaliplatyny, świadczy bada-
nie MOSAIC. Pokazuje ono, że u  pacjentów 
z  przerzutowym rakiem okrężnicy, u  których 
zastosowano chemioterapię z udziałem Oxali-
platyny – schemat FOLFOX 4 – neuropatia ob-
wodowa występuje znacznie częściej niż przy 
zastosowaniu schematu de Gramont. Neuro-
patia występowała aż u  91,1% chorych, przy 
czym trzeci stopień dotyczył 12,4% chorych. 
Objawy neuropatii miały charakter odwracalny. 
Zaledwie u 1,1% chorych utrzymywały się po-
wyżej 12 miesięcy. 

Pochodne platyny, w tym Oxaliplatyna, łatwo 
przedostają się do naczyń włosowatych, przez 
co docierają do neuronów obwodowych, zabu-
rzając ich prawidłowe funkcjonowanie. Stęże-
nie leku w neuronach jest porównywalne do je-

go stężenia w guzie. Dodatkowo Oxaliplatyna 
wykazuje powinowactwo do DNA mitochon-
drialnego, co może być przyczyną obumiera-
nia neuronów obwodowych. 

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena wpływu miejscowego 
zastosowania maści z 1% mentolem na obja-
wy polineuropatii wśród pacjentów, u  których 
zastosowano Oxaliplatynę zarówno w monote-
rapii, jak i w programach wielolekowych. 

Zastosowano maść z 1% mentolem, ponie-
waż mentol wykazuje działanie znieczulające. 
Jego zastosowanie na skórę powoduje odczu-
cie chłodu. Wykazuje właści wości przeciw-
bólowe dzięki pobudzeniu receptorów opio-
idowych kappa. 

MATERIAŁY I METODY
Kwalifikacja pacjentów do obserwacji klinicz-
nej odbyła się na podstawie wyniku ankiety. 
Zastosowano ankietę FACT/GOG-NTX, która 
służy do oceny neurotoksyczności. Z  racji te-
go, że polineuropatia może ograniczać pacjen-
ta fizycznie, przez co osłabia jego samopoczu-
cie i  funkcjonowanie społeczne, cztery części 
ankiety poświęcone są ocenie jakości życia 
pacjenta. 

Obserwacja kliniczna została przeprowadzo-
na wśród pacjentów z Radomskiego Centrum 
Onkologii na Oddziale Onkologii Klinicznej. 

Do badania włączeni zostają pacjenci, którzy 
w ankiecie otrzymali więcej niż 38 pkt. Rando-

pływ miejscowego leczenia polineuropatii 
po leczeniu Oxaliplatyną przez 
zastosowanie maści z 1% mentolem  
– obserwacja kliniczna

W
Oxaliplatyna należy do grupy leków alkilujących, jest pochodną platyny. Obwodowa 

neuropatia czuciowa w postaci parestezji to jeden z najczęstszych objawów pojawiający 
się w trakcie leczenia Oxaliplatyną. U niektórych pacjentów ma charakter przemijający  

– ustępuje po zakończeniu leczenia. Niestety, u części chorych bardziej lub mniej  
nasilone objawy neuropatii obwodowej pozostają do końca życia, co przyczynia się  

do pogorszenia jego jakości. 
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mizowani byli w sposób losowy – pacjent, któ-
ry wypełnił ankietę w dzień parzysty i otrzymał 
odpowiednią liczbę punktów, był kwalifikowa-
ny do grupy badawczej z samą maścią chole-
sterolową. Natomiast pacjentów z  dni niepa-
rzystych zakwalifikowano do grupy stosującej 
maść cholesterolową z 1% mentolem.

Należy dodać, że aby pacjent mógł brać 
udział w obserwacji klinicznej, musiał wyrazić 
zgodę pisemną na specjalnie przygotowanym 
formularzu.

Przedstawiamy dane z  pilotażowej oceny 
wpływu maści cholesterolowej z 1% mentolem 
na niwelowanie objawów neuropatii obwodo-
wej po leczeniu Oxaliplatyną. 

W obserwacji klinicznej wzięło udział 14 pa-
cjentów. Grupę badawczą stosującą maść 
cholesterolową (grupa A) stanowi 6 pacjentów, 
natomiast stosujących maść cholesterolową 
z 1% mentolem (grupa B) 8 pacjentów. Ponie-
waż ankieta zawiera pytania dotyczące życia 
seksualnego, kilka osób kwalifikujących się 
do przeprowadzenia próby odmówiło udziału 
w obserwacji klinicznej. 

W obydwu grupach badawczych oceny sku-
teczności maści, zarówno samej cholesterolo-
wej, jak i cholesterolowej z 1% mentolem, do-
konano po siedmiu podaniach Oxaliplatyny. 

W  obydwu grupach badawczych po ocenie 
wszystkich ankiet przy pierwszym zastosowa-
niu maści najmniejsza występująca punktacja 
wynosi 88, największa 120, natomiast media-
na 108 punktów. Jeśli chodzi o maść choleste-
rolową, najmniejsza początkowa punktacja 96, 
największa 120, zaś mediana 104 pkt. U  pa-
cjentów, u  których zastosowano maść cho-
lesterolową z  1% mentolem przy pierwszym 
podaniu, najmniejsza wartość punktowa w an-
kiecie wyniosła 88, największa 113, mediana 
104 pkt.  

Analizując grupę A, można zauważyć, że po 
drugiej ocenie skuteczności stosowania maści 
mediana maleje aż do 92 pkt, a przy pierwszej 
ocenie wynosiła 101. Na wykresie można za-
uważyć, że mediana wykazuje tendencję wzro-
stową od trzeciej oceny. 

Dotyczy to również części ankiety, w  której 
pacjenci oceniają dolegliwości związane z po-
lineuropatią. W drugiej ocenie dolegliwości te 
nieco ustępują, przy czym po trzeciej ocenie 
obserwujemy ich nasilenie. 

Wykres 1. Porównanie grup badawczych

Wykres 2. Punktacja wszystkich ankiet w grupie A 

Wykres 3. Mediana ocen wszystkich uczestników próby 
badawczej po każdym podaniu Oxaliplatyny

Wykres 5. Suma punktów we wszystkich ankietach 
w grupie B

Wykres 4. Mediana części ankiety dotyczącej  
polineuropatii u pacjentów z grupy A
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  Jeśli chodzi o analizę w tej grupie badawczej, 
trudno powiedzieć, że w każdej kolejnej ocenie 
liczba punktów wzrasta. Uczestnicy próby ba-
dawczej osiągnęli odmienne wyniki dla każdej 
oceny. Pacjent 1 najniższą wartość punktową 
osiągnął po siódmej ocenie, przy czym punkta-
cja w każdej ankiecie utrzymuje się na podob-
nym poziomie pomiędzy 102 a 106 pkt, a naj-
większą liczbę odnotowano w czwartej ocenie. 

Pacjenci nr 1, 3 i 5 najmniejszą liczbę punk-
tów w ankiecie osiągnęli w siódmej ocenie: 102 
pkt nr 5; 111 pkt nr 3 oraz 101 pkt nr 1. Przy 
czym u pacjenta nr 5 wartość początkowa by-
ła znacznie wyższa od wartości ostatniej oceny 
– rozpoczynał od 110 pkt, pacjent nr 3 od 113 
pkt, natomiast nr 5 od 103 pkt. 

U pacjentów nr 2, 4 i 6 w ostatniej ocenie może-
my zaobserwować wzrost punktacji w porówna-
niu do pierwszej oceny: nr 2 ze 105 do 107 pkt, nr 
4 ze 106 do 117 pkt oraz nr 6 ze 100 do 116 pkt. 

W  odniesieniu do grupy A  nie możemy po-
wiedzieć, że przy drugiej ocenie u wszystkich 
pacjentów obserwujemy spadek punktacji. 
Dzieje się tak jedynie u  pacjentów nr 1, 2, 3, 
5 i 6, po czym również następuje wzrost war-
tości punktowej w kolejnych ocenach. Jedynie 
u pacjenta nr 6 w ocenie trzeciej obserwujemy 
również spadek punktacji, po czym od czwar-
tej oceny widoczny jest wzrost. 

Analizując medianę ocen wszystkich uczest-
ników wśród pacjentów stosujących maść 
cholesterolową z  mentolem, można zaobser-
wować, że spadek występuje w  drugiej oraz 
w piątej ocenie. 

Różnice można natomiast zaobserwować, je-
śli dokonamy oceny części ankiety dotyczącej 
objawów polineuropatii. Mediana wszystkich 
pacjentów wzrasta do czwartej oceny, po czym 
od piątej ulega spadkowi i stabilizacji do oceny 
siódmej. Zjawisko to nie występuje w grupie A. 

 Podobną obserwację kliniczną zastosowa-
no w Szpitalu Klinicznym w Barcelonie. Grupę 
badawczą stanowiły pacjentki z  rakiem pier-
si leczone taksanami. Włączano je do badania 
również po ocenie za pomocą ankiety FACT/
GOG-NTX. Ankiety otrzymywały pacjentki, 
u których stwierdzono pierwszy stopień neuro-
patii obwodowej. Ocenę polineuropatii doko-
nuje pielęgniarka raz w miesiącu oraz miesiąc 
po zakończeniu leczenia. Obecnie nie ma jesz-
cze wyników przeprowadzonego badania. 

Jednak analizując obserwację kliniczną prze-
prowadzoną w  Radomskim Centrum Onkolo-
gii, nie można stwierdzić, że mentol nie odgry-
wa roli w niwelowaniu objawów polineuropatii. 
Zwiększenie mediany we wszystkich ankietach 
w  tej grupie badawczej może dotyczyć pozo-
stałych części składowych ankiety – warunków 
bytowych i  kondycji fizycznej. Mogą one ulec 
pogorszeniu wraz z  postępowaniem choroby 
nowotworowej.

 Nie ma skutecznej metody prewencyjnej, 
jednak w celu łagodzenia dyskomfortu może-
my zalecić:
•    utrzymywanie dłoni i stóp w cieple (skarpety),
•    nawilżanie dłoni i stóp, 
•    unikanie dużego wysiłku fizycznego,
•    zachowanie ostrożności podczas przygotowy-

wania posiłków – z powodu zaburzenia czucia 
pacjent nie odczuwa wzrostu temperatury.

 
Na zlecenie lekarza pacjent może przyjmo-

wać preparat zawierający kompleks wita-
min z  grupy B – np. Neurovit. Wpływa on na 
usprawnienie czynności neuronów poprzez 
poprawę biosyntezy neuroprzekaźników.

Metodą leczenia neuropatii jest farmakologia 
(na zlecenie lekarza). U pacjentów można sto-
sować preparaty zawierające pregabalinę, du-
loksetynę, gabapentynę.

Wykres 6. Median wszystkich ocen uczestników próby 
badawczej w grupie B

Wykres 7. Mediana części ankiety dotyczącej polineu-
ropatii u pacjentów z grupy B
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ZASTOSOWANIE IMMUNOTERAPII
Immunoterapia stosowana jest głównie w przypadku le-
czenia paliatywnego, jednak coraz więcej jest danych 
na temat jej zastosowania już w  leczeniu adjuwanto-
wym (tj. leczeniu uzupełniającym u  chorych w  stadium 
III, wcześniej poddanych radykalnemu leczeniu onkolo-
gicznemu). Pod względem bezpieczeństwa zastosowa-
nie immunoterapii wiąże się z działaniami niepożądany-
mi obserwowanymi w różnym stopniu nasilenia – od G1 
do G4, a wynikających ze zwiększonej aktywności ukła-
du immunologicznego. 

ROLA EDUKACJI
Wczesne zidentyfikowanie działań niepożądanych i od-
powiednia interwencja mają istotne znaczenie dla prawi-
dłowego procesu leczenia. Możliwe działania niepożąda-
ne w trakcie leczenia, które pacjent może zaobserwować, 
to: 
1)  zapalenie skóry – świąd, wysypka, pęcherze, owrzo-

dzenia, złuszczenie,
2)  objawy ze strony wątroby – zażółcenie oczu lub skóry, 

ból w nadbrzuszy po prawej stronie lub uczucie zmę-
czenia,

3)  objawy ze strony płuc – trudności w oddychaniu, dusz-
ność, kaszel,

4)  objawy zapalenia nerek – zmniejszenie objętości mo-
czu,

5)  objawy zapalenia jelita grubego – wodniste, luźne stol-
ce, ból brzucha, biegunka, obecność śluzu lub krwi 
w stolcu,

6)  objawy ze strony gruczołu wytwarzającego hormony – 
uczucie zmęczenia, zmiany masy ciała, bóle głowy, za-
burzenia widzenia, zmiany w zachowaniu, drażliwość.
Każdy pacjent poddany immunoterapii powinien znać 

te objawy i jeżeli zauważy którykolwiek z nich, powinien 
zgłosić ten fakt lekarzowi. Dlatego też kluczową rolę od-
grywają edukacja chorego, współpraca zespołu wielo-
dyscyplinarnego oraz szybka i  skuteczna diagnostyka, 
a podstawą leczenia objawów niepożądanych jest stero-
idoterapia z leczeniem wspomagającym. 

ZASADY POSTĘPOWANIA 
W ZALEŻNOŚCI OD NASILENIA 
OBJAWÓW NIEPOŻĄDANYCH 
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia działań 
niepożądanych ze strony skóry w zależności od stopnia 
w skali Common Terminology Criteria.

G1 –  zmiany skórne zajmujące <10% ciała z  objawami 
świądu, pieczenia lub bez objawów

1.  Należy przeprowadzić badanie fizykalne całej skóry 
chorego.

2.  Zalecić działania profilaktyczne – unikanie podrażnień 
skóry i ekspozycji na promieniowanie UV.

3.  Wskazane jest stosowanie emolientów oraz fotopro-
tekcji. 

4.  Stosowanie miejscowo glikokortykosterydów (Hydro-
cortyson).

5.  W  przypadku świądu zastosować leki antyhistami-
nowe doustnie: Clemastin, Hydroxyzyna, a  na skórę 
maść Fenistil.

6.  Należy wykluczyć inne przyczyny zmian skórnych (za-
każenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze).

7.  Kontynuować leczenie immunologiczne.

G2 –  zmiany skórne zajmują 10 do 30% ciała oraz ogra-
niczenie dziennej aktywności

1.  Przeprowadzić banie fizykalne całej skóry.
2.  Stosować miejscowo glikokortykosteroidy od umiar-

kowanej do wysokiej siły działania 2 razy dziennie (Hy-
drocortison).

3.  U chorych ze zmianami krostkowymi można miejsco-
wo zastosować Oxycort.

4.  Zastosować leki przeciwhistaminowe.
5.  Do kąpieli należy stosować Emolienty, a w przypadku wy-

sypki, rumienia kremy z zawartością mocznika 5–10%.
6.  W przypadku złuszczenia skóry stosować należy tłuste 

kremy (Neutrogena).
7.  W przypadku zapalenia wałów paznokciowych nale-

ży włączyć antybiotyk – kontynuować leczenie immu-
nologiczne.

ola pielęgniarki w leczeniu objawów 
niepożądanych w terapii Nivolumabem 
czerniaka skóry – studium przypadku

R
Barbara Klimek 

Karina Niemieczek
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Wyniki leczenia przeciwnowotworowego uległy znaczącej poprawie dzięki zastosowaniu 
immunoterapii. W porównaniu z chemioterapią nowe terapie wiążą się wprawdzie  

z innym profilem bezpieczeństwa, ale jednocześnie wydłużają znamiennie czas przeżycia 
pacjentów i poprawiają jakość ich życia. 
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G3 –  zmiany skórne obejmują >30% powierzchni ciała
1.  Profilaktyka i leczenie jak w stopniu G1 i G2. 
2.  Zalecane jest wstrzymanie leczenia immunologicznego. 
3.  Należy włączyć glikokortykosteroidy doustnie (Pred-

nizolon) lub dożylnie – jeżeli przebieg z ciężkim nasi-
leniem zmian. 

4.  Wskazana jest konsultacja dermatologiczna.
Można powrócić do leczenia tylko w przypadku zmniej-

szenia nasilenia zmian do stopnia G1 lub G2 o łagodnym 
nasileniu.

G4 –  spełzanie i martwica naskórka, zmiany skórne obej-
mujące >30% powierzchni ciała 

1.  Zakończyć leczenie immunologiczne. 
2.  Włączyć ogólnie glikokortykosteroidy.
3.  Pobrać wycinek ze zmiany skórnej.
4.  Hospitalizacja w oddziale dermatologicznym.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU 
POWIKŁAŃ POZASKÓRNYCH
1.  Biegunka – to stan, w którym chory oddaje stolce o nad-

miernie luźnej konsystencji (płynne lub półpłynne) ze 
zwiększoną częstotliwością, powyżej 3. razy na dobę. 
Biegunka występuje najczęściej na początku leczenia, 
zazwyczaj w pierwszym lub drugim miesiącu od rozpo-
częcia terapii, najczęściej w stopniu G1 lub G2, rzad-
ko w stopniu G3. Zawsze należy rozważyć, czy nie ma 
ona charakteru infekcyjnego. W każdym przypadku bie-
gunki należy ocenić stan odwodnienia chorego, ponie-
waż od jego stopnia zależy intensywność i sposób le-
czenia płynami (ilość płynów p.o. lub i.v. ambulatoryjnie 
czy w szpitalu). Najlepiej porównać aktualną masę ciała 
chorego z pomiarem sprzed wystąpienia biegunki – na-
silenie odwodnienia wyraża się jako odsetek zmniejsze-
nia masy ciała. W przypadku znacznego odwodnienia 
wskazana jest hospitalizacja chorego. 
Stopnie odwodnienia chorego. 
 –  stopień 1 – bez cech odwodnienia (ubytek masy cia-

ła <3%) – brak objawów podmiotowych i przedmio-
towych odwodnienia.

 –  stopień 2 – łagodne (ubytek masy ciała 3–5%) – 
wzmożone pragnienie (nie u chorych w podeszłym 
wieku, którzy mają upośledzone odczuwanie pra-
gnienia), podsychające błony śluzowe jamy ustnej.

 –  stopień 3 – umiarkowane, średniego stopnia (ubytek 
masy ciała >5–9%) – wyraźne wzmożone pragnie-
nie, sucha błona śluzowa jamy ustnej, podkrążone 
oczy, hipotonia ortostatyczna, wydłużony czas po-
wrotu kapilarnego w łożysku paznokcia – najczulszy 
objaw (po uciśnięciu łożyska płytki paznokciowej, 
a  następnie zwolnieniu ucisku różowy kolor powi-
nien pojawić się w ciągu <1,5 s), fałd skórny rozpro-
stowuje się wolno (badanie powłok brzucha).

 –  stopień 4 – ciężkie (ubytek masy ciała >9%) – obja-
wy odwodnienia jak w stopniu średnim oraz objawy 
wstrząsu hipowolemicznego.

Wskazania do hospitalizacji z powodu biegunki (koniecz-
ność nawodnienia i.v.) to odwodnienie średniego i ciężkie-
go stopnia, objawy odwodnienia u chorego w podeszłym 
wieku – chorzy często nie odczuwają pragnienia i przyjmują 

zbyt małą ilość płynów, ciężki stan ogólny chorego, stany 
uniemożliwiające nawodnienie doustne (np. uporczywe wy-
mioty). Nawodnienie jest podstawową metodą leczenia bie-
gunki. U większości chorych z odwodnieniem niewielkiego 
lub umiarkowanego stopnia leczenie można prowadzić do-
ustnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu. Nawod-
nienie doustne obejmuje podaż płynów nawadniających 
glukozowo-elektrolitowych. Płyny należy podawać często, 
małymi porcjami, najlepiej schłodzone (chłodne płyny są le-
piej tolerowane). W trakcie biegunki należy poinformować 
chorego o konieczności stosowania odpowiedniej diety:

•  stosowania małych porcji jedzenia, które nie obciąża-
ją żołądka (5–6 razy dziennie),

•  spożywania pokarmów lekkich i  zapierających, ta-
kich jak banany, biały ryż, mus jabłkowy, tosty – naj-
lepiej słone,

•  przyjmowania często dużej ilości płynów (np. mięto-
wa letnia herbata),

•  unikania pokarmów bardzo gorących lub bardzo 
zimnych.

2.  Uszkodzenie wątroby – to zespół kliniczny związany 
z oddziaływaniem na wątrobę leków, preparatów zioło-
wych lub suplementów diety. Nie ma specyficznych te-
stów diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie tok-
sycznego uszkodzenia wątroby. Zwykle stwierdza się:
•  podwyższoną aktywność aminotransferaz alaninowej 

(ALAT) i asparginowej (ASPAT),
•  podwyższone stężenie bilirubiny,
•  zaburzenia układu krzepnięcia.
Polekowe uszkodzenie wątroby może prowadzić do 

ciężkiej niewydolności wątroby.
Należy poinformować chorego o konieczności stoso-

wania odpowiedniej diety:
•  spożywania 5–6 niewielkich posiłków w ciągu dnia, 

czyli stosowania zasady „mniej, a częściej”,
•  spożywania produktów, które łatwo ulegają trawieniu 

i nie obciążają przewodu pokarmowego,
•  wykluczenia produktów ciężkostrawnych, zawiera-

jących dużo błonnika, wzdymających oraz ostrych 
przypraw,

•  ograniczenia spożywania tłuszczu do 50 g na dobę 
(zalecane tłuszcze: olej rzepakowy, słonecznikowy, 
sojowy, masło),

•  spożywania posiłków gotowanych lub duszonych, 
przeciwwskazane jest stosowanie potraw smażonych.

3.  Gorączka to stan, gdy temperatura ciała chorego wy-
nosi powyżej 38°C. Pojawia się najczęściej na począt-
ku leczenia. Mogą jej towarzyszyć silne dreszcze, od-
wodnienie i niedociśnienie. Zawsze należy wykluczyć 
infekcyjne tło gorączki.

4.  Bóle stawów – artralgia – ból stawów występujący 
przy braku jawnego zapalenia stawów – może doty-
czyć jednego lub większej liczby stawów. Dolegliwości 
bólowe zazwyczaj udaje się opanować dzięki zasto-
sowaniu standardowych leków przeciwbólowych i nie 
powodują one konieczności przerwania ani modyfiko-
wania dawkowania leku przeciwnowotworowego.

5.  Zaburzenia okulistyczne – zapalenie błony naczynio-
wej oka jest rzadkim powikłaniem i  zawsze wymaga 
konsultacji okulistycznej.
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6.  Nadciśnienie tętnicze – jest definiowane jako ciśnie-
nie tętnicze skurczowe >140 mmHg i rozkurczowe >90 
mmHg. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętni-
cze krwi u chorych otrzymujących terapię.

G1 – 120–140 skurczowe i 80–90 rozkurczowe,
G2 – stopień pierwszy nadciśnienia RR 140–149/90–99 
mmHg
•  leczenie nadciśnienia, 
•  kontrola RR,
•  jeśli nie osiągnięto wartości <140/90 mmHg, należy 

zredukować dawkę leku.
G3 – stopień 2 nadciśnienia RR 160/100 mmHg
•  stosowanie więcej niż jednego leku,
•  kontrola RR,
•  docelowe wartości <140/90 mmHg można rozpocząć 

leczenie,
•  jeśli nie osiągnięto tej wartości, można dwukrotnie zre-

dukować dawkę leku,

•  jeżeli po dwóch redukcjach nie uzyskano RR 
<140/90mmHg, należy zakończyć leczenie.

PODSUMOWANIE
•  Poinformuj chorego o możliwości wystąpienia biegun-

ki i sposobach radzenia sobie w tej początkowej fazie.
•  Zaopatrz chorego w loperamid na wypadek wystąpie-

nia biegunki.
•  Poinformuj chorego o możliwości wystąpienia gorącz-

ki i sposobach radzenia sobie w jej początkowej fazie.
•  Zapewnij choremu paracetamol na wypadek wystąpie-

nia gorączki. 
•  Poinformuj chorego o konieczności zgłoszenia się do 

lekarza w razie wystąpienia biegunki czy gorączki.
•  Poinformuj chorego o  konieczności pilnego zgłosze-

nia się na kontrolę w razie wystąpienia spadku ostrości 
wzroku, zamazanego widzenia, ubytków w polu widze-
nia, światłowstrętu.

Opis przypadku
Pacjent lat 75 z  rozpoznaniem czerniaka skóry klatki 
piersiowej.
Stan cywilny – żonaty.
Na Śląsku mieszka od 1962 r., 38 lat przepracował 
w kopalni węgla kamiennego.
Mieszka z rodziną.
Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, astma 
oskrzelowa.
Pierwsze objawy – zmiana barwnikowa na skórze piersi 
prawej występująca od kilku lat.
Za namową rodziny zgłasza się do lekarza w  miejscu 
zamieszkania, gdzie w  styczniu 2012 r. wycięto zmianę 
skórną. Po otrzymaniu wyniki histopatologicznego 
skierowany do lekarza onkologa. Pierwsza wizyta 
u onkologa w lutym 2012 r.; wykonano pełną diagnostykę.
W  otrzymanych wynikach badań bez istotnych odchyleń 
od normy.
Hospitalizowany w  marcu 2012 r. celem radykalnego 
usunięcia blizny z marginesem skóry klatki piersiowej oraz 
pobrania wycinka z węzła wartownika pachy prawej.
Rozpoznanie histopatologiczne.
Zmiana wieloogniskowa na długości 15 mm.
Melanoma malignum Clark II Breslow 2.
Na skórze piersi prawej powyżej brodawki blizna długości  
4 cm. Węzły nie powiększone.
Pacjent w  II dobie po zabiegu wypisany do domu, 
z  zaleceniem zgłoszenia się do kontroli za 3 tygodnie. 
Kontrola w  kwietniu 2012 r. – chory nie zgłasza żadnych 
dolegliwości. Blizna skóry zagojona, gładka, bez cech 
wznowy. Zalecono kontrolę za 3 miesiące. Pacjent przez 
4 lata regularnie – początkowo co 3 miesiące, a następnie 
co pół roku – zgłasza się do kontroli. W  sierpniu 2016 r. 
przebywał w  szpitalu w  miejscu zamieszkania z  powodu 
niedokrwistości. W październiku 2016 r. wykonano badania 
diagnostyczne – TK klatki piersiowej i  jamy brzusznej. 
Badania wykazały rozsiew choroby do płuc i jamy brzusznej. 
W listopadzie 2016 r. chory zakwalifikowany do Programu 
Lekowego NFZ leczenia czerniaka Nivolumabem.
Rozpoczęto immunoterapię z wykorzystaniem Nivolumabu 
w  dawce 240 mg we wlewie 60minutowym co dwa 
tygodnie. Wczesna tolerancja leczenia dobra, bez objawów 
ubocznych.

Przy czwartym cyklu immunoterapii pojawiła się swędząca 
wysypka i  czerwone wykwity w  okolicy klatki piersiowej, 
zmęczenie i obrzęk twarzy oraz uczucie senności.
Choremu wydano maść Edelan oraz pouczono 
o  pielęgnacji skóry. Chory otrzymał numer telefonu do 
szpitala z informacją, że może zadzwonić o każdej porze, 
w  razie gdyby poczuł się źle lub potrzebował porady. 
Zespół chemioterapeutyczny wręczył pacjentowi kartę 
informacyjną o przyjmowaniu Nivolumabu.
Przed każdym kolejnym cyklem immunoterapii chory 
otrzymywał steryd w  celu zmniejszenia świądu i  stanu 
zapalnego. Chorego pouczono o  postępowaniu zgodnie 
z  zaleceniami (nie przemęczać się, dużo odpoczywać, 
wykonywać łagodne ćwiczenia fizyczne, np. krótkie spacery 
na świeżym powietrzu, nie prowadzić pojazdów).
Przy przyjęciu do ósmego cyklu leczenia Nivolumabem 
chory zgłosił objawy ze strony przewodu pokarmowego, tj. 
bóle brzucha, biegunka, średnio 4–5 luźnych stolców na 
dobę.
Pacjenta pouczono o pielęgnacji skóry, przyjmowaniu leków 
przeciwbiegunkowych, w tym o konieczności wypijania co 
najmniej dwóch litrów płynów dziennie (woda mineralna 
niegazowana, herbaty ziołowe, napary z  czarnych jagód 
czy borówki) z  zaleceniem by pił często, zanim pojawi 
się uczucie pragnienia, co pozwoli mu nie dopuścić do 
odwodnienia. 
Ponadto chory został poinformowany o  konieczności 
zastosowania diety lekkostrawnej, która pozwoli uniknąć 
podrażnienia błony śluzowej jelit. Pacjent dowiedział się, 
że powinien zrezygnować z potraw smażonych, spożywać 
produkty gotowane, ograniczyć błonnik pokarmowy, bo 
pobudza ruchy perystaltyczne jelit, spożywać produkty 
zawierające potas – tracony podczas częstych wypróżnień 
(m.in. banany, ziemniaki). 
W  trakcie kolejnych hospitalizacji do immunoterapii 
pacjent nie zgłaszał nasilenia żadnych dolegliwości. 
Wykwity na skórze niewielkie, stabilne, biegunka ustąpiła, 
dietę lekkostrawną chory stosuje nadal. W  badaniach 
diagnostycznych stwierdzono stabilizację rozsiewu choroby.
Dotychczasowa tolerancja leczenia jest dobra. W terminie 
od listopada do marca 2019 r. chory otrzymał 63 cykle 
immunoterapii. Czuje się bardzo dobrze, nie zgłasza 
żadnych dolegliwości.
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„Każdego dnia pił także kubek oleju z wątroby rekina z wielkiej beczki w chacie, 
gdzie wielu rybaków przechowywało swój sprzęt. Był on dostępny  

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

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

Alkiloglicerole występujące w oleju z wątro-
by rekinów są stosowane od wielu dziesią-
tek lat. W  latach 50-tych ubiegłego wieku 

szwedzcy naukowcy doszli do wniosku po wie-
lu badaniach, że alkiloglicerole mają zastosowanie 
w leczeniu wielu chorób, w tym nowotworowych. 

Prowadzone badania kliniczne i  obserwacje po-
twierdziły, że:
•   Alkiloglicerole poprawiają wyniki leczenia raka 

szyjki macicy1,
•   Alkiloglicerole zmniejszają ilość poważnych powi-

kłań po radioterapii2.

Alkiloglicerole to związki należące do eterów li-
pidowych, będące związkami glicerolu i  alkoholi 
wielowęglowych o  dużej aktywności biologicznej. 
Występują w szpiku kostnym i mleku karmiącej ko-
biety. Łatwo wbudowują się w błony komórkowe, 
a co niezwykle ciekawe z dużą łatwością wbudo-
wują się w błony komórek nowotworowych, w któ-
rych stwierdza się ich 100-krotnie większą ilość. 

Alkiloglicerole aktywują makrofagi uwolnione 
z błon rozpadających się komórek nowotworowych, 
przez co następuje nasilenie fagocytozy i  zwięk-
szenie uwalniania wolnych rodników, czyli nasilenie 
stresu oksydacyjnego w pobliżu komórek nowotwo-
rowych. Powodują również cytolize komórek nowo-
tworowych, czyli rozpad komórek nowotworowych, 
w  której pośredniczą przeciwciała IgG łącząc się 
z antygenami komórki nowotworowej. Hamują roz-

wój naczyń krwionośnych niezbędnych do wzrostu 
guzów nowotworowych. Wywołują apoptozę, czyli 
naturalną śmierć komórki. Jest to naturalna sytuacja 
w przypadku zdrowej komórki, natomiast takie zja-
wisko nie dotyczy komórek nowotworowych. Alkili-
glicerole hamują również przekazywanie niektórych 
sygnałów z powierzchni komórki do jej wnętrza. Ha-
mowane są m.in. sygnały sterujące namnażaniem 
się komórek nowotworowych.
Ecomer jest jedynym preparatem na polskim ryn-
ku ze statusem preparatu leczniczego, w składzie 
którego znajdziemy alkiloglicerole pochodzące 
z oleju z wątroby rekinów z  rodzin Somniosidae, 
Squalidae, Centrophoridae, Etmopteridae, Cetor-
hinidae. W  jednej kapsułce znajduje się 250 mg 
oleju z wątroby rekina. Wskazaniami do stosowa-
nia Ecomer są:
•   w  stanach obniżonej odporności przy zakaże-

niach bakteryjnych i wirusowych,
•   w ostrych i przewlekłych chorobach infekcyjnych,
•  pomocniczo w radio – i chemioterapii w przebie-

gu choroby nowotworowej.
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owotwory plagą naszych czasów  
– czy można wspomagać leczenie 
podczas radio- i chemioterapii?
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