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Oddaję w Państwa ręce kolejny w tym roku numer czasopisma „Onkolog – Terapia i Komunikacja”, który jest poświęcony bardzo ciekawemu i jakże ważnemu zagadnieniu, jakim jest chirurgia rekonstrukcyjna.
Nowotwór, który może rozwijać się z każdej tkanki i niejednokrotnie nacieka ważne dla funkcjonowania chorego
struktury, zmusza chirurga do wykonania bardzo okaleczającego zabiegu w celu ratowania życia. Fakt ten wpływa negatywnie nie tylko na
jakość życia pacjenta, ale również upośledza jego codzienne funkcjonowanie.
Bardzo często powoduje to uczucie wykluczenia zarówno z pracy zawodowej
jak i z życia społecznego, w tym zaburza życie towarzyskie.
Współczesna onkologia w całym swoim zakresie zadaje nie tylko pytanie „co robić żeby skutecznie leczyć?”, ale również „co robić żeby jakość życia po leczeniu była lepsza?”. Właśnie na te pytania staramy się odpowiedzieć w bieżącym
numerze Onkologa.
W przeprowadzonych wywiadach nasi Koledzy, którzy specjalizują sie w chirurgii
rekonstrukcyjnej, przybliżają nam najnowsze osiągnięcia i możliwości chirurgii,
dzięki którym poprawiają samopoczucie, a tym samym komfort życia chorych.
Dowiadujemy się również jak ważnym elementem poprawy jakości życia pacjentów jest fizjoterapia i rehabilitacja logopedyczna.
W naszym cyklu „Lekarz z pasją” poznamy siłę tańca, jako terapii nie tylko ruchem, ale i muzyką.
Mam nadzieję, ze „Onkolog” spełnia Państwa oczekiwania. Z niecierpliwością
czekam na Państwa komentarze i sugestie tematów, które powinny zostać omówione w kolejnych numerach.
.
.
Z pozdrowieniami
Dorota Kiprian
Redaktor Naczelna

Dorota Kiprian
– przewodnicząca Rady
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Kawecki
prof. dr hab. n. med.
Piotr Rutkowski
prof. nadzw. n. med.
Ewa Sierko
prof. nadzw. n. med.
Iwona Ługowska
doc. dr hab. n. med.
Witold Kycler
dr n. med.
Joanna Czuwara
dr n. med.
Agnieszka Dyzmann-Sroka
dr rehab.
Hanna Tchórzewska-Korba

Redaktor Naczelna
dr n. med. Dorota Kiprian

SPIS TREŚCI

Wydawca:

4 B ona diagnosis, bona curatio – rozmowa ze specjalistą

TERAPIA

ortopedii i traumatologii narządu ruchu, dr. n. med Bartłomiejem Szostakowskim

12 Rekonstrukcje u pacjentów z nowotworami głowy i szyi

MCA BIS
Sp. z o.o.
ul. Saska 62/3
03-914 Warszawa
Reklama:
tel. 501 706 908
Skład:
Joanna Białecka
Zdjęcie na okładce:
Michał Prokurat

– rozmowa z chirurgiem szczękowo-twarzowym, dr. Karolem Dominiakiem

17 Chirurgia rekonstrukcyjna w leczeniu raka piersi
M

CA

– rozmowa z chirurgiem-onkologiem, dr. n. med. Piotrem Gierejem

22 Z naczenie fizjoterapii po zabiegach rekonstrukcyjnych

REHABILITACJA

– rozmowa z dr Hanną Tchórzewską-Korbą

24 L ogopedia jako integralny element zespołu rehabilitacyjnego
– rozmowa z mgr Martą Owczarczyk

30 L ekarz z pasją – rozmowa z patomorfolożką,
dr n. med. Moniką Durzyńską

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

ROZMOWA Z…

Bona diagnosis,
bona curatio
Rozmowa z dr. n. med Bartłomiejem Szostakowskim, specjalistą ortopedii i traumatologii
narządu ruchu, z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowego
Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Jakiego typu nowotwory pan leczy?
W Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości
i Czerniaków, kierowanej przez prof. dr. hab. n.
med. Piotra Rutkowskiego, pracuję od 2017 roku.
Zajmuję się leczeniem mięsaków, czyli pierwotnych
nowotworów złośliwych kości i tkanek miękkich.
Nowotwory te są pochodzenia mezenchymalnego,
więc mogą tworzyć się praktycznie w każdej lokalizacji anatomicznej. Występują niezwykle rzadko,
stanowiąc tym samym duże wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne. W przypadku mięsaków tkanek
miękkich ich odsetek nie przekracza 1% ogółu występujących nowotworów, a w przypadku mięsaków kości – tylko 0,2% wszystkich nowotworów
złośliwych. Około 40% pierwotnych nowotworów
kości u osób dorosłych stanowią chrzęstniakomięsaki, 30% to kostniakomięsaki, następnie struniaki,
które występują głównie w lokalizacji krzyżowo-guzicznej, a potem mięsaki Ewinga, których odsetek
wynosi około 8%. Oczywiście, jako ortopedzie, najbliżej mi do narządu ruchu, więc siłą rzeczy skupiam się na leczeniu mięsaków w lokalizacjach
anatomicznych, związanych z narządem ruchu.

jemy preparaty – możemy poprawić błędy popełnione na początku ścieżki diagnostycznej.
Jakie są objawy nowotworów tkanek miękkich
i kości?
Problem polega właśnie na tym, że są bardzo niespecyficzne. Zwykle są bagatelizowane przez samego pacjenta i lekarzy, z którymi ma on do czynienia na początku ścieżki diagnostycznej. Oczywiście
najmądrzejsi są zawsze ci, którzy są na jej końcu,
mając do dyspozycji wszystkie wcześniejsze badania i wyniki, bądź ci, którzy pracują na co dzień z takimi chorobami. W przypadku mięsaków kości choroba we wczesnym stadium zwykle ogranicza się
wyłącznie do kości, dlatego też nie ma komponenty miękkotkankowej widocznej np. w badaniu USG,
które w Polsce bardzo często służy jako badanie
pierwszego rzutu w przypadku diagnozowania dolegliwości bólowych narządu ruchu.
Tymczasem badaniem podstawowym zawsze powinno być konwencjonalne zdjęcie rentgenowskie.
Dlatego, że jeżeli problem dotyczy samej kości,
to trudno jest cokolwiek zdiagnozować za pomocą ultrasonografu, bo po prostu czasami nie widać zmian. Zanim więc pacjent zostanie prawidłowo zdiagnozowany, mija niepotrzebnie dużo czasu.
To z kolei doprowadza do bardzo dużego stopnia
zaawansowania miejscowego nowotworu, a w skrajnych przypadkach nawet do wystąpienia przerzutów.

Dlaczego tak trudno jest rozpoznać te nowotwory?
Ze względu na to, że występują bardzo rzadko, wielu lekarzy specjalistów oraz lekarzy POZ w ciągu
całej swojej kariery może nie spotkać żadnego pacjenta, który choruje na taki nowotwór. Dlatego też
wiedza i sposób diagnostyki nie są rozpowszechnione. W efekcie pacjenci często trafiają do nas
z bardzo zaawansowanymi postaciami mięsaków,
albo z błędnymi rozpoznaniami. Kluczem do trafnego rozpoznania jest bardzo dobra ocena histopatologiczna (łącznie z technikami molekularnymi).
W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie mamy najlepszych histopatologów w kraju, jeśli chodzi o diagnostykę mięsaków kości i tkanek
miękkich. To jest czynnik, który w zdecydowany
sposób pomaga nam właściwie leczyć pacjentów.
Jesteśmy w stanie ich szybko zdiagnozować i czasami – w wątpliwych przypadkach, kiedy konsultu-
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Jak powinna przebiegać prawidłowa
diagnostyka nowotworów kości?
Jak wspomniałem, podstawowym badaniem powinien być rentgenogram (RTG) w dwóch projekcjach. Jeżeli na RTG nie widać nic podejrzanego,
diagnostykę należy rozszerzać. Badanie ultrasonograficzne jest fantastyczne, jeśli chodzi o nowotwory tkanek miękkich i wyznacza kierunek dalszej diagnostyki. Jednak w przypadku nowotworów kości,
szczególnie w przypadku długotrwałych dolegliwości o nieustalonej etiologii i bez urazu, bezwzględnie trzeba wykonać RTG.
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ży po I trymestrze, nawet bez zachowania ochrony
radiologicznej (osłona brzucha), nie jest szkodliwa
dla płodu. Według American College of Radiology
żadne pojedyncze badanie RTG nie ma wystarczającej dawki promieniowania zagrażającej rozwijającemu się płodowi.
Należy też pamiętać, że pacjent, który chorował
na jeden nowotwór, może mieć drugi. To, że ktoś
chorował na nowotwór piersi, nie oznacza, że nie
może zachorować na mięsaka. Kolejna sprawa –
bardzo wiele zmian jest wykrywanych przypadkowo. Pacjent diagnozuje dolegliwości bólowe stawu
barkowego, które są związane ze zmianami zwyrodnieniowymi, a przypadkowo dochodzi do zdiagnozowania chrzęstniakomięsaka, który znajduje
się w przynasadzie kości ramiennej. Lekarz musi
być na to wyczulony.

Często diagnozuje się zmiany śródkostne będące w rzeczywistości przerzutami raka do kości.
W wielu przypadkach tak zdiagnozowane ognisko
przerzutowe jest w rzeczywistości pierwszą diagnozą choroby nowotworowej, o której pacjent nie miał
pojęcia, i nie są to odosobnione przypadki.
Należy pamiętać, że nie zawsze też jest tak, że
pojedyncza zmiana w kości jest przerzutem, który ma swój punkt wyjścia w piersi, nerce, tarczycy,
prostacie czy w płucu, czy też jest jednym z nowotworów hematologicznych – szpiczakiem lub chłoniakiem. Może to być nowotwór pierwotny kości.
Ponadto nie należy zapominać, że nawet u osoby
po 60. czy 70. roku życia taka niespecyficzna pojedyncza zmiana lityczna w kości może być jednak zmianą pierwotną, mięsakiem kości, i podlega dalszej diagnostyce oraz leczeniu. Oczywiście
nie oczekujemy od lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, żeby zlecali pełną diagnostykę, bo to
bardzo często niepotrzebnie wydłuża czas rozpoznania. Chodzi jednak o sprawne działanie. Jeżeli pacjent ma dolegliwości bólowe o nieustalonej
etiologii, wykonamy RTG i na tym badaniu nic nie
widać, nie może to uśpić naszej czujności. Powinno
nas skłonić, aby skierować pacjenta dalej do specjalisty – w przypadku kości do ortopedy, a w przypadku tkanek miękkich do chirurga onkologa, który
w razie potrzeby pokieruje pacjenta dalej.
Tor diagnostyczny po stwierdzeniu w RTG zmiany o morfologii charakterystycznej dla złośliwej
zmiany pierwotnej kości powinien zostać pilnie poszerzony o rezonans magnetyczny z kontrastem.
W przypadku przeciwwskazań do rezonansu lub
długiego okresu oczekiwania, mogącego wpłynąć
na tempo dalszej diagnostyki, można wykonać badanie tomografii komputerowej (TK) z kontrastem.
Jeżeli po poszerzeniu diagnostyki obrazowej o rezonans lub TK uzyskujemy potwierdzenie procesu
rozrostowego, należy wysłać pacjenta do ośrodka
specjalizującego się w leczeniu nowotworów kości,
gdzie zostanie wykonana biopsja i w razie potwierdzenia nowotworu wdrożone dalsze leczenie.
Nie należy się też bać diagnostyki u kobiet w ciąży. Oczywiście nie wolno zapominać o pierwszym
trymestrze, kiedy możliwe badania są dość ograniczone, ale należy pamiętać, że kobiety w ciąży
też chorują na nowotwory pierwotne tkanek miękkich i kości. Niespecyficzne, długotrwałe dolegliwości bólowe bez historii urazu czy niespecyficzne
zmiany miękkotkankowe o nieustalonej etiologii powinny skłonić lekarza do poszerzenia diagnostyki
o badania obrazowe, począwszy od USG, poprzez
zwykły RTG, a na rezonansie magnetycznym kończąc. Wbrew ogólnemu przeświadczeniu jednorazowa ekspozycja w badaniu RTG u kobiety w cią-

Czy wyżej wymienione błędy sprawiają,
że późniejsze leczenie jest utrudnione?
Tak. Niestety zdarza się, że lekarze sądząc, że mają do czynienia z przerzutem do kości, podejmują
decyzję o jego stabilizacji operacyjnej bądź nawet
resekcji bez wykonywania wcześniejszej biopsji,
a nawet bez rozszerzania diagnostyki. Zwykle prowadzi to do katastrofalnych następstw.
A jak to wygląda w przypadku nowotworów
tkanek miękkich?
W przypadku mięsaków tkanek miękkich, których
jest dużo więcej zarówno procentowo, jak i w odniesieniu do ich typów histologicznych, leczenie jest
troszkę bardziej różnorodne niż w przypadku mięsaków kości. Dotyczy to stosowanych chemioterapeutyków, jak i indywidualizacji leczenia. Do dyspozycji,
poza chirurgią, mamy jeszcze chemioterapię i radioterapię, którą możemy stosować nawet przed właściwym leczeniem chirurgicznym, albo po nim.
Około 15 lat temu w Wielkiej Brytanii zapoczątkowano akcję, w której do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej były wysyłane piłki golfowe z napisem
„czy to jest mięsak?”. Piłka do golfa o średnicy około 42 mm miała uczulić lekarzy, aby wdrażać dalszą
diagnostykę w przypadku zmian miękkotkankowych
położonych podpowięziowo i większych niż 5 cm,
czyli mniej więcej tej wielkości co piłka do golfa. Miało to zapobiec praktykowaniu tzw. whoops surgery,
czyli wycinaniu zmian bez wcześniejszej diagnostyki obrazowej i histopatologicznej. Niestety nadal i na
świecie, i w Polsce przypadki usuwania głęboko położonych zmian miękkotkankowych bez wcześniejszej diagnostyki mają miejsce. Tymczasem tylko
dobra diagnostyka (oparta na biopsji gruboigłowej
i badaniu obrazowym) przed wdrożeniem leczenia
prowadzi do sukcesu, czyli wyleczenia pacjenta.
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Przejdźmy do rekonstrukcji – jakie są jej
rodzaje w przypadku nowotworów kości?
Przy rekonstrukcjach, które wykonujemy w mięsakach kości, z pomocą przychodzą nam endoprotezy modularne, które umożliwiają rekonstrukcję
większej części kości wraz z sąsiadującym stawem.
Długość endoprotezy dobierana jest śródoperacyjnie w zależności od potrzeby. Działa to podobnie jak w klockach lego. Z odpowiednich modułów
możemy po skręceniu uzyskać wymaganą długość
odpowiadającą ubytkowi kości, który powstał po
resekcji nowotworu.
Możemy zrekonstruować nawet całą kość z sąsiadującymi stawami, np. wymienić całą kość udową,
która jest zaatakowana przez mięsaka, wymieniając
jednocześnie staw biodrowy i staw kolanowy lub całą
kość ramienną. Bardzo dużym wyzwaniem są mięsaki, które lokalizują się w obrębie miednicy. Leczenie
ich jest bardzo okaleczające, bo anatomiczna specyfika miednicy umożliwia wzrost mięsaka przez długi czas zwykle bez żadnych objawów lub z objawami
bardzo niecharakterystycznymi, które mogą imitować
bóle zwyrodnieniowe. Dlatego często w momencie
diagnozy miednica jest już tak znacząco zniszczona, że operacja wymaga resekcji bardzo znaczącego fragmentu miednicy, zaburzającego jej ciągłość
i obejmującego staw biodrowy lub nawet całą połowę miednicy od stawu krzyżowo-biodrowego, aż po
spojenie łonowe. Taki ubytek możemy próbować rekonstruować przy użyciu endoprotezy wykonywanej
na wymiar w technologii 3D. Są to tzw. implanty custom-made, drukowane w technologii laserowego
druku 3D z proszku tytanowego na podstawie projektu stworzonego na bazie badania tomokomputerowego. Mówimy wtedy o tzw. hemipelwektomiach wewnętrznych, czyli leczeniu oszczędzającym. Niestety
rekonstrukcja endoprotezą nie zawsze jest możliwa
ze względu na zaawansowanie miejscowe, bądź zajęcie pęczków naczyniowo-nerwowych. Wtedy trzeba
uciekać się do bardzo okaleczających zabiegów, jakimi są hemipelwektomie zewnętrzne, czyli usunięcie
połowy miednicy z kończyną dolną.
Oczywiście nawet w przypadku leczenia oszczędzającego, jakim są hemipelwektomie wewnętrzne
z wykorzystaniem endoprotezy 3D, nadal są to zabiegi bardzo obciążające i związane z potężnym ryzykiem powikłań.

Możemy wykonać fantastyczny zabieg, wyciąć
radykalnie mięsaka z dużym fragmentem miednicy. Jednak całość dalszego leczenia zmarnuje nam
infekcja okołoprotezowa, która u pacjenta onkologicznego na chemioterapii może przybrać fatalną
w skutkach postać septyczną, wikłając w znaczący sposób dalsze leczenie onkologiczne i stawiając
pod znakiem zapytania jego sukces.
Infekcje okołoprotezowe przy tak dużych rekonstrukcjach są olbrzymim zagrożeniem. Trzeba pamiętać, że to nie są zwykłe endoprotezy, podobne
do tych, które wszczepiamy w przypadku resekcji
zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego czy
kolanowego. To są olbrzymie rekonstrukcje. Dlatego podczas zabiegu dochodzi do dużej, długotrwałej ekspozycji tkanek, a pacjent jest bardziej
podatny na infekcję okołoprotezową, która pomimo fantastycznie wykonanego zabiegu i tak może
wymusić amputację kończyny.
Kiedyś leczenie chyba głównie polegało
na amputacji?
Tak. Jeszcze 25–30 lat temu większość pacjentów,
zamiast leczeniu oszczędzającemu, czyli tzw. limb
sparing surgery, poddawana była amputacji, zwykle radykalnej, czyli kończyna była odejmowana
cała, albo w większej części.
Czy obecnie amputacje są wyjątkiem?
Są zdecydowanie rzadsze, ale nie jest też tak,
że wszystkie nowotwory pierwotne kości jesteśmy w stanie zrekonstruować endoprotezami. Jak
wspomniałem, czasami mięsaki, z którymi pacjenci
trafiają do nas, do Narodowego Instytutu Onkologii, są tak zaawansowane miejscowo, że uniemożliwiają leczenie oszczędzające. Wtedy jesteśmy
zmuszeni podjąć decyzję o amputacji kończyny.
Trzeba też jednak pamiętać, że w obecnych czasach protezy zewnętrzne są coraz doskonalsze.
W związku z tym czasami, np. w przypadku mięsaka, który znajduje się na podudziu albo w dystalnej części kończyny, decyzja o skomplikowanym
leczeniu oszczędzającym z wykorzystaniem endoprotezy okazuje się niewspółmierna do zysków.
Czasem pacjent pomimo zrekonstruowanego ubytku nie funkcjonuje dobrze. Kończyna nie jest w pełni sprawna ze względu na tkanki miękkie, które też
zostały poświęcone przy takiej resekcji. Niekiedy
okazuje się więc, iż pacjenci funkcjonują dużo lepiej po amputacji i zaopatrzeniu w nowoczesną endoprotezę niż po leczeniu oszczędzającym. Szczególnie dotyczy to młodych osób.

Jakiego rodzaju to mogą być powikłania?
Ze względu na odporność pacjenta obniżoną cytostatykami czynnikiem bardzo destabilizującym dalsze leczenie są infekcje. Rozmiar samego zabiegu,
duża utrata krwi oraz długotrwała ekspozycja śródoperacyjna tkanek znacząco zwiększają ryzyko infekcji okołoprotezowych.
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Czy w technice 3D można wydrukować każdy
fragment kości?
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W klinice mamy fantastycznych onkologów, którzy
pomagają nam w podawaniu leczenia uwapniającego, co jest dla nas, chirurgów, bardzo dużym komfortem. Niestety, pomimo że lek jest także dostępny
w innych ośrodkach, taka współpraca nie zawsze
dochodzi tam do skutku, co kończy się zwykle zaniechaniem leczenia już na starcie. W wielu przypadkach onkolodzy pracują w innych jednostkach
i brak jest komunikacji pomiędzy ortopedą a onkologiem. My tu mamy wszystkich na miejscu, co jest
niebywałym komfortem. Oprócz tego mamy świetnych patomorfologów, radiologów i radioterapeutów, dlatego możemy zaplanować i wdrożyć leczenie pacjenta w sposób praktycznie idealny.

Praktycznie tak, ale nie zawsze jest to potrzebne.
Podstawowe resekcje, które wykonujemy na potrzeby leczenia mięsaków kości, dotyczą najczęściej
dystalnej części kości udowej, proksymalnej części kości piszczelowej, proksymalnej części kości
udowej i proksymalnej części kości ramiennej. To są
najczęstsze lokalizacje mięsaków i dlatego te rekonstrukcję zaopatrujemy endoprotezami modularnymi dostępnymi w każdej chwili. Jeśli chodzi o druk
3D, to w Narodowym Instytucie Onkologii wykorzystujemy go w rekonstrukcjach rzadszych, np. kości
przedramienia, ręki, stawu skokowego i miednicy. Te
rekonstrukcje, ze względu na ich nietypową lokalizację, wymagają implantów dedykowanych.
W naszej klinice, oprócz mięsaków, leczymy też
guzy olbrzymiokomórkowe. Jest to choroba złośliwa, miejscowo powodująca destrukcję kości,
a że najczęściej lokalizuje się w obrębie przynasad
współtworzących duże stawy, np. staw kolanowy,
i zwykle występuje u ludzi młodych, to niestety, pomimo że nie nosi cech złośliwej choroby nowotworowej, jest chorobą okaleczającą. Wymaga szybkości w diagnozie i leczeniu, gdyż czasami nawet
tydzień opóźnienia w diagnostyce może mieć duży
wpływ na efekty dalszego leczenia.
Myślę, że warto zaznaczyć, że nasza klinika jest
pionierem i liderem leczenia uwapniającego z wykorzystaniem denosumabu w przypadku guzów
olbrzymiokomórkowych. Lek ten, mówiąc najprościej, nie leczy samej choroby, ale usypia osteoblastyczną aktywność guza, która jest odpowiedzialna
za destrukcję kości.
Leczenie uwapniające w znaczący sposób ułatwia chirurgiczne leczenie miejscowe pod postacią
wyłyżeczkowania i cementoplastyki zaawansowanych guzów olbrzymiokomorkowych. Bez leczenia uwapniającego wielokrotnie kwalifikowałyby
się one wyłącznie do pełnej resekcji stawu i rekonstrukcji protezą, co w przypadku osoby dwudziesto
– czy trzydziestoletniej nie jest dobrym rozwiązaniem. Co ważne, jest to leczenie w ogóle nieobciążające dla pacjenta. Już po 3, 4 dawkach obserwujemy ustąpienie dolegliwości bólowych, które
zwykle są najczęstszym z objawów.
Gdy guzy są a priori granicznie resekcyjne, mamy
możliwość podania 6–8 dawek takiego preparatu
podskórnie, co trwa zwykle 4–5 miesięcy. Umożliwia uwapnienie kości na tyle, aby można było wykonać zabieg wyłyżeczkowania i cementoplastyki,
czyli wypełnienia loży po guzie cementem kostnym. Taka rekonstrukcja umożliwia w pełni normalne funkcjonowanie w kilka tygodni po zabiegu.

Skąd są pobierane tkanki miękkie w przypadku
dużych ubytków powstałych wskutek resekcji?
Staramy się wykorzystać to, co zostaje, aby pokryć
powstały po resekcji ubytek. Czasami wymaga to
nie lada gimnastyki, a czasami po prostu wiemy,
że ubytku nie uda się pokryć, i musimy pobrać wolny przeszczep skóry bądź wykorzystać przesunięty płat skórno-mięśniowy. Czasami takie zabiegi
odbywają się jednoetapowo, a czasami wymagają dwóch lub więcej etapów odsuniętych w czasie
o wiele tygodni.
W przypadku resekcji mięsaków kości nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której po resekcji
kości z otaczającym marginesem tkanek miękkich
i zaimplantowaniu endoprotezy nie będzie tkanek
do jej pokrycia. Taka sytuacja może zaważyć na
decyzji o wyborze leczenia pomiędzy leczeniem
oszczędzającym a amputacją.
Dlatego bardzo ważne jest, aby biopsje były wykonywane przez lekarzy, którzy albo pracują w tej
samej jednostce i mogą skonsultować je z lekarzami później wykonującymi resekcję, albo przez
samego lekarza, który wykona resekcję. Zaplanowanie kanału po biopsji jest bardzo ważne z tego
względu, że niezaplanowana, albo źle zaplanowana biopsja w bardzo znaczący sposób wikła czasami leczenie operacyjne.
Czy to jest standard?
Niestety nie. Często biopsje są wykonywane poza ośrodkiem docelowym albo są przeprowadzane
przypadkowo. Wtedy kanały po biopsji niestety znajdują się w takich miejscach, które albo uniemożliwiają radykalną resekcję, albo radykalna resekcja
z wycięciem kanału biopsyjnego pozostawia tak
znaczące szkody, że rekonstrukcja jest niemożliwa.
Bardzo problematyczne jest też leczenie złamań patologicznych, które w ośrodkach niezajmujących się
leczeniem nowotworów postrzegane są jako zmiany
przerzutowe spowodowane rakami. Wtedy złamanie

Czy to leczenie wkrótce będzie dostępne
w innych ośrodkach?
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wznowy. Niekiedy rekonstrukcja nie jest również
potrzebna w przypadku, gdy usuwamy część kości miednicy, np. talerza kości biodrowej lub kość,
która nie pełni funkcji podporowej, jak kość strzałkowa czy łopatka.

patologiczne oceniane jest przez lekarza jako złamanie patologiczne spowodowane przez przerzut.
Dochodzi do zaopatrzenia operacyjnego złamania
patologicznego, czy to gwoździem śródszpikowym,
czy to płytą, a to doprowadza do katastrofalnych
konsekwencji. Po pierwsze, po złamaniu patologicznym komórki nowotworu pierwotnego zostają rozsiane lokalnie. Po drugie, czasami, jeżeli dochodzi
do założenia gwoździa śródszpikowego, nowotwór
zostaje przeciągnięty przez całą kość.

Czy leczenie oszczędzające jest obecnie
standardem?
Tak. Oczywiście jeszcze raz podkreślę: jeżeli mamy bardzo masywne naciekanie tkanek miękkich,
pęczków nerwowo-naczyniowych albo pacjent jest
w ogólnie złym stanie lub był niewłaściwie leczony,
zanim trafił do Narodowego Instytutu Onkologii, albo przeszedł już jakieś leczenie operacyjne, wtedy
okazuje się, że amputacja może być jedynym możliwym rozwiązaniem. Na szczęście odsetek takich
przypadków zwykle nie przekracza 10%.

Czy wtedy najczęściej dochodzi do amputacji?
Tak i czasami jest to amputacja całej kończyny poprzez wyłuszczenie ze stawu. Oczywiście bywa tak,
że mamy możliwość resekcji całej kości i rekonstrukcji z wykorzystaniem systemów modularnych.
W ogóle złamanie patologiczne, spowodowane
przez nowotwór pierwotny, już na starcie powoduje
wiele komplikacji i niestety jest to czynnik rokowniczy, który nie gwarantuje sukcesu w leczeniu.

Jak pacjenci znoszą informację o konieczności
leczenia okaleczającego?
Nie są to proste rozmowy, ale lekarze mogą liczyć
na wsparcie psychoonkologów. Każdy pacjent
jeszcze przed zabiegiem, czy to dużej resekcji z rekonstrukcją endoprotezą, czy amputacji, jak również po zabiegu objęty jest opieką psychoonkologa. Trzeba pamiętać, że dobre i skuteczne leczenie
to praca zespołowa – począwszy od diagnostyki
radiologicznej, poprzez diagnostykę histopatologiczną, leczenie onkologiczne, chemioterapeutyczne, radioterapeutyczne, po leczenie chirurgiczne,
ale też opiekę psychoonkologa i fizykoterapeuty.
Nie można też pominąć fantastycznej opieki pielęgniarskiej, która w znaczący sposób poprawia
jakość leczenia, a nam, chirurgom bardzo często
ułatwia proces opieki pooperacyjnej.

Czy są sytuacje, w których pacjent
nie może być zakwalifikowany
do leczenia chirurgicznego?
Tak. Często taka sytuacja dotyczy chorych z miejscowo zaawansowanymi mięsakami Ewinga albo
z niektórymi struniakami. Problem ten dotyczy też
pacjentów z mięsakami Ewinga w lokalizacji osiowej czy miednicy zajmującymi jej bardzo znaczącą
część i naciekającymi sąsiednie kości, czyli poza
kością biodrową naciekającymi np. kość krzyżową.
W takich przypadkach chorym możemy zaproponować leczenie radioterapeutyczne. Pacjent dostaje
wtedy maksymalną dawkę radioterapii. Na szczęście mięsak Ewinga jest nowotworem radiowrażliwym, więc w miarę dobrze reaguje na radioterapię.

Jak leczenie nowotworów kości i tkanek
miękkich zmieniło się przez ostatnie lata?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeszcze 45
lat temu w standardzie nie było leczenia neoadjuwantowego, czyli chemioterapii przedoperacyjnej.
Wtedy odsetek zgonów w mięsakach kości przekraczał ponad 80%. Leczenie chirurgiczne w większości przypadków sprowadzało się do wykonania
amputacji. Z założenia więc wyniki długoletniego
przeżycia były słabe. Wprowadzenie terapii neoadjuwantowej zmniejszyło odsetek zgonów i poprawiło wyniki leczenia. Wydłużył się czas przeżycia
chorych na mięsaki kości oraz kościopochodne i to
w znaczący sposób zrewolucjonizowało leczenie.
Natomiast około 35 lat temu do standardu leczenia zostało wprowadzone leczenie oszczędzające.
Oczywiście oprócz leczenia endoprotezoplastykami rekonstrukcyjnymi stosujemy też rekonstrukcje
biologiczne.

Czy są nowotwory kości, które nie odpowiadają
na radioterapię?
Tak. Przykładem jest mięsak kościopochodny. W jego przypadku skupiamy się na leczeniu chemioterapią i na chirurgii.
Kiedy rekonstrukcja może być zbędna?
W przypadku nowotworów o niskim stopniu zaawansowania, jak np. w chrzęstniakomięsakach
G1. Wtedy choroba dotyczy wyłącznie kości i możemy ją leczyć poprzez resekcję R1. Możemy wyłyżeczkować mięsaka i wypełnić ubytek np. cementem kostnym. Warto podkreślić, że w przypadku
niskiego zaawansowania choroby nowotworowej
nie ma potrzeby usuwania kości czy resekowania całego stawu, a potem rekonstrukcji ubytków.
Jest to bardzo powszechne podejście zrozumiałe o tyle, że nowotwory te mają niską zdolność do
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Skąd pobierane są tkanki?
W przypadku młodego pacjenta z nowotworem kości, który możemy wyciąć bez znaczącego poświęcenia tkanek miękkich otaczających tę kość, możemy zaproponować rekonstrukcję biologiczną,
przy wykorzystaniu przeszczepu uszypułowanego,
czyli unaczynionego fragmentu kości strzałkowej.
Jesteśmy w stanie takie zabiegi wykonywać dzięki uprzejmości kolegów z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi i ich doświadczeniu rekonstrukcyjnemu.
Możemy również wykonać rekonstrukcje, wykorzystując transport kostny na aparacie llizarowa. Tutaj
z pomocą przychodzi nam zespół rekonstrukcyjny
z Kliniki Ortopedii przy ulicy Lindleya, w Warszawie, z którym współpracujemy i który pomaga nam
w rekonstrukcjach po resekcji czasami nawet
20–25-centymetrowych fragmentów trzonów kości.
Dotyczy to szczególnie podudzia, gdzie możemy
dokonać transportu kostnego na aparacie llizarowa, czyli pierścieniowym stabilizatorze zewnętrznym. Transport kości przebiega w obrębie trzonu,
a dodatkowo następuje transfer kości strzałkowej
w miejsce ubytku. To zajmuje wiele miesięcy, ale pacjent ma szansę na zachowanie własnej kończyny,
mimo że dochodzi do znaczącego poresekcyjnego ubytku. W historii kliniki mamy pacjentów, którzy
z sukcesem zostali wyleczeni właśnie w ten sposób. Mamy też pacjentów po rekonstrukcji opartej
na przeszczepie uszypułowanym kości strzałkowej.
To też jest swego rodzaju standard w leczeniu ubytków, szczególnie na kończynie górnej. Zatem nie
każdy mięsak jest rekonstruowany endoprotezą.
Trzeba pamiętać, że są różne techniki rekonstrukcyjne, umożliwiające odtworzenie czy to ciągłości
kości, czy nawet okolic przynasadowych. Możemy
też czasami wyresekować kość bez jej rekonstrukcji, tak jak się dzieje np. w przypadku nowotworów
łopatki, czy bliższej części kości strzałkowej albo
nawet trzonów kości strzałkowej. W takim przypadku możemy wyciąć trzon kości strzałkowej w znaczącej części, bez rekonstrukcji, ze względu na
uwarunkowania anatomiczne.

W przypadku rekonstrukcji po resekcji mięsaków
tkanek miękkich najczęstszym powikłaniem są zaburzenia gojenia i infekcje miejsca pooperacyjnego. Często dochodzi do martwicy tkanek oraz zaburzeń unaczynienia przeszczepów oraz wgajania
przesuniętych płatów.
Po rekonstrukcjach kostnych, oprócz wspomnianych wcześniej infekcji okołoprotezowych, może dojść do uszkodzenia samej endoprotezy. Jest
to element mechaniczny, więc podlega zużyciu.
Rzadko zdarzają się nawet złamania samych implantów. W przypadku długo funkcjonujących endoprotez może dojść do tzw. aseptycznego obluzowania endoprotezy. Proszę pamiętać, że niektóre
endoprotezy były zakładane nawet ponad 20 lat
temu. Pacjenci do dzisiaj świetnie z nimi funkcjonują, ale czasem dochodzi do obluzowań aseptycznych, czyli spowodowanych produktami zużycia, a nie bakteriami. W endoprotezie, szczególnie
w okolicy stawu kolanowego, przy rekonstrukcji tego stawu odtwarzamy powierzchnię kości udowej
i kości piszczelowej, a między tymi powierzchniami znajduje się tzw. wkładka z polietylenu, która
jest separatorem odtwarzającym powierzchnię stawową. Wkładka umożliwia ślizg, ale jak wszystko
z czasem podlega zużyciu. Mikrodrobiny polietylenu wchodzą pomiędzy kość a endoprotezę zakotwiczoną w kości, powodując miejscowy stan zapalny a w konsekwencji ubytki tkanki kostnej wokół
trzpienia protezy. Dochodzi do obluzowania, co
zwykle wymaga zabiegu rewizyjnego i wymiany na
nowy implant.
Nawet po wielu latach od zabiegu może dojść
do krwiopochodnych infekcji okołoprotezowych
spowodowanych zakażeniami układu moczowego
czy próchnicą. Gdy bakterie osiądą na endoprotezie, wytwarzają biofilm, który jest bardzo trudny
do zwalczenia samymi antybiotykami. Endoproteza jest martwym, nieunaczynionym elementem,
w związku z czym nie może tam nastąpić penetracja antybiotyków. Bardzo często takie leczenie kończy się rewizją endoprotezy i jej wymianą. To są zawsze bardzo przykre sytuacje, bo leczenie rewizji
nie zawsze przynosi sukces. Czasami wielokrotne
rewizje mogą prowadzić do amputacji.

Kiedy dokonano pierwszych rekonstrukcji
z użyciem implantów?
Już pod koniec XIX wieku były podejmowane pierwsze próby. Na początku XX wieku nastąpił szerszy
rozwój, a ubytki były odtwarzane przy wykorzystaniu kości słoniowej. Pierwszych tego typu zabiegów
w rekonstrukcjach nowotworowych dokonał profesor König, stając się prekursorem dzisiejszych rekonstrukcji opartych na druku 3D.

Czy rekonstrukcje są przeprowadzane
we wszystkich ośrodkach, w których leczy się
nowotwory kości i tkanek miękkich?
Trzeba powiedzieć, że coraz więcej ośrodków ortopedycznych zakłada endoprotezy modularne
w leczeniu nowotworów przerzutowych. W Polsce
jest kilka ośrodków, które specjalizują się w leczeniu nowotworów pierwotnych kości. To są ośrodki w Lublinie, Szczecinie, w Piekarach Śląskich
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kostnych w obrębie miednicy niż endoprotezy 3D.
Były podejmowane próby uzupełniania tych ubytków, czy to allograftami, czy uzupełniania ich polimerowymi kompozytami. Obecnie drukowane protezy tytanowe 3D są jedynym standardem, który się
sprawdza pomimo wysokiej ceny i długiego czasu produkcji. Myślę, że następnym etapem będzie
eksploracja tkankowego druku 3D i rekonstrukcje oparte na endoprotezach wykonanych z tkanki kostnej wydrukowanej w tej technologii na bazie
tkanki kostnej pacjenta.

i w Brzozowie na Podkarpaciu. Te ośrodki, poza odpowiednią bazą diagnostyczną, dysponują
wykwalifikowaną kadrą umiejącą w specjalistyczny sposób dokonać rekonstrukcji kostnych. Jeśli
chodzi o leczenie mięsaków tkanek miękkich, jest
to niestety trudniejszy temat, dlatego nie każdy
ośrodek leczący kości jest w stanie zajmować się
leczeniem i rekonstrukcjami w mięsakach tkanek
miękkich. Nie zawsze dysponują odpowiednią bazą w postaci chemioterapii czy radioterapii, dlatego zwykle pacjenci wymagający takiego leczenia
przekazywani są do naszej kliniki.
Jak wspomniałem wcześniej, kluczem do dobrego leczenia pacjentów chorych na mięsaki jest wyspecjalizowany współpracujący zespół. Histopatologia wsparta przez radiologię pozwala nam na
szczegółową diagnozę pacjenta. Oczywiście wykonanie takiej biopsji nie byłoby możliwe bez chirurgów. Późniejsze leczenie chirurgiczne też wymaga sprawnego i doświadczonego zespołu, ale to
wszystko dzieje się na podstawie wcześniejszego,
zgodnego z protokołami leczenia chemioterapeutycznego czy radioterapeutycznego.

Czy rozwój technologii dotyczy też protez
zewnętrznych?
Zdecydowanie. Cały czas rozwija się koncepcja
endoprotez bionicznych, szczególnie po amputacjach w obrębie kończyny górnej. Paradoksalnie motorem napędzającym te zmiany były konflikty zbrojne, które miały miejsce w ostatnich 20
latach w Iraku czy Afganistanie. Armia amerykańska i brytyjska zainwestowały olbrzymie pieniądze
w rekonstrukcje bioniczne u żołnierzy, którzy stracili kończyny. To jest też ratunek dla pacjentów, którzy nie mają szans na leczenie oszczędzające kończyn. Problem ten dotyczy też zaawansowanych
miejscowo mięsaków. W obrębie kończyny górnej,
ze względu na anatomię, mamy ograniczone pole do działania i niestety leczenie zaawansowanych
miejscowo nowotworów zwykle kończy się amputacjami. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość, szczególnie w przypadku osób młodych i w przypadku
kończyny dominującej, staramy się rekonstruować
ubytki, ale są to bardzo ciężkie przypadki.
Postęp technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich trzydziestu latach w dziedzinie zaprotezowania zewnętrznego, jest niesamowity. Nowoczesne
stopy metali, włókno węglowe, silikon i elektronika
sterowana aplikacją z telefonu komórkowego powodują, że pacjent, który jeszcze 30 lat temu skazany był na wózek inwalidzki albo na niewydolny
chód z pomocą dwóch kul łokciowych, dzisiaj może funkcjonować w pełni normalnie, jeździć samochodem i chodzić na spacery, a o jego kalectwie
świadczy czasami tylko widoczny spod ubrania
element protezy.
Trzeba też niestety powiedzieć, że ostatnimi czasy, ze względu na COVID-19, diagnostyka zmian
nowotworowych była bardzo opóźniona. W związku z tym dużo większy niż zwykle odsetek pacjentów, którzy trafili do nas w ostatnich 2 latach, wymagał, ze względu na zaawansowanie miejscowe,
leczenia okaleczającego. Świadomość, że pacjent
może mieć nowoczesną protezę, która ułatwi mu
powrót do normalnego funkcjonowania, bardzo
nam wtedy pomaga.

W jakim kierunku leczenie będzie się rozwijało?
Oczywiście mam też na myśli rekonstrukcję.
Prowadzone są szeroko zakrojone badania związane z leczeniem systemowym chrzęstniakomięsaków. To jest stale eksploatowany kierunek. Jak
wspomniałem, chrzęstniakomięsaki nie są leczone na razie chemioterapią, bo takiego skutecznego
leczenia nie ma. Potrzebujemy też doskonalszego
i bardziej nowoczesnego leczenia w kostniakomięsakach.
Ponadto dopóki nie doprowadzimy do możliwości odtworzenia ubytków tkanek miękkich, który
czasami jest problematyczny przy dużych resekcjach, leczenie chirurgiczne będzie się opierało na
rekonstrukcjach kostnych. Myślę, że biologia tkankowa to jest następny etap. Na pewno w przyszłości nastąpi renesans rekonstrukcji biologicznych.
Takie rekonstrukcje mają sens szczególnie w przypadku pacjentów młodych, bo rzeczywiście dają im
szansę na powrót do pełnej funkcjonalności. Myślę też, że po tym pierwszym, olbrzymim zachwycie
związanym ze stosowaniem rekonstrukcji opartej
na implantach 3D dojdzie do ograniczenia stosowania tej metody. Powodem są pewne mankamenty, przede wszystkim wysoka cena produktu i długi czasem jego wytwarzania, który wynosi od 6 do
10 tygodni. To czasami w znaczący sposób może
opóźniać leczenie, co jest szczególnie niepożądane w przypadku wyjściowo zaawansowanych miejscowo nowotworów. Oczywiście na chwilę obecną nie mamy lepszej metody rekonstrukcji ubytków
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Rekonstrukcje u pacjentów
z nowotworami głowy i szyi
Rozmowa z dr. Karolem Dominiakiem, chirurgiem szczękowo-twarzowym,
z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
W jakich przypadkach nowotworów głowy
i szyi niezbędna jest rekonstrukcja?
Rekonstrukcja, jako uzupełnienie tkanek usuniętych razem z nowotworem, jest potrzebna w każdym przypadku, kiedy takie nowotwory usuwamy.
Sposób rekonstrukcji zależy od lokalizacji i wielkości ubytku po resekcji. W przypadku gdy usuwamy niewielkie zmiany, wystarczą płaty lokalne
przesunięte z sąsiedztwa, natomiast w przypadku dużych ubytków często potrzebne są wolne płaty, czyli rekonstrukcje mikronaczyniowe.
W ramach działalności Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi w przeważającej części zajmujemy się
nowotworami jamy ustnej. Najczęściej operujemy
nowotwory języka oraz dna jamy ustnej. W związku z tym, że w jamie ustnej nawet niewielkie nowotwory wiążą się z dużą resekcją i rozległym ubytkiem tkanek, w znacznej części przypadków do
zaopatrzenia takiego ubytku potrzebne są wolne
płaty mikronaczyniowe.

są możliwe do zastosowania, w miarę możliwości staramy się wybrać metody prostsze, które nie
będą się wiązały z tak długą operacją. Na szczęście nie są to bardzo częste przypadki.
Największą przeszkodą jest wobec tego czas
operacji?
Oceniając ryzyko powikłań okołooperacyjnych, bierzemy pod uwagę różne czynniki, między innymi
wiek, obecność chorób ogólnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, POCHP, oraz rodzaj
operacji, który jest bezpośrednio związany z przewidywanym czasem jej trwania i rozległością. Trzeba pamiętać, że podczas operacji, w której do rekonstrukcji ubytku poresekcyjnego wykorzystujemy
wolny płat mikronaczyniowy, mamy dwa pola operacyjne. Jedno pole operacyjne jest w obrębie głowy
i szyi, gdzie jeden zespół wykonuje część resekcyjną. Drugie pole operacyjne znajduje się w miejscu,
z którego pobierany jest płat mikronaczyniowy –
może to być przedramię, podudzie, udo – to zależy,
do jakiej operacji chory został zakwalifikowany.

Czy każdy pacjent z nowotworem głowy i szyi
leczony chirurgicznie jest kwalifikowany
do rekonstrukcji? Jak przebiega kwalifikacja?
Jak wspomniałem, każde wycięcie nowotworu wraz z marginesem tkanek otaczających musi się wiązać z odtworzeniem ciągłości powłok
ciała. Każdy pacjent kwalifikowany do operacji
w znieczuleniu ogólnym w Klinice Nowotworów
Głowy i Szyi ma wykonywane podstawowe badania laboratoryjne, przechodzi konsultację anestezjologiczną. Oblicza się dla niego także ryzyko powikłań okołooperacyjnych. Mając wszystkie
powyższe informacje, zespół lekarzy kliniki podejmuje decyzję co do dalszego postępowania.
W przypadkach, w których rozległa operacja onkologiczna, połączona z rekonstrukcją wolnym
płatem mikronaczyniowym, niesie zbyt duże ryzyko okołooperacyjne, a inne metody leczenia nie
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Czy rekonstrukcje wykonywane są jednoczasowo z wycięciem nowotworu?
Tak. Tego typu operacje w naszym oddziale wyglądają w ten sposób, że chory ma wykonywaną
operację ablacyjną przez jeden zespół, a jednoczasowo drugi zespół pobiera płat mikronaczyniowy, który będzie użyty do rekonstrukcji utraconych
tkanek. Najczęściej ubytki tkanek zaopatrywane
wolnymi płatami są na tyle rozległe, że bez jednoczasowej rekonstrukcji nie byłoby szans na prawidłowe zagojenie, dlatego wszystko odbywa się
w czasie trwania tej samej operacji.
Jak pacjenci przygotowywani są do operacji?
Bardzo ważny jest stan ogólny chorego. Powinien być ustabilizowany pod kątem swoich chorób
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żeli chodzi o płaty miękkotkankowe, stosujemy
najczęściej płat promieniowy lub płat przednioboczny uda, które różnią się między sobą wielkością i grubością. Sztuka polega na tym, żeby do
ubytku dobrać we właściwy sposób płat, który pozwoli nam jak najlepiej odtworzyć utracone tkanki i przywrócić ich funkcje. Jeżeli pobierzemy płat
zbyt mały, istnieje ryzyko, że nie wystarczy do właściwej rekonstrukcji, w związku z czym będziemy
musieli przemieścić sąsiednie tkanki, żeby odtworzyć ciągłość powłok. Z kolei za duży, za gruby
płat może spowodować, że okoliczne tkanki zostaną zepchnięte np. w stronę gardła i uniemożliwią prawidłowe przełykanie i oddychanie. Właściwy wybór płata oraz staranne zaplanowanie jego
wielkości i kształtu są kluczowe dla osiągnięcia
dobrych efektów.

przewlekłych. Ponadto chorzy z nowotworami jamy
ustnej często zgłaszają się do kliniki z poważnymi
problemami dotyczącymi odżywiania. Tymczasem
niedożywienie stanowi poważny czynnik ryzyka, jeśli chodzi o powikłania w gojeniu ran pooperacyjnych. W związku z tym chorych zakwalifikowanych
do dużych operacji staramy się przygotować poprzez ich odpowiednie odżywianie. W Instytucie
Onkologii mamy możliwość skierowania pacjentów
do poradni żywieniowej, gdzie będą mieli zapewnione odpowiednie zaopatrzenie w tym zakresie
przez okres przedoperacyjny. Dzięki temu pacjenci zgłoszą się do oddziału na planowaną operację
w lepszej formie i z większymi szansami na prawidłowe zagojenie oraz na to, że okres pooperacyjny
przebiegnie bez komplikacji.
Jak pacjenci przyjmują informację, że konieczna jest resekcja tkanek w obszarze, który
jest najważniejszą wizytówką człowieka?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to
dość skomplikowane pole do operacji zarówno
resekcyjnych, jak i rekonstrukcyjnych z powodów
estetycznych, ale przede wszystkim funkcji: oddychania, przełykania, mówienia. Oznacza to, że
operacje, które wykonujemy, wpływają na wszystkie te aspekty życia pacjenta. Wielkość wpływu
zależy od zakresu operacji i rośnie proporcjonalnie do rozległości resekcji. Kiedy np. operujemy
chorego z nowotworem języka, po zabiegu będzie on miał zmienione warunki przełykania, mówienia i oddychania. Niezwykle ważny jest dobór
właściwych technik rekonstrukcyjnych. Mamy do
wyboru różne płaty, które możemy zastosować
do rekonstrukcji. Różnią się one typem przenoszonej tkanki, wielkością, grubością – te wszystkie właściwości należy uwzględniać, planując
funkcjonalną rekonstrukcję. Nie mniej ważną rolę
w przywracaniu funkcji usuniętych, a potem zrekonstruowanych tkanek pełni rehabilitacja. Pani
Marta Owczarczyk, logopeda, która pracuje z naszymi pacjentami i uczy ich doustnego przyjmowania pokarmów, wykonuje w tym zakresie znakomitą pracę.

Czy to są zawsze własne tkanki pacjenta?
Były próby drukowania z tytanu usuniętych fragmentów żuchwy i wszczepienia ich w miejsce
ubytku kości, ale nie stosowaliśmy takich metod
w naszym oddziale. Wykorzystujemy przeszczepy
pobrane od pacjenta, czyli wolne płaty przeszczepione w miejsce utraconych tkanek. U chorych
onkologicznych, którzy po leczeniu chirurgicznym
bardzo często przechodzą leczenie uzupełniające w postaci radioterapii, utrzymanie jakichkolwiek ciał obcych wszczepianych u pacjenta jest
utrudnione. Zdarza się, że nawet płyty rekonstrukcyjne, które stosujemy do zespolenia przeciętych
fragmentów żuchwy czy zespolenia przeszczepionej kości strzałkowej z żuchwą, po napromienianiu ulegają obnażeniu. Jeżeli mielibyśmy wszczepiać dużo większe, bardziej masywne fragmenty
tytanowe, z pewnością nie przyniosłoby to dobrego efektu. Być może ta metoda lepiej sprawdza
się u chorych z łagodnymi guzami kości, którzy
nie będą mieli później leczenia uzupełniającego
w postaci napromieniania.
Czy podczas rekonstrukcji brany jest pod
uwagę również aspekt estetyczny?
Jeżeli chodzi o operację rekonstrukcyjną, możemy
mówić o trzech głównych założeniach: przywrócenie ciągłości powłok, przywrócenie funkcji i estetyka. Wiadomo, że u chorych onkologicznych operacje resekcyjne mają czasem tak duży zakres, że
osiągnięcie wszystkich tych punktów jest bardzo
trudne. Jesteśmy zadowoleni, kiedy możemy pacjentowi przywrócić możliwość np. doustnego odżywiania czy oddychania bez użycia tracheotomii.

Wspomniał Pan o właściwym doborze technik
rekonstrukcji – na czym on polega?
Jeżeli chodzi o wolne płaty mikronaczyniowe, staramy się je tak dobierać, żeby w jak najlepszy
sposób odtworzyć tkanki, które zostały usunięte wraz z guzem nowotworowym. Mamy do dyspozycji płaty miękkotkankowe i płaty kostne. Je-
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wy języka i rekonstrukcji wolnym płatem – w takim
przypadku najczęściej płatem promieniowym –
obserwujemy w dużej części powrót do sprawnego i wyraźnego mówienia, odżywiania doustnego
i oddychania bez tracheostomii. Wiadomo, że nie
jest tak jak przed leczeniem, a raczej przed chorobą, bo często nowotwór już wcześniej zaburza
te funkcje. Natomiast jeżeli mówimy o chorych
z większym zakresem operacji, w przypadku usunięcia np. całego języka z fragmentem żuchwy,
kompletne przywrócenie funkcji jest niemożliwe. Proszę pamiętać, że wolne płaty stosowane
do rekonstrukcji są tkankami, którym staramy się
nadać formę usuniętych w czasie operacji tkanek,
ale ich możliwości przejmowania funkcji są bardzo ograniczone. Podsumowując: nie ma możliwości wykonania rekonstrukcji w taki sposób,
by w stu procentach przywrócić wszystkie funkcje. Natomiast jeżeli zakres zabiegu resekcyjnego
na to pozwala, to rekonstrukcja daje pacjentowi
możliwość samodzielnego funkcjonowania.

Oczywiście staramy się zawsze brać pod uwagę również kwestie estetyczne, czyli odpowiednio
dobrać płat do ubytku i we właściwy sposób go
wszyć. Wymaga to pewnej wyobraźni przestrzennej i zdolności przewidywania, jak tkanki będą się
układać. Nie jest to jednak łatwe i nie zawsze osiągalne ze względu na zakres resekcji. Wolne płaty mikronaczyniowe są obecnie najlepszą techniką, jaką możemy zastosować do rekonstrukcji.
Należy jednak pamiętać, że one zawsze się będą
różnić od tkanek sąsiadujących z ubytkiem. Skóra na przedramieniu czy na udzie ma trochę inny
kolor i inną fakturę niż skóra twarzy i szyi, dlatego przeszczepiona w tę okolicę zawsze będzie się
odróżniać. Mimo wszystko jest to najlepsza metoda, o bardzo wysokiej skuteczności i przewidywalności, jaką możemy stosować. Wykorzystanie
wolnych płatów mikronaczyniowych jest metodą
pierwszego wyboru w rekonstrukcji dużych ubytków. Natomiast w przypadku małych ubytków
w obrębie twarzy skóra przesunięta z sąsiedztwa
będzie bardziej estetyczna, dlatego że nie różni się
kolorem od skóry utraconej.

Czy rekonstrukcje wykonywane są wszędzie
tam, gdzie są leczone nowotwory głowy
i szyi? Czy są ośrodki referencyjne,
czy to po prostu jest standard?
Z całą pewnością ośrodki, które zajmują się leczeniem chirurgicznym nowotworów głowy i szyi,
powinny mieć możliwość przeprowadzenia mikronaczyniowych operacji rekonstrukcyjnych. Zanim
wolne płaty się upowszechniły, wykonywano rekonstrukcje z użyciem płatów regionalnych. Jednak obecnie powinno się oferować pacjentom
najlepsze dostępne rozwiązania, a płaty mikronaczyniowe w tych przypadkach są leczeniem rekonstrukcyjnym pierwszego wyboru.

Czy w związku z ryzykiem okaleczenia
pacjenci są konsultowali psychologicznie?
Każdego pacjenta, którego kwalifikujemy do operacji, informujemy o możliwości konsultacji z psychoonkologiem. Ponadto na oddziale tłumaczymy
pacjentom, jak planowana operacja będzie przebiegała, czego mogą się spodziewać po operacji.
Liczymy się z tym, że pacjenci tylko w ograniczony sposób potrafią sobie wyobrazić skutki leczenia chirurgicznego. Mówimy przecież o dużych
operacjach związanych z usunięciem fragmentu
języka, gardła, krtani, żuchwy czy policzka i z rekonstrukcją, która nie przywróci wyglądu sprzed
choroby, dlatego chorzy różnie znoszą tego typu rozmowy. W okresie pooperacyjnym, z reguły, pacjenci akceptują swoje ograniczenia i swój
wygląd. Czasem zdarzają się chorzy, którzy tę sytuację znoszą gorzej, reagują wyraźnym obniżeniem nastroju i jeszcze w czasie pobytu na oddziale potrzebują konsultacji z psychologiem.

Wszystkie te zabiegi są refundowane?
Tak, wszystkie zabiegi, o których rozmawiamy, są
refundowane.
Jaki jest kierunek rozwoju rekonstrukcji
w przypadku chorych na nowotwory głowy
i szyi?
Rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej jest związany
z rozwojem technologii, który postępuje na wielu polach jednocześnie, zaczynając od coraz doskonalszych narzędzi chirurgicznych, poprzez robotykę mikrochirurgiczną, a kończąc na inżynierii
tkankowej, dzięki której w przyszłości, być może,
będziemy mogli przeszczepiać tkanki i narządy wyhodowane specjalnie do tego celi w laboratorium.

Czy po tak dużych, rozległych operacjach
możliwe jest odzyskanie stuprocentowej
sprawności?
Jakieś ślady operacji zawsze zostaną. Wielkość
zmian pooperacyjnych zależy od zakresu operacji. U chorych po częściowych resekcjach języka czy hemiglosektomiach, czyli usunięciu poło-
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Chirurgia rekonstrukcyjna
w leczeniu raka piersi
Rozmowa z dr. n. med. Piotrem Gierejem, chirurgiem-onkologiem z Kliniki Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
oraz z Oddziału Chirurgii Plastycznej, SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Jakie są podstawowe rodzaje rekonstrukcji?
Jeśli chodzi o czas wykonania rekonstrukcji, dzielimy je na
równoczasowe i odroczone. W rekonstrukcjach równoczasowych mamy do czynienia albo z pacjentką obciążoną genetycznie, u której wykonujemy profilaktyczną mastektomię
z równoczasową rekonstrukcją w trakcie tego samego zabiegu, albo z pacjentką ze zdiagnozowanym nowotworem
piersi, która z uwagi na zaawansowanie choroby bądź inne
czynniki kwalifikuje się do mastektomii i można jej zaproponować rekonstrukcję piersi w czasie jednej operacji. Natomiast o rekonstrukcjach odroczonych mówimy w przypadku
pacjentek już po przebytym leczeniu lub po przebytej mastektomii – w późniejszym terminie.

miętać, że w zasadzie każdy rak zapalny będzie najpierw
poddany chemioterapii, a przy dobrej odpowiedzi na leczenie może być później trudno odmówić pacjentce rekonstrukcji. Lista bezwzględnych przeciwwskazań jest zatem
bardzo krótka.
Czy rekonstrukcje wykonywane są tylko w przypadku
mastektomii i dotyczą całej piersi?
Istnieje takie pojęcie jak onkoplastyka, które obejmuje generalnie leczenie choroby z równoczesnym uzyskaniem jak
najlepszego efektu estetycznego. W jej zakres będzie wchodziła zarówno rekonstrukcja całkowita piersi, jak i plastyka
piersi związana z ubytkami, np. po rozległym miejscowym
wycięciu guza. W tym celu czasami wykorzystujemy implanty, a czasami tkanki własne pacjentki – płaty z okolic sąsiadujących czy odległych – żeby ubytek w piersi uzupełnić.

Jakie są kryteria kwalifikacji do rekonstrukcji?
W mojej ocenie kwalifikacja w głównej mierze jest uzależniona od chęci i determinacji pacjentki – jeśli chce rekonstrukcji, to jakąś jej formę powinniśmy rozważyć. To dlatego, że
większość pacjentek nie ma bezwzględnych przeciwwskazań medycznych do rekonstrukcji, jedynie względne. Oczywiście jeśli nałoży się kilka czynników względnych, to czasem decyzja o rekonstrukcji może być odmowna. Jednak
większość pacjentek kwalifikuje się do równoczasowej lub
odroczonej rekonstrukcji.

Czyli teraz przechodzimy do kolejnego podziału
rekonstrukcji.
Tak. Generalnie wyróżniamy rekonstrukcję tkankami własnymi i przy użyciu tkanek syntetycznych, czyli najczęściej po
prostu implantów. Implanty możemy podzielić na ekspandery i protezy. Gdy przewidujemy, że docelowo nie będziemy
mogli zmieścić protezy, bo po prostu jest zbyt duża w stosunku do koperty skórnej lub mięśniowej, pod które chcemy włożyć implant, posiłkujemy się implantem czasowym,
czyli tzw. ekspanderem. Ekspander jest implantem pustym
w środku. Po wszczepieniu pod skórę lub mięsień jest on
stopniowo dopełniany, najczęściej solą fizjologiczną, by rozprężał tkanki, które go pokrywają, do pożądanej objętości.
W drugim etapie jest on wymieniany na docelową protezę. Oczywiście rodzajów implantów jest wiele. Z uwagi na
kształt dzielimy je na implanty anatomiczne i okrągłe. Zastosowanie każdego z nich ma swoje plusy i minusy. Implanty
anatomiczne najczęściej są stosowane po mastektomiach
podskórnych z równoczasową rekonstrukcją z uwagi na
bardziej naturalny charakter odtwarzanej piersi. Z kolei zaletą implantów okrągłych jest to, że po ich zastosowaniu nie
występuje zjawisko rotacji.

Jakie względne czynniki mogą być przeciwwskazaniem
do równoczasowej rekonstrukcji?
Do czynników, które mogą przemawiać za tym, że ryzyko
powikłań po rekonstrukcji będzie bardzo wysokie albo wpłyną one na przebieg leczenia, należy np. planowana radioterapia albo choroby internistyczne, takie jak cukrzyca. Ryzyko powikłań zwiększa również otyłość i palenie papierosów.
Oczywiście choroby autoimmunologiczne też należą do
grupy podwyższonego ryzyka powikłań. Jest to więc balansowanie między potencjalnym zyskiem a potencjalnym ryzykiem. Jeśli czynników ryzyka powikłań jest wiele, czasami
namawiamy pacjentkę do odroczenia rekonstrukcji. Priorytetem pozostaje wyleczenie z choroby nowotworowej.
Jakie czynniki bezwzględne sprawiają, że rekonstrukcja
równoczasowa jest niemożliwa?
To bardzo trudne pytanie. Jak na razie rak zapalny jest uznawany przez większość towarzystw za przeciwwskazanie do
równoczasowej rekonstrukcji piersi. Trzeba natomiast pa-

Na czym to zjawisko polega?
Najprościej mówiąc, rotacja polega na skręceniu się implantu wzdłuż jego osi, wskutek czego część bardziej wypukła
w implantach anatomicznych, która powinna być na dole,
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nagle znajduje się w innej części piersi. W naturalny sposób
zjawisko to nie dotyczy implantów okrągłych, a nawet jeśli
implant się zrotuje, to efekt ten nie ma znaczenia dla kształtu
piersi. Niemniej jednak przy rekonstrukcjach piersi najczęściej stosowane są implanty anatomiczne.

– np. metodę DIEP – w której płat z podbrzusza jest przenoszony z wypreparowanymi naczyniami, bez mięśnia prostego
brzucha. Naczynia te są zespalane najczęściej z naczyniami piersiowymi wewnętrznymi na klatce piersiowej. Ponieważ w tej metodzie nie występuje ubytek mięśnia prostego
brzucha, jest ona zdecydowanie korzystniejsza dla funkcjonowania powłok brzusznych. Niestety zabieg ten, oparty na
technice mikrochirurgicznej, jest bardziej kosztowny (bez
uwzględnienia w finansowaniu przez NFZ) i wymaga lepiej
wykwalifikowanego zespołu, a przez to jest mniej dostępny.

Czy pacjentki są przygotowywane do rekonstrukcji?
Generalnie tak. Poza konsultacją chirurgiczną i dopasowaniem odpowiedniego sposobu rekonstrukcji do danej pacjentki, w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie rutynowo zalecana jest konsultacja z psychoonkologiem. Jeśli
czas do zabiegu pozwala, ważne są zalecenia odnośnie do
np. nałogu palenia tytoniu. Nawet kilkutygodniowe przerwanie palenia przed zabiegiem zmniejsza ryzyko powikłań. Dobrze jest także przed zabiegiem zapoznać się z zaleceniami
rehabilitacyjnymi oraz jeśli to możliwe, dobrać odpowiedni
gorset do noszenia po zabiegu.

Czy istnieją opracowania, które porównują
rekonstrukcje z tkanek własnych i implantowanych,
dotyczące powikłań?
Na podstawie większych metaanaliz możemy powiedzieć,
że ryzyko powikłań po obu rekonstrukcjach jest podobne.
Natomiast efekt funkcjonalny, estetyczny zwykle jest jednak
raportowany jako wyższy dla tkanek własnych. Trzeba tylko pamiętać, że metody z tkanek własnych zwykle są stosowane u pacjentek po radioterapii, czyli w przypadkach,
gdy najprostsza metoda rekonstrukcji implantem zwykle nie
wchodzi w rachubę. Jest to spowodowane tym, że skóra po
radioterapii niestety nie zachowuje się tak, jak normalna skóra – jest zbyt sztywna, i niepodatna na rozciąganie. Dlatego
nie można pod nią włożyć ekspandera i zrobić miejsca dla
docelowej protezy. Ponadto w badaniach efekt rekonstrukcji tkankami własnymi jest zwykle stabilny w czasie. Efekt
rekonstrukcji implantami, jak wskazują statystyki, w miarę
upływu lat ulega stopniowemu pogorszeniu.

Czy wszystkie dostępne rodzaje rekonstrukcji są
refundowane?
Co do zasady refundacja obejmuje różne rodzaje rekonstrukcji. Problem jest taki, że jak zawsze, to finansowanie
jest zazwyczaj niewystarczające. Szczególnie w rekonstrukcjach tkankami własnymi, w których nakład czasowy pracy
zespołu jest duży, koszty nie są pokrywane adekwatnie i narażają na straty finansowe placówki szpitalne. Z tego powodu dostępność rekonstrukcji – szczególnie odroczonych
– w Polsce jest niewystarczająca i nie pokrywa zapotrzebowania. Refundacja uwzględnia procedurę, a nie uwzględnia zastosowanych materiałów. Stąd też publiczne placówki
zdrowia często nie mogą sobie pozwolić na zastosowanie
niektórych drogich produktów obecnych na rynku. Jeszcze większym nierozwiązanym problemem rozliczeniowym
od rekonstrukcji pozostaje tzw. symetryzacja piersi zdrowej.
Musimy pamiętać, iż wygląd piersi zrekonstruowanej często
diametralnie różni się od piersi zdrowej. Do uzyskania dobrego efektu estetycznego rekonstrukcji konieczny jest podobny wygląd obu piersi. Niestety, przez NFZ nie jest to traktowane jako element leczenia raka piersi.

Jakiego rodzaju powikłania mogą wystąpić
po rekonstrukcji?
W przypadku implantów trudnym powikłaniem jest zakażenie implantu, czyli infekcja – przeważnie bakteryjna – która
najczęściej doprowadza do konieczności usunięcia implantu. Oczywiście zawsze podejmujemy różne próby uratowania implantu, ale istnieją tylko pojedyncze doniesienia o powodzeniu takich działań. Problem polega bowiem na tym, że
mając zainfekowane ciało obce, organizm nie może pozbyć
się bakterii dzięki własnemu układowi odpornościowemu,
bo na powierzchnię implantu nie dopływa krew z komórkami układu odpornościowego. Z kolei przy mastektomiach
podskórnych najczęstszym powikłaniem jest martwica czy
niedokrwienie skóry. Zwykle problem ten dotyczy kompleksu otoczka-brodawka, co w skrajnych przypadkach też może doprowadzić do utraty implantu, bo dochodzi do ubytku
i przetoki skórnej.

Wróćmy na moment do tkanek własnych – jakiego
rodzaju to są tkanki?
Do rekonstrukcji piersi najczęściej używane są uszypułowane płaty z mięśnia najszerszego grzbietu. Zastosowanie płata z mięśnia najszerszego grzbietu (tzw. płata LD) wymaga
zazwyczaj również użycia implantu, najczęściej ekspandera.
W większości przypadków jest to procedura dwuetapowa,
ponieważ ekspander wymaga wymiany na protezę docelową
w II etapie. Drugim rodzajem są płaty z podbrzusza, które zazwyczaj przy odpowiedniej kwalifikacji wystarczają do rekonstrukcji w jednym etapie. Może to być płat TRAM, w którym
wykorzystujemy uszypułowany płat skórno-podskórny z podbrzusza. Uszypułowany oznacza w tym przypadku, iż unaczynienie do płata biegnie w przemieszczanym razem z płatem mięśniu prostym brzucha, przemieszczanym w miejsce
rekonstruowanej piersi. Wadą tej metody jest to, że zabieramy
mięsień prosty brzucha po jednej stronie powłok brzusznych.
Dlatego czasem wykorzystujemy też metodę wolnych płatów
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A jakie powikłania dotyczą rekonstrukcji tkankami
własnymi?
Po pierwsze, jest to ryzyko powikłań w obszarze miejsca
dawczego, czyli tego miejsca, z którego dany płat pobieramy. Najczęściej są to jakieś przedłużone surowiczaki, czyli nadmierne gromadzenie płynu w miejscu pobrania płata.
Oczywiście może też się zdarzyć zakażenie. Przy rekonstrukcjach z powłok brzusznych może się pojawić przepuklina, aczkolwiek jest to dość rzadkie powikłanie. Najgorszym
powikłaniem w przypadku rekonstrukcji z tkanek własnych
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jest martwica płata, który przenosimy do zrekonstruowania
piersi. Może to oczywiście wynikać ze śródoperacyjnego
uszkodzenia danych naczyń do płata, ale też z uszkodzenia
naczyń przy pierwotnym zabiegu lub w wyniku zastosowanej radioterapii. Na szczęście powikłania niedokrwienne raportowane są na poziomie kilku procent.

konstrukcji prepektoralnej, podczas której implant jest
umieszczany przed mięśniem piersiowym większym,
w miejscu wyciętego gruczołu, czyli po prostu podskórnie. Metoda ta ma zalety i wady, ale częstość rekonstrukcji prepektoralnych rośnie zdecydowanie w Polsce i na
świecie. Kiedyś przeważały dwuetapowe rekonstrukcje
podmięśniowe, w ramach których najpierw wszczepiano ekspander, a potem wymieniano go na protezę pod
mięśniem piersiowym większym. W tej chwili przewagę zdobywają metody podskórne. Wiąże się to również
z rozwojem technologicznym, z wykorzystaniem coraz
lepszych materiałów, które pomagają wytworzyć odpowiednią torebkę łącznotkankową wokół implantu. Mam
na myśli siatki syntetyczne albo siatki pochodzenia biologicznego, które mają za zadanie zapewnić dobre pokrycie i stabilne położenie implantu.

Czy pacjentki po rekonstrukcji wymagają rehabilitacji?
To zależy od rodzaju rekonstrukcji, ale rzeczywiście większość pacjentek wymaga rehabilitacji. Oczywiście zwykle jest to ta rehabilitacja pooperacyjna. Należałoby się
zastanowić, czy te pacjentki w jakimś stopniu nie powinny być rehabilitowane już przedoperacyjnie, ale na razie
standardem jest rehabilitacja pooperacyjna i większość
pacjentek tej rehabilitacji wymaga. Przy przesuwaniu tkanek własnych, np. mięśnia najszerszego grzbietu, musimy pamiętać, że powierzchniowo jest to największy mięsień człowieka, który spełnia pewne funkcje w zakresie
ruchomości stawu barkowego. Dlatego pacjentki, u których ten mięsień został wykorzystany do rekonstrukcji,
powinny być później rehabilitowane.

…i zapobiec rotacji?
Przede wszystkim umożliwić rekonstrukcję prepektoralną
dzięki dobremu pokryciu implantu przy położeniu podskórnym. Metoda prepektoralna ogranicza dolegliwości bólowe i pozwala pacjentce zdecydowanie szybciej wrócić do
sprawności fizycznej w porównaniu z rekonstrukcją podmięśniową. Niestety wadą rekonstrukcji podskórnych jest to,
że częściej dochodzi do opadania implantów. Przy skąpej
tkance podskórnej i cienkiej skórze implanty są też bardziej
widoczne i wyczuwalne. Nie u każdej pacjentki można zastosować tę metodę.

Czy rekonstrukcje przeprowadzane są w każdym
ośrodku, gdzie rak piersi leczony jest chirurgicznie?
To zależy od doświadczenia ośrodka i doświadczenia
chirurga przede wszystkim. Są ośrodki, w których rekonstrukcje są przeprowadzane częściej. Dużą rolę odgrywa poszerzanie umiejętności naszego środowiska chirurgicznego. Zawsze przecież mniej się boimy tego, co
umiemy, co znamy. Nie ma więc jak na razie podziału na
ośrodki wyspecjalizowane w rekonstrukcjach piersi i niewyspecjalizowane. Wydaje mi się jednak, że w rekonstrukcjach odroczonych, oprócz oddziałów chirurgii onkologicznej, jednymi z dedykowanych klinik powinny być
kliniki chirurgii plastycznej – zarówno w Polsce, jak i innych krajach. Ponownie podkreślę, że problemem pozostaje mizerne finansowanie i żadna dyrekcja nie patrzy
przychylnym okiem na procedury, które z założenia nie są
procedurami ratującymi życie. Nie mogę się jednak zgodzić ze stwierdzeniem, że nie są procedurami ratującymi
zdrowie. Po pierwsze, rekonstrukcje należy odbierać jako ratowanie zdrowia psychicznego i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Po drugie, jest to też ratowanie
zdrowia fizycznego, bo asymetria piersi, na dłuższą metę,
będzie wpływała niekorzystnie na postawę ciała i nasilała
choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa.

Czy poza tym można wyznaczyć jeszcze jakiś kierunek
rozwoju rekonstrukcji, czy raczej pozostaje doskonalić
dotychczas stosowane metody?
Ogromnym polem do dalszego rozwoju jest chirurgia układu limfatycznego – wypracowanie technik operacyjnych
zapobiegających uszkodzeniom naczyń limfatycznych,
a w przypadku wystąpienia obrzęku limfatycznego po leczeniu – rekonstrukcja układu limfatycznego. Na świecie
wykonywane są różne nowego rodzaju operacje w tym
zakresie. Niestety, z uwagi na czasochłonność i konieczność stosowania technik mikrochirurgicznych, nieliczne
ośrodki w Polsce się tego podejmują. Natomiast jeśli chodzi o samą rekonstrukcję piersi, wydaje mi się, że w technice operacyjnej przełomowych odkryć może nie będzie,
ale chirurdzy nie powiedzieli ostatniego słowa. Pojawiają
się pomysły zastosowania innych płatów lub modyfikacje
najczęściej stosowanych rekonstrukcji tkankami własnymi piersi. W niektórych miejscach wprowadza się techniki laparoskopowe, np. do preparowania naczyń w płatach
DIEP podpowięziowo czy rekonstrukcji piersi z sieci większej z jamy brzusznej. W dalszym ciągu będziemy świadkami rozwoju wszystkich materiałów wspomagających,
powstawania nowych rodzajów implantów, rodzajów siatek, których użycie będzie miało na celu uzyskanie jak najlepszego efektu estetycznego. Na tym etapie w uzyskaniu
dobrych wyników rekonstrukcji najważniejsze wydają mi
się doświadczenie i umiejętności chirurga, które pozwalają
na indywidualizację leczenia, ponieważ nie ma rekonstrukcji piersi uniwersalnej, dobrej dla każdej pacjentki.

W jakim kierunku zmierza rozwój rekonstrukcji piersi?
Czy coś nowego się pojawiło w ostatnim czasie?
Przede wszystkim wydaje mi się, że zdecydowanie rośnie odsetek równoczasowych rekonstrukcji piersi,
w tym odsetek rekonstrukcji implantami. Odsetek równoczasowych rekonstrukcji tkankami własnymi jest na
niskim, stabilnym poziomie. Jeśli chodzi o podział rekonstrukcji implantami, o którym jeszcze nie mówiliśmy,
to wyróżnia się rekonstrukcję podmięśniową i podskórną. Jeśli chodzi o umieszczanie implantów, to coraz więcej pacjentek jest kwalifikowanych do tak zwanej re-
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Rola fizjoterapii
po zabiegach
rekonstrukcyjnych
Rozmowa z dr Hanną Tchórzewską-Korbą, kierowniczką Zakładu Rehabilitacji
w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Co w dzisiejszych czasach oznacza pojęcie
kompleksowej rehabilitacji po rekonstrukcjach?
Z definicji wynika, że rehabilitacja, to przywracanie całkowitej lub częściowej sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Obejmuje cały cykl działań, nie tylko w zakresie poprawy wydolności fizycznej. Obok fizjoterapii, bardzo ważna
jest opieka psychologiczna. Pacjent, u którego rozpoznano
np. mięsaka kości udowej i zakwalifikowano go do leczenia
chirurgicznego, polegającego na wycięciu fragmentu kości
i wstawieniu endoprotezy bądź na amputacji kończyny, wymaga kompleksowego wsparcia, zarówno fizjoterapeuty,
jak i psychologa. Wtedy rzeczywiście mówimy o rehabilitacji. Natomiast fizjoterapia to jest dział rehabilitacji, który zajmuje się poprawą stanu fizycznego.

ruchu do 10 stopni. Ćwiczenia są wykonywane, dopóki pacjent pozostaje w szpitalu, oczywiście zgodnie z zleceniami
lekarza. Najczęściej w następnej dobie pacjent jest pionizowany i uczymy go lokomocji. Bez względu na to, jaki odcinek był operowany, musimy nauczyć pacjenta posługiwania
się kulami. Raczej od razu uczymy chodzenia przy kulach,
choć to jest też zależne też od stanu pacjenta, wieku i jego
predyspozycji. Może się okazać, że łatwiej zacząć od balkonika, bo pacjent czuje się przy nim pewniej.
Od czego zależy dobór metod fizjoterapii?
Przede wszystkim od wieku pacjenta, jego stanu ogólnego i od rodzaju operacji, jaka została wykonana. Inna jest
sytuacja pacjenta, któremu usunięto jakiś niewielki guz na
podudziu, czy innych tkankach miękkich, a inna pacjenta po
resekcji całego stawu kolanowego, któremu wszczepiono
endoprotezę. Oczywiście rozległość zabiegu także warunkuje rodzaj fizjoterapii oraz czas jej trwania. Duże znaczenie ma leczenie po zabiegu operacyjnym. Radio – i chemioterapia także mają wpływ na to, jak będzie postępowało
usprawnianie pacjenta.

Jak przebiega fizjoterapia pacjentów po chirurgicznym
leczeniu nowotworów kości i tkanek miękkich?
W przypadku pacjentów chorujących na nowotwory złośliwe typu mięsak, szczególnie jeśli dotyczy to kończyn dolnych, staramy się, żeby chory jeszcze przed operacją miał
kontakt z fizjoterapeutą. W zależności od tego, jaka to będzie operacja – czy będzie to amputacja, czy też usunięcie
fragmentu kości z złożeniem endoprotezy – tak z tym pacjentem powinniśmy postępować jeszcze przed rozpoczęciem leczenia chirurgicznego. Przede wszystkim pacjent
powinien zostać poinformowany o działaniach zaplanowanych po operacji. Powinien poznać ich kolejne etapy – czy
np. zacznie od chodzenia przy balkoniku, czy o kulach, czy
też – w przypadku endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego – będzie ćwiczył biernie z wykorzystaniem specjalnej szyny. Pokazuje mu się ćwiczenia, które będzie wykonywał po operacji. Łatwiej jest przygotować pacjenta
przed operacją niż w trakcie dochodzenia do siebie po wykonanym zabiegu, bo po operacji kiedy będzie obolały, będzie w nowej sytuacji z różnego rodzaju drenami, trudno to
wszystko pokazywać.

Jak pacjenci reagują na informacje o tym, co się będzie
z nimi działo po zabiegu operacyjnym?
Dobrze. Rozmowa o tym, jakie pacjent będzie wykonywał
ćwiczenia po operacji, daje mu nadzieję na powrót do pewnej formy zdrowia, może nie w stu procentach, ale przynajmniej w stopniu takim, żeby mógł być samodzielny. W XXI
wieku endoprotezy stawów kojarzą się z tym, że pacjent będzie uruchomiony po zabiegu i będzie miał możliwość lokomocji. W przypadku kończyn dolnych istotne jest to, żeby
tak zaplanować zabiegi z zakresu fizjoterapii, żeby pacjent
odzyskał jak najlepszą sprawność. Jeśli więc przed operację przychodzi fizjoterapeuta i mówi, że w pierwszej dobie po operacji pacjent będzie wstawał, że potem będzie
chodził, a wychodząc ze szpitala, będzie musiał przejść po
schodach, to wydaje mi się, że ta informacja nie ma wystraszyć pacjenta, tylko go zmotywować, udzielić mu wskazówek, jak postępować, by łatwiej wrócić do zdrowia.

Kiedy najlepiej rozpocząć fizjoterapię?
Na przykład w przypadku protez stawu kolanowego, czy biodrowego praktycznie w pierwszej dobie po operacji pacjenci mają nogę układaną na specjalnie ustawionej szynie, do
ciągłego ruchu biernego (CPM), która wykonuje ćwiczenia
zginania i wyprostu w danym stawie, na przykład w zakresie

rehabilitacja

Jak przebiega fizjoterapia poza oddziałem szpitalnym?
Generalnie poza oddziałem pacjenci powinni być kierowani
do placówek, w których ich usprawnianie byłoby kontynu-
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pienia endoprotezy, możemy mu pokazać ćwiczenia, żeby
wzmocnił swoje kończyny górne, na których będzie się musiał opierać podczas chodzenia przy balkoniku, albo o kulach. Możemy mu zalecić ćwiczenia oddechowe, żeby go
zabezpieczyć na czas długotrwałej operacji w narkozie.

owane. Niestety w Polsce ciągle pokutuje przekonanie, że
w „normalnych” przychodniach rehabilitacyjnych pacjenci,
którzy byli operowani z powodu nowotworów, nie powinni
być przyjmowani. Wszyscy się boją, że zrobią im krzywdę.
Tymczasem jeśli chodzi np. o endoprotezę stawu biodrowego czy kolanowego, to pacjent bezpośrednio po zabiegu
powinien być pod opieką fizjoterapeuty, który z nim będzie
dalej pracował. To samo przecież powinno mieć miejsce
przy endoprotezach z powodu np. zmian zwyrodnieniowych, w przypadku których pacjenci bez usprawniania też
mają duże problemy. Jedyny plus, że pacjenci onkologiczni po operacji wszczepienia endoprotezy nie czekają na zabieg tak długo jak pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi,
więc mają raczej zachowany stereotyp chodu. Na endoprotezę z powodu zmian zwyrodnieniowych trzeba nieraz czekać rok, a nawet dwa lata. Przez to cała sylwetka zmienia
się, bo z powodu bólu robią się przykurcze, a z powodu
przykurczów zmiany w innych stawach itd., itd. To powoduje, że nawet jeśli pacjent już ma zrobioną na przykład endoprotezę kolana, to go bolą stawy biodrowe, odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Wszystko przez to, że przez długi czas
chodził w nienaturalny sposób, z bólem.

Czy w Polsce prerehabilitacja jest już powszechna?
Myślę, że nie. To wciąż zależy od tego, gdzie pacjent trafi. Sądzę natomiast, że w wielu przypadkach lekarz, który
pierwszy raz widzi pacjenta, trochę go ukierunkowuje, żeby
był lepiej przygotowany do leczenia. Jeżeli widzi, że ma np.
do czynienia z pacjentem, który jest bardzo depresyjny, może go też skierować na konsultację do psychologa, bo im
bardziej będzie on wzmocniony fizycznie i psychicznie, tym
łatwiej będzie go prowadzić.
Czy dostępne są jakieś materiały dla pacjentów, które
pomogłyby im w prerehabilitacji i rehabilitacji?
Jest ich dużo. Kręciliśmy np. filmiki w czasie pandemii. Niektóre filmy są dostępne na stronie Narodowego Instytutu
Onkologii. Zresztą w ogóle w Internecie sporo jest takich
właśnie materiałów, które można wykorzystać. Natomiast
bez konsultacji z lekarzem czy fizjoterapeutą pacjent raczej
nie będzie sobie zdawał sprawy z tego, że ma jakieś braki do nadrobienia. Dlatego powinien zostać ukierunkowany, zarówno przed, jak i po leczeniu. Niektórzy pacjenci po
operacji mają zalecone ćwiczenia i faktycznie sumiennie
je wykonują, bo mieszkają daleko od ośrodka rehabilitacji
i po prostu nie mają szans na inną formę usprawniania. Inni
potrzebują 10-dniowych cykli usprawniania i potem będą
wykonywali ćwiczenia w domu. Bez jakiegokolwiek wsparcia pacjent nie będzie sam się usprawniał w obawie, że
zrobi sobie krzywdę.

Jakie są metody fizjoterapii? Czy można zastosować
jakieś dodatkowe zabiegi oprócz ćwiczeń?
Ze względu na przebytą chorobę nowotworową w większości przypadków zabiegów fizykalnych w ogóle się nie
wykonuje. Jednak szczerze mówiąc, najważniejsza jest
praca z pacjentem, czyli wykorzystanie ruchu jako środka
terapeutycznego, co nazywamy kinezyterapią. Oczywiście
możemy się wspomagać na przykład hydroterapią, czyli
np. kąpielą wirową, która będzie zmniejszała np. obrzęk
kończyn dolnych. Jeszcze raz powtórzę: najważniejsza
jest praca z dobrze wykształconym fizjoterapeutą, który
wie, co robić z pacjentem.

Czy w najbliższym czasie można przewidzieć jakieś
zmiany w sposobach usprawniania pacjentów?
Myślę, że one wciąż dotyczą sposobu myślenia. Dla nas to
nie jest nowe, ale dla wielu pacjentów operowanych poza
naszą placówką tak. Pacjent, który jest operowany z powodu choroby nowotworowej, jest takim samym pacjentem jak
inny i ma prawo do rehabilitacji, a wręcz mamy obowiązek
go usprawniać. To jest pierwsza sprawa. Poza tym pacjenci
są coraz bardziej świadomi znaczenia rehabilitacji. Dlatego
do naszego Zakładu Rehabilitacji zgłasza się bardzo wiele osób z różnych miejsc w Polsce. My usprawniamy pacjentów od ponad 30 lat i nie mamy obaw, że komuś stanie się krzywda. Inne nowości dotyczą metod dodatkowych,
np. pracy z blizną. Trzeba pamiętać, że często są to bardzo
duże blizny, które mogą ograniczać ruchomość tkanek. Podejmowane więc są różne działania w celu usprawnienia pacjentów. W wielu przypadkach nasze działania wspiera praca psychoonkologów.
Człowiek jest całością – problem fizyczny przenosi się na
psychikę i odwrotnie, dlatego żeby pomóc pacjentowi, trzeba działać zespołowo.

Jakie są możliwości przygotowania pacjenta
do leczenia jeszcze przed operacją?
W tej chwili zapanował nowy trend, który nazywamy prerehabilitacją, czyli przygotowaniem pacjenta do zabiegu operacyjnego. Jeśli chodzi o fizjoterapię, to wszystko zależy od
tego, czy pacjent z nowotworem kości lub tkanek miękkich
w momencie przyjęcia do szpitala odczuwa ból. Jeśli tak, to
niewiele jesteśmy w stanie zrobić przed operacją. Ćwiczenia
są wykluczone. Natomiast w przypadku chorych z innymi typami nowotworów, np. głowy i szyi albo przewodu pokarmowego, gdy często dochodzi do niedożywienia, w ramach
prerehabilitacji możemy ich przygotować żywieniowo. Przed
operacją powinno się też sprawdzić wydolność pacjenta za
pomocą testów. Najprostszy będzie 6-minutowy test korytarzowy. Jeżeli pacjent jest mało wydolny, można mu zalecić ćwiczenia poprawiające kondycję, żeby przygotować go
do operacji i żeby lepiej ją zniósł, a potem szybciej się goił
i wrócił do sprawności. To są proste mechanizmy – jeśli pacjenta czeka zabieg usunięcia stawu kolanowego i wszcze-

23

rehabilitacja

Logopedia jako integralny
element zespołu
rehabilitacyjnego
Rozmowa z mgr Martą Owczarczyk, starszą asystentką z Zakładu Rehabilitacji,
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Z jakiego rodzaju problemami spotyka się pani
w codziennej pracy?
Przede wszystkim z zaburzeniami artykulacyjnymi, które w logopedii nazywa się dyslalią anatomiczno-ruchową.
Są to zaburzenia dźwięków mowy, które powstają na skutek zmian anatomicznych obwodowego aparatu artykulacyjnego. Obejmują pełne spektrum wad wymowy, z jakimi
możemy się spotkać po operacjach języka, dna jamy ustnej, podniebienia czy warg. Drugą grupę stanowią pacjenci po laryngektomiach całkowitych, którzy nie mają możliwości fonacji. A trzecia grupa to pacjenci z zaburzeniami
połykania. Z tymi trudnościami borykają się chorzy na każdym etapie leczenia, zarówno po zabiegach chirurgicznych, jak też po radioterapii, kiedy zmagają się ze zwłóknieniami, usztywnieniem tkanek miękkich i kserostomią.

możliwość dalszego usprawniania w trybie ambulatoryjnym, to z takiej formy pomocy korzysta. Z tym skierowaniem pojawia się u nas w Zakładzie Rehabilitacji, gdzie
kontynuuje rekonwalescencję.
Wspomniała Pani o metodach kompensacyjnych.
Na czym polega ta metoda usprawniania pacjenta?
Prowadzę czynnościową terapię połykania. Wykorzystuję
zarówno metody przyczynowe, jak i kompensacyjne, czyli
stosowanie różnych manewrów połykowych i wykorzystanie technik posturalnych. Stosuję metody dietetyczne, czyli dobieranie odpowiedniej konsystencji i wielkości kęsa,
która będzie bezpieczna, a pacjent będzie sobie sprawnie
z nią radził. Jeśli chodzi o metody przyczynowe, będą to
ćwiczenia poprawiające motorykę w obrębie jamy ustnej,
ćwiczenia motoryki struktur gardłowo-krtaniowych, uwrażliwianie czuciowe okolic oralnych, ponieważ pacjenci po
rozległych zabiegach chirurgicznych mają problemy z czuciem tego, co jest wewnątrz jamy ustnej. To jest też niebagatelne w ogóle w całym mechanizmie połykania. Dlatego
uczę pacjenta, jak sobie z tym radzić. Modyfikuję jego postawę (odpowiednie ułożenie głowy, szyi, pozycja) tak, żeby pacjent połykał w sposób wydajny, ale też bezpieczny.
To ważne dla ochrony dróg oddechowych.

Kiedy najlepiej odbyć pierwszą konsultację
logopedyczną z pacjentem?
Najlepiej, gdyby takie spotkanie odbyło się jeszcze
przed rozpoczęciem leczenia. Podczas rozmowy pacjent powinien być poinformowany o możliwych działaniach po operacji. Niestety w wielu przypadkach tak się
nie dzieje z powodów organizacyjnych. Na pewno pacjent spotyka się ze mną, logopedą, najpóźniej w czwartej, piątej dobie po zabiegu.

Czy pacjent jest w stanie sam nauczyć się połykania,
bez pomocy specjalisty?
Myślę, że wszystko zależy od rozległości operacji i sposobu rekonstrukcji ubytku tkankowego. W Klinice Nowotworów Głowy i Szyi mamy wspaniały zespół chirurgiczny.
Lekarze wykonują skomplikowane zabiegi rekonstrukcyjne, mając na względzie jakość życia chorego. Jeśli ubytek
jest nieduży, to pacjenci poradzą sobie sami. Jeśli natomiast operacja była bardzo rozległa, z dużą rekonstrukcją, to pacjent sobie nie poradzi, bo po pierwsze, nie wie,
jak to zrobić, po drugie, boi się lub połyka w sposób zagrażający jego drogom oddechowym. Dlatego staram się
jeszcze na oddziale, po zabiegu chirurgicznym wyposażyć
go w wiedzę i umiejętności, które pomogą mu wrócić do
sprawności. Pacjent dostaje odpowiedni zestaw ćwiczeń,
instruktaż, a przede wszystkim pracuje ze mną w trakcie
hospitalizacji. Bywają również sytuacje, kiedy ze względu
na zaawansowanie choroby rehabilitacja nie przynosi za-

Jak przebiega pierwsza rozmowa?
Przede wszystkim mówię pacjentowi o możliwości rehabilitacji. To jest rozmowa edukacyjna o tym, co będzie
się działo na oddziale. W przypadku chorych na nowotwory głowy i szyi pierwszym punktem zaczepienia, tym,
nad czym pracuję, są zaburzenia połykania. Te nowotwory upośledzają podstawowe czynności życiowe, jakimi są oddychanie, odżywianie i mowa. Zaczynam więc
usprawnianie pacjenta przyłóżkowo. Próbuję w sposób
bezpieczny nauczyć go połykania, wykorzystując różnego rodzaju metody kompensacyjne. W początkowym
okresie pooperacyjnym nie robię analizy artykulacyjnej,
ponieważ jakość mowy chorego znacznie obniża obrzęk,
nadmiar śliny, zaburzenia czucia. W Klinice Nowotworów
Głowy i Szyi nierzadko wykonywane są bardzo rozległe
operacje z dużymi rekonstrukcjami. Dlatego zwykle potrzebny jest czas. Pacjent dostaje skierowanie i jeżeli ma
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Czy ostatnio pojawiło się na horyzoncie coś,
co pomoże w jeszcze szybszym usprawnianiu
pacjentów?
Z mojego punktu widzenia są to protezy głosowe, stosowane w przypadku zaawansowanych nowotworów
krtani. Możliwość pierwotnego implantowania protezy
to jest rzecz, która naprawdę bardzo poprawiła jakość
życia pacjentów. Przed erą protez uczyłam pacjentów
mowy przełykowej i przyznam, że z różnym skutkiem.
To jest mowa o obniżonych tonach, powolna, wymagająca dużego wysiłku ze strony chorego. Rehabilitacja
mowy przełykowej trwała od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, a i tak często pacjent i ja nie byliśmy zadowoleni z uzyskanego efektu. Protezy zrewolucjonizowały terapię logopedyczną u chorych po laryngektomiach
całkowitych. Znacząco skrócił się czas rehabilitacji. Mowa wytwarzana przy pomocy protez charakteryzuje się
wyższymi tonami, przez co głos jest bardziej zrozumiały, ponieważ jest podobny do głosu krtaniowego. Pacjenci mówią z mniejszym wysiłkiem. Wykazują stałą
gotowość do mowy. Moją rolą jest nauczenie pacjenta
obsługi protezy – odpowiedniej pracy tłocznią brzuszną
i koordynacji. Pacjent musi nauczyć się dbać o protezę, regularnie ją czyścić. Musi wiedzieć, co robić, jeżeli
proteza będzie przeciekała. Zgłaszać się na okresowe
wymiany. Chciałabym podkreślić, że pierwotne implantacje protez głosowych skracają czas rehabilitacji, czasem ogranicza się ona do spotkania edukacyjnego.
Aspekt natychmiastowego użycia głosu jest dla chorych budujący psychicznie i nie wyrzuca ich na margines życia społecznego.

dowalających efektów. Wówczas konieczne jest zastosowanie żywienia klinicznego drogą dojelitową.
Czy to usprawnianie należy tylko do logopedy?
Zdecydowanie nie. Bardzo cenię sobie pracę w zespole rehabilitacyjnym. Jest to dosyć wyjątkowa sytuacja, ponieważ działam wspólnie z fizjoterapeutami. Ja usprawniam
mowę, połykanie, fonację, a fizjoterapeuta będzie mógł
usprawnić pacjenta w obrębie szyi, zrobić drenaż limfatyczny, usprawnić obręcz barkową, kończyny górne itd. To
kompleksowe podejście znacznie poprawia jakość rehabilitacji. Mamy możliwość bezpośredniej wymiany spostrzeżeń, informacji z kolegami i koleżankami, co sprawia, że
współpraca jest bardzo korzystna dla naszych pacjentów.
Przypuszczam też, że chorzy dużo lepiej reagują na tego
typu działanie, bo mają poczucie pełnej opieki, co w naszym Zakładzie Rehabilitacji gwarantujemy jednoczasowo. Ważny jest też na pewno aspekt pracy kilkuetapowej,
ponieważ pacjent ma inne potrzeby po interwencji chirurgicznej, inaczej funkcjonuje po zakończeniu radioterapii.
Bardzo istotne znaczenie ma współpraca z lekarzami. Kluczowym jest, aby pacjent trafiał na rehabilitację w odpowiednim czasie, abyśmy mogli mu optymalnie pomóc.
Co daje wczesna rehabilitacja?
Pozytywnie wpływa na chorego, powoduje, że człowiek
jest sprawczy i samodzielny. Zwiększa szanse na powodzenie i uzyskanie lepszych wyników. Zmniejsza też poczucie lęku, wyznacza małe cele, kierunek działania. Motywuje do walki o jak najlepszy dobrostan, jaki tylko możliwy
jest do osiągnięcia na danym etapie leczenia.
Co jest najtrudniejsze we współpracy z pacjentem?
Mam na myśli przeszkody natury medycznej
i psychologicznej.
Jeśli chodzi o trudności natury psychologicznej, to jest
to brak motywacji. Jedną z przyczyn powstawania nowotworów głowy i szyi jest wysokoprocentowy alkohol
i dym tytoniowy. Pacjenci bywają osobami uzależnionymi. Dlatego niejednokrotnie nie są zmotywowani do
współpracy z rehabilitantami. Myślę, że najtrudniejsza
jest sytuacja, w której człowiek jest w depresji. Jeżeli jest
to osoba samotna, nie ma wspierającej rodziny, to nie
ma skąd zaczerpnąć energii, która pchnęłaby ją do wysiłku. I w tym miejscu wracam znów do zespołu rehabilitacyjnego, ponieważ w takich sytuacjach interweniują
specjaliści z Zakładu Psychoonkologii.

Jakiego rodzaju rehabilitacji wymagają chorzy
z protezami głosowymi?
Podstawą są ćwiczenia logopedyczne. Ich celem jest
doprowadzić do sytuacji, w której chory będzie posługiwał się głosem bez wysiłku, będzie dobrze rozumiany
przez otoczenie, swobodnie skorzysta z telefonu. Jeśli
istnieje taka potrzeba, chory uzyskuje również pomoc fizjoterapeutyczną.
Czy pacjent po rehabilitacji jest w stanie wrócić
do pełnej sprawności?
Taki jest nasz cel, choć nie zawsze możemy go osiągnąć.
Wielu pacjentów wraca do normalnego funkcjonowania
zawodowego, rodzinnego, kontynuuje swoje role społeczne. Mam pacjentów, którzy pracują głosem i mogą nadal
spełniać się zawodowo. Zmagają się oczywiście z suchością jamy ustnej i radzą sobie z nią, stosując środki farmakologiczne nawilżające śluzówkę jamy ustnej i gardła. Ślina wpływa nie tylko na jakość artykulacji, ale jest istotna
w tworzeniu kęsa. Gdy jest jej zbyt mało, to trzeba dostosowywać pokarmy, które będą prostsze w tworzeniu kęsa.
To są pewne niedogodności, z którymi pacjenci zmagają
już do końca swojego życia.

A jakie są przeszkody medyczne?
Myślę, że podstawową jest brak czasu. Mamy po prostu bardzo dużo pracy i nie każdemu pacjentowi możemy poświęcić tyle uwagi, ile byśmy chcieli. Mamy pod
opieką pacjentów w oddziale, jak i ambulatorium. To jest
działanie na wielu frontach. Bywa, że trudno to wszystko
skoordynować.
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Lekarz z pasją
Rozmowa z dr n. med. Moniką Durzyńską, patomorfolożką z Zakładu Patomorfologii
Nowotworów, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Czy można powiedzieć, że to jest Pani pasja?
Tak, na pewno. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła wykonywać zawód, którego nie lubię.

Czym się Pani zajmuje w Instytucie?
Jestem lekarzem patomorfologiem. Pracuję w Zakładzie na
Patomorfologii Nowotworów jako adiunkt. Ponadto od tego
roku zakres moich obowiązków został poszerzony, jestem
zastępcą kierownika Zakładu.

Czy Pani specjalizacja wiąże się z działalnością
naukową?
Tak, zarówno z działalnością naukową, jak i dydaktyczną. W Narodowym Instytucie Onkologii jestem adiunktem. W 2019 roku obroniłam doktorat pod tytułem „Ocena występowanie wirusa brodawczaka ludzkiego w raku
płaskonabłonkowym gardła środkowego”. Kontynuuję
działalność naukową w tym zakresie. Ściśle współpracuję z lekarzami z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi. Dużo
satysfakcji sprawia mi również działalność dydaktyczna.
Prowadzę kursy z zakresu patomorfologii onkologicznej
dla lekarzy onkologów i chirurgów. Ponadto współpracuję
z CMKP, gdzie prowadzę kursy z zakresu diagnostyki nowotworów głowy i szyi dla rezydentów specjalizujących
się w patomorfologii.

Czyli nie pracuje Pani bezpośrednio z pacjentem?
W pracy lekarza patomorfologa kontakt z pacjentem jest
ograniczony, natomiast z uwagi na zajmowane stanowisko coraz częściej mam kontakt z pacjentami w sprawach formalnych.
Na ile jest to stresująca praca?
Jak większość specjalizacji lekarskich, również praca patomorfologa jest dosyć stresująca, zwłaszcza w szpitalu
onkologicznym o tak szerokim profilu jak Narodowy Instytut Onkologii. Od rozpoznania patomorfologicznego w dużej mierze zależą dalsze decyzje terapeutyczne.
Szczególnie wymagające jest badanie śródoperacyjne.
Pod presją czasu, oceniając preparaty mrożone, które
są trudniejsze w analizie niż rutynowe preparaty, musimy
podejmować decyzje, które będą kluczowe dla dalszego
przebiegu operacji. Stres związany jest również z nadmiarem pracy, gdyż specjalistów patomorfologów jest bardzo
mało. Niestety nie spodziewam się, aby ta sytuacja w najbliższym czasie uległa zmianie. Z roku na rok coraz mniej
lekarzy podejmuje rezydenturę z patomorfologii. Wielokrotnie spotykałam się z sytuacją, iż nawet po kilku latach
lekarze zmieniali specjalizację z patomorfologii na inną,
ponieważ nie spełniała ich oczekiwań, zwłaszcza finansowych. Jest to bardzo frustrujące, gdyż kierownik specjalizacji musi włożyć bardzo dużo pracy w indywidualną
naukę swojego podopiecznego.

Przy tak dużym zaangażowaniu w różnego rodzaju
działania faktycznie udało się wszystko zorganizować
tak, żeby nie ucierpiało ani życie rodzinne,
ani zawodowe?
Nie do końca (śmiech). Z jednej strony przeważnie w wieczory i weekendy jestem w domu, ale z drugiej strony w domu też mam mikroskop. Często w tak zwanej wolnej chwili
w domu przeglądam preparaty pod kątem kursów oraz pracy naukowej i publikacji.
No właśnie, tak sobie pomyślałam, gdy posłuchałam
o tych wszystkich aktywnościach (śmiech).
Co jest najbardziej fascynujące w Pani zawodzie?
Chyba to, że patomorfologia jest dziedziną wszechstronną i dynamicznie rozwijającą się. Proszę zwrócić uwagę,
jak zmieniły się klasyfikacje WHO dotyczące nowotworów
poszczególnych narządów, jak bardzo rozbudowane są
te klasyfikacje. Aby właściwe diagnozować choroby nowotworowe oraz stawiać rozpoznania z uwzględnieniem
czynników prognostycznych i predykcyjnych, muszę śledzić na bieżąco najnowsze wytyczne i doniesienia naukowe. Pojawiają się nowe markery immunohistochemiczne
oraz zmiany molekularne charakterystyczne dla poszczególnych nowotworów.

Skąd więc wybór akurat takiej specjalizacji?
Odkąd pamiętam, zawsze chciałam studiować medycynę.
Wiedziałam, że jest to zawód, który wymaga wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy; moi oboje rodzice są lekarzami. Życie
domowe zawsze było podporządkowane pracy w szpitalu.
Nie ukrywam, że wybierając specjalizację, oprócz swoich
upodobań i zainteresowań, brałam również pod uwagę inne
aspekty. Przede wszystkim to, bym mogła pogodzić życie
rodzinne z zawodowym. Patomorfologia od początku przypadła mi do gustu.
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Jedyne, co się liczy, to muzyka i odpowiedni ruch. Lekcje
tańca to także okazja do spotkania z innymi osobami, niekonieczne związanymi z medycyną. To dobra odskocznia. Nie
ukrywam, że obecnie wybierając formę tańca, biorę też pod
uwagę aspekt zdrowotny. Praca przy mikroskopie niestety
wywołuje bóle kręgosłupa. Obecnie uczęszczam na ćwiczenia oparte na balecie, które mają na celu ukształtowanie
właściwej postawy ciała i wzmacniają mięśnie kręgosłupa.

Przejdźmy do tańca. Skąd się wzięła ta pasja?
Trudno mi nawet powiedzieć, jaki był początek. Odkąd pamiętam, zawsze lubiłam tańczyć. W szkole podstawowej
uczęszczałam do szkoły muzycznej, aczkolwiek bardziej
niż nauka gry na fortepianie, której obecnie nie kontynuuję,
przypadły mi do gustu zajęcia teatralne z elementami tańca
i śpiewu. Brałam udział w przedstawieniach muzycznych organizowanych dla lokalnej społeczności. Z upływem czasu,
kiedy przeniosłam się do Warszawy, chodziłam na zajęcia
z tańca towarzyskiego, ale nie do końca te lekcje spełniały
moje oczekiwania. Niestety w czasach mojego liceum nie
było takiego wyboru szkół tańca jak obecnie.

Jak rozwijała Pani swoją pasję później?
Przez jakiś czas chodziłam do szkoły Egurroli na zajęcia
z hip-hopu i high heels (taniec na wysokich obcasach). Okazało się, że bardzo dobrze odnalazłam się w tych stylach tanecznych. Można świetnie wyrazić siebie, mają dużo luzu.

Kiedy zaczęła Pani uczęszczać na pierwsze zajęcia,
nazwijmy to, sformalizowane?
To były zajęcia, które obywały się w szkole moich dzieci.
Oprócz zajęć tanecznych dla dzieci, zostały zorganizowanie
zajęcia dla dorosłych, głównie dla mam (śmiech).

Dlaczego przestała Pani uczęszczać na zajęcia?
Głównie z powodu odległości, dojazd na zajęcia okazał się
zbyt długi.

Była trema?
Oczywiście, że było trochę tremy, ale starałyśmy się nie
przejmować niedociągnięciami. Chodziło przecież o dobrą
zabawę. To przecież był amatorski zespół mam (śmiech).

Czy kiedykolwiek zakładała Pani rozwój w swojej pasji,
czy to wciąż jest tylko odskocznia?
Taniec to raczej odskocznia. Nigdy nie miałam zamiaru intensywniej trenować czy wyjeżdżać na turnieje. Wiem, że są
formacje amatorskie, gdzie podejście do tańca jest bardziej
profesjonalne, dla mnie taniec to jednak wciąż zabawa i radość. Dlatego między innymi staram się szukać zajęć blisko
domu, żeby nie tracić czasu na dojazdy. Na szczęście w niedalekiej odległości od domu mam możliwość uczęszczania
na zajęcia z baletu i latino dla kobiet.

Co Pani daje taniec?
Jestem osobą aktywną, lubię się ruszać. Taniec jest dla
mnie formą gimnastyki, daje pozytywną energię. Dzięki niemu mogę się odprężyć, oderwać od pracy i obowiązków.

Latino dla kobiet brzmi ciekawie.
Są to różne formy tańce z grupy latynoamerykańskich, takich jak cha-cha, rumba czy mambo. To jednak nie są
zajęcia w parach, tylko dla samych pań. Panuje świetna

Jaki to był rodzaj tańca?
Ogólnie mówiąc, „taniec kobiecy”. Było to połączenie różnych stylów tańca, takich jak burleska, taniec broadwayowy
czy latino. Potem prezentowałyśmy nasze układy przed lokalną publicznością.
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Oczywiście podchodzą do tego z życzliwością. Natomiast
nie wiem, czy są jakieś grupy taneczne lekarzy, zresztą chyba między innymi podoba mi się to, że na tańcach nie jestem lekarzem, tylko Moniką. To jest totalne oderwane od
mojej sfery zawodowej, mam styczność z zupełnie innymi
ludźmi, z innymi problemami. Czasami są młodsze dziewczyny, z innym podejściem do życia.
To znaczy, że wiek absolutnie Pani nie blokuje?
Nie, absolutnie nie. Mam bardzo duży dystans do siebie.
Wszystkie te aktywności po pierwsze, traktuję jak zabawę, a po drugie, jak możliwość zachowania dobrej kondycji fizycznej. Sprawia mi to frajdę, niezależnie od tego,
co kto myśli.
Czy to jest jedyna Pani pasja?
Gram trochę w tenisa, ale też nie biorę udziału w żadnych
turniejach. Traktuję to rekreacyjnie, jako możliwość spędzenia czasu z dziećmi i mężem. Z mężem czasami też gram
w golfa.

atmosfera, muzyka latino jest energetyczna i poprawia
nastrój, a ruchy taneczne są bardzo kobiece.

Można więc wysnuć wniosek, że jednak taniec jest
największą pasją.
Tak, w tańcu jestem sobą w 100%.

Czy jest jakaś tancerka, tancerz, którzy są dla Pani
inspiracją? Jakie ma Pani plany związane z pasją?
Nie mam sprecyzowanych planów, chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę.

Gdyby miała Pani kogoś zachęcić do tańca, to jakby go
Pani zareklamowała?
Ciekawe pytanie. Ludzie są różni i mają różne zainteresowania, mi akurat przypadł do gustu taniec. Tańcząc, zostawiam
problemy za drzwiami. Liczą się tylko muzyka i kroki.

Jak rodzina podchodzi do Pani pasji?
Mąż i synowie patrzą na to z życzliwym uśmiechem. W naszej rodzinie każdy ma jakąś pasję. Chłopcy uprawiają różne dyscypliny sportu, więc to jest naturalne, że każdy musi
mieć jakieś hobby, w którym się realizuje.

Czy to jest odprężenie?
Tak, przynajmniej dla mnie. Być może gdybym tańczyła
w jakiejś grupie półprofesjonalnej, to byłby element rywalizacji z innymi. Natomiast ja stawiam na dobrą zabawę.

Przychodzą na Pani występy?
Obecnie grupy, w których tańczę, nie występują. Natomiast
w przeszłości, kiedy chodziłam np. do szkoły Egurroli i pod
koniec semestru były pokazy wszystkich grup, oczywiście
zawsze oklaskiwali moje występy.

Czy pamięta Pani jakiś występ, którego wspomnienie
do tej pory budzi emocje?
Tak, taniec z krzesłami do utworu z filmu „Burleska” z Christiną Aguilerą. Układ był skomplikowany, ale też bardzo kobiecy i efektowny.

Czy ma Pani jakieś marzenie związane
z tańcem?
Tak. Chciałabym mieć czas, żeby przynajmniej kontynuować jakieś zajęcia taneczne (śmiech).

Czy udało się Pani przez lata tańczenia nawiązać jakieś
fajne przyjaźnie, znajomości?
Generalnie lubię ludzi i lubię spędzać z nimi czas, atmosfera
na tańcach jest zazwyczaj bardzo przyjacielska.

Rozumiem, że czasami się jednak nie udaje.
Dokładnie, ale zawsze można potańczyć w domu.
W razie czego szybko Pani nadrabia zaległości?
Tak, ponieważ od wielu lat chodzę na zajęcie z różnych form
tańca, nadrobienie zaległości nie sprawia mi problemów.
Szybko łapię.

Czy udało się Pani kogoś zarazić pasją?
Tak, i to całkiem niedawno. Jak mówiłam, szukam zawsze
zajęć bliżej domu, żebym mogła racjonalnie gospodarować
swoim czasem. Mieszkam w małej miejscowości, gdzie
prężnie działa lokalna społeczność. Namówiłam panią sołtys, żeby zorganizowała zajęcia taneczne. Udało się. Dzięki temu razem z sąsiadkami chodzę na tańce. To daje nam
możliwość ruchu i wspólnego spędzania czasu. A to jest
w tańcu najcenniejsze.

Czy koleżanki i koledzy w pracy wiedzą o Pani pasji?
Tak, wiedzą.
I jak do tego podchodzą? Może są jakieś grupy
taneczne lekarzy?
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