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LÉČBA PORADIAČNÍCH REAKCÍ
Marie Klimešová, Hana Hažmuková,
odd. radiační onkologie, Nemocnice, Jihlava
Léčivé účinky záření, které příznivě ovlivňují léčbu nádorových onemocnění, mohou mít i negativní dopad na zdravou tkáň, kterou záření
prochází. V článku, který vychází z praktických zkušeností autorek, jsou
popsány akutní i pozdní reakce na radioterapii, naznačeny možnosti prevence, léčby a ošetřování.
kterých citlivých osob se objeví už po prvních ozářeních exantém (mokPrvním ukazatelem nežádoucího účinku ozařování na zdravou tkáň bývají zpravidla změny na kůži. Reakce na kůži jsou zejména pro pacientky

vající puchýřky). Změny po ozáření na kůži se nazývají obecně radio-

dermatitis.

stresující. Stává se, že po jejím objevení chtějí léčbu předčasně ukončit.
Proto je velmi důležitá prevence.

AKUTNÍ

PORADIAČNÍ REAKCE

Po určité dávce záření se objeví na kůži zčervenání (erytém), které je

Inzerce

způsobeno zánětlivými změnami, rozšířením vlásečnic. Existuje rozdílná

Akutní reakce na kůži

citlivost kůže na záření, nejvíce citliví jsou lidé světlo- a rusovlasí. U ně-

Podle závažnosti dělíme akutní reakce na kůži následovně:
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• radiodermatitis acuta erythematosa – dochází ke zčervenání kůže,

vový nebo slunečnicový olej. Kůži ošetřujeme minimálně 1krát denně,

otoku a svědění, kůže je citlivá na dotek. V dalším průběhu erytém

podle aktuálního stavu i častěji. Doporučujeme nosit netísnící oděv

tmavne a přechází do pigmentace, můžeme vidět přesně

a umožnit ozařovaným místům přístup vzduchu. Při objevení známek

ohraničené ozařované pole, kůže je suchá a mírně se olupuje

reakce přecházíme na Bepanthen krém nebo Calcium pantothenicum.

• radiodermatitis bulosa (vlhká deskvamace) se objevuje v místech,

V některých případech používáme k protekci kůže a tím i k prevenci

kde je kůže více drážděna (axily, inguiny, submamární rýha), často

dermatitid ochranný film Cavilon. Jeho aplikace je jednoduchá. Aplikuje

i v oblasti nadklíčku. Při této reakci se objevují puchýře, které později

se na čistou a suchou kůži ozařovaného pole 1krát za 72 hod. včetně

splývají, epidermis se odlupuje a obnažuje se mokvající spodina. Hojí

sobot a nedělí. Po týdnu se doba aplikace spreje zkracuje na 48 hod.

se bělavou jizvou, někdy s pigmentací v okolí. Ozařovaná kůže je ede-

Tento polymerický roztok zaschne po několika vteřinách a pak je

matózní, pacienti si stěžují na palčivou bolest

možno kůži ošetřit sádlem nebo olejem. S tímto sprejem máme velmi

• radiodermatitis necrotica (akutní postradiační vřed) se již dnes prak-

dobré zkušenosti. Erytém na kůži je minimální nebo ošetřovatelsky

ticky nevyskytuje. Vzniká zduření kůže, fialový prknovitý infiltrát, po

zvládnutelný. Použití spreje je indikováno u pacientů, kteří současně

6-8 týdnech dochází k nekrotickému rozpadu tkáně. Vřed je velmi

s ozařováním prodělávají i chemoterapii, při ozařování krku, u žen při

bolestivý. Spodina často krvácí, navalité okraje nemají tendenci k ho-

ozařování prsu i nadklíčku, s ca vulvy.

jení. Hojení je velmi obtížné, zdlouhavé, defekt se často nezhojí

Rozvíjející se reakce ošetřujeme podle stupně dermatitidy lokálně
mastí Infadolan, Betadine nebo krytím Inadine, Adaptic nebo jejich

a přechází v chronický vřed

kombinací. Současně celkově podáváme podle ordinace lékaře analgetika (Tramal gtt.) a v indikovaných případech i antibiotika podle
citlivosti zjištěné ze stěru.

Změny na kožních adnexech
Při ozařování dochází také ke změnám na kožních adnexech. Nejčastěji
jde o:
• epilaci – vypadávání vlasů a chlupů začíná již 3 týdny po ozařování.
Vlasy začnou opět růst asi za 1–3 měsíce po ozařování. Po 6 měVlhká deskvamace

Postradiační vřed

sících je jejich růst již nepravděpodobný. Kvalita nově narostlých
vlasů a vousů je horší, jsou jemnější

Reakci na kůži zhoršuje dráždění:

• poškození mazových a potních žláz – po kožní reakci 1. stupně se je-

• mechanické – těsný oděv, tření, silonová vlákna, škrábání atd.

jich činnost lehce sníží, po reakci 2. stupně více, při reakci 3. stupně

• chemické – náplast, dráždivé masti, alkoholové obklady

dojde k úplnému zániku mazových a potních žláz v ozařované

• tepelné – teplomety, horké obklady, opalování na slunci

oblasti
• poruchy růstu nehtů – nehty po ozařování jsou suché a lomivé

Zásady péče o kůži
Každý pacient by měl dodržovat určité zásady péče o kůži:

Akutní změny na sliznicích

• kůži ozařovaného pole omývat nebo sprchovat vlažnou vodou

Také na sliznicích, zejména na sliznici dutiny ústní, dochází při ozařování

• nepoužívat mýdlo, sprchové gely, deodoranty

ke změnám. Slizniční reakce dělíme na 3 stupně:

• lehce osušit jemným ručníkem, nejlépe poklepem bez tření

• zčervenání a otok

• u mužů používat k holení pouze elektrický strojek

• exsudativní mukozitida (12–17. den po ozáření) projevující se olupu-

• promazávat kůži 2–3krát denně, podle aktuálního stavu i vícekrát

jícími fibrinovými povlaky (tzv. špekovitá reakce), které mohou splý-

• vyvarovat se mechanického dráždění (ostré švy, hrubé látky), nosit

vat

bavlněné prádlo
• dostatečně větrat kožní záhyby, třísla, podpaží
• dbát na dostatečný příjem tekutin (pacienty často opomíjeno)
• jíst pestrou stravu obohacenou o vitaminy a bílkoviny

• vřed na sliznici se tvoří při vysokých dávkách záření
Dochází také k postižení chuových buněk, pacient přestává vnímat
chutě. Zhoršuje se tvorba slin, vzniká xerostomie (suchost v ústech).
Ošetřování je zaměřeno zejména na důsledné vyplachování dutiny
ústní např. šalvějí několikrát denně. Nám se osvědčilo vytírání bor-

Ošetřování akutních reakcí na kůži

glycerinem. Důležitá je hygiena dutiny ústní a po každém jídle čištění

O kůži je nutno pečovat již od počátku záření. K ošetřování doporuču-

zubů měkkým kartáčkem. Pacienta poučíme o dietních opatřeních, aby

jeme vepřové nesolené sádlo, které je naší pokožce nejbližší, dále oli-

se vyhýbal příliš teplým a kořeněným jídlům. Vhodná jsou jídla ne-

Č Í S L O / R O Č N Í K
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dráždivá, měkká a později mletá a kašovitá. Nemocný by se měl vyhýbat pití destilátů a kouření.

Prevencí vzniku chronických změn je pečlivé léčení a ošetřování kožních reakcí i po ukončení ozařování. Kůži zbytečně neslunit a nedráždit,
zvláště v prvních dvou letech po ozáření. Promazávat ji výživnými krémy.

POZDNÍ

PORADIAČNÍ ZMĚNY

ZÁVĚR

Pozdní reakce vznikají někdy až za velmi dlouhou dobu, třeba až za
několik let. Vyvíjejí se většinou z radiodermatitidy 2. a 3. stupně, ale mo-

Pro úspěšnou léčbu poradiačních reakcí je nutná aktivní spolup-

hou vzniknout i bez předchozí výraznější akutní reakce. Kůže se stává

ráce pacienta a ošetřujícího personálu. Je třeba pacienta předem poučit

méně pružnou, je sušší (poškození mazových a potních žlázek) a tenká,

o možných reakcích a vysvětlit mu, že případné reakce jsou nedílnou, by

má vzhled pergamenu. Hovoříme o atrofii kůže. V místě ozáření mohou

nechtěnou součástí léčby. Součástí komplexní péče o nemocné s ná-

vznikat teleangiektazie, které jsou způsobeny rozšířením kapilár a proje-

dorovým onemocněním musí být i péče o jejich psychický stav. Na prv-

vují se jako vinuté červené proužky. Pigmentace může přetrvávat i natr-

ním místě jde vždy o lidský přístup k nim, k jejich potřebám a přáním.

valo. Mezi nejčastější chronické změny po ozáření patří fibróza kůže.
Chronický vřed vzniká z akutní radiodermatitidy, na podkladě chronické
radiodermatitidy či po nepatrném poranění.



