ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος του νοσηλευτή στη φροντίδα πρωτοπαθών
δερµατικών λεµφωµάτων
Σοφία Τσελενκίδου1, Μαριάννα Ανδρέου 2

1. Νοσηλεύτρια, MSc, Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Γ.Παπανικολάου
2. Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Γ.Παπανικολάου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα είναι µια οµάδα νοσηµάτων που εµφανίζει πολυπλοκότητα στη διάγνωση, την
κλινική εικόνα και την αντιµετώπιση. Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου
του νοσηλευτή στη φροντίδα ατόµων µε Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα, τόσο ως µέρος µιας πολυεπιστηµονικής
οµάδας, όσο και ως αυτόνοµου επιστήµονα υγείας στη διάγνωση, θεραπεία, στήριξη των ασθενών και στην αντιµετώπιση των επιπλοκών. Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση σε εκδόσεις ελληνικών ιατρικών περιοδικών, νοσηλευτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών βάσεων επιστηµονικών εταιρειών και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων pubmed και google
scholar για το χρονικό διάστηµα 2004-2018. Χρησιµοποιήθηκαν 53 αναφορές. Η συνδροµή του νοσηλευτή είναι καίρια
τόσο στον αρχικό εντοπισµό της νόσου, όσο και στην εξέλιξη και στη θεραπεία της. Κυρίαρχος είναι ο ρόλος του νοσηλευτή ως µέλος της θεραπευτικής οµάδας µε την ιδιότητα του καθοδηγητή (nurse navigator). Επίσης, θα παρουσιαστούν οι τοπικές και συστηµατικές θεραπείες, δίνοντας έµφαση στο νοσηλευτικό ρόλο κατά την εφαρµογή τους.
Παράλληλα, παρουσιάζονται τα δυνητικά προβλήµατα στη νοσηλεία αυτών των ασθενών και οι νοσηλευτικές παρεµβάσεις όπως εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ολοκληρώνοντας, αναφέρεται ότι νοσηλευτής µπορεί να
συµβάλει στην επίλυση πολλών προβληµάτων που αφορούν στην κατανόηση των συµπτωµάτων και της πορείας της
νόσου, αλλά και να αποτελέσει στήριγµα για τον ασθενή και τους φροντιστές του. Παράλληλα, αναδεικνύεται ως ένας
χρήσιµος καθοδηγητής µέσα σε ένα πολύπλοκο σύστηµα υγείας.
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και αντιµετώπιση των παρενεργειών και επιπλοκών της θεραπείας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
όρος λεµφώµατα περιλαµβάνει πολλούς διαφορετικούς καρκίνους, που αφορούν τα λεµφοκύτταρα, τα οποία διαχωρίζονται σε Τ-λεµφοκύτταρα,
Β-λεµφοκύτταρα και Natural Killers (NK-λεµφοκύτταρα)
και αποτελούν περίπου το 20% των λευκών αιµοσφαιρίων. Ένα λέµφωµα µπορεί να προέλθει από οποιαδήποτε
από αυτές τις κατηγορίες λεµφοκυττάρων (LLS 2014).
Τα πρωτοπαθή δερµατικά λεµφώµατα είναι µια ετερογενής οµάδα εξωλεµφαδενικών non Hodgkin λεµφωµάτων, τα οποία, κατά τη διάγνωση, εντοπίζονται στο δέρµα (Wilcox 2017). Βασικό στοιχείο της διάγνωσης είναι η
αποκλειστική εµφάνιση στο δέρµα, χωρίς τη συµµετοχή
άλλης λεµφοϋπερπλασίας σε διαφορετικά σηµεία του
σώµατος. Αν εντοπίζεται και αλλού, τότε θεωρούµε ότι το
δέρµα συµµετέχει δευτεροπαθώς (Miyashiro & Sanches
2015, Sokolowska-Wojdylo et al 2015). Τα δερµατικά
λεµφώµατα είναι είτε από Β- λεµφοκύτταρα, είτε από
Τ-λεµφοκύτταρα, µε συνηθέστερα αυτά που προέρχονται
από τα Τ- λεµφοκύτταρα σε ποσοστό 75%, εκ των οποίων τα δύο τρίτα περίπου είναι η σπογγοειδής µυκητίαση
(Mycosis Fungoides, MF) και το Σύνδροµο Sezary (SS)
(Willemze et al 2005, Wilcox 2017).
Η επίπτωση των δερµατικών Τ- λεµφωµάτων είναι
στα 6,4 άτοµα ανά εκατοµµύριο, σύµφωνα µε τα αρχεία
του Ινστιτούτου Surveillance, Epidemiology, and End
Results (SEER), µε τα µεγαλύτερα ποσοστά να εντοπίζονται στους άνδρες (2:1) και στους Αφρικανο-Αµερικανούς
(32% περισσότερο απ’ ότι στους λευκούς) και µέση ηλικία διάγνωσης ανάµεσα στα 50-60 έτη (LLS 2014, Wilcox
2017). Αποτελέσµατα επιδηµιολογικής µελέτης που δηµοσιεύτηκe το 2015 στην Αµερική, αναφέρουν ότι ίσως
υπάρχουν εξωτερικοί δηµογραφικοί παράγοντες που
πυροδοτούν την εµφάνιση των Τ δερµατικών λεµφωµάτων (Litvinov et al 2015). Επίσης υπάρχουν µελέτες που
αποδίδουν τη λεµφοϋπερπλασία των Τ-λεµφοκυττάρων
στη χρήση ορισµένων φαρµάκων, καθώς και στην ύπαρξη γενετικών παραγόντων που µπορεί να συµβάλλουν
στην εµφάνιση της σπογγοειδούς µυκητίασης (Wilcox
2017). Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση, συνε-

Ο

χίζει να θεωρείται σπάνια νόσος και ίσως αυτή η αύξηση
να εξηγείται από την καλύτερη ιατρική παρακολούθηση
και καταγραφή των τελευταίων ετών (Booher et al 2011).
Λόγω της ετερογένειας των πρωτοπαθών δερµατικών λεµφωµάτων και των σηµαντικών διαφοροποιήσεων στην ιστοπαθολογία, το φαινότυπο και την πρόγνωση,
ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Έρευνας και Θεραπείας του
Καρκίνου (European Organization for Research and
Treatment of Cancer, EORTC) και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) κατέληξαν σε µια κοινή ταξινόµηση,
που στόχο είχε να συγκεράσει τις προηγούµενες ταξινοµήσεις και να διευκολύνει τη διάγνωση και τη θεραπεία (Willemze et al 2005, Miyashiro & Sanches 2015,
Sokolowska-Wojdylo et al 2015).
Όσον αφορά τη σταδιοποίηση και εδώ χρησιµοποιείται το σύστηµα TNMB, όπου Tumor οι δερµατικές εκδηλώσεις, Nodes οι λεµφαδένες, Metastasis οι εσωτερικές µεταστάσεις και Blood η συµµετοχή του αίµατος
(Scarisbrick 2006). Η σταδιοποίηση είναι τεράστιας σηµασίας, γιατί καθορίζει τη θεραπεία και την πρόγνωση και
πρέπει να γίνεται άµεσα µε τη διάγνωση. Για παράδειγµα,
ασθενείς αρχικού σταδίου µπορεί να αντιµετωπιστούν
µε τοπική θεραπεία, ενώ αυτοί προχωρηµένου σταδίου
χρειάζονται συστηµατική θεραπεία (Παπαδαυίδ και συν
2010, Booher et al 2011).
Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των δερµατικών λεµφωµάτων, η παρουσίαση των
θεραπειών και συγκεκριµένα αυτά που οφείλει να γνωρίζει ο νοσηλευτής γι’ αυτές και, βέβαια, οι νοσηλευτικές
παρεµβάσεις για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των
επιπλοκών και την προαγωγή της υγείας των ασθενών.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η πιο συχνή µορφή δερµατικών λεµφωµάτων είναι
τα Τ- δερµατικά λεµφώµατα και από αυτά η συνηθέστερη
είναι η Σπογγοειδής Μυκητίαση. Κυριότερα συµπτώµατα
είναι οι κηλίδες, οι φολιδώσεις, οι ερυθηµατώδεις πλάκες µε ή χωρίς βλατίδες, που µπορεί να παρουσιάζουν
απολέπιση ή όχι και εντοπίζονται συνηθέστερα στα σηµεία που δεν εκτίθενται στον ήλιο, όπως γλουτοί ή µαστοί
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ή ακόµη και στις παλάµες ή στα πέλµατα. Οι βλάβες διαφέρουν χρωµατικά µεταξύ τους και µπορεί να είναι από
κόκκινες µέχρι βιολετί. Επίσης, µπορεί να εξελιχθούν σε
ευπίεστους ερυθροϊώδεις όγκους και να παρατηρείται
γενικευµένη ερυθροδερµία (Ζακοπούλου και συν 2009;
Γεροχρήστου και συν 2015; Miyashiro & Sanches 2015).
Ακόµη, αναφέρεται κνησµός έως και δέκα χρόνια πριν
τη διάγνωση, τόσο κατά τον ύπνο, όσο και κατά την ηµέρα (Booher et al 2012, Sokolowska-Wojdylo et al 2015,
Lucas & Ciccolini 2016).
Η διάγνωση γίνεται µε επισκόπηση και ψηλάφηση του
δέρµατος, το πλήρες ιστορικό και επιβεβαιώνεται µε τη
βιοψία δέρµατος, η οποία πρέπει να συνοδεύεται µε τη
σταδιοποίηση της νόσου, κάτι που θα δώσει την ευκαιρία
για καλύτερη θεραπευτική αντιµετώπιση (SokolowskaWojdylo et al 2015, Bagherani & Smoller 2016).
Το Σύνδροµο Sezary καθορίζεται από την ύπαρξη
ερυθροδερµίας (πάνω από 80%), γενικευµένης λεµφαδενοπάθειας και την παρουσία νεοπλασµατικών
Τ-κυττάρων (κυττάρων Sezary) στο δέρµα, τους λεµφαδένες και το αίµα (Willemze et al 2005). Άλλα κλινικά
χαρακτηριστικά είναι η απολέπιση, το οίδηµα, ο έντονος κνησµός, η αλωπεκία, η ονυχοδυστροφία, η υπερκεράτωση των πελµάτων και των παλαµών, η απώλεια
βάρους, πυρετός και ρίγος. Θεωρείται η πιο επιθετική
µορφή Τ-δερµατικών λεµφωµάτων µε επικρατούσα επιβίωση τα 4 χρόνια από τη διάγνωση (Παπαδαυίδ και συν
2010, LLS 2014, Miyashiro & Sanches 2015).
Άλλα Τ- δερµατικά λεµφώµατα είναι η Λεµφωµατοειδής Βλατίδωση, το Υποδερµατικό Τ-Λέµφωµα, το Πρωτοπαθές ∆ερµατικό Αναπλαστικό Λέµφωµα µε παρόµοια
κλινικά χαρακτηριστικά και τη διάγνωση να καθορίζεται
από τη βιοψία δέρµατος (Willemze et al 2005, Παπαδαυίδ
και συν 2010).
Όσον αφορά τα Β-δερµατικά λεµφώµατα, αυτά αποτελούν περίπου το 25% των δερµατικών λεµφωµάτων, και
είναι απαραίτητος για τη διάγνωση επαρκής ιστολογικός
και ανοσοϊστοχηµικός έλεγχος συγκεκριµένου τµήµατος της βλάβης, καθώς και πλήρες ιστορικό και έλεγχος
όλων των συστηµάτων (Senff et al 2008). Τα περιφερικής ζώνης (marginal-zone) Β-δερµατικά λεµφώµατα
εµφανίζονται µε κόκκινες έως βιολετί βλατίδες, πλάκες
ή οζίδια που βρίσκονται στον κορµό ή στα άκρα, κυρίως στα χέρια και δεν εξελκώνονται (Willemze et al 2005,
Sokolowska-Wojdylo et al 2015).
Τα εκ των βλαστικών κέντρων δερµατικά λεµφώµατα εµφανίζονται ως ένα ή πολλαπλά οζίδια κυκλωµένα
από ερυθρές βλατίδες στο κρανίο, το πρόσωπο ή στο
πάνω µέρος του κορµού και είναι χαµηλής κακοήθειας
(Willemze et al 2005, Miyashiro & Sanches 2015).
Αντίθετα, τα δερµατικά λεµφώµατα από µεγάλα
Β-κύτταρα του άκρου ποδός (leg type) είναι υψηλής
κακοήθειας και προσβάλλουν συνήθως ηλικιωµένους,
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ιδιαίτερα γυναίκες. Αναπτύσσουν γρήγορα κόκκινους
όγκους στο ένα ή και στα δύο πόδια (Willemze et al 2005,
Miyashiro & Sanches 2015).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
Μεγάλη σηµασία έχει η έγκαιρη ευαισθητοποίηση
των λειτουργών υγείας στα αρχικά στάδια της νόσου και
η σκέψη του δερµατικού λεµφώµατος στις διαφορικές
διαγνώσεις, καθώς κάποια περιστατικά αντιµετωπίζονται
αρχικά µόνο συµπτωµατικά για τον κνησµό ή την ερυθρότητα, χωρίς να έχει γίνει προηγουµένως διερεύνηση.
Βέβαια, σ’ αυτό βοηθάει η µη ειδικότητα των συµπτωµάτων και πολλές φορές οδηγούµαστε στο να περάσουν αρκετά χρόνια µέχρι να τεθεί η διάγνωση (Κουλουρίδης και
συν 2010, Bagherani & Smoller 2016). Σηµαντικό ρόλο
σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο µπορεί να έχει και ο νοσηλευτής, καθώς, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η πρώτη
επαφή του ασθενή µε το σύστηµα υγείας (McCann et al
2016).
Επίσης, πρωταρχική σηµασία έχει τα περιστατικά
αυτά να αναλαµβάνονται από µια πολυεπιστηµονική οµάδα, που να αποτελείται από αιµατολόγο, δερµατολόγο,
ιστοπαθολόγο, ακτινοθεραπευτή και νοσηλευτή, ώστε
να διασφαλιστεί η έγκαιρη και σωστή διάγνωση, ταξινόµηση, σταδιοποίηση, αλλά και η κατάλληλη θεραπεία
και φροντίδα των βλαβών (Gemmill 2006, Scarisbrick
2006, Tyler et al 2015, American Cancer Society 2016).
Επιπρόσθετος ρόλος του νοσηλευτή σ’ αυτή την οµάδα θα
µπορούσε να είναι η θέση του συντονιστή/καθοδηγητή
(nurse navigator), ο οποίος θα αναλάµβανε την καθοδήγηση του ασθενή στο σύστηµα υγείας, την εξειδικευµένη
φροντίδα του, αλλά και την εκπαίδευση και ψυχολογική
του στήριξη (Rummel 2015, Lucas & Ciccolini 2016).
Ο ρόλος αυτός του nurse navigator ορίζεται από την
Ακαδηµία των Νοσηλευτών Ογκολογίας ως «ένας επαγγελµατίας υγείας, του οποίου η κλινική εξειδίκευση και
εκπαίδευση καθοδηγεί τους ασθενείς και τους φροντιστές
τους να πάρουν σωστές αποφάσεις, συνεργαζόµενος µε
µια πολυεπιστηµονική οµάδα µε στόχο τον πρώιµο εντοπισµό του καρκίνου, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την
αυξηµένη υποστηρικτική φροντίδα στην πορεία του καρκίνου». Στην περίπτωση των δερµατικών λεµφωµάτων,
αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία καθώς η νόσος αντιµετωπίζεται από διαφορετικές ειδικότητες, που η κάθε µία
έχει διαφορετικούς θεραπευτικούς στόχους. Ακόµη και η
καθοδήγηση του ασθενή σε ένα κέντρο που να διαθέτει
την υποδοµή για την ολοκληρωµένη αντιµετώπισή του
είναι κάτι πολύ βασικό, µια που, για παράδειγµα η φωτοθεραπεία ή η ακτινοβόληση είναι θεραπείες που δεν
παρέχονται σε πολλές δοµές. Προκύπτουν, λοιπόν, θέµατα πρόσβασης, ενδεχόµενα ασφαλιστικά και οικονοµικά
προβλήµατα, ζητήµατα επικοινωνίας και κατανόησης της
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κατάστασης (Rummel 2015, Lucas & Ciccolini 2016).
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ
Αρχικά, θα πρέπει να τονισθεί ότι στόχος της θεραπείας πρέπει να είναι η βελτίωση των συµπτωµάτων και της
ποιότητας ζωής και παράλληλα η αποφυγή της τοξικότητας των θεραπειών (Marerro & Price 2014, McCann et al
2016, Wilcox 2017). Η επιλογή της θεραπείας καθορίζεται,
εκτός από τη σταδιοποίηση και από κάποιους άλλους επιµέρους παράγοντες, όπως η ηλικία, η συνολική κατάσταση της υγείας, η πρόγνωση της νόσου (Mian et al 2010), η
δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα υγείας και το κόστος
(Parker & Bradley 2006, American Cancer Society 2016).
Οι θεραπείες για τα πρωτοπαθή δερµατικά λεµφώµατα διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες τις τοπικές,
οι οποίες εφαρµόζονται στα αρχικά στάδια της νόσου και
τις συστηµατικές στα προχωρηµένα στάδια, όπου η νόσος
υποτροπιάζει ή δεν ανταποκρίνεται στις τοπικές θεραπείες (Παπαδαυίδ και συν 2010).
±ÎÉË»ÕÅÐÁÅ½ÅÕ
Τοπικά Μαλακτικά συστήνονται συχνά για την ανακούφιση από την αίσθηση της αποφολίδωσης, της ξηρότητας
και του κνησµού. Επίσης συµβάλλουν στην αποτροπή του
κινδύνου της λύσης της συνέχειας του δέρµατος που κάνει τους ασθενείς επιρρεπείς σε µολύνσεις (Scarisbrick
2006).
Τοπικά κορτικοστεροειδή µε τη µορφή κρέµας, αλοιφής, gel ή lotion που χρησιµοποιούνται σε κηλιδώδεις
και λεπτές πλάκες κατά τα πρώιµα στάδια. Εφαρµόζονται
µία-δύο φορές την ηµέρα µε πολύ καλά αποτελέσµατα τόσο στις βλάβες, όσο και στον κνησµό. Συνιστάται
να χρησιµοποιεί κανείς περίδεση για να ενισχύσει την
αποτελεσµατικότητά τους. Tα προϊόντα πρέπει να εφαρµόζονται µε προσοχή µόνο στις βλάβες και οπωσδήποτε
χωρίς να έρθουν σε επαφή µε τους οφθαλµούς. Μετά την
εφαρµογή το δέρµα δεν πρέπει να πλένεται για τουλάχιστον µία ώρα (Parker & Bradley 2006). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον διάστηµα εφαρµογής, καθώς η
µακροχρόνια χρήση συνδέεται µε ατροφία του δέρµατος
(µε κίνδυνο τη λύση της συνέχειάς του και την επιµόλυνση), ραγάδες, τριχοφυΐα και κρύβει τον κίνδυνο της συστηµατικής απορρόφησης (Willemze et al 2005, Marerro
& Price 2014, Γεροχρήστου και συν 2015). Φυσικά, δεν
πρέπει να παραβλέπεται η συστηµατική παρακολούθηση
του ασθενούς, καθώς παραµένει η πιθανότητα της υποτροπής µετά την τοπική θεραπεία µε κορτικοστεροειδή
(Yarimci & Kutlubay 2017).
Η τοπική χρήση 0ουστάρδας του αζώτου (µεχλωραιθαµίνη υδροχλωρική, HΝ2, Valchlor) έχει πολύ καλά
αποτελέσµατα σε ποσοστό ασθενών 20-25% µε πλήρη
κάθαρση έως και 10 έτη (Γεροχρήστου και συν 2015).

Προτιµάται η χρήση του gel και όχι της αλοιφής, καθώς
το πρώτο είναι πιο σταθερό, στεγνώνει πιο γρήγορα και
είναι πιο εύχρηστο. Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδευτούν, από το νοσηλευτή, για την εφαρµογή της µεχλωραιθαµίνης και να ενηµερωθούν για τις ανεπιθύµητες
δράσεις του φαρµάκου. Θα πρέπει να γίνει σύσταση να
χρησιµοποιούνται γάντια νιτριλίου για την εφαρµογή ενός
λεπτού στρώµατος gel στις βλάβες, προσέχοντας τους
οφθαλµούς, τα χείλη και την περιοχή των γεννητικών
οργάνων. Η προτεινόµενη ώρα είναι το βράδυ πριν την
κατάκλιση ή τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν το µπάνιο
για να µπορέσει το φάρµακο να παραµείνει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Μετά την εφαρµογή ο ασθενής θα
πρέπει να πλένει τα χέρια του µε σαπούνι και να απορρίπτει προσεκτικά τα γάντια και τη συσκευασία (Booher
et al 2011, McCann et al 2016). Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι ο κνησµός, η δερµατίτιδα και η υπέρχρωση
του δέρµατος. Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται
για ερυθρότητα, αίσθηµα καύσου, οίδηµα, επιµολύνσεις
και εξελκώσεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να
διακόπτεται η χρήση της µεχλωραιθαµίνης για λίγο και
να χορηγούνται κορτικοστεροειδή ή να χορηγούνται αυτά
παράλληλα (Chase et al 2015, Yardimci & Kutlubay 2017).
Τοπικά χη0ειοθεραπευτικά (Καρ0ουστίνη, BCNU). Η
τοπική χρήση καρµουστίνης έχει πολύ καλά αποτελέσµατα, αλλά δε συνιστάται σε ασθενείς που η συµµετοχή του
δέρµατος είναι µεγαλύτερη του 3%, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της συστηµατικής απορρόφησης. Η καρµουστίνη
µπορεί να χορηγηθεί σε διάλυµα αλκοόλης ή αναµεµειγµένη µε µία αλοιφή βαζελίνης. Ο δεύτερος τρόπος χρήσης
είναι καλύτερα ανεκτός, αλλά λιγότερο αποτελεσµατικός
(Γεροχρήστου και συν 2015). Η χρήση του φαρµάκου µία
φορά την ηµέρα είναι αρκετή. Πιθανές τοπικές παρενέργειες είναι η ερυθρότητα, το οίδηµα και ο καύσος, καθώς
και ο κίνδυνος ανάπτυξης άλλων µορφών καρκίνων του
δέρµατος (LLS 2014, American Cancer Society 2016). Τέλος, θα πρέπει να γίνεται αιµοληψία για γενική αίµατος
δύο φορές την εβδοµάδα µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό ανοσοκαταστολής (Yardimci & Kutlubay 2017).
Ρετινοειδή-Βηξαροτένιο, Tazarotene (Targretin,
Tazorac): Πρόκειται για ένα συνθετικό ρετινοειδές που
προκαλεί κυτταρική διαφοροποίηση και επάγει την απόπτωση. Τα πρώτα αποτελέσµατα αναµένονται µετά από
3-4 µήνες. Αυτό που χρειάζεται προσοχή για το gel είναι να µην χρησιµοποιείται σε επιφάνεια σώµατος πάνω
από 15%, ενώ κατά τα άλλα είναι σχετικά καλά ανεκτό και
µπορεί σταδιακά να εφαρµοστεί έως και τέσσερις φορές
την ηµέρα (Bagherani & Smoller 2016). Κάποιες φορές
αναφέρεται ερεθιστική δερµατίτιδα, κνησµός ή καύσος
και γι’ αυτό το λόγο µπορούµε να συστήσουµε παράλληλη
χρήση κορτικοειδών και την επάλειψη της υγιούς περιοχής γύρω από τις βλάβες µε βαζελίνη για να προστατευτεί
το δέρµα (Parker & Bradley 2006). Η σύσταση που πρέπει
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να γίνεται στους ασθενείς αυτούς είναι να αποφεύγουν
την έκθεση στον ήλιο στα σηµεία που εφαρµόζεται το βηξαροτένιο (Marerro & Price 2014, Γεροχρήστου και συν
2015, American Cancer Society 2016).
Φωτοθεραπεία είτε µε Β υπεριώδη (UVB) ακτινοβολία, είτε µε PUVA δηλαδή Α υπεριώδη ακτινοβολία (UVA)
σε συνδυασµό µε ψωραλένιο (Oxsoralen). Ο αριθµός και
η διάρκεια των συνεδριών ρυθµίζεται κατά περίπτωση
και συνήθως είναι έως τρεις φορές την εβδοµάδα µε την
τάση να µειώνονται µε την εµφάνιση θετικών αποτελεσµάτων (Querfeld et al 2005; Scarisbrick 2006; Parker
& Bradley 2006). Να σηµειωθεί επίσης ότι η UVB ακτινοβολία προτιµάται στις πιο επιφανειακές βλάβες, ενώ η
PUVA στις παχύτερες και πιο πλακώδεις, καθώς διεισδύει περισσότερο (Γεροχρήστου και συν 2015). Η σύσταση
είναι να παίρνει ο ασθενής το ψωραλένιο από το στόµα
90 λεπτά πριν τη συνεδρία. Το ψωραλένιο είναι µία ουσία που ενισχύει τη φωτοσύνθεση, αλλά κάποιες φορές
προκαλεί ναυτία, η οποία όµως αντιµετωπίζεται εύκολα
µε αντιεµετικά φάρµακα (Booher et al 2011). Οι συνηθέστερες επιπλοκές είναι η φωτοευαισθησία, κυρίως στα
µάτια, και γι’ αυτό συστήνεται η χρήση γυαλιών ηλίου, η
ερυθρότητα και η ξηρότητα του δέρµατος, που αντιµετωπίζεται µε τη χρήση ενυδατικών κρεµών, αλλά, επίσης,
ελλοχεύει ο κίνδυνος της πρόκλησης δευτερογενούς
καρκινώµατος ή µελανώµατος (Γεροχρήστου και συν
2015, Yardimci & Katlubay 2017).
Ακτινοθεραπεία- skin electron beam (SEB). Χρησιµοποιείται δέσµη ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του
σώµατος εντοπισµένα ή ολόσωµα (total skin electron
beam, TSEB), όταν πρόκειται για εκτεταµένες βλάβες,
µε την κάθε συνεδρία να διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά και τον ασθενή να στέκεται σε µια περιστρεφόµενη
βάση (Parker & Bradley 2006, Sokolowska-Wojdylo et
al 2015, Bagherani & Smoller 2016). Ο στόχος είναι τα
ηλεκτρόνια να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα και
χρησιµοποιείται συνήθως όταν οι βλάβες είναι εκτεταµένες ή όταν το λέµφωµα δεν αντιµετωπίστηκε επιτυχώς
µε τις παραπάνω θεραπείες (Booher et al 2011). Πριν τη
συνεδρία πρέπει ο ασθενής να φορέσει προστατευτικά
στα µάτια και στα νύχια των άνω και κάτω άκρων, γιατί
διαφορετικά είναι πολύ πιθανόν να προκληθούν βλάβες.
Πιθανές επιπλοκές είναι η ερυθρότητα, η αλωπεκία, η
υπέρχρωση, οι ευρυαγγείες, οι επιµολύνσεις του δέρµατος, οι δευτερογενείς καρκίνοι του δέρµατος. Οι επιπλοκές αυτές αντιµετωπίζονται συµπτωµατικά µε τοπική
εφαρµογή µαλακτικών κρεµών, αλλά και προφυλακτικά
παρακολουθώντας τον ασθενή και διασφαλίζοντας τη συνέχεια του δέρµατος (Scarisbrick 2006, American Cancer
Society 2016, Yardimcci & Kutlubay 2017).
Χειρουργική εξαίρεση προτείνεται όταν πρόκειται για
εντοπισµένη νόσο που εκδηλώνεται µε µία ή λίγες βλάβες. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις, το λέµφωµα ξα-
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ναεµφανίζεται, χωρίς πολλές φορές να είναι σίγουρο αν
πρόκειται για υποτροπή ή νέα νόσο. Το βασικό νοσηλευτικό µέληµα είναι η περιποίηση του τραύµατος και η πρόληψη της επιµόλυνσης, αλλά και η επαγρύπνηση για νέες
βλάβες (Senff et al 2008, American Cancer Society 2016).
×ÑÒÈuÁÒÉË»ÕÅÐÁÅ½ÅÕ
Η εξωσω6ατική φωταφαίρεση ή λευκαφαίρεση
(Extracorporeal photopheresis, ECP) εφαρµόζεται συχνά στο σύνδροµο Sezary (SS) και µπορεί να συνδυάζεται και µε άλλες παρεµβάσεις (Willemze et al 2005,
Sokolowska-Wojdylo et al 2015). Πρόκειται για µια
στοχευµένη θεραπεία που περιλαµβάνει την αφαίρεση
αίµατος από τον ασθενή, το διαχωρισµό των λευκών αιµοσφαιρίων, την έκθεσή τους στο Methoxsalen και σε
µια προκαθορισµένη δόση UVA ακτινοβολίας και την
επιστροφή τους στον ασθενή, µε σκοπό την ενίσχυση της
ανοσολογικής απάντησης του οργανισµού (Marerro &
Price 2014, Zic 2015, Wilcox 2017; Yardimci & Kutlubay
2017). Είναι γενικά µια διαδικασία καλά ανεκτή, διαρκεί
λίγες ώρες (2-5) και δεν είναι απαραίτητο ο ασθενής να
νοσηλευτεί µετά τη συνεδρία. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της ECP ο νοσηλευτής φροντίζει να λαµβάνει σε
τακτά χρονικά διαστήµατα την αρτηριακή πίεση για να
αποκλειστεί το ενδεχόµενο της υπότασης, θερµοµέτρηση
για τυχόν πυρετό και έλεγχο του δέρµατος για να εντοπίσει έγκαιρα ερύθηµα ή κνησµό (Γεροχρήστου et al 2015).
Επίσης ενηµερώνει τον ασθενή ότι πρέπει να προστατεύεται από το φως τουλάχιστον για ένα εικοσιτετράωρο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος για έγκαυµα (American Cancer
Society 2016). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προτίµηση σε
περιφερική φλέβα έναντι του Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα, λόγω της αυξηµένης πιθανότητας επιµόλυνσης του
καθετήρα (Parker & Bradley 2006, Booher et al 2011).
Τα ρετινοειδή (π.χ bexarotene, δηλαδή Targretin),
που είναι παράγωγα της βιταµίνης Α, εκτός από τοπική
εφαρµογή, χρησιµοποιούνται και σαν συστηµατική από
του στόµατος θεραπεία, είτε σαν µονοθεραπεία, είτε σε
συνδυασµό µε άλλες παρεµβάσεις (Scarisbrick 2006,
Yard mc & Kutlubay 2017, Wilcox 2017). Η κυριότερη
µέριµνα του νοσηλευτή είναι ο έλεγχος της υπερλιπιδαιµίας και ο έλεγχος της λειτουργίας του θυροειδή, για
την αποφυγή υποθυροειδισµού. Οι περισσότεροι ασθενείς λαµβάνουν στατίνες για να διορθώσουν την υπερλιπιδαιµία και συµπληρωµατική θυρεοειδική ορµόνη
για την οµαλή λειτουργία του αδένα. Η µυελοκαταστολή
που µπορεί να προκληθεί είναι ήπια και δεν δηµιουργεί
πρόβληµα (Bagherani & Smoller 2016, Wilcox 2017).
Ακόµη αναφέρονται κεφαλαλγίες, αρθραλγίες, µυαλγίες, ξηροδερµία, κατακράτηση υγρών (Booher et al 2011,
American Cancer Society 2016). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας για
τον κίνδυνο τερατογένεσης σε περίπτωση εγκυµοσύνης
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(Booher et al 2011, Yard mc & Kutlubay 2017).
Οι ιντερφερόνες (IFNs), ιδιαίτερα η ΙNFa, χρησιµοποιείται σαν στοχευµένη θεραπεία µόνη της ή σε συνδυασµό (Willemze et al 2005, Scarisbrick, 2006, LLS, 2014,
Miyashiro & Sanches 2015). Χορηγείται µε υποδόρια
ένεση συνήθως τρείς φορές την εβδοµάδα ή µπορεί να
µειωθεί σε µία φορά την εβδοµάδα, ανάλογα µε τις παρενέργειες που παρουσιάζει ο ασθενής και τα αποτελέσµατα (Παπαδαυίδ et al 2010, Booher et al 2011, American
Cancer Society 2016). Οι παρενέργειες που πρέπει να
αναµένονται προσοµοιάζουν τα συµπτώµατα της γρίπης,
όπως είναι ρίγος, πυρετός, κόπωση, µυαλγίες. Προληπτικά χορηγείται στον ασθενή παρακεταµόλη µία ώρα πριν
τη χορήγηση ιντερφερόνης. Συστήνεται η χορήγηση της
ιντερφερόνης να γίνεται βράδυ ώστε να µειωθεί η αίσθηση των ανεπιθύµητων παρενεργειών λόγω ύπνου
(Παπαδαυίδ et al 2010, Wilcox 2017). Ο νοσηλευτής
όµως πρέπει να επαγρυπνεί και για πιο σηµαντικές παρενέργειες, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές
του ύπνου, η απώλεια βάρους, η υπέρταση, η δυσκολία
συγκέντρωσης, η περιφερική νευροπάθεια (Booher et al
2011, Marerro & Price 2014, American Cancer Society
2016).
Η ∆ενιλευκίνη (Denileukin deftitox, Ontak) είναι µια
πρωτεΐνη που οδηγεί στην απελευθέρωση µιας τοξίνης
που µε τη σειρά της προκαλεί το θάνατο του καρκινικού
κυττάρου (Παπαδαυίδ et al 2010, LLS 2014). Χορηγείται
µε ενδοφλέβια έγχυση και πρέπει µα προηγηθεί προετοιµασία από το νοσηλευτή µε στεροειδή, αντισταµινικά και
παρακεταµόλη για τη µείωση των ανεπιθύµητων ενεργειών. Αυτές µπορεί να είναι πυρετός, αλλεργική αντίδραση, υπόταση, οίδηµα (Parker & Bradley 2006, Booher
et al 2011, McCann et al 2012).
Το Vorinostat (Ζolinza) ανήκει στην κατηγορία αντινεοπλασµατικών παραγόντων που είναι γνωστοί ως αναστολείς της αποακυτυλάσης ιστόνης (HDAC) (LLS 2014,
Miyashiro & Sanches 2015, Wilcox 2017). Λαµβάνεται
από το στόµα και παρουσιάζει παρενέργειες όπως: γαστρεντερικές διαταραχές, απώλεια βάρους, κόπωση,
πονοκέφαλο, αλλοιώσεις γεύσης, αύξηση κρεατινίνης
αίµατος, οίδηµα κάτω άκρων, αφυδάτωση (Booher et al
2011, McCann & Story 2013, Bagherani & Smoller 2016).
Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται για αναιµία,
ουδετεροπενία ή θροµβοκυτταροπενία, αλλά και για ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καθώς και ηλεκτροκαρδιογραφικά για παράταση του διαστήµατος QT (Παπαδαυίδ et al
2010, Marerro & Price 2014, American Cancer Society
2016). Επίσης, ενθαρρύνεται να ενυδατώνεται µε δύο λίτρα υγρών καθηµερινά (Booher et al 2011).
Τα Μονοκλωνικά Αντισώµατα είναι οι πιο συνήθεις
βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία των λεµφωµάτων (Scarisbrick 2006; Marerro & Price 2014). Το
Alemtuzumab χορηγείται συχνά στα δερµατικά λεµ-

φώµατα, κυρίως µε υποδόρια ένεση για την αποφυγή
τοξικότητας σχετιζόµενης µε την έγχυση, αλλά και ενδοφλέβια αρκετές φορές την εβδοµάδα (American Cancer
Society 2016). Ο νοσηλευτής οφείλει να ενηµερώσει τον
ασθενή να είναι πολύ προσεκτικός λόγω της εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήµατος, να λαµβάνει όλα τα
απαραίτητα µέτρα για πρόληψη λοιµώξεων και να αποφεύγει την έκθεση σε πολυσύχναστους χώρους. Συχνά
µάλιστα χορηγείται και προφυλακτική αγωγή γι’ αυτόν
τον λόγο (LLS 2014, Wilcox 2017).
Ένα άλλο 5ονοκλωνικό αντίσω5α που χρησιµοποιείται είναι το Rituximab. Χορηγείται ενδοφλέβια µία φορά
την εβδοµάδα ή σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα σε
συνδυασµό µε άλλα φάρµακα ή όχι (Senff et al 2008). Ο
νοσηλευτής θα πρέπει να προλάβει και να αντιµετωπίσει
τυχόν ανεπιθύµητες ενέργειες όπως εξάνθηµα, πυρετό,
ρίγος, πονοκέφαλο, που εµφανίζονται κυρίως κατά την
πρώτη έγχυση (American Cancer Society 2016).
Το Brentuximab (Adcetris) εγχέεται ενδοφλέβια,
συνήθως, κάθε τρείς εβδοµάδες και ο νοσηλευτής θα
πρέπει να περιµένει γαστρεντερικές διαταραχές, κόπωση, πυρετό και περιφερική νευροπάθεια (Marerro &
Price 2014, American Cancer Society 2016, Yard mc &
Kutlubay 2017).
Η συστη5ατική χη5ειοθεραπεία τόσο από το στόµα,
όσο και ενδοφλέβια είναι φυσικά µια επιλογή για τα Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα. Γίνεται χορήγηση ενός
παράγοντα ή συνδυασµός διαφορετικών, όπως µεθοτρεξάτη, χλωραµβουκίλη, βινκριστίνη, ντοξορουµπικίνη, κυκλοφωσφαµίδη, ετοποσίδη µε γρήγορη απάντηση, µικρής
όµως διάρκειας (Senff et al 2008, Παπαδαυίδ et al 2010,
Wilcox 2017). Τα σχήµατα αυτά επαναλαµβάνονται αρκετές φορές σε κύκλους, συνήθως χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς, αλλά ορισµένες φορές χρειάζεται νοσοκοµειακή περίθαλψη (Marerro & Price 2014, American
Cancer Society 2016). Η χορήγηση χηµειοθεραπείας σχετίζεται τόσο µε προβλήµατα και επιπλοκές κατά την ώρα
της έγχυσης, όπως εξαγγείωση και αλλεργική αντίδραση,
όσο και µε απώτερα προβλήµατα που προκαλούνται από
την καταστολή του µυελού, όπως ουδετεροπενία, αναιµία, θροµβοκυτταροπενία. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να
έχει τις γνώσεις να τα αντιµετωπίσει και να διδάξει στον
ασθενή µέτρα προφύλαξης. (Pfreundschuh et al 2004,
Allart-Vorelli et al 2015, American Cancer Society 2016,
Shahrasbi et al 2017).
H Μετα5όσχευση Αι5οποιητικών Κυττάρων (Stem
Cell Transplantation) είναι µία λύση που επιλέγεται σε
πολύ προχωρηµένη ή επιθετική νόσο, όπου οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει (Willemze et al 2005, Booher
et al 2011, Miyashiro & Sanches 2015, Bagherani &
Smoller 2016). Η αυτόλογη µεταµόσχευση δε συστήνεται, γιατί, αν και έχει άµεσα αποτελέσµατα, αυτά είναι
πολύ µικρής διάρκειας και συνήθως υπάρχει υποτροΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 4
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πή της νόσου σε δύο µε τρεις µήνες (Scarisbrick 2006,
Παπαδαυίδ et al 2010). Η αλλογενής µεταµόσχευση έχει
καλύτερα αποτελέσµατα πιθανότατα λόγω της δράσης
του µοσχεύµατος κατά του λεµφώµατος (graft versus
lymphoma) (Scarisbrick 2006, Γεροχρήστου et al 2015,
Wilcox 2017). Βέβαια, τα έως σήµερα αποτελέσµατα στηρίζουν τη χρήση χαµηλής έντασης προπαρασκευαστικών
σχηµάτων (reduced intensity), ώστε να µειωθεί η τοξικότητα. (Παπαδαυίδ et al 2010, LLS 2014). Η µεταµόσχευση
αιµοποιητικών κυττάρων είναι µία παρέµβαση κατά την
οποία ο νοσηλευτής έρχεται αντιµέτωπος µε πολλά προβλήµατα και επιπλοκές, µεγαλύτερη πρόκληση, πάντως,
θεωρείται η πρόληψη και αντιµετώπιση των λοιµώξεων
και της Nόσου του Mοσχεύµατος κατά του Ξενιστή (Graft
Versus Host Disease-GVHD) (Rimkus 2009, Marerro &
Price 2014, Yard mc & Kutlubay 2017).
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ
∆ΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ
Βλέποντας τις διαφορετικές θεραπείες των δερµατικών λεµφωµάτων, παρατηρούµε ότι κάποια προβλήµατα
είναι επαναλαµβανόµενα, λόγω της ύπαρξης των συγκεκριµένων βλαβών και φυσικά λόγω των παρεµβάσεων.
Έτσι ο ρόλος του νοσηλευτή διαµορφώνεται αρχικά από
την ανάγκη για ανακούφιση και αναχαίτιση της εξέλιξης
της νόσου και δευτερευόντως για πρόληψη και αντιµετώπιση των παρενεργειών και επιπλοκών των θεραπειών.
Πιο συγκεκριµένα:
Η δερ$ατίτιδα, η οποία ξεκινάει από την ερυθρότητα,
την ξηροδερµία, τις αποφολιδώσεις, τον κνησµό και φτάνει µέχρι τη φλεγµονή του δέρµατος, µπορεί να είναι είτε
χαρακτηριστικό της νόσου, είτε παρενέργεια της θεραπείας. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να εντοπίσει το πρόβληµα
έγκαιρα και να παρακολουθεί την εξέλιξή του (Gemmill
2006). Αν προέρχεται από κάποια θεραπεία, θα πρέπει
να συζητήσει την ενδεχόµενη διακοπή της για λίγο και να
ασχοληθεί µε την ανακούφιση των ενοχλήσεων. Τα συµπτώµατα υποχωρούν µε τη χορήγηση τοπικών κορτικοστεροειδών και αντισταµινικών, για τη βελτίωση του αισθήµατος καύσου και του κνησµού. Για τον κνησµό, εάν
είναι πολύ επίµονος θα µπορούσε να χορηγηθεί γκαµπαπεντίνη και µιρταζαπίνη σε συνεννόηση µε τον κατάλληλο
γιατρό (Γεροχρήστου et al 2015). Επιπλέον η εφαρµογή
ψυχρών επιθεµάτων, µαλακτικών κρεµών, και πολτού
βρώµης είναι µέτρα που βελτιώνουν γενικότερα τα συµπτώµατα και µπορούν να εφαρµόζονται σε όλη τη διάρκεια της νόσου και ο ασθενής θα πρέπει να ενηµερωθεί
γι’ αυτά από το νοσηλευτή (Parker & Bradley 2006, Chase
et al 2015, McCann et al 2016).
Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα της νόσου είναι οι εξελκώσεις που µπορεί να δηµιουργηθούν και ο κίνδυνος
που προκύπτει από την κατάλυση του δερµατικού φραγµού και πολύ περισσότερο για ασθενείς που µπορεί να
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είναι ανοσοκατασταλµένοι. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να
φροντίσει να διατηρούνται άψογες συνθήκες υγιεινής,
τόσο στον θάλαµο και στα κλινοσκεπάσµατα, όσο και στην
ατοµική καθαριότητα του ασθενή και να του παρέχει κάθε
δυνατή βοήθεια, αν ο ίδιος δεν είναι σε θέση να φροντίσει
τον εαυτό του. Η χρήση ενός ήπιου τοπικού αντισηπτικού
προϊόντος, ίσως να είναι σκόπιµη, προκειµένου να αποφύγουµε τις επιµολύνσεις, ακόµη και η χρήση αντιβιοτικών, όταν κρίνεται απαραίτητη (Gemmill 2006, Chase et
al 2015, McCann et al 2016).
Ενδεχόµενη αλλεργική αντίδραση στην εφαρµογή
των τοπικών θεραπειών είναι δυνατόν να παρουσιαστεί
και γι’ αυτό η πρώτη εφαρµογή θα πρέπει να γίνεται από
το νοσηλευτή σε µια µικρή περιοχή. Σε περίπτωση που
παρουσιαστεί αλλεργική αντίδραση, θα πρέπει να χορηγηθούν αντισταµινικά και κορτικοειδή. Ακολούθως θα
πρέπει να ενηµερωθεί ο θεράπων γιατρός και να συζητηθεί ενδεχοµένως κάποια εναλλακτική θεραπεία (Ulrich
et al 1997, Chase et al 2015).
Φυσικά πολύ σηµαντικές είναι οι παρενέργειες της
χρήσης χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων, µε κυρίαρχες
αυτές που προέρχονται από την καταστροφή των υγειών
κυττάρων του αίµατος. Η αναιµία που επέρχεται µπορεί
να οδηγήσει σε εύκολη κόπωση και ταχυκαρδία. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να εξηγήσει στον ασθενή το λόγο
που του συµβαίνει αυτό και να τον καθησυχάσει ότι θα
λάβει υποστηρικτικά αυξητικούς παράγοντες ή µεταγγίσεις ερυθρών µέχρι να παρουσιάσει βελτίωση. Παράλληλα θα πρέπει να τον παροτρύνει να ξεκουράζεται να
παραµένει ήρεµος (Rummel 2015). Η θρο$βοκυτταροπενία είναι επίσης ένα σηµαντικό πρόβληµα που πρέπει
να αντιµετωπιστεί και ο ρόλος του νοσηλευτή, εκτός της
µετάγγισης αιµοπεταλίων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο,
είναι να ενηµερώσει τον ασθενή ότι θα πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικός και να αποφεύγει τραυµατισµούς,
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της αιµορραγίας (Ulrich et al
1997, Rummel 2015). Τέλος, η ουδετεροπενία είναι µία
κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς µπορεί να συνυπάρχουν και εξελκώσεις και άρα αυξηµένος κίνδυνος
επιµολύνσεων. Φυσικά η λήψη µέτρων για αποφυγή των
λοιµώξεων επιβάλλεται. Θα πρέπει δηλαδή, ο ασθενής να
ενηµερωθεί να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής,
να µη δέχεται επισκέψεις (Parker & Bradley 2006). Παρόλα αυτά είναι πιθανή κάποια γενικευµένη λοίµωξη, γι’
αυτό ο νοσηλευτής θα πρέπει να θερµοµετρεί τον ασθενή συχνά και να παρατηρεί για τυχόν ρίγος. Σ’ αυτήν την
περίπτωση έχει µεγάλη σηµασία η γρήγορη παρέµβαση
µε αντιπυρετικά και αντιβιοτικά και η χορήγηση αυξητικών παραγόντων για τα λευκά αιµοσφαίρια (LLS 2014,
Rummel 2015, American Cancer Society 2016).
Κατάσταση που σχετίζεται µε την ουδετεροπενία είναι
οι πιθανές $υκητιάσεις που µπορεί να εµφανιστούν στις
περιπτώσεις που η άµυνα του οργανισµού είναι χαµηλή.
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Ο νοσηλευτής θα πρέπει να έχει ενηµερώσει τον ασθενή για την πιθανότητα των µυκητιάσεων και τη σηµασία
της στοµατικής υγιεινής και να έχει χορηγήσει προφυλακτικά στοµατικό διάλυµα. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε
επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισµό των βλαβών και
για την περιγραφή συµπτωµάτων, όπως δυσκολία στην
κατάποση ή την οµιλία. Άµεσα θα πρέπει να χορηγηθεί
η κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή, αλλά και παυσίπονα,
καθώς είναι µια κατάσταση που συνοδεύεται από πολύ
πόνο. Η συνδροµή ενός διαιτολόγου, ίσως χρειαστεί για
τη διαµόρφωση της δίαιτας του ασθενή (Rummel 2015).
Άλλα προβλήµατα από τη χορήγηση χηµειοθεραπείας
είναι η τάση για ε)ετό και η ναυτία. Βέβαια ο νοσηλευτής
θα πρέπει να χορηγεί προφυλακτικά αντιεµετικά φάρµακα καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας και θα πρέπει να
συµπεριλάβει στη δίαιτά του ασθενή τροφές που δεν είναι
ερεθιστικές για το στοµάχι. Σ’ αυτήν την προσπάθεια ίσως
χρειαστεί τη συµβουλή ενός διατροφολόγου (Lemone &
Burke 2006). Αν, παρόλη την προληπτική αυτή προσπάθεια, ο ασθενής παρουσιάσει ναυτία, θα πρέπει το νοσηλευτικό προσωπικό να δοκιµάσει έναν άλλο συνδυασµό
αντιεµετικών, µέχρι να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα (LLS
2014, Rummel 2015).
Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση χορήγησης χηµειοθεραπείας, έτσι και στην θεραπεία του δερµατικού
λεµφώµατος ο νοσηλευτής θα πρέπει να προλάβει τυχόν
εξαγγείωση. Αυτό περιλαµβάνει τη σωστή επιλογή του
σηµείου καθετηριασµού και έναν εύκαµπτο καθετήρα,
καθώς και τον προσεκτικό έλεγχο για την καλή κατάσταση και λειτουργικότητα της φλέβας (Jackson-Rose et al
2018). Καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης του φαρµάκου,
θα πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα του αγγείου και
φυσικά ο νοσηλευτής θα πρέπει να γνωρίζει πόσο ερεθιστικό είναι το φάρµακο που χορηγεί και να έχει ενηµερώσει τον ασθενή για τα συµπτώµατα που θα τον ανησυχήσουν (Kreidieh et al 2016). Αν παρόλα αυτά σηµειωθεί
πόνος, ερυθρότητα, αίσθηµα καύσου ή τοπικό οίδηµα, θα
πρέπει να σταµατήσει η χορήγηση του χηµειοθεραπευτικού και ανάλογα µε τη δραστική ουσία να χορηγηθεί ή όχι
αντίδοτο. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να γίνεται πρώτα αναρρόφηση του φαρµάκου και έπειτα να αφαιρείται
ο φλεβοκαθετήρας (Fidalgo et al 2012, West Midlands
Expert Advisory Group for Chemotherapy 2017).
Εφόσον η Μεταµόσχευση Αιµοποιητικών Κυττάρων
είναι θεραπευτική επιλογή, ο νοσηλευτής της Μονάδας
Μεταµόσχευσης οφείλει να γνωρίζει τη Νόσο του Μοσχεύ)ατος Κατά του Ξενιστή (Graft Versus Host DiseaseGVHD) στις τρεις βασικές µορφές της (δέρµατος, ήπατος
και γαστρεντερικού σωλήνα) και να µπορεί έγκαιρα να
αναγνωρίσει σηµεία έναρξης GVHD, όπως εξάνθηµα,
έλκη, ερυθρότητα στο δέρµα και τους οφθαλµούς, ξηροστοµία, διαρροϊκές κενώσεις (Barton-Burton et al 2008,
Rimkus 2009, Neumann 2017). Οι παρεµβάσεις αφορούν

κυρίως την τοπική περιποίηση των δερµατικών βλαβών,
την αλλαγή του διαιτολογίου και την ενυδάτωση, καθώς επίσης και τη διαχείριση τυχόν παρενεργειών από
τα στεροειδή (νευροπάθεια, νεφρική δυσλειτουργία), τη
Methotraxate και την ανοσοκαταστολή, που είναι η βασική προφύλαξη και θεραπεία του GVHD (Lindsey 2010,
Araujo et al 2015, Neumann 2017).
Επίσης δε θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφερθούµε στο συναισθηµατικό κοµµάτι, το οποίο είναι πολύ
βασικό, καθώς πρόκειται για έναν χρόνιο πάσχοντα, µε
µια µορφή καρκίνου και µάλιστα ενός καρκίνου ο οποίος είναι εµφανής στο σώµα του και αλλάζει την εικόνα
του εαυτού του (Gemmill 2006). Ο ασθενής µε δερµατικό λέµφωµα νιώθει συναισθη)ατική ανασφάλεια για την
εξέλιξη της νόσου, αλλά και για τις αλλαγές που καλείται
να κάνει στην καθηµερινότητά του και αφορούν στην εργασία του, στη συναναστροφή του µε τους γύρω του και
στην ανταπόκρισή του στη θεραπεία. Όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής αυτών των ατόµων, τόσο στο λειτουργικό, όσο και στο συναισθηµατικό κοµµάτι (Lemone
& Burke 2006, Sampogna et al 2008, Selman et al 2015,
Lucas & Ciccolini 2017). Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι να
τον βοηθήσει να αναγνωρίσει τους παράγοντες που του
προκαλούν άγχος, να τον ενθαρρύνει να εκφράσει τα
συναισθήµατα και τις ανησυχίες του και να τον στηρίξει
εξηγώντας του την πορεία της νόσου του και το θεραπευτικό πλάνο. Επίσης, θα πρέπει να του συστήσει να
ξεκουράζεται επαρκώς και να ασχολείται µε δραστηριότητες που δεν τον κουράζουν και τον ευχαριστούν. Σ’ αυτήν την προσπάθεια θα είναι χρήσιµη η συµµετοχή ενός
ψυχολόγου στη θεραπευτική οµάδα, αλλά και η σύσταση
στον ασθενή να έρθει σε επαφή µε σχετικούς συλλόγους
(Parker & Bradley 2006, Rummel 2015, McCann et al
2016).
Τέλος, ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα των
ασθενών µε δερµατικά λεµφώµατα είναι το έλλει)α γνώσεων που έχουν, όπως είναι αναµενόµενο, καθώς πρόκειται για µία νόσο µε ποικίλη συµπτωµατολογία, πράγµα
που κάνει τη διαχείρισή της από τους πάσχοντες πολύ
δύσκολη (McCann 2007, Lucas & Ciccolini 2017). Εδώ
έρχεται ο νοσηλευτής να καλύψει αυτό το κενό από τη
στιγµή της διάγνωσης και σε όλη τη διάρκεια της νόσου.
Θα πρέπει, είτε ως nurse navigator, είτε ως απλό µέλος
της οµάδας να κατευθύνει τον ασθενή στην κατάλληλη
δοµή υγείας και να τον φέρει σε επαφή µε τους γιατρούς
που θα αναλάβουν τη φροντίδα του (Rummel 2015). Στη
συνέχεια, στη διάρκεια της θεραπείας του, θα πρέπει να
τον ενηµερώσει για τους στόχους και τις προσδοκίες
της θεραπείας, να τον εκπαιδεύσει στη σωστή λήψη της
αγωγής του, καθώς και για ενδεχόµενες επιπλοκές, που
πρέπει να περιµένει. Πολλές φορές προκύπτουν προβλήµατα κατανόησης και επικοινωνίας, που θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν µε εξατοµικευµένο κάθε φορά τρόπο. Ο
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ασθενής θα πρέπει να κατανοήσει το σηµαντικό ρόλο που
έχει ο ίδιος στη θεραπεία του (Lucas & Ciccolini 2016,
McCann et al 2016). Ακόµη και µετά το τέλος των θεραπευτικών παρεµβάσεων, θα πρέπει ο νοσηλευτής να
ενηµερώσει τον ασθενή ότι κάποιες παρενέργειες ίσως
υπάρχουν για ένα διάστηµα ακόµη και ότι ενδεχοµένως
η υγεία του να µην είναι στην πρότερη της κατάσταση.
Τέλος, είναι σηµαντικό να γνωρίζει ο ασθενής το πλάνο
παρακολούθησης που προβλέπεται, και να δεσµευτεί σ’
αυτό, ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος και να αντιµετωπίζονται τυχόν προβλήµατα (Rummel 2015).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως είναι φανερό, τα Πρωτοπαθή ∆ερµατικά Λεµφώµατα είναι µια σύνθετη οµάδα νοσηµάτων µε τις δυσκολίες να ξεκινούν ακόµη από την έγκαιρη διάγνωση.
Ιδιαίτερα µάλιστα αν αναλογιστεί κανείς ότι η νοσηλευτική βιβλιογραφία γι’ αυτά τα νοσήµατα είναι σχετικά
περιορισµένη, εκτιµάται ότι η παραπάνω ανασκόπηση
θα µπορούσε να αποτελέσει έναν ολοκληρωµένο οδηγό
για τους νοσηλευτές που καλούνται να τα διαχειριστούν.
Επιπλέον, διαφαίνεται η ανάγκη για την παρουσίαση µελετών περίπτωσης που θα µπορούσαν να ακολουθήσουν
και να συµπληρώσουν την ανασκόπηση, δίνοντας την ευκαιρία να δει κανείς την πορεία αυτών των περιστατικών,
να εντοπίσει σωστές πρακτικές και λάθη και να ενισχύσει
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την κλινική πράξη.
Στη διεθνή βιβλιογραφία πολλές φορές συναντώνται
όροι όπως δερµατολογικός νοσηλευτής, ογκολογικός νοσηλευτής, νοσηλευτής navigator. Είναι αλήθεια ότι στην
Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτές οι εξειδικεύσεις, πράγµα
που κάνει τη διαχείριση αυτών των ασθενών ακόµη µεγαλύτερη πρόκληση. Αν αναλογιστεί δε κανείς το σύστηµα υγείας της χώρας µας, τις υγειονοµικές ανισότητες του
πληθυσµού και την πολυπλοκότητα της νόσου, ο ρόλος
του nurse navigator αναδεικνύεται εξαιρετικά σηµαντικός, τόσο για την ολιστική προσέγγιση που µπορεί να
προσφέρει, όσο και για την επίλυση πολλών προβληµάτων όλων των εµπλεκοµένων και θα µπορούσε ενδεχοµένως να υιοθετηθεί από ένα οργανωµένο κέντρο.
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ΑΜ: Μελέτη βιβλιογραφίας, συγγραφή εργασίας, γενική
επιµέλεια
ΤΑ: Συντονισµός έργου, µελέτη βιβλιογραφίας, συγγραφή
εργασίας, έλεγχος βιβλιογραφίας, γενική επιµέλεια
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The nurse’s role in the care of primary
cutaneous lymphomas
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"#453"$5
Primary Cutaneous Lymphomas are a group of lymphomas that show complexity in diagnosis, clinical
presentation and treatment. The aim of this review paper is to present the nurse’s role in the care of
Primary Cutaneous Lymphomas, both as member of a multidisciplinary team, as well as an independent
healthcare professional in the diagnosis, treatment, support of patients’ and in the management of the
adverse complications. A review of the publications in Greek medical journals, nursing books, electronic
databases of scientific societies and in pubmed and google scholar database, for the period from 2004 to
2018. From the papers found 53 were used. The nursing role is crucial, both in the initial diagnosis of the
disease, as well as in the progress and treatment. The nurse’s role as a member of the multiprofessional
team is emphafized, especially as nurse navigator. At the same time, the potential problems during
treatment and the nursing interventions are presented. In conclusion, it is stated that a nurse can help
solve many problems related to the understanding of symptoms and the course of the disease, but also
be a supportive person for the patient and his/her caregiver. At the same time, the nurse is presented as
a useful guide with the complexity of healthcare system.
Key Words: Nurse, quality of life, Primary Cutaneous Lymphoma, treatment
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