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Są to nowoczesne leki, które hamują sygnały stymulujące 
komórkę nowotworową do podziału, a także do rozpoczęcia 
tworzenia nowych naczyń krwionośnych potrzebnych do 
odżywiania nowotworu. Zahamowanie tworzenia naczyń 
krwionośnych, które zaopatrują nowotwór, powoduje,  
że nie może się on rozrastać i rozmnażać.

Ilustracja – przykład komórki nowotworowej

W  prawidłowo funkcjonującym organizmie kilkadziesiąt 
bilionów komórek przesyła sygnały i reguluje wzajemnie 
swoje podziały (prowadzące do zwiększenia ich liczby) 
i wzrost. Główną zasadą jest podporządkowanie się 
wszystkich komórek nadrzędnemu celowi, jakim jest życie 
całego organizmu. Pojawienie się nowotworu oznacza,  
że gdzieś w wybranym miejscu organizmu pojedyncza 
komórka zaczyna funkcjonować samodzielnie. Buduje swoją 
własną siatkę naczyń krwionośnych, aby móc pobierać  
tlen i substancje odżywcze. Do wzrostu nowotworu  
dochodzi, gdy taka komórka zaczyna się rozmnażać.  

Jak powstaje nowotwór
Czym są i jak działają  
inhibitory kinaz tyrozynowych

Czynnik wzrostowy

Sygnał (czynnik wzrostowy), który po 
połączeniu z receptorem pobudza komórkę 
nowotworową do podziału

Sygnał (czynnik wzrostowy) prowadzący do 
powstawania nowych naczyń krwionośnych 
zaopatrujących nowotwór

Receptor

Lek z grupy inhibitorów  
kinaz tyrozynowych

Jądro komórkowe  
(decyduje o podziale komórki)
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W trakcie stosowanego leczenia, podobnie jak  
w przypadku terapii jakimikolwiek innymi lekami, mogą 
pojawić się działania niepożądane. Niektóre z nich mogą 
nie wystąpić wcale, inne mogą mieć różne nasilenie  
u różnych pacjentów. 

Działania niepożądane najczęściej pojawiają się w ciągu 
4–8 tygodni od rozpoczęcia podawania leku, jednak 
mogą wystąpić w każdym momencie leczenia.

                       Ważne jest, 

 

aby obserwować swój organizm i wszelkie zmiany,  
jakie zachodzą w jego funkcjonowaniu.  
Jeśli coś wzbudza nasz niepokój, należy niezwłocznie 
poinformować o tym swojego lekarza. Działania 
niepożądane o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu 
łatwo jest kontrolować, stosując się do zaleceń lekarza. 
Natomiast w przypadku wystąpienia ciężkich działań 
niepożądanych lekarz może zmniejszyć dawkę leku  
lub rozważyć przerwanie/zaprzestanie leczenia.

!

Potencjalne działania niepożądane

• bóle głowy, bóle mięśni,  
   gorączka

• podatność na infekcje

• zmiana barwy głosu  
   lub chrypka

• niedokrwistość

Do najczęściej występujących działań niepożądanych 
należą:

Inne, rzadziej występujące działania niepożądane:

zespół  
ręka-stopa 

• zmniejszenie apetytu  
   (chudnięcie)

wysypka

• dolegliwości wątrobowe 
   (dyskomfort w jamie  
   brzusznej)

wysokie  
ciśnienie krwi

• pojawianie się siniaków, 
   krwawienia

biegunka 

osłabienie,  
brak siły i energii,  
senność

zmiany w jamie ustnej,  
zapalenie błony  
śluzowej jamy ustnej 

Częstość występowania działań niepożądanych
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Zespół ręka-stopa (inaczej zespół 
dłoniowo-podeszwowy) to grupa różnych 
objawów skórnych.  
Zmiany najczęściej zlokalizowane  
są w miejscach największego ucisku  
i ruchomości na powierzchni wewnętrznej 
dłoni i stóp.

Zespół ręka-stopa

Objawy związane z wystąpieniem  
zespołu ręka-stopa:

• drętwienie, mrowienie  
w obrębie rąk i nóg

• uczucie palenia skóry

• nadwrażliwość na wszelkie,  
nawet najdelikatniejsze  
dotknięcie

• zaczerwienienie i/lub  
obrzęk skóry

• rogowacenie skóry  
w miejscach ucisku

• zgrubienie skóry widoczne  
w postaci białych obszarów  
w miejscach narażonych 
na ucisk

• zmiany pęcherzykowe

• sucha i pękająca skóra

• łuszcząca się skóra

Zespół ręka-stopa
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Co warto robić:

Zespół ręka-stopa – zalecane postępowanie

przed rozpoczęciem leczenia należy usunąć zrogowacenia  
na dłoniach i stopach. Powinna to zrobić manikiurzystka  
i/lub pedikiurzystka ze względu na możliwość uszkodzenia  
skóry podczas samodzielnych prób usuwania zrogowaceń;

należy regularnie nawilżać dłonie i stopy kremami,  
żeby zapobiec rogowaceniu skóry;

zalecane są chłodzące lub letnie, maksymalnie 15-minutowe 
kąpiele dłoni i stóp. Mogą przynieść ulgę w razie bólu.  
Po delikatnym osuszeniu skóry, na bolące miejsca należy  
nałożyć krem zmiękczający lub nawilżający;

w ciągu dnia powinno się jak najczęściej odciążać stopy.  
W razie potrzeby w nocy nogi należy układać wysoko;

w ograniczaniu dolegliwości pomaga odpowiednio dobrana  
odzież: wygodne, szerokie ubrania oraz płaskie obuwie  
z miękkimi podeszwami lub wkładkami. Rękawiczki  
i skarpety powinny być miękkie, najlepiej bawełniane. 

Zespół ręka-stopa – zalecane postępowanie

pierścionków lub innej uciskającej biżuterii;

ciasnego obuwia i wysokich obcasów;

mocnego nacisku na ręce i stopy  
podczas uprawiania sportu, robót ręcznych  
lub codziennych czynności, np. noszenia  
bagażu czy toreb z zakupami;

długotrwałego ciepła, np. gorących kąpieli;

zbyt długiego  
przebywania na słońcu;

drażniących  
detergentów. 

Czego należy unikać:
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Wysypka 

U niektórych pacjentów mogą pojawić 
się zmiany skórne w postaci wysypki. 
Wysypka najczęściej występuje  
w miejscach widocznych: na czole,  
w górnej części klatki piersiowej  
i na plecach. Może jednak pojawić się 
również na skórze głowy pod włosami.

Wysypka 

Objawy związane  
z wysypką:

• uczucie ciepła, pieczenia

• zaczerwienienie skóry

• sucha, łuszcząca się  
skóra

• zmiany pęcherzykowe  
i małe zaczerwienienia

• przebarwienia skóry  
(pozostające po  
ustąpieniu wysypki)

• świąd

• ból i obrzęk
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Wysypka – zalecane postępowanie

Co warto robić:

aby uniknąć otarć skóry, należy zakładać bawełnianą  
bieliznę oraz luźne ubrania;

warto używać bezzapachowych kremów nawilżających  
(jeśli to możliwe, także bez środków konserwujących)  
lub wskazanych przez lekarza. 
Kremy należy nakładać na skórę po kąpieli, przed snem;

w przypadku swędzącej wysypki można użyć kremów 
nawilżających o właściwościach przeciwświądowych;

aby zapobiec podrażnieniu skóry, nie należy myć jej  
częściej niż dwa razy dziennie. Po umyciu skórę należy  
delikatnie osuszać czystym i miękkim ręcznikiem.  
Ręczniki warto zmieniać co 3–4 dni;

zalecane jest stosowanie kremów przeciwsłonecznych  
z filtrem UV 30 lub wyższym i unikanie bezpośredniej  
ekspozycji na światło słoneczne.

Wysypka – zalecane postępowanie

Czego należy unikać:

ciepła – podczas kąpieli, w saunie  
lub podczas suszenia włosów;

płynów i toników na bazie alkoholu,  
ponieważ wysuszają skórę;

kontaktu z drażniącymi detergentami;

golenia podrażnionych miejsc;

opalania się.
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Senność/brak energii, zmęczenie

U pacjentów z chorobą nowotworową może 
pojawić się osłabienie i nadmierna senność. 
Zdarza się, że nawet odpoczynek  
i wprowadzenie nieco spokojniejszego 
trybu życia nie dają poprawy. 

Senność/brak energii, zmęczenie

W przypadku wystąpienia objawów zmęczenia 
lekarz może stwierdzić, czy są one wywołane leczeniem 
czy też mają inną przyczynę (niedokrwistość, zaburzenia 
snu, dolegliwości bólowe, stres psychiczny).  
Nie ma jednej skutecznej metody profilaktyki i leczenia 
takich objawów. Każdy pacjent reaguje inaczej.  
Dlatego należy wypróbować różne metody i znaleźć 
takie, które są w danym przypadku skuteczne. Warto 
słuchać swojego ciała i starać się robić to, co sprawia 
największą radość. Zalecany jest częsty odpoczynek 
i nieobciążanie organizmu zbyt intensywną pracą. 
Nie należy jednak całkowicie ograniczać aktywności 
ruchowej.

Jeśli mimo wprowadzonych zmian  
nie następuje poprawa,  
a objawy stają się uciążliwe – należy 
zasięgnąć porady lekarza lub poprosić  
o pomoc pielęgniarkę.

!
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Senność/brak energii, zmęczenie  
– zalecane postępowanie

Co warto robić:

ważne jest utrzymanie aktywności ruchowej  
na tyle, na ile to możliwe;

najbardziej forsujące czynności należy wykonywać  
w porze największej aktywności i po wypoczynku; 

plan dnia powinien być tak ułożony, aby umożliwiał  
wykonanie najważniejszych zadań;

warto rozmawiać o swoim stanie z innymi  
(rodziną, przyjaciółmi) oraz z lekarzem.  
Można także rozważyć pomoc psychologa  
(psychoonkologa) lub psychoterapeuty.

Senność/brak energii, zmęczenie  
– zalecane postępowanie

spania w ciągu dnia, aby nie zaburzać snu nocą;

picia kawy po południu;

zbyt dużego wysiłku, który może doprowadzić  
do nadmiernego zmęczenia;

zbyt małej aktywność ruchowej, która prowadzi  
do spadku kondycji i wydolności fizycznej.

Czego należy unikać:
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Wysokie ciśnienie tętnicze

Wzrost ciśnienia tętniczego może 
wystąpić zwłaszcza na początku leczenia. 
Zwiększeniu ciśnienia tętniczego na ogół 
nie towarzyszą żadne dolegliwości, dlatego 
zarówno przed rozpoczęciem leczenia,  
jak i w jego trakcie należy regularnie 
dokonywać pomiarów ciśnienia,  
dwa razy dziennie. Warto zapisywać wyniki 
tych pomiarów w notatniku, tak aby w razie 
potrzeby można było pokazać je lekarzowi.

Jeśli w kilku pomiarach  
ciśnienie tętnicze  
przekroczy  

140/90 mmHg,  
należy skontaktować  
się z lekarzem. 

Wysokie ciśnienie tętnicze

Co warto robić:

przez tydzień przed rozpoczęciem terapii  
i – jeżeli to możliwe –  przez 6 pierwszych tygodni leczenia  
trzeba mierzyć ciśnienie codziennie rano i wieczorem;

w przypadku wystąpienia uporczywego bólu 
i zawrotów głowy oraz zaburzeń widzenia należy 
zgłosić je swojemu lekarzowi prowadzącemu.
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Biegunka

UWAGA!

Jeśli w ciągu  

24 godzin 

nie nastąpi poprawa 
lub dodatkowo pojawi 
się gorączka, należy 
niezwłocznie skontaktować 
się z lekarzem lub udać się 
do szpitala.

Biegunka to częste i/lub luźne stolce. 
W przypadku jej wystąpienia należy 
niezwłocznie rozpocząć odpowiednie 
leczenie, aby uniknąć odwodnienia 
i zmniejszenia masy ciała. Ciężka, 
długotrwała biegunka może prowadzić 
do poważnych zaburzeń, a nawet 
konieczności hospitalizacji.

Biegunka – zalecane postępowanie

Co warto robić:

należy jeść częściej, ale mniej;

należy wybierać wyłącznie proste, lekkostrawne  
potrawy, jak banany, ziemniaki oraz biały ryż.

trzeba pić odpowiednią ilość wody  
lub klarownych płynów;

po oddaniu stolca należy każdorazowo  
wypić minimum szklankę płynu.
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Biegunka – zalecane postępowanie

Czego należy unikać:

mocno przyprawionych potraw np. chili, pieprzem;

produktów mlecznych (jogurt, twarożek);

tłustych potraw;

mocno schłodzonych płynów;

gorących płynów;

Biegunka – zalecane postępowanie

napojów z kofeiną;

soku pomarańczowego i grejpfrutowego;

alkoholu;

Czego należy unikać:

słodyczy, gumy do żucia i substancji słodzących 
zawierających sorbitol.
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Zmiany w jamie ustnej 

Objawy związane ze 
zmianami w jamie ustnej: 

• zaburzenia smaku 

• suchość, bolesność  
i owrzodzenia jamy ustnej

• bolesność języka

W czasie leczenia onkologicznego mogą 
pojawić się różnego typu dolegliwości 
występujące w obrębie jamy ustnej.

Zmiany w jamie ustnej – zalecane 
postępowanie 

Co warto robić:

zęby i dziąsła należy myć po każdym posiłku  
i przed snem, używając pasty z fluorem  
i miękkiej szczoteczki; 

zalecane jest profilaktyczne płukanie jamy ustnej 
odpowiednimi płynami nie zawierającymi alkoholu;

należy regularnie zgłaszać się do stomatologa  
na wizyty kontrolne i profilaktyczne;

warto nawilżać wargi balsamem do ust.
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Zmiany w jamie ustnej – zalecane 
postępowanie 

Czego należy unikać:

źródeł potencjalnych urazów,  
np. źle dopasowanej protezy;

drażniącego śluzówkę jedzenia, w tym mocno  
przyprawionych dań;

twardej żywności o ostrych brzegach;

bardzo gorących napojów oraz potraw;

bardzo zimnych napojów oraz potraw.

Szukaj pomocy również na stronach:

• www.wygrajmyzdrowie.pl 

• www.gist.pl    

• www.gwiazdanadziei.pl

• www.pkopo.pl 

• www.alivia.org.pl

• www.forum-onkologiczne.com.pl/forum

• www.organizacje-pozarzadowe.publicznecentraonkologii.pl

• www.leki-informacje.pl

• www.ema.europa.eu

Treści zawarte w Poradniku nie stanowią porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
związanych ze stanem zdrowia, prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem. 



Konsultacja medyczna: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Wydawnictwo edukacyjne sfinansowane przez firmę Bayer Sp. z o.o.
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