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„Kroplówka odżywia, wzmacnia”

MIT
Nieprawda. Kroplówka to nic innego jak woda, w której rozpuszczona jest niewielka ilość
chlorku sodu (0,9%), lub glukozy (5%, 10%). Roztwory te mogą też zawierać dodatek innych
soli np. chlorku potasu, magnezu, wapnia lub octanu sodu i cytrynianu sodu. To wszystko co zawiera kroplówka. 500ml butelka 5% glukozy to zaledwie 100kcal! Roztwory soli
fizjologicznej, glukozy lub płyn wieloelektrolitowy (PWE) służą do nawadniania organizmu,
wyrównania zaburzeń jonowych, mogą być też nośnikiem dla wielu leków, ale w żadnym
wypadku nie możemy mówić o „odżywianiu” za pomocą kroplówki. Roztwory te nie zawierają białka, tłuszczy, witamin, ani odpowiedniej ilości węglowodanów czy pierwiastków.
Nie są więc w stanie pokryć zapotrzebowania, ani na ilość, ani na jakość kalorii. Podaż wyłącznie „kroplówek” powoduje zużywanie białek własnych na bieżące potrzeby organizmu,
m.in. do produkcji glukozy, bez której organy strategiczne dla życia (mózg, serce, erytrocyty)
nie potrafią funkcjonować. Ze wskazań medycznych czasem konieczne jest pozostawienie
chorego wyłącznie na płynach podawanych dożylnie – niemniej jednak nie powinno to trwać
dłużej niż kilka dni.
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„Cukier żywi raka”

MIT, ale...
Problemu cukru w diecie nie można kategoryzować - nie każdy cukier jest od razu „zły”.
Nie zapominajmy, że węglowodany to podstawowa grupa składników odżywczych dla ludzkiego organizmu i ich zawartość w diecie zdrowego człowieka powinna wynosić od 45-55%.
W jadłospisie diabetyka czy osoby otyłej cukry powinny pokrywać 45% zapotrzebowania na
kalorie, ale już pacjent z niewydolnością wątroby – będzie potrzebował ich w diecie aż 65%.
Pojęcie cukry inaczej węglowodany, kryje w sobie ogromną liczbę związków – od sacharozy
po błonnik. Ogólnie grupę węglowodanów dzielimy na cukry proste i cukry złożone. To co
powinno być w diecie ograniczone (<10%) to cukry proste, reszta węglowodanów złożonych stanowi fundament zdrowej diety. Cukry proste (glukoza, fruktoza, galaktoza, maltoza,
laktoza, sacharoza) oraz skrobia (cukier złożony, ale zbudowany z cząsteczek glukozy, do
których bardzo szybko się rozpada) to substancje wszechobecne w pożywieniu i nie jesteśmy ich w stanie zupełnie wyeliminować. Nawet jeśli, ktoś całkowicie usunął ze swojej diety
cukier biały, słodycze i dżemy to nadal przyjmuje pewną ilość cukrów prostych z innymi
produktami. Cukry proste obecne są choćby w produktach mlecznych, owocach, sokach,
miodzie, produktach z białej rafinowanej mąki (pieczywo, makarony), przetworzonych płatkach śniadaniowych, w piwie, warzywach skrobiowych, a nawet w niektórych produktach
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„BIAŁKO żywi raka”
wędliniarskich czy konserwach rybnych. Wreszcie prawie wszystkie węglowodany złożone i tak ostatecznie rozpadają się do glukozy. Tak więc zupełnie nie da się „wyrzucić” cukrów z diety i nie jest to potrzebne, ale na pewno cukry proste należy w diecie ograniczać. Nadmiar cukrów prostych to ogromny ładunek kaloryczny, zazwyczaj
bez dodatkowych wartości odżywczych, który nasz organizm zamienia w tłuszcz. A od otyłości już tylko krok do
rozwoju innych chorób: cukrzycy, chorób serca i stawów, a w onkologii otyłość jest skojarzona ze zwiększonym
ryzykiem zachorowania na m.in.: raka piersi i trzonu macicy, raka jelita grubego, raka prostaty.
W przypadku chorego na chorobę onkologiczną szczególnie trzeba skupić się na właściwym jadłospisie, tak,
aby dostarczyć odpowiednią ilość i jakość kalorii, wszystko we właściwych proporcjach - w kontekście rodzaju
i stopnia zaawansowania choroby, rodzaju i etapu leczenia, chorób współistniejących, głównych objawów. Nie
można dopuścić, aby pacjent rozwinął niedożywienie, a samodzielnie układane diety na podstawie informacji
zawartych w internecie zazwyczaj eliminują całe grupy pokarmów powodując głębokie niedobory w makro- i mikroskładnikach diety. Pamiętajmy też o tym, że wszystkie komórki – a przede wszystkim zdrowe, potrzebują glukozy jako podstawowego „paliwa” do pozyskiwania energii niezbędnej do życia. Największe zapotrzebowanie
w tym zakresie mają komórki nerwowe i krwinki czerwone – bo żyją wyłącznie dzięki glukozie i nie potrafią pozyskiwać energii z innych źródeł. Inne komórki np. serca, mięśni czy przewodu pokarmowego potrafią pozyskiwać
glukozę z rozpadu tłuszczy. Komórka nowotworowa również potrzebuje glukozy do swojego metabolizmu. Ale
nie oznacza to, że mamy niejako przy okazji „zagłodzić” wszystkie zdrowe komórki organizmu, bo zdrowe układy i narządy warunkują możliwość leczenia onkologicznego i dają potencjał do rekonwalescencji po leczeniu!
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MIT
To kolejny bardzo groźny mit, który funkcjonuje w kontekście żywienia w onkologii. Białko
podobnie jak węglowodany i tłuszcze wespół z witaminami, mikroelementami i wodą to
podstawa funkcjonowania naszego metabolizmu. Białko warunkuje odnowę uszkodzonych
tkanek, gojenie się ran, funkcję układu odpornościowego, produkcję enzymów i hormonów.
Białko w organizmie ludzkim pełni niezliczone role: mamy białka strukturalne – takie które
wchodzą w skład mięsni czy skóry, są białka transportowe, które przenoszą wiele substancji, jak choćby kluczowa dla naszego życia hemoglobina przenosząca tlen. Są białka
odpornościowe – globuliny - część z nich buduje przeciwciała. Mamy białka uczestniczące
w przenoszeniu sygnałów między komórkami, białka „przechowujące” materiał genetyczny
tzw. nukleoproteidy i wiele, wiele innych. Właściwie nie ma funkcji komórki, w którą nie było
by zaangażowane jakieś białko! Śmiało można powiedzieć, że białko równa się życie. Ludzki
organizm wymaga takiej podaży białka, aby pokryć w codziennej diecie 15-20% kalorii.
W wartościach bezwzględnych przyjmuje się, że potrzebujemy 0,8-1,2/g białka na kilogram
masy ciała, większość pacjentów onkologicznych ma takie właśnie zapotrzebowanie. Niemniej jednak istnieją sytuacje kliniczne, gdy zapotrzebowanie na białka znacznie wzrasta do
1,5-2,0/kg masy ciała na dobę. Sytuacja taka dotyczy pacjentów w okresie rekonwalescen-
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„Białko pochodzenia zwierzęcego
musi być wyeliminowane z diety chorego na raka”

MIT
cji (gojenie ran pooperacyjnych), chorych ze współistniejącym stanem zapalnym, pacjentów hipermetabolicznych (niektóre nowotwory charakteryzują się podwyższoną podstawową przemianą materii), pacjentów
z niewydolnością nerek w trakcie dializ, chorych gorączkujących czy tracących dużo białka np. przez przetoki
przewodu pokarmowego. Są też sytuacje gdy podaż białka musi być ograniczona – jak np. w niewydolności
nerek w okresie przeddializacyjnym, w wypadku zdekompensowanej niewydolności wątroby czy u pacjentów wyniszczonych, długo głodzonych. W tym ostatnim wypadku żywienie zaczynamy od bardzo powolnej
i zmniejszonej podaży wszystkich kalorii, nie tylko białkowych, aby zapobiec groźnemu dla życia zespołowi
ponownego odżywienia. Pamiętaj, że o podaży białka w twojej diecie powinien zadecydować twój lekarz
onkolog, lekarz specjalizujący się w żywieniu klinicznym, albo wyspecjalizowany dietetyk. Nie usuwaj z diety
białka na własną rękę, bo utrudniasz organizmowi walkę z chorobą.
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Kolejne kontrowersje dotyczą źródeł białka w diecie pacjenta onkologicznego. To nieprawda,
że z diety trzeba usunąć białko zwierzęce. Wręcz przeciwnie: chude źródła białka zwierzęcego powinny stanowić co najmniej połowę kalorii białkowych. Oczywiście białko z roślin
strączkowych jest bardzo cennym składnikiem diety, ale niestety szczególnie w okresie terapii onkologicznej jest słabo tolerowane – rośliny strączkowe mogą powodować wzdęcia,
gazy, bóle brzucha, biegunki i to ogranicza możliwość ich stosowania. Poza tym rośliny
strączkowe zawierają żelazo niehemowe, dużo gorzej przyswajalne przez organizm niż żelazo hemowe zawarte w mięsie. Żelazo jest kluczowym składnikiem potrzebnym do produkcji
hemoglobiny – składnika krwinek czerwonych, który transportuje tlen, do każdej komórki
organizmu. Wchłanialność żelaza z przewodu pokarmowego poprawia witamina C, dlatego pokarmy białkowe warto zestawiać z produktami bogatymi w witaminę C (np. szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy). Dobre źródła białka zwierzęcego to chude
mięso: kurczak, indyk bez skóry, królik, ryby (tu wyjątek! – także te tłuste), jaja z wolnego
wybiegu, rzadziej do diety można włączyć chudy schab wieprzowy lub cielęcinę. Ograniczamy w diecie (raz w tygodniu) ilość mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina, jagnięcina),
a także mięsa przetworzonego – kiełbasy, parówki, szynki, bekon, pasztety itp. Jest ono
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„W trakcie chemioterapii
trzeba usunąć z diety mleko i jego przetwory”

MIT, ale...
tłuste i kaloryczne, a produkty wędliniarskie zawierają dodatkowo sól, białko sojowe, dodatki wędzarnicze
i konserwanty. Mięso czerwone ma wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczu ogółem.
Pod wpływem obróbki termicznej mięsa czerwonego jak smażenie, czy grillowanie powstają potencjalnie
rakotwórcze związki takie jak PAH (policykliczne węglowodory aromatyczne) i HCA (aminy heterocykliczne).
Pamiętajmy, że istotnym źródłem białka w naszej diecie są także przetwory mleczne, oraz podstawowe cztery zboża (pszenica, jęczmień, żyto i owies). Reasumując: w diecie pacjenta onkologicznego białko powinno
w co najmniej połowie pochodzić z chudych źródeł zwierzęcych, a w połowie ze źródeł roślinnych.
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Nie zawsze. Niemniej jednak niektóre schematy chemioterapii, a nawet bardziej radioterapii
mogą wymagać czasowego wyłączenia mleka z powodu rozwijającej się wtórnej nietolerancji laktozy. Laktoza to cukier mleczny obecny w mleku każdego ssaka. W przewodzie
pokarmowym jest rozkładany do cukrów prostych: glukozy i galaktozy przez enzym zwany
laktazą. Enzym ten obecny jest na powierzchni komórek jelita cienkiego. Na skutek chemio- lub radioterapii dochodzi do uszkodzenia komórek m.in. jelita cienkiego co powoduje
niedobór enzymu laktazy i tym samym utrudnione trawienie produktów mlecznych. Nietolerancja laktozy objawia się niechęcią/niesmakiem do/po produktach mlecznych, wzdęciami,
nudnościami, bólami brzucha, biegunką. W takim wypadku w pierwszej kolejności należy
wyłączyć z diety mleko krowie/kozie. Czasami to już wystarcza, aby opanować dolegliwości. Mleczne produkty takie jak jogurty, kefiry, maślanki, twarogi – zazwyczaj są lepiej tolerowane, bo zawierają mniej laktozy – jest ona częściowo zużyta przez bakterie naturalnie
obecne w tych produktach. Czasami wystarcza również dołączenie na okres terapii probiotyków, które znacznie poprawiają strawność produktów mlecznych. Jeśli jednak nadal masz
dolegliwości, również po produktach fermentowanych – trzeba je z diety wyłączyć. Produkty
takie jak sery żółte, czy masło praktycznie nie zawierają już laktozy, dlatego nie wywołują do-
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„W trakcie chemioterapii
trzeba stosować dietę bezglutenową”

MIT
legliwości. Nabiał to niezwykle cenna grupa produktów odżywczych, nie tylko z uwagi na zawartość białka,
ale przede wszystkim wapnia. Nie można jej tak „bezkarnie” wyrzucić z diety, a jeśli już się to robi, to należy
umiejętnie zastąpić wykluczone produkty. Jako zmienniki można stosować mleko krowie bezlaktozowe, albo
mleko roślinne (ryżowe, owsiane, migdałowe). Pamiętaj, że nie każda chemioterapia czy radioterapia będzie
powodowała konieczność wyłączenia mleka z diety! Niektóre schematy w ogóle nie wymagają takich przetasowań w diecie! Nie rób tego „profilaktycznie”, bez konsultacji ze swoim onkologiem, lekarzem specjalizującym się w żywieniu klinicznym, dietetykiem.
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Nieprawda. Bardzo niewielki odsetek pacjentów onkologicznych wymaga diety bezglutenowej i stosuje się ją w wyjątkowych przypadkach. Gluten to podstawowa frakcja białkowa
obecna w czterech polskich zbożach: pszenicy, życie, jęczmieniu i owsie. Wolne od glutenu
są: ryż, ziemniaki, kukurydza, amarantus i komosa ryżowa, a także nabiał, mięso, ryby, jaja,
owoce i warzywa. Klasycznym przykładem, gdzie konieczne jest włączenie diety bezglutenowej jest choroba zwana celiakią. Jej istotą jest alergia na gluten, zapalenie śluzówki jelita
cienkiego, a w konsekwencji ciężkie jej uszkodzenie i zespół złego wchłaniania. W onkologii
ciężkie zespoły złego wchłaniania mogą być konsekwencją popromiennego zapalenia jelit
(powikłanie po radioterapii). Wówczas pomocna może być dieta bezlaktozowa i bezglutenowa, z suplementacją probiotyków, witamin i mikroelementów. Pacjent z takim problemem
musi być prowadzony przez lekarza specjalizującego się w żywieniu klinicznym lub wykwalifikowanego dietetyka, gdyż jest to dieta bardzo restrykcyjna, wymagająca stałego nadzoru
nad stanem odżywienia.
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„Najbardziej odżywcze są posiłki przygotowane w domu”

PRAWDA, ale...
Posiłki przygotowane w domu mogą być zdrowe i odżywcze pod warunkiem, że wiemy
jak je przygotować. Tak naprawdę każdy pacjent w momencie rozpoznania choroby nowotworowej powinien zostać skierowany na konsultację żywieniową, gdzie doświadczony
zespół specjalistów (lekarz, dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta) oceni stan odżywienia chorego, jego zapotrzebowanie na składniki odżywcze i wyda choremu zrozumiałe wskazówki
co i ile jeść. Wydane zalecenia będą zależały od wielu zmiennych: wieku i płci chorego,
rodzaju i stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, przewidywanego sposobu leczenia, chorób współistniejących, statusu socjoekonomicznego, czy nawet dotychczasowego
modelu odżywiania się (np. wegetarianie). Rodzina mimo najlepszych intencji często nie wie
jakie pokarmy są rzeczywiście wartościowe. W naszym społeczeństwie za potrawę bardzo
zdrową uważany jest np. rosół – a tak naprawdę, to tylko osolona, dość tłusta woda o niewielkiej wartości odżywczej. Dużo lepsze są zupy krem z warzyw przygotowane na chudym
bulionie z dodatkiem zmielonego mięsa lub gotowanego jajka. Podobnie mają się sprawy
z sokami – mogą one być elementem zbilansowanej diety, ale pod warunkiem, że są świeżo
wyciskane, bez dodatku cukru i że ich ilość nie przekracza 1-2 szklanki na dobę. Wreszcie
czasami apetyt chorego jest tak ograniczony, że pacjent jest w stanie zjeść bardzo małe
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porcje pokarmu. Wówczas idealnym rozwiązaniem są hiperkaloryczne i wysokobiałkowe
medyczne diety doustne. Zapewniają w niewielkiej objętości skoncentrowane źródło kalorii
i wartości odżywczych, cechy, które rzadko można osiągnąć komponując posiłki ze zwykłych
produktów. Jeśli pacjent nie jest w stanie przyjąć min. 60% z należnych dla niego kalorii i stan
taki trwa powyżej 7-10 dni, to należy rozważyć rozpoczęcie u takiego pacjenta odżywiania
sztucznego (dojelitowego lub pozajelitowego).

Fakty i mity żywienia w chorobie nowotworowej
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„Nie wolno doprawiać posiłków
w trakcie chemioterapii/radioterapii”

MIT
Nieprawda. W tym trudnym dla chorego okresie życia jedzenie powinno być nie tylko „dostawcą kalorii”, ale może być również pocieszeniem czy okazją do spotkania z bliskimi.
Właśnie w tym czasie, szczególnie kiedy często nie dopisuje apetyt, pożywienie powinno
być atrakcyjne, kolorowe – w końcu „jemy oczami”. Nie ma nic bardziej odrzucającego niż
zmielona szara papka z kuchni szpitalnej. Nawet osoba zdrowa tego nie zje, a co dopiero
człowiek chory z licznymi ograniczeniami. Co do przypraw, to nie zaleca się octu spirytusowego i przygotowywanych z jego udziałem produktów (musztarda, chrzan, majonez,
ketchup), a także przypraw bardzo ostrych jak chilli, niektóre rodzaje pieprzu. Wszystkie
inne przyprawy są zazwyczaj dobrze tolerowane przez chorych i nie ma powodu, aby przygotowywać jałowe, pozbawione smaku pożywienie. Sól również nie jest przeciwwskazana
– w umiarkowanych ilościach. W kuchni pacjenta onkologicznego wręcz powinno się znaleźć wiele przypraw o znanym antyrakowym potencjale jak np. kurkuma, imbir, cynamon,
kardamon, rozmaryn, kolendra, natka pietruszki, czosnek – wszystko pod warunkiem, że
chory je dobrze toleruje. Jeśli nie – należy wyeliminować z jadłospisu przyprawy, które powodują dolegliwości.
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„Sok z buraka dobrze wpływa na krew”

MIT, ale...
Sok z buraka to wartościowy element zbilansowanej diety, niemniej jednak w ilości ½-1
szklanki na dobę, no i pod warunkiem, że jest to sok świeżo wyciskany. Burak jest warzywem skrobiowym to znaczy, że zawiera sporo cukrów, które potencjalnie wywołują w jelicie
fermentację. Stąd też picie tego soku u niektórych pacjentów wywołuje gwałtowne biegunki
i wzdęcia. W przebiegu chemio- czy radioterapii prowokowanie biegunki takim błędem dietetycznym może dodać choremu sporo niepotrzebnego cierpienia. Sok z buraka zawiera
sporo potasu, wapnia, magnezu i średnią zawartość żelaza niehemowego, toteż jego wpływ
na poprawę obrazu krwinek czerwonych jest niewielki. Sok z buraka zawiera sporo wit.C
i witamin z grupy B oraz antyzapalne antocyjanidyny. Regularnie pity sok z buraka pomaga
obniżyć poziom cholesterolu – i tutaj jego działanie jest zdecydowanie silniejsze niż wpływ na
stan krwinek czerwonych i poziom hemoglobiny. Stosowanie tabletek z wyciągiem z soku
buraczanego nie jest toksyczne, ale i też nie jest potrzebne. Wszystkie składniki odżywcze
jesteśmy w stanie pokryć z prawidłowo zbilansowanej diety, a większość związków aktywnych działa dużo lepiej w swoim naturalnym środowisku niż w pigułce.
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„Amigdalina, witamina B17 zwalcza komórki rakowe”
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Amigdalina zwana również witaminą B17, lub w piśmiennictwie angielskojęzycznym znana
pod nazwą Laetrile jest substancją naturalnie zawartą w pestkach licznych owoców: czereśni,
wiśni, moreli, brzoskwiń, jabłek, gorzkich migdałów i niektórych warzyw strączkowych. Amigdalina zawiera rodnik cyjankowy, który budzi wiele kontrowersji. W listopadzie 2011 ukazał się
przegląd systematyczny ponad 200 doniesień, które w naukowych bazach danych ukazały
się od 1951 roku. Żadne z badań nie udowodniło antynowotworowej skuteczności amigdaliny, za to pojawiły się doniesienia o poważnym ryzyku zatrucia cyjankami, szczególnie w przypadku przyjmowania amigdaliny w postaci doustnej (kapsułek, tabletek). Możliwe opisywane
skutki uboczne to niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, niewydolność oddechowo-krążeniowa, kwasica mleczanowa. Ryzyko zatrucia cyjankami prawdopodobnie wzrasta przy
równoczesnym spożywaniu dużych dawek preparatów z witaminą C, a także w przypadku
niedoboru witaminy B12. Z powodu ryzyka poważnych skutków ubocznych FDA (Food and
Drugs Agency) zakazała sprzedaży tego specyfiku. Jedzenie pestek moreli, czy czereśni nie
spowoduje zatrucia cyjankami, ale może spowodować poważną niestrawność – wymioty,
biegunki, bóle brzucha, gorzkie odbijania, gorycz w ustach. Przyjmowanie takich specyfików
może znacznie pogorszyć tolerancję chemioterapii, bo w przypadku uszkodzonej śluzówki
jelita wszystkie pestki, orzechy, pełne ziarna są gorzej tolerowane i prowokują dolegliwości.

18 Fakty i mity żywienia w chorobie nowotworowej
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Nieprawda. Nie da się „zagłodzić raka”, ale za to skutecznie można zagłodzić pozostałe zdrowe komórki. Każda komórka naszego organizmu wymaga dostaw glukozy, białka,
tłuszczy, witamin i składników mineralnych, na dodatek w odpowiednich proporcjach. Komórki nowotworowe również czerpią z substratów pokarmowych dostępnych w naszym
organizmie. Niemniej jednak odcięcie dostaw energii, albo dramatyczne przetasowania
w diecie (np. próby wyrzucenia z diety węglowodanów, czy białka) zawsze kończą się niedożywieniem, bądź pogłębieniem niedoborów, które już istnieją. Niedożywienie u pacjenta
z chorobą nowotworową to niezależny czynnik ryzyka zgonu, słabszej odpowiedzi na terapię onkologiczną z ryzykiem jej przerwania i wystąpienia nasilonych powikłań: infekcji, złego
gojenia się ran, słabej funkcji układu odpornościowego i innych narządów, w tym rozwoju
niedokrwistości. Wszystkie te elementy znacznie obniżają jakość życia chorego, przedłużają pobyt w szpitalu i generują niepotrzebne koszta. Chory, który się głodzi doprowadza
do sytuacji, w której organizm nie ma „produktów” do odnowy uszkodzonych śluzówek
po radio- czy chemioterapii, szpik staje się niewydolny, bo nie ma z czego produkować
komórek krwi, brakuje enzymów, hormonów, tysięcy związków niezbędnych nam do życia
na co dzień. Dla pozyskania energii organizm „zjada” własne zapasy – tkankę tłuszczową
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„Czy istnieje dieta lecząca raka, a jeśli tak to jaka?”
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i co najgroźniejsze – tkankę mięśniową. Prowadzi to do skrajnego osłabienia, odwodnienia i zaparć, nasila
jadłowstręt, obniża próg odczuwania bólu, a w końcu doprowadza do zaburzeń rytmu serca i niewydolności wielu narządów. Pacjent, który usiłuje „zagłodzić raka” z powodu postępującego wyniszczenia i spadku
liczby krwinek białych i czerwonych w końcu zostaje zdyskwalifikowany z możliwości leczenia: chemio- lub
radioterapii, albo przynajmniej kolejne kursy leczenia są odkładane, co czasem uniemożliwia skuteczne leczenie choroby. Informacyjny chaos internetowy tylko pogłębia dezorientację pacjentów bombardowanych
zewsząd sprzecznymi teoriami. Rada jest tylko jedna: jeśli chcesz się dowiedzieć co i ile masz jeść w trakcie
swojej choroby i leczenia zwróć się po poradę do specjalisty zajmującego się żywieniem klinicznym: lekarza
lub dietetyka. Nie podejmuj drastycznych decyzji dietetycznych na własną rękę, bo być może właśnie zmniejszasz swoje szanse na wyleczenie!

20 Fakty i mity żywienia w chorobie nowotworowej

Nie ma diet leczących z raka! Dietetyka i żywienie kliniczne to dziedziny wiedzy, które wspomagają leczenie onkologiczne i nigdy, w żadnym wypadku nie mogą go zastąpić. Pacjenci
bardzo często mylą dwa podstawowe pojęcia: dieta antyrakowa i dieta lecząca z raka. To
pierwsze pojęcie odnosi się do działań profilaktycznych (pierwotnych lub wtórnych). Celem
diet antyrakowych jest wprowadzenie do codziennego jadłospisu pokarmów, co do których
udowodniono, że częste ich spożywanie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania
na chorobą nowotworową. Istnieje co najmniej kilkanaście grup produktów, które zawierają
ochronne dla naszego zdrowia związki, jak choćby: zielona herbata, brokuły, warzywa kapustne, cebulowate, strączkowe, zielone warzywa liściaste, tłuste ryby czy produkty z lnu.
Pojęcie diety antyrakowej jest tak naprawdę pojęciem dużo szerszym i dotyczy zdrowego stylu życia: prewencji otyłości, niepalenia tytoniu, propagowania aktywności fizycznej.
Część z tych zasad może być nadal zalecana u chorych, u których rozpoznano chorobę
nowotworową. Niemniej jednak w sytuacji, kiedy mamy już chorobę, a nie tylko staramy się
przed nią ustrzec stosowanie diet antyrakowych jedynie wspiera konwencjonalną terapię
onkologiczną (operację, chemio- i radioterapię). Nie można produktom o potencjale antynowotworowym przypisywać cudownych właściwości leczniczych i wierzyć, że za pomocą
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„Pacjent w trakcie terapii onkologicznej
w ogóle nie ma apetytu”
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brokułów czy oleju lnianego, ktoś zostanie uzdrowiony z nowotworu złośliwego. W internecie można znaleźć
wiele cudownych diet, których założenia są różne: spożywanie ogromnych ilości soków owocowo-warzywnych czy oleju lnianego, zachęcanie do eliminacji białka zwierzęcego lub węglowodanów, niekontrolowane
przyjmowanie suplementów z witaminami i innymi związkami aktywnymi, „zakazy” przyjmowania żelaza czy
witaminy B12 i wiele innych. Niektórzy autorzy zachęcają czy wręcz wymuszają na pacjencie rezygnację
z konwencjonalnego leczenia, a stosowanie wyłącznie diety. Takie postępowanie może oznaczać dla chorego utratę szansy na terapię radykalną i możliwość wyleczenia nowotworu. Do tej pory w piśmiennictwie
naukowym nie udowodniono skuteczności antynowotworowej żadnej popularnej „diety leczącej z raka”! Za
to ryzyko niedożywienia w trakcie stosowania takich diet jest bardzo wysokie. Zmiana proporcji składników
diety może nie tylko wpłynąć na dolegliwości chorego np. wywołać biegunki, nasilić bóle brzucha, ale również
znacznie zaburzyć wchłanianie niektórych mikroskładników. Nie wiesz co robić? Zwróć się po poradę do
specjalisty zajmującego się żywieniem klinicznym: lekarza lub dietetyka.

22 Fakty i mity żywienia w chorobie nowotworowej

Nieprawda. Aczkolwiek większość naszych pacjentów ma zmniejszony apetyt w trakcie
terapii. Część chorych może odczuwać niechęć do konkretnych pokarmów np. mięsnych,
mlecznych czy innych. Pewna grupa pacjentów może też doświadczać przykrych sensacji
związanych ze zmianą odczuwania smaków i zapachów. Niektóre pokarmy szczególnie
mięsne mogą się wydawać gorzkie czy metaliczne w smaku, niektóre zapachy mogą drażnić i prowokować nudności. Nie jest to jednak reguła, która dotyczy wszystkich chorych.
Niektórzy pacjenci wręcz odczuwają zwiększony apetyt i przybierają na wadze w trakcie
leczenia. Wpływ na to może mieć przyjmowanie glikokortykosteroidów, stresowa nadprodukcja własnych hormonów kory nadnerczy („hormony stresu, walki”) czy wreszcie kwestie
pewnych mechanizmów natury psychologicznej, gdzie jedzeniem „wynagradzamy” sobie
cierpienie, albo po prostu czujemy się bezpiecznie. W przypadku zmniejszonego apetytu
trzeba zachować wzmożoną czujność, aby pacjent nie tracił masy ciała, sił i nie rozwinął niedożywienia. Jeśli odczuwamy niechęć do jedzenia przez 2-3 dni po chemioterapii, to warto
w tym okresie zadbać przede wszystkim o podaż odpowiedniej ilości płynów i pokarmów
o płynno/półpłynnej konsystencji: zupy krem, przeciery, musy, miękkie twarożki, galaretki, czasem pomocne bywają lody, sorbety i specjalnie zbilansowane doustne diety płynne.
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„w chorobie nowotworowej
trzeba brać witaminy i antyoksydanty na wzmocnienie”
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Później pacjent zazwyczaj je już normalnie – do kolejnego kursu chemioterapii. Jeśli jednak utrata apetytu ma
charakter przewlekły i przekłada się na utratę kilogramów: koniecznie zwróć się o pomoc do specjalisty żywienia klinicznego: lekarza lub dietetyka. Pacjent będzie wymagał wprowadzenia jadłospisu, który dostarczy
mu odpowiedniej ilości i jakości kalorii. W takiej sytuacji zazwyczaj konieczne jest też stosowanie doustnych
diet medycznych i odpowiedniego postępowania farmakologicznego.

24 Fakty i mity żywienia w chorobie nowotworowej

Nieprawda. Nie zalecamy rutynowego przyjmowania preparatów wielowitaminowych, czy
też innych substancji aktywnych. Stosowanie jakichkolwiek związków aktywnych wskazane jest wyłącznie w stanach udowodnionego niedoboru, który rozpoznać można, albo na
podstawie badania stężenia konkretnej substancji we krwi (np. żelazo, witamina B12, kwas
foliowy, witamina D, mikroelementy np. potas, magnez, wapń i inne), obrazu innych badań pomocniczych lub objawów klinicznych świadczących o niedoborze danej substancji.
Niektóre substancje stosujemy też na podstawie znajomości metabolizmu i obrazu niedoborów w konkretnych sytuacjach klinicznych. Np. u chorego wyniszczonego śmiało można podejrzewać głęboki niedobór tiaminy i należy ją suplementować. Z uwagi na wysokie
ryzyko osteoporozy u pacjentów onkologicznych zawsze należy rozważyć suplementację
wapnia i witaminy D. W praktyce identyfikacja niedoborów wcale nie jest taka łatwa, bo ich
symptomy nakładają się na obraz choroby nowotworowej i skutków ubocznych leczenia
onkologicznego. Mamy też pełne prawo podejrzewać, że pacjent, który od wielu tygodni,
czy miesięcy je zdecydowanie mniej niż kiedyś, rozwinął liczne niedobory żywieniowe. Czy
tabletka jest w takim razie rozwiązaniem? Niekoniecznie! Po pierwsze wszystkie witaminy
i mikroelementy należy w pierwszej kolejności uzupełniać w sposób naturalny za pomocą
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„w chorobie nowotworowej nie wolno podawać żelaza”
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zbilansowanej diety! Praktycznie wszystkie witaminy i mikroelementy można pokryć zwykłą dietą na poziomie
>100% zapotrzebowania. Krok drugi to włączenie doustnych suplementów pokarmowych pod postacią
doustnych diet płynnych (kompletnych, niekompletnych) – na rynku istnieje obecnie wiele takich preparatów,
a ich zastosowanie warunkują indywidualne potrzeby metaboliczne chorego. Jeśli takie postępowanie jest
nieskuteczne, albo któryś ze składników potrzebny jest w dawkach leczniczych – dopiero wówczas powinno
się sięgnąć po pigułki ze związkami aktywnymi – zawsze pod kontrolą lekarza!
Wielu pacjentów przyjmuje na własną rękę „megadawki” związków aktywnych. Nadmiar witamin i mikroelementów też jest szkodliwy i może doprowadzić do przedawkowania! Nawet witamina C (powszechnie uznana za nieszkodliwą) stosowana w „megadawkach” usposabia do kamicy układu moczowego, a przedawkowanie witaminy A może powodować uszkodzenie wątroby. Wreszcie pamiętajmy też, że większość badań
ze stosowaniem związków aktywnych w profilaktyce chorób nowotworowych (np. stosowanie karotenoidów
u palaczy z zamiarem zmniejszenia ryzyka rozwoju raka płuc, albo witaminy E jako czynnika ochronnego
przed rakiem prostaty) zakończyła się niepowodzeniem. Niektóre z badań trzeba było przerwać, bo odsetek
zachorowań na nowotwory złośliwe był wyższy niż w grupie osób nie otrzymujących związków aktywnych.

26 Fakty i mity żywienia w chorobie nowotworowej

Nieprawda. Niemniej jednak suplementacja żelaza w chorobach onkologicznych nie jest
zalecana rutynowo. Jak powszechnie wiadomo niedobór żelaza prowadzi do rozwoju niedokrwistości, ale w przypadku pacjentów onkologicznych niedokrwistość ma wiele powodów i niekoniecznie jest nim niedobór żelaza. Do rozwoju anemii może dojść na skutek:
przewlekłych lub ostrych krwawień, uszkodzenia szpiku, który produkuje czerwone krwinki
poprzez naciek nowotworowy lub włóknienie, stosowanego leczenia onkologicznego, niedoborów innych związków jak kwas foliowy, witamina B12, erytropoetyna, czy wreszcie
poprzez obecność cytokin prozapalnych produkowanych przez guz i organizm człowieka
w przebiegu wyniszczenia nowotworowego. Całość tego obrazu nazywa się niedokrwistością chorób przewlekłych i w tym wypadku suplemenatcja żelaza może odnieść skutek
tylko w części przypadków. Dodatkowo w chorobie nowotworowej mamy do czynienia
z względnym niedoborem żelaza. Zostaje ono przesunięte do trudno dostępnej puli żelaza
związanego z ferrytyną i „schowane” w niektórych komórkach np. w makrofagach. Objawy niedokrwistości z niedoboru żelaza to osłabienie, „krótki” oddech, łatwe męczenie się,
przyspieszona akcja serca, zmiany skórne: bladość powłok i śluzówek, „zajady” w kącikach
ust, nadżerki w jamie ustnej, łuszczenie się skóry, wypadanie włosów i łamliwość paznokci.
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„witamina B12 żywi raka”
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Wszystkie te zmiany mogą być obecne w przebiegu choroby podstawowej i leczenia, więc rozpoznanie tego
rodzaju niedokrwistości nie jest takie proste. Stosowanie preparatów żelaza ma ściśle określone wskazania
i może być prowadzone wyłącznie w stanach udowodnionego niedoboru żelaza. Istnieją sytuacje kliniczne
w onkologii, które bezwzględnie wymagają suplementacji żelaza, bo jego wchłanianie z racji choroby, bądź jej
powikłań jest bardzo utrudnione lub niemożliwe. Do sytuacji takich należą m.in. stan po gastrektomii (wycięciu żołądka), stan po wycięciu części jelita cienkiego, popromienne zapalenie jelit, zespoły złego wchłaniania.
O tym czy pacjent wymaga suplementacji żelaza, czy nie powinien zadecydować prowadzący onkolog.

28 Fakty i mity żywienia w chorobie nowotworowej

Nieprawda. Witamina B12 inaczej kobalamina to niezwykle ważna witamina bez której właściwie nie ma metabolizmu. Uczestniczy w produkcji energii, białek, węglowodanów, tłuszczy, uczestniczy w cyklu oddechowym komórki – tzw. cyklu Krebsa, w syntezie kwasów
nukleinowych, otoczek mielinowych nerwów, metabolizmie witaminy A i kwasu foliowego
i wielu innych procesach. Witamina B12 uczestniczy w procesach metabolicznych każdej
komórki, a wyeliminowanie jej zaszkodzi głównie komórkom zdrowym. Niedobór witaminy
B12 jest przyczyną niedokrwistości makrocytowej, zapalenia języka, a także ciężkich powikłań neurologicznych: zaburzeń czucia, chodu, widzenia, a nawet zaburzeń psychiatrycznych. Niedobór witaminy B12 zwiększa także ryzyko choroby niedokrwiennej serca i powikłań sercowo-naczyniowych. Kobalamina jest gromadzona w wątrobie i zazwyczaj człowiek
dorosły ma jej zapas na 4-5 lat. Pacjent z chorobą nowotworową z reguły wcześniej czy
później rozwija niedobór witaminy B12, z powodu zwiększonego na nią zapotrzebowania,
ale i również z powodu ograniczonego spożycia. Najbogatsze źródła pokarmowe witaminy
B12 to wątróbka i mięso czerwone – produkty zazwyczaj eliminowane w diecie chorych na
nowotworowy. Inne dużo mniej zasobne źródła to produkty mleczne, jaja i ryby, mamy też na
rynku produkty wzbogacane w witaminę B12 np. płatki śniadaniowe, albo produkty sojowe.



Fakty i mity żywienia w chorobie nowotworowej

29

W onkologii istnieją ścisłe wskazania do suplementacji tej witaminy, nie ma natomiast wskazań do jej rutynowego stosowania. Suplementacji witaminy B12 wymagają następujące sytuacje kliniczne: niedokrwistość
makrocytowa z potwierdzonym niedoborem witaminy B12, stan po gastrektomii (usunięciu żołądka), stan po
usunięciu jelita krętego (miejsce wchłaniania witaminy B12), popromienne zapalenie jelit, zespoły złego wchłaniania, obecność choroby Leśniowskiego-Crohna, niedokrwistości Adissona-Biermera, a także w przypadku
pacjentów którzy są wegetarianami lub weganami.
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