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Santrauka
Straipsnyje detaliai nagrinėjamas spindulinės ir/ar 
chemoterapijos sukeltas burninis mukozitas, gydant 
galvos ir kaklo vėžį. Aprašomi mukozito sunkumo 
laipsniai pagal Pasaulio sveikatos organizacijos kla-
sifikaciją, rizikos veiksniai, mukozito simptomai ir 
požymiai, diferencinė diagnostika. Pagal apiben-
drintus literatūros duomenis išdėstomos burninio 
mukozito baigtys. Apžvelgiamos įrodymais grįstos 
tarptautinės burninio mukozito gydymo nuorodos. 
Supažindinama su bendrąja burnos higiena ir įrody-
mais grįsta mukozito profilaktikos ir gydymo strate-
gija. Pagrindžiamas rekomenduojamas vietinio po-
veikio gydymas benzidamino hidrochloridu, morfi-
no ar doksepino tirpalais, mažo intensyvumo siauro 
spektro lazerioterapija, krioterapija. Aprašomi siste-
minio gydymo principai. 

Įvadas
Mukozitas apibrėžiamas kaip skausmingas virškinimo 

tako – t.y. galvos ir kaklo organų bei viršutinio ir apatinio 
virškinimo trakto gleivinės (epitelio ir poepitelinio gleivi-
nės sluoksnių) uždegimas ir išopėjimas, sukeltas chemote-
rapijos ir/ar spindulinio gydymo, gydant šių sričių piktybi-
nius navikus [1, 2]. Mukozitas skirtsomas į ūminį, lėtinį, 
trumpalaikį ir pastovų. 

Tai yra aktuali problema, nes statistikos duomenys 
rodo, kad žmonių, sergančių galvos ir kaklo vėžiu, pastarąjį 
dešimtmetį daugėja, o šios srities piktybinių navikų gydy-
mui dažnai renkamasi spindulinis gydymas, chemoterapija 
ar jų derinys [1-5]. Greitai besidalijančios burnos gleivinės 
bazalinės ląstelės yra jautresnės ir pažeidžiamesnės žalo-
jančiai chemo- ir spindulinei terapijai, nei kitų virškinimo 

tako vietų, todėl apibendrintais metaanalizių ir mokslinių 
tyrimų apžvalgų duomenimis, mukozitas, kaip pašalinis šių 
gydymo metodų poveikis, pasireiškia vidutiniškai 83% pa-
cientų, gydomų nuo galvos ir kaklo vėžio [4, 6]. Kai pažei-
džiamos burnos ir ryklės gleivinės – diagnozuojamas bur-
ninis mukozitas [7, 8]. Gleivinės pakitimai, sukelti spindu-
linės terapijos, gali būti vadinami pospinduliniu mukozitu 
(angl. radiation-induced mucositis) [9].    

Burninis mukozitas dažniau pasireiškia pacientams, 
gydomiems spinduline ar kombinuota terapija, nei vien 
chemoterapija - nuo 22% -vien chemoterapija iki 100% - 
taikant chemospindulinį gydymą [1, 4, 6]. Taikant vien tik 
chemoterapiją, sukeliamas trumpiau trunkantis mukozitas 
- nuo 3  iki 21 dienos, tuo tarpu pospindulinis mukozitas 
trunka nuo 3 iki 12 savaičių. Ilgiausiai trunka,  greičiausiai 
pasireiškia ir vystosi sunkesnis mukozitas, kai taikomas 
jungtinis chemospindulinis gydymas [9]. 

Šio darbo tikslas buvo atlikti šiuolaikinės literatūros 
analizę ir įvertinti sisteminio ir vietinio poveikio vaistų bei 
priemonių, skirtų burninio mukozito, sukelto konservaty-
viai gydant galvos ir kaklo vėžį, profilaktikai ir gydymui, 
veiksmingumą. 

Darbo apimtis ir metodika
Atlikta duomenų paieška elektroninėse duomenų ba-

zėse PubMed, MEDLINE ir EMBASE 2000-2013 metų 
laikotarpiu. Paieškos žodžiai: burninis mukozitas; galvos 
ir kaklo vėžys; spindulinė terapija; chemospindulinis gy-
dymas; burninio mukozito profilaktikos ir gydymo meta-
analizės ir apžvalgos. Atrinkta 58 kontroliuojami tyrimai 
ir sistematinės literatūros apžvalgos. Atlikta 27 daugiausia 
tiriamųjų apėmusių tyrimų apžvalga. 

Rizikos veiksniai. Moksliniais tyrimais nustatyti rizi-
kos veiksniai, kurie gali predisponuoti pospindulinio mu-
kozito išsivystymą. Jie skirstomi į nuo paciento ir nuo gy-
dymo priklausančius veiksnius. Paciento rizikos veiksniai 
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yra šie: amžius (didesnė rizika vaikams ir vyresniems nei 
50 m.a.žmonėms); moteriška lytis; genetika; prasta burnos/
dantenų būklė; sumažėjęs seilių kiekis (kserostomija); ža-
lingų įpročių buvimas; mitybos nepakankamumas; naviko 
lokalizacija burnos ertmėje ir ryklėje bei išryškėjusios ša-
lutinės ligos.  Gydymo rizikos veiksnius sudaro švitinamo 
lauko lokalizacija ir apimtis, dozės akumuliacijos būdas 
(frakcionavimas), kartu skiriama chemoterapija, jos skyri-
mo būdas ir dozė [9, 10].  Reikšmingai dažniau sunkų ūmų 
mukozitą sukelia hiperfrakcinė, kuri skiriama du kartus per 
dieną (1,15-1,2 Gy 2xd. 5 d./sav. 7 savaites) ir pagreitinta 
(intesnsyvesnė ir trumpesnė) spindulinė terapija (pagrei-
tinta/ standartinė, pagreitinta/ hiperfrakcinė ir kiti režimai) 
nei standartinė (kasdienė 2Gy dozė, 5 d./sav. 6-7 savaites) 
(1 pav.) [5, 11].  Chemospindulinis gydymas reikšmingai 

padidina sunkaus mukozito išsivystymo tikimybę [12]. Ty-
rimais įrodyta, kad cisplatina sukelia mažiau sunkių mu-
kozitų, nei skiriant 5-fluorouracilą, kuris stipriai padidina 
mukozito riziką ir gali sąlygoti neplanuotus spindulinės 
terapijos pokyčius – dozės mažinimą ar laikiną nutrauki-
mą [9]. Kartu su spinduline terapija skiriant epiderminio 
augimo faktoriaus receptorių inhibitoriaus cetuksimabo 
– sunkesnio mukozito rizika nedidėja. Tačiau spindulinės 
terapijos ir kitų šios grupės preparatų derinys daugiau kaip 
90%. pacientų sukelia III laipsnio mukozitą ir disfagiją. 
Šiuolaikinės technologijos ir nauji gydymo protokolai, pa-
remti moksliniais tyrimais, įgalina  naudoti saugesnius, su-
mažinančius spindulinių reakcijų dažnį ir mukozito sunku-
mo laipsnį metodus, tokius kaip moduliuojamo intensyvu-
mo spindulinę terapiją, patobulintą trimačio konforminio 
spindulinio gydymo metodą, kai didžiausia dozė skiriama 
pirminiam naviko židiniui ir mažesnės - aplinkinėms nor-
malioms struktūroms; dar saugesnė, ypač gydant naviko 
sritinį atkrytį, yra hipofrakcionuota didelės dozės galios 
brachiterapija [13]. 

Ateityje sukūrus naujus greitojo žmogaus genomo vie-
no nukleotido polimorfizmo (angl. single nucleotide poly-
morphism) patikros modelius, pritaikytus rizikos pacien-
tams, būtų galima nustatyti individualų, mažiausiai toksiš-
ką, pritaikytą konkrečiam asmeniui gydymą [14].  

Mukozito laipsniai. Atsižvelgiant į uždegimo pobūdį, 
skiriamos penkios mukozito vystymosi fazės:  1) pradinė 
(ląstelių DNR pažeidimas, telomerų trumpėjimas), 2) pir-
minis atsakas į pažeidimą (imuninės uždegimo reakcijos 
per uždegiminius citokinus, interleukinus, adhezijos mole-
kules, fermentus), 3) atsako pikas-augimas (citokinų gau-
sėjimas, ląstelių apoptozė, audinių pažeidimas), 4) išopėji-
mas (gleivinės pažeidimas, skausmas, antrinė infekcija) ir 
5) gijimas (audinių regeneracija) [3, 7]. 
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1. pav. Trumpesnė ir intensyvesnė plokščialąstelinio galvos ir 
kaklo vėžio spindulinė terapija sukelia reikšmingai sunkesnį mu-
kozitą nei standartinė (p<0,0001) (Overgaard ir kt. metaanalizė, 
N=1476 [11])

2 pav. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) burnos toksiškumo skalė [15]
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Mukozito sunkumas vertinamas pagal tarptautines, va-
lidizuotas skales ir kriterijus, kuriais nustatomas bendrasis 
ir atskirų sistemų toksiškumas, išsivystęs dėl chemo/spin-
dulinio gydymo. Plačiausiai pasaulyje yra paplitusios dvi 
skalės: 1. Nacionalinio vėžio instituto bendrieji toksišku-
mo kriterijai ( angl. National Cancer Institute’s Common 
Toxicity Criteria (NCI CTC)) [13]. 2. Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) burnos toksiškumo skalė (angl. World 
Health Organization’s (WHO’s) Oral Toxicity Scale) (PSO) 
(2 pav.) [15]. 

Šiose skalėse simptomų ir požymių intensyvumas yra 
vertinamas 5 balų (0-4) Likert’o skale: nuo 0 –nėra simpto-
mo/skausmo iki 4 balų – labai stiprus (nepakeliamas) simp-
tomas/skausmas [7, 15].  

Mukozito klinika. Burninis mukozitas, gydant spindu-
line terapija, pasireiškia gana anksti, kai suminė radiacijos 
dozė  dar nėra didelė – nuo 10-20Gy (pikas – 30Gy) kas 
dieną skiriant po 2Gy dozę, o skiriant chemoterapiją - pra-
ėjus 7-10 dienų [7]. 

Burniniam mukozitui būdinga: stiprus burnos ir ryklės 
skausmas; disfagija; skausmingas rijimas (odinofagija); 
pasikeitęs skonis (disgeuzija); dėl disfagijos pasireiškiantis 
mitybos nepakankamumas; dehidratacija. 

Šie simptomai blogina bendrąją paciento būklę ir pa-
didina antrinės infekcijos riziką [16]. Daugiau nei pusei 
pacientų, gydomų standartine spinduline terapija,  kuriems 
išsivysto mukozitas, dėl stipraus skausmo reikia skirti pa-
renteralinius analgetikus, laikinai nutraukti gydymą, pa-
cientą hospitalizuoti. Tačiau moksliniais tyrimais įrodyta, 
kad pailgėjusi ir neplanuotai pertrūkusi spindulinė terapija 
turi neigiamos įtakos ne tik mukozito sunkumui, bet ir gal-
vos ir kaklo plokčialąstelinio vėžio baigtims [5, 17].       

Mukozito požymiai: gleivinių paraudimas, patinimas, 
opos, pseudomembranos (2 pav.).  Superinfekcijos požy-
miai dažniausiai rodo grybelinį burnos, ryklės, gerklų glei-
vinių uždegimą (dažniausias sukėlėjas Candida albicans) 
ar  virusinės infekcijos sukeltą gleivinių uždegimą – pūsle-
les ir/ar opeles (dažniausi sukėlėjai herpes simplex ir cito-

Liga/ 
pažeidimas

Priežastis Klinika / laboratoriniai 
tyrimai

Ligos sunkumas Gydymo principai

Burnos 
mukozitas

Chemoterapija ir 
spindulinė terapija

Difuzinis paraudimas, 
opėjimas; skausmas, ypač 
dantų lietimosi prie audinių 
vietose

Varijuoja; iki 
98 proc. yra 3-4 
laipsnio*

Burnos skalavimai, 
narkotiniai analgetikai, 
kiti analgetikai

Aftozinis 
stomatitas

Nenustatyta Pavienės, skausmingos opos Neplintančios, 
skausmingos; 2 
laipsnio

Vietinio poveikio 
vaistai

Herpetinis 
mukozitas

HSV  1** Pūslelės; opos Paprastai 1-2 laipsnio Priešvirusiniai 
(aciklovir, valociklovir 
ir kt.)

Grybelinis 
mukozitas 

Candida albicans Varijuoja  nuo 
neskausmingų iki mažai 
skausmingų baltų apnašų

Paprastai 0-1 laipsnio Skalavimai nistatino 
tirpalu, sisteminis 
-  flukonazolas, 
ketokonazolas ir kt.

Dantų / 
burnos 
trauma

Dantų protezai Dažniausiai vyresniems 
pacientams dėl laisvų 
protezų

Gali sutrikdyti 
mitybą ir sumažinti 
kalorijas

Dantų protezų taisymas

Gangreninis 
stomatitas

Bakterinė infekcija Nekrotinės 
pseudomembranos

Reta liga; 3-4 
laipsnio

Antibakteriniai 
preparatai prieš burnos 
aerobus ir anaerobus

Ūmus 
nekrotinis 
stomatitas

Bakterinė infekcija 
imunodeficitiniams 
ligoniams

Skausmas, karščiavimas, 
burnos audinių nekrozė, 
kruvinos opos

3-4 laipsnio Infekcijos kontrolė

1 lentelė. Diferencinė burnos gleivinės pažeidimo diagnostika
*mukozito sunkumo klasifikacija pagal Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO); **- herpes simplex virus 1 tipas
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megalinis virusai) (3 pav.) [3]. 
Pasekmės. Apibendrintais metaanalizių duomenimis ir 

įvertinus 61631 tūkstančio pacientų duomenis, nustatytos 
tokios mukozito, išsivysčiusio dėl chemo/spindulinio gal-

vos ir kaklo navikų gydymo pasekmės [4, 6]: opinis (III-
IV laipsnio pagal PSO) mukozitas nustatomas vidutiniškai  
83% pacientų; svorio kritimas  - iki 34%; zondinis maitini-
mas  - iki 19%; hospitalizacija dėl mitybos nepakankamu-

Bendroji burnos higiena Mukozito profilaktika Mukozito gydymas
Pacientų ir jų šeimos narių mokymas Vietinio poveikio 

benzidamino hidrochloridas 
Sisteminio poveikio pakopinė analgezija 
atsižvelgiant į skausmo stiprumą* 

Standartinis burnos priežiūros protokolas: 
dantų valymas 2xd. švelniu šepetėliu ir siūlu 
bei burnos išskalavimas steriliu vandeniu ar 
mažos koncentracijos druskos/sodos tirpalu; 
nuolatinė odontologo patikra

Mažo intensyvumo lokali 
lazerio terapija 

Vietinio poveikio morfino ir doksepino 
tirpalai; 
Vietinio poveikio benzindamino 
hidrochloridas

Tabako, alkoholio, aštraus maisto vengimas Krioterapija (kai skiriama 
chemoterapija)

Mažo intensyvumo lokali lazerio terapija

Hidratacija (vietinio ir sisteminio poveikio) Peroralinis kasdienis Zn 
preparatų vartojimas 

Antibakterinis gydymas, išsivysčius 
antrinei infekcijai, atsižvelgiant į pasėlio 
rezultatus

2 lentelė. Įrodymais grįsti mukozito gydymo principai [1, 9, 14, 19-25]
*pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) klasifikaciją

 

A                                                           B                                                                        C

3 pav. Antrinė infekcija galvos ir kaklo navikus gydant chemo/spinduline terapija: A) grybelinis (candida albicans) ryklės-ger-
klų mukozitas; B) herpetinis (herpes simplex) minkštojo gomurio mukozitas; C) herpetinis vidinio lūpos paviršiaus mukozitas

         Mukozito laipsniai                                              Mukozito laipsniai

4 pav. Burninio mukozito laipsniai, atsižvelgiant į prevencijos metodą, praėjus: A) 
1 sav. po spindulinės terapijos, B) 2 sav. po spindulinės terapijos; * placebo grupėje 
mukozitas nustatytas reikšmingai sunkesnis, nei vietiškai skiriant medaus ar 0,15 proc. 
benzidamino hidrochlorido aplikacijų (p<0,05) [8]
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mo – 5 – 32%; gydymo pauzė, dėl mukozito – vidutiniškai 
11%  atvejų (2,4% -dėl lengvo; 46,8% - dėl sunkaus). 

Taip pat šiems pacientams dėl sunkaus mukozito gali 
pasireikšti nepakenčiamas skausmas, reikalaujantis hospi-
talizacijos ir parenteralinių narkotinių analgetikų ar antrinė 
infekcija, kuri gali tapti sistemine. Antrinę infekciją galima 
įtarti, kai, baigus priešvėžinį gydymą, mukozitas paūmėja 
ar užsitęsia. Tokiems pacientams prieš skiriant antibakteri-
nį gydymą reikia paimti pasėlį. Diferencinė burnos gleivi-
nės pažeidimo diagnostika parodyta 1 lentelėje. Ūmios re-
akcijos, baigus gydymą, tęsiasi vidutiniškai tris mėnesius. 
Oksidacinis stresas, audinių hipoksija ir citokinai lemia 
užsitęsusius, kartais iki kelerių metų, uždegiminius poky-
čius. Tokie pakitimai yra reikšmingai susiję su buvusiomis 
sunkesnio laipsnio reakcijomis, todėl mukozito profilaktika 
ankstyvuoju laikotarpiu yra svarbi mažinant vėlyvųjų reak-
cijų dažnį [9].

Burninio mukozito gydymo taktika ir profilaktika
Mukozito profilaktikta ir gydymas išlieka aktualia pro-

blema [18, 19]. Klinikinėje praktikoje remiamasi Tarptau-
tinės palaikomojo vėžio gydymo asociacijos (ang. Multina-
tional Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)) 
ir Tarptautinės burnos onkologijos draugijos (angl. Inter-
national Society of Oral Oncology), Nacionalinio valsty-
binio vėžio tinklo (angl. National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN)) bei įrodymais grįstų Cohrane duomenų 
bazės apžvalgų ir sisteminių metaanalizių rekomendacijo-
mis [1, 2, 19-27]. 

Mukozito gydymo principus sudaro bendroji burnos 
higiena, mukozito profilaktika ir mukozito gydymas (2 len-
telė) [1, 9, 14, 19-25]. 

Bendroji burnos higiena yra svarbus mukozito profilak-
tikos veiksnys. Pacientai apmokomi higienos pagrindų at-
sižvelgiant į priimtus standartinius burnos higienos proto-
kolus, kurių esmė: valyti dantis du kartus per dieną švelniu 
šepetėliu, dažnai keisti dantų šepetėlį, gausiai išsiskalauti 
burną steriliu vandeniu ar druskos ir sodos tirpalu (į 1l van-
dens – ½  šaukštelio druskos ir ½ šaukštelio sodos), nuolat 
tikrintis pas odontologą. Taip pat vengti aštraus maisto, ža-
lingų įpročių ir alkoholio turinčių burnos skalavimo skys-
čių (2 lentelė) [2, 9].  

Svarbi ir visuotinai rekomenduojama hidratacija. Ska-
tinama gerti pakankamai skysčių, taip pat vartoti vietinio 
poveikio hidratantus/lubrikantus, į kurių sudėtį įeina hialu-
rono rūgštis. Šie produktai padengia burnaryklės gleivinę 
ir  reikšmingai sumažina skausmą bei ryklės  diskomfortą 
[28]. FDA (angl. Food and Drug Administration, JAV) yra 
registravusi keletą šio poveikio medicinos priemonių skir-
tingais pavadinimais (Gelclair ir kt.), Lietuvoje registruo-
tas kompleksinis hialurono rūgšties ir mineralų, skatinan-
čių seilių išsiskyrimą, vietinio poveikio preparatas (Gelo-
Revoice), kuris suformuoja hidrogelio kompleksą išliekantį 
ant gleivinių daugiau kaip valandą ir reikšmingai mažina 
ryklės sausumo pojūtį ir disfagiją [29].

Įrodymais grįstos mukozito profilaktikos priemonės 
apima burnos skalavimą naudojant benzidamino hidroch-
lorido tirpalą, krioterapiją, lokalią žemo dažnio (mažo 
intensyvumo) lazerio terapiją ir cinko (Zn) preparatų pe-
roralinį vartojimą spindulinio, chemo-  ar chemo/spinduli-
nio gydymo laikotarpiu (2 lentelė) [9, 19-24].  Duomenys, 
naudojant kitas priemones – burnos skalavimus su chlor-
heksidino, druskos, sodos tirpalais, taip pat L-gliutamino, 
vietinio poveikio sintetinio prostaglandino E1, augimo fak-
torių - granuliocitų kolonijas ar granuliocitų ir makrofagų 
kolonijas stimuliuojančių faktorių preparatus, apsaugant 
ar gydant burninį mukozitą, yra prieštaringi ir šiuo metu 
nėra rekomenduojami [2, 9, 19]. Susisteminti duomenys 
rodo, kad sudėtiniai vietinio poveikio vaistai, vadinamasis 
„stebuklingas skystis burnai skalauti“ (angl. magic mouth-
wash), kuris standartiškai susideda iš gelinio lidokaino, I 
kartos antihistaminiko difenhidramino ir mažinančios rūgš-
tingumą suspensijos - magnio ir aliuminio hidroksidų (Ma-
alox), nėra veiksmingi mukozito profilaktikai ir gydymui, 
bet gali apsunkinti burnos higieną ir skatinti dantų kariesą 
[2]. Naujosios (2013) vaikų, gydomų nuo vėžio, burninio 
mukozito vietinių profilaktikos priemonių rekomendacijos, 
kurios rėmėsi burninio mukozito sisteminės 19 skirtingų 
duomenų bazių 27 straipsnių analizės duomenimis, nusta-
tė, kad geras (pakankamas) profilaktinis efektas šiuo metu 
registruojamas tik dviem vietinio poveikio preparatams - 
benzidamino hidrochloridui ir krioterapijai. Prostaglandino 
E1 (misoprostolio), granuliocitus stimuliuojančio fakto-

Bangos ilgis (nm) Galia 
(mW)

Diametras  
(cm2)

Vieno taško 
dozė (J)

Min. taško 
veikimo trukmė 

(sek.)

Veikiamų 
taškų 

skaičius

Sesijų 
skaičius per 

savaitę
Raudona šviesa (633-
685)

10-60 0,1-1,0 3 30 6 3

Infraraudonieji 
spinduliai (780-830)

50-100 0,1-0,5 6 30 6 3

3 lentelė. Suminiai parametrai gydant mažo intensyvumo, siauro dažnio lazeriu [26]
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riaus burnos skalavimo skysčių, sukralfato suspensijos re-
komenduojama vengti, o chlorheksidino ir lazerio terapijos 
poveikiui įrodyti reikia tolimesnių tyrimų [23]. 

Pagrįsti vietinio poveikio vaistai. Vienas pagrindinių 
vietinio poveikio vaistų, kuris indikuotinas gydant bet ku-
rios fazės ir laipsnio mukozitą nuo lengvo iki sunkaus, kai 
skausmas yra stiprus – 0,15%. benzidamino hidrochloridas 
(Lietuvoje registruotas Tantum Verde firminiu pavadinimu). 
Moksliniais tyrimais yra įrodytas benzidamino hidrochlo-
rido priešuždegiminis, skausmą malšinantis, antibakterinis 
ir mukozito išsivystymą bei jo sunkumą mažinantis  po-
veikiai. Šis vietinio poveikio burnos skalavimo skystis yra 
rekomenduojamas vartoti mukozito profilaktikai ir simpto-
miniam gydymui pacientams, kuriems skiriama spindulinė 
terapija [1, 9, 14, 19-25]. 

Viename iš nesenai atliktų tinkamo dizaino tyrimų 
buvo įvertintas 100 pacientų, gydytų nuo galvos ir kaklo 
piktybinio naviko spinduline terapija, skirtingų vietinio po-
veikio vaistų - 0,15%. benzidamino hidrochlorido, 0,2%. 
chlorheksidino ir 5%. povidono jodo tirpalų bei placebo 
veiksmingumas gydant standartinės spindulinės terapijos 
sukeltą burninį mukozitą, vaistų burnos skalavimui skiriant 
po 15 ml 4 kartus per dieną. Tyrimo metu nustatyta, kad  
0,15%. benzidamino hidrochlorido tirpalo aplikacijos ne 
tik nutolino sunkaus mukozito išsivystymą ir sutrumpino 
gijimo laiką, bet ir sumažino skausmo intensyvumą paly-
ginus su kontroline grupe ir buvo veiksmingiausios tarp 
vietinio poveikio vaistų [30]. 

Kaupiami duomenys apie benzindamino naudą apsau-
gant nuo mukozito pacientus, gydomus nuo galvos ir kaklo 
vėžio chemospinduline terapija. Nesenai atlikti keli tyrimai 
patvirtino benzidamino veiksmingumą pacientams, gy-
domiems chemospinduline terapija, tačiau norint pagrįsti 
šiuos pirmuosius  duomenis, reikia tolimesnių gero dizaino 
tyrimų [19].  

Mažo intensyvumo lazerio terapija - tai burnaryklės 
gydymas naudojant mažo intensyvumo, siauro dažnio,  
monochromatinę, koherentinę šviesą, kuri pasižymi anal-
getiniu, priešuždegiminiu, regeneraciniu poveikiais, nesu-
kelia pašalinių reakcijų ir yra visuotinai rekomenduojama 
mukozito profilaktikai, kai spindulinė terapija skiriama 
prieš kaulų čiulpų transplantaciją bei didelių dozių chemo-
terapiją [26]. Pastaraisiais metais padaugėjo duomenų apie 
mažo intensyvumo lazerio (raudonos šviesos ir infraraudo-
nųjų spindulių) terapijos taikymą mukozito profilaktikai ir 
gydymui, pacientams, sergantiems galvos ir kaklo vėžiu ir 
gydomiems spinduline ar chemoterapija. Sisteminės apž-
valgos ir metaanalizė atskleidė, kad šis gydymo metodas, 
naudojant pakankamą dozę (>1 J), reikšmingai  - iki 2,7 
kartų, sumažina reliatyvią mukozito išsivystymo riziką, 

palyginus su placebu. Taip pat šis gydymo būdas reikšmin-
gai sumažina mukozito sunkumo laipsnį, vidutiniškai 4,38 
dienomis sutrumpina mukozito pasireiškimą, palyginus su 
placebu, todėl rekomenduojamas pacientų, gydomų nuo 
galvos ir kaklo vėžio, mukozito profilaktikai ir gydymui 
(3 lentelė) [1, 26]. Skiriant profilaktiškai, gydymas prade-
damas savaitė prieš vėžio gydymą [26]. Tačiau metodas 
brangus, reikia specialios aparatūros ir  mokymo, todėl dar 
nepaplitęs [9].

Krioterapija. Įrodyta, kad ledo gabalėlių čiulpimas che-
moterapijos metu, kai sušvirkščiamas į veną 5-fluorouraci-
las ar edatreksatas (gydymo trukmė - 30 min., pradedama 5 
min. prieš vaistų leidimą) – beveik pusei pacientų sumaži-
na mukozito sunkumą [13]. Teigiamas poveikis poradiaci-
niam mukozitui dar nėra įrodytas.   

Natūralieji vietinio poveikio preparatai taip pat gali būti 
skiriami burninio mukozito profilaktikai, nes  aplikacijų 
veiksmingumas jau yra patvirtintas ne vienu tinkamo dizai-
no tyrimu [8, 18]. 2010 m. Indijoje atlikus daugiacentrinį, 
kontrolinį, atsitiktinės atrankos tyrimą, kuriame 60 pacien-
tų, sergančių toli pažengusiu burnos srities vėžiu, standar-
tinio spindulio gydymo laikotarpiu 15 min. prieš kiekvieną 
spindulinės terapijos seansą bei 15 min. ir 6 val. po seanso 
buvo gydyti arba 15 ml ryklės skalavimais vietinio povei-
kio 0,15%. benzidamino hidrochlorido tirpalu, arba 20ml 
natūralaus medaus aplikacijomis, arba burnos skalavimais 
izotoniniu 0,9% tirpalu (placebo pacientai), nustatyta, kad, 
pacientams, vietiškai vartojusiems medų ir benzidamino 
hidrochloridą, burnos mukozito gijimas buvo reikšmingai 
greitesnis, nei placebo grupės asmenims (4 pav.) [8].  

Nors medaus aplikacijų veiksmingumas yra patvirtintas 
ne vienu tinkamo dizaino tyrimu, tačiau visuotinų reko-
mendacijų dar nėra priimta [24].

Sisteminio poveikio preparatai, skirti mukozito profi-
laktikai. Trijuose tinkamo dizaino tyrimuose buvo įrody-
tas teigiamas peroraliai vartojamo Zn preparatų poveikis, 
reikšmingai mažinantis mukozito dažnį,  jo sunkumą, skati-
nantis greitesnį žaizdų gijimą, palyginus su kontroline gru-
pe. Todėl mukozito profilaktikai pacientams, gydomiems 
nuo galvos ir kaklo vėžio spinduline ir chemospinduline 
terapija, siūloma kasdieną skirti cinko preparatų [24].

Kitų natūralių preparatų – vitaminų, A, E, glutamino, 
alijošiaus, ramunėlių ekstrakto, fermentų teigiamas povei-
kis mukozito profilaktikai ir gydymui nėra patvirtintas.  

Skausmo malšinimas. Skausmo malšinimas yra svar-
biausias simptominio mukozito gydymo aspektas. Skaus-
mui malšinti vartojami sisteminio ir vietinio poveikio (che-
miniai, natūralūs produktai) vaistai nuo skausmo ir uždegi-
mo, dažnai šias priemones derinant tarpusavyje. 

Priklausomai nuo skausmo intensyvumo, atsižvelgiant 
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Priemonė Įrodymų esmė Rekomendacijų ir įrodymų 
lygmuo*

Spindulinė terapija

Trimačio konforminio spindulinio gydymo 
ir jo patobulintų metodikų taikymas, 
vidurinės linijos blokai

Sumažina sunkaus burninio mukozito 
išsivystymo tikimybę

Rekomendacija (B)

Burnaryklės skalavimai su benzidamino 
hidrochlorido tirpalu 

Apsaugo nuo burninio mukozito pacientus, 
kurių spindulinio gydymo dozė siekia iki 50 
Gy;  mažina sunkaus mukozito išsivystymą, 
skausmą, sisteminių analgetikų poreikį 

Stipri rekomendacija (A)

Burnaryklės skalavimai su morfino ir 
doksepino tirpalais

Lokalus skausmą malšinantis poveikis Pasiūlymas (C)

Burnaryklės skalavimai su chlorheksidino 
tirpalu

Neveiksmingas mažinant mukozito 
išsivystymo dažnį, sunkumą ir gydant 
spindulinės terapijos sukeltą mukozitą**

Nerekomenduojama (B)

Burnaryklės skalavimai su sukralfato 
tirpalu

Neveiksmingas mažinant mukozito 
išsivystymo dažnį  ir sunkumą, gydant 
pacientus spinduline terapija

Nerekomenduojama (A)

Antimikrobinių pastilių vartojimas Neveiksmingas mažinant mukozito 
išsivystymo dažnį  ir sunkumą, gydant 
pacientus spinduline terapija

Nerekomenduojama (B)

Mažo intensyvumo lazerio terapija 
(raudona šviesa ir infraraudonieji 
spinduliai)

Mažina reliatyvią mukozito išsivystymo 
riziką, mukozito sunkumą, mažina 
skausmą, skatina regeneraciją, trumpina 
mukozito pasireiškimą

Rekomendacija (A, B)

Zn preparatų peroralinis vartojimas Mažina mukozito išsivystymo dažnį, 
sunkumą, skausmą, sisteminių analgetikų 
poreikį,  greitina gijimą, pacientams 
gydomiems spinduline ir chemospinduline 
terapija

Pasiūlymas (C)

Chemoterapija
Ledukų čiulpimas 30 min. prieš 
chemoterapiją (5-fluouracilą; edatreksatą)

Sumažina burninio mukozito ir sunkaus 
mukozito išsivystymo tikimybę

Stipri rekomendacija (A, B)

Antivirusiniai, antibakteriniai  vaistai Neveiksmingi apsaugant nuo mukozito Nerekomenduojama (B)
Keratinocitų augimo faktorius 1 Veiksmingi apsaugant nuo mukozito, kai 

skiriama kombinuota chemoterapija
Rekomendacija (B)

4 lentelė. Apibendrintų, įrodymais grįstų, burninio mukozito, gydant galvos ir kaklo vęžį, profilaktikos ir gydymo  rekomendacijų 
lygmenys [1, 2, 9, 19-27]   
* - A -  įrodymai pagrįsti atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų arba metaanalizių duomenimis; B – įrodymai pagrįsti vieno atsitiktinių imčių klinikinio tyrimo arba didelio 
klinikinio tyrimo, kurio metu atsitiktinė atranka netaikyta, duomenimis; C – įrodymai pagrįsti stebėjimo tyrimais (atvejo-kontrolės, kohortiniai tyrimai); ** - gali būti 
skiriamas gydant gingivitą. 

į PSO rekomenduojamą pakopinį skausmo gydymą, kai 
skausmas lengvas (1–3 balai pagal 10 cm vaizdinio ati-
tikmens skalę (VAS), rekomenduojama skirti sisteminio 
poveikio nenarkotinius analgetikus: paracetamolį ar ne-
steroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU). Vidutinio 
intensyvumo (4-6 balai pagal VAS) skausmui malšinti 
rekomenduojami silpni narkotiniai analgetikai (kodeinas, 
dihidrokodeinas, tramadolis ir kt.) kartu su adjuvantiniais 
vaistais (gliukokortikosteroidai) ar nenarkotiniais analge-
tikais. Vaistai gali būti skiriami peroraliai, į tiesiąją žarną, 
švirkščiami į raumenis/veną [31]. Narkotiniai analgetikai, 

pirmiausia morfinas, skiriami, kai skausmas yra stiprus ar 
nepakeliamas (7-10 balų pagal VAS). Gydyti vienais gliu-
kokortikosteroidais, taip pat sisteminiais  priešuždegiminio 
poveikio prostoglandinais (E1 ir E2) dėl neįrodyto veiks-
mingumo gydant burninį mukozitą, nėra rekomenduojama 
[9,10, 16, 19, 23, 27].  

Vietiniam skausmui malšinti, susikaupus pakankamai 
įrodymų, rekomenduojamas 2%. morfino bei 0,5%. dok-
sepino burnos skalavimo skysčiai pacientams, gydomiems 
nuo galvos ir kaklo vėžio spindiuline, chemo ar kombinuo-
ta chemospinduline terapija [15, 25]. 
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Lokalus skausmą malšinantis poveikis, gydant mukozi-
tą, taip pat įrodytas benzidamino tirpalui. Trijose atsitikti-
nės atrankos dvigubai aklo metodo tyrimuose buvo patvir-
tinta, kad lokaliai vartojant benzidamino chlorido burnos 
skalavimo skystį, reikšmingai sumažėja sisteminių analge-
tikų poreikis (5 pav.) [17, 19].  

Disfagijos gydymas. Skiriant spindulinę terapiją, profi-
laktinis enterinis nazogastrinis maitinimas nėra rekomen-
duojamas. Toks gydymo būdas yra indikuotinas, kai neten-
kama daug svorio, navikas yra didelis ir lokalizuojasi bur-
naryklėje [9]. Įrodyta, kad papildomai ryjamas maistas pro 
natūralius takus, kai yra įvestas nazogastrinis zondas, bei 
atliekami rijimo kompensaciniai pratimai, lemia geresnes 
tolimąsias rijimo sutrikimų baigtis [9].   

Antrinės infekcijos gydymas. Dėl silpnesnio imuniteto 
dažniausiai pasireiškia antrinė grybelinė infekcija – kan-
didozė ar herpetinė infekcija. Kandidozę galima gydyti 
vietinio poveikio nistatino preparatais, tačiau veiksmingiau 
veikia sisteminio poveikio ketokonazolas (200-400/parai, 
7-14 d.), flukonazolas (pirmą parą 100mg, kitas – 50mg/
parai, 7-14 d.) ar jų derinys [3]. Įtariant antrinę bakterinę 
infekciją, būtinas pasėlis ir antibakterinis gydymas pagal 
pasėlio rezultatus. Vietinio poveikio polimiksino B, tobra-
micino, amfotericino B, chlorheksidino efektyvumas gy-
dant spindulinės terapijos sukeltą mukozitą ir jo bakterines 
komplikacijas nėra įrodytas, todėl šie vaistai nėra rekomen-
duojami [25]. Taip pat nerekomenduojama rutiniškai skirti 
vaistų herpetinio mukozito profilaktikai [1, 10].         

Tolimesni tyrimai. Sisteminio poveikio preparatai su 
žmogaus keratinocitų augimo faktoriumi 1 (paliferminas), 

FDA yra patvirtinti mukozito, sukelto didelių dozių che-
moterapijos ir viso kūno apšvitos, prieš kaulų čiulpų perso-
dinimą,  gydymui [27]. Atliekami moksliniai tyrimai rodo, 
kad preparatas gali būti veiksmingas ir gydant pospindulinį 
ar kombinuoto - chemospindulinio gydymo sukeltą mu-
kozitą, tačiau dar reikia tolimesnių tyrimų šio preparato 
veiksmingumui pagrįsti [9, 27].  

Apibendrintos, įrodymais grįstos rekomendacijos ir jų 
įrodymų lygiai, parodyti 4 lentelėje  [1, 2, 9, 19-27]. 

Išvados
Burninio mukozito,  sukelto konservatyviai gydant gal-

vos ir kaklo vėžį, profilaktika ir gydymas turėtų būti kom-
pleksinis. Naujų spindulinės terapijos technologijų taiky-
mas, bendrosios burnos higienos taisyklių laikymasis, bur-
naryklės skalavimai su benzidamino hidrochlorido tirpalu, 
lokali terapija naudojant mažo intensyvumo, siauro spektro 
lazerį bei ilgalaikis cinko preparatų vartojimas reikšmin-
gai sumažina sunkaus mukozito išsivystymą, skausmą ir 
sisteminių analgetikų poreikį gydant galvos ir kaklo vėžį 
spinduline terapija, todėl gali būti rekomenduojami naudoti 
kasdienėje klinikinėje praktikoje. 
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EVIDENCE-BASED STRATEGY FOR THE PREVEN-
TION AND MANAGEMENT OF HEAD AND NECK CAN-

CER THERAPY-INDUCED ORAL MUCOSITIS 
N. Šiupšinskienė

Key words: oral mucositis, radiotherapy, chemotherapy, 
evidence based prevention, management.

Summary  
The article includes comprehensive description of radiation 

and chemotherapy induced oral mucositis in the management of 
head and neck cancer. Its’ ascribes the mucositis severity grading 
according the classification of World Health Organization, risk 
factors for mucositis and also symptoms and signs. Differential 
diagnosis and summarise data on the sequences of oral mucositis are 
included as well. Evidence-based recommendations for prevention 
and treatment strategy for oral mucositis based on international 
guidelines are highlighted. Local treatment methods, that efficacy 
for oral mucositis are proven such as mouthwash with benzydamine 
hydrochloride, morphine or doxepin solutions, low intensity and 
spectrum laser therapy, crioterapy are indicated. Systemic treatment 
principles also are presented.     
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