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W le cze niu no wo two rów zło śli wych za sto so wa nie ma ją chi rur gia,
che mio te ra pia i ra dio te ra pia. Po mi mo ogrom ne go po stę pu tech nik ra -
dio te ra pii po pro mien ne za pa le nie skó ry, bę dą ce efek tem dzia ła nia pro -
mie nio wa nia jo ni zu ją ce go na skó rę, jest na dal waż nym pro ble mem
pa cjen tów, le ka rzy on ko lo gów oraz per so ne lu spra wu ją ce go opie kę
nad cho rym w trak cie ra dio te ra pii. Pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce po wo -
du je za bu rze nia rów no wa gi mię dzy pro ce sem utra ty ko mó rek war -
stwy ro go wa cie ją cej a doj rze wa niem i róż ni co wa niem ko mó rek
ma cie rzy stych war stwy pod staw nej na skór ka [1]. Wraz ze wzro stem
daw ki cał ko wi tej moż li wo ści od bu do wy tkan ki pra wi dło wej sta ją się
ogra ni czo ne. Na stę pu je uszko dze nie ko mó rek śród błon ka na czyń,
zmniej sze nie licz by ko mó rek Lan ger han sa i uwol nie nie wie lu cy to kin
pro za pal nych [2].

RRaa  ddiioo  ttee  rraa  ppiięę  ddzziiee  llii  mmyy  nnaa::  
�� Ra dy kal ną – ma ją cą za za da nie wy le cze nie cho re go sa mo dziel ną

ra dio te ra pią lub w sko ja rze niu z in ny mi me to da mi. Le cze nie to ma
za sto so wa nie w te ra pii chło nia ków nie ziar ni czych, chło nia ka Hod -
ki na (ziar ni ca zło śli wa), na sie nia ków ją dra, siat ków cza ka za rod ko -
we go, ner wia ka za rod ko we go, ra ków gło wy i szyi, no wo two rów
gi ne ko lo gicz nych, ra ków gru czo łu kro ko we go, mię sa ków tka nek
mięk kich. 

�� Pa lia tyw ną – ma głów nie na ce lu po pra wę ja ko ści ży cia u cho rych
z za awan so wa ną cho ro bą no wo two ro wą. Wy ka zu je dzia ła nie prze -

ciw bó lo we, zmniej sza ją ce krwa wie nie (no wo two ry pę che rza mo czo -
we go, od byt ni cy, płu ca, pier si), zmniej sza ją ce ob ja wy uci sku rdze nia
krę go we go, zmniej sza ją ce owrzo dze nia eg zo fi tycz ne w no wo two -
rach pier si, kro cza, skó ry, od bar cze nie ze spo łu ży ły głów nej gór nej,
ła go dze nie ob ja wów w prze rzu tach do ośrod ko we go ukła du ner -
wo we go (OUN) i ko ści.

Ogrom ny po stęp tech ni ki i sto so wa nie no wo cze snych apa ra tów do ra -
dio te ra pii no wo two rów oraz za sto so wa nie no wo cze snych tech nik
w ra dio te ra pii ta kich jak IMRT (in ten syw na mo du la cja daw ki) i VMAT
(ob ję to ścio wa te ra pia łu ko wa) zmniej szy ły znacz nie ilość i sto pień ob -
ja wów ubocz nych tej te ra pii. Pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce jest po wo -
dem czę stych po pro mien nych za pa leń skó ry, zwłasz cza w oko li cach
no wo two rów kro cza, pier si, gło wy i szyi. 

Waż nym kli nicz nym pro ble mem ra dio te ra pii jest tok sycz ne uszko -
dze nie skó ry. Za le ży ono od: tech ni ki ra dio te ra pii, ro dza ju ener gii i cał -
ko wi tej daw ki pro mie nio wa nia, cza su trwa nia na pro mie nia nia, mo cy
daw ki, licz by i wiel ko ści da wek frak cyj nych, wraż li wo ści ko mó rek na -
pro mie nia nych, stę że nia tle nu w na pro mie nia nych tkan kach i stop nia
ich na wod nie nia [3], oraz od cech in dy wi du al nych pa cjen ta, ta kich jak
wiek, typ skó ry, cho ro by prze wle kłe (cu krzy ca, nie wy dol ność ne rek),
nie do ży wie nie cho re go, spo ży wa nie al ko ho lu, pa le nie pa pie ro sów, ge -
ne tycz ne pre dys po zy cje [4, 5].

Bez po śred nim wy ni kiem dzia ła nia pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go na
skó rę mo gą być róż no rod ne zmia ny skór ne, któ re ze wzglę du na czas
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ich ujaw nie nia w sto sun ku do cza su na pro mie nia nia dzie li się na od -
czy ny po pro mien ne wcze sne i póź ne. Pierw sze ob ja wy ze spo łu po pro -
mien ne go mo gą się już po ja wić po kil ku dniach na świe tla nia,
po wo du jąc za czer wie nie nie skó ry i ślu zó wek w miej scu le cze nia,
w prze bie gu dal sze go le cze nia mo gą po ja wiać się ta kie do le gli wo ści
jak złusz cze nie na skór ka lub na błon ka, ból, pie cze nie i od czu cie ścią -
ga nia, ogrom ny dys kom fort co pro wa dzi do po gor sze nie ja ko ści ży cia.
Więk szy od czyn po pro mien ny wy stą pi też w miej scach, gdzie sty ka ją
się dwie po wierzch nie skó ry (kro cze, pa chy i pierś) i tam, gdzie na skó -
rek jest cien ki (kro cze, twarz, pa cha). W tych miej scach na si le nie od -
czy nu jest wy ni kiem me cha nicz ne go tar cia po wierzch ni o sie bie oraz
nad mier nej po tli wo ści.

Od 2.–3. ty go dnia ra dio te ra pii po ja wia się ru mień i złusz cza nie na -
skór ka na su cho, na stęp nie złusz cza nie na skór ka na mo kro (mo gą po -
ja wić się pę che rzy ki wy peł nio ne tre ścią su ro wi czą – pły nem), nie kie dy
po ja wia się wy sięk. Do oce ny stop nia na si le nia od czy nu po pro mien ne -
go naj czę ściej sto su je się ska lę według Na tio nal Can cer In sti tu te –
Com mon Ter mi no lo gy Cri te ria for Ad ver se Events.

Od czy ny na skó rze są jed nym z naj częst szych po wi kłań w trak cie jak
i po le cze niu pro mie nio wa niem jo ni zu ją cym. Dba jąc o skó rę moż na
w znacz ny spo sób ogra ni czyć jej po draż nie nia. Waż na jest od po wied -
nia odzież – po win na być luź na i prze wiew na, naj le piej wy ko na -
na z włó kien na tu ral nych (len, 100% ba weł na). Je że li jest to moż li we,
na le ży sta rać się, aby skó ra w miej scu na świe tla nia mia ła sta ły do stęp
do świe że go po wie trza. Nie wol no przy le piać pla strów opa trun ko -
wych lub lecz ni czych – roz grze wa ją cych bądź prze ciw bó lo wych.

Na le ży trak to wać skó rę bar dzo de li kat nie: nie dra pać, nie na ra żać na
eks tre mal ne tem pe ra tu ry – go rą ce ką pie le i opa la nie są prze ciw wska -
za ne. Uży wać jak naj mniej ko sme ty ków na ob szar na pro mie nia ny.

My cie skó ry na pro mie nia nej let nią wo dą i ła god ny mi my dła mi jest
ak tu al nie za le ca ne u wszyst kich pa cjen tów bę dą cych w trak cie ra dio -
te ra pii. Zgod nie z wy tycz ny mi Sup por ti ve Ca re Gu ide li nes Gro up z Ka -
na dy skó ra po win na być my ta sa mą wo dą, bądź też wo dą z do dat kiem

de li kat ne go my dła o obo jęt nym pH, nie per fu mo wa ne go, nie za wie ra -
ją ce go la no li ny [6]. My dła za pa cho we, kre my, dez odo ran ty itp. mo gą
po wo do wać zwięk sze nie od czy nu po pro mien ne go skó ry. Je że li trze ba
się go lić, na le ży uży wać ma szyn ki elek trycz nej, któ ra nie wy ma ga sto -
so wa nia pian ki oraz po wo du je mniej sze po draż nie nia.

Aby uła twić skó rze od no wę i przy spie szyć pro ce sy na praw cze, nie -
zwy kle waż na jest jej sta ran na pie lę gna cja, naj le piej przy uży ciu spe cja -
li stycz nych ko sme ty ków opra co wa nych spe cjal nie dla skó ry pod da nej
ra dio te ra pii. Kre mem po sia da ją cym wła ści wo ści na wil ża ją ce, na tłusz -
cza ją ce, ochron ne i ła go dzą ce od czyn po pro mien ny jest krem ko ją co -
-ła go dzą cy RRAA  DDIIOO  PPRROO  TTEECCTT.. Za wie ra m.in.: na tu ral ne bio fla wo no idy –
sy li bi nę, re swe ra trol, pan te nol, oli wę z oli wek, skwa len, gli ce ry nę.

Ostat nie la ta to po szu ki wa nie sub stan cji, któ re po ma ga ły by w wal ce
z od czy nem po pro mien nym skó ry. Wśród ro ślin, któ re mo gą po ten cjal -
nie za wie rać w swo im skła dzie ta kie sub stan cje, znaj du ją się m.in.:
Ostro pest pla mi sty (ang. ma ry thi stle; łac. Si ly bum Ma ria num) oraz Rdest
ja poń ski (ang. ja pa ne se kno twe ed; łac. Po ly go num cu spi da tum).

Ostro pest pla mi sty to ga tu nek ro śli ny na le żą cy do ro dzi ny astro wa -
tych. Po cho dzi z ob sza ru śród ziem no mor skie go: Eu ro pa Po łu dnio wa,
Egipt, Izra el, Tur cja. W Pol sce po zy ski wa ny jest z upraw, wy stę pu je
rów nież w sta nie na tu ral nym. 

Sy li bi na jest jed nym z dwóch naj waż niej szych skład ni ków ak tyw -
nych w kre mie RRAA  DDIIOO  PPRROO  TTEECCTT, na le ży do gru py fla wo no li gna nów wy -
stę pu ją cy w na sio nach Ostro pe stu pla mi ste go (Si ly bum ma ria num).
Sy li bi na wy ka zu je dzia ła nie an ty he pa to tok sycz ne, blo ku je dzia ła nie my -

Ta be la 1. Na si le nie dzia łań nie po żą da nych w prze bie gu po pro mien ne go 
za pa le nia skó ry we dług Na tio nal Can cer In sti tu te – Com mon Ter mi no lo gy 
Cri te ria for Ad ver se Events (wer sja 3)

Działanie niepożądane Wysypka, zapalenie skóry 
po napromienianiu

1 stopień Słaby rumień lub suche złuszczanie się

2 stopień Rumień o nasileniu umiarkowanym do silnego;
plamiste wilgotne złuszczanie się, zwykle
ograniczone do fałdów i zagięć skóry,
umiarkowanie nasilony obrzęk

3 stopień Wilgotne złuszczanie się w lokalizacji innej niż
fałdy i zagięcia skóry, krwawienie wywołane
przez niewielki uraz lub otarcie

4 stopień Martwica skóry lub owrzodzenie przechodzące
przez całą grubość skóry; samoistne krwawienie
z zajętego obszaru

5 stopień Zgon
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ko tok syn mu cho mo ra sro mot ni ko we go uszka dza ją cych wą tro bę:
α-ama ni ty ny, fal lo idy ny, a tak że czte ro chlor ku wę gla, ete ru, pa ra ce ta mo -
lu, pi ra mi do nu, an ty pi ry ny, eta no lu i chlo ro for mu. Uszczel nia bło ny ko -
mór ko we wą tro by, utrud nia jąc prze ni ka nie tych sub stan cji. Za po bie ga
mar sko ści i zwłók nie niu wą tro by, ne rek i ser ca. Wy ka zu je tak że dzia ła nie
prze ciw za pal ne i prze ciw u tle nia ją ce, chro ni przed wol ny mi rod ni ka mi.
Sy li bi na jest skład ni kiem o naj więk szej ak tyw no ści bio lo gicz nej. Sto so -
wa ne do tych czas pre pa ra ty na wet przy wy ko rzy sta niu du żych da wek le -
ku, cha rak te ry zu ją się do brą to le ran cją i bra kiem istot nych dzia łań
nie po żą da nych [2].

Sy li bi na chro ni skó rę przed no wo two ra mi na dwa spo so by – za po bie -
ga uszko dze niom DNA oraz nisz czy już uszko dzo ne ko mór ki. Za bi ja ko -
mór ki no wo two ro we po wsta łe wsku tek nad mier nej eks po zy cji na
pro mie nio wa nie UVA i chro ni przed szko dli wym dzia ła niem pro mie nio -
wa nia UVB – in for mu ją na ukow cy z Uni wer sy te tu Ko lo ra do. In for ma cję
po da je pi smo Pho to che mi stry and Pho to bio lo gy. Sy li bum ma ria num
extract (z za war to ścią 80% syli bin w kre mie RRAA  DDIIOO  PPRROO  TTEECCTT) za wie ra
bio fla wo no idy, któ re: wy wie ra ją uszczel nia ją cy i wzmac nia ją cy wpływ
na ścia ny na czyń ka pi lar nych, po przez ha mo wa nie ak tyw no ści hia lu ro -
ni da zy, dzię ki cze mu mo gą być wy ko rzy sty wa ne ja ko środ ki za po bie ga -
ją ce krwa wie niom, wy bro czy nom, ży la kom a tak że miaż dży cy. Dzia ła ją
prze ciw bak te ryj nie i prze ciw wi ru so wo; wy ka zu ją dzia ła nie bak te rio sta -
tycz ne w sto sun ku do bak te rii gram -do dat nich i gram -ujem nych. Ha mu -
ją agre ga cję pły tek krwi. Wy stę pu ją ce czę ścio wo w bło nie ko mór ko wej
jak i po za nią fla wo no idy mo gą „zmia tać” wol ne rod ni ki dzia ła ją ce
na ko mór kę z ze wnątrz jak i od we wnątrz. Fla wo no idy roz pusz czo ne we
frak cji li pi do wej bło ny ko mór ko wej mo gą ją za bez pie czać przed utle nia -
niem i zwięk szać ak tyw ność wi ta mi ny E spo wal nia jąc utle nia nie LDL.
Uczest ni czą w utrzy ma niu in te gral no ści ścian na czyń krwio no śnych i ich
od por no ści me cha nicz nej. Po śród tak wie lu moż li wo ści od dzia ły wa nia
fla wo no idów na pro ce sy bio lo gicz ne w ży wych ko mór kach naj waż niej -
sze wy da ją się ich wła ści wo ści prze ciw u tle nia ją ce.

Dru gą z ro ślin, któ ra wzbu dzi ła wiel kie za in te re so wa nie na ukow ców
jest Rdest ja poń ski zwa ny ina czej Rde stow cem ostro koń czy stym (Rey -
no utria ja po ni ca). Su row cem zie lar skim jest kłą cze – Rhi zo ma Rey no -
utriae ja po ni cae (syn. Rhi zo ma Po ly go ni cu spi da ti). Za wie ra sub stan cje
czyn ne: re swe ra trol, fla wo no idy, związ ki an tra chi no no we i naf to chi no -

no we, fe no lo kwa sy, fe no le, kwa sy, fi to ste ro le, chry zo fa nol, garb ni ki
i ku ma ry now ce. Rdest ja poń ski, za wie ra ją cy re swe ra trol był uży wa ny
już od daw na przez le ka rzy w me dy cy nie Da le kie go Wscho du w le cze -
niu sta nów za pal nych skó ry, i ha mo wa niu pro ce sów za pal nych.

Re sve ra trol (trans -3,5,4'-tri hy dro xy stil be ne) jest to fi to alek sy na, czy li
czyn nik an ty bio tycz ny (fi ton cyd) znaj du ją cy się w ukła dzie od por no -
ścio wym ro śli ny. Fi ton cy dy (2-me tho xy -6-ace tyl -7-me thyl -ju glon) za -
war te w rde ście ja poń skim wy ka zu ją więk sze dzia ła nie prze ciw-
bak te ryj ne i prze ciw grzy bi cze do wie lu stoso wa nych w lecz nic twie syn -
te tycz nych an ty bio ty ków. Dzia ła nisz czą co na pa to gen ny, któ re wtar -
gnę ły do ro śli ny. W or ga ni zmie czło wie ka wy ka zu je tak że du żą
ak tyw ność bio lo gicz ną. Jest an ty ok sy dan tem, za po bie ga po wsta wa niu
wol nych rod ni ków i nad tlen ków. Dzia ła prze ciw no wo two ro wo. Wy ka -
zu je wła ści wo ści prze ciw za pal ne. Za po bie ga zmia nom zwy rod nie nio -
wym tkan ki na błon ko wej i łącz nej na czyń krwio no śnych. Jest jed nym
ze skład ni ków ak tyw nych w kre mie RRAA  DDIIOO  PPRROO  TTEECCTT. Ha mu je po dzia ły
ko mó rek no wo two ro wych i prze rzu ty no wo two rów. Dzia ła jąc an ty -
mu ta gen nie, „wy mia ta jąc” wol ne rod ni ki i nad tlen ki wy ka zu je do dat -
ko wy wpływ prze ciw no wo two ro wy (pro fi lak ty ka).

Wy ciąg z rde stu ja poń skie go nisz czy mię dzy in ny mi: Pro pio ni bac te -
rium ac nes, Esche ri chia co li, Sta phy lo coc cus au reus, Pseu do mo nas
aeru gi no sa, Can di da al bi cans, Cryp to coc cus, Lep to spi ra, Mo ra xel la.
Ha mu je wy dzie la nie ło ju, ak ty wi zu je i prze dłu ża ży cie ko mó rek, przy -
spie sza re ge ne ra cję tka nek, go je nie ran. Ma dzia ła nie sil nie ścią ga ją ce,
prze ciw za pal ne, prze ciw go rącz ko we, prze ciw o brzę ko we, prze ciw wy -
się ko we, prze ciw bak te ryj ne, prze ciw grzy bi cze, prze ciw wi ru so we, prze -
ciw pier wot nia ko we, prze ciw roz to czo we, przy śpie sza go je nie ran
na bło nach ślu zo wych i skó rze, dzia ła prze ciw bó lo wo, przy śpie sza le -
cze nie wrzo dów, wy raź nie ha mu je re ak cje au to im mu no lo gicz ne. 

Od kil ku lat jest za le ca ny i sto so wa ny z po wo dze niem przez le ka rzy
ra dio te ra peu tów u pa cjen tów w trak cie ra dio te ra pii – je dy ny opa ten -
to wa ny, pol ski krem RRAA  DDIIOO  PPRROO  TTEECCTT. Krem koi i ła go dzi po draż nie nia
skó ry wy wo ła ne pro mie nio wa niem jo ni zu ją cym. Zmniej sza uczu cie go -
rą ca i pie cze nia, ła go dzi za czer wie nie nia skó ry. Sku tecz nie na tłusz cza,
na wad nia i pie lę gnu je skó rę, któ ra sta je się ela stycz na, jędr na i gład -
ka. Wspo ma ga funk cje ochron ne skó ry.
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