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מבוא
יקבלו  הסרטן  במחלת  מהחולים  אחוזים  שישים  עד  חמישים 

וכתשעים  מחלתם,  של  מסוים  בשלב  חיצונית  בקרינה  טיפול 

במהלך  בעור  כלשהי  תגובה  יפתחו  מהם  אחוזים  וחמישה 

בקרינה  טיפול   .)McQuestion, 2006; Porock, 2002( הטיפול 

ועד  יבש  וקילוף  עלול לגרום לתגובות עוריות, החל מאריתמה 

לקילוף לח של העור, אשר מתבטאות בתחושת צריבה, גרד, 

.)McQuestion, 2006( אי נוחות וכאב

על האחות ביחידת הקרינה להיות בעלת ידע המתייחס לאומדן 

קרינתי.  מטיפול  כתוצאה  הנגרמות  בעור,  בתגובות  ולטיפול 

המטרות בטיפול בתגובות העוריות כוללות שמירה על שלמות 

טראומה  מפני  הגנה  כאב,  נוחות, הפחתת  העור,  ניקוי  העור, 

דרך  לחדור  העלולים  בזיהומים  וטיפול  מניעה  העור,  לשכבות 

.)McQuestion, 2006( העור הפגוע

של  נרחב  למגוון  הקורא  את  חושפת  בנושא  ספרות  סקירת 

תכשירים המצויים בשימוש. בנוסף, קיימים מחקרים שמציינים 

כי במרכזים השונים, ולעיתים אף בקרב מטפלים באותו מרכז, 

 Bolderston,( בעור  לטיפול  בפרוטוקולים  רבה  שונות  קיימת 

לגרום  עלולה  הרבה  השונות   .)2006; McQuestion, 2006(
כמו  המטופלים  באמון  לירידה  למטופל,  סותר  מידע  למסירת 

 .(Bolderston, 2006( גם לבלבול בקרב המטפלים והמטופלים

במאמר זה תוצג סקירה של התגובות הצפויות בעור כתוצאה 

חומרת  על  להשפיע  העלולים  הגורמים  קרינתי,  מטיפול 

התגובה, והתכשירים שניתן לתת לטיפול בעור במהלך הטיפול 

הקרינתי. 

טיפול קרינתי -תגובות בעור והטיפול בהן

אנטומיה ופיזיולוגיה של העור 
ודרמיס.  אפידרמיס  עיקריות:  שכבות  משתי  מורכב  העור 

האפידרמיס הינה שכבה של תאי ציפוי )squamous)  המסודרים 

אף  ולעיתים  מילימטר,  שני  עד  הוא  השכבה  עובי  בשכבות. 

האפידרמיס  של  התחתונה(  )השכבה  הבזלית  השכבה  פחות. 

השכבה  את  מחליפה  ובהדרגה  תמידי,  באופן  מתחלקת 

שמעליה, אשר הופכת לשכבת קרטין ונושרת בהמשך. תהליך 

החלפת התאים נמשך כשלושה שבועות. הדרמיס הינה שכבה 

את  למעשה  מהווה  הדרמיס  לאפידרמיס.  מתחת  הממוקמת 

דם,  כלי  וכוללת  האפידרמיס,  של  והמזינה  התומכת  השכבה 

עצבים, בלוטות וזקיקי שיער. החלק התחתון של שכבת הדרמיס 

הוא בעיקר רקמת חיבור. עובי השכבה של הדרמיס מגיע עד 

.(FitzGerald et al., 2008;  McQuestion, 2006( לשלושה מילימטר

שינויים במבנה העור בעקבות הטיפול הקרינתי
עוצמת הפגיעה האנטומית בעור תלויה בגודל של כל פרקציה 

של קרינה, במספר הפרקציות שניתנו ובמינון הקרינה הכולל. 

תוך 30 – 60 דקות לאחר טיפול קרינתי של Gy 5 ניתן להבחין 

בהתרחשות עיכוב במיטוזה של תא העור. כתוצאה מכך קיימת 

ירידה ניכרת בשגשוג תאי האפידרמיס בשכבה הבזלית. בהמשך 

הטיפול קיימת פגיעה באנדותל של כלי הדם, ותוך מספר שעות 

נוזלים  לבריחת  גורמת  אשר  הנימים,  של  התרחבות  מופיעה 

המקבילים  בדרמיס  שינויים  מופיעים  בהמשך,  הדם.  מנימי 

לתהליך דלקתי של חבלה. שינויים אלו כוללים נפיחות והתרבות 

הדרמיס  של  הקטנים  בעורקים  הנימים;  של  האנדותל  תאי 

גדלים  האפידרמיס  תאי  הפנימית;  השכבה  של  עיבוי  מתרחש 

ועוברים הגדלה של הגרעין שלהם. התופעות הקליניות העוריות 

קלה  קלינית  פגיעה  האנטומית.  הפגיעה  מעוצמת  מושפעות 

שרה גרדין

חמישים עד שישים אחוזים מהחולים בסרטן יקבלו קרינה ח

כתשעים  שלהם.  המחלה  של  מסוים  בשלב  חיצונית 

במהלך  בעור  תגובה  יפתחו  מהם  אחוזים  וחמישה 

הטיפול.

החל  עורית,  לתגובה  לגרום  עלול  קרינתי  טיפול 

מאריתמה וקילוף יבש ועד לקילוף לח. סקירת הספרות 

חושפת את הקורא למגוון רחב של תכשירים הנמצאים 

בשימוש, ולשונות רבה בין המרכזים השונים ולעיתים בין 

המטפלים, בפרוטוקולים לטיפול בעור. 

בעור  הצפויות  התגובות  של  סקירה  מציג  זה  מאמר 

על  להשפיע  היכולים  גורמים  קרינתי,  מטיפול  כתוצאה 

בעור  לטיפול  המשמשים  ותכשירים  התגובה,  חומרת 

להרחיב  מטרה  מתוך  זאת  הקרינתי.  הטיפול  במהלך 

את יריעת הידע של הצוות הסיעודי, ולקבוע קווים מנחים 

לטיפול בעור.
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מתבטאת באדמומיות ובקילוף יבש. בפגיעה קשה מופיע קילוף 

פגיעה  האפידרמיס.  העלמות  עם   (moist desquametion( לח 

הטיפול  מתחילת  שבועות  שלושה  כעבור  להופיע  עלולה  זו 

הקרינתי.

הדם  כלי  ובכמות  בגודל  הפחתה  קיימת  הקרינה  בסיום 

הפיברוטית  החיבור  ברקמת  בו-זמנית  הגדלה  עם  בדרמיס, 

הטיפול,  מטכניקת  מושפע  הפיברוזיס  אחוז  שהוקרן.  באזור 

מהמינון הכולל ומהפרקציות היומיות. במקרים חמורים יותר, 

נזק  ונוצר  להידרדר  ממשיכים  הרכה  החיבור  ורקמת  דם  כלי 

מבחינה  ובלוטות.  התמיכה  רקמת  של  הפחתה  קרי,  נוסף, 

היסטולוגית, בשכבה הבזלית של האפידרמיס קיימת הפחתה 

ניכרת של מספר התאים וירידה במיטוזיס. האפידרמיס הופך 

להיות דק יותר, ועלולות להופיע בו טלנג'קטזיות כתוצאה מנזק 

.(FitzGerald et al., 2008( שנגרם לכלי הדם המקרוסקופיים

תגובה קלינית של העור לטיפול הקרינתי 
ניתן לחלק את השפעת הקרינה על העור לתגובות מוקדמות 

גם  המכונות  מאוחרות  ולתגובות  חריפות,  גם  הנקראות 

כרוניות. 

לפרק  ועד  הטיפול  במהלך  מתרחשות  מוקדמות:	 תגובות	

וכוללות:  הקרינה,  סיום  לאחר  חודשים  שישה  של  זמן 

,(DRY DESQUAMATION( יבש  קילוף   ,(ERYTHEMA( אריתמה

,(ALOPECIA( נשירת שיער ,(MOIST DESQUAMATION( קילוף לח

 ,(HYPOPIGMENTATION( ירידה בפיגמנטציה   ,(PRURITIS( גרד 

Dunne Daly 1995;( (HYPRPIGMANTATION( פיגמנטציה יתרה

 .(Sitton, 1992a
לטיפול,   4-1 בשבועות  מתרחשת  לקרינה  מוקדמת  תגובה 

ובמשך שבועיים עד חודש לאחר סיום הטיפול. חומרת התגובה 

יבש  וקילוף  מאריתמה   - התהליך  לאורך  להשתנות  עלולה 

במקרים קלים ועד לקילוף לח, ובמקרים קשים יותר כיבים.

יומיות )פרקציות(  בשבועיים הראשונים של הטיפול עם מנות 

כתוצאה  נוחות  אי  יחווה  לא  לרוב  המטופל   ,Gy  2.0-1.8 של 

באזור  חולפת  אדמומיות  להופיע  עלולה  לעיתים  מהקרינה. 

הקרינה 24 שעות לאחר תחילת הטיפול. 

שבועיים עד שלושה שבועות לאחר תחילת הקרינה עלולה להופיע 

אריתמה –  העור באיזור המוקרן נראה אדום, חם, רגיש ומכווץ. 

דלקתית,  תגובה  זוהי  אדומה.  פריחה  העור  על  מופיעה  לעיתים 

שנגרמת כפי הנראה בגין התרחבות נימי דם ועלייה בקוטר כלי 

הופך  העור  העור.  בהתחממות  כרוכה  בתופעה  החמרה  הדם. 

 Dunne Daly 1995; Sitton,( הדם  בכלי  חסימה  עקב  לבצקתי 

אזור  את  כוללת  אך  הטיפול,  לאזור  מוגבלת  התגובה   .)1992a
 .)Dunne Daly, 1995; Sitton, 1992a( הכניסה והיציאה של הקרניים

המטופל עשוי לתאר את העור כרגיש ומתוח.

במינון מצטבר של Gy 20 עלול להופיע קילוף	יבש	–	העור אדום, 

יבש, מכוסה קשקשים, מתקלף ומגרד. תגובה זו הינה תוצאה של 

ירידה ביכולת התאים הבזלים של האפידרמיס להחליף את התאים 

זיעה.  לייצר  הזיעה  בלוטות  ביכולת  ירידה  ושל  העליונה,  בשכבה 

שבועיים  כעבור  למשל  יחסית,  מוקדם  להופיע  יכולה  זו  תגובה 

.(Dunne Daly, 1995( מתחילת הטיפול

במינון של Gy 40-30 עלולים להופיע פגיעה בכלי הדם, היפרמיה 

ובצקת. במינון של Gy 60 - 45  עלול להופיע קילוף	לח	– תגובה 

כאשר  נוצר  לח  קילוף  הרביעי.  הטיפול  בשבוע  להופיע  יכולה  זו 

תאים בזליים בשכבת האפידרמיס אינם מתחדשים, וכתוצאה מכך 

נזילת סרום. העור עלול להתכסות  נחשפת שכבת הדרמיס עם 

כתוצאה  ורגיש  אדום  לח,  בצקתי,  ולהפוך  ובכיבים,  בבועות 

Dunne Daly,1995;( כבדה  הפרשה  לכדי  עד  שמתנקז,  מהנוזל 

בדרך  נמשכת  והאפיתל  העור  התחדשות   .(McQuestion, 2006
Dunne Daly, 1995; ( כלל מספר שבועות לאחר החשיפה לקרינה

.(Margolin et al., 1990; Sitton, 1992a
לאחר  חודשים  משישה  החל  מתרחשות  מאוחרות:  תגובות	

סיום הקרינה, ועד שנים לאחר מכן. הן נוצרות בהדרגה במשך 

בגין  בעיקר  ונובעות  הקרינה,  קבלת  מסיום  ושנים  חודשים 

אשר   ,(Sitton, 1992a( החיבור  וברקמות  הדם  בכלי  שינויים 

הזמן  ולפרק  הפרקציות  לגודל  גבוה  קרינה  למינון  מיוחסות 

 Dunne-Daly,1995; McQuestion, 2006;( ניתן  הכללי שהטיפול 

.(Porock, 2002
 ,(ATROPHY( העור  של  אטרופיה  כוללות:  מאוחרות  תופעות 

כלי  של  ציור  הופעת   ,(THINNING( יותר  לדק  העור  הפיכת 

בצבע  שינוי   ,)TELANGIECTASIA( העור  על  רחבים  דם 

  ,(FIBROSIS( פיברוזיס   ,)ALTERED PIGMENTATION( העור 

קרצינוגניות   ,)NECROSIS( נמק   ,(ULCERATIONS( כיבים 

.)Dunne – Daly, 1995; Sitton, 1992( ,)CARCINOGENESIS(

גורמים המשפיעים על התגובה בעור
אלה  הינם  בעור,  תגובה  לפיתוח  בסיכון  הנמצאים  מטופלים 

המקבלים קרינה לאיזורים בהם יש מגע מתמיד של עור בעור 

)איזורי השד והפרינאום(, באיזורים בהם האפידרמיס דק ועדין 

)איזורי האקסילה, הפנים, פרינאום(, או קבלת קרינה באיזורים 

לדוגמא  העור,  בשלמות  קודמת  פגיעה  כבר  קיימת  בהם 

על  המשפיעים  הגורמים  את  בעור.  נגעים  או  ניתוח  בעקבות 

חומרת התגובה בעור, אפשר לחלק לגורמים הקשורים בטיפול 

ולגורמים הקשורים במטופל.

הקרינה  איזור  או  הגידול  מיקום  בטיפול:  הקשורים	 גורמים	

כמו  קפלים  עם  איזורים  פנים,  צוואר,  החזה, ראש  בית  )כגון: 

מינון  גדול,  נרחב/שדה  קרינה  ופרינאום(, שטח  אקסילה  שד, 

גבוה של כל פרקציה )מעל Gy 2.0 לפרקציה(, סך מינון קרינה 

או  פוטונים  כגון  האנרגיה  סוג  ארוכה,  טיפול  תקופת  גבוה, 

שימוש  בבולוס,  שימוש  בעור,  יותר  שמתרכזים  אלקטרונים 

 IMRT )Intensity-Modulated RadioTherapy( בטכניקות חדשות כגון

שמצמצמת עוד יותר את איזור הקרינה, היפרפרקציונציה )מתן 

קרינה פעמיים ביום עם מנות קטנות לכל פרקציה(. במקרים אלו 

בעור להיראות רק בסוף הטיפול או אפילו לאחר  עשויה התגובה 
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 Dunne-Daly, 1995;( יותר  קצר  טיפול  קורס  בגין  זאת  סיומו, 

.(McQuestion, 2006; Porock, 2002
גורמים	הקשורים	במטופל:	היגיינה של העור, קבלת טיפולים 

נילוות  מחלות  בעבר,  ביולוגיים  או  אימונולוגיים  כימותרפיים, 

כמו סוכרת או אי ספיקת כליות, גיל מבוגר, מצב תזונתי ירוד, 

 McQuestion, 2006; NHS- best practice( חשיפה לשמש, עישון

של  ובמקרים  משקל,  עודף   ,(statement, 2004; Porock, 2002
.(Porock et al., 1998( הקרנה לשד - גודל השד וצורתו

הטיפול בעור
השונות  על  הצביעו  בתחום  שנערכו  מחקרים  שלושה  לפחות 

הקיימת, הן בקשר למידע הניתן למטופלים בכתב ובעל פה, והן 

הטיפוליים.   ובפרוטוקולים  בשימוש  הנמצאים  לגבי התכשירים 

 Faithfull קרינה,  מכוני  ב-33  שאלונים  העביר   (1995(  Lavery
מכוני  ב-64  בעור  הטיפול  נושא  את  בדקו   )2002( ועמיתים 

קרינה, כמו כן Bolderston ועמיתים )2003( ערכו ראיון טלפוני 

ב– 26 מכוני קרינה. תוצאות המחקרים מעידות, כי ניסיון העבר 

על  בעיקר  המשפיעים  אלה  הם  אישית,  ודעה  המטפלים  של 

בחירת ההתערבות הטיפולית.

בנושא  נוספים  רבים  מחקרים  נערכו  אלו  למחקרים  בנוסף 

הטיפול בעור. רובם מתייחסים לשלב המניעה, ופחות לטיפול 

 Bostrom et al., 2001;( אלו  מחקרים  של  הארי  חלק  עצמו. 

 Delaney et al., 1997; Evansen et al., 2001; Fenig et al., 2001;
Margoline et al., 1990; Schmuth et al., 2002( כלל מדגם קטן, 
אלו  כל  שונים.  בתכשירים  וטיפול  שונים  מדידה  בכלי  שימוש 

מקשים על עריכת השוואה בין המחקרים, על הסקת מסקנות 

 McQuestion,( ועל מתן המלצות בהתייחס לתכשיר זה או אחר

 .)2006
הסיבות  מקרמים.  להימנעות  גם  מתייחסים  אחדים  מקורות 

ומרחצה  מסוימים  בקרמים  משימוש  להימנעות  המסורתיות 

בסבון, נבעו בעיקר מהחשש כי שאריות התכשיר על פני העור 

לאפקט  לגרום  עלולות  מתכתיים,  חומרים  לעיתים  הכוללות 

בולוס - אמצעי להגדלת מינון הקרינה על פני העור. במחקר 

)1997) נבדקו 15 תכשירים שונים, על גבי חומר   Burch שערך 

דמי המייצג את עור החולה. תכשירים אלו כללו משחות שונות, 

ואלומיניום. ממצאי מחקרו  וחומרים שהכילו אבץ  דאודורנטים 

פני  על  עליה משמעותית ברמת הקרינה  נמצאה  לא  כי  הראו 

העור, כאשר נעשה שימוש בתכשיר בהתאם להוראות השימוש 

  .(Aistars, 2006; Burch, 1997; McQuestion, 2006(
לטיפול  מנחים  קווים  לפתח  שונים  ארגונים  החלו  לאחרונה 

רנדומאליים,  מחקרים  מתוך  נתונים  על  המתבססים  בעור, 

או  זו  התערבות  לגבי  מוסדית  הסכמה  או  ספרות,  סקירות 

עריכת  מאפשרות  אלו  עבודות   .(McQuestion, 2006( אחרת 

סדר בנושא הטיפול בעור.

קרינתי	 טיפול	 במהלך	 בעור	 בטיפול	 העיקריות	 המשימות	

ולטיפול  כוללות: הדרכת המטופל ואחרים משמעותיים לזיהוי 

וגירוי  טראומה  להקטנת  בעור,  ומאוחרות  חריפות  בתופעות 

לעור, להבטחת ריפוי, למניעת זיהום, להפחתת אי נוחות ולסיוע 

בהתמודדות עם שינויים בדימוי הגוף בעקבות השינויים בעור.

הסיעודית  ההתערבות  מורכבת  אלו,  מטרות  להשיג  מנת  על 

ממספר שלבים: הערכה ראשונית ואומדן חוזר לאורך הטיפול, 

ולאורכו, טיפול מניעתי בעור, טיפול  הדרכה בתחילת הטיפול 

בהתאם לתגובות בדרגות השונות ותיעוד.

אומדן	ראשוני		של		העור	

את האומדן הראשוני יש לבצע טרם תחילת הטיפול הקרינתי, 

  :(Dunne-Daly, 1994a( ולהתמקד בתחומים הבאים

גיל החולה  	

מיקום אזור הטיפול   	

מצב העור טרם תחילת הטיפול – זיהוי פריחה , דלקות,    

ופגיעה בשלמות העור

קבלת כימותרפיה או טיפולים אחרים בעבר   

מצב תזונתי   

היסטוריה רפואית קודמת והיסטוריה הקשורה לעור   

יכולת החולה לבצע טיפול עצמי בעור במהלך הטיפול  

עישון   

מחלות נוספות   

טיפול תרופתי  

 

דרוג	התגובה	בעור

בשבועיים  או  בשבוע  פעם  העור  מצב  אומדן  לבצע  מומלץ 

הסיכון  ולמידת  המחלקתית  לשגרה  )בהתאם  הטיפול  במהלך 

ניתן  האומדן  את  הקרינה(.  לאיזור  ובהתאם  בעור,  לתגובה 

לבצע 

על פי דרוגים שונים. אחד הסולמות המקובלים הוא סולם הדרוג 

 Cox et(  Radiation Therapy Oncology Group - RTOG-של ה

al., 1995( לפיו: 
דרגה 0 -  אין שינוי במצב העור

אדמומיות )erythema( קלה או עמומה, נשירת   דרגה 1 -  

שיער, קילוף יבש, הפחתה בהזעה  

אדמומיות רגישה )כואבת( או בהירה, קטעים של   דרגה 2 -  

  קילוף לח מקומי, בצקת בינונית

קילוף לח מפושט ולא באיזור קפלי עור, בצקת            דרגה 3 -  

נקודתית )כשלוחצים על העור מופיעים בצקת ונמק(  

כיבים, דימום, נמק דרגה 4 -  

יש   RTOG-ה לדרוג  בתוספת  בעור,  תגובה  מופיעה  כאשר 

:)Bruner, 1994( להתייחס גם לפרמטרים הבאים

מראה, גודל ומיקום הנגע 1 .

ניקוז, צבע, מראה, ריח, כמות 2 .

מצב תזונתי 3 .

הידרציה 4 .

תרופות, גישות טיפוליות, מחלות אחרות היכולות להשפיע  5 .

על המצב
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תנועתיות 6 .

כאב  7 .

הדרכה	לטיפול	בעור	

אחד הפחדים הגדולים ביותר איתם מתמודד חולה שעומד לקבל 

ההדרכה  תהליך  בעור.  כוויה  מפני  הפחד  הוא  בקרינה,  טיפול 

התהליך  על  בכך  ולהקל  זו,  חרדה  להפחית  הזדמנות  מהווה 

והדרכים  הצפויות  התופעות  של  אובייקטיבי  תאור  באמצעות 

לטיפול. כמו כן במהלך ההדרכה חשוב להימנע משימוש במושגים 

יותר  כוויה, בתיאור השפעות הקרינה על העור. מושג ראוי  כגון 

לשימוש במהלך ההדרכה הינו "תגובת העור לקרינה", והתגובות 

וכדומה  לח   קילוף  יבש,  קילוף  אריתמה,  להיות שונות:  יכולות 

.)Sitton, 1992b(

על כל חולה לקבל הדרכה ראשונית לגבי הטיפול בעור. כמו כן 

יש להדריך את המטופל ומשמעותיים אחרים, בתחילת הטיפול 

לאיזור  יש להתיחס להמלצות בהתאם  ובמהלכו. בעת ההדרכה 

פה,  בעל  תינתן  שההדרכה  רצוי  הצפויות.  ולתגובות  הקרינה 

בכתב, ובאופן ויזואלי )אם ניתן(. על נושאי ההדרכה לכלול:

תיאור התגובות בעור 	

טיפול שיגרתי בעור 	

הפחתת טראומה והפרעות בעור  	

אמצעים להבטחת ריפוי במקרה של תגובה  	

מניעת זיהום  	

הפחתת אי נוחות  	

התמודדות עם שינויים בדימוי הגוף  	

הטיפול בעור 
את הנושאים הקשורים לטיפול הישיר בעור ניתן לחלק למספר 

קטגוריות: המלצות כלליות לגבי התנהגות וטיפול בעור במהלך 

הטיפול הקרינתי במטרה למנוע הופעת תגובה, טיפול בתגובות 

השונות בעור, מידע לגבי מגוון התכשירים המשמשים לטיפול 

המומלצים  ותכשירים  לח,  לקילוף  ועד  ממניעה  החל  בעור, 

פחות או שאסורים לשימוש בזמן טיפול קרינתי.

המלצות	כלליות 

ההמלצות הכלליות למטופל עם תחילת הטיפול הקרינתי הן:

קבלת  בזמן  עדין  וסבון  מים  עם  יומיומית  רחצה  מותרת   •
בקרינה  טיפול  בעת  רחצה  בנושא  מחקרים  בשני  קרינה. 

 Campbell & Illingworth, 1992;  Roy, Fortin, & Larochelle,(
התגובות  הופיעו  המתרחצים  שבקבוצת  נמצא   )2001
בעור בעוצמה פחותה, בהשוואה לקבוצת הלא מתרחצים. 

הממצאים הצביעו על יתרון בתגובות לקבוצת המתרחצים, 

במניעת  חשוב  תפקיד  לרחצה  כי  היתה  ההנחה  כאשר 

לתגובה  לגרום  יכולים  אשר  ופטרת,  חיידקים  הופעת 

דלקתית ולנזק לשכבת התאים הבזליים.

לחפוף  יכולים  הראש  לאיזור  קרינה  המקבלים  מטופלים   •
לתינוקות  שמפו  כגון  עדין,  שמפו  עם  בעדינות  השיער  את 

.)Bolderston, 2006; NHS- best practice statement, 2004(

עקב  במחלוקת,  שנוי  הקרינה  בשדה  בדאודורנט  שימוש   •
 Burch לעור(.  קרינה  )תוספת  בולוס  ליצירת  החשש 

אפקט  קיים  אם  בדקו  בו  מחקר  ערכו   )1997( ועמיתים 

ביניהם ששה סוגי דאודורנט, רולר  בולוס לחומרים שונים, 

בנוסף,  בולוס.  אפקט  מצאו  ולא  מוצק,  ודאודורנט  ספריי 

לא נמצא הבדל בין חומרים מטליים וכאלה שאינם מטליים. 

אין  כי  מציינת,   )2006(  McQuestion אלו ממצאים  לאור 

מניעה להשתמש בדאודורנט בתקופת הטיפול.

לבישת בגדים רפויים מכותנה או בד רך ועדין באיזורים בהם   •
ניתן הטיפול, זאת במטרה להקטין חיכוך וגרוי.

נזק  למנוע  מנת  על  הטיפול,  באזור  פלסטר  להדביק  אין   •
מכני.

במטרה  קרח,  או  חמים  בקומפרסים  משימוש  להימנע   •
למנוע נזק כימי.

גילוח חשמלית  הסרת שיער - מומלץ להשתמש במכונת   •
יש  הקרינה  באיזור  נמצאת  האקסילה  אם  הפנים.  לגילוח 

להימנע מגילוח האיזור. כמו כן אין להשתמש בשעווה לצורך 

הסרת שיער.

להימנע מחשיפה לשמש במהלך הטיפול, ועד שהעור חזר   •
למצבו הקודם. יש להשתמש בקרם הגנה מספר 15 למשך 

שנה לאחר הטיפול בקרינה.

העור,  לייבוש  הגורם  כלור  עם  בבריכות  מרחצה  להיזהר   •
בייחוד בנוכחות קילוף לח או פגיעה בשלמות העור, אז קיים 

חשש לגרוי העור מכימיקלים המצויים במי הבריכה.

מייקאפ,  )בושם,  קוסמטיים  במוצרים  משימוש  להימנע   •
אפטר שייב(, כדי למנוע גירוי ותגובת רגישות באיזור הטיפול 

.(McQuestion,2006; NHS- best practice statement, 2004(
כמניעה,  המוקרן  האיזור  על  הידרופילי  קרם  למרוח  רצוי   •
הקרם  מריחת  התגובה.  את  מונע  שהוא  וודאי  לא  אם  גם 

ויש   ,)Bolderston, 2006( וגמישות  לחות  לעור  מספקת 

להשתמש בו בטמפרטורת החדר. מריחת הקרם מספקת 

עצמו.  למען  עשייה  של  ותחושה  למטופל  שליטה  תחושת 

מתאימים  נמצאו  כיום  בשימוש  הנמצאים  הקרמים  רוב 

)אלוורה ג'ל, ביאפין, אקווסם, אקלייר(.

טיפול בתגובות העור השונות
אריתמה	וקילוף	יבש	

לטיפול  ביותר  המומלצים  הם  לחות  וקרם  הידרופילי  קרם 

יובש  מונעים  העור,  את  מרגיעים  הם  יבש.  ובקילוף  באריתמה 

מסייעים  הלחות  ומתן  המרגיעה  ההשפעה  נוחות.  ומבטיחים 

בין   .)Naylor & Mallett, 2001( העור  שלמות  על  לשמירה 

ומשמשים  בארץ   שקיימים  בספרות  המוזכרים  התכשירים 

 ,A & D משחת  אלוורה,  ג'ל  למנות:  ניתן  באריתמה  לטיפול 

 .Mild steroidal application 1% ו-  )קורנפלור(   Cornstarch
כגון  במשחות  להשתמש  ניתן   (1995(  Dunne Daly לפי 

 .LUBRIDERM, EUCERIN, LANOLIN
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שרה גרדין

במחקרם של  Porock and Kristjanson )1998), נמצא שהשימוש 

בעיקר  אלא  בעור,  התגובה  את  מונע  לא  טופיקליים  בקרמים 

מקל על הסימפטומים. 

של  במצבים  הוא  גם  מומלץ  סטרואידים  בקרם  השימוש 

אריתמה וקילוף יבש, אולם רוב החוקרים מסכימים להשתמש 

באיזור  בעור  שריפה  ותחושת  נוחות  אי  גרד,  של  במצבים  בו 

כיום  בשימוש  הנפוץ  הקרם   .(Naylor & Mallett, 2001( הטיפול 

הוא קרם הידרוקורטיזון 1%. יש למרוח אותו בשכבה דקה 2- 3 

פעמים ביום ולהימנע משימוש כאשר מופיעים פיצוצים, פגיעה 

בשלמות העור או זיהום. הסטרואידים מצויים בקרם או משחה, 

 .(Naylor & Mallett, 2001(  ואין הבדל בהשפעתם ובאופן השימוש

למגבלות  להתייחס  גם  חשוב  בסטרואידים  השימוש  בעת 

ולבעיות הכרוכות בשימוש זה. סטרואידים מפחיתים את הגרוי 

העורי על ידי כיווץ כלי דם, ויכולים לפגוע באספקת הדם לעור. 

הם  עלולים לגרום לאטרופיה של ריקמת החיבור שבעור, ובכך 

לגרום להפיכת העור לדק יותר, לכיווץ העור ולהגברת הסיכוי 

לזיהום. העור שנעשה דק יותר והסיכון לזיהום מוסיפים השפעה 

 Dunne Daly, 1995b; Lavery, 1995; Naylor &( לתגובת הקרינה

  .)Mallett, 2001; Sitton, 1992b

קילוף	לח

הטיפול בקילוף לח מבוסס על עיקרון הטיפול בפצע בסביבה 

לחה, בשילוב תכשירים המבטיחים סביבת פצע לחה. הטיפול 

בעידוד  הנוחות,  אי  בהפחתת  הטראומה,  בצמצום  מתרכז 

 Dunne Daly, 1995b; Lavery, 1995;( זיהומים  ובמניעת  הריפוי 

  .)Sitton, 1992b
ניקוי – יש לנקות עם סליין בטמפרטורת החדר – סליין עדיף   •
בהרגעת העור בהשוואה למי ברז. מומלץ לבצע קומפרסים 

 BC Cancer Agency ,2006;( ביום  4 פעמים   -  3 סליין  עם 

Orourke, 1987(. במקרים של טיפול באיזורי הרקטום, אנוס 
על  מקלות  אלה  ישיבה.  אמבטיות  לבצע  מומלץ   - ווגינה 

דקות.   30  – ל  היותר  לכל  להגבילן  יש  אך  החולה  תחושת 

כמו כן יש לשקול את השארת האיזור פתוח ומאוורר ככל 

.)Sitton, 1992b( שמתאפשר

או  סיילן  באמצעות  ניקוי  כל  לאחר   – לחה  בסביבה	 ריפוי	  •
קומפרס, מומלץ לכסות שטחים פתוחים  בחבישה שאינה 

נדבקת, כדי למנוע טראומה לבסיס הפצע ולשטח השברירי 

על  בכך  ולהקל  עצבים  קצות  על  להגן  וכדי  לפצע,  סביב 

הכאב. החומרים המומלצים במקרים אלו הן חבישות מסוג 

 )Viglion, Duoderm( הידרוקולואידיות  וחבישות  הידרוג'ל 

של  מהיר  חידוש  מעודדות  אשר   ,)Dunne Daly, 1995(

 BC Cancer Agency,( )צמיחת האפידרמיס )רה אפיתליזציה

2006(. חבישות הידרוקולואידיות וחבישות הידרוג'ל גורמות 
יש  ופיצוצים.  סדקים  ומונעות  ומקררת,  נעימה  לתחושה 

למנוע  כדי  קרינתי  טיפול  מתן  לפני  החבישה  את  להוריד 

.)Naylor & Mallett, 2001( אפקט בולוס

העצבים  קצות  על  מגנה  עצמה  החבישה   – בכאב  טיפול	  •
ומקלה בכך על הכאב. בנוסף, יש לשקול שימוש באילחוש 

מקומי ו/או כללי ובתרופות למניעת כאב, אם קיימת הישנות 

של כאב מקומי בפצע.

כמו  זיהום,  של  סימנים  לזהות  חשוב   – בזיהומים  טיפול	  •
יש  מהפצע.  תרבית  לקיחת  ידי  על  לזיהום,  גורמים  גם 

להזיק.  שיכולים  אנטיספטיים  בחומרים  משימוש  להימנע 

מתאימה  לאנטיביוטיקה  בנוגע  רופא  עם  להתייעץ  חשוב 

ולהשתמש בחבישה זמנית ולא קבועה, המאפשרת בדיקה 

סדירה של הפצע.

חשיבות  על  המטופל  להדריך  יש   – אופטימלית  תזונה	  •
ולהעריך  ובחידוש הרקמות,  התזונה שתסייע בריפוי הפצע 

.)BC Cancer Agency, 2006( את הצורך במתן תוספות מזון

תכשירים שאינם מומלצים:
מתאימים  שאינם  תכשירים  מספר  זוהו  הקליניים  במאמרים 

לטיפול בתגובה בעור כגון

עלולה  להסירו  שקשה  היות   -  PETROLEUM JELLY  •
.)Sitton, 1992b( להיגרם עליה במינון הקרינה לעור

TOPICAL ANTIBIOTICS - למעט מיקרים בהם יש עדות   •
מוכחת לזיהום. שימוש יתר עלול לגרום לתגובה של רגישות 

או לעמידות מיקרוביאלית.

אינם מומלצים לשימוש בקילוף   -  TOPICAL STEROIDS  •
לח בגין ההשפעה שיש להם על ריפוי פצעים.

טיפולי  מרכיב  זה  בחומר  לראות  היה  נהוג   – ויולט  גנציאן	  •
לשימוש  מומלץ  אינו  התכשיר  אולם  לח,  בקילוף  מסורתי 

אותו  ללוות  שיכולות  התופעות  בעור.  חריפה  תגובה  בזמן 

כוללות: ייבוש הדרמיס וכתוצאה מכך גרימת כאב ואי נוחות 

מכסה  גם  זה  חומר  הפצע.  בריפוי  והפרעה  תנועה,  בזמן 

הטיפול,  שטח  ואת  הבגדים  את  צובע  בפצע,  השינויים  על 

ויש ביכולתו לגרום לפיגמנטציה קבועה כאשר העור נמצא 

 Mak et( במצב של גרנולציה. כמו כן ידוע כקרצינוגני בחיות

 .)al., 2000; Patwardhan et al., 2002; Sitton, 1992b
  Sitton,(  (MENTHOL(  ומנתול (PHENOL(  פנול	אלכוהול,  •

.(1992b
אבקת	 הינו  קרינה  בזמן  לשימוש  במחלוקת  שנוי  מוצר   •
באיזור  חיכוך  להפחית  כדי  כלל  בדרך  המשמשת  טלק, 

חלקיקית,  לקרינה  להפריע  יכול  בטלק  השימוש  הטיפול. 

ובכך להגביר את התגובה. קורנפלור מומלץ כאלטרנטיבה 

לגרימת  פוטנציאל  בעל  הוא  זאת  עם  יחד  טלק,  לאבקת 

לא  מהכותבים  אחדים  לכן  לחה.  בסביבה  פטרייתי  זיהום 

ממליצים להשתמש בקורנפלור.
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תכשירים המשמשים לטיפול בעור 
המומלצים  ומשחות  קרמים  תרחיפים,  של  שונים  סוגים  קיימים 

בספרות, אך מספרם של מחקרים רנדומליים התומכים בתכשיר 

זה או אחר הינו מועט.

אלוורה  אלוורה.  עם  בוצעו  רנדומליים  – 3 מחקרים   Aloe vera
כטיפול  ומשמש  ג'ל,  המכיל  ובשרני  ירוק  קקטוס  צמח  הוא  

משלים לעור יבש, לחתכים ולכוויות. צמח האלוורה מתואר כבעל 

לחות  המעניק  כחומר  לא  אך  ודלקת,  חיידקים  נוגדות  השפעות 

.)McQuestion, 2006(

בקרב 194  פלצבו  עם  אלוורה  השוו   )1996( Williams ועמיתים 
נשים שקיבלו קרינה לשד, ולא מצאו הבדל משמעותי. לעומת זאת, 

 Olsenועמיתים )2001( בצעו מחקר רנדומלי בקרב 73 מטופלים 

שקיבלו קרינה לאיזורי ראש צוואר בטן/אגן ובית חזה. הם השוו 

שימוש באלוורה ובסבון עדין בזמן רחצה אל מול שימוש רק בסבון 

נוזלי, ומצאו שכפי הנראה ככל שמנת הקרינה המצטברת עולה, 

ועמיתים   Heggie ,מאידך העור.  על  המגן  אפקט  לאלוורה  יש 

שקבלו  נשים   225 אצל  קרם  אקווה  עם  אלוורה  השוו   )2002(

קרינה לשד, ומצאו יתרון לשימוש באקווה קרם. 

כי מתוך העבודות שבוצעו, למרות שהשימוש באלוורה  לציין  יש 

רנדומלי שהראה הבדל משמעותי  קיים מחקר  לא  נמצא בטוח, 

(Aistars, 2006; McQuestion,2006( באלוורה  בשימוש  שיתמוך 

בפצעים  ריפוי  לעכב  עלולה  אלוורה  כי  הנחה  קיימת  בנוסף, 

 Naylor & Mallett,( פתוחים, ולכן לא מתאימה לטיפול בקילוף לח

.)2001
Biafine (trolamine) – ביאפין הוא תרחיף שמן במים. מדווח כי 
לתרחיף זה השפעה נונסטרואידלית אנטיאינפלמטורית ומרפאת 

ייצור  גיוס המקרופגים לאיזור הפצע. כך מובטח  ידי  פצעים, על 

.)(McQuestion, 2006; Wickline, 2004 מחודש של הרקמה

הביאפין  יעילות  את  שבדקו  רנדומליים  מחקרים  מספר  נערכו 

בהשוואה לחומרים אחרים, שניים מהם השוו ביאפין עם חומרים 

אחרים או ללא טיפול, ונמצא שאין הבדל משמעותי בתגובת העור 

 (Fenig et al., 2001; Fisher et al., 2000; בין התכשירים השונים

  .)Szumacher et al., 2001
מאידך, במחקרם של Pommier ועמיתים )2004( נערכה השוואה 

נשים   128 לבין  קלנדולה,  בקרם  שהשתמשו  נשים   126 בין 

המחקר  ממצאי  לשד.  קרינה  מתן  במהלך  בביאפין  שהשתמשו 

בהשוואה  יותר  טובה  השפעה  הייתה  הקלנדולה  שלקרם  הראו 

הטיפול  והליך  המלווה  הכאב  בעור,  התגובה  מבחינת  לביאפין, 

  .)McQuestion, 2006(

HA -)HA( Hyaluronic acid cream הוא פולימר בעל השפעה 
גרנולציה  מעודד  ולכן  פיברין,  וצמיחת  פיברובלסטים  מעודדת 

הרדיקלים  את  הורס    HA כי  סברה  קיימת  הריפוי.  במהלך 

 McQuestion,( לריפוי פצעים  החופשיים של החמצן המפריעים 

השימוש  נבדק   )1997( ועמיתים   Liguuori של  במחקר   .)2006
ב– HA וההשפעה הפרופילקטית שיש לו. במחקר השתתפו 76 

 76 לעומת   ,0.2%  Hyaluronic acid cream שקיבלו  מטופלים 

שקיבלו פלצבו במהלך טיפול קרינתי לראש, לצוואר, לשד  ולאגן. 

לטובת  על  הבדל סטטיסטי משמעותי  ממצאי המחקר הצביעו 

 Liguori et al., 1997; McQuestion,(  Hyaluronic acid cream
.)2006

קרובות  לעיתים  ניתנים  קורטיקוסטרואידים   –  Corticosteroid
כמניעה וכטיפול לתגובות בעור, כתוצאה מטיפול קרינתי בעקבות 

טיפול  בעקבות  בעור  תגובה  האנטיאינפלמטורית.  ההשפעה 

הגורמת  וזוקונסטריקציה,  בעקבות  הנראה  ככל  נגרמת  קרינתי 

לחסימה בנימי הדם ומעכבת את נדידת הלויקוציטים.

מחקרים שונים נערכו ביחס לקורטיקוסטרואידים.

  MMF ועמיתים )2001( השוו 25 נשים  שהשתמשו ב-   Bostrom
ביום  פעמיים  שהשתמשו  נשים   25 ל–   )mometasonefuroate(

בקרם  שהשתמשה  בקבוצה  כי  עלה  מהמחקר  לחות.  בקרם 

וכאב( משמעותית,  גרד  פיגמנטציה,  )אודם,  תגובה  היתה  לחות 

בהשוואה לאלה שהשתמשו בקרם על בסיס סטרואידים, למרות 

שלא ניכר הבדל בתחושות הגרד והכאב.

היו  בסטרואידים  השימוש  את  שבדקו  נוספים  מחקרים 

המחקרים של Glees ועמיתים )1979( Potera ועמיתים )1982(, 

ו- Schmuth ועמיתים )2002(. במחקרים אלה נעשתה השוואה 

ו/או פלצבו. הממצאים לא הראו  בין משחות סטרואידים שונות 

הבדל משמעותי בין קבוצה לקבוצה, ומרבית החולים פתחו תגובה 

בינונית עד חריפה בעור באזור הקרינה.

 Sulcrafate ב-  השימוש  את  שבדקו  מחקרים   –  Sulcrafate
התייחסו הן למניעה והן לטיפול במוצרים המיועדים לחלל הפה, 

וגם לתכשירים טופיקלים. נמצא כי Sulcrafate מעודד צמיחה של 

תאים בעכברים, וכי הוא בעל השפעה נוגדת דלקת על הרירית של 

מערכת העיכול.

Evansen ועמיתים )2001( בדקו את התגובה בקרב חולים שקיבלו 
 sodium קרינה לראש ולצוואר. הקבוצות התחלקו לחולים שקיבלו

משמעותי  הבדל  נמצא  לא  פלצבו.  מול   sucrose octasulfate
באריתמה, ואף בקבוצה שקיבלה פלצבו היה פחות קילוף לח.

שקיבלו  נשים   50 בדקו   )1994( ועמיתים   Maiche זאת לעומת 

ומרחו  היוו את קבוצת הביקורת של עצמן,  קרינה לשד. הנשים 

השני.  חלקו  על  בסיסי  וקרם  השד  חצי  על   Sulcrafate קרם 

המריחה בוצעה פעמיים ביום במהלך הטיפול הקרינתי. התוצאות 

הראו כי ניכר הבדל משמעותי לטובת הקבוצה שהשתמשה בקרם 

Sulcrafate, שם הופיעה תגובה פחותה בדרגה 2, וזמן הריפוי היה 
מהיר יותר. במחקר אחר )Wells et al., 2004( שכלל 357 חולים 

עם אבחנות שונות, השתתפו חולים שקיבלו קרינה לאיזור הראש 

והצוואר, לשד, לאנוס ולרקטום. גם החלוקה של החומרים היתה 

מורכבת וכללה שש קבוצות, כאלו שקיבלו אקווה קרם, ללא קרם 

Sulcrafate, עם או בלי חבישה. ממצאי המחקר הראו כי לא נצפו 
הבדלים משמעותיים בין הזרועות השונות של הטיפול. החוקרים 

לאיזור  בקרם  מניעתי  בשימוש  יתרון  אין  כי  למסקנה  הגיעו 

הקרינה. 

באופן  הוכחה  לא   Sulcrafate ה-  יעילות  אחרים  במחקרים  גם 
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שרה גרדין

 Delaney et al., 1997; McQuestion, 2006; Wickline,  ( וודאי 

 .)2004
 Sulcrafate –ועמיתים )2001( בדקו את ההשפעה שיש ל Banati
למספר  התחלק  המחקר  ושלישית.  שנייה  בדרגה  כוויות  על 

בקבוצה  מול משחות אחרות.   Sulcrafate ובדק  טיפול,  זרועות 

יותר  מהירה  אפיתליזציה  נצפתה   Sulcrafate ב–  שהשתמשה 

באופן משמעותי בהשוואה לקבוצה השניה. בנוסף, המטופלים 

תארו את הקרם כנעים לשימוש.

בדק   )2008( ועמיתים   DeRauglauder של מחקרם   -  Zinc
 Sulcrafate/copper zinc salts את סבילותו של תכשיר המכיל  

התבקשו  המטופלות  נשים.   47 בקרב  קרינתי,  טיפול  במהלך 

לקרינה  הראשון  מהיום  ביום  פעמיים   Cicalfate קרם  למרוח 

למשך עשרה שבועות. הן קיבלו קרינה בפוטונים ובאלקטרונים. 

הופעה של תגובה עורית נצפתה בשבוע השלישי רק בקרב 5% 

מהמטופלים, ובקרב 53% בשבוע האחרון לטיפול. הגרד פחת 

באופן משמעותי בשבוע השלישי לטיפול )יום 21(. כאב וחוסר 

נוחות גברו בשבוע הרביעי )יום 28(, אך נותרו בעוצמה נמוכה. 

של  המרגיעה  מההשפעה  מרוצים  היו  והמטופלות  המטפלים 

בתשלובת  להשתמש  שאפשר  היתה  והמסקנה  התשלובת, 

החומרים בזמן טיפול בקרינה.

ציפורן  מפרח  שמקורו  מסחרי  קרם  זהו  	- קלנדולה	 קרם	

החתול )marigold(. הצמח גדל במרכז ובדרום אירופה, במערב 

בעור,  בגירויים  לטיפול  בצרפת  משמש  הוא  ובארה"ב.  אסיה 

ביאפין  יעילות  בין  השוואה  שטחיות.  ובכוויות  בעור  בנגעים 

ועמיתים   Pommier נערכה במחקרם של  יעילות קלנדולה  לבין 

בביאפין  טופלו   128 חולים,   254 השתתפו  במחקר   .)2004(

כך  על  העידו  המחקר  תוצאות  בקלנדולה.  טופלו   126 ו- 

פחות  משמעותי  באופן  הופיעה  שנייה  מדרגה  שדרמטיטיס 

במטופלים שטופלו בקלנדולה )41%(, בהשוואה לאלה שטופלו 

יותר,  קשה  היתה  הקלנדולה  מריחת  אומנם   .)63%( בביאפין 

אולם שביעות הרצון הכללית היתה גבוהה יותר.

מכילה  זו  תרופה   -   Antimicrobials – Silver sulfadiazine
וגרם  חיוביים  גרם  חיידקים  נגד  אנטיבקטריאלית  סולפה, 

לטיפול  בשימוש  נמצא   )Silverol(  Silver sulfadiazine שליליים. 

במטופלים  משימוש  להימנע  ויש  קלים,  ובזיהומים  בכוויות 

לטפל  כאפשרות  מומלץ   .G6PD ובחסר  לסולפה  הרגישים 

הכסף  כי  הגורסת  מסוימת  הסכמה  קיימת  אך  לח,  בקילוף 

מומלץ  הוא  הקרינה.  על  לרעה  להשפיע  עלול  בו  הקיים 

לשימוש כאשר יש פצע פתוח )Naylor & Mallett, 2001(. כאשר 

שהוא  כיוון  בחבישה,  אותו  לכסות  יש  בסילברול  משתמשים 

 2-3 להחליף  יש  החבישה  את  מפעילותו.  ומאבד  מתחמצן 

לטיפול  בשימוש  נמצא  התכשיר   .(Sitton,1992b( ביום  פעמים 

לריכוז  להגיע  יכולתו  בשל  מקרינה,  כתוצאה  בעור  בתגובות 

להשתמש  מומלץ  לא  אולם  עצמו.  באיזור  התרופה  של  גבוה 

בחומרים אנטימיקרוביאלים כטיפול מונע, בגין חשש מהופעת 

 .)McQuestion, 2006( רגישות ועמידות בשימוש ממושך

השימוש  את  שהשווה  מחקר  ערכו   )2004( ועמיתים   Vuong
 ,)SLND(  Silver-leaf nylon dressing ל–   Silver sulfadiazine -ב

חולים   15 כללה  קבוצת המחקר  נדבקת.  שאינה  זולה  חבישה 

ועד  לקרינה  הראשון  מהיום  החל   SLND בחבישות  שטופלו 

גינקולוגים  לאיזורים  קרינה  וקיבלו  סיומה,  לאחר  שבועיים 

הביקורת  בקבוצת  כימותרפיה.  עם  בשילוב  פריאנליים  או 

טיפול  שהיה   ,Silverol ב-  בעבר  שטופלו  חולים   15 השתתפו 

שגרתי ביחידה. תוצאות העבודה הראו יתרון משמעותי לשימוש 

.SLND –ב

חבישות	

השימוש בחבישות בטיפול בתגובות כתוצאה מטיפול קרינתי, 

את  מעודד  לחה  בסביבה  בפצע  טיפול  כי  ההבנה  על  מבוסס 

תנודת תאי האפיתל בסביבת הפצע ובניתו מחדש. כמו כן ריפוי 

בסביבה לחה מהיר יותר ב– 50%.

חבישה הידרופילית )Hydrophilic dressing(: קיימים סוגים שונים 

נוזלים,  על  השמירה  ביכולת  בעובי,  המשתנות  חבישות  של 

בוצעו  מחקרים  ארבעה  לאיבר.  ובהתאמה  לנוזלים  בחדירות 

במטרה  לבדוק את יעילות החבישות.

Shell ועמיתים )1986( השוו את הטיפול ב- Tegaderm מול גזה 
לנולין, בקרב 16 מטופלים שסבלו מקילוף לח. התוצאות הראו 

כי לא היה הבדל משמעותי בזמן הריפוי, אולם Tegaderm סיפק 

הקלה מכאב ונוחות, ולא היה צורך להסירו בזמן טיפול.

בחבישה  הטיפול  את  בדקו   )1990( ועמיתים   Margolin
הידרוקולואידית - Duoderm בעשרים מטופלים שסיימו קרינה, 

ללא קבוצת ביקורת. זמן הריפוי היה 13 יום, ללא סימני זיהום.

Mak ועמיתים )2000( השוו בין חבישה הידרוקולאידית לגנציאן 
כי  הראו  העבודה  תוצאות  מטופלים.  ושניים  בארבעים  ויולט, 

לא היה הבדל משמעותי בזמן ריפוי הפצע, גנציאן ויולט צמצם 

את גודל הפצע והפחית כאב, אולם החבישה ההידרוקולואידית 

היתה נוחה יותר ואסטטית.

לבין   1% ויולט  גנציאן  בין  השוו   )2002( ועמיתים   Patwardhan
חבישת DuoDerm CGF בשישים וששה מטופלים, ומצאו כי זמן 

הריפוי עם החבישה היה 15 יום בהשוואה ל – 68 יום עם גנציאן 

יותר  נמוך  היה  החבישה  עם  הביקורים  מספר  כן  כמו  ויולט. 

והמטופלים חשו יותר נוח.

הידרוג'לים,  הם  בשימוש  הנמצאים  שונים  תכשירים  לסיכום, 

שנועדו לשמור על הפצע בסביבה לחה. קיימות חבישות סופגות 

אף  אך  ואצות,  קצף  חבישות  הפרשות,  של  ספיגה  שמטרתן 

אחת מהן לא נבדקה ביחס לחולים המקבלים טיפול קרינתי.

בשימוש  כלל  בדרך  נמצאות  כסף  חבישות   –  Silver dressing
הדורשים  כרוניים  ובפצעים  ורידיים   בכיבים  בכוויות,  בטיפול 

טיפול אנטי מיקרוביאלי. מחקרם של  Vuong ועמיתים )2004( 
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לח,  קילוף  במצבי  כסף  חבישות  של  טובות  תוצאות  הראה 

שנגרם כתוצאה מטיפול בקרינה. 

סיכום
רוב המחקרים שנערכו התבססו על מספר קטן של מטופלים, 

מספר  בין  ולא  חומרים  שני  בין  רק  השוואה  נערכה  ולרוב 

זו מעלה מספר סוגיות כגון: מה היו  גדול של חומרים. עובדה 

היו  שנבדקו  והתכשירים  החומרים  בהם  במקרים  התוצאות 

מושווים לחומרים ותכשירים אחרים? מה מקומם של מאפיינים 

אישיים של המטופל על עוצמת התגובה בעור והתגובה לחומר 

איזור  )מינון,  הטיפול  מרכיבי  של  חלקם  מה  אחר?  או  זה 

וכדומה( והניסיון הקליני של המטפלים?

לשוק,  לצאת  ממשיכים  חדשים  תכשירים  כי  והעובדה  אלה 

משמעית  וחד  סופית  למסקנה  להגיע  שקשה  לכך  גורמים 

עם  האחר.  פני  על  אחד  תכשיר  של  יעילותו  את  המגדירה 

זאת, העקרונות הכלליים ברורים למדי – בשלב 0 לשם מניעה 

ובתגובה בדרגה 1, מומלץ ניקוי עם מים וסבון תינוקות ושימוש 

אקלייר,  קרם,  אקווה  ביאפין,  דוגמת  הידרופיליים  בקרמים 

אלוורה ג'ל, קלנדולה ואובליפיחה. במקרה של גרד עיקש ניתן 

להוסיף קרם על בסיס סטרואידים. בנוכחות תגובה בדרגה 2 

 NACL ו- 3 מומלץ ניקוי עם מים וסבון תינוקות, קומפרסים עם

דרמגרן  דוגמת  ומשחות  הידרוקולואידיות  בחבישות  ושימוש 

המאמר  בגוף  בהרחבה  המופיעים  אלו  עקרונות  וסילברול. 

בעור  בתגובות  לטיפול  אחיד  קו  מאפשרים  המצורף,  ובנוהל 

כתוצאה מקרינה, ובמקביל משאירים חופש למטפל בבחירת 

המשחות והחומרים המועדפים עליו.
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הנחיות לטיפול בעור בחולה המקבל קרינה חיצונית )ינואר 2008(

נכתב על ידי: קבוצת עניין לאחיות קרינה

שרה גרדין

רקע	

עקב  עורית,  לתגובה  בסיכון  נמצאים  קרינה  המקבלים  חולים 

–חדירת הקרינה את שכבות העור בדרך לאיבר המטרה. התגו

בה העורית תלויה במנת הקרינה הכללית והיומית, בגודל שדה 

והאיזור המטופל. האיזורים הפגיעים ביותר הינם עור  הקרינה 

בית החזה, הראש, הצוואר והפנים ואיזורים עם קפלי עור, כמו 

בית השחי והמפשעות. 

גורמים שונים עלולים להחמיר את תגובת העור לקרינה, כגון 

היסטוריה רפואית והיסטוריה הקשורה לעור )חשיפה לשמש, 

קיום שתלי עור, מחלות קולגן(, טיפול כימותרפי מקביל, מצב 

תזונתי, תרופות, עישון ויכולת החולה לטיפול עצמי בעור.

מטרת	על	

הטיפול  את  לבחור  המטפל  לצוות  שיאפשרו  הנחיות  מתן 

מקצועית,  וספרות  מחקריות  עובדות  על  בהתבסס  המתאים, 

ובמטרה להקנות טיפול בטיחותי ולשמר איכות חיים.

מטרות	ביניים

חיכוך,  הקטנת  ידי  על  בעור  התגובה  של  והפחתה  • מניעה 
והימנעות משימוש בחומרים שעלולים לגרות את העור.

• גילוי מוקדם של תגובה עורית.
• ריפוי התגובה העורית.

איכות  ושימור  נוחות  אבטחת  בסימפטומים,  • שליטה 
חיים)2(.

אסמכתא: ספרות מקצועית.

סמכות

• הסמכות להערכת התגובה בעור ולהדרכת החולה היא של 
האחות המוסמכת, בוגרת קורס על בסיסי באונקולוגיה.

• הסמכות להחלטה על שימוש בתכשירים רפואיים היא של 
הרופא.

• הסמכות להמלצה ולטיפול בתכשירים שאינם רפואיים היא 
של האחות המוסמכת, בוגרת קורס על בסיסי באונקולוגיה.

אחריות

• האחריות לאומדן, להדרכה, לטיפול ולמעקב בעור היא של 
האחות המורשית.

התייעצות  הדורשים  בעור  חריגים  מצבים  לזיהוי  • האחריות 
עם רופא, הינה של האחות המורשית.

הינה  אחרים  ומטפלים  הקהילה  אחות  להדרכת  • האחריות 
של האחות המורשית.

אוכלוסיית	היעד

חולים המקבלים טיפול בקרינה במהלך הטיפול ואחריו.

1.	הכנה	לקראת	הטיפול

1.1 הערכה ראשונית של מצב העור וגורמי סיכון טרם תחילת 

הטיפול )נספח מס' 1(.

הדרכת החולה לטיפול עצמי בעור לאורך תקופת הטיפול   1.2

)נספח מס' 3(.

הדרכת החולה לזיהוי שינויים במצב העור, כולל האפשרות   1.3

לנשירת שיער באיזור הקרינה.

לצוות  פנייה  הדורשים  מצבים  לזיהוי  החולה  הדרכת   1.4

המטפל.

תיעוד.  1.5

2.	מעקב	וטיפול	במהלך	תקופת	הטיפול	הקרינתי	

בהתאם  יבוצע  הטיפול  תקופת  במהלך  העור  הערכת   .2.1

לשבוע/שבועיים,  אחת   )2 מס'  )נספח   RTOG–ה לדרוג 

בהתאם לאיזור המוקרן ולאוכלוסיה בסיכון.

2.2. טיפול בהתאם לתגובה בעור )נספח מס' 4( ודיווח לרופא 

בהתאם לצורך.

2.3  זיהוי מצבים חריגים והפניה לייעוץ.

2.4. תיעוד.

3.	מעקב	וטיפול	לאחר	סיום	הטיפול	הקרינתי

3.1. הערכת מצב העור בסיום הטיפול בקרינה.

3.2. מתן הנחיות למטופל ולמשפחתו להמשך הטיפול בעור.

3.3. מתן הנחיות בכתב להמשך טיפול בעור לצוות בקהילה.

הפנייה  מועד  לגבי  ולמשפחתו  למטופל  הנחיות  מתן   .3.4

בחזרה לצוות בית החולים.

3.5. תיעוד ודיווח.

נספח 1 
אומדן	ראשוני	של	מצב	העור:

• איזור הטיפול 
דלקות,  פריחה,  זיהוי   – הטיפול  תחילת  לפני  העור  • מצב 

נגעים ופגעים בעור

• טיפול כימי בעבר / במקביל לקרינה
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אין תגובהדרגה 0

דרגה 1
אדמומיות )אריתמה( קלה או עמומה, נשירת 

שיער, קילוף יבש, ירידה בהזעה

דרגה 2
אדמומית רגישה )כואבת( או בהירה, מקטעים 

של קילוף לח מקומי, בצקת בינונית

דרגה 3
קילוף לח מפושט ולא רק באיזור קפלי עור,

בצקת נקודתית  )כשלוחצים על העור יש נמק(

כיבים, דימום, נמקדרגה 4

הן
ב

ל 
פו

טי
ה

ר ו
עו

ב
ת 

בו
גו

ת
 - 

תי
ינ

קר
ל 

פו
טי • גיל החולה

• אומדן תזונתי )גובה, משקל(
קולאגן,  מחלות  נלוות,  מחלות  )כולל  רפואית  • היסטוריה 

ניתוחים, קיום שתלי עור(

לשמש  תגובה  למשל:  )כמו  לעור  הקשורה  • היסטוריה 
בעבר, תגובה לקרינה בעבר(

• עישון
• תרופות )אנטידפרסנטיות, אנטיפסיכוטיות(

• יכולת החולה לטיפול עצמי בעור במהלך הטיפול

נספח 2 
אומדן תגובה בעור במהלך טיפול קרינתי:

 (Radiation Therapy Oncology Group(  GOTR -סולם ה

לדרוג	 בנוסף	 להתייחס	 יש	 תגובה	 הופעת	 של	 במקרה	

התגובה	לפרמטרים	הבאים:

• מראה, גודל ומיקום הנגע
• הפרשות – צבע, ריח, מראה, כמות

• סימנים חיוניים
• מצב תזונתי

• הידרציה
• טיפול תרופתי

• מחלות נלוות )כמו סוכרת(
• טיפול קיים
• תנועתיות

• כאב

נספח 3 
הנחיות	לטיפול	בעור	בזמן	קבלת	טיפול	קרינתי

כדי למנוע ולהפחית את תגובת העור יש לעקוב אחר ההוראות 

הבאות.

אין צורך בכל הכנה באיזור המטופל, אלא אם כן קיבלת הנחיות 

לכך מהרופא או מהאחות.

רחצה	והגיינה

עדין	 ובסבון	 פושרים	 מים	 ב•  המוקרן  האזור  את  רחצ/י 

לתינוקות.	

על  לשמור  חשוב  רכה.  מגבת  בעזרת  ספג/י  המים  את    •
האזור יבש ולהימנע משיפשוף העור באיזור הטיפול.

בושם  או  דאודורנט  קרמים,  רגיל,  בסבון  להשתמש  אין	• 

באיזור הטיפול. חומרים אלו עלולים להחריף תגובה בעור 

בזמן הטיפול.

את	 לחפוף	 ניתן	 הראש •  לאיזור  ניתנת  הקרינה  כאשר 

הראש	בעדינות	עם	שמפו	לתינוקות.

יבוצע  הגילוח  ראש-צוואר,  לאיזור  ניתנת  הקרינה  • כאשר 
בעזרת מכונת	גילוח.

הנחיות	כלליות

בקבוק  כמו  מקומי  חימום/קירור  באמצעי  להשתמש  אין•  

חם, כרית חימום, קוביות קרח או אמבטיות חמות.

• לבש/י בגדים רופפים ונוחים סביב איזור הטיפול. תמצא/י 
בוקסר  מכנסי  כותנה,  תחתוני  ללבוש  נוח  יותר  שהרבה 

לגבר, שמלות משוחררות לאשה.

לא•  מומלץ לענוד תכשיטים באיזור המוקרן.

אין•  להדביק גזות, אספלניות )פלסטרים( או כל סוג חבישה 

הוראה  לכך  קיבלת   כן  אם  אלא  הטיפול  באיזור  אחר 

מהרופא/האחות.

את  שאל/י  שלך,  היומית  מהפעילות  חלק  היא  שחיה  • אם 
בזמן הטיפול.  גם  יכול/ה להמשיך בכך  הרופא אם את/ה 

מים מלוחים או כלור עלולים לגרום לגרוי בעור.

• יש לשמור את איזור הטיפול מחוץ לשמש.
קרינתי,  טיפול  לאחר  יותר  רגיש  הטיפול  באיזור  • העור 

מאשר העור בשאר אברי גופך.

• אם את/ה נאלצ/ת להחשף לשמש, דאג/י לכיסוי האברים 
הרגישים ו/או לשימוש בקרם הגנה מספר 30.
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טבלת	התערבות	ותכשירים	אפשריים	בהתאם	לאופי	התגובה

הנחיות לטיפול התגובה

בהתאם לרוטינה מחלקתית ורצון המטופל )4( ניתן למרוח קרם לחות פעמיים ביום. 

יש להימנע ממריחה שעתיים לפני הטיפול.

קרמים מומלצים: אקווה קרם, ביאפין, אלוורה ג'ל, אקלייר, אובליפיחה, קלנדולה.

 דרגה 0

 על פי
RTOG

רחצה במים פושרים - טמפרטורה קיצונית מגדילה את הוזודילטציה וההיפרהמיה ומגדילה סיכוי לטראומה. 1 .

יש להשתמש בסבון לתינוקות. 2 .

אין להשתמש בספוג. יש לייבש בעדינות ולהימנע משפשוף. 3 .

.) בקרינה לראש – יש להשתמש בשמפו לתינוקות)1. 4

.) בזמן קרינה לאיזור פריאנלי /רקטלי יש להדריך לשימוש באמבטיות ישיבה עם מים פושרים מההתחלה)1. 5

.) יש למרוח קרם לחות פעמיים ביום. יש להימנע ממריחה שעתיים לפני הטיפול )4,1. 6

.) יש להימנע מחומרים המכילים אלכוהול ובשמים – חומרים אלו עלולים להגביר את הגירוי בעור )4,1. 7

.) ניתן להשתמש בקומרפסים של סליין 10 דקות, 2-3 פעמים ביום – מקלים על תחושת הצריבה והגרד )1. 8

( או כל קרם אחר המכיל  סטרואידים. במקרה של גרד עקשני ניתן לעשות שימוש בקרם הידרוקורטיזון 1% )4. 9

 קרמים מומלצים: אקווה קרם, ביאפין, אלוורה ג'ל, אקלייר, אובליפיחה, קלנדולה.

 אריתמה

 קילוף

יבש

 דרגה 1

 על פי
RTOG

במידה וקיימת הפרשה יש לספוג אותה בגזה סטרילית. 1 .

.) לנקות עם סיילן בטמפרטורת החדר )1. 2

.) ניתן להציע קומפרסים עם סליין 3-4 פעמים ביום)1. 3

.) יש לשמר את העקרונות של ריפוי פצע בסביבה לחה)1. 4

.) יש לשקול שימוש בהידרוג'ל – ג'ל לא נדבק המספק לחות והטריה עצמית תוך חידוש רקמות )1. 5

.) יש להשתמש בחבישה שאינה נדבקת )1. 6

.) יש לשקול שימוש בחבישה הידרוקולואידית )1. 7

.) יש לכסות חלקים חשופים כדי להגן על קצות העצבים, ובכך להפחית את תחושות הרגישות והצריבה)1. 8

.) יש לעשות שימוש באנלגטיקה )1. 9

יש לעקוב אחר הופעת סימני זיהום, לקחת תרבית במידת הצורך, לטפל בתכשירים אנטיביוטיים/אנטי פטרייתיים,  10 .

בהתאם להוראת הרופא )1(.

יש להימנע משימוש בקורנפלור. 11 .

קרמים בשימוש :סילברול , Bacitracin 1%,  Dermagran B .חבישות בשימוש: Polymem,Tielle, קלטוסטט, 

Purilon Jel – הידרוג'ל

 קילוף לח

 דרגה 2,3

 על פי

RTOG

דרגה 4  הפניה לכירורג פלסטי

שימוש	בקרמים	ותכשירים	בזמן	קרינה

• אם קיבלת לכך הנחיה מרופא/אחות, יש אפשרות להשתמש 
בקורנפלור 3-4 פעמים ביום לשם הרגעת הגרוד.

השתמש/י  הנחיה,  לכך  קיבלת  ואם  הטיפול  תחילת  • עם 
ביום  בעור_________פעמים  בקרם_________לטיפול 

ובלילה לפני השינה, )סה"כ_____פעמים ביום(. 

אין  קילופו.  ו/או  העור  התייבשות  את  למנוע  יסייע  הקרם 

התחיל/י  הטיפול.  לפני  שעתיים  במשך  בקרם  להשתמש 

לכך הנחיה. אל תחכי/ה עד  להשתמש בקרם ברגע שקיבלת 

שתופיע  תגובה בעור כדי להשתמש בכך.

בסיום	טיפול	

משמש  ולהימנע  להמשיך  יש  הסתיים  שהטיפול  לאחר  גם 

ישירה, לפחות במשך שנה לאחר סיום הטיפול.

נספח 4 - למטפלים
טבלת התערבות ותכשירים אפשריים בהתאם לאופי התגובה.
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