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Dieta – jak może pomóc w powrocie do zdrowia  
po chorobie nowotworowej?

Długotrwałe leczenie onkologiczne z jednej strony ratuje życie, ale z dru-
giej bardzo osłabia i wyniszcza organizm. Po zakończonej terapii następuje 
bardzo ważny dla pacjenta etap rekonwalescencji. To czas na regenerację 
i wzmocnienie organizmu, a także na zmianę dotychczasowych nawyków. 
Dużą rolę odgrywa analiza wcześniejszych zachowań i przyzwyczajeń pa-
cjenta oraz uświadomienie konieczności wprowadzenia zmian na stałe.

Jednym z priorytetów po zakończonym leczeniu jest utrzymanie prawid-
łowej masy ciała. Nie od dziś wiadomo, że istnieje silny związek między 
nadwagą i otyłością, a ryzykiem rozwoju wielu rodzajów nowotworów,  
a także innych chorób, takich jak cukrzyca czy choroby układu krążenia.  
W przypadku niedożywienia ważny jest powrót do właściwej wagi za pomo-
cą prawidłowej diety. Najlepiej wybrać się do specjalisty w celu określenia 
indywidualnego zapotrzebowania energetycznego.  

Jednym z głównych narzędzi profilaktyki zdrowia oraz utrzymania pra-
widłowej masy ciała jest urozmaicona, zbilansowana i przeciwzapalna 
dieta. Przykładem takiego sposobu żywienia jest dieta śródziemnomorska, 
uważana za jedną z najzdrowszych. Jej ochronne działanie polega na ograni-
czaniu procesów oksydacyjnych i zapalnych w komórkach oraz zapobiega-
niu uszkodzeniom DNA.

Dieta śródziemnomorska polega na spożywaniu dużej ilości warzyw, 
roślin strączkowych, świeżych owoców, nierafinowanych zbóż, orzechów 
oraz oliwy z oliwek, umiarkowanym spożyciu ryb i nabiału, niskim spo-
życiu czerwonego mięsa oraz umiarkowanym spożyciu etanolu, głównie 
czerwonego wina spożywanego podczas głównych posiłków. Charaktery-
zuje się różnorodnością, sezonowością i wykorzystaniem lokalnych produk-
tów. Dieta śródziemnomorska to coś więcej niż sposób żywienia, to rodzaj 
filozofii kształtującej nawyki życiowe, wskazujące podejście do żywności,  
do tradycji. To także celebrowanie posiłków i okazja na spotkanie z rodzi-

128



ną i znajomymi. Zgodnie z definicją UNESCO, dieta śródziemnomorska  
nie jest jedynie zbiorem określonych produktów spożywczych, ale sposo-
bem na promowanie interakcji społecznych i podnoszenie wartości społecz-
no-kulturowych.

SAŁATKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Składniki na 1 porcję:  
2-3 garście rukoli lub sałaty, 6 pomidorków koktajlowych,  
4 łyżki ugotowanej ciecierzycy, łyżka oliwek, łyżka oliwy,  

łyżka soku z cytryny lub octu balsamicznego,  
łyżka parmezanu, zioła + 2 kromki chleba żytniego.

Składniki pokroić dowolnie, wymieszać,  
skropić sokiem i oliwą, posypać serem,  

zjeść z 2 kromkami pieczywa żytniego na zakwasie.

Energia: 424 kcal, białko: 15 g, tłuszcze: 18 g, węglowodany: 42 g.

Oprócz jakości pożywienia, ważna jest jego ilość.
Badania wykazały, że ograniczanie kalorii aktywuje związki zwane sirtui-

nami. Są to białka, które mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie: odgrywają 
ważną rolę w stanach zapalnych, w stresie oksydacyjnym i starzeniu komó-
rek. W diecie SIRT bazą są produkty o właściwościach antyoksydacyjnych, 
czyli: warzywa, szczególnie zielone, owoce o niskim indeksie glikemicz-
nym, orzechy, zioła i dobrej jakości oliwa z oliwek. Zamiast jednego posiłku 
zalecane jest wypicie zielonego koktajlu. Dzięki temu dostarczamy w po-
siłku dużą dawkę przeciwutleniaczy, przy stosunkowo małej liczbie kalorii.

Cechą wspólną wymienionych diet jest m.in. obecność przeciwzapal-
nych składników diety, czyli antyoksydantów (przeciwutleniaczy). To bar-
dzo duża i różnorodna grupa związków, które unieszkodliwiają wolne rod-
niki powstające w wyniku stresu, niezdrowej diety (produkty przetworzone, 
smażone, słodycze, tłuszcze trans), promieni UV, palenia tytoniu i innych 
czynników, które przyczyniają się do powstawania komórek nowotworowych,  
a także starzenia się organizmu.
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KOKTAJL SIRTuinowy

Składniki na 1 porcję:  
100 g jarmużu, 2 kiwi, ½ pomarańczy,  
mały pęczek natki pietruszki, 1 ogórek,  

kawałek świeżego imbiru,  
świeże oregano, kilka kostek lodu.

Warzywa i owoce umyć, obrać, zmiksować całość  
z kostkami lodu, można dolać wody w razie potrzeby,  

wypić od razu po zmiksowaniu.  
Należy pamiętać że po rozdrobnieniu z każdą minutą składniki  
tracą właściwości utleniając się. Można też z tych składników  

wycisnąć sok, ale pozbywamy się wtedy cennego błonnika.

Energia: 250 kcal, białko: 10 g, tłuszcze: 2 g, węglowodany: 39 g.

Do związków antyoksydacyjnych należą witaminy, składniki mine-
ralne oraz inne aktywne związki, m.in.:
• karotenoidy np. beta-karoten (w marchwi), likopen (w pomidorach), lute-

ina (w papryce) – i innych żółto-pomarańczowych oraz ciemnozielonych 
warzywach i owocach,

• polifenole np. kwasy fenolowe (w czarnej porzeczce), kwas hydrok-
sycynamonowy (w kurkuminie), katechiny (w truskawkach), flawony  
(w kakao), resweratrol (w skórkach czerwonych winogron) – oraz inne, 
występujące głównie w warzywach i owocach oraz zielonej herbacie,

• fitoestrogeny np. izoflawony, lignany – które występują w nasionach soi  
i warzywach,

• terpeny np. limonen, farnezol – w warzywach i owocach cytrusowych,
• glukozynolany, izotiocyjaniany, indole – sulforafan, indolo-3-karbinol  

– występujące w warzywach krzyżowych (kapustnych).
Przeciwutleniacze występują najliczniej w warzywach i owocach, dlatego 

powinny być one nieodłącznym składnikiem zdrowej diety. Warto podkreślić,  
że korzystniejsze jest spożywanie antyoksydantów w naturalnej postaci  
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(np. warzywa, owoce), niż suplementowanie ich preparatami farmakologicznymi.  
Codzienna dieta powinna być urozmaicona, kolorowa i najlepiej sezonowa.

Jednym z najbardziej przebadanych przeciwutleniaczy o udowodnionym dzia-
łaniu przeciwnowotworowym, jest likopen. Najbogatszym źródłem tego związku 
jest pomidor, im bardziej jest on przetworzony, tym wyższa jest jego zawartość  
w produkcie finalnym. Ostatnie badania wykazały, że regularne spożywanie pomi-
dorów, najlepiej przetworzonych w postaci np. przecieru, zmniejsza ryzyko raka pro-
staty i żołądka. Okazuje się, że wysokie stężenie likopenu w surowicy jest związane  
ze zmniejszeniem śmiertelności z powodu ww. nowotworów. W związku z tym  
że likopen jest karotenoidem, lepiej się wchłania w połączeniu z tłuszczem.

ZUPA POMIDOROWA Z MOZZARELLĄ

Składniki na 1 porcję:  
200 g pomidorów z puszki lub 250 g passaty,  

łyżka oliwy, 1/2 czerwonej cebuli, czosnek,  
50 g włoszczyzny (może być mrożonka),  

30 g (2 plastry) mozzarelli, 3 łyżki ryżu basmati,  
ocet balsamiczny, świeża bazylia.

Na oliwie poddusić cebulę i czosnek, dodać włoszczyznę, pomidory,  
podlać delikatnie wodą, dusić aż zgęstnieje. Pod koniec doprawić octem,  

dodać ryż, posypać mozzarellą i świeżą bazylią.

Energia: 417 kcal, białko: 14 g, tłuszcze: 16 g, węglowodany: 48 g.

Dieta jest również ważnym czynnikiem kształtującym skład mikrobioty  
w jelitach (mikrobiota oznacza wszystkie drobnoustroje, czyli bakterie, grzy-
by, wirusy i archeony, zasiedlające organizm człowieka). Mikroorganizmy 
mają dla zdrowia człowieka ogromne znaczenie. Biorą udział w syntezie 
witamin z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 i B12), K, biotyny i kwa-
su foliowego oraz w absorpcji jonów wapnia, żelaza i magnezu. Odgrywają 
również znaczącą rolę w kształtowaniu odporności organizmu. W licznych 
badaniach naukowych potwierdzony jest też związek niektórych mikroor-
ganizmów z powstawaniem nowotworów. Niekorzystne dla nas bakterie 
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wytwarzają toksyny i inne szkodliwe substancje, które mogą odgrywać kry-
tyczną rolę w kancerogenezie. Przewlekły stan zapalny spowodowany tymi 
czynnikami, prowadzi do nadmiernej i długotrwałej odpowiedzi immunolo-
gicznej, mogącej prowadzić do uszkodzenia nabłonka jelita. Sytuacja mo-
że także powodować nadmierny wzrost bakterii patogennych. Warto dbać  
o to, co jemy, także ze względu na to, że jelita stanowią największą powierzch-
nię styku organizmu człowieka ze światem zewnętrznym.

Korzystna mikroflora w jelitach tworzy biofilm, który chroni ścianki 
przed szkodliwymi czynnikami m.in. poprzez wytwarzanie immunoglobulin.  
Bariera jelitowa jest modulowana i regulowana przez mikrobiotę jelitową, 
która zmienia się nieustannie. Wpływa na nią nasza dieta, styl życia, przeby-
te infekcje i farmakoterapie. Przy zaburzeniach mikrobioty może dochodzić 
do nieprawidłowości w procesach odpornościowych i do nadmiernych re-
akcji immunologicznych. Istotną rolę odgrywają prebiotyki, czyli składni-
ki których nasz organizm nie trawi. Pobudzają one wzrost oraz aktywność 
bakterii korzystnie wpływających na nasze zdrowie. Pośrednio modulują 
pracę układu odpornościowego, mają działanie antyoksydacyjne (fruktany  
np. w płatkach owsianych). Prebiotyki można znaleźć w wielu produktach  
w których funkcjonują jako błonnik pokarmowy w postaci celulozy, hemice-
lulozy, pektyn, gum, inuliny, laktulozy i frukto- oraz oligosacharydów. 

OWSIANKA SZARLOTKA Z JOGURTEM

Składniki na 1 porcję:  
4 łyżki płatków owsianych, 180 g jogurtu  

naturalnego probiotycznego, 1 jabłko,  
1 łyżka orzechów włoskich, cynamon.

Płatki zalej wrzątkiem, chwilę odczekaj, wymieszaj z jogurtem naturalnym.  
Jabłko pokrój na kawałki i podduś z cynamonem na wodzie.  

Poczekaj aż woda odparuje i chwilę je podpraż. Dodaj do owsianki  
i posyp podprażonymi orzechami włoskimi.

Energia: 440 kcal, białko: 14 g, tłuszcze: 17,5 g, węglowodany: 51 g.

Najczęściej polecaną dietą, w kontekście zdrowia jelit, również jest dieta 
śródziemnomorska. Charakteryzuje się ona połączeniem wysoce złożonych 
węglowodanów bogatych w błonnik (zboża, rośliny strączkowe, warzywa  
i owoce), wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o właściwościach prze-
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ciwzapalnych (oliwa z oliwek, orzechy) oraz związków bioaktywnych o właś-
ciwościach antyoksydacyjnych takie jak flawonoidy, fitosterole, terpeny i po-
lifenole. Istotne znaczenie mają obficie występujące w diecie mikroelementy,  
w tym witaminy i minerały, które pomagają uniknąć niedoborów pokarmo-
wych. 

Dieta przeciwzapalna charakteryzuje się także dostateczną zawartością 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) i wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych (PUFA), przy bardzo niskim spożyciu nasyconych kwa-
sów tłuszczowych. Ma to istotne znaczenie zarówno dla mikroflory jelitowej,  
jak i układu odpornościowego. PUFA reprezentowane przez kwasy omega 3 i 6 
uważane są za główne regulatory odpowiedzi zapalnej. Liczne badania potwier-
dzają działanie przeciwnowotworowe kwasów omega 3, szczególnie w odniesie-
niu do raka piersi, okrężnicy i prostaty, głównie poprzez właściwości przeciwza-
palne, przeciwalergiczne, hamowanie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej  
i ostrości przebiegu procesów zapalnych. W profilaktyce wielu chorób przewle-
kłych zaleca się wzbogacanie diety o produkty zawierające te związki oraz ich 
suplementowanie.

Źródłem roślinnym kwasów z grupy omega-3 ALA są rośliny i produk-
ty pochodzenia roślinnego: oleje roślinne tłoczone na zimno (rzepakowy, 
lniany, sojowy, olej z orzechów włoskich i makadamia), orzechy włoskie, 
migdały, nasiona szałwii, soi, kiełki zbóż, ziarna rzepaku i lnu, a także glony. 
Bardzo dobrym źródłem kwasów omega 3 DHA i EPA są tłuste ryby morskie  
– np. łosoś, śledź, sola, dorsz, zwłaszcza te wolnożyjące oraz owoce morza. 

ŚLEDZIE POD PIERZYNKĄ

Składniki na 1 porcję:  
100 g fileta ze śledzia, ok. ½ buraka 50 g, ok. ½ ziemniaka 35 g, ok. ½ marchewki 25 g,  

½ jajka, ½ czerwonej cebuli, 1 łyżka oleju lnianego tłoczonego na zimno,  
ok. 50 ml jogurtu (według uznania) przyprawionego solą i pieprzem.

Ugotuj jajko, warzywa ugotuj na parze w skórce, ostudź,  
obierz, pokrój w kosteczkę. Układaj warstwami od dołu:  

śledź, ziemniaki, marchew, jajko, cebula,  
burak i przyprawiony jogurt.  

Najlepiej przygotować kilka porcji.

Energia: 460 kcal, białko: 28 g, tłuszcze: 30 g, węglowodany: 17 g.
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Produkty bogate w dobre tłuszcze warto spożywać również ze względu 
na obecność witaminy D. Jest ona niezwykle istotna w profilaktyce przeciw-
nowotworowej. Witamina ta jest hormonem steroidowym, mającym kluczowe 
znaczenie dla metabolizmu mineralnego kości. Ostatnie badania wskazują, że ma 
także działanie plejotropowe w organizmie, w tym działanie przeciwnowotwo-
rowe. Niestety około 60% dorosłych na całym świecie ma niedobór witaminy D.  
W naszej szerokości geograficznej odsetek jest wyższy. Istnieje wiele aspek-
tów, które przyczyniają się do takiej sytuacji, m.in. brak lub zbyt mała eks-
pozycja na słońce, zanieczyszczenie powietrza, stosowanie filtrów UV i ni-
skie spożycie witaminy D w diecie. Źródła witaminy D obejmują tłuste ryby 
(takie jak węgorz, pstrąg, łosoś i tuńczyk), czerwone mięso, wątroba, żółt-
ka jaj, orzechy oraz nasiona, produkty mleczne i zboża. Warto podkreślić,  
że niedobór witaminy D występuje częściej u osób otyłych i sugeruje się,  
że odgrywa ona ważną rolę w związku między otyłością, a ryzykiem wystą-
pienia raka. W Polsce konieczna jest suplementacja witaminy D3 od wrześ-
nia do kwietnia, w dawce 2000 IU dla zdrowej populacji osób dorosłych  
do 75 r.ż. I 4000 IU dla osób zdrowych po 75 r.ż.

SAŁATKA Z PSTRĄGIEM

Składniki na 1 porcję:  
100 g wędzonego pstrąga,  

ok. ½ papryki 70 g,  
ok. 1 ogórek 40 g, ok. 1 łyżki orzechów włoskich 15 g,  

2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżka oliwy z oliwek,  
czosnek, rukola, 1 kromka chleba żytniego na zakwasie.

Składniki pokroić, wymieszać, polać sosem z soku z cytryny,  
oliwy i czosnku z ziołami, podać z pieczywem.

Energia: 444 kcal, białko: 28 g, tłuszcze: 25 g, węglowodany: 20 g.

Dobrze zaplanowane i zróżnicowane odżywianie jest istotnym  
elementem powrotu do zdrowia oraz profilaktyki  
przeciwnowotworowej. Nie bez znaczenia są też  

czynniki nieżywieniowe, takie jak: rytm okołodobowy,  
sen oraz aktywność fizyczna czy stan psychiczny. 
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Koordynacja procesów w organizmie zachodzi dzięki zlokalizowanych  
w narządach „zegarom”. Produkcja hormonów, enzymów, trawienie i wchła-
nianie są ze sobą ściśle powiązane. Najważniejszym czynnikiem regulującym 
jest światło oraz temperatura. Rano, po dobrze przespanej nocy – min. 7-8 h 
– powinniśmy zjeść śniadanie i następnie kolejne posiłki co 3-4 h bez podja-
dania, aby wieczorem 4 h przed snem zjeść ostatni posiłek i przygotowywać 
się do snu. Rytm i regularność to coś, co nasz organizm bardzo lubi i ceni.  
W badaniach wykazano, że osoby które spożywały posiłki w różnych porach 
dnia, a ostatni posiłek spożywały po godzinie 20, miały większy przyrost 
masy ciała oraz znacznie zmieniony profil mikrobioty jelitowej. Niektórzy 
badacze twierdzą, że powinniśmy jeść tylko wtedy, kiedy jest jasno. 

Aktywność fizyczna to nieodłączny element zdrowego stylu życia,  
szczególnie w dzisiejszych czasach, w których pozycja siedząca  

jest najczęstszą pozycją. Każdy ruch, który wymaga zużycia  
energii jest aktywnością. Powinna być ona dostosowana  

do indywidualnych możliwości i stanu zdrowia. 

Codzienny spacer, jazda na rowerze lub trening aerobowy powinien 
zająć minimum 150 minut w tygodniu, optymalna ilość to 300 minut ty-
godniowo. Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko zachorowania lub nawrotu 
choroby nowotworowej o 10-20%, w zależności od choroby. Obserwuje się 
również zmniejszoną nawet o 40-50% śmiertelność wśród osób aktywnych 
z rozpoznaniem raka piersi, jelita grubego lub prostaty. Warto wspomnieć,  
że aktywność fizyczna ma również pozytywny wpływ nie tylko na regulację 
gospodarki węglowodanowej i lipidowej oraz masy ciała, ale również na 
zdrowie psychiczne, co jest niezwykle ważne dla każdego człowieka, szcze-
gólnie w dzisiejszych czasach.

Nieocenioną rolę w profilaktyce zdrowia pełni nawadnianie organizmu. 
Woda zapewnia prawidłowy przebieg procesów metabolicznych, transport 
i wchłanianie substancji, usuwanie zbędnych metabolitów, bierze udział  
w termoregulacji. Zapotrzebowanie zależne jest od wieku, płci, masy ciała, 
aktywności fizycznej i temperatury otoczenia. Przyjmuje się, że osoba do-
rosła powinna dostarczyć około 30 ml na każdy kilogram masy ciała. W tej 
ilości uwzględniamy wszystkie źródła, czyli napoje i żywność. Dieta bogata 
w warzywa i owoce, zawierająca „mokre” produkty np. koktajle, zupy, sosy 
pomidorowe może dostarczyć połowę tego zapotrzebowania. Niedostatecz-
ne nawodnienie organizmu skutkuje mi.n.: bólem głowy, zaparciami, spo-
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wolnieniem metabolizmu o około 3%, osłabieniem, suchą skórą. Pierwszym 
wskaźnikiem tego zjawiska może być ciemna barwa i mała objętość moczu. 
Warto obserwować organizm każdego dnia i nie zapominać o płynach.

Równowaga w organizmie zależy od współistnienia  
tych elementów. Kluczem do sukcesu jest systematyczność.  

Bez niej nie będzie długotrwałego efektu! 

Niestety, jedzenie zdrowych produktów raz na miesiąc, wysypianie 
się tylko w weekendy i kilka dni aktywności raz na jakiś czas to za ma-
ło, żeby uzyskać zadowalający efekt. Ważna jest rutyna, codzienne nawyki  
i powtarzalność prozdrowotnych zachowań. Z drugiej strony trzeba zacho-
wać zdrowy rozsądek. Zerojedynkowe działanie to popadanie w skrajności, 
trudno jest wtedy zachować rozsądek i znaleźć złoty środek. Dla równowagi 
ciała i zdrowia psychicznego najlepiej sprawdza się zasada 80/20, czyli 80% 
trzymania zasad, 20% marginesu na „grzeszki”.
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