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Какво трябва да знаем
за химиотерапията
Съществуват повече от 200 различни видове рак
и над 50 химиотерапевтични лекарства, които се
прилагат по различен начин. Затова настоящата
брошура не си поставя за цел да разгледа подробно всички. Ако имате въпроси, е най-добре да ги
обсъдите подробно с вашия лекар онколог.

1. Какво представлява химиотерапията?
Химиотерапията е лечение,
което се използва при някои видове рак. Там където се споменава думата „рак”, може да се
имат предвид термините „рак”,
„тумор“,„левкемия” и „лимфом”.
Химиотерапията представлява използване на антиракови
(цитотоксични)
лекарства
за разрушаване на туморни
клетки (включително при левкемия и лимфом). Съществуват много различни химиотерапевтични лекарства, като
някои от тях се дават самостоятелно, други в комбинация
(това се нарича комбинирана
химиотерапия).
Видът на химиотерапевтичното лечение, което се прилага във вашия случай, зависи от
много неща, особено от вида
на заболяването, което имате, мястото в тялото, от
което е започнало, микроскопския вид на туморните клетки и дали те са се разпространили в други части на тялото.
Ракът е заболяване на клетките на тялото. Клетките
във всички тъкани и органи
непрекъснато растат и се де-
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лят, за да заместят стари и
увредени клетки и за да поддържат здравето ни.
Нормално, всички клетки се
делят и се възпроизвеждат
систематично и контролирано. При рака обаче, някои
клетки продължават да се делят без съответен контрол,
оформяйки бучка (която се нарича тумор). При левкемия, например, се образуват прекалено много бели кръвни клетки.
Понякога туморни клетки се
откъсват от даден тумор и
се транспортират до други
части на тялото с кръвния поток или чрез лимфната система. Когато туморните клетки достигнат други части на
тялото, те могат да се установят и да започнат да се развиват в нови тумори. Такива
образувания се наричат вторични тумори или метастази.
Химиотерапията може да се
използва самостоятелно за
лечение на някои видове рак.
Понякога тя може да се използва заедно с други видове лечение като хирургична
интервенция,
лъчетерапия,
3

хормонална терапия, таргетна терапия, имунотерапия
или комбинация от тях. Химиотерапията се провежда
в болници, в които работят

квалифицирани в тази област
медицински специалисти (лекари онколози, хирурзи, химиотерапевти, медицински сестри и помощен персонал).

2. Каква е целта на химиотерапията?
За лечение на рака - при някои
видове рак химиотерапията
може да се окаже единственото необходимо лечение, което
да е достатъчно да разруши
всички туморни клетки и да
излекува пациента.
Да намали вероятността от
рецидив на рака - химиотерапията може да се приложи след
хирургична интервенция или
лъчетерапия така, че ако са останали каквито и да е туморни клетки, които са прекалено
малки, за да се видят с апаратура, те могат да бъдат унищожени чрез химиотерапия.
Да намали туморни образувания и да удължи живота - химиотерапията може да се даде
за свиване и контролиране на
тумора. Дори в случаите, когато не може да се постигне пълно излекуване, химиотерапията
може да контролира и поддържа броя на туморните клетки с
цел удължаване на живота.
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Преди операция – химиотерапията може да се използва
преди операция за свиване на
тумора с цел по-лесното му
отстраняване. Това се нарича
неоадювантна терапия.
След операция – химиотерапия
се прилага след операция, включително, когато целият тумор
е бил отстранен, но съществува
риск отделни туморни клетки
да са останали на мястото или
да са навлезли в кръвта или лимфата. Целта на химиотерапията в този случай е да унищожи
евентуални туморни клетки,
останали в организма на пациента. Това лечение е известно като
адювантна терапия (допълнение
към основното лечение), която
намалява риска от разпространение на заболяването.
По време на лъчетерапия понякога химиотерапията се
прилага по едно и също време с
лъчетерапията. Това лечение
се нарича химиолъчетерапия.

3. Как действат химиотерапевтичните лекарства?
Химиотерапията е лечение,
което се използва при някои
видове рак. Там където се споменава думата „рак”, може да
се имат предвид термините
„рак”, „тумор“, „левкемия” и
„лимфом”.
Химиотерапията представлява използване на антиракови
(цитотоксични) лекарства за
разрушаване на туморни клетки (включително при левкемия
и лимфом). Съществуват много
различни химиотерапевтични
лекарства, като някои от тях
се дават самостоятелно, други
в комбинация (това се нарича
комбинирана химиотерапия).

Видът на химиотерапевтичното лечение, което се прилага във вашия случай, зависи
от много неща, особено от
вида на заболяването, което
имате, мястото в тялото,
от което е започнало, микроскопския вид на туморните
клетки и дали те са се разпространили в други части
на тялото.
Ракът е заболяване на клетките на тялото. Клетките
във всички тъкани и органи
непрекъснато растат и се делят, за да заместят стари и
увредени клетки и за да поддържат здравето ни.
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4. Могат ли да се приемат други лекарства
по време на химиотерапията?
Като общо правило химиотерапията не е пречка за употреба
на лекарства по други причини
(захарен диабет, хипертония,
сърдечно заболяване, обезболяващи). Но вие задължително
трябва да се консултирате с
лекаря си както за тези лекарства, така и за всеки друг, макар и на пръв поглед безобиден
медикамент, който се налага
или искате да приемете.
Когато вашето семейство или
близки разберат за провежда-

ната от вас терапия, те може
да ви посъветват да приемате
различни продукти, витамини,
хранителни добавки, лекарства, които се считат полезни за вашето здраве.
Фондация „Една от 8“ ви напомня, че по време на вашата
химиотерапия е желателно
да се консултирате с лекар онколог, в случай, че желаете да
приемете какъвто и да е медикамент, който не е предписан
от лекуващия ви лекар.

5. Как се прилага химиотерапията?
Химиотерапията може да се
прилага по няколко различни начина, в зависимост от
вида онкологично заболяване
и химиотерапевтичните лекарства, които използвате.
Най-често тя се прилага чрез
инжектиране във вена (интравенозно). Някои лекарства се дават като таблетки или капсули (перорално), а
други се инжектират в мускул
(интрамускулна инжекция)
или точно под кожата (субкутанна инжекция). Лекарствата, приложени по този
начин, се абсорбират в кръвта и се пренасят из тялото
така, че те могат да достигнат всички туморни клетки.
При някои видове онкологични
заболявания химиотерапията
може да се инжектира в цереброспиналната течност на
гръбначния стълб (интратекална инжекция). Понякога
химиотерапията може да се
инжектира в отделни телесни
кухини (като тазовата кухина
или пикочния мехур) това се
нарича интракухинна химиотерапия. Лекарствата, прило-
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жени по този начин, показват
тенденция да останат в областта на приложение и да не
се разпространяват в клетки
в други части на тялото.
При някои видове онкологични
заболявания се прилага курс на
много високодозова химиотерапия (High – dose chemotherapy) .
Тъй като много високите дози
химиотерапия
разрушават
костния мозък (който образува кръвните клетки), той
се замества след края на химиотерапията. Това се прави
като се използват стволови
клетки, които са били събрани от костния мозък или кръвта. Тези стволови клетки могат да бъдат събрани (преди
високодозовото лечение) от
пациента или от някой друг
(донор), чиито клетки показват добро съответствие.
Този тип лечение е благотворно само при някои видове
рак като левкемия и лимфомa
– Ходжкинов лимфом, Неходжкинов лимфом. За повече
информация се обърнете към
хематолог – специалист в заболяванията на кръвта.
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6. Даване на съгласие за лечение

7. За лечението и страха от неизвестното

Преди прилагане на химиотерапия вашият лекар ще ви
обясни целите на лечението
и вие обикновено ще бъдете
помолени да подпишете формуляр, в който да дадете вашето позволение (информирано съгласие) за прилагане на
химиотерапия от болничния
персонал. Никакво медицинско
лечение не може да ви бъде
приложено без вашето съгласие. Преди да бъдете помолени да подпишете формуляра,
трябва да ви бъде дадена пълна информация относно:

Много хора се страхуват от
провеждане на химиотерапия,
особено поради страничните
ефекти, които могат да настъпят. Задават си въпроса
какво би станало, ако не се
подложат на лечение.

вида и степента на лечение,
на което сте съветван да се
подложите
предимствата и недостатъците на лечението
каквито и да са възможни
алтернативни решения, които могат да бъдат приложени
каквито и да са значителни
рискове или странични ефекти от лечението
Ако не разбирате, това което
ви се казва, помолете да ви
бъде обяснено повторно.
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Често е добра идея да имате
приятел или роднина с вас,
когато обсъждате възможностите за вашето лечение.
Те могат да ви помогнат да
запомните информацията поподробно и разбира се да ви
съдействат в случай, че сте
притеснен/а да получите попълна и изчерпателна информация от лекаря.
Много полезно за вас може да
се окаже направата на предварителен списък с въпроси, който да използвате при консултацията си със специалист.
Пациентите често усещат, че
болничният персонал е твърде зает, за да отговори на
техните въпроси, но е важно
за вас да сте наясно какво лечение ви се предлага и как то
ще ви се отрази.
Ние от Фондация „Една от 8 “
няма как да заместим вашия
лекар, но в случай, че можем да
ви бъдем полезни, не се колебайте да ни потърсите.

Въпреки че химиотерапията
може да причини странични
ефекти, познанието относно
това как тези видове лечения
засягат хората и какви са начините за намаляване или избягване на много проблеми, са
улеснили справянето с този
вид лечение.

През последните години, се увеличи познанието в областта
на онкологията, подобряват
се лекарства, схеми, комбинации, препарати за премедикация, лекарства, намаляващи
страничните ефекти. В крайна сметка след като приемете
за себе си факта, че сте диагностицирани с онкологично заболяване, най-важното е да се
фокусирате върху решението
на проблема, а не върху самия
проблем.
В случай, че химиотерапията
ви е препоръчана от онко комитета, който е обсъждал
вашия случай, и вие сте взели
решение да се съгласите с препоръките на лекарите и да се
подложите на химиотерапия,
нашият приятелски съвет
е да повярвате във възможностите, които ви се предлагат, да си дадете сметка, че
само след няколко месеца, найвероятно, цялото лечение ще
е зад гърба ви.
Фокусирайте мислите си върху всичко положително, което
може и ще се случи в живота
ви след края на лечението.

9
9

8. Няколко първоначални съвета и разяснения
В деня на вливане се заредете
с търпение. Приемете, че целият ви ден ще бъде ангажиран с болницата и процедурите. Не се изнервяйте излишно.
Вземете си вода и нещо за
хапване.
Попитайте лекаря си за различни лекарства, които бихте
могли да ползвате с цел облекчаване на страничните ефекти
след съответното вливане.
Не преяждайте в деня на химиотерапия.
Обикновено след първото вливане човек се чувства сравнително добре.
Много често страничните ефекти от химиотерапията се проявяват 24 часа след вливането.
Избягвайте контакта с много
хора. Не прегръщайте всеки срещнат. По време на химиотерапия не
е желателно да се разболявате.
Спазвайте
хигиена.
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изключителна

Преди да започнете химиотерапията, ще бъдат измерени височината и телесното
ви тегло. Това ще помогне на
лекаря да подготви точната
доза химиотерапия.
Схемата на вливания и лекарства се определя в зависимост
от вида на тумора, размера и до
колко той се е разпространил в
други части от вашето тяло.
Обикновено лечението отнема
няколко месеца.
Някои пациенти, които приемат таблетки или капсули
(перорална химиотерапия) се
подлагат на лечение ежедневно в продължение на няколко
седмици или месеци.
Обикновено преди всяка химиотерапия ще бъдете подложени на кръвни тестове и ще се
виждате с лекар или медицинска сестра. Кръвни изследвания
се правят обикновено същия
ден преди химиотерапията, но
съществува възможност да
ги направите и предишния ден
(в някои случаи до 7 дни преди
провеждане на химиотерапия-

та). Понякога може да се наложи да направите рентген, скенер, ехокардиография или друг
тип изследвания.
В зависимост от резултатите от тестовете, лечебният
план може да се нуждае от
промяна. Понякога това може
да се дължи на недостатъчно
свиване на тумора или недостатъчно повлияване от химиотерапията. В тези случаи
преминаването към други лекарства или схема на лечение
може да бъде по-резултатно.

спират нормалното функциониране на костния мозък. Забавянето на химиотерапията
дава възможност на костния
мозък за възстановяване преди прилагането на следващия
курс от лекарства.
Ако има специално събитие,
на което искате да присъствате, или ако искате да отидете на почивка, може да бъде
възможно уговарянето на
подходящо време за лечението. Вашият лекар може да ви
каже дали това е възможно.

Всички химиотерапевтични
лекарства се изготвят по специален начин и може да се наложи да изчакате, докато бъдат приготвени от аптеката
на болницата. Възползвайте
се максимално от времето за
изчакване като си вземете
книга, вестник, кръстословица
или нещо друго което ви доставя удоволствие, дори плетиво.
Понякога вашето лечение
може да изисква забавяне или
отлагане, тъй като химиотерапевтичните лекарства
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странични ефекти
Различните химиотерапевтични лекарства причиняват различни странични ефекти. Важно е да
запомните, че почти всички странични ефекти са
само кратковременни и постепенно ще изчезнат
след приключване на лечението.

Основните области от тялото, които могат да бъдат
засегнати от химиотерапията, са тези с бързо делящи се
клетки - като лигавицата на
устата, храносмилателната
система, кожата, косата и
костният мозък (спонгиозното вещество, което изпълва
костите и произвежда нови
кръвни клетки).
Ако искате да знаете повече
относно страничните ефекти, които могат да бъдат
причинени от химиотерапевтичното лечение, трябва да
попитате вашия лекар или
медицинска сестра със специалност „химиотерапия”, тъй
като те са хората, които знаят какви точно лекарства при-
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емате. Разбира се, в случай, че
решите, ние от „Една от 8“ винаги сме насреща да споделим
нашите опит и знания с вас.
Въпреки че страничните
ефекти на химиотерапията
могат да бъдат неприятни,
те трябва да се преценят
спрямо преимуществата от
лечението. При все това, ако
намирате, че лечението или
неговите странични ефекти
влошават състоянието ви
повече от очакваното, непременно кажете на лекаря си.
Той би могъл да ви предпише
лекарства, които да облекчат страничните ефекти от
лечението. Ако се налага, той
дори би могъл да направи промени в лечението ви.

1. Косопад
Пълната или частичната загуба на коса може да настъпи
при някои химиотерапевтични лекарства и може да причини голямо емоционално страдание. Този страничен ефект
зависи както от лекарството
и дозата, така и от индивидуалната реакция на пациента
към лекарството.
Някои лекарства не причиняват
загуба на коса или количеството на загубената коса е толкова малко, че едва се забелязва.

Ако настъпи загуба на коса,
началото обикновено е до няколко седмици (най-често 2
седмици) след започването на
лечението, въпреки че в някои случаи може да бъде и до
няколко дни. Окосмяването
под мишниците, по тялото и
пубисното окосмяване също
може да изчезне. Някои лекарства предизвикват и загуба
на миглите и веждите. Не се
притеснявайте, след края на
лечението косата, веждите и
миглите ще се възстановят.
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2. Влияние върху физическото състояние - повръщане,
умора, световъртеж, гадене, запек, диария
Докато сте подложен/а на химиотерапия и за известно време след това, можете да се
почувствате много уморени
(отпаднали) и да имате общо
чувство на слабост. Важно е
да си дадете много време за
почивка. Умората ще намалее
постепенно, след като химиотерапията е приключила,
но някои хора намират, че все
още се чувстват уморени една
година или повече след това.
Някои
химиотерапевтични
лекарства могат да ви накарат да се чувствате зле (да
ви се гади) или направо да повърнете. Много хора нямат
повръщания, но за тези, при
които това се случва, понастоящем съществуват много
ефективни лечения за предотвратяването и контролирането му така, че това е помалък проблем, отколкото е
бил в миналото.
Вашият лекар може да ви предпише лекарства против повръщане (антиеметици) за спиране или намаляване на този
страничен ефект. Антиеметиците могат да бъдат давани
14
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чрез инжекция заедно с химиотерапията и като таблетки,
които се приемат впоследствие у дома. Стероиди могат
също да бъдат полезни при
намаляването на гаденето и
повръщането. Давани по този
начин, те често предизвикват
чувство на комфорт, като намаляват чувствата на гадене
и загубата на апетит.
Някои
химиотерапевтични
лекарства могат да засегнат
вътрешната повърхност на
храносмилателната система
и това може да причини диария за няколко дни. Някои други химиотерапевтични лекарства (или лекарства, давани
за контролиране на странични ефекти като гадене) могат
да причинят запек.
Ако вие се изхождате повече от три или четири пъти
дневно и изпражненията ви са
меки или течни, то това се нарича диария (разстройство) и
вие трябва да вземете мерки
незабавно. При запек можете
да използвате разхлабващи
препарати, но след консултация с лекар.

3. Промени във вкуса
Химиотерапията може да предизвика промяна във вкуса - храната може да стане по-солена,
по-горчива или с метален вкус.
Нормалният вкус ще се възвърне след като химиотерапевтичното лечение приключи.

4. Ефект върху кръвоносната система
Химиотерапията може да
намали броя на кръвните
клетки, образувани от костния мозък. Костният мозък е
спонгиозно вещество, което
изпълва костите и съдържа
стволови клетки, които нормално се развиват в три различни вида кръвни клетки.

тромбоцити, подпомагащи
съсирването на кръвта и предотвратяващи кървенето

Клетки, образувани от костния мозък:

Бели кръвни клетки - Ако
броят на белите кръвни
клетки в кръвта е по-нисък,
ще имате повишена склонност към инфекции, тъй като
ще има по-малко бели кръвни
клетки, които да отблъснат
бактериите.

бели кръвни клетки със съществено значение в борбата
с инфекции
червени кръвни клетки, съдържащи хемоглобин за пренасяне на кислород из тялото

Кръвните клетки обикновено
са на най-ниско ниво от 7-ия
до 14-ия ден от химиотерапевтичното лечение, въпреки че
това би варирало в зависимост
от вида на химиотерапията.
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5. Въздействие върху нервната система
Червени кръвни клетки - Ако
нивото на червените кръвни клетки (хемоглобина) във
вашата кръв е ниско, може
да станете много уморени и
летаргични. Тъй като количеството на кислорода, който
се пренася из тялото, е понижено, може да възникне задъхване. Това са симптоми на
анемия - недостиг на хемоглобин в кръвта. Хората с анемия
могат също да се почувстват
замаяни и със световъртеж и
да имат болки в мускулите и
ставите си. При нужда може
да бъде направено кръвопреливане. Допълнителните червени клетки в кръвната трансфузия много бързо ще повишат
нивото на кислород в белите
дробове и ще го разнесат из
тялото. Ще се почувствате
по-енергични и каквото и да е
задъхване ще бъде облекчено.
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Тромбоцити - Ако броят на
тромбоцитите в кръвта ви
е нисък, можете да получите
много лесно кръвонасядания
под кожата, можете да страдате от кървене от носа или
да кървите по-обилно от обикновено от малки порязвания
или драскотини. Ако развиете каквото и да е необяснимо
кървене или кръвонасядане,
необходимо е незабавно да се
свържете с лекаря си или с болницата. Може да се наложи да
постъпите в болница за преливане на тромбоцити. Тромбоцитна маса се прелива посредством капкова инфузия във
вашата венозна съдова система. Тези тромбоцити ще започнат да действат незабавно за
предотвратяване на кръвонасяданията и кървенето.
Ако тромбоцитите са ниски,
внимавайте за нараняване - например, ако се грижите за градина, носете плътни ръкавици.

Някои химиотерапевтични
лекарства могат да засегнат
нервите на ръцете и ходилата.
Това може да причини мравучкане или безчувственост, или
чувство за игли. Състоянието
е известно като периферна
невропатия. Известете лекаря си, ако то настъпи. Обикновено състоянието постепенно
ще отшуми, когато химиотерапевтичното лечение спре, но
ако то стане тежко, може да
се стигне до постоянна увреда на нервите. Вашият лекар
ще проследи отблизо състоянието ви, тъй като може да
се наложи промяна в химиотерапевтичното лекарство, ако
проблемът се влоши.

Някои химиотерапевтични
лекарства причиняват загуба
на способността за чуване
на висок звук. Те също могат
да причинят продължителен
шум в ушите известен като
тинитус, който може да бъде
много разстройващ. Желателно е да споделите с вашия лекар, ако забележите каквато
и да е промяна в слуха ви.

Някои лекарства могат да
предизвикат чувства на тревожност и безпокойство,
световъртеж, безсъние или
главоболие. Някои хора също
така намират, че е трудно да
се концентрират върху каквото и да е. Ако имате който и да е от тези странични
ефекти, съобщете на вашия
лекар, тъй като има лекарства, които често могат да
се приложат за облекчавне
на състоянието.
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6. Въздействие върху лигавиците на вътрешните органи

8. Въздействие върху мускулите и костите

Някои лекарства могат да
причинят разраняване на устата с последващо образуване на язви в устата (афти).
Ако това се случи, то обикновено ще стане от 5 до 10 дни
след даване на лекарствата и
ще изчезне в рамките на три
до четири седмици. Вашият
лекар може да ви предпише
течности за промиване на устата като лечение. Миенето
на зъбите редовно и внимателно с мека четка за зъби

Някои лекарства, влияейки върху нервната система,
предизвикват скованост на
пръстите на ръцете и краката, както и парене, безсилие,
изтръпване, безчувственост.
В редки случаи може да има
загуба на равновесие, затруднено задържане на предмети,
болки в ставите. Някои лекарства, влияейки на вашите
мускули, могат да причинят

ще подпомогне запазването
на устата ви чиста. Ако устата е много разранена, гелове,
кремове и пасти могат да се
използват за намазване върху
язвите за намаляване на разранеността.
Някои от жените, посещаващи Фондация „Една от 8“, споделят, че гаргара с отвара от
смрадлика (позната още като
тетра) в някои случаи временно облекчава състоянието.

7. Въздействие върху кожата и ноктите
Някои лекарства могат да засегнат кожата ви. Те могат
да направят кожата по-суха
или леко обезцветена и могат
да имат по-лошо действие при
плуване, особено ако водата е
хлорирана. Появата на каквито и да е обриви, трябва да
бъде съобщена на вашия лекар.
Лекарствата могат да направят кожата по-чувствителна
на слънчева светлина, по време и след лечението. Защитете кожата си от слънцето
като носите шапка и слънчеви
очила, като покривате кожа-
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та си с широки дрехи и като
използвате слънцезащитен
крем върху изложените части.
Ноктите ви могат да растат
по-бавно и може да забележите бели линии, появяващи се
през тях. Възможно е да станат по-чупливи и люспести.
Понякога формата или цветът на ноктите могат да се
променят и те да станат потъмни или по-бледи. Изкуствени нокти или лак за нокти
могат да прикрият белите
линии.

безсилие и слабост. Ако имате подобни симптоми бъдете внимателни при използване на режещи и пробивни
инструменти. Използвайте
бастун при качване на стълби. Добре би било обувките ви
да са удобни и точни по мярка.
След приключване на л ечението тези симптоми изчезват и
рядко остават пожизнено.

9. Намален имунитет - вероятност от бактериални
и гъбични инфекции
Предвид на това, че химиотерапията понижава броя на борещите се с микробите бели
кръвни телца (левкоцити),
микробите много по-лесно
предизвикват болести във вашия организъм. Референтната (допустимите граници отдо) стойност за левкоцити в
кръвта е в интервала 4000
- 9000. Промяната на броя
им до 1000 - 3000 по време на
курса е очаквано явление и не
бива да се безпокоите. Микробите, предизвикващи дадена инфекция, обикновено съществуват в организма ни (в
чревния тракт), върху кожа-

та и т.н., но не намират среда
за стимулиране на инфекция.
Когато броят на левкоцитите е под 1500, тези микроби
намират множество болестотворни среди. Освен това
е възможно да останете без
защита срещу микробите от
външната среда, поради което ще ви се наложи да се пазите както никога досега. Не се
целувайте, не контактувайте със заразни хора. През дните, в които показателите ви
са ниски, избягвайте да бъдете в многолюдна, затворена,
бедна на въздух среда (например кафене, кино).
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Общи препоръки и полезни
съвети за преодоляване на
страничните ефекти
Ако ви се гади или повръщате, кажете на вашия
лекар, колкото е възможно по-рано. Могат да се
предпишат лекарства против повръщане, които
обикновено действат добре.

За да запазите устата свежа и
влажна, яжте пресни ананаси.

Избягвайте алкохол, тютюн,
люти подправки, чесън, лук,
оцет и осолена храна. Те могат
да раздразнят устата ви.

Почиствайте зъбите или зъбните протези внимателно
всяка сутрин, вечер и след всяко хранене.

Пазете устата влажна. Добавяйте различни видове сосове
към храната, за да улесните
преглъщането.

Използвайте четка за зъби с меки
влакна или детска четка за зъби.

Опитайте да пиете 1 - 2 литра течност на ден (вода,
чай, леко кафе и меки напитки
като ябълков сок).

Ако пастата за зъби щипе или
миенето на зъбите ви причинява гадене, опитайте да използвате течност за промиване на устата или една чаена
лъжица сода бикарбонат, разтворена в чаша топла вода.

1. Хранене
Жени в Клуба на „Една от 8“ са
споделяли, че отвара от корен
на джинджифил също облекчава чувството за гадене.
Избягвайте хранене или приготвяне на храна, когато ви се гади.

Приемете малко храна, няколко
часа преди лечението.

Избягвайте пържени храни,
тлъсти храни и храни със силна миризма.

Пийте много течности бавно
на много малки глътки.

Ако лекарят ви предпише течност за промиване на устата,
използвайте я редовно, според
предписанието, за да избегнете
разраняване. Някои течности
за уста са силни, не забравяйте
да ги разредите с вода.

Избягвайте напълването на
стомаха с течност преди хранене.

Използвайте внимателно и
всеки ден стоматологична
лента или конец за зъби.

Някои нетрадиционни терапевтични подходи (като хомеопатия или акупунктура) могат да помогнат.

Пазете устните си влажни
като използвате вазелин или
ароматизиран балсам за устни, ако предпочитате.

Яжте студена или топла храна, ако от миризмата на гореща храна ви се гади.
Яжте често и по малко всеки
ден от закуска до вечеря, дъвчете храната добре.
20
20

2. Вашата уста

Избягвайте кисели питиета
като сок от портокал и грейпфрут. Топлите билкови чайове
могат да се окажат по-облекчаващи.
Кажете на вашия лекар, ако
имате язви в устата, тъй като
може да се нуждаете от лекарства за подпомагане на заздравяването на язвите и изчистване на инфекцията.
Смученето на разбит
лед по време на прилагането на химиотерапевтични
лекарства в някои
случаи може да
предотврати появата на афти в
устата.
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3. Хранителни разстройства

5. Вашата коса

Ако имате диария, яжте помалко влакнести храни и избягвайте зърнени храни, сурови
плодове и зеленчуци, лешници,
семки, тлъста храна, фасул,
пресни сушени плодове, плодови сокове (освен банан, авокадо, ябълка, грозде), шоколад,
пикантни храни, солени храни,
чесън, горчица, алкохолни напитки. Яжте често и по малко.
Приемайте висококалорична
и богата на калий храна: кашкавал, яйца, варени картофи,
оризова каша, макарони, банан,
праскова, солен айрян, йогурт.
Пийте много течност (до два

Ако лекарствата ви са с тенденция да причинят загуба на
коса, може да бъде полезно да
подстрижете косата си съвсем къса преди лечението. Тежестта на дългите коси тегли
скалпа и може да предизвика
по-бързо опадане на косата.

литра на ден), за да компенсирате загубената течност от
диария. Не пийте кофеинови и
газирани напитки.
Ако имате запек, яжте повече влакнести храни, сурови
плодове, зърнени храни и зеленчуци. Приемайте сок от
сливи и топли напитки. Опитайте се да направите леки
упражнения, ако е възможно.
Постарайте се да намалите
приемането на яйца, кашкавал, картофи, ориз, макарони.
Старайте се да се храните по
едно и също време.

4. Промени във вкуса
Яжте само храни, които харесвате и избягвайте тези, които не ви се нравят.
Използвайте подправки и билки, за да подправите храните,
които готвите.
Опитайте се да мариновате
храната като използвате со-
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сове със силен аромат, които
да я придружат.
Храните с остър вкус като пресния плод са освежаващи и оставят приятен вкус в устата.
Някои хора намират, че студените храни са по-вкусни от
топлите храни.

Ако има вероятност да загубите косата си, попитайте
лекар или медицинска сестра
относно перуки по - отрано
така, че да имате достатъчно време да изберете най-подходящата за вас. В случай, че
решите можете да дойдете
в Клуба на „Една от 8“. Всички хора, работещи за нашата
кауза, са били с диагноза рак
на гърдата. Преминали са през
периода на носене на перука и
можем да ви споделим нашия
опит и да ви дадем някои интересни насоки.

Дори, когато медикаментите,
които ви вливат не предизвикват косопад, не къдрете косата
си по време на химиотерапията
или до три месеца след това.
Ако боядисвате косата си,
използвайте лек оцветител
на растителна основа и попитайте фризьор или медицинска сестра за съвет.
Опитайте се да не четкате
или сресвате косата си прекалено грубо - използвайте мека
или бебешка четка.
Избягвайте използване на бои
за коси, маши за накъдряне
или ролки за коса. Подсушавайте косата си внимателно
след измиване.

Когато загубите косата си,
можете да носите шапка или
шал, когато излизате. Използват се също тюрбани. Много
добре се комбинират с големи
обеци, особено в летния сезон.
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6. Кожни промени
Ако кожата ви стане суха или
сърбяща, разтъркайте я с
малко овлажняващ крем за облекчаване.

Носете шапка, широки дрехи
и блокиращ слънцето крем с
висок фактор, ако излизате на
слънце, за да избегнете изгаряне на кожата.

2. Чувства и емоции
Много хора установяват, че
заболяването от рак, нуждата от химиотерапия и ефектът, който те заедно могат
да имат върху живота им,
може понякога да предизвикат

тревожност, страх или потиснатост. Често тези чувства
могат да бъдат засилени от
нещо, което изглежда тривиално, като необходимостта
да променят своята ежеднев-

на рутина, за да отговорят
на изискванията на лечението, страничните ефекти от
терапията или риска от безплодие. Ако вие действително
се чувствате потиснати или
обезпокоени поради каквато и
да е причина, е важно да знаете, че не сте сами. Вие можете
да се уверите, че много хора с
рак са се чувствали, като вас в
определен период по време на
лечението и че, като тях, можете да се справите с чувствата на страх или обезсърчение.
Една от първите стъпки за
успешно разрешаване на проблемите е да намерите преди всичко точната причина
за проблема. Вие можете да
се чувствате тревожни, например, питайки се такива
въпроси като „Действат ли
лекарствата?“,„Какви ефекти
ще имат те върху моето тяло
сега или в дългосрочен план?“ и
„Как ще се справя със страничните ефекти?“.
Много, да не кажем повечето,
пациенти с онкологични заболявания се страхуват от бъдещето и какво ще им донесе
то. Някои не разбират какво
се случва с тяхното тяло и
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се опасяват от възможните
ефекти на болестта или лечението. Веднъж след като
сте идентифицирали защо се
чувствате потиснати, може
да започнете да предприемате действия. Информираността може да помогне да
преодолеете страха.
Вашето емоционално благополучие е толкова важно, колкото и физическото ви здраве.
Всеки човек се нуждае от известна подкрепа по време на
трудни периоди. Не е нужно
да преминавате през всичко
това сами. Споделяйте. Ако
чувствате, че настроенията
на потиснатост вземат връх,
опитайте се да говорите за
чувствата си с някого, когото чувствате близък и който
може да бъде добър слушател.
Добре е да обсъдите чувствата си с нашия професионален
психолог, да посетите групите ни за взаимопомощ или
просто да дойдете до Фондация „Една от 8“ за да намерите подкрепа и приятели.
Ако намирате, че е особено
трудно да преодолеете периода на депресия, вашият лекар
25
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може да предложи един от
многото съществуващи видове лечения, като курс с антидепресанти. Тези лекарства
са полезни на краткосрочна
основа, помагайки ви да повдигнете духа си, като те обикновено имат малко странични
ефекти.
Как мога да помогна на себе си?
Има начини, по които можете
да се опитате да облекчите
курса на химиотерапевтично
лечение. Опитайте се да запазите позитивно отношение.
Това не означава да бъдете
радостни и щастливи през цялото време. Всеки се чувства
потиснат и разтревожен от
време на време и приемането
на този факт е част от това
да бъдем позитивни. Може да
бъде полезно да знаете какво
включва вашето лечение, какво се очаква да се случи, какви
странични ефекти да очаквате, какво може да се направи
относно тях.
Ако съберете възможно наймного информация за вашето
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заболяване и лечение, можете да играете активна роля в
борбата с него.
Някои хора намират, че воденето на дневник или книга за
тяхното лечение е полезно.
Това може да има практическа
полза, както и да даде възможност да изразите чувствата
си. Например, можете да записвате всеки път, когато
чувствате гадене и да се върнете назад, за да разберете
как това съвпада с приема на
лекарствата.
С напредването на книгата за
вашето лечение, може да установите, че е окуражаващо
да погледнете назад за това
как сте се справяли по време на
ранните периоди на потиснатост. Много хора черпят сила
от това да осъзнаят, че са преодолявали такива периоди и
могат да го направят отново.
В някои случай много положително въздействие оказва изучаването на различни релаксационни или медитационни
техники.

Поведение, социални
контакти и преодоляване
на последствията
от химиотерапията

1. Социален живот
(пътувания)
Въпреки че химиотерапията
може да предизвика неприятни странични ефекти, някои
хора все пак успяват да водят почти нормален живот
по време на лечение. Често
химиотерапията може да ви
накара да се чувствате по-

добре, защото се облекчават
симптомите на рак. Дори ако
се чувствате неразположени
по време на курса на лечение,
е възможно да установите, че
се възстановявате бързо между отделните терапевтични
курсове и можете отново да
се заемете с обичайните си
дейности едновременно с чувството за подобрение. Може
да се окаже по силите ви да
ходите на работа и да продължите с обичайните си социални дейности както обикновено, но е възможно да имате
нужда от почивки по време на
деня или съкращаване на работното ви време.
Някои хора се чувстват уморени по време на химиотерапия.
Това е напълно нормално и
може да бъде причинено от самите лекарства и борбата на
тялото с болестта или може
просто да бъде вследствие на
лош сън. За някого, за когото е
нормално да е изпълнен с мно27
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го енергия, чувството на умора през цялото време може да
действа много отчайващо и
трудно за преодоляване. Найтрудният период може да
бъде към края на химиотерапевтичния курс.
Опитайте се да намалите
ненужните дейности и помолете семейството си или
приятели да ви помогнат с
дейности като пазаруване
и домашна работа. Важно е
да не се борите с умората си.
Дайте си време за почивка и
ако все още работите, уверете се дали е възможно да намалите работното си време,
докато сте подложени на лечение. Ако имате трудности
със заспиването, общопрактикуващият лекар може да ви
предпише някакви леки сънотворни таблетки.
Докато ви се прилага химиотерапия, можете да установите,
че не можете да извършвате
някои от нещата, които сте
вземали за даденост. Въпреки
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това не трябва да спирате напълно социалния си живот. В
зависимост от това колко добре се чувствате, не съществува причина да спрете да
излизате или посещавате приятели, особено ако планирате
предварително социалните си
срещи. Например, ако имате
излизане вечерта, можете да
се уверите, че сте почивали
много през деня така, че да
съберете много енергия. Ако
планирате да излезете за закуска, обед или вечеря, добре е
да вземете таблетки против
повръщане преди да отидете
и внимателно да изберете
храна от менюто.
Ако наближава важно социално събитие (като сватба),
обсъдете с вашия лекар дали
лечението може да бъде променено така, че да се чувствате колкото може по-добре за
събитието.
Ако отивате в чужбина за празниците, е важно да запомните,
че докато сте подложени на

химиотерапия на вас не трябва да се прилага каквато и да
е от ваксините с „жив вирус“.
Те включват ваксини срещу полиомиелит, морбили, рубеола,
тройна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, БЦЖ
ваксина (срещу туберкулоза),
ваксина срещу жълта треска
и тифоидна ваксина. Съществуват, при все това, ваксини,
които можете да приемате
при необходимост. Ако пътувате в чужбина, попитайте ле-

каря дали трябва да ви бъдат
направени други ваксини като
тези срещу дифтерит, тетанус, грип, хепатит B, хепатит
А, бяс, холера или инжекция на
тифоидна ваксина.
Понякога хората, които имат
или са имали онкологично заболяване могат да установят,
че е трудно да им бъде направена застраховка за пътуване,
ако им предстои такова извън
страната.

2. Интимни контакти - полов живот
Някои хора преминават през
периода на химиотерапия без
това да се отрази на техния
полов живот. Същевременно
други намират, че техният полов живот е временно или постоянно променен по някакъв
начин вследствие на лечението. Настъпващите промени са
временни и не би трябвало да
имат дългосрочен ефект върху
половия ви живот. Например
може да има периоди от време,
през които просто се чувствате прекалено уморени или
може би не достатъчно силни
за нивото на физическа активност, с която сте свикнали по
време на секс. Ако лечението е
причина да ви прилошава, може

да не искате да правите секс
изобщо за известно време.
Безпокойството може също
да изиграе голяма роля при
спирането на половия живот.
Каквито и да са подобните
промени, те са обикновено
краткосрочни и не са сериозни.
Не съществува медицинска
причина да спрете да правите
секс по което и да е време на
вашия курс на химиотерапия.
Напълно безопасно е и самите
химиотерапевтични лекарства няма да имат дългосрочни физически ефекти върху
способността да бъдете сексуално активни и да изпитвате удоволствие от това. Ка29
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квито и да са промените във
вашия полов живот, малко вероятно е да продължат дълго.
Единственото изключение могат да бъдат жени, чиято химиотерапия е довела до ранна
менопауза. Тези жени ще изпитат симптоми, обикновено
свързани с менопаузата, която може да включва сухота на
влагалището и намален интерес към секса. Фондация „Една
от 8“ има специална брошура
на тема „Сексуалност, любовни връзки и рак на гърдата“.
Можете да я намерите в нашия сайт или на място в Клуба
на „Една от 8“.
Преодоляването на какъвто
и да е проблем, сексуален или
друг, може да изглежда като
трудна битка, когато едновременно се опитвате да приемете диагнозата и да се справите
с химиотерапията. Помнете,
че повечето странични ефекти на химиотерапията, които
могат да се отразят на половия ви живот като умора или
гадене, постепенно ще отшумят веднага след като лечението ви приключи.
Смята се, че химиотерапевтичните лекарства не мо30
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гат да преминат в семенната
течност или във вагиналните
течности. При все това за хората, които се подлагат на химиотерапия, повечето болници
съветват използване на кондоми по време на сексуална активност до няколко дни след края
на лечението. Това цели предотвратяване на възможни проблеми при техния партньор.
Важно е да се вземат подходящи противозачатъчни мерки,
докато се прилага химиотерапия, тъй като химиотерапевтичните лекарства могат да
увредят плода, ако настъпи
бременност. Поради тази причина, вашият лекар ще ви посъветва да използвате надежден
метод за контрацепция (обикновено „бариерни“ методи като кондоми или диафрагма за
жени) през цялото ви лечение и
няколко месеца след това.

2. Репродуктивни насоки
Въпреки че химиотерапията
може да намали плодовитостта, напълно е възможно за
жена, подложена на химиотерапия, да забременее по време
на лечението. Страничните
ефекти на химиотерапията,
като гадене и диария, могат
да направят противозачатъчното хапче по-малко ефективно. Жените партньори на
мъж, подложен на химиотерапия, могат също да забременеят. Бременността трябва да
се избягва по време на химиотерапия поради възможността от увреждане на плода от
лекарствата.
За съжаление някои видове
химиотерапевтично лечение
могат да причинят безплодие.
Безплодието е неспособност
да забременеете или да станете родител и може да бъде
временно или постоянно в зависимост от лекарствата,
които приемате. Решително
ви съветваме да обсъдите
изцяло риска от безплодие с
лекуващия лекар преди да започнете лечение. Ако имате
партньор, той или тя вероятно ще желае да участва в това
обсъждане, така че и двамата

ще знаете всички факти и ще
имате възможност да говорите за чувствата си и възможностите си в бъдеще.
При хормонозависимите тумори обикновено се назначава допълнителна хормонална
терапия след приключване на
химиотерапията. В тези случай трябва задължително да
обсъдите с вашия лекуващ лекар онколог възможностите
за забременяване и раждане
на дете при вас.
Някои лекарства няма да имат
траен ефект върху вашата
плодовитост. Яйчниците на
някои жени ще започнат отново да образуват яйцеклетки
след спирането на лечението.
В такъв случай безплодието
е било краткосрочно. Вашите цикли ще се нормализират
след като лечението приключи. Такъв е случаят при една
трета от жените. Обикновено колкото по-млада сте,
толкова по-голяма е вероятността да имате отново нормални менструални периоди и
все още да можете да имате
деца след като химиотерапията е приключила.
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Ако сте била бременна преди
вашето заболяване да бъде
диагностицирано и вашата химиотерапия започне, е много
важно да обсъдите с лекаря съображенията за и против продължаване на бременността.
Понякога е възможно да се забави започването на химиотерапията до момента на раждане на бебето, в зависимост
от вида на рак, който имате,
степента на болестта, колко
напреднала е бременността и
конкретната химиотерапия,
на която ще бъдете подложена. Ще се нуждаете от разговор с вашия лекар относно
бременността и трябва да се
уверите, че сте напълно наясно с всички рискове и алтернативи преди вземането на конкретни решения.

При мъжете някои химиотерапевтични лекарства няма
изобщо да имат ефект върху
плодовитостта, но други могат да намалят броя на образуваните сперматозоиди и да
засегнат тяхната способност
да достигат и оплождат женската яйцеклетка по време на
секс. За съжаление това означава, че повече няма да можете да станете баща на собствени деца. Все пак ще можете
да получавате ерекция и да
имате оргазъм, както преди
да започнете лечението си.
Ако все още имате планове за
деца, преди да започнете химиотерапия, можете да съхраните
в семенна банка част от сперматозоидите си за по-късна
употреба. Ако това е възможно

във вашия случай, ще бъдете
помолени да дадете няколко
семенни проби за период от няколко седмици. Те след това ще
бъдат замразени и съхранени
така, че да могат да бъдат използвани по-късно в опит да се
оплоди яйцеклетка и вашата
партньорка да забременее.
Ако химиотерапията причини безплодие, някои мъже ще
останат безплодни след приключване на тяхното лечение,
а при други ще се установи, че
техните сперматозоиди се
връщат към нормални нива и
тяхната плодовитост се възвръща. Понякога може да отнеме няколко години преди това
да стане. Вашият лекар ще
може да направи преброяване
на сперматозоидите, когато
лечението приключи, за да провери вашата плодовитост.
Момчетата в тийнейджърска
възраст трябва също да са
наясно с риска от безплодие,
така че ако е възможно тяхна
семенна течност да се съхрани за по-късни години.
Някои хора са поразени, когато открият, че необходимото в техния случай лечение
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означава невъзможност изобщо повече да имат деца. Ако
сте планирали да имате деца
в бъдеще или да имате още
деца в семейството си, ще
бъде много трудно да приемете безплодието. Чувството
на загуба може да бъде много
болезнено и разстройващо
за хора от всички възрасти.
Понякога чувството може да
бъде сякаш сте загубили част
от себе си. Поради това, че не
можете да имате деца може
да се чувствате по-малко мъж
или по-малко жена.
Някои хора могат да пренебрегнат риска от безплодие,
чувствайки, че справянето
с рака е по-важно. При други
може да изглежда, че приемат
новините спокойно докато лечението не приключи и те не
подредят живота си отново.
Хората се различават по реакциите си за риска от безплодие.
Различават се и по начина, по
който приемат или не приемат
диагнозата си, лечението също.
Не съществува правилен или
неправилен начин за реагиране. Съществува само един начин и това е – вашият начин.
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Извънредни ситуации
Всеки пациент, провеждащ химиотерапия, е длъжен предварително да поговори с лекаря за подобни ситуации, а при възникването им пациентът
трябва незабавно да се свърже с лекаря по телефона или лично да поговори с него и да действа в
съответствие с неговите препоръки.

Ситуации, при които незабавно трябва да се обърнете за
специализирана помощ без да
чакате деня за преглед:
Повишаване на температура над 38 градуса
Кръвотечение от което и
да е място
Силно кръвотечение от носа
Възникнали кръвонасядания
по кожата

Силно кръвотечение от
венците

Затруднение при дишане,
което не е съществувало порано или по-тежко затруднено дишане

Разстройство, предизвикващо загуба на тегло, слабост и
умора

тече-

Прясна кръв в изпражненията или катраненочерни изпражнения
Храчки с цвят на утайка от
кафе или кърваво червени
Обрив по тялото, с големина на глава на карфица
Отделяне на голямо количе34
34

Болка и зачервяване на вената, в която са вливани лекарствата (по време на химиотерапия, промяната на цвета на
вената в кафяв не е важна)

Болка в гръдната кухина,
преминаваща към ръката

Кръв в урината

Извънменструално
ние от влагалището

ство кръв при кашлица (появата на розов цвят в храчките
не е съществено)

Не можете да се изходите и
не отделяте газове повече от
три дни, ако това не е вашият
навик за изхождане
Раните в устата ви пречат
на приемането на храна и затрудняват преглъщането
Мигновено възникнала скованост, раздвoено виждане и
нарушение на движението, загуба на съзнание
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Клинични проучвания
Изследването на нови начини
за лечение на рак продължава
без прекъсване и сега.
Когато се разработва ново лечение, то преминава през различни етапи на проучване. За
начало то ще бъде изследвано в лаборатория и понякога
тестувано върху ракови клетки в епруветка. Ако лечението
покаже, че може да е полезно
в раковата терапия, то ще
бъде дадено на пациенти при
научни изследвания (клинични
проучвания).
Вие можете да бъдете поканени за участие в проучване.
От това може да има много
ползи. Може да помогнете
за напредване на познанието
за рака и за разработване на
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нови лечения, като ще бъдете
внимателно мониторирани/
наблюдавани по време и след
изследването.
Клиничните проучвания са
много необходими за установяване колко полезни могат
да са всички възможни нови
терапевтични подходи и за
разбиране дали те са по-добри
от съществуващите лечения.
Тъй като това трябва да бъде
извършено внимателно и щателно, то обикновено отнема
период от няколко години, от
момента на първото откриване на ново лечение (често с
широко разгласяване във вестниците и по телевизията) до
момента на оценяване на неговата истинска стойност.
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www.ednaot8.bg
www.facebook.com/ednaot8
www.onlineshop.ednaot8.bg
Не забравяйте, че винаги можете да разчитате на подкрепата
на Една от 8 – България. За повече информация, можете да се свържете с нас.
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