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Palliative care in advanced breast cancer
Opieka paliatywna w zaawansowanym raku piersi
Паллиативная опека при развитом раке груди
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Summary
Breast cancer is currently one of the most frequent malignant neoplasms in Polish women. Since the ‘80s
of past century, breast cancer is the leading cause of mortality in women aged 40-59. Patients are usually
admitted to the stationary palliative care facilities in a far advanced stage of neoplastic disease originating primarily in the breast and are mostly in a poor general condition. Their overall condition is a resultant of development and severity of the tumour itself with possible distant metastases, coexisting diseases, as well as late
complications of cause-oriented or palliative treatment implemented. In the setting of palliative treatment,
the primary goal is relief of pain, according to the recommendations of the so-called “analgetic ladder”, conforming with general principles of analgetic management. This consists in determination of cause of pain,
evaluation of its type and severity, regular pace of administration of analgetic drugs, careful titration of dose
of strong analgetics, oral administration of drugs, as this is the most physiologic and recommended route of
administration, if only the patient can tolerate it. An important issue is also to relieve other bothersome ailments, both somatic, mental, spiritual and social. According to the WHO definition, palliative care ensures
the patients a comprehensive and active care, improves their quality of life and, when justified, includes all
oncologic therapeutic modalities. In the setting of palliative care, oncologic treatment aims at arresting or
slowing-down of development of primary tumour and metastatic foci, thus improving the patient’s comfort
and quality of life, obviously taking into account current state of the patient and toxicity of drugs.
Key words: palliative care, advanced breast cancer, quality of life, oncologic treatment

Streszczenie
Rak piersi nale˝y obecnie do najcz´stszych nowotworów z∏oÊliwych u kobiet w Polsce. Poczàwszy od lat 80.
ubieg∏ego wieku rak piersi stanowi pierwszà co do cz´stoÊci przyczyn´ zgonów kobiet w wieku mi´dzy 40. a 59.
rokiem ˝ycia. Chore przyjmowane na stacjonarny oddzia∏ opieki paliatywnej w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej wywodzàcej si´ pierwotnie z obszaru piersi sà zazwyczaj w z∏ym stanie ogólnym. Jest to spowodowane rozwojem i nasileniem objawów choroby, z mo˝liwoÊcià wyst´powania przerzutów do odleg∏ych narzàdów, a tak˝e chorobami wspó∏istniejàcymi, jak równie˝ powik∏aniami póênymi po stosowanym leczeniu
przyczynowym lub paliatywnym. W oddziale opieki paliatywnej stosuje si´ w pierwszej kolejnoÊci leczenie przeciwbólowe, zgodnie z zaleceniami drabiny analgetycznej oraz uwzgl´dnieniem g∏ównych zasad post´powania
przeciwbólowego. Leczenie to polega na ustaleniu przyczyny bólu, ocenie rodzaju i jego nat´˝enia, regularnoÊci podawanego leku, miareczkowaniu dawki silnego analgetyku, podawaniu leków doustnie, gdy˝ jest to
droga fizjologiczna i zalecana, o ile chory mo˝e w ten sposób przyjmowaç preparaty. Istotne jest tak˝e ∏agodzenie innych ucià˝liwych dolegliwoÊci – zarówno somatycznych, psychicznych, duchowych, jak i socjalnych. Zgod-
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nie z definicjà Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach opieki paliatywnej zapewnia si´ chorym ca∏oÊciowà, czynnà opiek´, poprawiajàcà ich jakoÊç ˝ycia, a tak˝e stosuje w uzasadnionych przypadkach wszystkie
onkologiczne metody leczenia. Terapia onkologiczna w ramach opieki paliatywnej ma na celu zahamowanie lub
spowolnienie rozwoju guzów nowotworowych lub przerzutowych, a co za tym idzie popraw´ komfortu i jakoÊci
˝ycia chorego, oczywiÊcie z uwzgl´dnieniem jego aktualnego stanu i toksycznoÊci ewentualnego leczenia.
S∏owa kluczowe: opieka paliatywna, zaawansowany rak piersi, jakoÊç ˝ycia, terapia onkologiczna

Coдержание

В настоящее время рак груди принадлежит к наиболее частым злокачественным новообразованиям
у женщин в Польше. Начиная от 80-х годов прошлого века рак груди является первой по частоте причиной смерти женщин в возрасте 40-59 лет. Больные принимаемые в стационарное отделение паллиативной заботы при развитой стадии заболевания связанного с новообразованием, которое сначала сосредотачивалось в области груди, обычно находятся в плохом общем состоянии. Это связано
с развитием и усилением симптомов заболевания, с возможностью появления метастаз в отдаленных
органах, а также с сосуществующими болезнями, поздними осложнениями после применения причинной или паллиативной терапии. В отделении паллиативной заботы в первую очередь применяется болеутоляющее лечение в соответствии с предписаниями анальгетической (болеутоляющей) лестницы и принятием во внимание основных принципов болеутоляющего поведения. Такое лечение
основывается на определении причины боли, оценке ее вида и интенсивности, правильности применяемого лекарства, титровании дозы сильного аналгетика, подаче лекарства перорально, так как это
путь физиологический и рекомендуется если больной таким образом может принимать препараты.
Существенно также, чтобы можно было уменьшить другие обременительные недуги соматического,
психологического, душевного и социального характера. Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в рамках паллиативной заботы больные обеспечиваются совокупной,
действенной заботой, которая улучшает качество их жизни, а также в обоснованных ситуациях пользуются всеми методами онкологического лечения. Онкологическая терапия в рамках паллиативной
заботы имеет в виду торможение или замедление развития опухолей новообразований или их метастаз, а что с этим связано – улучшение комфорта и качества жизни больного, разумеется с принятием
во внимание его актуального состояния и токсичности эвентуального лечения.
Ключевые слова: паллиативная забота, развитый рак груди, качество жизни, терапия онкологическая

reast cancer is currently one of the most frequent
malignant neoplasms in Polish women(1,2). The incidence rate increases in persons over 35 and a high rate
persists still in the elderly(1,3,4). Beginning in the ‘80s of the
past century, breast cancer is the leading cause of mortality
in women in the 40-59 age group(1,4,5).
Treatment of breast cancer consists in a combination of surgery, chemotherapy, radiotherapy and hormonal therapy.
Management protocol depends on character and dynamics of
the tumour, presence and location of metastases, density of
hormonal receptors, as well as on general condition of the
patient and coexisting diseases(2,4,6,7). Patients with far advanced
disease and distant metastases require implementation of palliative care, sometimes synchronously with systemic cause-oriented treatment.
According to the 1994 WHO (World Health Organization)
definition, palliative care is “a comprehensive and active care
of patients, whose disease does not respond to cause-oriented treatment. It encompasses relief of pain and other symptoms, as well as solution of the patients’ mental, social and
spiritual problems”(8). The basic goals of palliative care are:
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ak piersi nale˝y obecnie do najcz´stszych nowotworów
z∏oÊliwych u kobiet w Polsce(1,2). Cz´stoÊç zachorowania
wzrasta po 35. roku ˝ycia i ten wysoki wskaênik utrzymuje si´ do póênego wieku(1,3,4). Poczàwszy od lat 80. ubieg∏ego
wieku rak piersi stanowi pierwszà co do cz´stoÊci przyczyn´
zgonów kobiet w wieku mi´dzy 40. a 59. rokiem ˝ycia(1,4,5).
Leczenie chorych na raka piersi polega obecnie na skojarzonym stosowaniu metod chirurgicznych, chemioterapii, radioterapii i hormonoterapii. Schemat post´powania zale˝ny jest
od charakteru i dynamiki rozwoju nowotworu, obecnoÊci
i umiejscowienia przerzutów, oceny receptorów hormonalnych, a tak˝e ogólnego stanu zdrowia chorej i wyst´pujàcych
u niej chorób wspó∏istniejàcych(2,4,6,7). W przypadku chorych
z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi i przerzutami
odleg∏ymi konieczne staje si´ wdro˝enie opieki paliatywnej,
niekiedy jeszcze w trakcie leczenia systemowego.
Opieka paliatywna zgodnie z definicjà Âwiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO) z 1994 roku jest to „ca∏oÊciowa, czynna
opieka nad chorymi, których choroba nie poddaje si´ skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych objawów oraz opanowanie problemów psy-
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relief of bothersome ailments, creation of good communication with the patient and his/her family, education, inclusion
of rehabilitation in the therapeutic protocol, aiming
at improvement of the patient’s quality of life, but first of all
– to ensure continuous care until death and to provide support to the family during mourning(8-12).
All efforts undertaken aim at obtaining the best possible
quality of life of patients and their families(14-17). Quality of life
is a multidimensional and subjective phenomenon, which
must be viewed in physical, mental and social aspects, including also mobile performance of the patient. A frequently
used definition is that proposed by the EORTC (European
Organization for Research and Treatment of Cancer) group,
working in the scope of WHO. According to this definition,
quality of life is “an individual way of perceiving by an individual of his/her position in the cultural context, system of
values and in relation to environmentally determined tasks,
expectations and standards. It is also a resultant of comprehensive evaluation by an individual of his/her physical health,
emotional status, autonomy, degree of independence from
environment, as well as relations with his/her community and
personal beliefs and convictions”(13).
Stationary palliative care department accepts patients at a far
advanced clinical stage of neoplastic disease originating primarily within the breast area. These are usually women in
a poor general condition, resulting from development and
severity of symptoms of the neoplastic disease itself, metastases to distant organs and coexisting diseases, as well as from
late complications caused by cause-oriented or palliative
treatment instituted previously(17,18).
Depending on location of metastatic lesions, various negative
symptoms may appear, being the reason for hospitalisation.
Nevertheless, the first and foremost is pain. In a far advanced
stage of neoplastic disease, we are often faced with the socalled “total pain”, also called “omnipresent”, resulting from
the following factors(8,9,18,19):
• somatic – caused by growth of tumour itself, cachexia
and side-effects of treatment;
• mental – such as anger and despair, caused by lack
of effects of treatment or recurrence of disease;
• spiritual – e.g. fear of death, pain, loss of personal dignity and concern about future fate of own family;
• social – resulting from loss of social, professional
or familial position.
In the setting of a palliative care ward, a multidisciplinary
approach is implemented, using the potential of surgery,
radiotherapy, systemic treatment and several forms of supportive care. After admission, in the first place pharmacologic methods of pain relief are instituted, according to the principles of “analgetic ladder”. Next, surgery and rehabilitation
is used aiming at stabilisation of the patients’ general condition. Only thereafter, if possible, systemic palliative treatment is instituted in close collaboration with an oncologist(18,20-22).
Analgetic management of breast cancer patients, like all
other standards of analgetic treatment, are based on recom-

GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 123-130

chicznych, socjalnych i duchowych chorego”(8). Podstawowymi
zadaniami opieki paliatywnej sà: ∏agodzenie ucià˝liwych dolegliwoÊci, nawiàzanie dobrej komunikacji z chorym i jego rodzinà, edukacja, wprowadzanie do leczenia tak˝e rehabilitacji,
która poprawia komfort ˝ycia chorego, a przede wszystkim zapewnienie sta∏oÊci opieki a˝ do Êmierci oraz pomoc rodzinie
w okresie ˝a∏oby(8-12).
Celem podejmowanych wysi∏ków jest osiàgni´cie jak najlepszej, mo˝liwej do uzyskania jakoÊci ˝ycia (quality of life, QL)
chorych i ich rodzin(14-17). JakoÊç ˝ycia jest zjawiskiem wielowymiarowym i subiektywnym, rozpatruje si´ jà w wymiarze fizycznym, psychologicznym, spo∏ecznym i sprawnoÊci ruchowej.
Cz´sto wykorzystuje si´ definicj´ jakoÊci ˝ycia zaproponowanà
przez pracujàcà w ramach WHO grup´ European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), wed∏ug
której jest to „indywidualny sposób postrzegania przez jednostk´ jej pozycji ˝yciowej w kontekÊcie kulturowym, systemie
wartoÊci oraz w odniesieniu do jej zadaƒ, oczekiwaƒ i standardów uwarunkowanych Êrodowiskowo. Kompleksowy sposób
oceniania przez jednostk´ jej zdrowia fizycznego, stanu emocjonalnego, samodzielnoÊci, stopnia niezale˝noÊci od otoczenia, a tak˝e relacji ze Êrodowiskiem oraz osobistych wierzeƒ
i przekonaƒ”(13).
Do stacjonarnego oddzia∏u opieki paliatywnej przyjmuje si´
chore w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej
wywodzàcej si´ pierwotnie z obszaru piersi. Sà to zazwyczaj
kobiety w z∏ym stanie ogólnym spowodowanym rozwojem
i nasileniem objawów samej choroby nowotworowej, z wyst´pujàcymi przerzutami do odleg∏ych narzàdów, a tak˝e chorobami wspó∏istniejàcymi, jak równie˝ powik∏aniami póênymi
po stosowanym leczeniu przyczynowym lub paliatywnym(17,18).
W zale˝noÊci od umiejscowienia zmian przerzutowych wyst´pujà ró˝ne objawy negatywne, b´dàce przyczynà hospitalizacji.
Na plan pierwszy jednak wysuwajà si´ dolegliwoÊci bólowe.
W zaawansowanym stadium choroby nowotworowej cz´sto
mamy do czynienia z tzw. bólem totalnym, zwanym równie˝
wszechogarniajàcym, na który sk∏adajà si´ nast´pujàce czynniki(8,9,18,19):
• somatyczne – wynikajàce z rozwoju nowotworu, objawów
wyniszczenia czy ubocznych skutków leczenia;
• psychiczne – takie jak z∏oÊç, gniew, spowodowane na przyk∏ad brakiem efektów leczenia lub nawrotem choroby;
• duchowe – to l´k przed bólem, Êmiercià, utratà godnoÊci
osobistej lub obawa o losy rodziny;
• socjalne – z powodu utraty pozycji spo∏ecznej, zawodowej czy utraty pozycji w rodzinie.
W ramach oddzia∏u opieki paliatywnej stosuje si´ post´powanie wielodyscyplinarne, wykorzystujàce mo˝liwoÊci leczenia zabiegowego, radioterapii, leczenia systemowego oraz
ró˝nych form leczenia wspomagajàcego. Po przyj´ciu chorych na oddzia∏ stosuje si´ farmakologiczne metody ∏agodzenia bólu – zgodnie z za∏o˝eniami drabiny analgetycznej
w nast´pnej kolejnoÊci z zastosowaniem terapii chirurgicznej i rehabilitacyjnej dà˝y si´ do stabilizacji ich stanu ogólnego. Dopiero potem, jeÊli to mo˝liwe, wdra˝a si´ paliatywne leczenie systemowe pod kierunkiem onkologa(18,20-22).
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mendations developed by the World Health Organization
(WHO)(8,9,23-26). Basic principles of pain control are:
• determination of source of pain;
• evaluation of type and severity of pain;
• analgetic medication, with special emphasis on administration of drugs at regular intervals, titration of dose of
strong analgetics until a satisfactory level of pain relief is
attained;
• assumption, that oral route of administration of drugs is
most physiologic and recommendable, if only the patient
is able to receive drugs by this route(22,24,25).
The ”analgetic ladder” determines principles of use of analgetic drugs.
The first step signifies that satisfactory relief of pain is attained
by paracetamol or non-steroid anti-inflammatory preparations
(NSAIDs), sometimes combined with non-pharmacological
techniques, e.g. rehabilitation, acupuncture, transdermal stimulation (TENS), etc.(26-29) Analgetic effect of these preparations
is enhanced by antidepressants, anticonvulsants, local anaesthetics, corticosteroids, bisphosphonates, NMDA receptor
blockers, benzodiazepines, sympathetic system blockers
(clonidine) and myorelaxants.
The second step of analgetic ladder concerns situations,
where due to inadequate pain control it is necessary to combine NSAIDs with medium-strength pain-relieving opioids,
e.g. tramadol, dihydrocodeine, codeine, also combined with
adjunctive medication and non-pharmacological methods.
The third step is recognised when pain control requires strongacting analgetic opioids, e.g. morphine, fentanyl, buprenorphine or methadone, combined with adjunctive medication
and non-pharmacological methods(26-28).
Depending on clinical stage of neoplastic disease and presence
of distant metastases, bothersome ailments are addressed
using pharmacological means and systemic treatment using
chemo- and radiotherapy is instituted, thus contributing to an
improvement of the patient’s comfort of everyday life(18,29-31).
Most frequent distant metastases in advanced breast cancer
develop in bones, brain, spinal cord, lungs, liver, genital
organs and skin in the area of breast and chest(3,18,32).
Therapeutic modalities implemented in the scope of palliative treatment of bone metastases include: radiotherapy
(using radioactive isotopes Strontium-89, Samarium-153,
whole-body irradiation, targeted irradiation), bisphosphonates, hormonal therapy and chemotherapy.
Strontium-89 is a beta-radiation emitter and may be safely
administered in an outpatient setting, as it does not emit
gamma-photons. It is absorbed and accumulated in the
patient’s body behaving like calcium and has a propensity to
accumulate around bony metastatic lesions, where it remains
for about 100 days. Strontium-89 is administered in a single
intravenous injection at a dose of 150 MBq(33,34).
Samarium-153 is a gamma-photon emitter. It is administered
intravenously at a dose of 20-40 MBq/kg in the form of
a Sm153-EDTMP complex (ethylenediaminetetramethylenephosphonic acid) in the inpatient setting only, due to
emission of gamma radiation(35,36).

Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwór piersi, podobnie jak wszystkie standardy post´powania przeciwbólowego, oparte jest na wytycznych ustalonych przez Âwiatowà
Organizacj´ Zdrowia(8,9,23-26). G∏ówne zasady post´powania
przeciwbólowego to:
• ustalenie przyczyny bólu;
• ocena rodzaju i nat´˝enia bólu;
• leczenie przeciwbólowe z uwzgl´dnieniem regularnoÊci
podawanego leku, miareczkowania dawki silnego analgetyku a˝ do osiàgni´cia dobrego efektu przeciwbólowego;
• za∏o˝enie, ˝e droga doustna podawania leku jest najbardziej fizjologiczna i zalecana, o ile chory mo˝e w ten sposób przyjmowaç preparaty(22,24,25).
Zasady stosowania leków przeciwbólowych okreÊla drabina
analgetyczna.
W pierwszym stopniu drabiny analgetycznej do ∏agodzenia bólu
wystarczy paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ), niekiedy po∏àczone z metodami niefarmakologicznymi, takimi jak rehabilitacja, akupunktura, stymulacja
przezskórna – TENS i inne(25-28). Jako wspomagajàce stosowane sà leki: przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, znieczulajàce miejscowo, kortykosteroidy, bifosfoniany, antagoniÊci
receptorów NMDA, benzodiazepiny, blokery uk∏adu wspó∏czulnego (klonidyna), miorelaksanty.
Drugi stopieƒ dotyczy chorych, u których z powodu niedostatecznej kontroli bólu konieczne jest do∏àczenie do NLPZ
tzw. opioidów ∏agodzàcych ból o Êrednim nat´˝eniu – tramadolu, dihydrokodeiny, kodeiny – w po∏àczeniu z lekami wspomagajàcymi oraz procedurami niefarmakologicznymi.
Trzeci stopieƒ stwierdzany jest wtedy, kiedy dolegliwoÊci bólowe wymagajà zastosowania opioidów ∏agodzàcych ból o du˝ym nat´˝eniu – morfiny, fentanylu, buprenorfiny lub metadonu – w po∏àczeniu z lekami wspomagajàcymi i procedurami
niefarmakologicznymi(26-28).
W zale˝noÊci od zaawansowania zmian nowotworowych i wyst´powania przerzutów odleg∏ych stosuje si´ farmakologiczne
leczenie ucià˝liwych dolegliwoÊci i leczenie systemowe z zastosowaniem chemio- i radioterapii, co przyczynia si´ do poprawy komfortu ˝ycia chorego(18,29-31).
Do najcz´Êciej spotykanych przerzutów odleg∏ych w przebiegu zaawansowanego raka piersi nale˝à: przerzuty do koÊci,
mózgu i rdzenia kr´gowego, p∏uc, wàtroby, narzàdów rodnych oraz skóry okolicy piersi i klatki piersiowej(3,18,32).
Do metod stosowanych w ramach paliatywnego leczenia systemowego przerzutów do koÊci nale˝à: radioterapia (w tym:
izotopy radioaktywne Stront 89, Samar 153, napromieniowanie ograniczonych obszarów cia∏a, napromieniowanie du˝ych
obszarów cia∏a), terapia bifosfonianami, hormonoterapia
oraz chemioterapia.
Stront 89 jest emiterem promieniowania beta i mo˝e byç bezpiecznie podawany w warunkach ambulatoryjnych, gdy˝ nie
emituje fotonów gamma. Jest on wychwytywany i utrzymywany
w organizmie chorego podobnie jak wapƒ i wykazuje tendencj´
do gromadzenia si´ wokó∏ zmian przerzutowych w koÊciach,
gdzie jest przechowywany przez oko∏o 100 dni. Stront 89 jest podawany w pojedynczej iniekcji do˝ylnej w dawce 150 MBq(33,34).
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Application of palliative radiation in bone metastases provides symptomatic relief in 80-90% of the patients. It may be
administered in the form of irradiation of a particular area
(e.g. on a solitary metastasis) or on an area of imminent
pathological fracture. Systemic form of radiotherapy is used
in multifocal painful bone metastases. In such cases, one half
of the body is irradiated. Well-defined areas of the body
receive total doses of 8 or 20 Gy in five fractions. Irradiation
of large areas of the body is used depending on predominating distribution of metastases in upper, lower or middle portion of body, delivering 6 or 8 Gy, respectively(18,29,37).
The mechanism of action of bisphosphonates used in the
treatment of bony pain caused by neoplastic osteolysis in the
setting of palliative care unit, consists in inhibition of activity
of osteoclasts and of prostaglandin synthesis. Most commonly
used preparations are pamidronian (at a dose of 60-90 mg as
an intravenous infusion Q4W) and klodronian (administered
orally at dose of 1600-2400 mg per day)(38).
Systemic approach to palliative treatment of bony metastases, by slowing down the progress of disease, reduces the
risk of pathological fractures. This significantly contributes to
relief of pain, making possible reduction of dosage of analgetic drugs and improves the patients’ performance and comfort(18,32).
The incidence of brain metastases in the course of breast cancer increases directly proportional with improvement of survival rate and ranges between 6 and 40%(39). The key issue in
the setting of palliative treatment is stabilisation of acute neurological symptoms associated with developing brain oedema
and institution of systemic treatment under the guidance of an
oncologist. Metastases to the spinal cord area are present in
up to 85% of breast cancer patients(41). Palliative therapy in
brain- and spinal cord-metastases encompasses both oral and
parenteral administration of analgetics, antiemetics, steroids,
anti-edematics (glycerol, mannitol), anti-epileptics and tranquilizers (benzodiazepines, neuroleptics)(18). In specialized
centres, neurosurgical procedures are performed, enabling
excision of solitary brain metastases or, in the case of multiple
lesions, of those endangering the patient’s life. In the case of
spinal cord metastases, surgical intervention may consist in
decompression of spinal cord, either by anterior or posterior
approach. Application of an orthopaedic corset stabilising the
spine is also possible.
Concomitant to surgical intervention, oncologic treatment is
instituted – depending on general condition of the patient
and severity of metastatic lesions – in the form of whole brain
radiotherapy (WBRT), stereotactic radiosurgery (SRS),
brachytherapy and chemotherapy(18,39,40).
Lung metastases may cause bleeding from respiratory tract
and severe dyspnoea. In the case of respiratory tract haemorrhage, first-line management consists in parenteral hydration
and bronchoconstricting drugs (e.g. epinephrine), antihaemorrhagic preparations and tranquilizers(18,40,41). Treatment of
choice is external beam radiotherapy or brachytherapy.
Embolisation of damaged vessels may also be considered(41,42).
Severe dyspnoea may necessitate application of tranquilizers
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Samar 153 emituje fotony gamma. Podaje si´ go drogà do˝ylnà w dawce 20-40 MBq/kg w postaci kompleksu Sm153
– EDTMP (kwas etylenodiaminotetrametylofosforowy)
w warunkach szpitalnych ze wzgl´du na emisj´ promieniowania gamma(35,36).
Zastosowanie radioterapii paliatywnej w przerzutach nowotworowych do koÊci daje ulg´ u 80-90% chorych. Mo˝e byç
ona przeprowadzana w postaci naÊwietlaƒ na ograniczony
obszar – na przyk∏ad pojedynczy przerzut – lub okolic´ zagra˝ajàcego z∏amania patologicznego. Postaç systemowa radioterapii ma zastosowanie w wieloogniskowych bolesnych przerzutach do koÊci. Stosuje si´ wtedy tzw. napromieniowanie
po∏owy cia∏a. Na ograniczone obszary cia∏a stosowane sà najcz´Êciej pojedyncze dawki 8 Gy lub 20 Gy w pi´ciu frakcjach.
Napromieniowanie du˝ych obszarów cia∏a stosuje si´ w zale˝noÊci od lokalizacji przerzutów na górnà, dolnà lub Êrodkowà
cz´Êç cia∏a, podajàc odpowiednio 6 lub 8 Gy(18,29,37).
Mechanizm dzia∏ania bifosfonianów stosowanych w leczeniu
bólu kostnego spowodowanego osteolizà nowotworowà u chorych oddzia∏u opieki paliatywnej polega na hamowaniu aktywnoÊci osteoklastów i syntezy prostaglandyn. Najcz´Êciej stosowane sà pamidronian w dawce 60 lub 90 mg w postaci wlewów
do˝ylnych co 4 tygodnie i klodronian w formie doustnej w dawce 1600-2400 mg na dob´(38).
Systemowe podejÊcie do leczenia paliatywnego przerzutów
do koÊci, spowolniajàc rozwój choroby, zmniejsza prawdopodobieƒstwo wystàpienia z∏amaƒ patologicznych. Przyczynia
si´ do znacznego z∏agodzenia bólu, umo˝liwia redukcj´ dawek
leków przeciwbólowych i poprawia jakoÊç funkcjonowania leczonych(18,32).
Liczba chorych ze stwierdzonymi przerzutami nowotworowymi do mózgu w przebiegu raka piersi wzrasta wraz z wyd∏u˝eniem czasu ich prze˝ycia po rozpoznaniu choroby i wynosi
od 6 do 40%(39). Podstawowym zadaniem leczenia paliatywnego jest stabilizacja ostrych objawów neurologicznych zwiàzanych z powstajàcym obrz´kiem mózgu oraz wdro˝enie leczenia systemowego pod kierunkiem onkologa. Przerzuty
do okolic rdzenia kr´gowego wyst´pujà stosunkowo cz´sto
w przebiegu raka piersi, bo u oko∏o 85% chorych(41). Terapia
paliatywna w przerzutach nowotworowych do mózgu, jak równie˝ do rdzenia kr´gowego obejmuje stosowanie zarówno
w formie doustnej, jak i parenteralnej leków: przeciwbólowych, przeciwwymiotnych, steroidów, leków przeciwobrz´kowych (glicerol, mannitol), przeciwdrgawkowych, uspokajajàcych (benzodiazepiny, neuroleptyki)(18). W specjalistycznych
oÊrodkach przeprowadzane sà tak˝e operacje neurochirurgiczne umo˝liwiajàce usuwanie pojedynczych przerzutów
do mózgu lub przy licznych przerzutach usuwanie tylko zmian
zagra˝ajàcych ˝yciu chorego. Interwencja chirurgiczna w razie
przerzutów do okolic rdzenia kr´gowego mo˝e polegaç na dekompresji rdzenia przez tzw. odbarczenie tylne lub przednie.
Mo˝liwe jest tak˝e zastosowanie gorsetu stabilizujàcego kr´gos∏up.
RównoczeÊnie z interwencjà chirurgicznà w∏àczane jest tak˝e
leczenie onkologiczne – zale˝nie od stanu chorego i nasilenia
zmian przerzutowych – pod postacià: radioterapii na ca∏à
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in order to relieve the so-called “respiratory panic”(18,43). Detection of free liquid in pleural cavities requires placement of
a decompressive drainage. Recurrent pleural exudate may
require long-term pleural drainage, chemical pleurodesis using
talc or tetracyclines or creation of a pleuroperitoneal fistula.
In the setting of a palliative care facility, pharmacologic treatment may be instituted using corticosteroids, opioids, bronchodilators and oxygen therapy. Systemic medication in the
form of chemotherapy and radiotherapy may be administered,
depending on the patient’s condition and clinical stage of the
neoplasm(18,41,42).
Metastatic lesions within the peritoneal cavity most often are
located in the liver. Hepatic metastases may by addressed
using chemotherapy, intra-arterial chemotherapy (5-FU),
surgical excision of metastases, embolisation of hepatic
artery, percutaneous coagulation using microwaves, chemical
denaturation of metastases using alcohol, radioimmunotherapy, laser thermotherapy, external beam radiotherapy and
laser thermoablation using high-frequency waves(44).
Multiple hepatic metastases frequently coexist with ascites,
which may be addressed at the palliative care unit using
diuretics, evacuation of liquid, intraperitoneal chemotherapy, and placement of artificial peritoneal-venous shunts(18,45).
Development of neoplastic ulceration of skin and deeper tissues within the breast at far advanced stage of breast cancer,
resulting from metastases adjacent to primary tumour or proliferation of non-excised tumour, constitutes a significant
problem, both somatic and psychosocial for patients, their
relatives and caregivers. It is associated not only with nonaesthetic appearance, local inflammation, necrosis of tissues,
possible intense exudate or bleeding, but also severe pain and
offensive smell, necessitating isolation of these patients.
Care for patients with such complications at a palliative care
unit aims not only at improvement of their comfort of life.
It encompasses education of patients themselves and their
families concerning preparations and dressings used to maintain adequate hygiene and neutralisation of ugly smell, relief
of all negative symptoms and return of patients to normal life
in their community. In the treatment of these lesions we use
analgesic drugs, anti-haemorrhagic preparations, vasoconstrictive agents, local coagulation of bleeding vessels, modern
absorptive dressings, surgical debridement of the wound,
external beam radiotherapy, chemotherapy, hormonal therapy and psychological support(18,46,47).
In the setting of palliative care unit, a considerable problem
in the aspect of improvement of quality of life and autonomy
of functioning of patients with late-stage breast cancer is the
issue of lymphatic oedema of upper extremities, resulting
usually from compromised flow of lymph through axillary
lymph nodes harbouring tumour metastases. In this case, the
treatment of choice is lymphatic drainage and rehabilitation,
necessitating in turn application of analgetic drugs prior to
rehabilitation, as well as education of patients concerning
protection and care of oedematous skin(18,48,49).
Patients with advanced breast cancer frequently present
depressive syndromes, which are a form of desadaptative

okolic´ mózgowia (whole brain radiotherapy, WBRT), radiochirurgii stereotaktycznej (stereotactic radiosurgery, SRS),
brachyterapii oraz chemioterapii(18,39,40).
Przerzuty nowotworowe do p∏uc mogà powodowaç krwawienia z dróg oddechowych i silne dusznoÊci. W nasilonych krwawieniach z dróg oddechowych w pierwszej kolejnoÊci stosuje
si´ nawodnienie pozajelitowe oraz leki obkurczajàce naczynia
– epinefryn´ – przeciwkrwotoczne i uspokajajàce(18,40,41). Post´powaniem z wyboru jest zastosowanie radioterapii z u˝yciem
wiàzki zewn´trznej lub zastosowanie brachyterapii. Wykonywana mo˝e byç tak˝e embolizacja uszkodzonych naczyƒ(41,42).
Przy silnych dusznoÊciach zachodzi koniecznoÊç w∏àczenia
Êrodków uspokajajàcych w celu ∏agodzenia tzw. „paniki oddechowej”(18,43). Stwierdzenie obecnoÊci p∏ynu w jamach op∏ucnowych wymaga drena˝u odbarczajàcego. W nawracajàcym wysi´ku do jam op∏ucnowych mo˝na zastosowaç d∏ugotrwa∏y
drena˝ p∏ynu, chemicznà pleurodez´ z u˝yciem talku bàdê tetracyklin lub wytworzenie przetoki op∏ucnowo-otrzewnowej.
W oddziale opieki paliatywnej stosuje si´ te˝ leczenie farmakologiczne z zastosowaniem: kortykosteroidów, opioidów, leków rozszerzajàcych oskrzela i tlenoterapii. W∏àczane jest
cz´sto leczenie systemowe pod postacià chemioterapii i radioterapii w zale˝noÊci od stanu chorego i zaawansowania choroby nowotworowej(18,41,42).
Zmiany o charakterze przerzutów nowotworowych w obr´bie
jamy brzusznej najcz´Êciej dotyczà wàtroby. Zmiany przerzutowe w obr´bie wàtroby mo˝na leczyç, stosujàc chemioterapi´, chemioterapi´ dot´tniczà (z u˝yciem 5-fluorouracylu),
chirurgiczne usuni´cie przerzutów, embolizacj´ t´tnicy wàtrobowej, przezskórnà koagulacj´ mikrofalami, alkoholizacj´
przerzutów, radioimmunoterapi´, termoterapi´ laserowà,
teleradioterapi´ oraz termoablacj´ laserowà przy u˝yciu fal
o wysokiej cz´stotliwoÊci(44).
Przy mnogich przerzutach do wàtroby wyst´puje cz´sto wodobrzusze, którego leczenie podejmowane na oddziale opieki paliatywnej obejmuje stosowanie diuretyków, upustów p∏ynu, chemioterapii dootrzewnowej, sztucznie wytwarzanych
przetok otrzewnowo-˝ylnych(18,45).
Wyst´powanie owrzodzenia nowotworowego skóry i tkanek
g∏´biej po∏o˝onych w obr´bie gruczo∏u piersiowego w zaawansowanym stadium raka piersi, wynikajàce z powstawania
przerzutów w miejscu pierwotnej zmiany nowotworowej lub
rozrostu nieusuni´tych tkanek nowotworowych, stanowi du˝y
problem zarówno somatyczny, jak i psychospo∏eczny dla chorych, ich najbli˝szych i otoczenia. Wià˝e si´ to nie tylko z nieestetycznym wyglàdem, miejscowym stanem zapalnym, martwicà tkanek, niekiedy du˝ym wysi´kiem lub krwawieniem,
ale tak˝e z silnymi dolegliwoÊciami bólowymi i nieprzyjemnym zapachem, co zmusza do odizolowania pacjentek.
Opieka nad chorymi z takimi powik∏aniami na oddziale opieki paliatywnej ma za zadanie nie tylko popraw´ komfortu ich
˝ycia. Konieczna jest te˝ edukacja chorej i jej rodziny w zakresie preparatów i opatrunków stosowanych dla utrzymania
w∏aÊciwej higieny i niwelacji przykrych zapachów, poprawy
kontroli wszystkich negatywnych objawów oraz ponownego
w∏àczenia chorej do normalnego ˝ycia w spo∏eczeƒstwie.
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reaction. Depression may take the form of hyperactivity,
hypoactivity or atypical “masked depression”. However, not
every sadness, frustration or “blue” should be regarded as
depressive disorder(50,51).
It is assumed that depressive symptoms may be subdivided
into primary depressed mood and loss of ability to experience
pleasure. The notion of secondary symptoms includes sudden
bursts of crying, enhanced emotional irritability, sense of uselessness, suicidal ideations, loss of interest in life, attention
deficit, somatic ailments, helplessness and hopelessness(50-53).
According to modified diagnostic criteria, used to diagnose
depression in oncologic patients, it is assumed that presence
of one or both primary symptoms or of several secondary
symptoms enables the diagnosis of depression(50). Depression
exacerbates the patient’s disability, makes difficult the
process of decision-making concerning further therapeutic
measures, may enhance subjective experience of somatic ailments, such as pain, insomnia, loss of appetite, may destroy
interpersonal relations within the family and between
patients and medical professionals(50,53).
Most patients with diagnosed depression may be helped using:
• pharmacotherapy (e.g. tricyclic antidepressants, new-generation antidepressants, SSRI, antidepressant neuroleptics, normothymics and anxiolytics);
• psychotherapy (psychoeducation, “catharsis” i.e. having
the patient “talk-out” his/her problems, “life review”,
i.e. recall of happy past, “distraction”, i.e. turning attention from sad issues, activation and support on the part
of empathic persons caring for the patient.
Implementation of pharmacological and psychological
methods in the treatment of depressive states often results
in a significant improvement of the patient’s general condition, enabling institution of effective palliative treatment and gives hope, in spite of such a dramatically severe
disease(54,55).
From the point of view of palliative care, the key issue is non-implementation of extraordinary therapies, i.e. abstaining
from application of intensive care techniques in patients with
completed cause-oriented treatment. The goal is to limit the
use of invasive diagnostics and painful or unpleasant procedures, which will not provide relief nor will improve the
patient’s quality of life. Only multidirectional approach and
care of patients with advanced cancer will relieve ailments
and will improve the quality of life(8,9,11,18).
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Do leczenia tych zmian stosujemy leki przeciwbólowe, przeciwkrwotoczne, obkurczajàce naczynia krwionoÊne, miejscowà koagulacj´ miejsc krwawiàcych, nowoczesne opatrunki
adsorpcyjne, chirurgiczne opracowanie rany, teleradioterapi´,
chemioterapi´, hormonoterapi´, pomoc psychologicznà(18,46,47).
Du˝y problem dla oddzia∏u opieki paliatywnej w zakresie poprawy jakoÊci ˝ycia i samodzielnego funkcjonowania chorych
z zaawansowanym rakiem piersi stanowi leczenie obrz´ku limfatycznego koƒczyn górnych, wynikajàcego najcz´Êciej z upoÊledzenia odp∏ywu ch∏onki przez przerzutowo zmienione w´z∏y
ch∏onne pachowe. Post´powaniem z wyboru jest tutaj wdro˝enie masa˝u limfatycznego i rehabilitacji, co pociàga za sobà
koniecznoÊç post´powania przeciwbólowego wyprzedzajàcego
rehabilitacj´, a tak˝e edukacji w zakresie ochrony i piel´gnacji
skóry zmienionej obrz´kowo(18,48,49).
U chorych z zaawansowanym rakiem piersi cz´sto wyst´pujà
zespo∏y depresyjne, b´dàce formà reakcji dezadaptacyjnej.
Mo˝na wyró˝niç depresje o charakterze hiperaktywnym, hipoaktywnym lub nietypowe „depresje maskowane”. Nie ka˝de
jednak obni˝enie nastroju, frustracja czy przygn´bienie jest
rozpoznawane jako zaburzenie o charakterze depresji(50,51).
Przyjmuje si´, ˝e objawy depresji mo˝na podzieliç na objawy
pierwotne obejmujàce obni˝enie nastroju oraz utrat´ zdolnoÊci
do odczuwania przyjemnoÊci. Pod poj´ciem objawów wtórnych
rozumiemy nag∏e wybuchy p∏aczu, wzmo˝onà pobudliwoÊç
emocjonalnà, poczucie bezu˝ytecznoÊci, myÊli samobójcze,
utrat´ zainteresowania ˝yciem, trudnoÊci w zakresie koncentracji uwagi, dolegliwoÊci somatyczne, bezradnoÊç, beznadziejnoÊç(50-53). Zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami rozpoznawczymi, które s∏u˝à do rozpoznawania depresji u chorych
onkologicznych, przyjmuje si´, ˝e ustalenie jednego lub obu
pierwotnych objawów oraz kilku objawów wtórnych pozwala
na rozpoznanie depresji(50). Depresja pot´guje niesprawnoÊç
pacjenta, utrudnia podejmowanie decyzji co do dalszego post´powania terapeutycznego, mo˝e wzmagaç odczucia dolegliwoÊci somatycznych, takich jak ból, zaburzenia snu i ∏aknienia,
zaburzaç relacje w obr´bie rodziny i w kontaktach z lekarzem
lub piel´gniarkà(50,53).
Wi´kszoÊç chorych z rozpoznanà depresjà mo˝na wyleczyç,
stosujàc:
• farmakoterapi´ (trójcykliczne leki antydepresyjne, leki antydepresyjne nowej generacji SSRI, neuroleptyki o dzia∏aniu przeciwdepresyjnym, leki normotymiczne, anksjolityki);
• psychoterapi´ (psychoedukacja; katharsis, czyli „wygadanie si´ pacjenta”; life review – wspominanie dobrej przesz∏oÊci; dystrakcja – odwrócenie uwagi od smutnych rzeczy; aktywacja; wsparcie – stosowane przez empatyczne
osoby opiekujàce si´ chorym).
Zastosowanie metod farmakologicznych i psychologicznych
w leczeniu stanów depresyjnych przynosi cz´sto znacznà popraw´ stanu ogólnego chorego, umo˝liwia wdro˝enie leczenia paliatywnego i daje chorym nadziej´ mimo tak ci´˝kiej
choroby(54,55).
Istotne z punktu widzenia opieki paliatywnej jest niestosowanie Êrodków nadzwyczajnych, czyli intensywnej terapii leczniczej u chorych z zakoƒczonym leczeniem przyczynowym.
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