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1. Jestem po kwadrantektomii piersi prawej. Obecnie czekam na radio-
terapię. Mam paradontozę i większość uzębienia mam już usuniętą, a po-
zostałe zęby nie nadają się do leczenia, a jedynie do wyrwania – taka jest 
opinia dentystów. Żaden z nich jednak nie chce się tego podjąć. Dowiedzia-
łam się od lekarza onkologa, że nie ma możliwości żeby je usunąć, że żaden 
stomatolog nie podejmie się tego, to samo usłyszałam podczas konsultacji 
na oddziale radioterapii. Boję się, że w trakcie naświetlań ból zębów się  
nasili. Czy można temu zaradzić? Czy jest jakakolwiek możliwość usunię-
cia zębów, jeżeli chemioterapię  mam już za sobą? Czy faktycznie jest tak, 
że u osób chorych onkologicznie i po chemioterapii nie wykonuje się usu-
wania zębów?

To nie jest prawda, u pacjentów nawet w trakcie leczenia chemioterapią moż-
na usunąć ząb. Wymaga to jednak zaświadczenia od onkologa o braku przeciw-
wskazań do zabiegu, wykonania badań laboratoryjnych (morfologia, czas krwa-
wienia i krzepnięcia) oraz podania antybiotyku w okresie okołozabiegowym.

2. Czytałam, że chemioterapia powoduje spadek odporności. Jestem 
narażona na pewne infekcje, więc muszę się pilnować, żeby czymś się  
nie zarazić. Mam psa, który choruje na paciorkowe zapalenie uszu.  
Czy będę narażona na zarażenie się tymi bakteriami od mojego psa?  
Czy to jest niebezpieczne dla mnie w takiej sytuacji?

Nie powinna się pani zarazić od swojego psa o ile będzie pani pamiętać  
o konieczności mycia rąk po każdym kontakcie ze zwierzęciem i unikaniu doty-
kania chorej okolicy. Można kupić sobie płyn przeciwbakteryjny w spryskiwa-
czu lub żelu w celu dezynfekcji dłoni – zwykle zabija on ponad 99 % najczęściej 
występujących bakterii.
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3. Czy to prawda, że po chemioterapii psują się zęby?
Tak, to prawda. Leczenie cytostatykami powoduje uszkodzenia zębów,  

a w szczególności prowadzi do osłabienia szkliwa. Dlatego jest bardzo ważne 
ich wcześniejsze leczenie, przed chemioterapią. Nie można również lekceważyć 
pojawiających się ubytków szkliwa w trakcie chemioterapii. Należy bezzwłocz-
nie zgłosić się do stomatologa.

4. Po pierwszej chemioterapii na twarzy pojawiły mi się ropne wypry-
ski. Wyglądam jakbym miała trądzik młodzieńczy. Czy to skutki uboczne 
chemioterapii?

Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Istnieją programy le-
czenia, które takie objawy mogą powodować – zwłaszcza te, w skład których 
wchodzą sterydy. Również tzw. „celowane” leczenie w nowotworach jelita, ner-
ki i czasami piersi może powodować pojawienie się zmian skórnych zbliżonych 
do trądziku. Zależy to również od indywidualnej skłonności do takich zmian 
skórnych. Jedni z nas mają z tym kłopoty całe życie, inni w okresie dojrzewania, 
a część nigdy.

5. Czy mogę uprawiać sport po chemioterapii? Jeśli tak, to jaki  
(nie określono zabiegów operacyjnych)?

Nie ma istotnych przeciwwskazań do rekreacyjnego uprawiania sportu.  
Z uwagi na różny charakter wykonanych zabiegów najlepiej każdorazowo  
porozmawiać z lekarzem (głównie chodzi o możliwość powstania przepuklin).

Natomiast bezwzględnie jest przeciwwskazany ekstremalny wysiłek mogący 
naruszyć równowagę organizmu i go osłabić.

6. Jak łagodzić skutki uboczne chemioterapii (wymioty, biegunki,  
osłabienie)?

Jest to bardzo rozległy problem. Aby uzyskać odpowiedź na powyższe py-
tanie warto przeczytać cały poradnik, bo w nim zawarte są odpowiedzi. Nie ma 
jednej, jedynej, skutecznej metody zapobiegania, istnieją jednak pewne zasady.

Po pierwsze należy stosować środki przeciwwymiotne już w momencie roz-
poczęcia nudności nie czekając do wystąpienia wymiotów. Należy pamiętać  
o możliwości ich podania nie tylko drogą doustną, ale też doodbytniczą.

Po drugie przez dwa lub trzy dni po chemioterapii dużo wypoczywać, unikać 
gorących i zimnych posiłków.

Po trzecie w przypadku nasilonych objawów ubocznych należy skontakto-
wać się z lekarzem prowadzącym tuż po ich wystąpieniu, a nie po dwóch lub 
trzech dniach ich trwania, bo wcześniej może wystarczyć podanie leków drogą 
dożylną, później leczenie wymaga już kilkudniowej hospitalizacji.
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7. Czy można wyjeżdżać dalej, zmieniać klimat w trakcie leczenia  
chemioterapią (inny zakres temperatur, ciśnienia atmosferycznego)? Jeżeli 
nie, to po jakim czasie od leczenia można podróżować?

Nie ma żadnych istotnych przeszkód w podróżowaniu, oczywiście należy 
unikać ekstremalnych temperatur (tropiki, bardzo wysokie góry – alpejskie lo-
dowce, Himalaje) i długich podróży, ale tylko i wyłącznie z powodu osłabie-
nia towarzyszącemu leczeniu. Z tego też powodu należy zadać sobie pytanie,  
czy taki wyjazd jest konieczny. Czyli jechać, lecieć można – pytanie tylko,  
czy trzeba to robić akurat teraz?

Ponieważ można podróżować w trakcie chemioterapii, to można i po niej,  
ale z powyższymi zastrzeżeniami.

8. Jestem mężczyzną, czy mogę uprawiać seks po chemioterapii?
Nie ma przeciwwskazań do uprawiania seksu zarówno w trakcie, jak i po 

chemioterapii. Trzeba pamiętać jednak o zabezpieczeniu swoim i partnera  
ze względu na teratogenne działanie chemioterapii na płód.

W przypadku kobiet należy pamiętać, że brak miesiączki w trakcie chemio- 
lub hormonoterapii nie jest antykoncepcją, bo może dojść do tzw. poronnego 
jajeczkowania. Znam co najmniej trzy przypadki, w których doszło w trakcie 
leczenia do zapłodnienia, pomimo braku miesiączki.

9. Po jakim czasie od zakończenia chemioterapii można się opalać?
Opalanie się to kwestia bardzo indywidualna. W chwili obecnej opalanie się 

z punktu medycznego nie jest uważane za zdrowy sposób spędzania wolnego 
czasu. Wykazano związek opalania z powstawaniem nowotworów skóry! Część 
chorych, zwłaszcza z ciemną karnacją, opala się łatwo i nie występują zauwa-
żalne objawy uboczne. U osób bardzo wrażliwych na słońce, zwłaszcza z bar-
dzo jasną karnacją, można spodziewać się ich wystąpienia głównie pod postacią 
zmian skórnych pozostawiających trwałe przebarwienia. Jeżeli ktoś bardzo chce 
się opalać, to myślę, że okres dwuletniej karencji jest wystarczający. W zależno-
ści od użytych leków i czasu ich stosowania może zostać ewentualnie skrócony. 
Oczywiście pod nazwą opalania rozumiem leżenie plackiem na słońcu przez 
dłuższy czas.

Siedzenie pod parasolem, spacery w kapeluszu z rondem nawet w pełnym 
słońcu nie są przeciwwskazane nawet w trakcie leczenia.

Zawsze należy pamiętać o stosowaniu kosmetyków z filtrami przeciwsło-
necznymi podczas przebywania na słońcu.
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10. Czy można używać dezodorantów i perfum w czasie chemioterapii?
Można używać, ale jak najbardziej łagodnych, no i oczywiście takich, które 

nie powodują nudności u osoby używającej. Wygodne są łagodne antyperspiran-
ty bezalkoholowe: płynne z aplikatorem w postaci kulki lub półstałe w formie 
sztyftu.

11. Dlaczego podczas chemioterapii muszę mieć co tydzień wykonywaną 
morfologię?

Leki cytostatyczne działają na wszystkie komórki szybko dzielące się.  
Jednymi z najszybciej ulegających podziałowi, oprócz włosów, są komórki 
szpiku kostnego, odpowiedzialne za produkcję większości krwinek. U chorych 
występują stosunkowo często spadki poziomu leukocytów, które oczywiście 
upraszczając odpowiadają za odporność. Spada również poziom hemoglobiny 
odpowiedzialnej za natlenienie tkanek oraz płytek krwi, co grozi krwawieniami.

1. Po radioterapii mam problem ze skórą – najpierw na skórze utwo-
rzyła się mała ranka, która rozlała się prawie na całą pierś. Rana jest płyt-
ka, jakby uszkodzony jest sam naskórek. Leczyłam to najpierw maściami 
regenerującymi, potem dostałam antybiotyk, troszkę jakby się polepszyło, 
ale po dwóch tygodniach zaczęło się znowu pogarszać. Teraz ponownie do-
stałam antybiotyk. Czy takie powikłania są rzadkie, nietypowe, ponieważ 
gdzie tylko się udam, to każdy robi tzw. „wielkie oczy”, że pierwszy raz 
podobne rany widzi. Rana jest rozlana, nie jest ropna, pierś nie zmieniła 
kształtu, z sutka nie wydziela się żaden płyn. Czy jest możliwe, że mam  
do czynienia ze wznową raka?

Takie powikłania są bardzo rzadkie i zawsze wymagają konsultacji specjali-
sty onkologa radioterapeuty. Z reguły występują u osób ze szczególnie wrażliwą 
skórą. Najlepszym lekarstwem jest czas, oczywiście można również stosować 
szereg preparatów przyspieszających gojenie się odczynu. Najważniejsze jest 

Radioterapia
Odpowiedzi udziela Adam Maciejczyk, dr n. med., kierownik Zakładu  
Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Obecnie Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
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jednak, aby mieć stały kontakt z lekarzem, który prowadził leczenie napromie-
nianiem, ponieważ do jego obowiązków należy opieka nad pacjentem, u którego 
wystąpiły powikłania.

2. Czy podczas radioterapii można stosować na blizny pooperacyjne 
krem Cepan (100 g kremu zawiera: 1) substancje czynne: wyciąg z cebuli – 20,0 g, wyciąg 
z rumianku – 5,0 g, sól sodowa heparyny – 5000,0 j.m., alantoina – 1,0 g; 2) substancje po-
mocnicze: mieszanina laurylosiarczanu sodu i alkoholu cetylostearylowego, parafina ciekła, 
wazelina biała, emulgator monoglicerydowy (monostearynian glicerolu), glicerol, 4- hydrok-
sybenzoesan metylu, 4- hydroksybenzoesan propylu, woda oczyszczona)?

Z reguły pacjentki przerywają stosowanie tego kremu, aczkolwiek nie ma 
żadnego medycznego dowodu, że stosowanie tego preparatu w trakcie radiote-
rapii spowoduje powikłania.

3. Czy wzrost poziomu markera CA 15-3 jest możliwy po radioterapii 
(jedno naświetlanie)? Czy w wyniku rozpadu komórek podczas naświet-
lania może dojść do „tymczasowego” wzrostu komórek nowotworowych  
i produktów ich rozpadu, co mogłoby spowodować wzrost markera?

Wzrost poziomu markera CA 15-3 nie wiąże się z napromienianiem, a tym 
bardziej z jedną frakcją leczenia.

4. Jakiego typu kosmetyków można używać w trakcie radioterapii?
Na skórę poddawaną radioterapii zaleca się stosowanie różnych maści o dzia-

łaniu regenerującym i ochronnym. W Polsce są one dostępne w każdej aptece.

5. Moja skóra po napromienianiu jest czerwonobrązowa, piecze i swę-
dzi, łuszczy się. Stosowałam puder Alantan, a od ostatniego tygodnia na-
świetlań krem Alantan Plus. Ile czasu musi upłynąć do mycia skóry wodą?

Według ostatnich badań mycie skóry nie powoduje nasilenia odczynu.  
Właściwie, jeśli nie ma silnego odczynu popromiennego, to po zakończeniu ra-
dioterapii pacjentki spokojnie mogą brać prysznic.

6. Po radioterapii na szyi, nad operowaną piersią, została mi plama po-
pękanych naczynek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale przez te kilka lat 
ta czerwona plama jest coraz większa. Z czasem pojawiły się też naczynka 
naprzeciw tej plamy, na plecach. Jest to coraz większe tak, jakby chciały się 
połączyć. Mój lekarz robi mi tylko na tym obszarze USG. Jak temu zara-
dzić, aby te popękane naczynka się nie powiększały? Czy jest jakiś sposób? 
Jakie badania mogą przybliżyć rozwiązanie problemu?

Koniecznie należy wszelkie zmiany naczyniowe w obrębie skóry napromie-
nianej pokazać onkologowi radioterapeucie. Niestety nie ma leku, który by za-
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trzymał powstawanie tego typ zmian. Przy obecnie stosowanej technice napro-
mieniania tego typu zmiany są jednak bardzo rzadkie.

7. Mam uczulenie w postaci wysypki wokół całej naświetlanej piersi  
i pod pachą. Jakich maści mogę używać przy powikłaniach po radioterapii?

Preparatów na rynku jest coraz więcej i wszystkie one spełniają swoją ro-
lę. Skóra podczas napromieniania bardzo się wysusza i stosowane maści mają 
za zadanie przede wszystkim natłuścić skórę i w ten sposób pomóc pacjentom. 
Składniki maści, które mają spowodować szybsze gojenie nie są dobrze prze-
badane i w związku z tym trudno któryś z nich polecić. Jedynym problemem, 
o którym należy pamiętać jest ryzyko uczulenia na któryś ze składników pre-
paratu. Dlatego przed rozpoczęciem używania maści należy ją przetestować  
na nienapromienianym fragmencie skóry.

8. Jestem w trakcie radioterapii. Czy mogę przytulać dzieci?
Tak, nie ma absolutnie żadnego zagrożenia.

9. Jak dbać o higienę jamy ustnej przy naświetlaniu głowy i szyi?
Przede wszystkim przed rozpoczęciem radioterapii regionu jamy ustnej  

należy wyleczyć lub usunąć wszystkie chore zęby. Podczas leczenia i po le-
czeniu należy bardzo dbać o właściwą pielęgnację zębów, ponieważ radiotera-
pia tego regionu powoduje często uszkodzenie gruczołów wydzielających ślinę  
i tym samym pacjenci pozbawieni są związanej z jej działaniem ochrony przed 
próchnicą. Sposoby dbania o higienę są takie same jak znamy, należy jednak 
dużą uwagę poświęcać należytemu wykonywaniu wszystkich higienicznych 
czynności.

10. Dlaczego nie można się myć w trakcie radioterapii? Co się stanie, 
 jak wezmę prysznic?

Wszystko zależy od tego jaką okolicę napromieniamy. W przypadku regionu 
głowy i szyi istnieje duże ryzyko odczynu popromiennego na skórze. Warunkuje 
to umiejscowienie węzłów chłonnych szyi, które są tuż pod skórą. Tym pacjen-
tom nie pozwalamy moczyć, czy też pocierać tej okolicy. Należy unikać ubrań, 
które dodatkowo pocierają lub dotykają podczas ruchu napromienianej okolicy, 
czyli wszelkich golfów i koszul z kołnierzykiem. Przy napromienianiu innych 
okolic nic się nie stanie. Kiedyś takie zalecenia były stosowane dla wszystkich 
chorych i związane były z domniemanym zagrożeniem zwiększonego ryzy-
ka odczynu popromiennego na skórze. Obawy te jednak nie potwierdzają się  
i obecnie pozwalamy pacjentom napromienianym na inne niż region szyi i twarzo-
czaszki okolice brać prysznic. Zalecamy jednak uważną obserwację skóry okolicy 
napromienianej i w przypadku pojawienia się zaczerwienienia wizytę u specjalisty.
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11. Czy trzeba usuwać zęby przed naświetlaniem krtani?
Tak, koniecznie trzeba usunąć zęby. Jest to bardzo ważne! Jeśli nie wykona-

my tego zabiegu przed leczeniem, to narażamy się na ryzyko wystąpienia radio-
lizy (uszkodzenia popromiennego) żuchwy, które wzrasta w przypadku obecno-
ści zmiany zapalnej w zębach w okolicy napromienianej kości.

12. Jak pielęgnować okolice intymne przy naświetlaniach przy raku prostaty?
Okolice intymne znajdują się poza obszarem napromieniania w związku  

z tym nie ma żadnych specjalnych zaleceń związanych z ich pielęgnowaniem.

13. Co robić, żeby złagodzić skutki uboczne naświetlań?
Przede wszystkim należy zgłaszać wszystkie skutki uboczne lekarzowi, 

który zajmuje się napromienianiem. Zalecenia są ściśle związane z lokalizacją 
okolicy napromienianej i ze sposobem leczenia. Szczegółowej, indywidualnej 
porady udzieli lekarz prowadzący radioterapię.

14. Jestem mężczyzną, czy mogę uprawiać seks po radioterapii?
Tak.

15. Mam usunięte jajniki. Po jakim czasie od radioterapii mogę współ-
żyć seksualnie?

Nie znam żadnych ograniczeń czasowych w takim przypadku.

16. Czy mogę używać suszarki, jeśli mam naświetlaną krtań?
Oczywiście, że można!

17. Po jakim czasie od zakończenia radioterapii można się opalać?
Skórę można opalać po całkowitym ustąpieniu odczynu popromiennego, 

tylko nie wiem po co? Przypominam o zagrożeniach innymi nowotworami, 
zwłaszcza skóry. Podczas kąpieli słonecznych należy stosować kremy do opala-
nia z odpowiednio wysokim filtrem przeciwsłonecznym (ang. SPF, sun protec-
tion factor), np. SPF 12 i więcej.

18. Czy można używać dezodorantów i perfum w czasie radioterapii?
Problem używania dezodorantu dotyczy jedynie pacjentów, u których napro-

mieniana jest okolica pachy. Może on powodować dodatkowe podrażnienie skó-
ry i tak poddanej radioterapii. Tak więc generalnie możemy takich kosmetyków 
używać w tych miejscach, które nie są napromieniane.

19. Czy można farbować włosy podczas radioterapii?
Włosy podczas radioterapii wypadają jedynie w okolicy napromienianej i to 

nie zawsze. Jeśli radioterapia dotyczy obszaru innego niż głowa, to oczywiście 
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można farbować włosy. W przypadku napromieniania głowy trzeba się mocno 
zastanowić, czy warto.

20. Czy można pić alkohol w trakcie radioterapii?
Niewskazane jest picie alkoholu w trakcie radioterapii, szczególnie jeśli  

napromieniana jest śluzówka przewodu pokarmowego.

21. Dlaczego podczas radioterapii muszę co tydzień mieć wykonywaną 
morfologię?

Nie zawsze pacjenci muszą wykonywać co tydzień morfologię. Zależy to  
od rodzaju nowotworu, okolicy napromienianej i leczenia współistniejącego.  
Na pewno w przypadku leczenia skojarzonego z chemioterapią należy częściej 
kontrolować wartości morfotyczne krwi.

Hormonoterapia

1. Od trzech lat biorę tamoksyfen (nazwy handlowe: Tamoxifen,  
Nolvadex). Czy ten lek może powodować zaburzenia jelitowe – stan zapalny 
śluzówki, zespół jelita drażliwego?

Tamoxifen w części przypadków może powodować zaburzenia jelitowe,  
ale najczęściej pogłębia już istniejące.

2. Jestem po mastektomii z powodu raka cewkowego. Nie miałam che-
mioterapii. Zastosowano u mnie hormonoterapię. Biorę Zoladex i Tamoxi-
fen. Czy mogę mieć tytanowy implant zęba?

Nie ma przeciwwskazań do założenia implantu w trakcie hormonoterapii. 
W niektórych przypadkach dochodzi jednak do „odrzucenia” implantu, ale  
nie udowodniono bezpośredniego związku tych sytuacji z prowadzonym lecze-
niem, opisanym powyżej. Wskazane byłoby wykonanie przed zabiegiem badań 
krwi (morfologia, czas krzepnięcia) w celu wykluczenia zbyt niskiej liczby 
leukocytów i trombocytów lub wydłużonego czasu krwawienia i krzepnięcia. 
Do rozważenia jest w okresie po implantacji włączenie antybiotyku o szerokim 
spektrum działania.

Odpowiedzi udziela Piotr Hudziec, dr n. med., specjalista onkologii klinicznej,  
kierownik Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej, starszy asystent  
Oddziału Onkologii Klinicznej / Chemioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii 
we Wrocławiu.
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3. Terapię hormonalną stosuję od sierpnia 2011 r. po mastektomii i usu-
nięciu wszystkich węzłów w maju 2011 r. Mam problem ze skutkami stoso-
wania Tamoxifenu i Zoladexu, czyli objawami przedwczesnej menopauzy. 
Mam 38 lat. Jestem też w trakcie przyjmowania herceptyny – 11 podań 
(Trastuzumab – nazwa handlowa: Herceptin). Moje pytanie – czy mogę 
stosować np. Doppelherz Activ-Meno (zawiera m.in. witaminy z grupy B)  
lub inny środek, który złagodzi uderzenia gorąca, nocne pocenie, itp.?

Nie ma przeciwwskazań do stosowania ziołowych środków mających na ce-
lu zmniejszenie dolegliwości związanych z zatrzymaniem miesiączki. Najlepszą 
skuteczność wykazuje u części chorych Bellergot (prod. Herbapol Wrocław).  
Jeżeli chodzi o preparaty wielowitaminowe to należy zwracać uwagę na zawar-
tość w nich witaminy B12.

4. Jestem po mastektomii lewej piersi. Skończyłam szósty cykl che-
mii, obecnie leczę się od roku herceptyną (Herceptin). Biorę Tamoxifen,  
po którym boję się utyć. Czy mogę podjąć jakąś dietę odchudzającą?  
I czy taka dieta nie wpłynie na obniżenie odporności mojego organizmu?

Stosowanie diety w trakcie leczenia onkologicznego jest możliwe, ale pod 
nadzorem dietetyka, a nie reklam preparatów odchudzających zamieszczanych 
w formie artykułów sponsorowanych w prasie głównie kobiecej. Preparaty  
takie oferują radykalną redukcję wagi ciała, w krótkim okresie prowadząc  
głównie do odwodnienia i zaburzenia równowagi w organizmie. Reklamy bazują  
na naiwności – utrata wagi oznacza w ich przypadku często usunięcie pewnej 
ilości wody z organizmu zamiast utraty tkanki tłuszczowej. Jeżeli istnieje po-
trzeba zmniejszenia wagi ciała, to nie może być ona drastyczna i nagła. Czasami 
wystarczy rozmowa z dietetykiem i wykluczenie pewnych składników z diety  
oraz zastąpienie innych.

5. Moje pytanie dotyczy dawek Tamoxifenu przy nadwadze. Pacjentki 
otrzymują po jednej tabletce niezależnie od wagi. Na czym polega blokada 
estrogenów przez Tamoxifen? Czy przy nadwadze, czy też otyłości, ta jedna 
tabletka jest wystarczająca? Jakie badania wykonać, aby mieć pewność,  
że lek jest skuteczny? Istnieje opinia, że u kobiet z nadwagą, czy też otyłych, 
częściej występuje rak piersi oraz wznowy u kobiet wcześniej leczonych  
na raka. Mam 58 lat, 160 cm wysokości ciała, 76 kg wagi ciała, czyli prawie 
kilkanaście kilogramów nadwagi (BMI=29,7).

Działanie Tamoxifenu jest niezależne od wagi chorej. Jest to niesteroidowy 
lek przeciwestrogenowy wykazujący równocześnie aktywność częściowego 
agonisty receptora estrogenowego. Mechanizm działania leku polega głównie 
na blokowaniu wewnątrzkomórkowych receptorów estrogenowych. Hamowa-
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nie powstawania kompleksów estrogen-receptor prowadzi do wtórnego zmniej-
szenia poziomu mitogenów (czynnik inicjujący podział komórki), tj. IGF i TGF, 
które bezpośrednio odpowiadają za stymulację proliferacji wewnątrz komó-
rek nowotworowych. Duży poziom receptorów estrogenowych (ER) w tkance  
nowotworowej zwiększa skuteczność Tamoxifenu. 

Ponadto Tamoxifen działa też przeciwnowotworowo. Hamuje aktywność 
cAMP (cykliczny adenozyno-3’,5’-monofosforan – cykliczny diester kwasu  
fosforowego) zależnego od kalmoduliny (białko modulatorowe – przyłączając 
jony wapnia wpływa na aktywowanie i działanie wielu enzymów i innych bia-
łek), zmniejsza całkowite stężenie IGF-I (insulinopodobny czynnik wzrosto-
wy I) we krwi pacjentek z I stadium raka piersi, a zwiększa stężenie IGF-BP I  
(białko wiążące IGF-I).

Nie ma ewidentnych dowodów na to, że waga może mieć wpływ na roko-
wanie w tej jednostce chorobowej, aczkolwiek u osób otyłych po menopauzie 
można rozważać w niektórych przypadkach włączenie inhibitorów aromatazy 
(kluczowy enzym biosyntezy hormonów steroidowych, pozwala na konwersję 
androgenów w estrogeny) – jest to każdorazowo decyzja indywidualna.

6. Dlaczego podczas przyjmowania Tamoxifenu nie można spożywać  
alkoholu? Moja mama już 2 lata zażywa Tamoxifen, a mimo to zdarza się, 
że czasami pije alkohol wysokoprocentowy w dużej ilości. W jaki sposób 
może to wpłynąć na leczenie?

Alkoholu nie powinno się spożywać w przypadku leczenia praktycznie 
wszystkimi lekami z uwagi na to, że zarówno one jak i alkohol w większości 
są metabolizowane w wątrobie. Tamoxifen jest w niej metabolizowany prak-
tycznie w całości. Alkohol może zwiększyć jego stężenie w surowicy i nasilić 
objawy uboczne. Jednocześnie alkohol uszkadza nieodwracalnie część komórek 
wątrobowych, co dodatkowo powoduje wzrost stężenia leku i jego metabolitów  
w organizmie.

Picie alkoholu może nasilać uszkodzenie wątroby zwiększając tym samym 
objawy uboczne leczenia.

7. Chciałabym zapytać o czas leczenia Zoladexem. Większość pacjentek 
otrzymuje go przez dwa lata, niezależnie od wieku. Czym jest uzasadnio-
ny ten okres i dlaczego nie różnicuje się czasu jego podawania od wieku  
pacjentek?

W części krajów lek podaje się przez 3 lata. W Polsce rejestracja wymusza 
jego stosowanie przez dwa lata w skojarzeniu z Tamoxifenem. Chodzi tu o wy-
wołanie u pacjentek tzw. „odwracalnej menopauzy”. W każdym cyklu owula-
cyjnym pierś przygotowuje się do ciąży i dochodzi w niej do różnego rodzaju 
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rozrostów, co nie jest korzystne. Nie wiadomo bowiem jakie komórki zostaną 
pobudzone dodatkowo.

Za najbardziej niebezpieczny okres po przebytym leczeniu uważa się dwa 
pierwsze lata. Jednocześnie zdawać sobie musimy sprawę z tego, że wykonanie 
kastracji nieodwracalnie przesuwa zegar biologiczny o kilka lat w przód.

Sam mechanizm działania Zoladexu ma polegać na zablokowaniu pojawie-
nia się miesiączki i tylko to jest wyznacznikiem jego skuteczności. Dlatego wiek 
pacjentki dojrzałej płciowo nie ma tu znaczenia.

8. Czy zawsze w hormonozależnym raku piersi stosuje się hormonoterapię?
Z uwagi na ewidentne kliniczne korzyści powinno się stosować hormonote-

rapię jak najczęściej, ale istnieją też przypadki, w których takie leczenie z uwagi 
na współistniejące schorzenia lub też nieakceptowane przez pacjenta objawy 
uboczne nie może być stosowane.

9. Jestem po leczeniu raka piersi. Miałam chemioterapię i radioterapię. 
Obecnie zażywam Tamoxifen. Jestem uczulona na pyłki bylicy. Czy mogę 
się poddać zabiegowi odczulania (iniekcje)? Czy mogę przyjmować doust-
nie preparaty antyalergiczne?

Nie ma przeciwwskazań do takiego leczenia, ale proszę powiadomić o tym 
lekarza onkologa. Musi on wiedzieć, że części objawów, jakie mogą wystąpić, 
nie można łączyć tylko i wyłącznie z Tamoxifenem.

10. Co robić, żeby uniknąć skutków ubocznych hormonoterapii  
(Tamoxifen)?

Każdy z nas reaguje indywidualnie na podawane leki. Jeden nie odczuwa 
żadnego dyskomfortu, drugi ma wszystkie objawy uboczne, dlatego nie ma też 
jednej złotej recepty.

Po pierwsze trzeba zaakceptować konieczność takiego leczenia i mieć  
przekonanie, że mi pomoże.

Po drugie żyć prawie tak, jak dotychczas, tylko trochę lepiej – ograniczyć 
z jedzenia większość rzeczy odpowiedzialnych za szybki przybór masy ciała, 
dobrze sypiać, chodzić na spacery.
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