
 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK MUKOSITISAREN 

TRATAMENDURAKO 

Zure gaixotasunak eta/edo erradioterapia- eta/edo kimioterapia-tratamenduak 

zailtasuna edo mina eragin diezazuke irenstean, baita lehortasuna eta mina ere 

ahoan, hortzetan, oietan eta eztarrian.  

Aho-barrunbea eta hesteak estaltzen dituen mukosa oso sentikorra da 

kimioterapiaren eta/edo erradioterapiaren eraginekiko, eta tratamendu horiekin 

litekeena da ahoko mukosan eta gainerako digestio-hodikoan alterazioak 

agertzea. 

Honako gomendio dietetikoak lagungarri izan daitezke mukositisa agertuz gero: 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten 
karbohidratoak 

ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  

Mukositisa goiko digestio-

bidean agertzen bada 

(ahoa eta esofagoa): 

Guztiak, xehatuta, testura 

homogeneoarekin edo 

txinotik igarota edo 

bahetuta. 

Mukositisa beheko 

digestio-bidean agertzen 

bada (hesteak): Hasiera 

batean, batere ez; gero, 

sartzen joan, 

hobekuntzaren arabera. 

Lekale osoak 

Osoko zereal

 

Hasiera batean, batere ez; 

gero, sartzen joan, 

hobekuntzaren arabera, 

zahi oso fina duten testura 

bigunekoak, likatsuak 

ez direnak 

Testura gogorrekoak (biskoteak, 

opil meheak, ogi gogorra edo 

azalarekin, gailetak) edo testura 

likatsukoak (moldeko ogia…) edo 

kurruskariak (enpanadak, 

hostopilak…) edo zahi lodia 

dutenak 

Frutak  

Helduak, zurituta, hazirik 

gabe 

Gogorrak, azalarekin , haziekin eta 

zitrikoak. 

  



 

 

Zuntzik ez duten 

karbohidratoak 
ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  

Tuberkuluak Testura bigunekoak, ez 

likatsuak 

Testura gogorrekoak (biskoteak, 

opil meheak, ogi gogorra edo 

azalarekin, gailetak) edo testura 

likatsukoak (moldeko ogia…) edo 

kurruskariak (enpanadak, 

hostopilak, patata frijituak…) 

Azukreak  

eta opilak 

Azukrea (hobe beltza) eta 

eztia, neurrizko 

kantitateetan 

Opil hezeak, ahal bada 

etxean eginak 

Opil gogorrak, lehorrak edo 

hostopilak. 

Karamelu mastekagarriak eta 

gominolak 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Hasiera batean, azenarioa, 

kuiatxoa eta kuiaren pulpa 

egosita 

Gordinak eta haizetsuenak eta 

digeritzen zailak direnak (aza, 

azalorea, brokolia, aza gorria, 

bruselazak, orburuak, errefauak, 

luzokerra, piperrak, tipula gordina 

eta zainzuriak) 

Gantzak, 
karbohidratoak, 
proteinak eta zuntza 

ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Fruitu lehorrak

 

Fruitu lehor hautsa, 

janarietan gehitzeko (ez 

frijituak) 

Fruitu lehor osoak 

  



 

 

Proteinak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Haragia eta deribatuak 

           

Haragi leunak  

Fianbreak 

Haragi haritsuak edo lehorrak 

Hestebeteak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Arrain leunak eta hezurrik 

gabekoak 

Ganbak, otarrainxkak 

Arrain haritsuak eta hezurdunak 

Gainerako itsaskiak 

Arrautzak 

 

Bai Ez 

Esnekiak 

       

Esnea (laktosarik gabe 

beheko digestio-hodia 

erasanda badago), 

jogurta, mamia, 

gaztanbera, gazta freskoa 

eta izozkiak 

Gazta erdi-onduak edo onduak. 

Gaztatxoak 

Gantzak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Likidoak 

 

Landare-olioak, adibidez, 

arto- eta ekilore-olioak, 

eta bereziki oliba-olio 

birjin estra 

Maiztasuna: egunero 

Palma-, palmiste- eta koko-olioak. 

Solidoak 

 

Batere ez. 
Guztiak (gantza, gurina, 

margarina...) 

Ura ekartzen duten 
elikagaiak GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Edariak 

  

Ura, infusioak eta zuku 

natural ez azidoak eta 

pulparik gabe. 

Gomendatutako 

kantitatea: gutxienez bi 

litro egunean. 

Edari alkoholdunak, kafea, zuku 

azidoak eta/edo pulparekin eta 

edari karbonatatuak 

 

  



 

 

 

ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 
 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Egosita, lurrunean, 

mikrouhinean, erreta, 

irabiagailu elektrikotik 

igarota. 

Kozinatzeko modu horiek 

mastekatzen errazak diren 

testura leunak lortzea 

ahalbidetzen dute 

Txingarretan, frijituta (batez ere, 

birrineztatuak), plantxan 

Saltsak eta ongailuak 

 

Ongailu leunak, modu 

neurritsuan erabiliak, 

tolerantziaren arabera. 

Saltsa edo krema leunak, 

ez minak, ez likatsuak, ez 

azidoak (bexamela, 

mahonesa...). Horiek, beste 

elikagai batzuei gehituta, 

testura leunak eta irensten 

errazak lortzea ahalbidetzen 

dute 

Gatza kantitate ertainean edo 

gehiegizko kantitatean (kozinatu 

bitartean erabili bakarrik, kantitate 

txikitan)  

Ongailu eta saltsa minak 

(piperbeltza, kaiena, pipermina, 

saltsa mina, currya...), likatsuak 

(roqueforta…) edo oso azidoak 

(ketchup-a, ozpinak…) 

  



 

 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Izan aho-higiene ona, alkoholik gabeko 

kolutorioekin 
Ez eskuilatu hortzak eta mihia 

Hartu janariak giro-tenperaturan 
Ez hartu janari beroak, oso hotzak, 

minak, gaziak eta azidoak 

Egokitu dietako testura mukositisak eragindako 

minen graduaren arabera:  

• Arina denean, mastekatzen errazak diren 

edo bigunak diren elikagaiak hartzea 

komeni da.  

• Egoera larriagotzen bada, hobe dieta 

xehatu batera igarotzea. 

 

Mukositisak eragindako minak direla-eta 

ahorakinak murrizten direnez, otordu txikiak eta 

maiztasun handiarekin egitea komeni da 
 

Trago handiak edatea mingarria bada, zurrupada 

txikika edan behar da egun osoan zehar, otordu 

artean 

 

Erabili silikonazko mahai-tresnak 
Ez erabili metalezko edo plastikozko 

mahai-tresnak 

Hidratatu ongi ezpainak olioarekin, kakao-

kremarekin edo aloe bera kakaoarekin 

Saihestu tabakoa edo giro lehorrak, 

mukosen narritadura handitzen baitu 

Kontsultatu medikuarekin, dieta egokitu arren, 

min handiagatik ahotik jan ezin baduzu, edo gutxi 

jaten baduzu. 

 

 

 

 

 

 

 

Berrikusita:2017ko abuztua     IO-ONKO-ENDOKRINOLOGIA-06 


