Chemioterapia. Napromienianie na obszar głowy i szyi. Przeszczepienie
macierzystych komórek krwiotwórczych.
Nadzieja.

Nadzieja, ale i powikłania. Jak im zapobiegać? Jak je zwalczać?
Pragniemy, by w tym miniprzewodniku Czytelnicy znaleźli niezbędną
wiedzę o leczeniu wspomagającym – które wreszcie traktuje się jako
niezbędny element leczenia onkologicznego, pomagający osobie chorej
zakończyć to leczenie i wpływający korzystnie na jakość jej życia.
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Zalecenia będące podstawą tego miniprzewodnika sformułowała Polska
Grupa Specjalistów ds. Profilaktyki i Leczenia Powikłań w Jamie Ustnej.
W jej skład wchodzą:
dr n. med. Dorota Kiprian
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
dr n. med. Aleksandra Kapała
Przewodnicząca Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa
Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
dr n. med. Jerzy Skoczylas
Podkarpackie Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
dr n. med. Jan Gawełko
Podkarpackie Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
dr n. med. Beata Petkowicz
Zakład Medycyny Jamy Ustnej, I Wydział Lekarski
z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Stanisław Starościak
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
dr n. med. Piotr Boguradzki
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
lek. stom. Anna Grzegorczyk-Jaźwińska
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
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dr n. med. Dariusz Rolski
Katedra Protetyki Stomatologicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
lek. stom. Robert Nieborak
Katedra Protetyki Stomatologicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
dr n. med. Paweł Zawadzki
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Tomasz Dierżanowski
Pracownia Medycyny Paliatywnej, Katedra Onkologii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
dr n. med. Anna Waśko-Grabowska
Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny
lek. stom. Anika Bojczuk
Katedra Protetyki Stomatologicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Pracownia Medycyny Paliatywnej, Katedra Onkologii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
dr n. med. Grzegorz Charliński
Oddział Hematologii,
Specjalistyczny Szpital Miejski
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Im skuteczniejsze jest leczenie onkologiczne, tym większe znaczenie
ma leczenie wspomagające. W zmaganiach z powikłaniami onkoterapii
sukces zależy od bliskiej współpracy specjalistów z zakresu różnych
dziedzin medycyny.
POLSKA GRUPA SPECJALISTÓW
ds. PROFILAKTYKI I LECZENIA POWIKŁAŃ W JAMIE USTNEJ,
skupia ekspertów z:
radioterapii onkologicznej,
onkologii klinicznej,
medycyny paliatywnej,
hematologii,
periodontologii,
chirurgii szczękowej,
protetyki stomatologicznej,
żywienia klinicznego.
Opracowaliśmy rekomendacje dotyczące postępowania w profilaktyce
i zwalczaniu powikłań w jamie ustnej po chemioterapii i napromienianiu
na obszar głowy i szyi oraz po przeszczepieniu macierzystych komórek
krwiotwórczych u osób dorosłych.
Zalecenia te kierujemy do chorych i ich rodzin. Pragniemy, by w tym
miniprzewodniku Czytelnicy znaleźli niezbędną wiedzę o leczeniu
wspomagającym – które wreszcie traktuje się jako niezbędny element
leczenia onkologicznego, pomagający osobie chorej zakończyć to
leczenie i wpływający korzystnie na jakość jej życia.
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POWIKŁANIA W JAMIE USTNEJ ZWIĄZANE
Z LECZENIEM ONKOLOGICZNYM

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej – a także błony śluzowej całego przewodu
pokarmowego – zalicza się do najczęściej występujących działań niepożądanych leczenia
przeciwnowotworowego. Pojawia się ono zarówno po napromienianiu, jak i po leczeniu
ogólnoustrojowym, czyli chemioterapii, przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych i leczeniu ukierunkowanym molekularnie. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej związane z radioterapią obejmuje jedynie obszar poddany napromienianiu, natomiast zapalenie
po chemioterapii dotyczy błony śluzowej w całym przewodzie pokarmowym.
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej może mieć różne nasilenie. Najsłabsze objawia się
zaczerwienieniem (ryc. 1). W trakcie dalszego napromieniania zmiany zapalne się nasilają
i pojawiają się tak zwane zmiany włóknikowe (ryc. 2). Może również wystąpić obrzęk błony
śluzowej. Ponadto u niektórych chorych pojawia się owrzodzenie, sięgające głębiej – warstwy
podśluzowej.
Przy radioterapii zostaje zniszczona bariera śluzówkowa. Dlatego też rozwijają się zmiany
grzybicze i dochodzi do tak zwanych nadkażeń bakteryjnych; oznacza to, że do występującego już zakażenia dołącza następne, wywołane innym czynnikiem (ryc. 3–5).

Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 5
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Od stopnia uszkodzenia błony śluzowej zależy nasilenie dolegliwości bólowych. W wielu
przypadkach uniemożliwiają one przyjmowanie pokarmów stałych i płynnych. Za tym idzie
ryzyko niedożywienia. Wówczas musi zostać założona sonda dożołądkowa lub wykonana
przetoka do odżywiania – przezskórna gastrostomia endoskopowa (ang. percutaneous
endoscopic gastrostomy, PEG).

Zapalenie błony śluzowej w odczuciu chorych

38% chorych leczonych napromienianiem z powodu
nowotworów głowy i szyi oraz
42% pacjentów, którzy poddani byli chemioterapii
w dużych dawkach przed przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych

odczuwa zapalenie błony
śluzowej jako najbardziej
dokuczliwe powikłanie leczenia przeciwnowotworowego.

Odsetki te są znacząco większe niż dla drugiego w kolejności powikłania,
czyli nudności i wymiotów.
Coraz większa liczba badań dowodzi, że stopień nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy
ustnej wiąże się statystycznie z ogólną śmiertelnością oraz przeżyciem wolnym od wznowy.
Zniszczenie bariery śluzówkowej u pacjentów, którzy ze względu na neutropenię są szczególnie podatni na infekcje, zwiększa ryzyko zakażenia bakteryjnego i posocznicy, a także
inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Między innymi z tego powodu nasilone zapalenie błony
śluzowej jamy ustnej coraz częściej postrzega się jako powikłanie, które uniemożliwia optymalną terapię przeciwnowotworową. Wymusza bowiem przerwy w radioterapii, ograniczenie
dawek cytostatyków i odroczenie kolejnych cykli chemioterapii – niekorzystnie wpływając
na wyniki leczenia.

Kserostomia
Kserostomia to suchość błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Powikłanie to wiąże się z dysfunkcją ślinianek, wywołaną napromienianiem narządów głowy i szyi lub
leczeniem ogólnoustrojowym cytostatykami (czyli lekami, które uśmiercają komórki –
w szczególności nowotworowe – lub hamują ich rozwój i podziały). Zaburzenia wydzielania
śliny dodatkowo utrudniają połykanie, jak również nasilają ogólny dyskomfort odczuwany
przez pacjenta przy zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej. Ponadto kserostomia zwiększa
ryzyko zmian próchniczych, ze względu na brak tak zwanego buforowania odczynu kwaśnego, wpływającego niekorzystnie na zębinę i procesy remineralizacji.
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Zaburzenia smaku
Zaburzenia smaku występują dlatego, że stan zapalny obejmuje kubki smakowe.
Powikłanie to dotyka chorych leczonych zarówno napromienianiem, jak i chemioterapią,
przy czym jest bardziej nasilone u pacjentów, u których radioterapia obejmuje okolicę jamy
ustnej. Zaburzenia częściej dotyczą smaków gorzkich i kwaśnych, a rzadziej słodkich
i słonych. Ustępują zazwyczaj w czasie 4–6 miesięcy od zakończenia leczenia.

Problemy z uzębieniem
Choroba próchnicowa. Co ją wywołuje? Zarówno czynniki pośrednie: zmiana
środowiska jamy ustnej spowodowana między innymi przez spadek wydzielania śliny oraz
wymioty w trakcie chemioterapii, jak i czynniki bezpośrednie: działanie leków oraz promieni
jonizujących. Promieniowanie jonizujące powoduje zmiany zwyrodnieniowe w miazdze
zęba, upośledzając jej funkcję, i wtórne zmiany strukturalne w zębinie (ryc. 6). Szkliwo staje
się kruche i bardziej podatne na czynniki wywołujące próchnicę,
powstają ubytki szkliwa. U pacjentów po radioterapii obserwuje się tak zwaną próchnicę popromienną, o ostrym
przebiegu.
Szkliwo
Zębina
Miazga

Ryc. 6

Zapalenie dziąseł i przyzębia. Powoduje ból, obrzęk i krwawienie, a w dalszym przebiegu rozchwianie zęba i obnażenie korzenia.
Zapalenie kości żuchwy i szczęki. Może do niego dojść, ale obecnie ryzyko wystąpienia
tego powikłania zdecydowanie spadło – za sprawą nowoczesnych technik napromieniania,
takich jak modulacja intensywności dawki napromieniania (intensity-modulated radiation
therapy, IMRT), dzięki którym jesteśmy w stanie oszczędzić żuchwę.
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Popromienna martwica kości (osteoradionekroza). Wynika z hipowaskularyzacji, czyli zmniejszenia liczby naczyń krwionośnych, z hipoksji, czyli niedoboru tlenu, i ze zmniejszenia liczby
żywych komórek w tkance. Obejmuje najczęściej gałęzie i kąty żuchwy (ryc. 7).
Wyrostek kłykciowy

Wyrostek dziobasty

Wcięcie żuchwy
Gałąź żuchwy

Otwór bródkowy

Kąt żuchwy

Ryc. 7

Do wystąpienia martwicy dochodzi zazwyczaj w czasie od kilku miesięcy do 5 lat po zakończeniu radioterapii. W około 1/3 przypadków pojawia się samoistnie, ale jej częstość znacznie zwiększają urazy jatrogenne, czyli będące następstwem leczenia. Taki wpływ wywierają
przede wszystkim zabiegi stomatologiczne przeprowadzane zbyt wcześnie po napromienianiu. Obecnie dzięki nowoczesnym technikom napromieniania (IMRT), pozwalającym
oszczędzić żuchwę, ryzyko wystąpienia martwicy wyraźnie się zmniejszyło.
Opisane powyżej działania niepożądane leczenia występują zawsze. Ich nasilenie
zależy nie tylko od samej terapii i predyspozycji indywidualnych chorego. Należy
mocno podkreślić, że osoba chora wpływa na przebieg leczenia i nasilenie działań
niepożądanych – poprzez odpowiedni sposób życia i stosowanie się do zaleceń
lekarskich.
Odpowiednia edukacja z zakresu powikłań po leczeniu onkologicznym, skierowana do chorych i ich rodzin, odgrywa wielką rolę. Pomaga zrozumieć, jak dużo w trakcie całego leczenia
zależy od samych chorych, jak wiele mogą zrobić w celu zmniejszenia istniejących powikłań.
Współpraca pomiędzy pacjentem i prowadzącym go lekarzem ma istotny wpływ na końcowy
efekt leczenia.
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POSTĘPOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM
LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
Wszyscy chorzy, których zakwalifikowano do radioterapii obejmującej okolicę
głowy i szyi lub do chemoterapii oraz przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych, przed rozpoczęciem leczenia powinni zostać skierowani na konsultację stomatologiczną. Co jest wskazane w ramach przygotowania stomatologicznego?
• Wykonanie zdjęcia panoramicznego jamy ustnej
(ortopantomoramu), obrazującego
nieprawidłowości kostne w obrębie
szczęki i żuchwy (ryc. 8).

Ryc. 8

• Sanacja jamy ustnej, czyli wyleczenie wszystkich zębów wymagających naprawy. Obejmuje leczenie zachowawcze, leczenie periodontologiczne, usunięcie
złogów nazębnych (skaling), a także ekstrakcję wymagających tego zębów i usunięcie korzeni. Konieczne jest zszycie rany po ekstrakcji.
• U chorych przed przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych –
usunięcie wszystkich nieprawidłowo położonych trzecich zębów trzonowych
(bezwzględnie konieczne!).
• U chorych przed przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych –
usunięcie wszystkich zębów leczonych endodontycznie.
• U chorych z głębokimi ubytkami próchnicowymi należy rozważyć leczenie endodontyczne lub ekstrakcję zęba.
• U chorych zakwalifikowanych do zabiegów w okolicy zatoki szczękowej i wyrostka
zębodołowego szczęki wraz z podniebieniem twardym jest konieczna konsultacja w celu przygotowania protezy natychmiastowej.
• U chorych zakwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych szczególny nacisk
należy położyć na leczenie zachowawcze w celu zachowania zębów do dalszego leczenia protetycznego – szczególnie w żuchwie.
• Konieczne jest zaprzestanie leczenia ortodontycznego i czasowe usunięcie
stałych aparatów ortodontycznych.
POSTĘPOWA NIE PR ZED ROZPOCZĘCIEM L ECZENI A ONKOLOGICZNEGO
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POSTĘPOWANIE W TRAKCIE LECZENIA
ONKOLOGICZNEGO

Zalecenia ogólne
W trakcie leczenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu
oraz palenia produktów tytoniowych. Nie ma od niego wyjątków!

Podstawowa higiena jamy ustnej
Podkreślmy: ścisła higiena jamy ustnej stanowi istotny element leczenia przeciwnowotworowego. Należy ją zachowywać, aby ograniczyć wpływ flory jamy ustnej i zmniejszyć liczbę zakażeń tkanek miękkich. Grożą one bowiem powikłaniami ogólnoustrojowymi.
Ścisła higiena jamy ustnej ma także zasadnicze znaczenie w zapobieganiu powikłaniom
zębowym terapii przeciwnowotworowej, takim jak próchnica i zapalenie dziąseł.
Konieczna jest zatem właściwa edukacja pacjentów w zakresie zachowania higieny jamy
ustnej. Podstawowe zalecenia obejmują:
• Szczotkowanie zębów 3 razy dziennie bardzo miękką szczoteczką z włosia
nylonowego. Szczoteczka powinna być regularnie wymieniana. Wskazane jest
także używanie nici dentystycznych. Chorzy, u których radioterapia obejmuje
okolicę głowy i szyi, powinni zaprzestać używania nici, gdy tylko pojawią się
pierwsze dolegliwości bólowe lub uczucie drażnienia przyzębia przez nici.
• Regularne płukanie jamy ustnej 5 razy dziennie obojętnymi płynami, np.
solą fizjologiczną lub roztworem sody oczyszczonej (jedną łyżeczkę rozpuszcza
się w pół szklanki przegotowanej wody). Należy unikać gotowych płukanek do
jamy ustnej na bazie alkoholu.
• Płukanie jamy ustnej płynami o działaniu przeciwzapalnym i buforującym,
dostępnymi w aptece, takimi jaki:
–– benzydamina – stosowana miejscowo do płukania jamy ustnej 4 razy dziennie.
Benzydamina jest substancją o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym,
znieczulającym miejscowo i antyseptycznym. Preparaty benzydaminy powinno
się stosować od pierwszego dnia napromieniania;
–– przesycony roztwór jonów wapniowych i fosforanowych (Caphosol®) – stosowany miejscowo do płukania jamy ustnej 4–6 razy dziennie. Preparat rekomendują międzynarodowe organizacje zajmujące się profilaktyką i terapią powikłań
po leczeniu onkologicznym: Multinational Association of Supportive Care in Cancer
(MASCC) i Union for International Cancer Control (UOIKK).
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• Czyszczenie wodą z mydłem i dokładne płu
kanie ruchomych uzupełnień protetycznych po każdym posiłku. Podczas przerwy
nocnej należy je przechowywać w suchym per
forowanym pojemniku.
• Fluoryzację zębów raz w tygodniu. Należy na
powierzchnię zębów nanieść np. żel do fluoryzacji Elmex.
• Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej.
Do tego celu nadają się:
–– siemię lniane z kwiatem malwy – do płukania jamy ustnej,
–– mieszanka laryngologiczna – do płukania jamy ustnej,
–– oleje (oliwa z oliwek, olej lniany) – łagodzące pieczenie błon śluzowych.

Stosowanie leków rozrzedzających wydzielinę
Chory może sięgnąć po takie leki, jak:
• ACC w dawce dobowej 200 mg, zwiększającej się do 600 mg;
• Flegamina – stosuje się 2 razy dziennie (do godziny 18) jedną łyżkę stołową
lub tabletkę;
• Mucosolvan – stosuje się 2 razy dziennie (do godziny 18) jedną łyżkę stołową
lub tabletkę.
Szczegółowe zalecenia medyczne, w tym zalecenia dotyczące stosowania pozostałych
leków, zostaną sformułowane podczas badań kontrolnych i wizyt u lekarza prowadzącego.
Zależeć będą od zmian, które wystąpią na błonie śluzowej jamy ustnej.

Zalecenia dietetyczne
W trakcie napromieniania i chemioterapii fundamentalną rolę odgrywa odpowiednie odżywianie. Właściwą dietę traktuje się obecnie jak dodatkowe leczenie – dlatego
też ostatnio mówimy o leczeniu dietą. Co da stosowanie się do poniższych zaleceń dietetycznych? Pomoże zakończyć leczenie onkologiczne bez wymuszonych przerw oraz uniknąć nasilonych działań niepożądanych, wczesnych i późnych. To przekłada się na poprawę
komfortu życia chorych.
W trakcie leczenia onkologicznego zaleca się unikanie niektórych pokarmów.
• Chory powinien zrezygnować z potraw pikantnych, kwaśnych i gorących.
Dotyczy to też owoców i soków owocowych, ponieważ oddziałują drażniąco na
błonę śluzową.

POSTĘPOWA NIE W TR A KCIE L ECZENI A ONKOLOGICZNEGO

Kiprian Ocal.indd 11

11

6/22/16 9:04 PM

• Twarde i szorstkie pokarmy bezpośrednio uszkadzają błonę śluzową. W niektórych wypadkach może być wskazane spożywanie pokarmów drobno pokrojonych lub papkowatych.
•Z
 e względu na zwiększone ryzyko próchnicy chory powinien
unikać pokarmów zawierających cukry proste, w tym
słodzonych napojów i soków, a przynajmniej ograniczyć ich
spożywanie do czasu posiłków. Należy wyeliminować z diety
napoje gazowane, gdyż utrudniają buforowanie kwaśnego
pH w jamie ustnej w szczególności przy zaburzeniach wydzielania śliny.

– Chory musi ograniczyć picie napojów zawierających kofeinę.
Substancja ta nasila zaburzenia wydzielania śliny.
Chorzy powinni kierować się w swoim odżywianiu poniższym zasadami.
• Porcje należy jeść małe, a często. Wskazana temperatura: pokojowa. Objętość
jednego posiłku powinna odpowiadać objętości szklanki. Należy w ten sposób
posilać się 6–8 razy na dobę.
• Dieta musi być wysokobiałkowa. To bardzo ważne!
Białka dostarczają: jaja kurze i przepiórcze oraz wszystkie chude gatunki mięsa
(zarówno białego, jak i czerwonego). Jeśli chude gatunki mięsa są „za suche”,
można zwiększyć ich wilgotność poprzez dodatek olejów, śmietanki, galaretki,
sosu itp.
Mięso powinno zostać zmielone lub ugotowane na miękko. Wykluczamy mięso
smażone, panierowane i z grilla.
–– Dużą wartość mają galarety na żelatynie wieprzowej z mięs, jaj i ryb. Warto zjeść
raz w tygodniu porcję (100–150 g) wątróbki uduszonej na miękko z cebulą (nie
smażonej!).

12
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Jeśli chodzi o ryby, unikamy podanych w occie, bo nasila on dolegliwości. Ryby
wędzone również mogą zwiększyć pieczenie i ból. Zalecane są zarówno tłuste,
jak i chude gatunki. Przyrządzając rybę, należy dokładnie usunąć ości. Szczególnie poleca się gotowanie na parze z delikatnymi ziołami lub pieczone w folii.
Jeśli ryba jest za sucha, należy dodać oliwy z oliwek lub masła.
–– Konsystencja ma duże znaczenie. Polecamy potrawy zmiksowane, drobno
krojone lub roztarte, mus, przecier, zupę krem, puree, galaretkę, miękki twarożek, pastę kanapkową itp.

• Posiłki muszą być miękkie, każdy kęs należy popijać lub
lekko namaczać w płynie.
–– Konieczne jest picie niesłodzonych płynów w należytej
ilości: 6–8 szklanek dziennie. Nadają się: woda mineralna,
czarna herbata, a także napary z kwiatu lipy, nagietka i melisy cytrynowej.

• Soki i inne przetwory owocowe z uwagi na zawartość
kwasów owocowych mogą podrażniać śluzówkę i powodować ból napromienianych zmian. To bardzo ważne!
Tolerancja takich produktów jest zazwyczaj znacząco zmniejszona!
Względnie dobrze tolerowane są soki i produkty z marchwi, buraka i warzyw
korzeniowych (z wyjątkiem pomidorów!), a także z banana, arbuza i melona.
Część pacjentów dobrze toleruje słodkie odmiany gruszki (szczególnie owoce
gotowane lub pieczone) – można je więc ostrożnie wypróbować.
POSTĘPOWA NIE W TR A KCIE L ECZENI A ONKOLOGICZNEGO
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• Do czasu odzyskania prawidłowej masy ciała należy spożywać pełnotłuste
wyroby mleczne: mleko krowie o zawartości tłuszczu 3,2–3,8%, twaróg tłusty
lub śmietankowy, serki homogenizowane pełnotłuste naturalne bez dodatków
smakowych, jogurty pełnotłuste 4–10% (tylko naturalne!), śmietankę słodką 12–30%
oraz sery miękkie typu feta, mascarpone i ricotta.
Miękkie sery żółte tolerowane są różnie z uwagi na wysoką zawartość soli; należy ich unikać, jeśli nasilają dolegliwości. Z serów pleśniowych i topionych trzeba zrezygnować.
Warto wykorzystać mleko tłuste w proszku jako dodatek do zup
i deserów. Zamiast mleka krowiego lub koziego nadaje się do stosowania mleko roślinne: owsiane, ryżowe, sojowe, migdałowe bądź
kokosowe. Można też wypróbować przetwory z mleka roślinnego,
np. jogurty, serki i budynie.
• Należy ograniczyć ilość cukrów prostych – zrezygnować z cukru białego,
brązowego i trzcinowego. Można używać miodu, cukru brzozowego lub stewii.
Ze słodyczy dopuszczalne są: czekolada gorzka o zawartości kakao co najmniej
70%, domowe galaretki, kisiele, budynie i mus z banana.
• Z tłuszczów polecamy: masło i miękkie margaryny, olej rzepakowy, oliwę z oliwek, olej lniany, olej z zarodków pszennych, olej i mleko kokosowe oraz miękkie
awokado. Warto pamiętać, że maczanie w oliwie kęsa pokarmu (np. kawałka
pieczywa) ułatwia połykanie.
 ędliny należy zastąpić pastami do pieczywa przygotowanymi
• W
na bazie mięsa gotowanego i zmiksowanego.
Należy wybierać pieczywo pszenne (ewentualnie pszenno-żytnie –
lekkie chleby) i ryżowo-kukurydziane. Polecamy wyroby, takie jak
bułka wrocławska, kajzerka, bułka maślana i chałka. Lista przeciwwskazanych rodzajów pieczywa obejmuje produkty z pełnego ziarna,
na zakwasie, z dużymi pestkami, pieczywo ostre i kruche, np. chleb
chrupki lub wafle ryżowe.
Rozgraniczamy też wśród płatków i makaronów. Z makaronów dozwolone
są: drobny pszenny, ryżowy i sojowy – ugotowane na miękko – oraz kluski lane.
Z płatków dozwolone są: kukurydziane, ryżowe i jaglane; z płatków owsianych
tylko błyskawiczne (nie górskie!), rozgotowane. Płatki zawsze należy rozmoczyć,
rozgotować, a nawet zmiksować.
A oto dozwolone kasze: manna, kuskus, jaglana, kukurydziana,
drobna jęczmienna – rozgotowana lub przetarta.
 rzechy – wszystkie oprócz arachidowych – można jeść wyłącz
• O
nie po zmieleniu na mąkę w młynku do kawy. Mąkę z orzechów
można dosypywać do zup, sałatek, pulpecików z chudego mięsa,
deserów lub jogurtu.

14
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• Do dobrze tolerowanych ziemniaków, marchwi, batatów,
dynii i warzyw kabaczkowatych można dołączać buraczki,
szpinak, kalafior i brokuł (z zachowaniem ostrożności, tylko
po ugotowaniu na bardzo miękko), korzeń pietruszki oraz
paprykę pieczoną bez skóry – wszystko to pod warunkiem
uważnego obserwowania, jak reaguje organizm. Należy uważać na pomidory, kiszonki, oliwki, kapary, soki wielowarzywne
z dodatkiem pomidorów i jabłek, cytrusy i owoce drobnopestkowe. Mogą one nasilić pieczenie i ból.
• Należy starać się tak przyprawiać potrawy, aby miały jeden główny smak – albo
słony, albo słodki. Potraw kwaśnych, ostrych trzeba unikać. Można stosować
wszystkie świeże i suszone zioła oraz przyprawy (poza ostrymi: pieprzem, chili,
świeżym imbirem). Zazwyczaj dobrze tolerowane są wanilia i cynamon.
Sok z cytryny może nasilić dolegliwości. Muszą zostać odstawione wszystkie
octy i dodatki, takie jak musztarda, ketchup, majonez i chrzan, a także gotowe
mieszanki przypraw w postaci kostki rosołowej lub płynu (np. maggi) itp.
• Po to, by poprawić kaloryczność posiłków, można dodawać produkty naturalne,
takie jak wymienione powyżej tłuszcze (masło i oleje), starty żółty ser, mąka orzechowa, mleko w proszku i mleko kokosowe; można też zagęszczać potrawy mąką
pszenną i mąką ziemniaczaną, przetartymi płatkami zbożowymi lub zmiksowanym mięsem, a do zup dodawać gotowanych jaj.
Można również sięgać po preparaty typu ONS (oral nutrition supplements). Przy leczeniu
onkologicznym odpowiednie są wysokokaloryczne (powyżej 1 kcal/1 ml) diety przemysłowe.
Preparaty takie kupuje się w aptekach bez recepty. Dzielą się na kompletne (zawierające
wszystkie makro- i mikroskładniki diety) i niekompletne (zawierające tylko białka, tylko tłuszcze lub wyłącznie węglowodany). Jak wybierać w ofercie rynkowej? Kluczową rolę odgrywa
dostosowanie do potrzeb chorego. Wskazany jest wybór preparatu wysokokalorycznego,
wysokobiałkowego i jednocześnie o najmniejszej objętości z uwagi na problemy z połykaniem. Można również rozważyć dodatek tłuszczowego ONS. Dopuszcza się bowiem zwiększenie udziału tłuszczów w diecie pacjenta wyniszczonego do 40–45%. W Klinice Nowotworów
Głowy i Szyi w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie chorzy otrzymują średnio do diety
dodatkowe 1000 kcal z preparatów typu ONS, od początku leczenia. Wszystkie dostępne
na rynku ONS są wolne od składników, które mogą przysporzyć problemów: cholesterolu,
laktozy, puryn i glutenu. Niemniej preparaty należy przyjmować w małych porcjach, najlepiej po zmieszaniu z innymi naturalnymi pokarmami (np. przetworami mlecznymi, galaretkami, budyniami), kilka razy na dobę.
Co robić, jeżeli pojawia się biegunka lub nudności? Nie rezygnować od razu z ONS.
Należy rozważyć zmianę na preparat o niższej osmolalności, dołączyć probiotyki oraz
ewentualnie loperamid (przy biegunce) lub prokinetyk (przy nudnościach). I upewnić się, że
preparat jest dzielony na małe porcje i pity powoli.
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POSTĘPOWANIE PO LECZENIU
• Po wygojeniu ostrego odczynu popromiennego jest wskazana konsultacja
stomatologiczna. Przeprowadza się ją, aby:
–– ocenić stan uzębienia;
–– ocenić stan przyzębia;
–– ocenić stan błony śluzowej jamy ustnej;
–– zmotywować pacjenta do zachowywania higieny jamy ustnej i poinstruować go
w tym kierunku. Zalecenia obejmują codzienne stosowanie miękkich i supermiękkich szczotek do zębów oraz past do mycia zębów o dużej zawartości fluoru (np. Duraphat 5000) przy szczotkowaniu zębów po każdym posiłku przez
3 minuty;
–– zaplanować i ewentualnie wykonać zabiegi w zakresie stomatologii zachowawczej, takie jak:


fl uoryzacja raz w tygodniu (pomimo danych świadczących o ograniczonej
skuteczności),



leczenie z powodu ubytków próchnicowych.

• Wykonuje się konieczne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:
–– u chorych napromienianych w okolicy głowy i szyi z chemioterapią lub bez niej –
co najmniej 6 miesięcy po zakończonym leczeniu. Konieczne jest zastosowanie
osłony antybiotykowej przez co najmniej dwa tygodnie: tydzień przed zabiegiem
i tydzień po nim;
–– u chorych leczonych ogólnoustrojowo (chemioterapią lub leczeniem celowanym) – bez odraczania.
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Chemioterapia. Napromienianie na obszar głowy i szyi. Przeszczepienie
macierzystych komórek krwiotwórczych.
Nadzieja.

Nadzieja, ale i powikłania. Jak im zapobiegać? Jak je zwalczać?
Pragniemy, by w tym miniprzewodniku Czytelnicy znaleźli niezbędną
wiedzę o leczeniu wspomagającym – które wreszcie traktuje się jako
niezbędny element leczenia onkologicznego, pomagający osobie chorej
zakończyć to leczenie i wpływający korzystnie na jakość jej życia.

OCALIĆ
UŚMIECH
Profilaktyka i zwalczanie powikłań
leczenia onkologicznego
dotyczących jamy ustnej
Polska Grupa Specjalistów
ds. Profilaktyki i Leczenia Powikłań w Jamie Ustnej

Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.
infolinia: 801 33 33 88
www.pzwI.pI
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