
Zmiana nawyków żywieniowych, 
zwiększenie aktywności fizycznej, 

udział w badaniach przesiewowych, 
podejmowanie działań zmniejszających narażenie na

czynniki ryzyka, 
zwiększają skuteczność zapobiegania nowotworom

oraz ich wykrywanie we wczesnej fazie.

„Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, 
robić małe, nie obawiać się porażek 
i szybko zacząć działać”

                                                                         Lucien Engelen
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O PROGRAMIE

"Program badań onkologicznych układu pokarmowego w powiecie zawierciańskim 

i myszkowskim szansą na dłuższe życie w dobrym zdrowiu"

współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Mechanizmu Finansowego, w ramach Programu PL 07 „Poprawa i lepsze

dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”

Celem projektu jest podniesienie wykrywalności chorób nowotworowych w ich wczesnym

stadium  oraz  podjęcie  natychmiastowego  leczenia.  Dzięki  temu  podniesie  się

przeżywalność chorych i zmniejszy liczba zgonów.

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ -

SKORZYSTAJ Z SZANSY !

Pod tym hasłem Szpital  Powiatowy w Zawierciu w lutym 2015 roku rozpoczął realizację

programu  profilaktycznego  badań  przesiewowych  pod  kątem  nowotworów  układu

pokarmowego. Program  dedykowany jest dla  mieszkańców powiatu zawierciańskiego i

myszkowskiego, którzy ukończyli 40 rok życia i  mają aktualne ubezpieczenie zdrowotne.  

Zakres  projektu  obejmuje  badania  przesiewowe,  w  tym zakup  wysokospecjalistycznego

sprzętu  do  wykonywania  badań,  edukację  zdrowotną  oraz  szkolenia  personelu

medycznego.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia związane z badaniami profilaktycznymi i zdrowym

stylem życia. We wszystkich gminach powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego odbywają

spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu oraz uczestnikami projektu i ich rodzinami.

Spotkania składają się  z  dwóch części  – spotkania z  onkologiem i  dietetykiem, których

celem będzie poszerzenie wiedzy na temat wczesnych objawów choroby nowotworowej,

czynników ryzyka  oraz  postępowania  w przypadku  podejrzenia  choroby,  roli  aktywności

fizycznej w ograniczeniu ryzyka zachorowania na nowotwory, właściwej diety. 

Program badań onkologicznych jest realizowany w okresie 

od lutego 2015r. do kwietnia 2016r.
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Operatorem Programu PL 07 jest  Ministerstwo Zdrowia.  Realizację Programu umożliwia

„Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie

ze  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz

Norweskiego Mechanizmu Finansowego” Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm

Finansowy  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (czyli  tzw.  fundusze  norweskie  i

fundusze EOG) są formą bezzwrotnej  pomocy zagranicznej  przyznanej  przez Norwegię,

Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. W zamian za pomoc finansową, państwa-

darczyńcy korzystają z równego dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć

nie  są  jej  członkami).  Głównymi  celami  funduszy  norweskich  i  funduszy  EOG  są:

przyczynianie  się  do  zmniejszania  różnic  ekonomicznych  i  społecznych  w  obrębie

Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  wzmacnianie  stosunków  dwustronnych

pomiędzy  państwami-darczyńcami  a  państwem-beneficjentem.

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12

państw,  które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i  roku 2007 oraz Hiszpania,

Portugalia i Grecja i Chorwacja.

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 mld euro.

Norwegia zapewnia ok. 97 % łącznego dofinansowania.

Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, w tym na Program PL 07 - 58 mln euro.

Program Pl 07 ma na celu między innymi zwiększenie profilaktyki raka w celu zmniejszenia

zachorowalności  na  raka  i  wskaźnika  umieralności  w  Polsce.

Najważniejsze  obszary  wsparcia  obejmują  ochronę  środowiska  i  zmiany  klimatyczne,

badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci,

równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA !
Numer telefonu: (032) 67 40 400

e-mail: koszty@ szpitalzawiercie.pl

Adres:

Rejestracja Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ( od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00- 18:00)

Szpital Powiatowy w Zawierciu

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie
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PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW

Profilaktyka to zapobieganie chorobom przez ich wczesne wykrywanie i leczenie

Pierwotna profilaktyka nowotworów złośliwych opiera się na identyfikacji czynników ryzyka,

wyeliminowaniu ich  lub zmniejszeniu narażenia na nie, co  powinno skutkować spadkiem

zachorowań na nowotwory.

W  Polsce  notuje  się  coraz  większe  zagrożenie chorobami nowotworowymi, które 

z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań i zgonów z ich powodu stanowią  jeden  

z  najważniejszych  problemów  zdrowia publicznego.

EDUKACJA ZDROWOTNA

W  ramach  „Programu  badań  onkologicznych   układu  pokarmowego  w  powiecie

zawierciańskim i myszkowskim szansą na dłuższe życie”   realizowany jest między innymi

moduł  edukacja zdrowotna. Lekarz onkolog i  dietetyk wskazują na czynniki,  które mają

wpływ na powstanie nowotworów. 

Edukacja zdrowotna  to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i zdrowie

społeczeństwa, w którym żyją. 

Tematyka edukacji żywieniowej realizowana podczas projektu to:

1. Zasady  racjonalnego  żywienia.  Umiejętność  wdrożenia  w  życie  piramidy

racjonalnego żywienia.

2. Zapobieganie  nadwadze/otyłości  jako  czynnika  predysponującego  do  powstania

nowotworu.

3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu  powstawania nowotworów.

4. Czynniki żywieniowe zwiększające i zmniejszające ryzyko nowotworów.
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DEFINICJA NOWOTWORU
Nowotwór (neoplasma)  -  nieprawidłowy  rozrost  tkanki niepodporządkowany

prawidłowym czynnościom organizmu. 

Nieprawidłowe komórki wypierają tkanki zajętego narządu, niszcząc je. Z czasem komórki

nowotworowe z pierwotnego ogniska przenoszą się przez naczynia limfatyczne 

i krwionośne do innych części organizmu, tworząc ogniska wtórne: czyli przerzuty. 

Leczenie polega na niszczeniu komórek nowotworowych różnymi metodami: zabiegami 

chirurgicznymi, radioterapią, chemioterapią, hormonoterapią, zabiegami 

zastosowaniem lasera.

CZYNNIKI RYZYKA  NOWOTWORÓW
Na powstanie  nowotworów wpływa  wiele  czynników,  do  których  należy  między innymi:

starszy  wiek,  skłonność  dziedziczna  i  czynniki  zewnętrzne,  czyli  środowiskowe.  Znając

czynniki powstawania nowotworów powinniśmy je w miarę możliwości eliminować 

z  naszego  życia.  Na  starzenie  się  dużego  wpływu  nie  mamy,  posiadanie  genu

zwiększającego  ryzyko  zachorowania  na  nowotwór  nie  oznacza,  że  osoba  taka  musi

zachorować,  ale czynnikiem decydującym o wystąpieniu choroby w tym przypadku jest

narażenie  na  czynniki  zewnętrzne.  Stres  jest  bodźcem  do  wzrostu  komórek

nowotworowych, ponieważ zmniejsza zdolność organizmu do ich niszczenia.

Do możliwych do zredukowania środowiskowych czynników ryzyka rozwoju nowotworów

zalicza się w szczególności:

 palenie tytoniu

 nadmierne spożycie alkoholu

 złe nawyki żywieniowe

 małą aktywność fizyczną

 nadwagę i otyłość 

 środowiskowe i zawodowe czynniki rakotwórcze

 biologiczne czynniki rakotwórcze.

Każdy ma prawo do wyboru stylu życia. Niektóre indywidualne wybory mogą zmniejszać

ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową. Prowadząc zdrowszy styl życia, można na

wiele sposobów poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec zgonom z powodu nowotworów

złośliwych. 
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ZASADY WALKI Z NOWOTWORAMI

Zasady  postępowania  zawarto  w  „Europejskim  kodeksie  walki  z  chorobami

nowotworowymi”, który to po raz pierwszy został opracowany, a następnie zatwierdzony

przez Komitet Ekspertów Onkologii (Committee of Cancer Experts) Komisji 

Europejskiej w 1987 roku. W roku 2015 opublikowano wersję trzecią:

1. Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.

2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca

pracy wolnego od tytoniu 

3. Wystrzegaj się otyłości.

4. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne. Ogranicz czas spę-

dzany na siedząco. 

5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:

• jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców;

• ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawarto-

ści cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych;

• unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności 

z dużą ilością soli.

6. Kobiety powinny pamiętać o tym, że:

• karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory. 

Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią;

• hormonalna  terapia  zastępcza  zwiększa  ryzyko  rozwoju  niektórych  nowotworów.

Ogranicz jej stosowanie.

7. Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego

spożycie: mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji.

8. Należy unikać nadmiernej ekspozycji  na promienie słoneczne. Szczególnie należy

chronić dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny

przez całe życie stosować środki ochrony przed słońcem.
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9. Przestrzegaj ściśle przepisów mających na celu ochronę przed narażeniem na znane

substancje rakotwórcze. Stosuj się zawsze do instrukcji postępowania z substancja-

mi rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków ochrony radiologicznej.

10.Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko:

• wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków);

• wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (dotyczy dziewcząt).

Istnieją programy ochrony zdrowia publicznego mogące zapobiegać rozwojowi nowotworów

lub zwiększać prawdopodobieństwo ich wyleczenia.

1. Kobiety po 25. roku życia powinny brać udział w badaniach przesiewowych 

w kierunku raka szyjki macicy. 

2. Kobiety po 50. roku życia powinny brać udział w badaniach przesiewowych 

w kierunku raka piersi.

3. Kobiety i mężczyźni i po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach 

przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. 

4. Osoby dorosłe powinny brać udział w szczepieniach ochronnych przeciwko wiruso-

wemu zapaleniu wątroby typu B.
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ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA

W  Polsce  eksperci  z  Instytutu  Żywności  i  Żywienia  w  Warszawie  opracowali  Zasady

zdrowego  żywienia.  Stosując  się  do  nich  będziemy  realizować  większość  zaleceń

Europejskiego kodeksu walki z chorobami nowotworowymi.  

Zasady racjonalnego żywienia.

1. Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.

2. Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.

3. Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii (kalorii).

4. Spożywaj codziennie co najmniej dwie duże szklanki mleka. Mleko można zastąpić

jogurtem, kefirem, a częściowo także serem.

5. Mięso spożywaj z umiarem.

6. Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców.

7. Ograniczaj  spożycie  tłuszczów,  szczególnie  zwierzecych,  a  także  produktów

zawierających  dużo  cholesterolu  i  izomery  trans  nienasyconych  kwasów

tłuszczowych.

8. Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy.

9. Ograniczaj spożycie soli.

10. Pij wystarczającą ilość wody.

11. Nie pij alkoholu.

Zmianom w sposobie żywienia musi towarzyszyć zwiększona  aktywność fizyczna. 

Regularne, umiarkowane ćwiczenia   przede wszystkim pomagają zredukować brzuszną

tkankę  tłuszczową.
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http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#1
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#10
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#y
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#9
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#8
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#6
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#5
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#4
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#4
http://www.izz.waw.pl/images/stories/PDF/piramida%20zdrowego%20ywienia%20i.pdf
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#2


PIRAMIDA RACJONALNEGO ŻYWIENIA

źródło//www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia#c
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do 2 porcji dziennie

1 porcja dziennie

ok. 2 litry płynów

3 porcje dziennie

5 porcji dziennie

2-3 porcje dziennie

4 porcje dziennie



PIRAMIDA RACJONALNEGO ŻYWIENIA

Bardzo dużym ułatwieniem stosowania zasad racjonalnego żywienia  jest graficzne przed-

stawienie ich na Piramidzie Zdrowego Żywienia. Zawarte w piramidzie produkty spożywcze

to wzorcowa dzienna racja pokarmowa.

1. Produkty zbożowe  zlokalizowano w podstawie Piramidy. Preferowane są z mąk z

grubego przemiału, grube kasze. Tch powinniśmy spożywać 5 porcji dziennie. 

1 porcja to np. 40g chleba lub 30g kaszy, ryżu, makaronu przed ugotowaniem lub

25g płatków zbożowych.

2. Warzywa i owoce umieszczono powyżej podstawy, ich spożycie powinno być duże,

wynoszące około 700 gramów dziennie. Zalecane jest spożywanie więcej warzyw i

owoców w różnych kolorach. Warzywa 4 porcje dziennie.

1 porcja to np. 240g brokułów, kalafiora, bakłażanów lub 300g papryki lub 330g pomi-

dorów, szpinaku, cukini, 210g włoszczyzny.

3. Mleko i  jego przetwory  to  kolejna  grupa produktów.  Należy spożywać  3  porcje

dziennie. 

1 porcja to np. 250ml mleka, maślanki, kefiru lub 200ml jogurtu lub 80g sera twatogo-

wego.

4. Produkty  zawierające  białko   grupa  różnych  produktów  -  ryby,  nasiona  roślin

strączkowych, mięso drobiowe. Można spożywać 1 porcję dziennie. 

1 porcja to np. 150g mięsa lub ryb.

5. Tłuszcze zlokalizowano w wierzchołku Piramidy. Oleje zawierają dużo niezbędnych

nienasyconych kwasów tłuszczowych, koniecznych dla utrzymania równowagi biolo-

gicznej organizmu. Można spożywać do 2 pocji dziennie. 1 porcja to np. 15g oleju lub

30 g margaryny.

6. Poniżej podstawy Piramidy przedstawiono różne formy  aktywności fizycznej. Co-

dzienne uprawianie ćwiczeń fizycznych jest  warunkiem utrzymania dobrego stanu

zdrowia.

7. Płynów powinniśmy spożywać ok. 2 litrów dziennie. 
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OTYŁOŚĆ/NADWAGA

Otyłość i nadwaga połączona z niską aktywnością fizyczną 
ma znaczący wpływ na zachorowania na nowotwory

Analizując  wskaźnik  masy ciała  społeczeństwa polskiego przedstawiony w  raporcie  pt.

Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce opracowanym przez Polskie Towarzystwo

Onkologiczne z maja 2014r. należy stwierdzić, że osoby z prawidłową masą ciała stanowią

tylko 45%. Osoby z nadwagą to ok 37% i z otyłością ok. 17%. Jeżeli otyłość i nadwaga mają

znaczący wpływ zachorowania na nowotwory to należy wnioskować, że ok. 54% społeczeń-

stwa polskiego jest narażona na zachorowanie na nowotwór złośliwy.

PROGRAM BADAŃ ONKOLOGICZNYCH UKŁADU POKARMOWEGO W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM 
SZANSĄ NA DŁUŻSZE ŻYCIEW DOBRYM ZDROWIU

11



OCENA WYSTĄPIENIA NADWAGI/OTYŁOŚCI

Jest wiele sposobów na ocenę czy występuje nadawaga/otyłość. Proste i często używane 

w praktyce to:

1. obliczenie wskaźnika masy ciała (ang. Body Mass Index,  BMI), który pozwoli określić

stan odżywienia. 

2. pomiar obwodu talii, który określi rodzaj otyłości (otyłość  brzuszna) i związane z tym

ryzyko powikłań.

BMI = masa ciała (kg) / wzrost (m)²

Interpretacja

BMI (kg/m2) Stan odżywienia

> 18,5 Niedowaga
 

18,5–24,9 Prawidłowa masa ciała

  

25,0–29,9 Nadwaga
 

30,0–34,9 Otyłość  Iº
 

35,0–39,9 Otyłość  IIº

≥ 40,0 Otyłość olbrzymia

Przykład:    167 cm wzrostu i waga 95 kg  
95 kg : [ 1,67m x 1,67m] = 95 : 2,78 = 34,1. 
Oznacza to, że  wskaźnik BMI wynosi 34,1, czyli wystepuje otyłość Iº 
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OCENA WYSTĄPIENIA NADWAGI/OTYŁOŚCI

POMIAR OBWODU TALII

Pomiaru talii  dokonuje się centymetrem krawieckim w połowie odległości między dolnym

brzegiem żeber, a górnym brzegiem kości biodrowej. Po dokonaniu pomiaru należy 

porównać wynik z wynikami w tabeli.

Interpretacja

Obwód talii Ryzyko  powikłań
metabolicznych

mężczyźni kobiety

≥ 94 cm ≥ 80 cm Znaczne

> 102 cm > 88 cm Bardzo wysokie

Jeśli wynik pomiatu przekroczy powyższe normy wskazuje to na nagromadzenie się tkanki

tłuszczowej w jamie brzusznej, a otyłość brzuszna  może prowadzić do zespołu metabolicz-

nego. Jeśli obwód talii wynosi 115 cm,  to – bez  wglądu na to czy jesteś kobietą czy męż-

czyzną – wynik ten świadczy  o tym, że masz otyłość brzuszną oraz bardzo wysokie ryzyko

powikłań metabolicznych;

PRZYCZYNY OTYŁOŚCI

Dodatni bilans energetyczny to znaczy zbyt dużo energii dostarczonej z pożywieniem,  

a zbyt mało energii wydatkowanej. Przyczyną takiego stanu jest:

1. Duża ilość kaliorii w stosunku do zapotrzebowania naszego organizmu.

2. Brak ruchu.

3. Brak śniadań.

4. Nieregularne spożywanie i opuszczanie posiłków.

5. Zbyt mało płynów z równoczesnym ich złym doborem.

6. Dobór złych technik kulinarnych do przygotowywania potraw / częste smazenie.

Otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe:
• u mężczyzn – rak jelita grubego i gruczołu krokowego,
• u kobiet – rak piersi, szyjki macicy, endometrium, jajników i pęcheżyka żółcio-

wego.

PAMIĘTAJ
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Utrzymuj prawidłową masę ciała – BMI 18,5 – 24,9
Nie dopuszczaj do wystapienia otyłości brzusznej

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A NOWOTWORY
Zależność pomiędzy aktywnością fizyczną, a ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe

była przedmiotem wielu badań. Zgromadzone na ten temat dane jednoznacznie wskazują,

że regularne ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko zachorowania na raka okrężnicy, raka

piersi, raka trzonu macicy i raka stercza. 

Podstawowym celem wykonywania ćwiczeń fizycznych jest dotlenienie organizmu. Ak-

tywny tryb życia zwiększa wytrzymałość mięśni, pomaga rozładować stres, zmniejsza za-

grożenie otyłością, powoduje odmłodzenie funkcji organizmu. U osób z nadwagą bar-

dzo często 

dochodzi do zaburzeń w produkcji i wydzielaniu insuliny. Zaburzenia te mogą przyczynić

się do powstania nowotworu. Naukowcy podkreślają, że istnieje zależność pomiędzy hi-

perinsulinemią a zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka. U osób aktywnych, po-

karm szybciej przechodzi przez przewód pokarmowy przez co organizm szybciej pozby-

wa się elementów kancerogennych, tym samym zmniejszając ryzyko zachorowania na

np. nowotwór jelita 

grubego. Regularna aktywność fizyczna związana z umiarkowanym wysiłkiem może być

wskazana do utrzymania odpowiedniej masy ciała, szczególnie u osób prowadzących sie-

dzący tryb życia. Można zalecać wykonywanie takich ćwiczeń 3 razy w tygodniu po pół go-

dziny. Z punktu widzenia profilaktyki chorób nowotworowych korzystniejsze są jednak częst-

sze, bardziej forsowne ćwiczenia.

Sposoby zwiększenia aktywności ruchowej w domu  i w czasie wolnym

• zacznij dzień od kilku minut ćwiczeń, 

• chodź po schodach zamiast jeździć windą,

• wysiadaj z autobusu przystanek wcześniej i dalej idź pieszo,

• parkuj samochód w pewnym oddaleniu od celu, by dalej iść pieszo,

• wykonuj ćwiczenia rozciągające w czasie pracy,

• wykorzystuj czas wolny na spacery,

• wykorzystuj czas na jazdę na rowerze,

• tańcz 10 minut dziennie przy ulubionej muzyce,
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• ogranicz czas spędzony przed telewizorem i komputerem.

PAMIĘTAJ

By  zapewnić  dobroczynne  efekty,  aktywność  fizyczna  musi  być  wykonywana
systematycznie, przez większość dni w tygodniu przez minimum 30, a najlepiej 60 minut
dziennie

CZYNNIKI ŻYWIENIOWE POWODUJĄCE
NOWOTWORY
Wybrane czynniki żywieniowe mające wpływ na rozwój nowotworów:

1. Dieta  bogatoenergetyczna,  czyli  nadmiar  żywności  sprzyja  tworzeniu  się  w

organizmie  aktywnych,  wolnych  rodników  tlenowych  uszkadzających  substancję

genetyczną, co może być przyczyną nowotworzenia.

2. Białko  zwierzęce  pochodzące  głównie  z  mięsa  czerwonego  zwiększa  ryzyko

powstania nowotworu jelita grubego.

3. Dieta  uboga  w  błonnik  pokarmowy  powoduje  zwiększenie  zachorowalności  na

nowotwory jelita grubego, ponieważ dochodzi do  zmniejszenia objętości stolca, 

a co za tym idzie skoncentrowania w nim substancji karcynogennych oraz wydłuża

się czas kontaktu stolca z błoną śluzową jelita.

4. Tłuszcze  pochodzenia  zwierzęcego  są  czynnikiem  ryzyka  zachorowania  na

nowotwory jelita grubego, żołądka, trzustki. Tłuszcz z pożywienia wpływa na rozrost

komórek,  które  wcześniej  uległy  transformacji  nowotworowej.  Chorobotwórcze

działanie  mają  przede  wszystkim  nasycone  kwasy  tłuszczowe,  cholesterol  oraz

produkty utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (jełczenie tłuszczy 

i smażenie w zbyt dużych temperaturach).  Duża ilość tłuszczy powoduje większe

wydzielanie  żółci.  Z  kwasów  żółciowych  w  jelicie  grubym  powstają  kwasy

dezoksycholowy i litocholowy zwiększające ryzyko nowotworu jelita grubego.

5. Rakotwórcze działanie alkoholu polega  na uszkodzeniu komórek błon śluzowych

układu pokarmowego,  co  umożliwia  wywołanie  toksycznego działania   czynników

rakotwórczych.  Alkohol  sprzyja  powstaniu  raka  języka,  gardła,  krtani,  przełyku,

wątroby i trzustki.

6. Związki  azotu  (azotany)  obecne  w  glebie  i  w  wodzie  w  wyniku  nawożenia  oraz

dodawane do żywności w celu konserwacji wykazują działanie rakotwórcze. 

W żołądku i jelicie cienkim azotany pod wpływem flory jelitowej mogą ulegać redukcji
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do azotynów i tlenków. Na przykład w żołądku z azotynów po połączeniu 

z aminami powstają rakotwórcze nitrozoaminy – tym przemianom sprzyja nadmiar

soli  kuchennej,  a  hamuje  je  witamina  C.  Nitrozwiązki  zawarte  w żołądku  inicjują

chorobę nowotworową żołądka, a być może również przełyku.

7. Podczas  grillowania  na  węglu  drzewnym  oraz  wędzenia   w  tradycyjny  sposób

powstają w żywności związki mające mutagenne i rakotwórcze działanie.

CHEMIOPREWENCJA NOWOTWORÓW

Chemioprewencja  nowotworów, czyli strategia opierająca się na zastosowaniu substancji 

bioaktywnych, naturalnie  występujących  w  żywności  bądź nietoksycznych  środków  

farmakologicznych  w  celu zahamowania  lub  spowalniania  procesu  kancerogenezy, 

a nawet  jego  odwrócenia.

NARZĘDZIA  CHEMIOPREWENCJI:  

• biologicznie  aktywne  składniki  żywności,  między  innymi  związki  fitochemiczne

(polifenole  roślinne,  karotenoidy), 

• błonnik  pokarmowy,  

• składniki  mineralne  (wapń, selen), 

• witaminy (witamina C, E, D, foliany), 

• wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, 

• probiotyki i prebiotyki.

PRODUKTY ZALECANE W PROFILAKTYCE NOWOTWOROWEJ
Produkty spożywcze Czynniki korzystnie działające

Czosnek, cebula, seler fitosterole

Kapusta, warzywa kapustne Indole, chlorofil i inne substancje antyrakowe

Jabłka Kwas kofeinowy i chlorogenowy

Soja działanie przeciwestrogenowe, fitosterole, saponiny

Herbata zielona związki katechinowe

Owoce cytrusowe Karotenoidy, flawonoidy, terpentyny, limonoidy, 
kumaryna, przeciwutleniacz – glutation, witamina C

Pomidory i inne warzywa likopen, witamina C

Marchew, sok z marchwi, 
warzywa zielone

β-karoten

Jogurty bakterie fermentacji mlekowej
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Owies, mięta, oregano, ogórek
Rozmaryn, szałwia, ziemniaki, 
tymianek, goździki
Warzywa roślin baldaszkowatych
Pszenica, len, ryż ( brązowy)

PRODUKTY SPOŻYWCZE A NOWOTWORY 
Wykaz produktów spożywczych, opracowany przez pracowników Instytutu Żywności 
i Żywienia w Warszawie, które mają wpływ na nowotwory.

Produkty spożywcze lub składniki  żywności,  które powinniśmy regularnie spożywać, aby
zmniejszyć ryzyko rozwoju konkretnych nowotworów złośliwych.

RODZAJ NOWOTWORU Produkty spożywcze lub składniki żywności

RAK JELITA GRUBEGO czosnek, produkty mleczne zawierające wapń

RAK ŻOŁĄDKA warzywa  cebulowate  (cebula,  czosnek,  por,  szalotka,
szczypiorek) i  niskoskrobiowe (brokuły,  sałata,  ogórek,
pomidory, kapusta, kalafior, cukinia, bakłażan, papryka,
rzepa,  szparagi,  szpinak,  cykoria,  seler  naciowy,
kapusta  kiszona,  pietruszka,  rzodkiewka,  kiełki
rzodkiewki i lucerny)

RAK PRZEŁYKU żywność  zawierająca  beta-karoten  (tran,  marchew,
natka pietruszki, jaja, szpinak, dynia, morele), żywność
zawierająca witaminę C (owoce i warzywa)

RAK PROSTATY żywność  zawierająca  likopen  (pomidory,  arbuzy,
czerwone  grejpfruty,  papaja);  żywność  zawierająca
selen (brązowy ryż,  owies, pestki  dyni,  chude mięso i
ryby)

RAK TRZUSTKI żywność  zawierająca  foliany (ciemnozielone warzywa,
nasiona  roślin  strączkowych,  orzechy,  drożdże,
awokado, banany, maliny, pomarańcze)

RAK JAMY USTNEJ, GARDŁA,
KRTANI

warzywa niskoskrobiowe i owoce

RAK ENDOMETRIUM kawa

Produkty  spożywcze  lub  składniki  żywności,  których  lepiej  unikać,  gdyż  ich  regularne
spożywanie zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych. 

RODZAJ NOWOTWORU Produkty spożywcze lub składniki żywności
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RAK ŻOŁĄDKA nadmiar soli w diecie

RAK WĄTROBY żywność  zawierająca  aflatoksyny  (spleśniałe  ziarna
zbóż, orzechy i nasiona roślin strączkowych)

RAK JELITA GRUBEGO mięso  przetworzone  (poddane  wędzeniu,
konserwowaniu,  soleniu);  mięso  czerwone
(wieprzowina, baranina, wołowina)

RAK  JAMY  USTNEJ,  GARDŁA,
KRTANI, PRZEŁYKU, WĄTROBY,
JELITA GRUBEGO, PIERSI

alkohol

DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Model żywienia właściwy dla obszarów Morza Śródziemnego może zmniejszyć liczbę za-

chorowań na  nowotwory.

Charakterystyka diety śródziemnomorskiej:

niewielki udział mięsa i tłuszczów zwierzęcych,

bogata w produkty zbożowe, warzywa, owoce, olej , oliwę z oliwek, ryby,

zawiera węglowodany skrobiowe, błonnik   pokarmowy, antyoksydanty (witamina C,

A, E), flawonoidy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

Dieta ma mało tłuszczów zwierzęcych, cukrów,  białka zwierzęcego.

Duża zawartość w diecie  wapnia, witaminy D i steroli roślinnych zmniejsza ryzyko

rozwoju nowotworów. Warzywa i owoce bogate w antyoksydanty i flawonoidy blokują

działanie najgroźniejszych karcynogenów (nitrozoaminy i aflatoksyny).
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źródło: www.smedyczny.pl/dieta-srodziemnomorska/

PODSUMOWANIE

Unikanie bądź eliminowanie środowiskowych czynników ryzyka rozwoju nowotworów.

Podstawą naszej diety powinny być produkty pochodzenia roślinnego.

Wskazane jest utrzymywanie masy ciała w zakresie BMI 18,5-25 kg/m². 

Wskazana systematyczna aktywność fizyczna zwiększana z 30 minut dziennie do 60 minut

dziennie.

Dobór w diecie produktów spożywczych zalecanych w profilaktyce nowotworowej.

Eliminowanie z diety produktów działających rakotwórczo.

Średnie spożycie mięsa czerwonego w diecie nie powinno przekraczać 300 gramów na 

tydzień.

Spożycie soli  w diecie nie powinno przekraczać 5g.

PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE PRZECIWWSKAZANE DZIAŁAJĄCE RAKOTWÓRCZO

Mięsa konserwowane przy użyciu saletry.

Potrawy wędzone.

Alkohol.
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Sól w nadmiarze.

Nieświeże produkty z pleśnią.

Potrawy grilowanie na węglu drzewnym.

Potrawy smażone na tłuszczu przypalonym, zjełczałe tłuszcze.

Produkty bogate w azotany i azotyny.

Tłuszcze w nadmiarze, zwłaszcza zwierzęce.

Cukier i słodycze w nadmiarze.

Prowadzenie zdrowego stylu życia, w tym dbałość o odpowiednią dietę, aktywność 

fizyczną i utrzymanie właściwej masy ciała jest korzystne zdrowotnie nie tylko w związku 

z ryzykiem chorób nowotworowych, ale również innych chorób.
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