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           τουσ αςκενείσ μασ… 

 

 

 Σα οφζλθ τθσ ακτινοκεραπείασ ςτθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου είναι πολφ 

ςθμαντικά. 

 Η ακτινοκεραπεία χρθςιμοποιείται περίπου 100 χρόνια για τθ κεραπεία του 

καρκίνου, είτε ωσ βαςικι κεραπεία είτε ωσ επικουρικι. 

 ε κάποιεσ περιπτϊςεισ όγκων, αποτελεί κεραπεία εκλογισ, με άριςτα 

αποτελζςματα, αποφεφγοντασ τισ ακρωτθριαςτικζσ επεμβάςεισ. 

 Παρά τισ προόδουσ που ζχουν γίνει,  θ ςυχνότερθ παρενζργεια που μπορεί να 

εμφανίςουν οι αςκενείσ που υποβάλλονται ςε  ακτινοκεραπεία για καρκίνο μαςτοφ 

είναι θ ακτινοδερματίτιδα. 

Σι είναι ακτινοδερματίτιδα και πωσ αντιμετωπίηεται 

 Ακτινοδερματίτιδα καλείται θ δερματικι αντίδραςθ που προκαλείται κατά τθ 

διάρκεια τθσ ακτινοκεραπείασ. 

 υνεπϊσ το δζρμα ςτθν ακτινοβολοφμενθ περιοχι μπορεί να εμφανίςει πόνο, 

ερφκθμα, ξθρι ι υγρι απολζπιςθ και εξαιρετικά ςπάνια νζκρωςθ του δζρματοσ. 

 Τπολογίηεται ότι ςχεδόν το 85% - 90% των αςκενϊν που υποβάλλονται ςε 

ακτινοκεραπεία, κα παρουςιάςει μια ελαφριά ζωσ και μζτρια δερματικι 

αντίδραςθ.  

 Η ακτινοδερματίτιδα ςυνικωσ υφίεται εντόσ ολίγων εβδομάδων, χωρίσ να 

παραμείνει κάποια ςοβαρι τοξικότθτα.  
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Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ζναρξθ και τθ ςοβαρότθτα τθσ δερματικισ αντίδραςθσ 

 ∆ιάφοροι παράγοντεσ φαίνεται να επθρεάηουν τθ ςοβαρότθτα, τθν ζναρξθ και τθ 

διάρκεια των δερματικϊν αντιδράςεων. 

      Αυτοί διακρίνονται σε ενδογενείς και εξωγενείς: 

 Η διατροφι.  

 Σο κάπνιςμα. Δεν γνωρίηουμε επαρκϊσ τισ παρενζργειεσ που μπορεί να προκαλζςει 

θ χριςθ θλεκτρονικοφ τςιγάρου.  

 Η θλικία. 

 Η φωτοευαιςκθςία του δζρματοσ.  

 Σο ςτάδιο τθσ νόςου. 

 Η ςφγχρονθ χθμειοκεραπεία.  

 Η παχυςαρκία. 

 υνοςθρότθτα, όπωσ ο διαβιτθσ, νόςοι κολλαγόνου-αυτοάνοςα νοςιματα, 

αγγειοπάκειεσ. 

 Ζκκεςθ ςε ιλιο, solarium. 

 

Παράγοντεσ που ζχουν να κάνουν με τθν διαδικαςία τθσ ακτινοκεραπείασ όπωσ:  

 Η κζςθ του πεδίου ακτινοβολίασ.  

 Η δόςθ, θ τεχνικι και θ ενζργεια τθσ ακτινοβολίασ που χρθςιμοποιείται. 

 

Σο Εκνικό Ινςτιτοφτο Καρκίνου των ΗΠΑ ζχει κατατάξει τισ περιπτϊςεισ οξείασ 

δερματίτιδασ ςε 4 κατθγορίεσ ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα των ςυμπτωμάτων 

 Βακμοφ 1. Ήπιο ερφκθμα ι ξθρι απολζπιςθ. 
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 Βακμοφ 2. Μζτριου ζωσ ςοβαροφ βακμοφ ερφκθμα και υγρι απολζπιςθ ςτισ 

δερματικζσ πτυχζσ. 

 Βακμοφ 3. Τγρι απολζπιςθ και εκτόσ δερματικϊν πτυχϊν. 

 Βακμοφ 4. Δερματικι νζκρωςθ.  

Επγαλείο αξιολόγησηρ 

 

ΝΟΟ:

Παπατηπήσειρ: ΧΕΙΡ/ΕΙΟ:…………………………………………….………………………………….……………ΧΜΘ: ……..….……… …. ……………………….

απιθ.υακέλ..…………………….ΣΗΛ:……………….…………………….. ……..….ΑΚΘ/Έναπξη:……………………………………………………………………..…

Γέλη/ Έναπξη………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… … 

Δέπμα:…………………………………………………. ..….Mέγεθορμαστού… μικπό……………κανονικό……………μεγάλο……………μαστεκτομή……… 

Θεπάπων 

Ιατπόρ.……………………………………………………Νοσηλεστής……………………………………………………………………………….…..………………………

Παρατηρήσεις:………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AKΘ ΒΑΘΜΌς 0 ΒΑΘΜΌς 1 ΒΑΘΜΟς 2 ΒΑΘΜΟς 3 ΒΑΘΜΟς 4 ΒΑΘΜΟ 5 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Επίθετο:…………………………………………..……….…  Όνομα: …………………………..………..Eτών:………..…  

Εντόπιση βλάβηρ: CTCAE (3)………………………….
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ε αυτι τθν καρτζλα καταγράφεται και αξιολογείται κάκε εβδομάδα ο/θ αςκενισ, ςτο 

Εργαςτιριο Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ του ΠΑΓΝΗ και παρακολουκείται ςτενά θ 

πορεία του.  

Βάςθ τθσ εξζλιξισ του γίνονται και οι παρεμβάςεισ όπου χρειάηονται.  

θμαντικό για εμάσ είναι ο τφποσ του δζρματοσ και το μζγεκοσ του μαςτοφ, θ τεχνικι, θ 

δόςθ, κακϊσ και οι περιοχζσ που ακτινοβολοφνται.  

 

Οδθγίεσ προφφλαξθσ του δζρματοσ, προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί θ πικανότθτα 

εμφάνιςθσ ακτινικισ δερματίτιδασ, ςοβαροφ βακμοφ. 

 υνίςταται ο απαλόσ κακαριςμόσ τθσ περιοχισ με χλιαρό ι δροςερό νερό και 

ςαποφνι με ουδζτερο ph, χωρίσ άρωμα (όχι πράςινο). 

 Απαλό ςτζγνωμα του δζρματοσ και αποφυγι τριψίματοσ. 

 Αποφυγι εφαρμοςτϊν ροφχων ϊςτε να αποφεφγεται θ τριβι ςτισ ακτινοβολθμζνεσ 

περιοχζσ. 

 Αποφυγι ςτθκόδεςμου με δαντζλλα, μπανζλα. Χριςθ βαμβακερϊν ςουτιζν, χωρίσ 

ραφζσ. 

 Χριςθ ενυδατικϊν και αναπλαςτικϊν προϊόντων από τθν πρϊτθ μζρα τθσ 

κεραπείασ και θ επανάλθψι τουσ τουλάχιςτον τρεισ  φορζσ τθν θμζρα. 

 Αποφυγι αποςμθτικϊν που περιζχουν αλουμίνιο, ταλκ  και αρωμάτων. 

 Χριςθ ςκευαςμάτων που ανακουφίηουν από τα ςυμπτϊματα τθσ 

ακτινοδερματίτιδασ ανάλογα με τθ ςοβαρότθτά τθσ.  

 Αποφυγι χριςθσ μαλακτικοφ ςτα ροφχα.  

 υςτινεται κακθμερινό πλφςιμο των ροφχων, ςουτιζν, ςε κερμοκραςία 

τουλάχιςτον 60ο  και καλό ξζπλυμα με άφκονο νερό, για να μθν παραμείνουν 

ερεκιςτικά υπολείμματα ςαπουνιοφ.  

 Αποφυγι καλλυντικϊν, make-up ςτθν περιοχι που ακτινοβολείται. 
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 Αποφυγι κοπιαςτικϊν εργαςιϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ακτινοκεραπείασ και για 

ζνα χρονικό διάςτθμα, μετά το τζλοσ (εξαρτάται από τθν περίπτωςθ). 

 Να πίνετε άφκονο νερό. 

 υςτινεται ιςορροπθμζνθ, μεςογειακι διατροφι. 

 Ενθμερϊνετε πάντα τον ιατρό ςασ, για τθν λιψθ οποιουδιποτε φαρμάκου 

λαμβάνετε κατά τθ διάρκεια τθσ ακτινοκεραπείασ. Πρζπει να αναφζρετε ακόμθ και 

τα ςκευάςματα ομοιοπακθτικισ, βιταμινϊν ι και ςυμπλθρωμάτων διατροφισ. 

 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΔΕΡΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗΝ ΑΡΧΗ 

ΣΗ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ grade 0 

 Είναι απαραίτθτθ θ διατιρθςθ καλισ δερματικισ υγιεινισ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 

κεραπείασ. Σο πλφςιμο μειϊνει το μικροβιακό φορτίο και τθν πικανότθτα λοίμωξθσ. 

 Πλζνουμε κακθμερινά το δζρμα ιπια με χλιαρό νερό, ςαποφνι με ουδζτερο ρΗ. 

Είναι ςθμαντικό να διατθροφμε το δζρμα ςτεγνό.   

 Δεν το τρίβουμε και δεν κάνουμε μαςάη ςτο δζρμα. κουπιηόμαςτε ταμποναριςτά, 

με κακαρι πετςζτα, που δεν περιζχει μαλακτικό. 

 Εφαρμόηουμε ενυδατικι αναπλαςτικι κρζμα χωρίσ αρϊματα 3-4 φορζσ τθν θμζρα. 

Δεν  βάηουμε ενυδατικι κρζμα ςε περιοχζσ του δζρματοσ που ζχουν «ανοιχτι 

πλθγι». 

 Αποφεφγουμε τθ χριςθ ποφδρασ ςτθν περιοχι. 

 Φοράμε χαλαρά, βαμβακερά ροφχα γφρω από τθν ακτινοβολθκείςα περιοχι . 

 Δεν ξυρίηουμε τθν περιοχι με ξυραφάκι.   

 Να προτιμάται θ χριςθ θλεκτρικισ μθχανισ. 

 τθν περιοχι τθσ μαςχάλθσ μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε  ζνα  ιπιο αποςμθτικό  

χωρίσ  αλουμίνιο ι  με κρυςτάλλουσ, αλλά μόνο ςε άκικτο δζρμα. 

 υνιςτάται  θ διακοπι του καπνίςματοσ 
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υνιςτϊνται: 

1. Κρζμεσ για ενυδάτωςθ, προςταςία φροντίδα και αναηωογόνθςθ του δζρματοσ για τθν 

ακτινοβολία. 

Ή 

2. Με υαλουρονικό οξφ και αργυροφχο ςουλφαδιαηίνθ  

Εφαρμογι  3-4  φορζσ τθν θμζρα ςε όλθ τθν περιοχι ακτινοβόλθςθσ  

 Οι   κρζμεσ δθμιουργοφν ζναν  φυςικό φραγμό και προςτατεφουν το δζρμα από 

τουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ δθμιουργϊντασ ζτςι ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν 

διαφφλαξθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ φυςικισ δερματικισ ςτιβάδασ ςε περίπτωςθ 

ερυκιματοσ. 

 Η πλοφςια ενυδατικι δράςθ τουσ με τισ αναπλαςτικζσ ιδιότθτζσ τουσ και τα 

μοναδικά χαρακτθριςτικά τουσ  τισ κακιςτοφν κατάλλθλεσ  για τθν εποφλωςθ των 

περιοχϊν του δζρματοσ που ζχουν ακτινοβολθκεί. 

 Χάρθ ςτθ ςφνκεςι τουσ,  ςυνδυάηουν πλθκϊρα ςυςτατικϊν τα οποία δρουν 

ςυνεργικά ανακουφίηοντασ από τα ενοχλθτικά ςυμπτϊματα. 

 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΔΕΡΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ  

Grade 1.0: Αλλαγι δζρματοσ ςε ερυκρό ι ςκοφρο, αίςκθμα καφςου ι κνθςμοφ πικανόν να 

ςυνοδεφεται από ιπιο οίδθμα - ξθρι απολζπιςθ. 

 

 

Τγιεινι:  
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 Πλζνετε κακθμερινά το δζρμα ιπια με χλιαρό νερό και απαλό  ςαποφνι. Είναι 

ςθμαντικό να διατθρείτε το δζρμα ςτεγνό ςκουπίηοντάσ απαλά με μία μαλακι 

πετςζτα.  

 Μθν τρίβετε και μθν κάνετε μαςάη ςτο δζρμα.  

 Για τθν απομάκρυνςθ  των υπολειμμάτων τθσ κρζμασ και τθν ανακοφφιςθ τθσ 

αίςκθςθσ του καφςου μπορείτε να εφαρμόςετε κομπρζςεσ φυςιολογικοφ οροφ 

αρκετζσ φορζσ τθν θμζρα. 

 Αποφφγετε τθ χριςθ ποφδρασ ςτθν περιοχι, ιδιαίτερα ςτισ δερματικζσ πτυχζσ. 

υνιςτϊνται: 

1. Κρζμεσ για ενυδάτωςθ, προςταςία φροντίδα και αναηωογόνθςθ του δζρματοσ για τθν 

ακτινοβολία. 

Ή 

2. Με υαλουρονικό οξφ και αργυροφχο ςουλφαδιαηίνθ  

Εφαρμογι  3-4  ΦΟΡΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ Ε ΟΛΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΗΗ  

 Οι   κρζμεσ δθμιουργοφν ζναν  φυςικό φραγμό και προςτατεφουν το δζρμα από 

τουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ δθμιουργϊντασ ζτςι ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν 

διαφφλαξθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ φυςικισ δερματικισ ςτιβάδασ ςε περίπτωςθ 

ερυκιματοσ. 

 Η πλοφςια ενυδατικι δράςθ τουσ με τισ αναπλαςτικζσ ιδιότθτζσ τουσ και τα 

μοναδικά χαρακτθριςτικά τουσ  τισ κακιςτοφν κατάλλθλεσ  για τθν εποφλωςθ των 

περιοχϊν του δζρματοσ που ζχουν ακτινοβολθκεί. 

 Χάρθ ςτθ καινοτόμο ςφνκεςι τουσ,  ςυνδυάηουν πλθκϊρα ςυςτατικϊν τα οποία 

δρουν ςυνεργικά ανακουφίηοντασ από τισ ενδείξεισ και τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου. 

 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΔΕΡΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ  

Grade 2.0 -3.0: Απόπτωςθ τθσ επιδερμίδασ και ζκκεςθ του δζρματοσ δθμιουργία  κφςτεων 

ι φυςαλίδων εκροι υγροφ-πόνοσ. 
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Τγιεινι:  

 Να τθροφνται οι κανόνεσ  αντιςθψίασ. 

 Πλζνετε κακθμερινά το δζρμα ιπια με φυςιολογικό ορό. Είναι ςθμαντικό να 

αφαιρείται κάκε υπόλειμμα κρζμασ από τθν προθγοφμενθ εφαρμογι.  

 Μπορείτε να εφαρμόηετε κομπρζςεσ φυςιολογικοφ οροφ  ι με χαμομιλι ζωσ 4 

φορζσ τθν θμζρα. 

υνιςτϊνται 

 Blue de Methilene 

 Silver sulfadiazine 

 Silver Sulfaldiazine + Sodium Hyaluronate 

 Επικζματα απορρόφθςθσ υγρϊν 

 Κρζμεσ με αντιμικροβιακι και αντιφλεγμονϊδθ δράςθ 

 Sodium  Hyaluronate  

το Site Oncology Nursing Society, υπάρχουν οι PEP cards (Putting Evidence into 

Practice) όπου ανανεϊνονται ςυνεχϊσ και μποροφμε να ενθμερωνόμαςτε ςχετικά 

με τθν ενδεδειγμζνθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ, ςε κάκε ανεπικφμθτθ ενζργεια.  
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Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ, για οποιαδιποτε ερϊτθςθ ι διευκρίνιςθ. 

ασ ευχαριςτοφμε 

Σο προςωπικό του Εργαςτθρίου Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ - ΠΑΓΝΗ 

 

 

 


