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Abstract

Background.  Oncology patients  suffer  from many symptoms of  the disease  and treatment  adverse  effects.

These  include pain, cachexia, nausea, vomiting, and fatigue. Both the patient and the medical profession are

paying  increased  attention  to  alternative  therapies  that  can  be  combined  with  already  conventional  drug

treatments.

Aim. By analysing the scientific literature on cancer, reducing the side effects of treatment and improving the

quality of life to find out about the alternative methods of relieving pain, cachexia, nausea and vomiting and

fatigue.

Methods. Literature  sources  were  selected  from the  PubMed scientific  database,  using the  key  words  and

„cancer  pain  management“,  „oncology  pain  management“,  „oncology  patients“,  „quality  of  life“,  „cancer

symptom management“, „oncology  treatment-related adverse events management”.

Results:  the  most  scientific  evidence  for  alternative  therapies  include  acupuncture,  nutritional  therapy,

cannabinoid preparations, ginger, yoga, and massage.

Conclusions. Pain is effectively managed by acupuncture procedures. In cases of malnutrition and cachexia, it

is  important  to take omega-3 fatty acids and in cases  of very poor appetite,  patients can consider  cannabis

medications. Ginger is suitable for relieving vomiting and nausea. Yoga and massages are great alternative to

reduce fatigue.  These alternatives can improve life quality for oncology patients.
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Santrauka

Įvadas. Onkologiniai pacientai susiduria su daug ligos keliamų sunkumų ir lydinčių reiškinių po skirto gydymo.

Dažniausiai tai yra skausmas, kacheksija, pykinimas bei vėmimas ir nuovargis. Tiek pacientai, tiek medicinos

darbuotojai vis daugiau dėmesio kreipia alternatyviems gydymo metodams, kuriuos galima derinti, kartu su jau

įprastu medikamentiniu gydymu.

Tikslas. Analizuojant  mokslinę  literatūrą  apie  vėžio  simptomų,  nepageidaujamų  gydymo  sukeltų  reiškinių

mažinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą, išsiaiškinti: skausmo, kacheksijos, pykinimo ir vėmimo bei nuovargio

alternatyvius malšinimo metodus.

Metodika.  Literatūros  šaltiniai  buvo atrinkti  iš  „PubMed“ duomenų bazės.  Paieškos metu naudoti  raktiniai

žodžiai  „cancer  pain  management“,  „oncology  pain  management“,  „oncology  patients“,  „quality  of  life“,

„cancer  symptom  management“,  „oncology   treatment-related  adverse  events  management” ir  įvairios  jų

kombinacijos. 

Rezultatai. Daugiausiai  mokslinių  įrodymų,  malšinti  vėžio  sukeltus  simptomus,  turi  akupunktūra,  mitybos

terapija, kanbinoidų preparatai, imbieras, joga ir masažai.

Išvados. Skausmas  efektyviai  valdomas  akupunktūros  procedūromis.  Esant  mitybos  nepakankamumui  ir

kacheksijai svarbu vartoti omega-3 riebalų rūgštis, o esant labai prastam apetitui apsvarstyti medikamentus su

kanapėmis. Vėmimui ir pykinimui malšinti tinkamas imbiero. Nuovargiui mažinti siūloma užsiimti joga bei

taikyti masažą. Pasirinkus sau veiksmingas ir suderinus šias alternatyvias priemones tarpusavyje galima pasiekti

pilanvertiško gyvenimo ir pagerinti gyvenimo kokybę onkologiniams pacientams. 

Raktažodžiai: vėžys, simptomų valdymas, onkologiniai pacientai, gyvenimo kokybė.
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1. Įvadas

Onkologinėmis ligomis kasmet suserga vis daugiau

žmonių.  Vėžys  yra  sudėtinga  liga  lydima  gausių

simptomų  bei  antra  pagal  mirtingumą  liga

pasaulyje  [1]. Pacientai  į  akistatą  stoja  su  visais

šios ligos keliamais iššūkiais, kurie gali pasireikšti

atskirai ar po kelis vienu metu. Ligoniai paprastai

skundžiasi  nuovargiu,  prastesne  mityba,  dėl

atsiradusio pykinimo ar vėmimo, įvairaus pobūdžio

skausmu,  depresyvia  nuotaika  ir  daugeliu  kitų

simptomų [2]. Taip pat pacientai pastebi atsiradusį

nepageidaujamą skiriamo gydymo poveikį [3]. Visa

tai,  turi  didelę  įtaką  ženkliai  blogesnei  gyvenimo

kokybei.  Pasaulio  sveikatos  organizacijos

duomenimis, kuriant vėžio gydymo taktiką vieni iš

esminių tikslų yra prailginti sergančiųjų gyvenimo

trukmę bei užtikrinti gerą gyvenimo kokybę vėžiu

sergantiems  ir  išgyvenusiems  asmenims  [4].

Papildomos  priemonės,  be  jau  įprasto  skausmo

malšinimo  būdo  vaistais,  yra  vertinamos  daug

palankiau  bei  vis  dažniau  skiriamos  kasdieninėje

praktikoje. Daugelis šių metodų, gali būti nukreipti

į kelis ligonio išsakomus skundus ir turėti teigiamą

efektą  paciento  gyvenimo  kokybei.  Šiame

straipsnyje  aptarsime  pagrindinius  onkologinių

pacientų  nusiskundimus  ir  juos  teigiamai

veikiančias papildomos medicinos priemones.

2. Tyrimo medžiaga ir metodai

Literatūros  šaltiniai  buvo  atrinkti  iš  „PubMed“

duomenų  bazės.  Paieškos  metu  naudoti  raktiniai

žodžiai „cancer pain management“, „oncology pain

management“, „oncology patients‘ quality of life“,

„cancer  symptom  management“,  „oncology

treatment-related  adverse  events  management”.

Peržiūrėta  daugiau  kaip  70  straipsnių,  iš  kurių

atrinkta ir išanalizuota 38. Publikacijas įtrauktos į

literatūros  apžvalgą  jei  jų  santrauka  ar  raktiniai

žodžiai atitiko straipsnio temą. Literatūros paieškos

laikotarpis  nebuvo  ribojamas,  didžioji  dalis

apžvelgtų  publikacijų  buvo  ne  senesnės  kaip  10

metų. 

3. Rezultatai ir jų aptarimas

3.1. Skausmas

Skausmas  yra  vienas  pagrindinių  simptomų,

žmonėms  sergantiems  onkologinėmis  ligomis.

Daugeliui  jis  tampa  varginančiu  gyvenimo

palydovu. Šį sudėtingą simptomą jaučia 50,7% visų

onkologinių  pacientų  ir  net  66,4%  žmonių  su

pažengusia vėžio stadija. Skausmą gali sukelti pats

vėžys (pvz., metastazės kauluose, navikinio darinio

išplitimas  į  minkštuosius  darinius  ar  spaudimas  į

nervines  struktūras),  be  to  gali  pasireikšti  ir

gydymo  sukeltas  skausmas  (po  chemoterapinio,

spindulinio  ar  chirurginio  gydymo)  [5].  Ligą

išgyvenusiems  asmenims,  skausmas  gali  tapti

lėtiniu, kaip ilgalaikė vėžio gydymo pasekmė  [6].

Ši  problema  stipriai  paveikia  kasdienį,  socialinį

gyvenimą, miegą ir kognityvines funkcijas [7].

3.1.1. Akupunktūra

Akupunktūra  yra  tradicinės  kinų  medicinos

metodas.  Taikant  akupunktūrą,  filiforminių  adatų

pagalba  stimuliuojami  tam  tikri  kūno  taškai.  Tai

veiksminga  procedūra  skausmo  malšinimui,  kuri

naudojama nuo seniausių laikų [8]. Yra moksliškai

pagrįstų  įrodymų,  patvirtinančių  šio  metodo

skausmą malšinantį poveikį raumenims ir kaulams

[9].  Nors  akupunktūros  tikslus  analgezinis

mechanizmas nėra aiškus, tačiau veikimas siejamas

su endogeninių analgetinių neurotransmiterių, tokių

kaip endorfinai ir adenozinas gamyba bei neuronų,

susijusių  su  skausmo  suvokimu  moduliacija  [10,

11].  Paskutinį  dešimtmetį  akupunktūra  dažnai

naudojama vėžio sukelto skausmo malšinimui, taip

pat vartojamų vaistų šalutinio poveikio mažinimui

[12].  Yang  J.  su  bendraautoriais  išanalizavo  5

tyrimus,  kuriuose  dalyvavo  189  vėžiu  sergantys

pacientai. Jiems nustatytas teigiamas akupunktūros

Journal of Medical Sciences. 22 Feb, 2023 - Volume 11 | Issue 2. Electronic - ISSN: 2345-0592

76



poveikis,  kuris  padėjo  atsipalaiduoti  ir  sumažino

skausmą [13]. Atsitiktinių imčių tyrime, atliktame

2018  metais,  buvo  daroma  ausų  srities  aktyvių

taškų  elektroakupunktūra  pacientams,  kuriems

skausmo  malšinimui  paskirti  analgetikai

pakankamo  efekto  nedavė.  Lyginant  su  placebo

grupe,  kontrolinės  grupės  pacientams  itin  ryškiai

sumažėjo  onkologijos  sukeltas  skausmas  [14].

Taigi  galime  teigti,  jog  akupunktūra  yra  saugus

būdas malšinti su vėžiu susijusį skausmą ir gali būti

derinamas su kitomis priemonėmis [15]. 

3.2. Kacheksija 

Vėžio  sąlygota  kacheksija  pasireiškia  bendru

organizmo išsekimu, mažėjančia kūno raumenų ir

riebalų  mase,  apetito  stoka,  depresyvia  nuotaika.

Tokia  būsena  kelia  nerimą  sergančiajam  ir  jo

artimiesiems.  Didelė  dalis  onkologinių  pacientų,

per savo ligos gydymo procesą išbando bent vieną

ar kelias papildomosios medicinos priemones [16].

3.2.1. Mitybos terapija

Vieno atsitiktinių imčių tyrimo rezultatai atskleidė,

jog  pacientams,  sergantiems  pažengusios  stadijos

vėžiu  ir  didelėmis  dozėmis  vartojantiems  žuvų

taukus  ar  papildus  praturtintus  omega-3  riebalų

rūgštimis,  akivaizdžiai  pagerėjo  apetitas  bei

suvartojamų  kalorijų  kiekis.  Gera  organizmo

tolerancija žuvų taukams stebima vartojant iki 3 g

per  dieną.  Didesnių  dozių  vartojimas  gali  lemti

prastą  kvapą  iš  burnos,  pilvo  pūtimą,  rėmens

graužimą,  pykinimą,  viduriavimą  ir  kitus

virškinamojo trakto sutrikimus [17]. Kito klinikinio

tyrimo metu buvo stebimas vitamino D vartojimo

bei  vitamino  E  derinimo  su  omega-3  riebalų

rūgštimis  poveikis  vėžiu  sergantiems

kacheksiškiems  pacientams.  Tyrimo  išvadose

nurodoma, jog vartojusieji vitamino E ir omega-3

riebalų rūgščių kombinaciją išgyveno daug ilgiau.

Pacientams,  kurie  kaip  maisto  papildą  vartojo

vitaminą D sumažėjo raumenų jėga net  37  proc.

Tačiau  raciono  papildymas  vitaminu  C  padėjo

pagerinti gyvenimo kokybės rodiklius [18]. 

3.2.2. Kanabinoidų preparatai

Vaistai su kanapėmis yra naudojami medicinoje jau

nuo  senų  laikų,  o   Europoje  nuo  19  amžiaus

pabaigos.  Kanabinoidų  preparatai  tablečių  ar

piliulių pavidalu gydo skausmą, miego sutrikimus,

depresiją  ir  svarbiausia  apetito  praradimą.  Vėžiu

sergantiems pacientams tai padeda priaugti svorio,

sumažinti  pykinimą  ir  vėmimą.  Atliktame  tyrime

buvo  nustatyta,  kad  onkologiniai  pacientai,  kurie

vartojo  preparatus  su  kanabinoidais  priaugo

daugiau svorio lyginant  su kontroline grupe  [19].

Taip pat pastebėtas šių medžiagų ryšys su pacientų

pagerėjusia  nuotaika,  kuri  skatino  geresnį  apetitą

[20,  21].  Lietuvoje  šie  preparatai  medicininiams

tikslams  įteisinti  nuo  2019  metų  [22].  Šalutiniai

požymiai pasireiškia retai, tai dažniausiai nežymūs

simptomai  tokie  kaip  troškulys  ar  lengvas

nuovargis [19].

3.3. Pykinimas ir vėmimas 

Pykinimas ir vėmimas nemalonus simptomas, kurį

gali  sukelti  įvairūs veiksniai  susiję su onkologine

liga. Tai gali būti skausmas, vidurių užkietėjimas,

šlapimo  pūslės  blokada,  tačiau  dažniausiai

pykinimas  ir  vėmimas  atsiranda  kaip  šalutinis

radioterapijos ar chemoterapijos požymis [23].

3.3.1. Imbieras

Marx  W.  su  bendraautoriais  išanalizavo  7

skirtingus  tyrimus  apie  imbiero  vartojimą  vėžiu

sergantiems  pacientams.  Buvo  nustatyta,  kad  2

tyrimai  neparodė  aiškios  imbiero  naudos,  tačiau

kituose  5  pykinimas  ir  vėmimas  reikšmingai

sumažėjo.  Dažniausios  preparato  dozės  buvo  1-2

gramai  imbiero  padalinti  į  4-8  kapsules,  kurias

galima  vartoti  kasdien  [24].  Vis  dėlto  imbiero
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nereikėtų  padauginti,  Zick  et  al.  ištyrė,  kad

vartojant  didesnes  imbiero  dozes,  daugiau  nei  2

gramus  per  dieną,  preparato  veiksmingumas  bus

gerokai mažesnis [25]. 

3.3.2. Akupunktūra

Jau  anksčiau  minėta  akupunktūra  yra  veiksminga

taip  pat  ir  pykinimo  bei  vėmimo  malšinimui.

Atliekant  šias  procedūras  pagerėja  pacientų

gyvenimo  kokybė,  nes  pašalinamas  pagrindinis

chemoterapijos  ir  spindulinio  gydymo  šalutinis

veiksnys.   [23,  24,  25].  Du  tyrimai  Chen  H.  su

kolegomis [29] ir Cheon S. su bendraautoriais [30]

analizavo  akupunktūros  naudą  lygindami  dvi

pacientų  grupes.  Abiejuose  tyrimuose  nustatytas

ženklus  pagerėjimas  akupunktūrą  patyrusiems

pacientams lyginant su kontroline grupe.

3.4. Nuovargis 

Vėžio  sąlygotas  nuovargis  yra  labai  dažnas

simptomas,  paveikiantis  onkologinėmis  ligomis

sergančius  pacientus  [31].  Šis  simptomas

pasireiškia  apie  90  proc.  [32] ligonių  aktyvioje

gydymo stadijoje ir  nuo 27 proc.  iki  82 proc. po

gydymo  [33].  Su vėžiu ir/arba jo gydymu susijęs

nuovargis  apibrėžiamas  kaip  daugialypis,

organizmą  sekinantis  veiksnys,  trukdantis

pilnavertiškam  kasdieniniam  gyvenimui  [34].

Literatūros  duomenimis  vėžio  sąlygoto nuovargio

veikimo  mechanizmas  yra  susijęs  su  daugybe

biologinių  procesų,  įskaitant  imuninį  atsaką,

uždegiminius  procesus,  metabolizmą

neuroendokrininė  ir  centrinės  nervų  sistemos

procesus, apimančius specifinių neuromediatorių ir

metabolitų  padidėjimą.  Fizinis  aktyvumas

(aerobiniai  ir  pasipriešinimo  pratimai)  ir

kognityvinė  elgesio  terapija  bei  psichoedukacija

šiuo metu yra standartinis vėžio sąlygoto nuovargio

gydymas.  Remiantis  JAV  Nacionalinio

Visapusiško  vėžio  gydymo tinklo  gairėmis  (angl.

National  Comprehensive  Cancer  Network

guidelines), masažas ir joga yra priskiriamos pirmai

kategorijai  nefarmakologinių  priemonių,  turinčių

reikšmingai  teigiamą  poveikį  organizmui,

procedūras  derinant  prie  pagrindinio  gydymo  ar

reabilitacijoje po jo [34]. 

3.4.1. Joga

Joga  egzistuoja  jau  tūkstančius  metų,  tai  yra

meditatyvi  mankšta,  kuri  skirta  tempti  gilesnes

struktūras - raiščius, sąnarius, sausgysles. Atliekant

fizinius pratimus ypatingai svarbus kvėpavimas ir

ilgas  išbūvimas  vienoje  pozicijoje,  dėl  to  tvirtėja

kūnas  ir  lavinama  ištvermė.  Vokietijoje  atliktas

tyrimas truko 8 savaites, per jas 173 onkologiniai

pacientai  kasdien  valandą  praleido  atlikdami

mankštą.  Nustatyta,  kad  tai  turėjo  didelės  įtakos

pacientų  sumažėjusiam  nuovargiui  ypatingai

susijusiu  su  fiziniu  silpnumu [35].  Cramer  H.  su

bendraautoriais  išanalizavo  net  24  tyrimus,

kuriuose dalyvavo 2166 pacientai,  ir  nustatė,  kad

net  septyniolikoje  tyrimų  pastebėtas  ryškus

nuovargio sumažėjimas onkologiniams pacientams,

kurie praktikavo jogą kasdienybėje ir taip pagerino

savo gyvenimo kokybę [36].

3.4.2. Masažas

Šiais  laikais  gydomasis  masažas  yra  vienas

dažniausiai naudojamų alternatyvių gydymo būdų.

Masažas  gali  būti  įvairių  rūšių  –  švediškas,

kiniškas,  japoniškas,  thai  ir  kt.  Tačiau  visų  jų

principas išlieka panašus, nes susideda iš glostymo,

trynimo  judesių  bei  minkštųjų  audinių  spaudimo

[37].  Seniau  buvo  tikima,  kad  masažas  gali

paskatinti metastazių plitimą, vis dėlto tam pagrįsti

yra per mažai įrodymų. Siūloma vengti tiesioginio

spaudimo limfmazgių  srityse,  tačiau  masažas  yra

saugus ir patikimas būdas pagerinti sunkių ligonių

savijautą  [38].  Jungtinės  Karalystės  tyrėjai

išanalizavę 17 tyrimų rezultatus priėjo išvados, kad
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gydomasis  masažas  ne  tik  malšina  skausmą,

nepaisant  vėžio  tipo,  tačiau  mažina  nuovargį,

gerina  pacientų  nuotaiką  ir  teigiamai  veikia

onkologinių pacientų gyvenimo kokybę [39].

4. Išvados

Onkologinių pacientų savijauta dažnai būna lydima

daug  nepageidaujamų  simptomų,  kurių  valdymas

vaistais  dažnai  būna  neefektyvus.  Todėl  svarbu

atkreipti  dėmesį  į  alternatyvias  procedūras  ir

priemones.  Skausmas  efektyviausiai  valdomas

akupunktūros  procedūromis.  Esant  mitybos

nepakankamumui  ir  kacheksijai  svarbu  vartoti

omega-3  riebalų  rūgštis,  o  esant  labai  prastam

apetitui  apsvarstyti  medikamentus  su  kanapėmis.

Jei  po  atlikto  gydymo  pasireiškia  vėmimas  ir

pykinimas  nepamiršti  su  maistu  vartoti  imbiero,

tačiau ne daugiau nei 2 gramus per dieną. Jaučiant

nuovargį siūloma užsiimti fiziniu aktyvumu – joga

bei  apsilankyti  masažo  kabinete.  Pasirinkus  sau

veiksmingas  ir  suderinus  šias  alternatyvias

priemones  tarpusavyje  galima  pasiekti

pilnavertiško  gyvenimo  ir  pagerinti  gyvenimo

kokybę onkologiniams pacientams. 
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