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Streszczenie 
Kserostomia określana jest jako subiektywny zespół objawów wywołanych zmniejszeniem lub brakiem wydzielania 
śliny, jest częstą jednostką chorobową występującą wśród osób starszych. Proces starzenia się organizmu 
w konsekwencji pojawiających się patologii wpływa na dysfunkcję zarówno całych układów, jak i poszczególnych 
narządów wchodzących w ich skład. Na występowanie kserostomii mają wpływ zarówno wynikające w pewnym stopniu 
z wieku patologie, czy dysfunkcje narządów, ale także czynniki środowiskowe w tym farmakoterapia. Ponad 500 leków 
może przyczyniać się do powstania kserostomii, a na szczególną uwagę zasługują interakcje, które mogą nasilić objawy 
poprzez działanie synergistyczne. Kserostomia częściej dotyczy kobiet, szczególnie w okresie menopauzalnym, a także 
osób starszych w wieku powyżej 65 roku życia. Czynnikiem żywieniowym, który może być przyczyną powstawania 
objawu suchości w jamie ustnej jest zbyt niska podaż płynów. Określone zalecenia dietetyczne mogą zmniejszyć 
dolegliwości i poprawić komfort życia pacjentów.  
 
Słowa kluczowe: kserostomia, dietoterapia, suchość jamy ustnej, osoby starsze 
 
Abstract 
Xerostomia, defined as a subjective set of symptoms caused by a decrease or lack of saliva, is a common disease among 
elderly people. The process of body aging, as a consequence of pathological changes, affects the dysfunction of the 
whole systems as well as the individual organs that compose them. The occurrence of xerostomia  
is influenced by age related pathologies or dysfunctions of the organs, but also by environmental factors including 
pharmacotherapy. More than 500 drugs can contribute to xerostomia, and special attention should be paid  
to interactions which can aggravate symptoms through synergy. Xerostomia is more common in women, especially in 
the menopausal stage, and in elderly people over 65 years of age. A nutritional factor that can cause dry mouth 
symptoms is insufficient fluid intake. Specific dietary recommendations can reduce the discomfort and improve  
a patient's well being. 
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Wprowadzenie 

Kserostomia nazywana również suchością jamy 
ustnej definiowana jest jako subiektywny zespół objawów 
wywołanych zmniejszeniem lub brakiem wydzielania śliny 
[1]. Kserostomię można podzielić na kserostomię 
prawdziwą (Xerostomia cera) oraz kserostomię rzekomą 
(Xerosotmia spuria). Przyczyną kserostomii prawdziwej 
jest częściowy lub całkowity zanik wydzielania śliny przez 
gruczoły ślinowe, a dysfunkcja ta może być związana 
z klinicznie niezmienioną błoną śluzową - typ I lub z jej 
zanikiem - typ II. Kserostomia rzekoma jest tylko 
subiektywnym odczuciem suchości w jamie ustnej 
występującym przy prawidłowej funkcji i czynności 
ślinianek [1,2]. Efektywność sekrecji śliny to cecha 
osobnicza- występują duże różnice między osobnikami, 
ale przyjmuje się, iż ilość wydzielanej śliny spoczynkowej 

mniejsza niż 0,1 ml/min, a w przypadku śliny pobudzonej 
wartość poniżej 0,7 ml/min oznacza występowanie 
kserostomii prawdziwej [2]. Doniesienia literaturowe 
jednoznacznie nie wskazują, czy wraz z wiekiem sekrecja 
śliny u osób zdrowych ulega zmniejszeniu. Badania 
przeprowadzone przez Matear i wsp. dowiodły, iż wraz 
z postępującym zanikiem komórek wydzielniczych 
gruczołów ślinowych ilość wydzielanej śliny nie zmniejsza 
się [3]. Do takiego samego wniosku doszedł Smith i wsp. 
w badaniach przeprowadzonych z udziałem 3. różnych 
grup wiekowych (grupa I: 20-30 lat, grupa II: 40-50 lat, 
grupa III: >70 lat), a każda z nich liczyła 180 osób (90 
kobiet i 90 mężczyzn). Wykazano, iż w grupie osób > 70 
roku życia nie zmniejszyła się znacznie szybkość 
przepływu śliny [4]. Niemniej jednak metaanaliza 
opublikowana w 2015 roku przez Affoo i wsp. przedstawia 
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wyniki, które dowodzą temu, iż wraz ze starzeniem się 
organizmu maleje natężenie przepływu śliny [5]. 
Czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie gruczołów 
ślinowych jest występowanie innych chorób 
ogólnoustrojowych, czy chociażby polifarmakoterapia - 
częsta u osób starszych. Według literatury ponad 500 
leków powoduje powstawanie objawów suchości w jamie 
ustnej [6,7]. Putten i wsp. w swojej publikacji z 2014 roku 
zasugerowali, iż pogorszony stan jamy ustnej może 
w przyszłości stać się częścią jednego z nowych zespołów 
geriatrycznych [8].  
 
Epidemiologia 

Częstość występowania kserostomii w populacji 
europejskiej wynosi od 24-27% u kobiet, natomiast  
u mężczyzn od 18-21% [9]. W większości problem ten 
dotyka kobiet w okresie menopauzy oraz osób powyżej 65 
roku życia. Niemniej jednak omawianą jednostkę 
chorobową diagnozuje się u 20% osób w wieku 18-34 lat 
[10].  
 
Etiologia 

Najczęstszą przyczyną powstawania kserostomii  
u osób starszych jest stosowana farmakoterapia - często 
określana jako tzw. kserostomia polekowa. Natomiast 
występowanie objawu suchości w jamie ustnej  
u młodych osób w przewadze spowodowane jest 
paleniem papierosów czy występowaniem chorób 
alergicznych [11]. Zmniejszenie sekrecji śliny przez 
gruczoły ślinowe może być wynikiem sialoz. Jest to 
zwyrodnienie miąższu wydzielniczego oraz proliferacja 
nabłonka przewodów wydzielniczych, czego wynikiem jest 
zmniejszenie światła przewodu wydzielniczego 
i w konsekwencji zanik sekrecji [2]. Sialozy mogą być 
wywołane zarówno przez przebyte, jak i istniejące 
choroby (zespół Sjögrena, choroba Mikulicza, AIDS). 
Kserostomia może być także symptomem chorób 
ogólnoustrojowych, takich jak nadczynność tarczycy, 
hiperkalcemia, kamica i  stany zapalne ślinianek, 
reumatoidalne zapalenie stawów, niewyrównana 
cukrzyca typu I i II [1,12]. Suchość jamy ustnej może być 
także objawem towarzyszącym takich jednostek 
chorobowych jak np. niedokrwistość Addisona-Biermera, 
choroba Parkinsona, czy choroba Alzheimera [6].  

Sreebny i Schwartz zidentyfikowali ponad 400 leków, 
które mogą potencjalnie indukować powstawanie 
kserostomii [13]. Inne doniesienia naukowe wskazują na 
nawet 500 różnych środków farmakologicznych, które 
mogą przyczyniać się do powstawania kserostomii [14]. 
Kluczowe znaczenie w  powstawaniu tego rodzaju 
objawów mogą mieć także interakcje kilku 
przyjmowanych leków [15]. Przykładem mogą być 
farmakodynamiczne interakcje leków 
antycholinergicznych z lekami, których składnikiem 
czynnym jest, np. amantadyna, benzodiazepina, 
klonidyna, a także innymi grupami leków  
np. beta-blokerami czy diuretykami [16]. Ich stosowanie 

ma podobne skutki uboczne, co w konsekwencji może 
nasilać objawy powstałych zaburzeń.  

Najbardziej istotne ze względu na etiologię 
kserostomii są takie substancje farmakologiczne jak 
atropina, skopolamina czy homatropina. Innymi są 
oxitropium oraz bromek ipratropium, stosowane 
w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
i w astmie. Ich działanie poprzez blokadę receptora 
muskarynowego M3 powoduje również zahamowanie 
wydzielania śliny [2].  

Do innych leków wywołujących objawy suchości  
w jamie ustnej należą leki antycholinergiczne, 
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, 
imipramina), neuroleptyki (chloropromazyna), 
rozkurczowe (hioscyna), leki diuretyczne (tiazydy), czy 
opioidy. Substancjami, które mogą wywoływać podobne 
objawy są również leki przeciwhistaminowe (blokujące 
receptor H1). 

Niedobory żywieniowe - zarówno energetyczne 
(niedożywienie typu kwashiorkor), jak i witaminowe,  
tj. awitaminozy mogą w istotny sposób przyczyniać się do 
powstawania kserostomii [6;15]. Objaw suchości w jamie 
ustnej może wynikać także ze zbyt niskiej podaży płynów 
w całodziennej racji pokarmowej [17]. Ship i Fischer 
przeprowadzili badania z udziałem 12. młodych osób 
(grupa w wieku 20-40 lat) oraz 12. starszych (grupa osób 
w wieku 60-80 lat), w których badali zależność pomiędzy 
odwodnieniem organizmu a funkcją ślinianek. Uczestnicy 
badania przez 24 godziny ograniczali spożycie zarówno 
płynów, jak i pokarmów. Badacze wykazali, iż wraz 
z odwodnieniem organizmu zmniejszyła się prędkość 
przepływu śliny stymulowanej oraz niestymulowanej 
w obydwu grupach. Jednak wyniki dla śliny stymulowanej 
w grupie osób młodych nie były istotne statystycznie [18]. 
Podobne badania prowadzili Jankowska-Antczak i wsp., 
autorzy wykazali, że leczenie immunosupresyjne sprzyja 
powstawaniu kserostomii, a częstość występowania 
objawów nasila się wraz z  wiekiem pacjentów  
oraz czasem trwania leczenia [19]. Badania 
przeprowadzone przez Jham i wsp. dowiodły, iż wraz 
z wprowadzeniem radioterapii wzrasta odsetek chorych,  
u których dodatkowo rozwija się kserostomia [20]. 
Zastosowanie radioterapii przede wszystkim w przypadku 
nowotworów głowy i szyi niesie za sobą konsekwencje 
w postaci objawów suchości i pieczenia jamy ustnej 
[21,22]. Istnieją dowody, iż  modyfikowanie intensywności 
radioterapii z wykorzystaniem techniki modulowania 
intensywności wiązki (IMRT) może zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia kserostomii nawet o 11%  poprzez ochronę 
struktur krytycznych - w tym przypadku ślinianek 
przyusznych [23,24]. 
 
Postępowanie dietetyczne 

Brak właściwej sekrecji śliny zawierającej 
odpowiednią ilość zarówno enzymów i substancji 
bakteriobójczych, jak i immunoglobulin należących do 
mechanizmów obrony swoistej może sprzyjać 
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powstawaniu infekcji wirusowych, bakteryjnych czy 
grzybiczych [17]. Niewystarczająca objętość śliny 
prowadzi do zaburzenia homeostazy w jamie ustnej, 
a także do upośledzenia wszystkich procesów, w których 
bierze udział – również do formowania kęsa 
pokarmowego czy trawienia pokarmów. Poza uczuciem 
suchości, pieczenia i swędzenia w jamie ustnej, 
kserostomia może być przyczyną trudności 
w przyjmowaniu i połykaniu pokarmu [11]. Często, 
pomimo leczenia mogą pojawić się uszkodzenia 
mechaniczne nabłonka jamy ustnej, kandydoza, 
owrzodzenia strefy przyzębia, czy zaburzenia mowy  
[17,25]. Nieprawidłowe protezowanie oraz ubytki 
uzębienia mogą sprzyjać upośledzeniu zarówno żucia, jak 
i połykania pokarmów, a to może zwiększać ryzyko 
niedożywienia z uwagi na ograniczenia w wyborze 
produktów [26]. W badaniu PolSenior wykazano,  
iż bezzębie dotyczy 55% kobiet i 46,4% mężczyzn 
populacji polskiej w wieku podeszłym (≥65 lat), a częstość 
jego występowania zwiększa się wraz z wiekiem [27]. 
Wśród kobiet z bezzębiem protez używało 84,4%, a wśród 
mężczyzn 85,9% osób. Piśmiennictwo podaje także,  
iż całkowite protezy zębowe mogą przyczyniać się do 
zmniejszonej sekrecji przez gruczoły ślinowe [28]. Wynik 
badania przeprowadzonego przez Nikolopoulou i wsp. 
dowodzi temu, bowiem 20% uczestniczących w badaniu 
osób (średnia wieku: 65 lat) noszących zarówno protezy 
pełne, jak i częściowe miało poza innymi towarzyszącymi 
jednostkami chorobowymi stwierdzoną klinicznie 
kserostomię [29].  

Bardzo ważnym elementem dietoterapii 
w zaburzeniach sekrecji śliny jest odpowiednia podaż 
płynów. Płyny w diecie pacjenta powinny występować 
przede wszystkim w postaci wody, ale także w formie 
naparów z ziół np. mięty. Ważne, aby pić regularnie - 
w niedużych objętościowo porcjach i w krótkich 
odstępach czasowych [25]. Nie należy unikać podaży 
płynów w trakcie posiłków - szczególnie, jeśli są one 
bardziej suche i mogą zarówno podrażnić błonę śluzową 
jamy ustnej, jak i sprawić problem w uformowaniu kęsa 
pokarmowego i  jego połknięciu [30]. Elementem 
dietoterapii, który może korzystnie wpłynąć na sekrecje 
śliny jest ssanie kostek lodu [31]. Istotne jest, aby podaż 
wody w każdej formie była stała i regularna, a nie 
uzależniona tylko od odczucia pragnienia, gdyż u osób 
starszych ta potrzeba jest mniej odczuwalna [32]. 
Wdrożenie dodatku soku z cytryny do wody może również 
pobudzić gruczoły ślinowe do wydzielania śliny [7,33]. 
Należy jednak unikać długotrwałego stosowania soku 
z cytryny z uwagi na szkodliwy wpływ na szkliwo [34]. 
Poza płynami w tych działaniach pomocnym może okazać 
się korzystanie z gum do żucia.  

W badaniach przeprowadzonych przez Davies  
na pacjentach nowotworowych zastosowanie gumy do 
żucia okazało się mieć lepsze efekty, niż korzystanie z tzw. 
sztucznej śliny. Niemniej jednak, zarówno metodyka 
(wykorzystanie wizualnej analogowej skali oraz innych 

kwestionariuszy), jak i brak istotności statystycznej 
uzyskanych wyników wpływa niekorzystnie na znaczenie 
tego badania, dlatego wyniki te należy traktować 
z ostrożnością [35]. Badania przeprowadzone z udziałem 
osób onkologicznych z nowotworami jamy ustnej, 
przełyku, gardła lub krtani po zakończonej radioterapii 
z wykorzystaniem fluorowanej pasty do zębów, płynu  
do płukania jamy ustnej, a także gumy do żucia 
stosowanych równocześnie pozwoliło uzyskać korzystne 
rezultaty zniesienia odczucia suchości jamy ustnej 
w porównaniu ze stanem przed zastosowaną interwencją 
[36]. W piśmiennictwie można także znaleźć informacje 
na temat korzystnego wpływu suplementacji oleju 
z wiesiołka z uwagi na jego działanie w hamowaniu 
wytwarzania prostaglandyn [37]. Należy unikać  
czynników, które mogą pogorszyć zarówno stan błony 
śluzowej pacjenta, jak również zwiększyć odczucie 
suchości jamy ustnej. Do takich czynników należą przede 
wszystkim alkohol, kofeina, palenie tytoniu, a także 
gorące czy pikantne potrawy [38-40]. 

Ciekawym przykładem może być zastosowanie 
preparatu Aloe vera (gel) jako substytutu śliny. Badania 
przeprowadzone z udziałem chorych nowotworowych 
(120 pacjentów z nowotworem głowy i szyi) 
 - z występującą kserostomią po przeprowadzonej 
wcześniej radioterapii wykazało, iż podobnie, jak inne 
preparaty wykorzystywane w tym badaniu (preparat 
zawierający karboksymetylocelulozę sodu, olej rzepakowy 
do rozpylania oraz preparat zawierający mucynę) środek 
ten znacząco zmniejszał odczucie suchości w jamie ustnej. 
Metodyka badania opierała się na wypełnianiu 
kwestionariuszy po tygodniowym stosowaniu każdego 
z preparatów [41].  

Dobrym naturalnym substytutem śliny, który 
z jednej strony wpływa nawilżająco na błonę śluzową 
jamy ustnej, z drugiej stanowi wartościowy produkt jest 
mleko [42]. Poza nawilżaniem i buforowaniem sprzyja 
także remineralizacji szkliwa zębów. Właściwości 
buforujące mleka wynikają przede wszystkim z obecnych 
w nim: wodorowęglanów, fosforanów, wapnia i peptydów 
bogatych w histydynę. Obecny w ślinie mocznik może być 
przekształcany przez bakteryjne ureazy do amoniaku 
 co może sprzyjać neutralizacji kwasu. Birked i wsp. 
wykazali w badaniach in vivo, iż codzienne płukanie jamy 
ustnej niskotłuszczowym mlekiem bydlęcym po 
 4 tygodniach adaptacji powoduje zmniejszenie pH 
w płytce nazębnej [43]. 

 Murugesh i wsp. w swoich badaniach wykazali,  
iż zastosowanie jogurtu naturalnego w dietoterapii może 
zwiększyć szybkość przepływu śliny u zdrowych osób. 
Aktywność jogurtu porównywano z roztworem wodnym 
soku z cytryny o takim samym pH, jak to w jogurcie. 
Porównując wyniki okazało się, że jogurt daje lepsze 
rezultaty w zwiększaniu wydzielania śliny, niż sok 
z cytryny w stosunku do wartości wyjściowych [44]. 

Dietoterapia powinna uwzględniać szczególne 
potrzeby pacjentów związane z potencjalnie 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2017;2(3):18-22 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

21 

 

PRACA POGLĄDOWA 

 

występującymi niedoborami. Należy pamiętać, iż często 
przyczyną kserostomii są awitaminozy (witaminy B1, B6), 
a także niedobory żelaza [11]. Leczenie dietetyczne 
powinno uwzględniać także występujące objawy 
towarzyszących chorób, które mogłyby uniemożliwić 
spożycie niektórych produktów [25]. Racja pokarmowa 
powinna być oszczędzająca zarówno pod względem 
temperatury potraw, jak również pod względem 
mechanicznym i chemicznym - aby unikać podrażniania 
błony śluzowej jamy ustnej [45]. Dla osób odczuwających 
suchość w jamie ustnej, a także dolegliwości towarzyszące 
gryzieniu, czy połykaniu wskazana jest dieta półpłynna lub 
papkowata. Bilansując taką dietę należy zwrócić 
szczególną uwagę na podaż witamin z grupy B oraz 
witaminy C, których niedobór może sprzyjać powstawaniu 
stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, a także 
przekrwień i łuszczenia okolic ust i warg [25]. Z diety 

powinno wykluczyć się nadmierną ilość soli 
 - w przypadku osób ze współistniejącym nadciśnieniem 
tętniczym nie więcej niż 5 g NaCl na dobę. Pozostałe 
ograniczenia należy dostosować do indywidualnych 
objawów i jednostek chorobowych pacjenta. 

 
Podsumowanie 

Kserostomia jako jedno z zaburzeń początkowego 
odcinka przewodu pokarmowego może znacząco wpływać 
na stan odżywienia i komfort życia pacjentów, 
w szczególności osób starszych. Istotne w terapii takich 
objawów jest również odpowiednie podejście 
dietetyczne. Właściwe zalecenia żywieniowe mogą 
zmniejszyć intensywność objawów. Kluczowymi 
elementami dietoterapii są: modyfikacja konsystencji 
pokarmów, prawidłowy dobór surowców i produktów 
spożywczych, a także zwiększenie podaży płynów.  
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