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Вступ

Ця брошура призначена для Вас, якщо Ви проходите курс
радіотерапії. Її основна мета — допомогти Вам дізнатися, що на Вас чекає
та що Ви повинні робити під час лікування. У брошурі описано дію
зовнішньої радіотерапії, що застосовується найчастіше. Крім того, у
брошурі наведена інформація про методи радіотерапії, ефективність
лікування та деякі заходи, які допомагають самостійно полегшити
специфічні побічні дії.

Можливо, Ви не захочете читати відразу всю брошуру. Перегорніть
її сторінки, прочитайте окремі місця, що Вас зацікавлять зараз, а все інше
читайте, коли виникне потреба.  У зв’язку з тим, що Ваше лікування
плануватиметься особисто для Вас (відповідно до того виду раку, на який
Ви хворієте), деякі розділи цієї брошури для Вас непридатні.

Курс радіаційної терапії у різних лікарнях та у різних лікарів має
свої відмінності. Тому програма Вашого лікування чи поради Вашого
лікаря (онколога-радіолога) можуть відрізнятися від того, що Ви
прочитаєте на цих сторінках. Обговорюйте з Вашим лікарем, медсестрою
чи терапевтом-радіологом усе, що Вас непокоїть. Спитайте у них, чи є
інша література на цю тему, яку доцільно Вам прочитати.

Ви також можете скористатися допоміжними розділами у кінці
брошури. Сторінку з назвою ”Нотатки“ можна використати, щоб
записувати питання для обговорення з Вашим лікарем, медсестрою чи
терапевтом-радіологом. Терміни, що відносяться до радіотерапії та інших
аспектів лікування раку і надруковані у тексті виділеним шрифтом,
роз’яснюються у ”Словнику“. Якщо Ви будете розуміти  значення
медичних термінів, це допоможе Вам краще усвідомити природу Вашого
захворювання і роль людей, які Вас лікують.



Опромінення у лікуванні раку

Що таке радіотерапія?
Опромінення — це спеціальний

вид енергії, що переноситься
хвилями або потоками частинок. Її
джерелом можуть бути спеціальні
прилади або радіоактивні
речовини. Багато років тому лікарі
навчилися використовувати цю
енергію для того, щоб побачити,
що відбувається в організмі, та щоб
поставити діагноз захворюван-ня.
Мабуть Ви бачили рентгенівські
знімки Вашої грудної клітки. При
застосуванні високих доз (у багато
разів більших, ніж ті, що
застосовуються у рентгенології) опромінення можна використовувати для
лікування раку та інших хвороб. Спеціальна апаратура дозволяє
спрямовувати потік енергії на пухлини або частини тіла, що уражені
хворобою. Використання високоенергетичних променів або частинок для
лікування хвороб носить назву радіаційної терапії. Інколи її називають
радіотерапією, рентгенотерапією, кобальт-терапією, електронно-
променевою терапією або опромінюванням.

Який принцип дії радіотерапії?
Високі дози радіації здатні вбивати клітини або утримувати їх від

росту чи поділу. Радіотерапія є корисним методом лікування раку тому,
що ракові клітини ростуть і діляться швидше, ніж більшість здорових
клітин, що їх оточують. Хоча деякі здорові клітини також вражаються
радіацією, більшість з них після дії радіації відновлюється у більшій мірі
в порівнянні з раковими клітинами. Лікарі ретельно дозують
інтенсивність опромінення, а також обмежують ділянки тіла, що
підлягають лікуванню. Таким чином, ракові клітини вражаються  значно
більше, ніж здорова тканина.
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Які переваги і мета радіотерапії?
Радіотерапія — це ефективний засіб лікування різноманітних видів

раку майже в усіх ділянках тіла. 50 % пацієнтів, які хворіють на рак,
лікуються за допомогою опромінення. Кількість пацієнтів, які пройшли
курс лікування, збільшується з кожним днем. Для багатьох пацієнтів
радіотерапія є єдиним засобом лікування. Тисячі людей видужують після
проведення тільки радіотерапії або у поєднанні цього курсу лікування з
хірургією, хіміотерапією чи біотерапією.

Часто лікарі застосовують радіотерапію перед операцією для
зменшення розміру пухлини. Після операції радіотерапію можна
застосовувати для  припинення росту ракових клітин, що залишилися.
Інколи для руйнування пухлини лікарі замість
операції застосовують радіацію разом з
протипухлинними препаратами.

Навіть коли лікування раку неможливе,
радіотерапію використовують для полегшення
стану хворого. Багато пацієнтів відзначають, що
покращилася якость їх життя після того, як
радіотерапію було використано для зменшення
пухлини і зниження тиску, болю, кровотечі та
інших симптомів раку. Цей метод має назву
паліативного лікування.

Чи існує ризик такого лікування?
Як при будь-якому лікуванні, пацієнт, що

проходить курс радіотерапії, знаходиться у групі ризику. Короткочасні
високі дози радіації, що ушкоджують або руйнують ракові клітини, здатні
вразити і здорові клітини. Коли це трапляється, у пацієнта виникають
побічні явища. Про побічні явища і способи їх лікування йдеться нижче.
Як правило, ризик виникнення побічних явищ менший у порівнянні з
перевагами знищення ракових клітин.

Ваш лікар не порадить Вам будь-яке лікування, доки не буде
впевнений у тому, що користь від такого лікування (тобто контроль за
хворобою і полегшення проявів симптомів) переважатиме ризик. Пройде
ще багато років, поки науковці знатимуть все про ризик радіотерапії, але
вже зараз відомо, що вона здатна знищувати ракові клітини.
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Як здійснюється радіотерапія?
Більшості людей призначають зовнішній вид радіотерапії. Як

правило, таке лікування проводиться під час перебування пацієнта у
лікарні. При зовнішній терапії прилад спрямовує високоенергетичні
промені або частинки на пухлину і здорові тканини, що її оточують.

Один з типів апаратів, що використовується для радіотерапії має
назву лінійного прискорювача. Високоенергетичні промені можуть
виходити з апарату, що містить радіоактивну речовину, таку як
кобальт-60.

Різні прилади, що використовуються для зовнішньої радіотерапії,
мають дещо різні принципи дії. Деякі з них краще використовувати для
лікування раку, що розташований під шкірою. Інші — більш ефективні
при лікуванні пухлин у глибині тіла. Ваш лікар вирішить, який з методів
краще застосувати у Вашому випадку. Пояснення щодо зовнішньої
радіотерапії наведені нижче.

Хто проводить курс радіаційного лікування?
Лікар, який пройшов спеціальну підготовку з радіаційного лікування

пухлин — онколог-радіолог, — визначає вид і тривалість лікування, що
найкраще підходить для Вас. Надалі у цій книжці ми будемо називати
радіаційного  онколога — Ваш лікар.

Радіаційний онколог працює у тісному контакті з іншими лікарями,
які беруть участь у Вашому лікуванні. Він також очолює групу
висококваліфікованих спеціалістів, до складу якої входять:
• фізик-радіолог, який слідкує за належною роботою апаратури і

контролює дозу радіації, що видає прилад.

• дозиметрист, що розраховує кількість сеансів опромінення та їх
тривалість.

• сестра радіологічного блоку, яка допомагає Вам під час процедури,
знайомить Вас з планом лікування і заходами по запобіганню
побічних дій радіації.

Сестра радіологічного відділення безпосередньо проводить Ваше
лікування, спрямовує на певні ділянки тіла джерела радіації і керує
апаратурою.



Зовнішня радіаційна терапія:  чого сподіватися?

Як лікар планує Ваше лікування?
Джерела радіоактивного опромінення, що використовуються при

радіаційній терапії, можуть бути різних видів. Ваш лікар може вибрати
рентгенівські  промені  (х-промені), електронне чи гама  (кобальт-60)
випромінювання. Вид опромінення, що буде використаний для Вашого
лікування, залежить від виду ракової
пухлини та від того, наскільки глибоко
потрібне проникнення опромінення у
Ваше тіло. Для лікування багатьох видів
злоякісних пухлин використовують
високоенергетичну радіацію. Низько-
енергетична радіація (х-промені)
використовується для лікування деяких
видів захворювань шкіри.

Після того, як лікар ознайомиться
з Вашою історією хвороби, онколог-
радіолог  визначає ділянки Вашого тіла,
які будуть опромінюватися. Під час
процедури, що називається моделюван-
ням, Вас попросять спокійно полежати
на столі, доки радіолог за допомогою
спеціального рентгенівського апарату визначить поле лікування. Таких
ділянок може бути декілька. Ця процедура триває від 30 хв до 2 год.

Лікар-радіолог часто окреслює необхідну ділянку на шкірі
маленькими крапочками, використовуючи для цього спеціальне
напівпрозоре чорнило. Крапочки повинні залишатися на шкірі до кінця
лікування. Тому будьте уважні під час купання, щоб не змити їх. Якщо
вони почнуть знебарвлюватися, скажіть про це лікарю, який знову їх
підфарбує. Не підфарбовуйте їх самі, хіба що Ви бачите, що до Вашого
наступного візиту до лікарні вони можуть зовсім зникнути. Якщо Ви
підфарбували ці позначки, обов’язково скажіть про це Вашому лікарю
при черговому сеансі лікування.

Після обговорення отриманих даних, результатів аналізів та стану
Вашого здоров’я з фізиком-радіологом і дозиметристом Ваш лікар
вирішує, яка доза радіації потрібна, яким шляхом проводити опромінення
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та скільки необхідно провести сеансів. Прийняття остаточного рішення
іноді потребує кількох днів.

Після початку лікування Ваш лікар слідкує за перебігом лікування і
принаймні раз на тиждень контролює Вашу реакцію на опромінення та
загальний стан здоров'я. При необхідності Ваш лікар може переглянути
план лікування. Для одержання позитивних результатів дуже важливо,
щоб Ви пройшли всі призначені сеанси лікування. Необгрунтоване
зволікання сеансів опромінення зменшує ефективність радіаційної
терапії.

Як довго триває лікування?
Сеанси радіаційної терапії переважно проводять 5 днів на тиждень

протягом 6-7 тижнів. Коли опромінення застосовують з метою
полегшення стану хворого, курс триває 2-3 тижні. Такий розклад
опромінення, коли замість декількох великих доз радіації використовують
щоденно малі дози, сприяє захисту нормальних тканин у зоні
опромінення. Дводенна перерва наприкінці тижня дає можливість
здоровим клітинам відновити свій стан. Загальна доза радіації та кількість
сеансів опромінення залежать від розмірів і
локалізації пухлини, її типу, загального стану
Вашого здоров’я та інших видів лікування, що
Ви отримуєте.

Як проходить сеанс лікування?
Перед початком лікування Вам потрібно

буде переодягнутися у лікарняний одяг.
Найкраще носити одяг, що легко знімається та
одягається.

У кабінеті сестра радіологічного
відділення, орієнтуючись на позначки на
Вашому тілі, визначить зону опромінення. Вас
запросять сісти у спеціальне крісло чи лягти на
стіл для лікування. При кожному сеансі
лікування Ви будете перебувати у кабінеті 15-
30 хв., але тривалість опромінення буде лише 1-5 хв. Зовнішнє
опромінення є безболісним, воно подібне до рентгенівського обстеження.

Для захисту здорових тканин і органів сестра-радіолог застосовує
спеціальні прокладки, які розміщує між приладом та певними ділянками
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тіла. Під час опромінення Ви не повинні рухатися, щоб  протягом кожного
сеансу опромінювалася одна і та ж визначена ділянка тіла . Не потрібно
затамовувати дихання — дихайте нормально.

Перед включенням приладу сестра-радіолог переходить до іншої
кімнати, що знаходиться поруч, і стежить за Вами по телевізору чи через
віконце. Хоч Ви знаходитеся у кімнаті на самоті, майте на увазі, що лікар
весь час бачить, чує Вас і може розмовляти з Вами через гучномовець.

Прилади для радіаційної терапії великі за розміром і шумлять, коли
повертаються при опроміненні певної ділянки тіла під різними кутами.
Спочатку їх розміри і рухи дещо бентежать. Але пам’ятайте — приладами
керує Ваш терапевт-радіолог. Їх постійно перевіряють, щоб вони надійно
працювали. Якщо Вас щось непокоїть під час перебування у кабінеті для
лікування, зверніться за поясненнями до Вашого лікаря.

Радіацію не можна побачити, почути чи відчути. Якщо під час
опромінення Ви будете відчувати себе погано, негайно повідомте про це
Вашого лікаря, адже прилад можна виключити у будь-який час.

Які результати лікування?
Зовнішня радіаційна терапія не зробить Ваше тіло радіоактивним.

Тому під час лікування не слід уникати спілкування з іншими людьми.
Обійми, поцілунки та навіть статеві відносини не завдають шкоди Вашим
партнерам.

Побічні дії радіаційної терапії найчастіше виникають у ділянці тіла,
що опромінюється. Ваші лікар і медсестра ознайомлять Вас з можливими
побічними діями та методами їх лікування. Завжди повідомляйте Вашого
лікаря чи сестру про всі незвичайні симптоми, що з’явилися під час
лікування (кашель, пітливість, лихоманка, незвичайна біль). Більшість
побічних дій, що виникає під час радіаційної терапії, хоч і неприємні,
але не такі вже і серйозні, лікуються медикаментозно чи правильним
харчуванням. Вони, як правило, зникають протягом кількох тижнів після
закінчення лікування, хоч тривалість деяких побічних дій дещо більша.
У багатьох хворих побічні дії не виникають. В іншому розділі цієї брошури
— “Лікування побічних
дій” — Ви знайдете поради на рахунок того, як давати собі раду з
побічними явищами, що можуть виникнути під час та після Вашого
лікування.

Впродовж усього періоду лікування Ваш онколог-радіолог регулярно
контролюватиме результати лікування. Ви, можливо, не будете відчувати
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змін у стані пухлини, але помітите (особливо після закінчення лікування)
зменшення болю, кровотеч та інших неприємних відчуттів. З часом Ви
відчуєте значне покращення стану здоров’я. Лікар порекомендує Вам
зробити кілька аналізів, щоб впевнитися, що радіація істотно не
зашкодила стану здорових клітин. Вам зроблять звичайний аналіз крові,
щоб перевірити рівень білокрівців (лейкоцитів) та кров’яних платівок
(тромбоцитів), який може знизитися нижче норми під час лікування.

Що потрібно робити, щоб підтримувати себе у належному стані під
час лікування?

Кожен хворий реагує на радіаційну терапію індивідуально. Ось чому
Ваш лікар повинен планувати, а інколи призначати лікування, що буде
придатним саме для Вас. Крім того, лікар чи медсестра порадять Вам, як
піклуватися про себе та що робити при виникненні побічних дій.

Майже всі хворі на рак, що проходять курс радіаційної терапії,
повинні дотримуватися спеціального режиму, спрямованого на охорону
здоров’я та успішне лікування. Нижче наведено кілька порад:
1. Більше відпочивайте. Лягайте спати тоді, коли Ви відчуваєте потребу.

Під час лікування Вам потрібно більше енергії, Ви можете почувати
себе дуже втомленою. Почуття втоми триватиме від 4 до 6 тижнів після
закінчення лікування.

2. Вам потрібно добре харчуватися. Намагайтеся дотримуватися
збалансованої дієти, що запобігатиме збільшенню маси тіла. Для
хворих, які мають проблеми з плануванням раціону, у розділі
“Лікування побічних дій” наведені практичні поради.

3. Не носіть одяг, який щільно прилягає до тих ділянок тіла, що
опромінюються (наприклад, тісні комірці). Найкраще носити старі
речі, у яких Ви вільно себе почуваєте.

4. Виключно уважно стежте за станом ділянок шкіри, що
опромінюються:

• Без консультації з лікарем не вживайте мила, лосьйонів,
дезодорантів, мазей, парфумів, косметики, тальку чи інших речовин
на ділянку шкіри, що опромінюється.

• На ділянку тіла, що опромінюється, слід вбирати просторий
бавовняний одяг.
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• Не крохмальте білизну.

• Не тріть і не чухайте цю ділянку шкіри.

• Не накладайте липку стрічку на ділянку шкіри, що
опромінюється.

• Не прикладайте до опроміненої ділянки шкіри гарячого чи
холодного (наприклад, грілку, лід). Гаряча вода може пошкодити
цю ділянку, тому використовуйте лише теплу воду.

• Захищайте ділянку шкіри, що опромінюється, від сонця (легким
вбранням), коли виходите з дому. Проконсультуйтеся з Вашим
лікарем, чи варто Вам застосовувати крем від загару. Часто
змащуйте кремом ділянку шкіри, що опромінюється, навіть тоді,
коли Ваша шкіра вже загоїлася після лікування. Продовжуйте
захищати шкіру від дії сонячних променів принаймні протягом
одного року після радіаційної терапії.

5. Перед початком лікування Ви повинні повідомити Вашого лікаря про
всі ліки, що Ви вживаєте. Якщо виникне потреба у прийманні ліків
(навіть аспірину), повідомте про це Вашого лікаря.

6. Звертайтеся з усіма питаннями до Вашого лікаря, медсестри чи
терапевта-радіолога. Лише вони можуть дати Вам кваліфіковані
поради щодо Вашого лікування, способу життя, побічних дій та інших
медичних проблем, що можуть виникнути.
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Лікування  побічних  дій  радіаційної  терапії

Чи в усіх хворих побічні дії однакові?
У різних хворих радіаційна терапія може викликати різні побічні

дії. Під час лікування у Вас зовсім може не бути побічних дій, або вони
можуть бути незначними. Можливі і більш серйозні побічні явища.
Ступінь їх складності в основному залежить від дози опромінення та
ділянки тіла, що опромінюється. Стан Вашого здоров’я також зумовлює
інтенсивність реакції на опромінення та на розвиток побічних дій. Перед
початком лікування спитайте Вашого лікаря про можливі побічні явища,
їх складність та тривалість.

Існує два основних види побічних дій: гострі та хронічні. Гострі
(короткочасні) побічні дії виникають незадовго після початку
опромінення і повністю зникають протягом кількох тижнів після
закінчення лікування. Хронічні, або тривалі, побічні явища потребують
для свого розвитку місяці чи навіть роки і загалом залишаються назавжди.

Найбільш поширені побічні явища — це втома, зміни стану шкіри
та відсутність апетиту. Вони спричинені загальним впливом радіації. Інші
побічні дії залежать від того, яка ділянка тіла опромінюється. Наприклад,
тимчасове чи постійне облисіння може бути при опроміненні голови. У
цьому розділі спочатку описані загальні побічні дії, а потім — специфічні,
що розвиваються при опроміненні різних ділянок тіла.

На щастя, більшість побічних дій з часом зникає. Існують методи
зменшення дискомфорту, викликаного побічними діями. Якщо у Вас
розвинулося тяжке побічне явище, лікар може бути змушений зробити
перерву у лікуванні або змінити вид лікування.

Обов’язково повідомляйте Вашого лікаря, медсестру чи терапевта-
радіолога про будь-які помічені Вами побічні дії. Вони допоможуть Вам
у його лікуванні та порадять, як зменшити вірогідність його повторення.
Інформація, що вміщена у цій брошурі, до певної міри може допомогти
Вам у лікуванні побічних явищ, але вона не може замінити консультацій
з персоналом, який проводить Ваше лікування.
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Чи можуть побічні дії обмежити мою активність?
Не обов’язково. Це залежить від їх виду та ступеню складності.

Багато хворих у період курсу радіаційної терапії здатні працювати,
займатися домашнім господарством та брати участь у сімейному житті.
Інші відчувають, що вони потребують більше часу на відпочинок, ніж
звичайно, і тому не можуть працювати у повному обсязі. Спробуйте
займатися тими справами, що Вам до душі, доки не відчуєте себе надто
втомленою.

Лікар може запропонувати Вам обмежити виконання тих справ, які
можуть роз’ятрити ділянку тіла, що опромінюється. У більшості випадків
при бажанні Ви можете жити статевим життям. Ваше бажання щодо
інтимних відносин може бути зниженим, бо під час радіаційної терапії
відчуття втоми у Вас більше, ніж звичайно, але у більшості хворих це
явище тимчасове.

Що спричиняє втому?
Під час курсу радіаційної терапії організм витрачає значну кількість

енергії на процеси відновлення. Стрес, зумовлений Вашою хворобою,
вплив радіації на здорові клітини можуть спричинити втому. Більшість
людей починає відчувати втому через кілька тижнів після початку
радіаційної терапії. Після закінчення курсу лікування почуття слабкості,
втоми поступово зникає.

Під час курсу радіаційної терапії доцільно зменшити щоденні
навантаження. Коли Ви відчуваєте себе стомленою, обмежте свою
активність і сповільніть ритм своєї діяльності. Не вважайте, що Ви
повинні зробити стільки справ, скільки робите звичайно. Намагайтеся
більше спати вночі та відпочивати вдень.

Ви можете продовжувати працювати повний робочий день. Хоч
відвідування лікувальних процедур забирає багато часу, домовтесь у
радіаційному відділі про узгодження розкладу процедур з графіком Вашої
роботи.

Деякі хворі вважають за краще на час проведення радіаційної терапії
брати на кілька тижнів відпустку, інші — працювати меншу кількість
годин. Ви можете відверто поговорити зі своїм керівником про Ваші
проблеми, що пов’язані з лікуванням. Можливо, Ви погодитесь
працювати скорочений робочий день або виконувати частину роботи
вдома.
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Незалежно від того, будете Ви працювати, чи ні, цілком доцільно
попросити членів Вашої родини або друзів допомогти Вам у виконанні
повсякденної домашньої роботи, купівлі продуктів та догляді за дітьми.
Друзі можуть під час відвідування крамниць купувати продукти і для Вас.

Як лікують уражену шкіру?
Ви можете помітити, що ділянки Вашої шкіри, що опромінюються,

інколи виглядають почервонілими, подразненими, засмаглими чи
потемнілими. Через кілька тижнів лікування шкіра може стати дуже
сухою. Проконсультуйтеся з Вашим лікарем про заходи, що полегшать
неприємні відчуття чи свербіння. При деяких видах радіаційної терапії
може розвинутися зволоження опромінених ділянок шкіри (особливо на
згинах). При цьому шкіра стає мокрою, інколи навіть запаленою. У такому
випадку повідомте про це лікаря чи медсестру. Вони порекомендують Вам,
що робити, щоб підсушити шкіру.

Під час курсу радіаційної терапії Ви повинні дуже дбати про ділянки
шкіри, що опромінюються. Уникайте подразнення цих ділянок.
Обмивайте їх лише теплою водою і користуйтеся нейтральним милом.
Ділянку шкіри, що опромінюється, слід покривати просторим
бавовняним одягом. Дуже важливо не терти та не чухати чутливі місця.
Також уникайте  дії на ці місця гарячого чи холодного, наприклад, грілки
або льоду. Під час курсу лікування та кілька тижнів після його закінчення
не користуйтеся без дозволу лікаря будь-якими пудрами, кремами,
духами, дезодорантами, лосьйонами чи домашніми засобами. Багато з
них залишають на шкірі тонку плівку, яка може зашкодити впливу
опромінення чи загоєнню.

Під час курсу лікування та принаймні один рік після його закінчення
уникайте попадання на опромінені ділянки шкіри  сонячних променів.
Якщо Ви розраховуєте пробути під сонцем понад кілька хвилин, треба
бути дуже обережним. Одягніть захисний одяг (капелюха з широкими
полями, сорочку з довгими рукавами), візьміть парасольку.
Проконсультуйтеся з Вашим лікарем чи сестрою про доцільність
використання кремів від загару.

Більшість реакцій шкіри на опромінення зникає через кілька тижнів
після закінчення курсу лікування. У деяких випадках ці ділянки
залишаються дещо темнішими, ніж були до лікування.
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Які зміни крові викликає радіаційна терапія?
Інколи під час радіаційної терапії спостерігається зменшення

кількості лейкоцитів та кров’яних платівок. Ці клітини крові допомагають
організму боротися з інфекцією та запобігають кровотечі. Якщо
радіаційна терапія має таку побічну дію, для відновлення нормального
вмісту цих клітин роблять перерву у лікуванні на тиждень.

Що робити, коли погіршиться апетит та травлення?
Багато побічних дій можуть спричинити зміну апетиту чи травлення,

але Вам завжди слід намагатися вживати достатню кількість їжі, щоб
сприяти відновленню пошкоджених тканин. Дуже важливо протягом
лікування не втрачати ваги. Споживайте різноманітну їжу часто, але
малими порціями. Ваш лікар попередить
Вас, якщо Вам буде потрібна спеціальна
дієта. Звичайно радіаційна терапія не
спричиняє нудоти чи блювання.

Під час лікування Ви можете втратити
апетит. Це може виникнути внаслідок
ураження здорових клітин. Деякі хворі
втрачають апетит внаслідок зумовленого
хворобою та лікуванням стресу або тому, що
лікування вплинуло на почуття смаку. Навіть якщо Ви не зголодніли, дуже
важливо, щоб Ви прикладали якомога більше зусиль, щоб Ваш раціон
був висококалорійним, з високим вмістом білків. Лікарями відмічено, що
хворі, які вживають достатню кількість їжі, краще справляються зі своєю
основною хворобою та побічними явищами.

Нижче наведено низку порад, як покращити Ваш апетит, коли він
поганий, та як найкраще скористатися з тих випадків, коли Ви відчуваєте,
що дійсно зголодніли:
1. Їжте тоді, коли Ви голодні, незважаючи на те, що звичайний час

приймання їжі ще не підійшов.

2. Замість загальноприйнятого триразового режиму харчування
харчуйтеся протягом дня кілька разів невеликими порціями.

3. Під час приймання їжі намагайтеся створити умови, що підвищують
Ваш настрій (музика, гарно накритий стіл).
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4. Зробіть більш різноманітним Ваш раціон, вживайте страви, які
приготовлені за новими рецептами.

5. Якщо Вам подобається їсти у компанії, намагайтеся харчуватися у
сімейному колі, разом з друзями, або увімкніть радіоприймач чи
телевізор.

6. Спитайте Вашого лікаря, чи можна Вам під час приймання їжі для
підвищення апетиту випити склянку вина або пива. Проте, майте на
увазі, що у деяких випадках забороняється приймати алкоголь, бо він
може підсилити побічні дії.

7. Щоб не гаяти багато часу на
приготування їжі, тримайте
кілька порцій простих страв у
холодильнику.

8. Майте напоготові корисні для
здоров’я перекуски, вживайте їх,
коли у Вас виникне бажання
щось з’їсти.

9. Якщо інші люди запропонують
щось приготувати Вам, не відмовляйте їм та не встидайтеся сказати
їм, які страви Вам більш за все до вподоби.

10. Якщо Ви спроможні вживати тільки невелику кількість їжі,
підвищуйте її калорійність такими шляхами:

• Додавайте більше вершкового масла, якщо Вам подобається його
запах і смак.

• Розчиняйте консервовані супи не водою, а молоком чи вершками.

• У проміжках між прийманням їжі вживайте кефір, суміш молока
з маслом та цукром, йогурт.

• Додавайте до Ваших улюблених салатів соуси або плавлені сирки.
11. Деяким людям більш до вподоби (навіть коли Вони не мають апетиту)

вживати більше рідини, ніж заставляти себе споживати якісь страви.
У таких випадках намагайтеся зробити кожну випиту склянку більш
калорійною — додавайте до неї сухе молоко, мед чи йогурт.
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Чи впливає радіаційна терапія на емоційний стан?
Майже усі хворі, які лікуються з приводу раку, відчувають різного

ступеня емоційне напруження. Почуття депресії, страху, злоби,
засмученості, самотності, безпорадності виникають у хворих не так вже
рідко. Радіаційна терапія може впливати на емоційний стан
опосередковано, через втому або зміну балансу гормонів. Саме лікування
не спричиняє емоційних розладів.

Деякі хворі знаходять полегшення у розмовах про свій стан з членами
сім’ї, близькими друзями. Спитайте свого лікаря, чи може він
порекомендувати Вам якісь вправи, що допоможуть Вам розрадитися і
відчувати себе краще.

Які ускладнення можуть виникнути при лікуванні опроміненням
ділянок шиї чи верхньої частини грудної клітки?

У деяких хворих, в яких опромінюють ділянки шиї чи грудної клітки,
може з’явитися почервоніння та подразнення слизової оболонки рота,
сухість у ротовій порожнині, складності з ковтанням, зміни почуття смаку,
нудота. Намагайтеся подолати ці симптоми, щоб вони не перешкоджали
Вашому харчуванню.

Лікування побічних дій, що розвинулися у порожнині рота та у горлі
Явища запалення та виразки можуть з’явитися на другий або третій

тиждень курсу зовнішньої радіаційної терапії. Вони здебільшого почнуть
згасати, починаючи з п’ятого тижня і зникнуть через місяць чи більше
після припинення лікування. У разі виникнення таких ускладнень через
сухість у роті Вам може бути складно ковтати. Ваш лікар може призначити
лікування лікарськими препаратами та порадити методи, які полегшать
цей стан.

Якщо Ви користуєтеся протезами, то можете помітити, що вони не
так добре, як раніш, пасують до піднебіння чи ясен. Це може трапитись,
коли опромінення викликає набряк ясен. Важливо слідкувати, щоб
протези не натерли ясна та не наробили виразок, які можуть стати
інфікованими. При цьому варто припинити носити протези до кінця
курсу радіаційної терапії.

Слинні залози можуть виділяти менше слини, ніж до лікування, що
призведе до сухості у роті. При цьому допомагають холодні напої, які
доцільно часто пити. Найкраще пити просто воду. Ранком наповніть
велику пляшку водою і носіть її з собою, щоб Ви мали що пити протягом
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дня. Також тримайте горнятко холодної води біля ліжка вночі. Багато
хворих, які проходять курс радіаційної терапії, свідчать, що вуглекислі
напої допомагають при сухості у роті. Уникайте паління та приймання
алкоголю, тому що це ще більше сушить та подразнює слизову оболонку
порожнини рота. Розріджуйте їжу соусами, це полегшує ковтання. Сухість
у роті може завдавати клопоту навіть після закінчення курсу лікування.

Поради, як полегшити приймання їжі
Під час курсу радіаційної терапії грудної клітки Ви можете поміти-

ти, що ковтати стало важко та боляче. Деякі хворі скаржаться, ніби щось
у них стає поперек горла.

Сухість та подразнення слизової оболонки порожнини рота можуть
ускладнити приймання їжі. Проте, є декілька способів, як полегшити цей
дискомфорт:
1. Вибирайте страви, смак яких Вам подобається та які легко їсти.

2. Розріджуйте страви соусами.

3. Не вживайте занадто гостру та суху їжу, наприклад, крекери.

4. Їжте малими порціями, але частіше, ніж звичайно.

5. Розрізайте їжу на маленькі шматочки.

6. Попросіть Вашого лікаря призначити Вам рідки харчові добавки, які
підвищать калорійність Вашого раціону.

7. Якщо під час курсу радіаційної терапії у Вас змінилося почуття смаку,
спробуйте різні методи приготування їжі.

Які побічні явища розвиваються під час радіаційної терапії молочної
залози і грудної клітки?

Радіаційна терапія молочної залози і грудної клітки може
спричинити низку різних змін. Наприклад, Ви можете помітити, що Вам
стало важко ковтати або відчуєте біль при ковтанні. Може початися
кашель, підвищитися температура, змінитися колір мокроти, з’явитися
задишка. Про появу цих симптомів слід негайно повідомити тих, хто Вас
лікує. Ваш лікар може перевірити стан крові (особливо при опроміненні
великої ділянки тіла). Майте на увазі, що Вашому лікарю і медсестрі відомі
ці побічні ефекти, і вони знають, як їх лікувати.
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Коли з Вами проводять курс радіаційної терапії після видалення
пухлини молочної залози чи всієї залози, варто не надягати бюстгальтера.
Якщо Вам без бюстгальтера незручно, носіть м’який бюстгальтер, але без
жорстких вставок. Це сприятиме зменшенню подразнення шкіри у
ділянці, що опромінюється. У Вас можуть виникнути інші побічні явища.
Наприклад, відчуття підступання клубка до горла, сухий кашель, або Ви
можете помітити, що плечі заклякли. У таких випадках проконсультуйтеся
з лікарем чи медсестрою, які вправи Вам слід виконувати, щоб Ваші руки
рухалися вільно. Серед інших побічних дій можуть бути такі, як болючі
відчуття у молочних залозах або їх набряк внаслідок накопичення рідини
у ділянці опромінення. Такі побічні явища, як і почервоніння або
засмаглення шкіри, зникають через 4-6 тижнів. Якщо набряк молочних
залоз не буде зменшуватися, запитайте Вашого лікаря, як подолати його.

Після видалення пухлини молочної залози жінки можуть помітити
інші зміни. Ці побічні дії можуть тривати понад рік після закінчення курсу
лікування. Почервоніння шкіри через деякий період проходить, і Ви
можете помітити, що шкіра стала дещо темнішою подібно до того, як
почервоніла під сонцем шкіра стає з часом засмаглою. Пори на шкірі дещо
розширюються і стають більш помітними. Деякі жінки помічають
підвищення, а інші — зменшення чутливості шкіри молочних залоз.
Шкіра і жировий шар молочних залоз тоншають, Ви можете помітити,
що молочні залози стали твердішими, ніж перед курсом опромінення.
Інколи змінюється їх розмір  — молочні залози стають або більшими
(внаслідок накопичення рідини), або меншими (внаслідок фіброзу
тканин). Ці зміни можуть бути тимчасовими або постійними. У багатьох
жінок зміни розміру молочних залоз або не відмічаються, або вони дуже
незначні.

Подальші зміни, що з’явилися через 10 - 12 місяців в основному не
зумовлені радіаційною терапією. Якщо Ви через рік після закінчення
курсу помітили нові зміни розміру молочних залоз, їх форми, зовнішнього
вигляду або пружності, негайно зверніться до Вашого лікаря.
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Подальший лікарський догляд

Що означає ”подальший“?
Після  закінчення  курсу  радіаційної  терапії  ДУЖЕ ВАЖЛИВО

періодично  перевіряти  результати  Вашого  лікування. Незалежно від типу
пухлини слід проходити регулярні огляди, та, можливо, здавати аналізи і
робити рентгенологічне обстеження. Онколог-радіолог захоче оглянути
Вас принаймні один раз після закінчення курсу лікування. Лікар, який
направив Вас на радіаційну терапію, при необхідності складе для Вас
графік відвідувань. Наступний догляд, крім перевірки результатів Вашого
лікування, включає в себе подальше лікування раку і реабілітацію.
Підтримання належного способу життя — це також частина заходів
догляду за собою після закінчення курсу радіаційної терапії.

Хто здійснює догляд після курсу радіаційної терапії?
Більшість хворих регулярно відвідує онколога-радіолога. Інші —

звертаються до свого дільничного лікаря у поліклініці, хірурга або
онколога —лікаря, який призначає хіміотерапію (лікування
протираковими препаратами). Ваш подальший догляд залежить від типу
раку, що у Вас був та видів лікування, що Ви одержували чи повинні
одержати.

Який інший догляд може бути потрібним?
Оскільки всі хворі мають свої особливості, то і подальший догляд

також може бути різним. Ваш лікар призначить і спланує необхідне для
Вас лікування. Намагайтеся добре засвоїти все, що Вам належить робити,
щоб забезпечити належну самодопомогу.

Нижче наведені питання, які Ви можете задати Вашому лікарю після
закінчення курсу радіаційної терапії:
1. Як часто мені потрібно проходити медичне обстеження?

2. З якою метою мені потрібно робити рентгенологічне обстеження та
аналіз крові?

3. Чи потрібні мені хіміотерапія, операція або інше лікування?
4. Які у Вас є підстави вважати, що мене вилікувано? Чи є ризик, що я

захворію знову?
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5. Коли я можу повернутися до свого звичайного способу життя?

••••• роботи?

••••• статевого життя?

••••• спорту?

6. Чи потрібно мені вдатися до якихось запобіжних заходів?

7. Чи потрібна мені спеціальна дієта?

8. Чи повинна я виконувати фізичні вправи?

9. Чи можна мені носити протези?

Як вгамовувати біль?
Невелика кількість хворих після курсу радіаційної терапії потребує

допомоги по вгамуванню болю. Не можна зігрівати ділянку тіла, що
опромінювалася, грілкою чи компресом. Деяким хворим достатньо
приймати слабкі обезболюючі препарати. Якщо Ви страждаєте від
тяжкого болю, попросіть лікаря виписати Вам знеболюючі препарати та
порекомендувати інші методи допомоги. Коли Ви скаржитеся лікарю на
біль, розповідайте про нього найдетальніше — це допоможе надати Вам
ефективне лікування. Якщо Ви неспроможні подолати біль,
проконсультуйтеся зі спеціалістом по знеболюванню.

Біль може посилюватися, коли Ви боїтеся чи очікуєте її. У цьому
випадку можуть допомогти розслаблюючі вправи.

Як я можу підтримувати себе після курсу радіаційної терапії?
Хворі, які пройшли курс радіаційної терапії, повинні деякий час

після його закінчення продовжувати виконувати ряд спеціальних заходів,
яких вони дотримувалися у період лікування. Наприклад, у Вас може ще
кілька тижнів залишатися подразнення ділянки шкіри, що
опромінювалася. Продовжуйте обережно доглядати за нею, доки усі
прояви подразнення не зникнуть. Не намагайтеся стерти позначки, які
лишилися на опроміненій ділянці. Вони збліднуть і зникнуть поступово
самі.

Ви можете відчувати, що Вам все ще потрібний додатковий
відпочинок,  доки Ваші здорові тканини не відновляться. Коли
заманеться, задрімайте вдень та намагайтеся більше спати вночі. З часом
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Ви відновите свою силу, тому не повертайтеся до фізичної активності у
повному обсязі відразу.

Коли слід звертатися до лікаря?
Після лікування Ви станете більш обізнаним про стан свого

організму і будете помічати кожного дня навіть незначні його зміни.
Незначна біль є звичайним та досить поширеним явищем. Лікаря слід
повідомляти про появу незвичайних симптомів. Якщо у Вас з’являться
ускладнення, перелік яких наведений нижче, негайно повідомте Вашого
лікаря:
1. Біль, що не вгамовується, особливо, якщо болить одне й те саме місце.

2. Пухлини, вузли, опухлості.

3. Нудота, понос або втрата апетиту.

4. Незрозуміла втрата ваги.

5. Підвищення температури чи кашель, що не проходять.

6. Незвичні висипки, синці чи кровотечі.

7. Інші симптоми, про які Вам казали лікар чи медсестра.

Коли можна повертатися до роботи?
Деякі люди продовжують працювати під час проведення курсу

радіаційної терапії. Якщо ви припинили працювати, то, як тільки відчуєте
(навіть під час курсу радіаційної терапії), що зможете виконувати свої
обов’язки, починайте працювати. Коли Ваша робота пов’язана з
підніманням важких речей або напруженою фізичною активністю, може
виникнути потреба тимчасово (доки Ви не видужаєте) змінити роботу.
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Підсумок

Ми сподіваємося, що
інформація, яку вміщено у цій
брошурі, допоможе Вам зрозу-
міти, як застосовують радіаційну
терапію для лікування раку.
Попереднє знання того, що на Вас
чекає, зменшить відчуття напру-
женості перед курсом лікування.
Звертайтеся до спеціалістів, коли
Вам необхідна більш детальна
інформація.
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Словник

Нижче наведено слова, які зустрічаються у цій брошурі або які Ви можете
почути у розмовах персоналу.

Ад’ювантна терапія: метод лікування, що використовується додатково до
первинної терапії. Радіаційна терапія часто використовується як додаток
до оперативного втручання.

Алопеція: облисіння.

Анестезія: втрата свідомості або чутливості внаслідок дії певних препаратів
чи газів.

Антиеметик: препарат, що попереджує чи полегшує почуття нудоти чи
блювання.

Білокрівці: клітини крові, що борються з інфекцією (лейкоцити).

Біологічна терапія: лікування шляхом стимуляції імунної захисної
системи.

Біопсія: видалення зразка тканини для визначення наявності ракових
клітин.

Гама-промені: промені з високою енергією, що випромінюють
радіоактивні джерела, наприклад, кобальт-60.

Грей: одиниця поглинутої дози радіації; 1 Гр = 100 рад.

Дозиметрист: особа, яка планує і вираховує належну дозу радіації для
лікування раку.

Електронний пучок: потік часток, що створює промені з високою енергією,
якими лікують рак.

Злоякісний: раковий (див. рак).

Iнтраоперативне опромінення: опромінення під час хірургічного
втручання високою дозою зовнішньої радіації ділянки, де знаходилася
вилучена пухлина, та навколишніх здорових тканин.

Катетер: тонка, гнучка трубка, через яку рідина надходить до організму
чи виходить з нього.
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Кобальт 60: радіоактивна речовина, що використовується як джерело
радіації для лікування раку.

Кров’яні платівки: спеціальні клітини крові, що сприяють припиненню
кровотечі (тромбоцити).

Медичний онколог: лікар, який спеціалізується з хіміотерапії ракових
захворювань.

Метастази: розповсюдження раку з однієї частини тіла до другої. Клітини
вторинної пухлини такі самі, як і вихідної пухлини.

Онколог: лікар, який спеціалізується на лікуванні раку.

Онколог-радіолог: лікар, який використовує радіацію для лікування раку.

Паліативне лікування: заходи, що спрямовані на тимчасове полегшення
стану хворого, а не на лікування хвороби.

Поле лікування: ділянка тіла, на яку спрямоване опромінення.

Протези: штучна заміна частин тіла.

Пухлина у передраковому стані: пухлина, клітини якої ще не
перетворилися на ракові і не розповсюджуються на інші частини тіла.

Пухлини: абнормальна маса тканини. Пухлини бувають або передракові,
або ракові.

Рад: скорочена форма вислову ”radiation absorbed dose“ (поглинута доза
радіації) — одиниця кількості опромінення, поглинутого тканинами тіла
(100 рад = 1 Гр).

Радіація: енергія, що передається хвилями або потоком часток.

Радіаційна терапія: застосування проникаючих променів високої енергії
або субатомних частинок для лікування хвороб. Складається з х-променів
(рентгенівські промені), потоку електронів, альфа- і бета- частинок та
гама-променів. До радіоактивних речовин відносяться кобальт, радій,
іридій та цезій (див. також гама-промені, телетерапія та х-промені).

Радіолог: лікар, що використовує х-промені для діагностики та для
спеціальних процедур.

Радіотерапія: див. радіаційна терапія.
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Рак: термін, що об’єднує понад 100 хвороб, в основі яких лежить не
контрольований, абнормальний поділ клітин, які проникають у здорові
тканини і руйнують їх.

Моделювання: метод використання зображень, одержаних за допомогою
х-променів, для визначення точної ділянки тіла, що буде опромінюватися,
та її маркірування.

Телетерапія: лікування, при якому джерело радіації знаходиться на певній
відстані від тіла хворого. Для телетерапії використовують лінійні
прискорювачі та кобальтові прилади.

Сестра-радіолог: особа, яка керує обладнанням для радіаційної терапії.

Фізик-радіолог: особа, яка забезпечує роботу приладів, що випромінюють
хвилі чи частинки, у режимі, необхідному для надсилання належної дози
радіації на ділянку тіла, що лікується.

Фізіотерапевт: медичний працівник, який спеціалізується на
використанні фізичних вправ і масажу для лікування.

Хіміотерапія: лікування протираковими препаратами.

Х-промені: промені з високою енергією, що можуть бути використані для
діагностики (при низькому рівні енергії) або для лікування раку (при
високому рівні енергії).
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