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Wynaczynienia cytostatyków nale¿¹ do powa¿nych zdarzeñ niepo¿¹danych chemioterapii. Mog¹ one prowadziæ do powik³añ zagra¿aj¹cych zdrowiu, które w znacznym stopniu pogarszaj¹ sprawnoæ i jakoæ ¿ycia pacjentów onkologicznych. Prewencja, wczesne rozpoznanie oraz w³aciwe leczenie jest w stanie w znacznym stopniu
zminimalizowaæ efekty wynaczynienia.
Zasadniczym elementem rozwi¹zañ
systemowych tego problemu jest edukacja personelu i pacjentów. Znajomoæ
podstawowych sposobów w³aciwego
postêpowania po wyst¹pieniu wynaczynienia chemioterapeutyku jest przydatna nie tylko dla onkologa lecz tak¿e dla
wszystkich dy¿uruj¹cych lekarzy.

Cytostatic drugs extravasation is
the serious side effect of chemotherapy. It may lead to health-threatening complications as well as to impairment of cancer patients quality of
life. Prevention, early diagnosis and
appropriate treatment significantly reduce the consequences of extravasation. Training of medical staff and patients education have enormous importance on this point.

Wstêp
Leczenie systemowe nowotworów jest
obci¹¿one ryzykiem wyst¹pienia licznych
dzia³añ niepo¿¹danych. Najbardziej powszechnie stosowanym rodzajem leczenia
systemowego jest chemioterapia, która nie
posiadaj¹c wybiórczego dzia³ania przeciwnowotworowego jest toksyczna tak¿e dla
zdrowych tkanek. Znaj¹c skutki uboczne
poszczególnych chemioterapeutyków mo¿emy zapobiec wiêkszoci powa¿nych powik³añ stosuj¹c odpowiedni¹ premedykacjê,
optymalny sposób podawania leków oraz
w³aciwy dobór pacjentów.
Jednym z niepo¿¹danych zdarzeñ, które mo¿e wyst¹piæ w trakcie chemioterapii jest
wynaczynienie. Jest to niezamierzony wyciek
lub przedostanie siê leku poza naczynie ¿ylne do tkanek otaczaj¹cych lub bezporednie
nacieczenie tkanek, spowodowane nieprawid³owym jego podaniem lub pêkniêciem naczynia ¿ylnego podczas wch³aniania siê cytostatyku. Z uwagi na brak rejestru wynaczynieñ nie istniej¹ precyzyjne dane dotycz¹ce
czêstoci ich wystêpowania. Czêstoæ wynaczynieñ szacowana jest na 0,01% do 7%,
jednak ryzyko wyst¹pienia powa¿nych konsekwencji zdrowotnych jest niewielkie i siêga 1% [4]. Stopieñ nasilenia odczynu w miejscu wynaczynienia uzale¿niony jest od rodzaju leku, jego stê¿enia, czasu od wyst¹pienia
wynaczynienia do wdro¿enia w³aciwego postêpowania oraz lokalizacji wynaczynienia.
Obserwowane s¹ reakcje od niewielkiego zaczerwienienia, obrzêku i dyskomfortu do nieodwracalnego uszkodzenia tkanek w posta-

ci owrzodzenia z mo¿liwym uszkodzeniem
miêni, ciêgien i nerwów oraz towarzysz¹cymi bardzo silnymi dolegliwociami bólowymi. Takie zaawansowane uszkodzenia najczêciej wymagaj¹ opracowania chirurgicznego.
Mo¿liwy jest tak¿e bezobjawowy (lub
sk¹po objawowy) przebieg, który zostaje
przeoczony przez pacjenta i personel. Objawy pojawiaj¹ siê wtedy po kilku godzinach
lub dniach w postaci zaczerwienienia skóry
i obrzêku. Poniewa¿ wynaczynienie nale¿y
traktowaæ jako ostre powik³anie leczenia
onkologicznego, niezmiernie wa¿ne jest,
aby personel by³ odpowiednio przeszkolony we wczesnym rozpoznawaniu oraz w³aciwym sposobie postêpowania.
Organizacja pracy na oddzia³ach onkologicznych w Polsce powierza opiekê nad
pacjentem w trakcie chemioterapii tak¿e w
rêce lekarzy dy¿urnych, którzy nie zawsze
s¹ onkologami. Konieczne jest przygotowanie lekarzy posiadaj¹cych inne ni¿ onkologiczne specjalizacje do w³aciwego postêpowania w razie wynaczynienia cytostatyków. W zwi¹zku z tym artyku³ mo¿e stanowiæ cenne ród³o informacji nie tylko dla
onkologów ale przede wszystkim przedstawicieli innych specjalnoci maj¹cych kontakt z pacjentem w trakcie chemioterapii.
W swojej zasadniczej czêci zosta³ on
przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne postêpowania w razie wynaczynienia z 2012r. [6] oraz przegl¹d pimiennictwa dotycz¹cego tego zagadnienia.
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Podzia³ leków onkologicznych
W zale¿noci od potencja³u uszkadzaj¹cego tkanki leki onkologiczne dzielimy na
kilka grup [6,7].
Leki obojêtne mog¹ powodowaæ dyskomfort, uczucie rozpierania oraz przy du¿ej objêtoci wynaczynienia obrzêk okolicznych tkanek. Rzadko powoduj¹ silnie wyra¿ony odczyn miejscowy. Objawy ustêpuj¹ samoistnie.
Leki dra¿ni¹ce tkanki wywo³uj¹ dodatkowo ból, pieczenie z towarzysz¹cym zaczerwienieniem i obrzêkiem otaczaj¹cych
tkanek. Po wynaczynieniu du¿ych objêtoci leku mo¿e dojæ do owrzodzeñ, które
maj¹ sk³onnoæ do samoograniczenia.
Leki ulcerogenne, które najsilniej uszkadzaj¹ tkanki, powoduj¹ po wynaczynieniu
silne dolegliwoci bólowe, pieczenie i
obrzêk. W przypadku wysokich stê¿eñ w
miejscu wynaczynienia powstaj¹ pêcherze
prowadz¹ce do spe³zania naskórka, a nastêpnie owrzodzeñ pojawiaj¹cych siê w ci¹gu kilku do kilkunastu dni. Martwica mo¿e
obejmowaæ otaczaj¹ce struktury anatomiczne uszkadzaj¹c pobliskie ciêgna, miênie
i nerwy. Proces chorobowy z trudem ulega
samoograniczeniu i niekiedy wymaga interwencji chirurgicznej.
Szczegó³owy podzia³ leków onkologicznych podzielonych ze wzglêdu na potencja³
uszkadzania tkanek przedstawia tabela I.
Profilaktyka
Aby unikn¹æ konsekwencji wynaczynienia leków niezbêdne s¹ dzia³ania maj¹ce
na celu identyfikacjê pacjentów z grup podwy¿szonego ryzyka oraz wdra¿anie postêpowania maj¹cego na celu zapobieganie i
wczesne wykrywanie tego powik³ania. Niezbêdna jest edukacja zarówno personelu
jak i pacjentów.
Konieczne jest szczególnie uwa¿ne
monitorowanie miejsca wk³ucia obwodowego (PVAD - peripheral venous access devices), dobra komunikacja z pacjentem umo¿liwiaj¹ca wczesne wychwycenie niepokoj¹cych objawów, unikanie niekorzystnych
czynników zwi¹zanych z technik¹ infuzji i
miejscem wk³ucia. W przypadkach podwy¿szonego ryzyka wyst¹pienia wynaczynienia
nale¿y rozwa¿yæ uzyskanie u pacjenta centralnego dostêpu ¿ylnego CVAD (central
venous access devices).
Uwagi pomocne dla zmniejszenia ryzyka wynaczynienia zawarto w tabeli III.
Postêpowanie w razie wynaczynienia
Jeli nie uda siê zapobiec wynaczynieniu niezmiernie wa¿ne jest jego wczesne
wykrycie i wdro¿enie odpowiedniego leczenia. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka powa¿nego uszkodzenia tkanek. W tym
celu niezbêdne s¹ odpowiednie szkolenia personelu i pacjentów bior¹cych udzia³ w leczeniu. Pacjenci musz¹ mieæ wiadomoæ koniecznoci zg³aszania jakichkolwiek niepokoj¹cych
objawów, a w szczególnoci pojawiaj¹cych siê
w okolicy PVAD. Nale¿y zawsze wykluczyæ
obecnoæ wynaczynienia w miejscu wk³ucia w
przypadku pojawienia siê którego z pocz¹tkowych objawów tj. uczucie rozpierania, mrowienie, pieczenie, dyskomfort, ból lub obrzêk i
zaczerwienienie. Pónymi objawami wynaczynienia jest stan zapalny, pêcherze, owrzodze1284

Tabela I
Klasyfikacja leków w zale¿noci od ich potencja³u uszkadzaj¹cego tkanki.
Cytotoxic drugs classification according to their potential to cause tissue damage.
ulcerogenne
(mog¹ce powodowaæ martwicê)
Wi¹¿¹ce DNA:
1/ leki alkiluj¹ce
Mechloretamina
Bendamustyna*
2/ antybiotyki antracyklinowe
Doxorubicyna
Daunorubicyna
Epirubicyna
Idarubicyna
Mitoxantron*
3/ inne antybiotyki
Daktynomycyna
Mitomycyna C
Nie wi¹¿¹ce DNA:
1/ Alkaloidy Vinka
Vincristine
Vinblastine
Vindesine
Vinorelbine
2/ Taxany
Docetaxel*
Paclitaxel
3/ inne
Trabectedina

dra¿ni¹ce tkanki

nie dra¿ni¹ce tkanek

1/ leki alkiluj¹ce
Carmustina
Ifosfamid
Streptozocyna
Dakarbazyna
2/ antybiotyki antracyklinowe
Liposomalna doxorubicyna
Liposomalna Daunorubicyna
Mitoxantron
3/ inhibitory topoisomerazy II
Etoposid
Teniposid
4/ antymetabolity
Fluorouracil
5/ pochodne platyny
Carboplatyna
Cisplatyna **
Oxaliplatyna*
6/ inhibitory topoisomerazy I
Irinotecan
Topotecan
7/ inne
Ixabepilon

Aresenic trioxide
Asparaginasa
Bleomycyna
Bortezomib
Cladribine
Cytarabina
Etoposid
Gemcitabina
Fludarabina
Methotrexat
Pemetrexed
Raltitrexed
Temsirolimus
Thiothepa
Cyclophosphamid
Interferon
interleukina-2
przeciwcia³a monoklonalne

*Pojedyncze doniesienia dotycz¹ce wystêpowania martwicy lub dzia³ania dra¿ni¹cego.
**Cisplatyna w stê¿eniu > 0,5 mg/ml mo¿e powodowaæ martwicê [7].
Tabela II
Czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko wynaczynienia.
Factors increasing risk of extravasation.
Z w i¹ za n e z p a c je n te m :
Drobne i kruche ¿y ³y lub uszkodzone po w ielu podaniach chem ioterapii/do¿y lny ch iniekcji.
Dobrze w idoczne ale ruchom e ¿y ³y u osób starszy ch.
Schorzenia prow adz¹ce do angiopatii (cukrzy ca, zespó³ Ray nauda, obrzêk lim faty czny, zespó³ VCS).
Zaburzenia krzepniêcia, oty ³oæ, zaburzenia czucia obw odow ego.
Trudnoæ w kom unikacji i zdy scy plinow aniu pacjenta (upoledzenie, choroby psy chiczne, dzieci).
Z w i¹ za n e z te c h n ik ¹ w k ³ u c ia i in fu zji:
Niekom petentny personel.
Wielokrotne próby uzy skania w k³ucia (w ielokrotne nak³ucia ¿y ³).
Niekorzy stna lokalizacja w k³ucia. Infuzja pod w y sokim cinieniem , w bolusie.
U¿y cie stalow ej ig³y, "m oty lka".
Niedostateczne zabezpieczenie (nieruchom ienie) w k³ucia.
Niew ³aciw a im plantacja portu (zby t du¿a ruchom oæ, trudny dostêp do w k³ucia ig³y ).

VCS - Vena Cava Superior
Tabela III
Czynniki zmniejszaj¹ce ryzyko wynaczynienia.
Factors decreasing risk of extravasation.
M ie js c e w k ³ u c ia :
Do uzy skania PVAD zalecane s¹ du¿e ¿y ³y przedram ienia.
Nale¿y unikaæ dostêpu PVAD nad du¿y m i staw am i, nad w ew nêtrzn¹ pow ierzchni¹ nadgarstka,
na grzbiecie d³oni, w dole ³okciow y m , w obrêbie koñczy n dolny ch, w obszarze obrzêku lim faty cznego
lub uprzednio naprom ieniony m .
Lokalizacja dostêpu PVAD na koñczy nie górnej po stronie m astektom ii pozostaje dy skusy jna.
C e w n ik :
Unikam y podaw ania leków przez m etalow e ig³y (np. m oty lki).
Pow inny by æ stosow ane w y ³¹cznie cew niki ¿y lne elasty czne.
Do podaw ania leków o w y sokim potencjale ulcerogenny m w d³ugich w lew ach pow inno stosow aæ siê CVAD.
P ro c e d u ry :
Po uzy skaniu dostêpu ¿y lnego zaw sze nale¿y spraw dziæ obecnoæ refluksu krw i.
W przy padku nieudanego w k³ucia, tê sam ¹ ¿y ³ê m o¿na w y korzy staæ najw czeniej po up³y w ie 48 godzin.
Je¿eli nie m a m o¿liw oci nak³ucia ¿y ³ drugiej rêki, m iejsce do ponow nego za³o¿enia kaniuli
nale¿y w y bieraæ zaw sze pow y ¿ej nieudanego w k³ucia.
Zalecane jest przep³ukiw anie naczy nia 10-20 m l roztw orem soli fizjologicznej pom iêdzy ka¿dy m podaniem leku.
Niepokoj¹cy m objaw em jest pojaw ienie siê oporu podczas infuzji/bolusa.
Przed podaniem cy tostaty ków, szczególnie w bolusie, nale¿y spraw dziæ obecnoæ refluksu krw i.
M onitorow aæ okolicê PVAD pod k¹tem objaw ów w y naczy nienia. Nie zakry w aæ okolicy PVAD.
Stosow anie leków ulcerogenny ch w bolusie rów noczasow o z w lew em zgodnego p³y nu.
Wskazane jest podaw anie leków ulcerogenny ch pod niskim cinieniem (graw itacy jnie).
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nie i martwica.
Wynaczynienie nale¿y zawsze ró¿nicowaæ z miejscowym niespecyficznym dra¿ni¹cym dzia³aniem niektórych cytostatyków.
Objawia siê ono rumieniem wokó³ kaniuli
stanowi¹cej PVAD oraz czêsto wzd³u¿ przebiegu cewnikowanej ¿y³y - tzw. flare. Dolegliwociom tym towarzyszyæ mo¿e wi¹d i
pokrzywka w okolicy wk³ucia. Podobne objawy nie zwi¹zane z wynaczynieniem powoduj¹ niektóre cytostatyki bêd¹ce przyczyn¹ chemicznego zapalenia ¿y³. Powik³aniem
takiej reakcji jest zakrzepowe zapalenie z
nastêpowym zw³óknieniem i obliteracj¹
uszkodzonego naczynia. Stosowanie leków
dra¿ni¹cych w mniejszych stê¿eniach, bardziej obfite p³ukanie naczynia ¿ylnego, do
którego podawana jest chemioterapia lub
stosowanie CVAD pozwala zminimalizowaæ
ryzyko rozwiniêcia tych dzia³añ ubocznych.
Chemioterapeutyki mog¹ce powodowaæ
opisywane odczyny przedstawia tabela IV.
Wskazane jest, aby na ka¿dym oddziale, gdzie prowadzona jest chemioterapia
pracowa³ personel przeszkolony do postêpowania w przypadku wynaczynienia oraz
dostêpny by³ zestaw zawieraj¹cy odpowiednie instrukcje postêpowania i leki. Przed
wdro¿eniem w³aciwego dzia³ania nieodzowne jest postawienie wczesnej diagnozy. Jeli to mo¿liwe wskazana jest wielodyscyplinarna konsultacja przez zespó³ sk³adaj¹cy siê z pielêgniarki onkologicznej, onkologa klinicznego i chirurga. Sposób postêpowania w przypadku wynaczynienia
przedstawiaj¹ Algorytmy 1 i 2 oraz poni¿sze zalecenia:
 W pierwszej kolejnoci konieczne
jest zatrzymanie infuzji i identyfikacja wynaczynionego leku.
 Nie usuwamy wk³ucia obwodowego
(ig³y z portu).
 Zawsze przed usuniêciem wk³ucia
nale¿y pamiêtaæ o próbie aspiracji wynaczynionego roztworu za pomoc¹ 2 - 5 ml strzykawki [2,3].
 Jeli dostêpne jest antidotum przeciw
wynaczynionemu lekowi postêpujemy zgodnie
z algorytmem przedstawionym ni¿ej.
 Sprawdzamy mo¿liwoci leczenia
miejscowego i systemowego w zale¿noci
od wynaczynionego leku.
 Kaniulê mo¿na usun¹æ dopiero po
ewentualnym wykorzystaniu jej do ewakuacji wynaczynionego leku oraz podaniu antidotum.

Tabela IV
Leki powoduj¹ce dra¿nienie tkanek w mechanizmie innym ni¿ wynaczynienie.
Cytotoxic drugs that may irritate tissue without extravasation.
L o k a ln a re a k c ja s k ó rn a

C h e m ic zn e za p a le n ie ¿y ³

Aspariginase, Cisplatin, Daunorubicin, Doxorubicin,
Epirubicin, Fludarabine, M echloretham in, M elphalan,

Am sacrin, Carm ustin, Cisplatin, Dacarbazine, Epirubicin,
5-Fluorouracil (as continual infusion in com bination w ith
cisplatin), Gem citabine, M echloretham ine, Vinorelbine

Algorytm 1
Postêpowanie przy wynaczynieniu PVAD
Konieczne do podjêcia dzia³anie
Przerwij infuzjê. Koniecznie pozostaw kaniulê w ¿yle!
Zidentyfikuj lek i odnotuj szacowan¹ objêtoæ wynaczynienia.
Przez pozostawion¹ kaniulê za pomoc¹ 2  5ml strzykawki ewakuuj maksymalnie mo¿liw¹
iloæ wynaczynionego roztworu. Unikaj ucisku na obszar wynaczynienia.
Usuñ kaniulê po ewentualnym podaniu przez ni¹ antidotum (patrz ni¿ej).
Odnotuj iloæ zaaspirowanego roztworu.
4
Zaznacz d³ugopisem obrysy pola wynaczynienia. Wykonaj dokumentacjê fotograficzn¹.
5
Sprawd mo¿liwoæ postêpowania ukierunkowanego na rodzaj leku!
Lek ulcerogenny lub silnie dra¿ni¹cy
Lek
nieulcerogenny
Zastosuj ch³odny
antracykliny, mitomycyna C,
alkaloidy vinka, taxany,
opatrunek.
daktynomycyna, leki alkiluj¹ce
pochodne platyny
5a
Zastosuj antidotum:
Alkaloidy vinka, taxany:
Antracykliny:
miejscowo hialuronidaza
miejscowo 99% DMSO
Nanie za pomoc¹ wacika
Stosowaæ w rozcieñczeniu
4 krople DMSO na 10 cm2 skóry, pokryj 150j/1ml soli fizjologicznej.
Na 1ml wynaczynionego leku
obszar dwukrotnie przekraczaj¹cy
stosowaæ 1ml roztworu.
powierzchniê wynaczynienia. Pozwól
Zazwyczaj 1  6ml roztworu do
skórze wyschn¹æ nie przykrywaj¹c.
podania przed usuniêciem kaniuli
Stosuj co 8 godzin przez tydzieñ
i podskórnego ostrzykniêcia
(mo¿e powodowaæ miejscowy odczyn
wynaczynionej okolicy.
rumieniowy).
Mo¿na powtórzyæ kilkakrotnie w
ci¹gu kolejnych 3  4h.
Dexrazoxan:
Zastosuj nie póniej ni¿ 6godzin po
wynaczynieniu. Podaj do¿ylnie
1000mg/m2 dexrazoxanu w 1 i 2 dniu.
W 3 dniu 500mg/m2. Lek ten nale¿y podaæ
przez nowy dostêp do¿ylny.
Cisplatyna[6]:
Mitomycyna C:
Zastosuj miejscowo DMSO (jw)
2ml 10% roztworu tiosiarczku
Mechloretamina:
sodu na 100mg wynaczynionej
2ml 1/6 molowego roztworu tiosiarczku cisplatyny przez kaniulê a
sodu na 1mg Mechloretaminy, sc.
nastêpnie po jej usuniêciu 10ml
(4ml 10% roztworu+6ml 0,9% NaCl lub sc 1/6 molowego roztworu.
1,6ml 25% roztworu+8,4ml 0,9% NaCl)
1
2
3

5b

Zastosuj miejscowy ok³ad:
ciep³y ok³ad 20 minut cztery
ch³odny ok³ad 20 minut cztery razy
dziennie przez 1  2 dni.
razy dziennie przez 1  2 dni.
6
U³ó¿ koñczynê dotkniêt¹ wynaczynieniem wy¿ej. Jeli to konieczne zastosuj leki
przeciwbólowe.
7
Pamiêtaj, aby odnotowaæ podejrzewan¹ iloæ wynaczynionego leku, a tak¿e wszystkie
przeprowadzone procedury i podane leki w dokumentacji pacjenta!

DMSO - Dimethyl Sulfoxide (dwumetylosulfotlenek)

 Miejsce po wk³uciu zabezpieczamy
ja³owym, suchym opatrunkiem.
 Mo¿liwe jest zastosowanie miejscowego ok³adu ze sterydem w celu zmniejszenia reakcji zapalnej.
 Stosowanie podskórnie sterydów
nie jest obecnie zalecane.
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Wynaczynienia chemioterapii stosowanej drog¹ CVAD zdarzaj¹ siê bardzo rzadko, czêstoæ ich wystêpowania nie przekracza 0,24% [5]. Najczêstszym objawem takiego wynaczynienia jest ostry ból w klatce
piersiowej. Roztwór leku wydostaje siê za-

zwyczaj do ródpiersia, op³ucnej lub tkanki
podskórnej cian klatki piersiowej lub szyi.
Postêpowanie w tym przypadku przedstawia Algorytm 2. W sytuacji wynaczynienia
antracyklin nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie
jako antidotum deksazoksanu.
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Algorytm 2
Postêpowanie przy wynaczynieniu CVAD
Dzia³ania konieczne
1 Przerwij infuzjê. Koniecznie pozostaw kaniulê w porcie!
2 Zidentyfikuj lek i odnotuj szacowan¹ objêtoæ wynaczynienia.
3 Przez pozostawion¹ kaniulê za pomoc¹ 2  5ml strzykawki ewakuuj maksymaln¹, mo¿liw¹
iloæ wynaczynionego roztworu. Unikaj ucisku na obszar wynaczynienia.
Usuñ kaniulê po ewentualnym podaniu przez ni¹ antidotum (patrz ni¿ej).
Odnotuj iloæ zaaspirowanego roztworu.
4 Sprawd mo¿liwoæ postêpowania ukierunkowanego na rodzaj leku (jw)!
5 Zidentyfikuj obszar wynaczynienia. Wykonaj pilnie radiogram klatki piersiowej lub KT klatki
piersiowej.
Zaznacz d³ugopisem obrysy pola wynaczynienia jeli dotyczy powierzchownych obszarów.
Wykonaj dokumentacjê fotograficzn¹.
Skonsultuj siê z chirurgiem/torakochirurgiem.
6
Op³ucna
ródpiersie
Tkanka podskórna
Rozwa¿ piln¹ torakoskopiê lub Rozwa¿ postêpowanie jak w
torakotomiê.
PVAD lub chirurgiczny drena¿
zalegaj¹cego wynaczynionego
roztworu.
7
Nawodnij pacjenta i zastosuj adekwatne do sytuacji leczenie przeciwbólowe
rozwa¿ w³¹czenie antybiotykoterapii i tlenoterapii
8
Poprawa stanu pacjenta
Brak poprawy
- mo¿liwe postêpowanie ambulatoryjne
- konieczna hospitalizacja
Wykonaj TK klatki piersiowej.
Odstawianie leków przeciwbólowych.
Rozwa¿ leczenie chirurgiczne.
Usuniêcie CVAD.
Rozwa¿ wykonanie CVAD po przeciwnej
stronie lub PVAD celem kontynuacji terapii.
9
Pamiêtaj, aby odnotowaæ podejrzewan¹ iloæ wynaczynionego leku, a tak¿e wszystkie
przeprowadzone procedury i podane leki w dokumentacji pacjenta!
Rozwa¿ pilne nak³ucie lub
drena¿ jamy op³ucnowej.

Obserwacja po wynaczynieniu
Nale¿y zawsze pamiêtaæ o starannym
prowadzeniu dokumentacji dotycz¹cej
wszystkich etapów postêpowania z chorym,
u którego dosz³o do wynaczynienia. Z uwagi na fakt, ¿e niekiedy pierwsze objawy wynaczynienia bywaj¹ subtelne, a nastêpnie
narastaj¹ w czasie a¿ do powik³añ powa¿nych, w³¹cznie z martwic¹ tkanek, konieczne jest monitorowanie pacjentów tak¿e pod
k¹tem odleg³ych powik³añ. W pierwszym
tygodniu po wynaczynieniu leków ulcerogennych zaleca siê kontrole pacjenta codzienne lub co 2 dni. Kolejne wizyty powinny odbywaæ siê raz w tygodniu do czasu ca³kowitego ust¹pienia objawów.

1286

Pimiennictwo
1. Ener R.A., Meglathery S.B., Styler M.: Extravasation of systemic hemato-oncological therapies. Ann.
Oncol. 2004, 15, 858.
2. Gawlik M.: Wynaczynienie cytostatyku - profilaktyka,
objawy i opieka pielêgniarska. Pielêgniarska opieka
nad osobami starszymi (red. M. Kachaniuk). Raabe,
Warszawa 2012, 50.
3. Goolsby T.V., Lombardo F.A.: Extravasation of
chemotherapeutic agents: prevention and treatment.
Sem. Oncol. 2006, 33, 139.
4. Meder J.: Podstawy onkologii klinicznej. Centrum
Medyczne Kszta³cenia Podyplomowego w
Warszawie, Warszawa 2011, 189.
5. Narducci F. Jean-Laurent M., Boulanger L. et al.:
Totally implantable venous access port systems and
risk factors for complications: a one-year prospective study in a cancer centre. N. Eng. J. Med. 2011,
37, 913.
6. Pérez Fidalgo J.A., García Fabregat L., Cervantes A. et al.: Management of chemotherapy extravasation: ESMO - EONS Clinical Practice Guidelines.
Ann. Oncol. 2012, 23 (Suppl. 7), vii167.
7. P³onowski M., Krawczuk-Rybak M.: Wynaczynienia cytostatyków-zasady postêpowania. Przegl.
Ped. 2007, 37, 308.

Podsumowanie
Wynaczynienie jest jednym z powa¿nych zdarzeñ niepo¿¹danych terapii nowotworów. W celu zminimalizowania powik³añ
konieczna jest prewencja w postaci w³aciwego doboru drogi podawania chemioterapii w zale¿noci od czynników ryzyka zwi¹zanych z pacjentem i rodzajem prowadzonego leczenia. Nieodzowna jest tak¿e w³aciwa edukacja pacjentów i personelu w celu
wczesnego rozpoznania wynaczynienia. Pozwala to na szybkie wdro¿enie optymalnego leczenia. Skrócenie czasu wystêpowania objawów niepo¿¹danych zwi¹zanych z
wynaczynieniem wp³ywa w znacznym stopniu na poprawê ogólnej kondycji psychofizycznej pacjenta.
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