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WSTĘP
Dostępne badania epidemiologiczne wskazu-

ją, że cukrzyca, zwłaszcza typu 2 jest czynnikiem
ryzyka zapadalności oraz umieralności z powo-
du chorób nowotworowych. Wśród patome-
chanizmów wyróżnia się otyłość, insulino-
oporność, hiperinsulinemię, hiperglikemię,
skłonność do infekcji oraz zakażeń. Wszystkie
z wyżej wymienionych czynników mają również
ogromne znaczenie w procesie leczenia choroby
nowotworowej. Głównym problemem pielę-
gnacyjnym u osób z cukrzycą leczonych promie-
niami jonizującymi z powodu choroby
nowotworowej jest pielęgnacja skóry objętej le-
czeniem oraz monitorowanie występowania
wczesnego odczynu popromiennego. Problemy

skórne częściej występują u osób ze zmiennym,
nieustabilizowanym poziomem glukozy we krwi.
Powodem nadwrażliwości skóry diabetyka są
zmiany naczyniowe, które powodują nadmier-
ną jej suchość, zmniejszone wydzielanie potu,
złuszczanie. Skóra przejawia skłonność do mace-
racji, podrażnień i tworzenia się wysięków. Jest
wrażliwa na zranienia, skaleczenia i otarcia,
bodźce termiczne, czyli wysoką i niską tempera-
turę, promieniowanie słoneczne (UV), substan-
cje chemiczne i zakażenia.

Jednym z objawów ubocznych leczenia cho-
roby nowotworowej promieniami jonizującymi
jest wczesny skórny odczyn popromienny. Skala
nasilenia wczesnych odczynów skórnych po ra-
dioterapii wg European Organization for Rese-

arch and Treatment of Cancer (EORTC) i Radia-
tion Therapy Oncology Group (RTOG) wyróżnia
pięć stopni:
�� sto pień 0 – skó ra bez zmian;
�� sto pień 1 – bla dy lub nie znacz ny ru mień,

złusz cza nie się na su cho, zmniej szo na po tli -
wość skó ry;

�� sto pień 2 – sła by lub ja sny ru mień,,, plam ko -
wa te” złusz cza nie się na wil got no, umiar ko -
wa ny obrzęk;

�� sto pień 3 – zle wa ją ce się złusz cza nie na wil -
got no z wy się kiem, wi docz ny obrzęk;

�� sto pień 4 – owrzo dze nie, krwo tok, mar twi -
ca.
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STRESZ CZE NIE
Wstęp: Głów nym pro ble mem pie lę gna cyj nym u osób z cu krzy cą le czo nych pro mie nia mi jo -
ni zu ją cy mi z po wo du cho ro by no wo two ro wej jest pie lę gna cja skó ry ob ję tej le cze niem oraz
mo ni to ro wa nie wy stę po wa nia wcze sne go od czy nu po pro mien ne go. Cel pra cy: Usta le nie
czę sto ści wy stę po wa nia wcze sne go skór ne go od czy nu po pro mien ne go 0–4 stop nia wg
EORTC/RTOG u pa cjen tów z cu krzy cą le czo nych pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi i pie lę gno wa nych
kre mem ko ją co -ła go dzą cym Ra dio pro tect. Ma te riał i me to da: Ba da nie prze pro wa dzo no
u 19 osób z cu krzy cą i cho ro bą no wo two ro wą, le czo nych ra dy kal nie pro mie nia mi jo ni zu ją -
cy mi w dru gim pół ro czu 2014 ro ku na Od dzia le Ra dio te ra pii II. Wy ni ki: Wśród pa cjen tów ho -
spi ta li zo wa nych na od dzia le, ob ję tych mo ni to rin giem i pie lę gno wa nych pre pa ra tem
Ra dio pro tect, nie od no to wa no wcze sne go skór ne go od czy nu po pro mien ne go 2., 3. i 4. stop -
nia. Wnio ski: Krem ko ją co -ła go dzą cy Ra dio pro tect ko rzyst nie wpły wa na pie lę gna cję skó ry
pa cjen tów z cu krzy cą i cho ro bą no wo two ro wą, le czo nych pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi.

Sło wa klu czo we: opie ka pie lę gniar ska, pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce, od czyn po pro -
mien ny, cu krzy ca, Ra dio pro tect 

ABS TRACT 
Back gro und: Ca re for af fec ted skin and mo ni to ring for ear ly ra dia tion -in du ced skin re -
ac tions con sti tu te ma in chal len ges in the ca se of in di vi du als with dia be tes mel li tus who
ha ve be en sub jec ted to ra dio the ra py due to con co mi tant can cer. Ob jec ti ve: To de ter mi -
ne the in ci den ce of ear ly EORTC/RTOG gra de 0-4 ra dia tion -in du ced re ac tions in pa tients
with dia be tes mel li tus who ha ve be en sub jec ted to ra dio the ra py and tre ated with a so -
othing cre am (Ra dio pro tect). Ma te rial and me thod: The stu dy in c lu ded 19 pa tients with
dia be tes mel li tus and con co mi tant can cer, sub jec ted to ra di cal ra dio the ra py at the 2nd De -
part ment of Ra dio the ra py in the se cond half of 2014. Re sults: No ne of the pa tients who
ha ve be en ho spi ta li zed at the de part ment, mo ni to red and tre ated with Ra dio pro tect de -
ve lo ped an ear ly gra de 2, 3 or 4 skin re ac tion. Conc lu sion: The so othing cre am (Ra dio -
pro tect) exerts a be ne fi cial ef fect on the skin of pa tients with dia be tes mel li tus who ha ve
be en sub jec ted to ra dio the ra py due to con co mi tant can cer.

Key words: nur sing ca re, io ni zing ra dia tion, ra dia tion -in du ced re ac tion, dia be tes mel -
li tus, Ra dio pro tect
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zu ją cy mi ce cho wać po win na umie jęt ność w za -
kre sie róż ni co wa nia zmian skór nych. Ma jąc
na uwa dze ce chy skó ry dia be ty ka (de li kat ność,
wraż li wość, zmniej szo ną po tli wość) na le ży wni -
kli wie ją ob ser wo wać, aby roz po znać zmia ny
świad czą ce o po ja wie niu się wcze sne go skór ne -
go od czy nu po pro mien ne go. Po mi mo pie lę gna -
cji skó ry zgod nie z wy tycz ny mi stan dar du mo że
do cho dzić do przej ścio we go na si le nia ist nie ją -
cych zmian skór nych lub wy stą pie nia wcze sne go
skór ne go od czy nu po pro mien ne go. Pie lę gna cja
skó ry utrud nio na jest rów nież u osób oty łych,
gdzie do cho dzi do sty ka nia się dwóch po -
wierzch ni ze so bą są sia du ją cych. 

Nie zwy kle waż na w tym okre sie jest rów nież
kon tro la po zio mu glu ko zy we krwi oraz za pew -
nie nie wła ści we go od ży wia nia, gdyż pod czas
sto so wa nia te ra pii pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi
i na sku tek ko niecz no ści wpro wa dze nia le cze -
nia wspo ma ga ją ce go mo że do cho dzić do za -
bu rzeń me ta bo licz nych. Aby osią gnąć jak
naj lep sze wy ni ki pie lę gna cji, na le ży dą żyć do
peł nej współ pra cy z pa cjen tem po przez re ali -
za cję za pla no wa nych dzia łań z za kre su edu ka -
cji i usta no wie nie pa cjen ta part ne rem w pro ce -
sie pie lę gna cji.

CEL PRA CY
Usta le nie czę sto ści wy stę po wa nia wcze sne go

skór ne go od czy nu po pro mien ne go 0–4 stop nia
wg EORTC/RTOG u pa cjen tów z cu krzy cą le czo -
nych pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi i pie lę gno wa -
nych kre mem ko ją co -ła go dzą cym Ra dio pro tect.

MA TE RIAŁ I ME TO DA
Mo ni to rin giem ob ję to 19 pa cjen tów z cu -

krzy cą i cho ro bą no wo two ro wą, za kwa li fi ko -
wa nych do ra dio te ra pii ra dy kal nej, pod da wa-
nych le cze niu pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi na
pod sta wie in dy wi du al ne go pla nu le cze nia oraz
in dy wi du al ne go pla nu opie ki pie lę gniar skiej
opra co wa ne go na pod sta wie de fi cy tu w za kre -
sie sa mo opie ki. U żad ne go pa cjen ta nie ob ser -
wo wa no zmian skór nych w ob sza rze pla no -
wa ne go le cze nia przed je go roz po czę ciem. Ze
wzglę du na współ ist nie nie cu krzy cy zwró co no
rów nież uwa gę na stan od ży wie nia cho rych.

W gru pie ba da nych stwier dzo no, iż tyl ko dwie
oso by ma ją pra wi dło wy wskaź nik BMI, co mo że
utrud niać pie lę gna cję skó ry w ob sza rze na pro -
mie nia nym. W trak cie te ra pii, po cząw szy od
pierw szej frak cji, skó ra ob ję ta le cze niem pod da -
wa na by ła my ciu (prysz nic), bez sto so wa nia hi -
gie nicz nych środ ków my ją cych, i de li kat ne mu
osu sza niu. Jed no cze śnie w dniu roz po czę cia le -
cze nia pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi za czę to sto so -
wać na nią krem Ra dio pro tect w ilo ści 4–5
apli ka cji bar dzo cien kiej war stwy wchła nia ją cej
się w cza sie nie dłuż szym niż 10 mi nut. Pa cjen -
ci, u któ rych stwier dzo no de fi cyt w za kre sie sa -
mo opie ki, by li pie lę gno wa ni przez per so nel
pie lę gniar ski. Po zo sta li cho rzy po prze pro wa dze -
niu prak tycz nej na uki pie lę gna cji skó ry sa mo -
dziel nie po dej mo wa li dzia ła nia pie lę gna cyj ne.
Wcze sny skór ny od czyn po pro mien ny mo ni to -
ro wa ny był w opar ciu o wy stan da ry zo wa ne na -
rzę dzie, ja kim jest kar ta mo ni to ro wa nia
wcze sne go skór ne go od czy nu po pro mien ne go,
któ ra zo sta ła opra co wa na na pod sta wie wcze -
śniej szych do świad czeń i jest czę ścią skła do wą
stan dar du opie ki pie lę gniar skiej.

Pie lę gniar ka każ de go dnia mo ni to ro wa ła stan
skó ry ob ję tej le cze niem w za kre sie wcze sne go
skór ne go od czy nu po pro mien ne go. 

WY NI KI 
Na pod sta wie zgro ma dzo nych da nych stwier -

dzo no, że u 16 cho rych z cu krzy cą, pod da nych
le cze niu pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi i ob ję tych za -
bie ga mi pie lę gna cyj ny mi z uży ciem kre mu Ra -
dio pro tect (84,2%), nie wy stą pił wcze sny skór ny
od czyn po pro mien ny, na to miast u 3 (15,8%) za -
re je stro wa no wcze sny skór ny od czyn po pro -
mien ny 1. stop nia. U żad ne go pa cjen ta nie
od no to wa no wcze sne go od czy nu skór ne -
go 2., 3. i 4. stop nia. Ana li zę wy ni ków uwzględ -
nia ją cą ob szar cia ła, któ ry zo stał ob ję ty
le cze niem pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi, przed sta -
wio no w ta be li 1. Na pod sta wie przed sta wio -
nych da nych mo że my stwier dzić, iż ob szar cia ła
ob ję ty le cze niem ma wpływ na wy stę po wa nie
wcze sne go skór ne go od czy nu po pro mien ne go.
Na le ży zwró cić uwa gę, iż u 50% osób ob ję tych
le cze niem w oko li cy gło wy i szyi wy stą pił wcze -

sny skór ny od czyn 1 stop nia, na to miast u 100%
pa cjen tów le czo nych w ob sza rze klat ki pier sio -
wej nie za re je stro wa no wcze sne go skór ne go
od czy nu po pro mien ne go od 1 do 4 w ska li
EORTC/RTOG. W ce lu przy go to wa nia i wdro że -
nia in dy wi du al ne go pla nu opie ki w za kre sie 
pro fi lak ty ki za cho wań zdro wot nych i pie lę gna -
cyj nych u pa cjen tów ob ję tych mo ni to rin giem
w dniu roz po czę cia le cze nia ob li czo no wskaź nik
BMI (ang. bo dy mass in dex). Nie pra wi dło wy
wskaź nik ma sy cia ła stwier dzo no u 17 z nich
(89,5%), przy czym u 8 (42,1%) nad wa gę, a u 9
(47,4%) oty łość. Tyl ko u 2 osób, co sta no -
wi 10,5% gru py ba daw czej za re je stro wa no pra -
wi dło wy wskaź nik BMI. 

WNIO SKI
Prze bieg pro ce su pie lę gna cji skó ry u pa cjen -

tów z cu krzy cą le czo nych pro mie nia mi jo ni zu -
ją cy mi prze bie gał zgod nie z przy go to wa nym
pla nem. Po dej mo wa ne dzia ła nia pie lę gna cyj -
ne w opar ciu o zin dy wi du ali zo wa ny plan opie -
ki po zwo li ły na uzy ska nie po zy tyw nych wy ni-
ków tzn. u 84,2% pa cjen tów nie wy stą pił
wcze sny skór ny od czyn po pro mien ny wg ska -
li EORTC/RTOG., a 1 stop nia u 15,8%. Nie po -
ko ją cy jest fakt, iż w gru pie ba daw czej
zi den ty fi ko wa no 89,5% osób z nie pra wi dło -
wym wskaź ni kiem BMI (nad wa ga i oty łość), co
mia ło wpływ na zwięk sze nie czę sto tli wo ści
kon tro li po włok skór nych w ob sza rze ob ję tym
le cze niem pro mie nia mi jo ni zu ją cy mi.

Ta be la 1. Częstość występowania wczesnego
skórnego odczynu popromiennego w zależności
od obszaru ciała objętego leczeniem

Ob szar cia ła ob ję ty 
le cze niem

Licz ba osób z wcze snym
skór nym od czy nem 
po pro mien nym

0˚ 1˚

Gło wa i szy ja 2 2

Klat ka pier sio wa 7 0

Ja ma brzusz na 7 1

Ra zem 16 3

Praca powstała przy udziale firmy Aurea Pharma.
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