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STRESZCZENIE
W trakcie stosowania chemioterapii może dojść do objawów ubocznych ze strony skóry,
pod postacią zespołu ręka–stopa. Objawy o różnym nasileniu, od mrowienia, pieczenia aż
do wystąpienia pęcherzy a nawet martwicy skóry powodują dyskomfort i obniżenie jakości
życia chorego. Mogą one być również przyczyną redukcji dawek cytostatyków, odroczenia
chemioterapii a czasami jej przerwania. Właściwa profilaktyka i pielęgnacja skóry w trakcie
chemioterapii ma na celu poprawę komfortu życia chorego.

ABSTRACT
During chemotherapy may cause side effects involving the skin, in the form of the
syndrome of hand–foot. The symptoms of varying severity, from tingling, burning,
until the occurrence of blisters and even skin necrosis cause discomfort and reduce the
quality of life of the patient. They can also be the cause of dose reduction cytostatics,
defer chemotherapy and sometimes its discontinuation. Proper prevention and skin
care during chemotherapy aims to improve the quality of life of the patient.
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Zespól ręka–stopa (ang. hand–foot syndrome, HFS), zwany też zespołem erytrodyzestezji dłoniowo–podeszwowej (ang. palmar–plantar erythrodysesthesia, PPE), wywołują leki antyangiogenne, takie jak m.in.
sorafenib, sunitinib i pazopanib [1–7], oraz leki cytotoksyczne takie jak
np. pegylowana liposomalna doxorubicyna (PLD), 5-ﬂuorouracyl, capecytabina, cytarabina, winorelbina, interleukina w wysokich dawkach,
gemcytabina, docetaxel, paclitaxel [8, 9, 10].
Przebieg zespołu HFS różni się od siebie w zależności od tego, jakie
preparaty onkologiczne zostały zastosowane w terapii. W czasie podawania leków antyangiogennych zmiany skórne powstają głównie
w okolicach narażonych na ucisk lub tarcie (pięty, boczne powierzchnie stóp, głowy, kości śródstopia i stawy śródręczno-paliczkowe).
W tych miejscach powstaje nadmierne rogowacenie, któremu często
towarzyszy rumień w kształcie pierścienia oraz stany zapalne
[11, 12, 13].
Przy stosowaniu klasycznych leków cytotoksycznych, objawy HFS występują nie tylko w miejscach narażonych na ucisk. Nadmierne rogowa-
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cenie jest poprzedzone zmianami o charakterze zapalnym z rumieniem
i złuszczaniem [14, 15].
Klasyczny zespół HFS rozpoczyna się często od objawów prodromalnych: zmian rumieniowych, drętwienia, mrowienia, przeczulicy, swędzenia, suchości skóry, obrzęku [11]. Objawy te, początkowo łagodne, nie
ograniczają pacjentom wykonywania normalnych czynności w życiu codziennym. Zespól HFS może rozpoczynać się, w zależności od programów leczenia, już po 2–12 dniach lub 2–3 tygodniach od podania
chemioterapii. Brak odpowiedniej pielęgnacji może doprowadzić do nasilenia objawów i pojawienia się bolesnego obrzęku na dłoni i podeszwowej powierzchni stóp, czasami pod pachami, w okolicy pachwin,
krocza i fałdach skórnych pod piersiami, pęcherzy, złuszczania skóry,
owrzodzeń, a w skrajnych przypadkach martwicy. Powoduje to ból i często uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pracy i czynności życia codziennego, co w sposób znaczny wpływa negatywnie na jakość życia.
Objawy te utrzymują się przez okres 3–4 tygodni i na ich zakończenie ma
wpływ podjęcie szybkiego i prawidłowego postępowania leczniczego.
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W zapobieganiu powstania zespołu HFS bardzo ważne jest postępowanie proﬁlaktyczne. Przed rozpoczęciem planowanej terapii przeciwnowotworowej zalecane jest usunięcie miejsc nadmiernego rogowacenia
za pomocą środków keratolitycznych (maści z 10–50% mocznika, 2–5%
kwasu salicylowego) lub sposobem mechanicznym (pedicure).
W pielęgnacji skóry z zespołem HFS zaleca się:
 miejscowe stosowanie kremów nawilżająco-natłuszczających, zapobiegających wysuszeniu, pękaniu i rogowaceniu skóry,
 używanie kremów zmiękczających skórę,
 stosowanie kremów kojąco-łagodzących na podrażnioną skórę,
 stosowanie żelowych wkładek ortopedycznych,
 noszenie luźnych, przewiewnych ubrań z włókien naturalnych,
 używanie miękkiego, wygodnego obuwia, co zapobiega otarciom
i urazom,
 unikanie pozostawania w pozycji stojącej przez dłuższy czas,
 stosowanie zimnych okładów na dłonie i stopy w czasie podawania
cytostatyków powodujących HFS,
 ograniczanie mycia rąk i stóp w gorącej wodzie,
 branie chłodnych pryszniców,
 chłodzenie dłoni i stóp okładami z lodem, zimnymi kompresami lub
chłodną bieżącą wodą przez 15 do 20 minut jednorazowo (należy
unikać stosowania lodu bezpośrednio na skórę),
 unikanie narażenia na działanie źródeł ciepła, w tym sauny, słońca,
 unikanie czynności, które powodują niepotrzebne tarcia na dłoniach
lub stopach w ciągu pierwszych sześciu tygodni leczenia (np. krzy-
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Tabela 1. Nasilenie erytrodyzestezji dłoniowo–podeszwowej (wg CommonToxity
Criteria for Adverse Events, wersja 4)
Stopień
nasilenia

Objawy

1.

Minimalne zmiany skórne lub zapalenie skóry (np. rumień,
bezbolesny obrzęk, nadmierne rogowacenie, drętwienie,
mrowienie, uczucie pieczenia lub kłucia,) bez dolegliwości
bólowych. Żaden w tych objawów nie utrudnia pacjentom
wykonywanie normalnych czynności w życiu codziennym

2.

Zmiany skórne (np. łuszczenie się, pęcherze, krwawienie,
bolesne zaczerwienienia, obrzęk lub nadmierne rogowacenie)
wywołujące ból, ograniczają wykonywanie złożonych
czynności życia codziennego

3.

Poważne zmiany skórne (np. łuszczenie się, pęcherze,
krwawienie, obrzęk lub nadmierne rogowacenie, otwarte
owrzodzenia skóry) wywołujące ból, ograniczają
wykonywanie codziennych czynności

żowanie nóg, opieranie się na łokciach, robienie na drutach czy szydełku, gra na instrumentach klawiszowych, pisanie na klawiaturze,
bieganie, aerobik, sporty),
 unikanie kontaktu z agresywnymi środkami chemicznymi wykorzystywanymi w detergentach do prania lub środkach czystości,
 unikanie korzystania z narzędzi i przedmiotów gospodarstwa domowego, które wymagają naciśnięcia ręką, (np. narzędzia ogrodnicze, noże i śrubokręty),
 nie noszenie pierścionków i obrączek (mogą być źródłem bakterii,
jak również bakterie mogą zostać uwięzione między pierścieniem
a palcem i spowodować infekcję).
Nasilenie zespołu ręka–stopa może się różnić w zależności od osoby,
nawet wśród osób przyjmujących ten sam lek w tej samej postaci raka. Leczenie zespołu HFS zależy od stopnia nasilenia objawów.
W pierwszym stopniu zaleca się stosowanie kremów nawilżająco-natłuszczających, zawierających mocznik, oraz stosowanie się do zaleceń
pielęgnacyjnych jak w postępowaniu proﬁlaktycznym. W drugim stopniu nasilenia objawów zespołu HFS utrzymuje się zalecenia takie jak
w pierwszym stopniu, oraz należy wprowadzić dodatkowo miejscowe
stosowanie kortykosteroidów i włączenie leków przeciwbólowych.
W trzecim stopniu nasilenia objawów zespołu HFS stosuje się leczenie
objawowe i miejscowe jak w drugim stopniu oraz zaleca się postępowanie antyseptyczne wobec pęcherzy i nadżerek.
W drugim i trzecim stopniu nasilenia objawów HFS, zaleca się tymczasowe odroczenie, obniżenie dawki leków, a w skrajnych przypadkach
zakończenie chemioterapii.
W naszym Ośrodku od kilku miesięcy stosowany jest polski, specjalistyczny krem do pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej pod nazwą CHEMODRY B6. Wydaje się, że korzystne byłoby przygotowanie skóry pacjenta
za pomocą kremów nawilżająco-natłuszczających przed planowaną
chemioterapią. Krem ten zalecamy jest od pierwszego dnia leczenia osobom otrzymującym chemioterapię potencjalnie wywołującą zespół ręka–stopa. Zauważyliśmy, że doskonale nawilża i natłuszcza skórę,
poprawia jej kondycję oraz zapobiega wysuszeniu. Głęboko natłuszcza
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(oliwa z oliwek, masło shea). Alantoina i pantenol zawarte w kremie
działają przeciwzapalnie. Mocznik, kwas hialuronowy, panthenol, skwalen i witamina E działają nawilżająco. Witamina E i resweratrol usuwają wolne rodniki, działając antyoksydacyjnie. Mocznik działa również
keratoplastycznie (zmiękcza warstwę rogową). U pacjentek, które stosują krem CHEMODRY B6 zauważamy, że rzadziej dochodzi do rozwinięcia się drugiego stopnia nasilania objawów zespołu HFS.
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