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23. Kwestie związane z bólem w radioterapii 
 

 

 
dr n. med. Hanna Kucia  
Poradnia Zwalczania Bólu 
i Medycyny Paliatywnej 
dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda 
Zakład Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii 
 

23.2. Czy radioterapia boli?  

Radioterapia, czyli leczenie promieniami niszczy komórki 
nowotworowe w organizmie. Same promienie są bezbolesne, nie czuje 
się ich. Jednak w miarę trwania radioterapii mogą pojawić się 
dolegliwości bólowe. Dzieje się tak, ponieważ promienie przechodzą 
przez zdrową tkankę, aby dotrzeć do guza. Wywołują wówczas stan 
zapalny, który powoduje uczucie rozgrzania lub pieczenia 
w napromieniowanym obszarze. Dotyczy to w szczególności 
powierzchni skóry lub błon śluzowych powodując zmiany skórne, czy 
też wypadanie włosów. Jeśli promienie przechodzą przez przewód 
pokarmowy, mogą wywoływać nudności, wymioty, biegunkę lub 
skurcze żołądka i jelit. Wraz z kolejnymi sesjami leczenia mogą także 
wystąpić zmęczenie, utrata apetytu, zaburzenia snu, depresja, 
zaburzenia seksualne. 
 
Dla wielu pacjentów, którzy wcześniej nie mieli poczucia choroby, po 
rozpoczęciu leczenia przychodzą trudniejsze chwile. W związku 
z leczeniem mogą pojawić się wspomniane wcześniej przejściowe 
skutki uboczne, często odpowiedzialne za wystąpienie pierwszego 
bólu, czy cierpienia. Każdy organizm inaczej reaguje na zabiegi 
radioterapii, a zatem mogą występować różne dolegliwości. Często 
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proste środki zapobiegawcze i zaradcze mogą je ograniczyć, a nawet 
znieść całkowicie. 
 
Radioterapia sama w sobie jest stosowana jako metoda w leczeniu 
bólu. I to zarówno bólu spowodowanego np. zmianami 
nowotworowymi w kościach (leczenie paliatywne), jak i bólu 
niezwiązanego z nowotworami takimi jak neuralgie (więcej informacji 
o radioterapii w leczeniu chorób nienowotworowych w Rozdziale XXII). 

23.3. Jak zmniejszyć ból? 

W trakcie diagnostyki choroby nowotworowej, jej leczenia, 
monitorowania skuteczności leczenia, a w dalszej kolejności badań 
kontrolnych niezbędne są liczne procedury medyczne takie jak: 
badania obrazowe (RTG, tomografia, rezonans), badania laboratoryjne 
czy też biopsje. Niektóre z tych procedur są nieprzyjemne, a nawet 
bolesne. Inne stają się takie, ponieważ się powtarzają. 
 
Dolegliwości te wpływają na samopoczucie fizyczne i psychiczne. 
Przewlekłe cierpienie i ból w trakcie leczenia prowadzi do fizycznego 
i emocjonalnego wyczerpania, lęku przed kolejną terapią, oraz utratą 
zaufania do personelu medycznego. 
 
Rozwój i postęp w wielu dziedzinach medycyny spowodował, iż 
przeważającą część dolegliwości bólowych – nawet do 90% - można 
złagodzić. Obecnie do ich leczenia istnieje wiele rozwiązań, takich jak: 

• metody farmakologiczne, czyli stosowanie leków pojedynczo lub 
w zestawach; 

• metody niefarmakologiczne, poprawiające samopoczucie 
fizyczne i psychiczne 
(fizykoterapia, akupunktura, psychoterapia i terapia 
behawioralna); 

• metody interwencyjne (blokady nerwowe, neuroliza 
nerwu/splotu). 
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Rodzaje bólu 

Istnieją różne rodzaje bólu. Można je różnicować w oparciu 
o mechanizm powstawania, sposób postrzegania i ewolucji w czasie. 
Biorąc pod uwagę kryterium czasu, ból może być ostry - krótkotrwały, 
lub przewlekły - chroniczny.  

 

• Ból ostry 
Ból ostry pełni rolę sygnału alarmowego, mobilizującego organizm do 
reakcji i obrony. Pojawia się gdy bodziec mechaniczny, chemiczny lub 
termiczny powoduje uszkodzenie w organizmie. Ustępuje gdy czynnik 
uszkadzający przestanie działać, a uszkodzenie się zagoi. Termin ostry 
niekoniecznie oznacza, że ból jest silny. Jeśli w trakcie radioterapii 
występuje ból spowodowany napromienianiem jest to zazwyczaj ból 
ostry, który ustępuje w ciągu kilku tygodni po zakończeniu leczenia. 

W przypadku bólu ostrego zasadne jest postępowanie przeciwbólowe 
- uśmierzanie bólu. Trzeba go skutecznie i szybko zwalczać, aby nie 
nastąpiło utrwalenie zjawisk bólowych, które później mogą okazać się 
nieodwracalne. Stosować można wówczas leki przeciwbólowe, od 
paracetamolu, metamizolu, niesterydowych leków przeciwzapalnych 
począwszy, na lekach opioidowych kończąc.  

 

• Ból przewlekły  
Jeśli ostry ból utrzymuje się dłużej niż trzy miesiące, przechodzi w ból 
przewlekły. Przestaje pełnić rolę sygnału alarmowego. Ból przestaje 
być objawem - staje się chorobą. 
 
Ból przewlekły ze względu na swój wielowymiarowy charakter i objawy 
towarzyszące jest chorobą samą w sobie. Trwa co najmniej 3 miesiące, 
pomimo stosowania leków przeciwbólowych. Uprzykrza życie, trudno 
go zrozumieć ponieważ często nie udaje się do końca wyjaśnić jego 
przyczyny. Może utrzymywać się, nawet jeśli prawdopodobna 
przyczyna bólu zniknęła. Często ma tępy lub przeciwnie rozrywający, 
palący charakter. Leczenie bólu przewlekłego wymaga 
wielokierunkowego, specjalistycznego postępowania. 
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Metody terapii bólu 

farmakologia leki przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, 
przeciwdrgawkowe i inne 

blokady nerwowe podanie leku znieczulającego w okolicę nerwu 
lub splotu nerwowego 

neuroliza  Zniszczenie splotu nerwowego przy użyciu 94% 
alkoholu 

fizykoterapia elektroterapia, stosowanie zimna/ciepła, 
kinezyterapia, masaż 

metody drażnienia 
receptorowego 

elektrostymulacja, akupunktura 

psychoterapia racjonalna terapia zachowania, hipnoza 

terapia 
behawioralna 

trening relaksacyjny, terapia metodą Simontona 
(terapia simontonowska dedykowana osobom 
z chorobą nowotworową) 

 
W przypadku radioterapii ból przewlekły może się rozwinąć, gdy 
całkowita podana dawka promieniowania musi być wysoka, lub 
nowotwór uszkadza otaczające tkanki. W konsekwencji, nerwy 
i zdrowe tkanki nie mają już zdolności do zagojenia i naprawienia się. 
Wówczas dolegliwości, często neuropatyczne (wynikające 
z uszkodzenia układu nerwowego – pojedynczych nerwów lub splotów 
nerwowych) i mieszane, utrzymują się nawet po zaprzestaniu leczenia 
promieniami. Dolegliwości bólowe mogą również pojawić się miesiące, 
a nawet lata po zakończeniu leczenia. Zwykle mają one zdecydowanie 
mniejsze nasilenie niż u pacjentów z uszkodzeniem struktur 
nerwowych wywołanych wzrostem nowotworu lub przerzutami. 
 
Nie istnieją w pełni skuteczne metody zapobiegania wystąpienia bólu 
przewlekłego. Dla ograniczenia pojawienia się dolegliwości bólowych 
ogromne znaczenie ma rozwój technologii stosowanych 
w radioterapii, czyli coraz dokładniejsze obrazowanie zmian 
nowotworowych, obliczanie trajektorii promieni oraz ich dawki. 
Wszystkie te działania pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo leczenia 
oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia bolesnych następstw. 
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23.4. Jak odbywa się leczenie bólu?  

W przypadku leczenia bólu przewlekłego konieczne może być 
leczenie specjalistyczne. W Narodowym Instytucie Onkologii 
w Gliwicach leczeniem bólu zajmuje się Poradnia Leczenia Bólu 
i Medycyny Paliatywnej.  

 

• Co i jak leczymy? 
W poradni leczymy dolegliwości związane z chorobami 
nowotworowymi i ich leczeniem (np. polineuropatia po 
chemioterapii), jak również ból związany z chorobą zwyrodnieniową 
stawów, bóle głowy różnego pochodzenia, neuralgie (np. neuralgia 
nerwu trójdzielnego, neuralgia po półpaścu).  
 
Metody leczenia obejmują: farmakoterapię (tabletki, a także specjalne 
plastry, z których lek wchłania się przez skórę, kroplówki dożylne, 
marihuana lecznicza), wlewy kwasu bisfosfonowego w przypadku 
przerzutów do kości. Podajemy blokady nerwowe, poprzez zastrzyk 
leku znieczulającego, czasem z dodatkiem leku sterydowego, w okolicę 
nerwu lub splotu nerwowego. We współpracy z radiologami 
przeprowadzamy zabiegi neurolizy wybranych splotów nerwowych 
(min. przewlekłe zespoły bólowe miednicy małej, nowotwory jamy 
brzusznej). W naszej pracy opieramy się na polskich 
i międzynarodowych zaleceniach i wytycznych postępowania 
w leczeniu różnych rodzajów bólu. 
 

• Jak przebiega wizyta w poradni leczenia bólu? 
Podczas wizyty lekarz bada pacjenta i zbiera dokładny wywiad 
dotyczący dolegliwości bólowych. Ból jest wrażeniem bardzo 
subiektywnym, osobistym i każdy z nas może go inaczej odczuwać. 
Dokładny wywiad jest kluczowy w wyborze właściwego postępowania 
przeciwbólowego i konieczny jeśli chcemy uniknąć zdrowotnych 
komplikacji. 
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O co pytamy? 
1) Kiedy i w którym miejscu /miejscach pacjent odczuwa ból, czy ból 

gdzieś promieniuje? 
2) Czy jest stały, czy pojawia się nagle, czy występuje podczas 

ruchu/spoczynku, czy jest związany np. z jedzeniem, porą dnia 
(rano/wieczór)? 

3) Jaki jest charakter bólu - ostry, tępy, gniotący, świdrujący, czy jest 
odczuwany np. jak pieczenie, palenie, czy też bolesne zimno? 

4) Czy występuje mrowienie, drętwienie, cierpnięcie, ostre nagłe 
kłucie? 

5) Jak długo trwa napad bólu? Czy ustępuje sam , czy po lekach? 
6) Jak pacjent ocenia siłę/natężenie bólu, w skali od 0 do 10 

punktów? 
Do oceny natężenia bólu stosowana jest najczęściej tzw. Skala 

Numeryczna 

0 punktów brak bólu 

1 – 3 punkty ból słaby 
4 – 6 punktów ból umiarkowany 

7 – 9 punktów ból silny, który musi być leczony silnymi lekami 
(np. opioidami) 

10 punktów najsilniejszy/najgorszy ból jaki pacjent może 
sobie wyobrazić 

7) Jakie leki/metody przeciwbólowe do tej pory były stosowane? 
W jakich dawkach, jak długo, czy są one skuteczne? Czy występują 
po lekach jakieś nieprzyjemne objawy: zawroty głowy, senność, 
nudności , wymioty, zaparcia, objawy uczuleniowe (np. wysypka)? 

8) Schorzenia towarzyszące na które cierpi pacjent, takie jak 
nadciśnienie, cukrzyca, alergie, a także bezsenność, obniżony 
nastrój 

9) Wszystkie leki, suplementy diety, witaminy zażywane przez 
pacjenta. Wiele leków nie powinno być stosowanych zbyt długo 
lub łącznie z lekami przeciwbólowymi (np. leki przeciwzakrzepowe 
i niesteroidowe leki przeciwzapalne). Jednoczesne stosowanie 
niektórych leków zwiększa ryzyko groźnych dla zdrowia i życia 
powikłań (tj. krwotok z przewodu pokarmowego), lub też w istotny 
sposób zmniejsza ich skuteczność.  
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Niektóre fałszywe opinie dotyczące leczenia przeciwbólowego 
Opinia fałszywa: „Leki 
przeciwbólowe 
sprzedawane w aptece 
bez recepty są 
całkowicie bezpieczne” 

Jak jest: W przypadku konieczności częstego 
stosowania leku (np. paracetamol, pyralgina, 
ibuprom) lekarz powinien zdecydować o jego 
dawce, częstości podawania i bezpieczeństwie 

Opinia fałszywa: 
„Zażywanie leków 
opioidowych 
(potocznie nazywanych 
narkotycznymi) zawsze 
wywołuje 
uzależnienie” 

Jak jest: Zażywanie leków opioidowych 
z powodu silnego bólu nie wywołuje 
uzależnienia obserwowanego u narkomanów. 
W momencie kiedy ból się zmniejsza i stale 
utrzymuje na niższym poziomie, wówczas 
zmniejszamy dawki leków opioidowych lub 
zastępujemy je lekami słabszymi. Długie 
przyjmowanie leku (miesiące, lata) może 
prowadzić do „przyzwyczajenia się” organizmu. 
Takie „przyzwyczajenie” rozumiane jest jako 
uzależnienie fizyczne, w odróżnieniu od 
uzależnienia psychicznego, które występuje 
u narkomanów i polega na aktywnym 
poszukiwaniu leku za wszelką cenę. 
W przypadku „przyzwyczajenia”, odstawienie 
leku, jeśli jest konieczne, trwa nawet kilka 
tygodni. Stopniowo zmniejszamy dawkę lub 
zastępujemy silne leki słabszymi, aby uniknąć 
objawów odstawiennych (niepokój, bóle 
brzucha, biegunka, objawy grypopodobne itp.)  

Opinia fałszywa: 
„Jestem uczulony na 
wszystkie leki 
opioidowe (tramal, 
morfina) ponieważ 
kiedy ostatnio 
otrzymałem je w 
szpitalu po operacji 
(lub od innego lekarza) 
źle się czułem/czułam, 
wystąpiły nudności, 
wymioty, senność itp.” 

Jak jest: Przyczyną złego samopoczucia po 
lekach opioidowych najczęściej nie jest 
uczulenie, lecz zbyt duża dawka leku lub jego 
nietolerancja. Złe samopoczucie po wybranym 
leku nie oznacza, że takie dolegliwości będą 
występowały po wszystkich lekach z tej grupy. 
Mamy do dyspozycji tzw. słabe opioidy (tramal, 
kodeina) i silne (np. morfina, fentanyl, 
buprenorfina). Leki te można  zażywać w postaci 
tradycyjnych tabletek, syropów, 
rozpuszczających się tabletek podjęzykowych, 
podpoliczkowych, aerozolu do nosa, a także 
plastrów naklejanych na skórę górnej części 
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klatki piersiowej lub ramion. Dobór 
odpowiedniego leku i jego właściwej dawki 
wymaga zwykle kilku (4-7) dni. W razie potrzeby 
leki mogą być zmieniane w trakcie procesu 
leczenia.  

23.5. Najczęstsze objawy niepożądane związane ze 
stosowaniem leków opioidowych  

Do najczęstszych objawów niepożądanych należą zaparcia. 
Dlatego po włączeniu leku opioidowego do leczenia należy od razu 
rozpocząć przyjmowanie leku przeciw zaparciom. Najczęściej jest to 
syrop Laktuloza, tabletki/czopki np. Bisacodyl. Należy również 
pamiętać o wypijaniu odpowiedniej ilości płynów, lekkostrawnej 
diecie bogatej w błonnik oraz utrzymaniu aktywności ruchowej. 
W razie konieczności lekarz może przepisać skuteczniejsze leki 
przeczyszczające lub zmienić lek opioidowy na inny, wywołujący 
mniejsze zaparcia.  
 
Na początku leczenia, podczas ustalania skutecznej dawki opioidu 
mogą występować nudności lub nawet wymioty. Dlatego często 
profilaktycznie zalecamy lek przeciw nudnościom (podobnie jak 
w przypadku chemioterapii). Objawy te zwykle ustępują samoistnie, 
po kilku dniach.  
 
Dość częstym objawem niepożądanym leczenia opioidami jest 
senność, zaburzenia pamięci i koncentracji. Jedną z przyczyn może być 
zbyt wysoka dawka leku, lub wystąpienie interakcji z innymi 
zażywanymi przez pacjenta lekami. 

Każdy objaw niepożądany występujący po rozpoczęciu leczenia 
opioidami należy zawsze zgłosić od razu lekarzowi prowadzącemu, 
gdyż większość z nich można skutecznie zmniejszyć lub całkowicie 
wyeliminować. 
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23.6. W jaki sposób uzyskać wsparcie? 

Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej znajduje się 
w budynku Kliniki z Przychodniami, na II piętrze , w gabinecie nr 2014. 
Do poradni pacjenci rejestrują się na podstawie e-skierowania 
dzwoniąc do Call-Center (tel. 32 278 88 88) w godz. 7 - 18 w dni 
robocze lub w rejestracji głównej na parterze budynku Kliniki 
z Przychodniami. 

23.7. Przydatne informacje 

Dane kontaktowe Poradni Leczenia Bólu i Medycyny 
Paliatywnej: 
Gabinet lekarski (nr 2014) tel. 32 278 95 26  
Czynny w poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 15.00 
Wtorek w godz. 15.00 - 18.00 
 

Przesłanie doktora Macieja Hiligiera:  
Pragnę tylko jednego: „żeby nie bolało”… „Pierwszym środkiem, który 
natura pozostawiła do naszej dyspozycji w celu uzyskania ulgi w bólu, 
są łzy” – pisał niemiecki filozof GW Hegel. Moim zdaniem w XXI w., gdy 
mamy do dyspozycji cały arsenał środków i metod leczenia, łzy to 
środek ostatni. U większości chorych ból można skutecznie uśmierzyć. 
Trzeba chcieć. Trzeba się starać, trzeba poznać metody leczenia… 
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