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Op mod 70% af alle patienter med kræft
oplever sensoriske forandringer som følge af
deres sygdom og/eller bivirkning til behandlingen (1). Sensoriske forandringer kan inkludere
aversion mod eller afsky ved bestemte smage
og lugte, ændringer i mundfølelse og smagspræferencer, dårlig smag i munden og ændret
lugtesans. Sensoriske forandringer kan være
en medvirkende årsag til vægttab (2,3).
Evidensgrundlaget for ernæringsindsatser
hos patienter med sensoriske forandringer er
sparsomt, og kostråd målrettet patienter, der
oplever sensoriske forandringer, er i høj grad
baseret på best practise (4-6). Patienterne
anbefales typisk, at
1) spise neutraltsmagende, kold mad for at
minimere smags- og lugteindtryk og begrænse unormale, intense smagsindtryk, som kan
opleves kvalmegenerende eller anderledes (fx
metalsmag) og

2) krydre maden med fx chili eller ingefær
for at aktivere den trigeminale sans, som
kan være med til at give en smagsoplevelse/
stimuli, når de vanlige smags- og lugtesanser
svigter.
Der er udviklet tre smagsvarianter af en
ernæringsdrik for at imødekomme smagsforandringer hos kræftpatienter. Et sensorisk
studie på 50 kræftpatienter viste, at de tre
smage var dem, der scorede højest ud af fem
nyudviklede, smagstilpassede drikke (10).
Drikkene er hhv.:
• C
 ool rød frugtsmag med menthol, hvilket
giver en kølende effekt i munden (7).
• Hot tropisk med ingefærsmag med naturligt varmende komponenter fra chili, som
aktiverer den trigeminale sans (8).
• Neutral smag, som kan være anvendelig i perioder med hypersensitivitet
over for lugt, da den ikke medfører
yderligere sansestimuli (4-6).

Den trigeminale sans (9)
• Trigeminale stoffer i fødevarer inkluderer chilipeber, paprika, ingefær, sort
peber, sennep, løg, peberrod mv.
• Kulde og varme registreres også af
den trigeminale sans, fx menthol
(kulde).
• Receptorer for trigeminal sansning
sidder i munden, svælget, næsen og
omkring øjnene.
• Trigeminale stimuli kan sammenlignes
med irritanter, da disse stimuli alene
kan være ubehagelige.
• Trigeminal sansning er afgørende for
den totale sansning af et måltid.

Praksisnær erfaring
Et erfaringsprogram blev udført med det
formål at generere praksisnær erfaring
hos patienter med kræft i Danmark med
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Erfaringsprogrammet tillader ikke konklusioner om kausalitet, men kan tillade observation af tendenser og generering af hypoteser.
Vores hypotese er, at tiltalende smag er
afgørende for indtag, og at et større indtag
har positiv effekt på vægtudvikling.
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af deltagerne vurderede smagen positivt
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med compliance til ernæringsdrikkene. En
Hos patienter med et forudgående vægttab
logik, som mange anvender, men som ikke
var den gennemsnitlige vægter specielt videnskabeligt underbygget. Det
ændring -2,62% ved indtagelse af 0-1 drik/
sætter imidlertid fokus på diætistens vigtige
dag (n=8) vs. +1,85% hos patienter, som
rolle i individualiseringen af ernæringsplaner,
indtog >1 drik/dag (n=10).
så planerne målrettes patientens specifikke
præferencer og udfordringer og inddrager
tilgængelige og relevante pædagogiske
Diskussion
værktøjer.
Gennem et simpelt, praksisnært erfaringsproPå trods af at størstedelen af patienterne rapgram var det muligt at generere erfaringer
porterede et forudgående vægttab, bevarede
med brugen af tre smagstilpassede ernæde fleste patienter vægten under erfaringsringsdrikke hos 25 kræftpatienter i Danmark.
programmet. Der blev observeret en tendens
Drikkene var vellidt, hvor 71% af patienterne
til bedre vægtudvikling blandt patienter, som
vurderede smagen som god eller meget god.
indtog >1 drikke dagligt sammenlignet med
Dette stemmer overens med et hollandsk-belpatienter, som indtog 0-1 drikke dagligt.
gisk sensorisk studie, der validerede smagen
af de samme tre smagsvarianter hos 50
kræftpatienter, og hvor mellem 68-84%

Vægttab er en stor udfordring hos patienter
med kræft, uanset BMI, hvor så lidt som
2,5% vægttab signifikant forkorter patientens restlevetid (11). Udfordringer ved smagsog lugtændring hos patienter med kræft er
velkendte og øger risiko for underernæring
(1-3). At der nu er udviklet drikke tilpasset
denne patientgruppe, er en positiv og vigtig
udvikling. Jo flere muligheder vi har for at
ernære patienterne, desto bedre er chancen for at sikre sufficient indtag per os før
eventuel overgang til sonde- eller parenteral
ernæring.
Konklusion
De fleste patienter vurderede smagen af
de smagstilpassede ernæringsdrikke, som
værende ’god’ eller ’meget god’. Vurderingen af en ’god’ eller ’meget god’ smag
synes at være afgørende for compliance. De
fleste patienter kunne holde vægten under
erfaringsprogrammet - selv de patienter, der
havde haft et forudgående vægttab.
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