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Wytyczne American Cancer Society 
dotyczące żywienia i aktywności 
fizycznej w zapobieganiu nowotworom 
złośliwym: zmniejszanie ryzyka 
nowotworów przez wybór prawidłowych 
nawyków żywieniowych i wysiłek fizyczny*

L.H. Kushi, T. Byers, C. Doyle, E.V. Bandera, M. McCullough, T. Gansler, K.S. Andrews,  
M.J. Thun oraz Komitet Badawczy American Cancer Society ds. wytycznych dotyczących żywienia 
i aktywności fizycznej 2006

STRESZCZENIE:	 American	Cancer	 Society	 (ACS)	 publikuje	 „Wytyczne	 dotyczące	 żywie-

nia	i	aktywności	fizycznej”,	mające	stanowić	podstawę	prowadzonych	przez	ACS	działań	

w	dziedzinie	komunikacji	społecznej,	polityki	zdrowotnej	i	działań	na	poziomie	społeczności	

lokalnych,	których	celem	jest	zmiana	nawyków	żywieniowych	i	podejścia	do	aktywności	

fizycznej	wśród	Amerykanów.	Wytyczne,	publikowane	co	5	lat,	opracowuje	krajowy	zespół	

ekspertów	w	dziedzinie	badań	nad	nowotworami,	zapobiegania	im	i	ich	epidemiologii	oraz	

zdrowia	publicznego	i	polityki	zdrowotnej.	Przedstawiają	one	najbardziej	aktualne	dane	na-

ukowe	na	temat	związku	diety	i	aktywności	fizycznej	z	ryzykiem	wystąpienia	nowotworów	

złośliwych.	Niniejsze	wytyczne	ACS	zawierają	zalecenia	dotyczące	indywidualnych	zacho-

wań	związanych	z	dietą	 i	wysiłkiem	fizycznym,	ale	uwzględniają	 też	kontekst	społeczny,	

który	może	zarówno	ułatwiać,	jak	i	utrudniać	zachowania	prozdrowotne.	Działania	na	po-

ziomie	społeczności	są	kluczowe	dla	stworzenia	klimatu	społecznego	dla	promocji	właści-

wego	odżywiania	i	aktywności	fizycznej.	Dlatego	komitet	formułuje	zalecenia	dla	działań	

na	poziomie	społeczności	lokalnych	oraz	4	zalecenia	dotyczące	indywidualnych	zachowań	

zmniejszających	ryzyko	nowotworów	złośliwych.	To	podejście	wynika	z	przekonania,	że	dla	

dokonania	właściwego	wyboru	zachowań	prozdrowotnych	osobom	ze	wszystkich	warstw	

społecznych	niezbędne	jest	wsparcie	ze	strony	otoczenia.	Wytyczne	ACS	są	spójne	z	wy-

tycznymi	American	Heart	Association	 i	 American	Diabetes	Association	 dotyczącymi	 za-

pobiegania	 chorobie	wieńcowej	 i	 cukrzycy	 oraz	 z	 ogólnymi	 zasadami	 promocji	 zdrowia	

zawartymi	w	Dietary guidelines for Americans	wydanych	w	2005	r.	przez	Department	of	

Health	and	Human	Services.	 (CA Cancer J Clin 2006; 56: 254–281.) © American Cancer 

Society, Inc., 2006.
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ZNACZENIE ZAChowANIA oDPowIEDNIEJ 
MASY CIAŁA, AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
I DIETY W ZAPOBIEGANIU NOWOTWOROM 
ZŁOŚLIWYM

Dla znacznej większości Amerykanów niepalą-
cych tytoniu najważniejszymi modyfikowalnymi 
czynnikami ryzyka nowotworów złośliwych są: 
kontrola masy ciała, sposób odżywiania i poziom 
aktywności fizycznej.1-3 Dane naukowe wskazują, 
że 1/3 z ponad 500 000 zgonów z powodu nowo-
tworów złośliwych w USA można przypisać nie-
odpowiedniej diecie i niedostatecznej aktywności 
fizycznej, a przez to także nadwadze i otyłości, ko-
lejna zaś 1/3 jest spowodowana przez ekspozycję 
na produkty tytoniowe. Mimo że czynniki dzie-
dziczne mają wpływ na ryzyko nowotworów, i że 
u podłoża nowotworów leżą mutacje genetyczne 
w komórkach, większość zróżnicowania częstości 
występowania nowotworów w różnych popula-
cjach i u poszczególnych osób można przypisać 
czynnikom, które nie są dziedziczne.4 Takie za-
chowania, jak unikanie ekspozycji na produkty 
tytoniowe, utrzymywanie przez całe życie właści-
wej masy ciała i aktywności fizycznej oraz właści-
we odżywanie mogą znacząco zmniejszyć ryzyko 
rozwoju nowotworu w ciągu życia jednostki.5-8 Te 
same zachowania wpływają również na zmniejsze-
nie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. 
Chociaż wybór zachowań prozdrowotnych należy 
do poszczególnych osób, otoczenie fizyczne i spo-
łeczne, w którym te osoby żyją, może ułatwiać lub 
utrudniać właściwy wybór zachowań.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
WYTYCZNYCH

ACS publikuje „Wytyczne dotyczące żywienia 
i aktywności fizycznej”, aby doradzać pracowni-
kom opieki zdrowotnej i ogółowi społeczeństwa, 
jaki sposób odżywiania i styl życia zmniejszają 
ryzyko nowotworów złośliwych.9,10 Te Wytyczne, 
zaktualizowane w 2006 roku przez Komitet Do-
radczy ACS ds. „Wytycznych dotyczących żywie-
nia i aktywności fizycznej”, oparte są na syntezie 
aktualnej wiedzy naukowej na temat związków 
diety i aktywności fizycznej z ryzykiem nowo-
tworów. Komitet dokonał oceny wyników badań 
populacyjnych u ludzi i z eksperymentów labora-
toryjnych opublikowanych od czasu poprzedniej 

edycji Wytycznych z 2001 roku. Komitet wziął 
także pod uwagę inne wszechstronne prace prze-
glądowe na temat związków diety, otyłości i małej 
aktywności fizycznej z nowotworami złośliwymi. 
W odniesieniu do pewnych aspektów żywienia 
najrzetelniejszy przegląd stanowiła monografia 
World Cancer Research Fund i American Institute 
for Cancer Research z 1997 roku; w innych kwe-
stiach, takich jak aktywność fizyczna, otyłość oraz 
spożycie warzyw i owoców dostępne były nowsze 
prace.3,11,12 Ustalając wagę danych pochodzących 
z badań klinicznych z randomizacją i z grupą kon-
trolną (ang. randomized controlled trials – RCT) 
Komitet rozważał ich wyniki pod kątem planu 
badania, odpowiedzi na konkretne pytania kli-
niczne i znaczenia wyników badania w kontekście 
innych danych uzyskanych w populacjach ludz-
kich. Większą wagę przypisano prospektywnym 
badaniom kohortowym, niż retrospektywnym 
badaniom kliniczno-kontrolnym (case control 
studies), zwłaszcza jeśli dane powtarzano w kilku 
badaniach kohortowych. Za bardziej użyteczne 
uznano populacyjne badania kliniczno-kontrolne 
prowadzone w populacji ogólnej, obejmujące co 
najmniej 200 przypadków chorych na nowotwo-
ry, niż badania kliniczno-kontrolne o mniejszej 
liczbie uczestników albo prowadzone z udziałem 
chorych hospitalizowanych. Badania chorych, 
w analizie których uwzględniono wielkość cał-
kowitego spożycia kalorii, spożycia innych pro-
duktów żywieniowych, a także ekspozycję na inne 
znane czynniki ryzyka, uważano za bardziej wia-
rygodne niż nieuwzględniające tych czynników w 
analizie danych.

W wielu kwestiach dotyczących żywienia i no-
wotworów dane naukowe nie są jednoznaczne, 
ponieważ opublikowane wyniki badań są rozbież-
ne a metody badań nad żywieniem i przewlekłymi 
chorobami w populacjach ludzkich wciąż ewolu-
ują. Niepewność dotyczy na przykład wyników 
badań skupiających się na pojedynczych składni-
kach odżywczych albo rodzajach żywności, i przez 
to nadmiernie upraszczających złożoność poży-
wienia i stosowanych diet, ważną kwestię wielko-
ści dawki, terminu i czasu trwania ekspozycji oraz 
duże różnice stanu odżywienia różnych populacji 
ludzkich. Badania nad żywieniem są równie zło-
żone, jeśli są prowadzone jako RCT, generalnie 
uważane za złoty standard wnioskowania nauko-
wego. Badania mogą nie wykryć efektu, jeśli inter-
wencja zaczyna się za późno w życiu jednostki, jest 
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za słaba albo okres obserwacji trwa zbyt krótko, 
aby mogły się ujawnić korzyści. Żadne pojedyn-
cze badanie nie może odpowiedzieć na wszystkie 
pytania dotyczące potencjalnych efektów żywienia 
w ciągu całego życia. Co więcej, na wiele ważnych 
pytań dotyczących związku diety, aktywności fi-
zycznej i otyłości z nowotworami złośliwymi nie 
można obecnie odpowiedzieć za pomocą RCT. 
Na przykład randomizowane badania kliniczne 
nad wpływem zmniejszenia masy ciała na ryzyko 
nowotworu są poważnie utrudnione przez brak 
skutecznych behawioralnych i farmakologicznych 
metod wspomagających odchudzanie i utrzymanie 
właściwej masy ciała. Koszty i trudności związane 
z badaniami klinicznymi z randomizacją mający-
mi na celu ustalenie długoterminowych skutków 
interwencji rozpoczynających się w dzieciństwie 
uniemożliwiają tego typu długotrwałą ocenę in-
terwencji. Interwencje są etyczne tylko wtedy, gdy 
istnieje szansa na ich korzystny wpływ na zdrowie 
uczestników badania. Chociaż łatwiej byłoby za-
chęcić ludzi do przyrostu masy ciała przez zwięk-
szanie spożycia kalorii i(lub) tłuszczu i zmniejsze-
nie aktywności fizycznej, to takie badania byłyby 
w sposób oczywisty nieetyczne.

Z powyższych przyczyn wnioski o złożonych 
wzajemnych związkach pomiędzy masą ciała, ak-
tywnością fizyczną, dietą i ryzykiem nowotworów 
złośliwych opierają się głównie na odniesieniu 
wyników badań eksperymentalnych i obserwa-
cyjnych do aktualnej wiedzy w zakresie biologii 
nowotworów. Niniejsze wytyczne oparte są na 
wszechstronnym przeglądzie piśmiennictwa i bio-
rą pod uwagę zarówno potencjalne korzyści zdro-
wotne, jak i możliwe ryzyko wynikające z danej 
interwencji. Żadna dieta ani styl życia nie gwa-
rantują pełnej ochrony przed jakąkolwiek choro-
bą; potencjalne korzyści zdrowotne to zmniejsze-
nie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby, 
a nie gwarancja całkowitej ochrony przed nią. Ni-
niejsze Wytyczne w zwięzłej i zrozumiałej formie 
przedstawiają podsumowanie dostępnych danych 
naukowych o związkach kontroli masy ciała, 
aktywności fizycznej i żywienia z nowotworami 
złośliwymi. Wytyczne ACS są zgodne z wytycz-
nymi dotyczącymi zapobiegania nowotworom 
opracowanymi w innych krajach,8 wytycznymi 
American Heart Association i American Diabetes 
Association dotyczącymi zapobiegania chorobie 
wieńcowej i cukrzycy13,14 oraz z ogólnymi zasa-

Tabela 1.  Wytyczne American Cancer Society dotyczące żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu 
nowotworom złośliwym

Zalecenia ACS dotyczące zachowań indywidualnych
Utrzymuj właściwą masę ciała przez całe życie
•   Utrzymuj spożycie kalorii odpowiednie do aktywności fizycznej.
•   Wystrzegaj się nadmiernego zwiększenia masy ciała przez całe życie.
•   Osiągnij i utrzymaj właściwą masę ciała, jeśli masz nadwagę lub jesteś otyły(a).

Prowadź życie aktywne fizycznie
•   Dorośli: uprawiaj umiarkowany lub intensywny wysiłek fizyczny (oprócz zwykłej aktywności) co najmniej przez 30 minut dziennie, 5 lub więcej 

dni w tygodniu. Najlepiej uprawiać celowy wysiłek fizyczny przez 45–60 minut.
•   Dzieci i młodzież: uprawiaj umiarkowany lub intensywny wysiłek fizyczny co najmniej przez 60 minut dziennie, 5 lub więcej dni w tygodniu.

Stosuj właściwą dietę, ze szczególnym uwzględnieniem produktów roślinnych
•   Spożywaj potrawy i napoje w ilościach odpowiednich do osiągnięcia i utrzymania właściwej masy ciała.
•   Spożywaj codziennie 5 lub więcej porcji różnych warzyw i owoców.
•   Przedkładaj produkty pełnoziarniste nad przetworzone (rafinowane) ziarna.
•   Ogranicz spożycie przetworzonego i czerwonego mięsa.

Jeśli pijesz napoje alkoholowe, ogranicz ich konsumpcję
•   Nie pij więcej niż 1 porcję (kobiety) lub 2 porcje (mężczyźni) alkoholu dziennie.

Zalecenia ACS dotyczące działań społecznych
Organizacje publiczne, prywatne i lokalne powinny działać na rzecz tworzenia społecznego i fizycznego otoczenia wspomagającego wybór 
i utrzymanie właściwego odżywiania i aktywności fizycznej
•   Należy poprawić dostępność odpowiedniej żywności w szkołach, zakładach pracy i społecznościach lokalnych.
•   Należy zapewnić bezpieczne, przyjemne i dostępne otoczenie umożliwiające aktywność fizyczną w szkołach, a transport i rekreację w spo-

łecznościach lokalnych. 
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dami promocji zdrowia określonymi w Dietary 
guidelines for Americans z 2005 roku.15

Oprócz zaleceń dotyczących indywidualnych 
decyzji związanych z kontrolą masy ciała, ak-
tywnością fizyczną i dietą, w Wytycznych ACS 
podkreślono rolę społeczności lokalnych w uła-
twianiu właściwego odżywiana i utrzymywania 
aktywności fizycznej (tab. 1). Działania na pozio-
mie społeczności lokalnej są istotne dla stworze-
nia właściwego otoczenia społecznego promują-
cego właściwe odżywianie i aktywność fizyczną. 
Takie zalecenie wynika z przekonania, że wspar-
cie ze strony otoczenia jest niezbędne na każdym 
poziomie społeczeństwa do rzeczywistego umoż-
liwienia jednostkom wybierania zachowań proz-
drowotnych.

WYTYCZNE AMERICAN CANCER SOCIETY 
DOTYCZĄCE ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ  

Zalecenia dotyczące działań społecznych

Czynniki społeczne, ekonomiczne i kulturo-
we silnie wpływają na wybór diety i aktywności 
fizycznej przez jednostki. Chociaż wielu Amery-
kanów chciałoby prowadzić zdrowy styl życia, to 
wielu napotyka znaczące utrudnienia w stosowa-
niu zalecanej diety i aktywności fizycznej. W kon-
sekwencji obecny trend do zwiększania porcji po-
traw16-19 oraz spożywanie wysokokalorycznych 
przekąsek, napojów i posiłków w restauracjach, 
a także spadający poziom aktywności fizycz-
nej przyczyniają się do epidemii otyłości wśród 
Amerykanów, w każdym wieku i we wszystkich 
grupach społecznych.15,20,21 Dłuższy dzień pracy 
i większy odsetek gospodarstw domowych, w któ-
rych więcej niż jedna osoba pracuje zawodowo, 
zmniejszają czas dostępny na przygotowanie po-
siłków, co powoduje tendencję do wzrastającego 
spożycia wysokokalorycznej żywności poza do-
mem – często o mniejszej wartości odżywczej niż 
potrawy przygotowywane w domu.22 Restauracje, 
supermarkety i producenci żywności powszechnie 
wykorzystują w marketingu duże porcje żywności 
i wysokokaloryczne produkty spożywcze.16–19 
Krótszy czas wolny, zwiększająca się zależność od 
samochodów w transporcie, coraz większa do-
stępność elektronicznej rozrywki i środków prze-

kazu – wszystko to przyczynia się do zmniejszenia 
aktywności fizycznej.20,21 Coraz więcej danych 
wskazuje na związek pomiędzy otoczeniem archi-
tektonicznym a otyłością i poziomem aktywności 
fizycznej.23,24 Niedostateczny dostęp do chod-
ników, parków i urządzeń rekreacyjnych wiąże 
się z większym ryzykiem otyłości,25 natomiast 
w okolicach, gdzie łatwo chodzić pieszo i korzy-
stać z bezpiecznej rekreacji fizycznej częstość wy-
stępowania otyłości jest mniejsza.23

Rosnąca częstość otyłości i małej aktywności 
fizycznej jest szczególnie niepokojąca w kilku 
grupach, na przykład u dzieci, u których do-
chodzi do powstania trwających przez całe życie 
zachowań o znaczeniu zdrowotnym, oraz u osób 
o niskich dochodach, dla których dodatkowy 
problem stanowi brak w pobliskich sklepach 
niedrogiej i atrakcyjnej odpowiedniej żywności, 
a obawy o bezpieczeństwo ograniczają sposob-
ność do aktywności fizycznej.

Działania społeczne na rzecz poprawy diety 
i zwiększenia aktywności fizycznej wymagają zło-
żonych strategii i zdecydowanego działania – od 
wdrażania programów promocji zdrowia na po-
ziomie wspólnot lokalnych, zakładów pracy i in-
nych, do polityki regulującej lokalne planowanie, 
transport, edukację fizyczną w szkołach i usługi 
żywieniowe. Szczególne wysiłki należy czynić 
w celu zagwarantowania wszystkim grupom 
społecznym dostępu do odpowiedniej żywności 
i sposobności do uprawiania ćwiczeń fizycznych. 
Organizacje publiczne i prywatne działające na 
szczeblu lokalnym, stanowym i krajowym będą 
musiały opracować nowe plany działania i zmienić 
alokację zasobów lub je rozszerzyć, aby wpłynąć 
na niezbędne zmiany. Szczególną rolę przywód-
czą i polegającą na promowaniu zmian polityki 
mają do odegrania pracownicy opieki zdrowotnej 
i samorządy lokalne.

Wnioski wynikające z epidemii palenia tyto-
niu pokazują siłę wpływu otoczenia społecznego 
na zmianę zachowań zdrowotnych. Konsumpcja 
papierosów per capita rosła szybko od roku 1910 
aż do 1964, gdy pierwszy raport lekarza naczelne-
go USA publicznie ujawnił zagrożenia zdrowot-
ne związane z paleniem tytoniu. Sama edukacja 
opinii publicznej spowodowała jednak niewielki 
spadek konsumpcji papierosów od roku 1964 
do początku lat 80. Znaczniejszy spadek często-
ści palenia papierosów przez dzieci i dorosłych 
nastąpił dopiero po wprowadzeniu w połowie 
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lat 80. działań wpływających na wiele aspektów 
funkcjonowania społeczności lokalnych. Działa-
nia te obejmowały ograniczenia w reklamie pa-
pierosów, wzrost ceny wyrobów tytoniowych za 
pośrednictwem podatków, przepisy zapobiegają-
ce biernej ekspozycji na dym tytoniowy w miej-
scach publicznych i ograniczenie dostępu dzieci 
do wyrobów tytoniowych. Dopiero niedawno 
społeczności lokalne zaczęły rozważać wprowadze-
nie takich strategii działania, które promowałyby 
lepsze odżywianie i aktywność fizyczną na pozio-
mie populacji. Organizacje publiczne, prywatne 
i lokalne rozważają obecnie wprowadzenie takich 
metod i strategii działania, które pomogłyby jed-
nostkom w przyjęciu właściwych zasad odżywania 
i aktywności fizycznej (tab. 1).

Zalecenia dotyczące wyborów indywidu-
alnych

Około 2/3 Amerykanów ma nadwagę lub zali-
cza się do osób otyłych. Odsetek dzieci, młodzieży 
i dorosłych z nadwagą lub otyłością rósł aż do roku 
2004, kiedy to u dorosłych kobiet trend wzrosto-
wy uległ stabilizacji.26 Ponadto wielu Amerykanów 
jest mniej aktywnych fizycznie, niż to konieczne 
dla zdrowia. W kategoriach medycznych nie ma 
już wątpliwości, że otyłość, której częstość podwo-
iła się w ciągu ostatnich 25 lat, stanowi poważny 
problem zdrowotny w USA, zwiększający ryzyko 
szeregu nowotworów oraz choroby wieńcowej, cu-
krzycy typu 2 i innych chorób. U większości osób 
w USA przyrost masy ciała wynika ze współistnie-
nia nadmiernego spożycia kalorii i niedostatecznej 
aktywności fizycznej. O ile różne aspekty dotyczące 
związków nadmiaru tkanki tłuszczowej, nadmier-
nego spożycia kalorii i małej aktywności fizycznej 
z nowotworami złośliwymi nadal pozostają dla na-
uki niejasne, to nie ma wątpliwości, że stanowią 
one poważny i rosnący problem. Dlatego niniejsze 
Wytyczne podkreślają wagę utrzymywania właści-
wej masy ciała, prowadzenia aktywnego fizycznie 
stylu życia i stosowania odpowiedniej diety, szcze-
gólnie w kontekście kontroli masy ciała.

1. Utrzymuj właściwą masę ciała przez 
całe życie

• Utrzymuj spożycie kalorii odpowiednie do ak-
tywności fizycznej.

• Wystrzegaj się przez całe życie nadmiernego 
przyrostu masy ciała.

• Osiągnij i utrzymaj właściwą masę ciała, jeśli 
masz nadwagę lub otyłość.

Masa ciała a ryzyko nowotworów  
złośliwych

W USA nadwaga i otyłość odpowiadają za 
14–20% zgonów z powodu nowotworów złośli-
wych.27 Nadwaga i otyłość są ewidentnie zwią-
zane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu 
nowotworów, takich jak rak piersi u kobiet po 
menopauzie,3,27-33 rak jelita grubego, rak endo-
metrium, gruczolakorak przełyku i rak nerki. Ist-
nieją poważne przesłanki, że otyłość zwiększa też 
ryzyko raka trzustki, pęcherzyka żółciowego, tar-
czycy, jajnika i szyjki macicy oraz szpiczaka mno-
giego, choroby Hodgkina i agresywnego raka gru-
czołu krokowego.3,27-33 Potwierdzają to badania 
epidemiologiczne u ludzi oraz inne badania.3,27-33 
Uważa się, że nadwaga i otyłość wpływają na za-
grożenie tymi nowotworami za pośrednictwem 
różnych mechanizmów, niekiedy specyficznych 
dla danego typu nowotworu. Do takich mechani-
zmów zalicza się wpływ na metabolizm tłuszczów 
i węglowodanów, czynność układu odpornościo-
wego, stężenia niektórych hormonów, takich jak 
insulina i estradiol, czynniki regulujące prolifera-
cję i wzrost komórek, takie jak insulinopodobny 
czynnik wzrostu 1, oraz białka zwiększające lub 
zmniejszające dostępność hormonów dla tkanek, 
takie jak globulina wiążąca hormony płciowe.3 
Nadwaga i otyłość mogą zwiększać ryzyko gru-
czoloraka przełyku zwiększając ryzyko choroby 
refluksowej przełyku i przełyku Barretta.3

Większość badań nad związkiem zaburzeń bilan-
su energetycznego i nowotworów dotyczy zwiększe-
nia ryzyka wiążącego się z nadwagą i otyłością. Nie-
dawno jednak w badaniach nad celową utratą masy 
ciała stwierdzono, że zmniejszenie masy ciała może 
zmniejszyć ryzyko raka piersi.34-38 Wykazano, że le-
czenie operacyjne ciężkiej otyłości i krótkotermino-
wa celowa utrata masy ciała poprawiają wrażliwość 
na insulinę i biochemiczne wskaźniki metabolizmu 
hormonów, co może mieć znaczenie dla związ-
ku między otyłością a niektórymi nowotworami. 
Stwierdzono także, że operacyjne usunięcie tłuszczu 
wewnątrz jamy brzusznej zmniejsza ryzyko zespołu 
metabolicznego. Nawet jeśli nasza wiedza o związku 
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między zmniejszeniem masy ciała a ryzykiem no-
wotworów jest niepełna, osoby z nadwagą lub otyłe 
należy zachęcać i wspierać w wysiłkach mających na 
celu zmniejszenie masy ciała.

Osiągnięcie i utrzymanie właściwej masy ciała

Odpowiednia masa ciała zależy od wzrostu, 
dlatego zalecana masa często jest przedstawiana 
w postaci wskaźnika masy ciała (body mass index 
– BMI, tab. 2). BMI oblicza się dzieląc masę ciała 
wyrażoną w kilogramach przez wzrost do kwa-
dratu wyrażony w metrach.2 Dokładne graniczne 
wartości właściwej masy ciała są dosyć arbitralne, 
ale dla większości Amerykanów eksperci uznają 
BMI w zakresie 18,5–25,0 kg/m2 za stan prawi-
dłowy, BMI 25,0–29,9 za nadwagę, a BMI ≥30,0 
za otyłość. Należy dążyć do utrzymania właściwej 
masy ciała, określonej w tabeli 2.

Sposób na osiągnięcie właściwej masy ciała to 
zbilansowanie spożycia energii (w produktach żyw-
nościowych i napojach) z wydatkowaniem energii 
(aktywnością fizyczną).3,15 Nadmiar tłuszczu w or-
ganizmie można usunąć, zmniejszając spożycie ka-
lorii i zwiększając aktywność fizyczną. U większości 
dorosłych zmniejszenie spożycia o 50–100 kalorii 

dziennie może zapobiec stopniowemu zwiększa-
niu masy ciała, natomiast zmniejszenie spożycia 
o 500 kalorii i więcej jest często wstępnym celem 
programów odchudzania. Aby zapobiegać przyro-
stowi masy ciała, może być potrzebne do 60 minut 
wysiłku fizycznego o umiarkowanej lub znacznej 
intensywności dziennie, a 60–90 minut wysiłku 
fizycznego o umiarkowanej intensywności dzien-
nie może podtrzymywać zmniejszenie masy ciała 
u osób z wcześniejszą nadwagą.15 Najzdrowszym 
sposobem zmniejszenia spożycia kalorii jest ogra-
niczenie spożycia dodatkowych cukrów, tłusz-
czów nasyconych i trans oraz alkoholu; wszystkie 
te substancje dostarczają znacznej ilości kalorii, 
a zawierają niewiele podstawowych składników 
odżywczych lub nie zawierają ich wcale. Spożycie 
kalorii można ograniczyć, zmniejszając wielkość 
porcji pożywienia (standardowe wielkości porcji 
– tab. 3) i ograniczając spożycie produtków żyw-
nościowych i napojów wysokokalorycznych i bo-
gatych w tłuszcze i(lub) rafinowane cukry, a zawie-
rających mało składników odżywczych (takich jak 
potrawy smażone, ciastka, cukierki, lody i napoje 
słodzone). Takie produkty żywnościowe i napoje 
należy zastąpić na przykład warzywami i owocami, 
produktami pełnoziarnistymi, roślinami strączko-

Tabela 2.  Arkusz BMI dla dorosłych

BMI 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

wzrost (cm) masa ciała (kg)

147
150
152
155
157
160
163
165
168
170
173
175
178
180
183
185
188
191

41,3
42,6
44,0
45,4
47,2
48,5
49,9
51,7
53,5
54,9
56,7
58,1
59,9
61,7
63,5
65,3
67,1
68,9

43,5
44,9
46,3
48,1
49,4
51,3
52,6
54,4
56,2
57,6
59,4
61,2
63,0
64,9
66,7
68,5
70,3
72,6

45,4
47,2
48,5
50,3
52,2
53,5
55,3
57,2
59,0
60,8
62,6
64,4
66,2
68,0
69,9
72,1
73,9
76,2

47,6
49,4
50,8
52,6
54,4
56,2
58,1
59,9
61,7
63,5
65,3
67,6
69,4
71,2
73,5
75,3
77,6
79,8

49,9
51,7
53,5
55,3
57,2
59,0
60,8
62,6
64,4
66,2
68,5
70,3
72,6
74,8
76,7
78,9
81,2
83,5

52,2
54,0
55,8
57,6
59,4
61,2
63,5
65,3
67,1
69,4
71,7
73,5
75,7
78,0
80,3
82,6
84,4
87,1

54,0
56,2
58,1
59,9
61,7
64,0
65,8
68,0
70,3
72,1
74,4
76,7
78,9
81,2
83,5
85,7
88,0
90,7

56,2
58,1
60,3
62,1
64,4
66,2
68,5
70,8
73,0
75,3
77,6
79,8
82,1
84,4
86,6
89,4
91,6
94,3

58,5
60,3
62,6
64,9
66,7
68,9
71,2
73,5
75,7
78,0
80,3
82,6
85,3
87,5
90,3
92,5
95,3
98,0

60,8
62,6
64,9
67,1
69,4
71,7
73,9
76,2
78,5
80,7
83,5
85,7
88,5
90,7
93,4
96,2
98,9
101,6

62,6
64,9
67,1
69,4
71,7
73,9
76,7
78,9
81,2
83,9
86,2
88,9
91,6
94,3
96,6
99,3
102,1
105,2

64,9
67,1
69,4
71,7
74,4
76,7
78,9
81,6
84,4
86,6
89,4
92,1
94,8
97,5

100,2
103,0
105,7
108,9

148
153
158
164
169
175
180
186
192
198
203
209
216
222
228
235
241
248

67,1
69,4
71,7
74,4
76,7
79,4
81,6
84,4
87,1
89,8
92,1
94,8
98,0
100,7
103,4
106,6
109,3
112,5

69,4
71,7
73,9
76,7
79,4
81,6
84,4
87,1
89,8
92,5
95,3
98,0
100,7
103,9
106,6
109,8
112,9
116,1

71,7
73,9
76,2
78,9
81,6
84,4
87,1
89,8
92,5
95,7
98,0
101,2
103,9
107,0
109,8
113,4
116,1
119,7

73,5
76,2
78,9
81,6
84,4
86,6
89,4
92,5
95,3
98,4
101,2
104,3
107,0
110,2
113,4
116,6
119,7
123,4

właściwa masa ciała nadwaga otyłość

Źródło: US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Health, Lung, and Blood Institute. The Clinical Guide-
lines on the Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: Evidence Report. Wrzesień 1998 [NIH pub. No. 98-4083]; 
zmodyfikowane.
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wymi i napojami niskokalorycznymi.39 Należy pa-
miętać, że w barach typu fast-food i restauracjach 
posiłki zwykle podawane są w porcjach przekra-
czających zalecane dzienne spożycie kalorii i często 
zawierają dużo ukrytych tłuszczów.39 Często rów-
nież zawierają mało warzyw, owoców, pełnych zia-
ren i nasion strączkowych.22 Wykazano, że moni-
torowanie spożycia żywności i aktywność fizyczna 
są skuteczne w kontroli masy ciała.19,39,40

Zdrowie dzieci i młodzieży, również po osią-
gnięciu przez nich wieku dorosłego jest zasadni-
czo związane z wyrobieniem właściwych nawyków 
w dzieciństwie.41 Takie czynniki ryzyka, jak nad-
mierny przyrost masy ciała, niewłaściwe nawyki 
żywieniowe i mała aktywność fizyczna w dzieciń-
stwie i młodości mogą się przyczyniać do zwięk-
szenia ryzyka chorób nowotworowych i układu 
krążenia, cukrzycy, nadciśnienia i osteoporozy 
w późniejszym życiu.41 Osoby, które nawykły do 
zdrowego stylu życia w dzieciństwie, częściej utrzy-
mują te nawyki w późniejszym życiu. W wieku 
dorosłym będzie miało nadwagę około 50% osób 
z nadwagą w dzieciństwie42 i 70% osób z nadwagą 
w młodości.18Z tego powodu starania o uzyskanie 
właściwej masy ciała i sposobu jej przyrostu po-
winny rozpoczynać się w dzieciństwie.

2. Prowadź aktywny fizycznie styl życia.

• Dorośli: uprawiaj co najmniej przez 30 mi-
nut, przez 5 lub więcej dni w tygodniu, wysi-
łek fizyczny o umiarkowanej lub dużej inten-
sywności (przekraczającej zwykłe czynności). 
Bardziej pożądane jest 45–60 minut celowej 
aktywności fizycznej.

• Dzieci i młodzież: uprawiaj co najmniej przez 
60 minut dziennie, przez 5 lub więcej dni 
w tygodniu, wysiłek fizyczny u umiarkowanej 
lub dużej intensywności.

Korzyści z wysiłku fizycznego

Dane naukowe wskazują, że wysiłek fizyczny 
może zmniejszyć ryzyko szeregu nowotworów, 
takich jak rak piersi, jelita grubego, gruczołu kro-
kowego i endometrium.3,29,43 Podobny związek 
może istnieć z innymi nowotworami, chociaż brak 
potwierdzających to danych naukowych. Wysiłek 
fizyczny wpływa na ryzyko rozwoju nowotwo-
rów poprzez wiele mechanizmów.44 Regularny 
i zaplanowany wysiłek fizyczny pomaga utrzymać 
właściwą masę ciała, równoważąc spożycie kalorii 
z wydatkiem energetycznym.45 Inne bezpośred-
nie i pośrednie mechanizmy, przez które wysiłek 
fizyczny może zapobiegać niektórym nowotwo-
rom, to m.in. wpływ na wydzielanie hormonów 
płciowych, insuliny i prostaglandyn oraz różne 
korzystne działania na układ odpornościowy.3,46,47 

Korzyści wynikające z aktywnego stylu życia wy-
kraczają daleko poza zmniejszenie ryzyka nowo-
tworów i obejmują inne ważne korzyści zdrowot-
ne,3 takie jak zmniejszenie ryzyka innych chorób 
przewlekłych, na przykład chorób serca, cukrzycy, 
osteoporozy i nadciśnienia tętniczego.48

Rodzaje wysiłku fizycznego

Zwykły wysiłek fizyczny to taki, który podej-
muje się regularnie jako część codziennej rutyny. 
Obejmuje on czynności wykonywane w pracy 
(np. chodzenie z parkingu do biura), w domu 
(np. wchodzenie po schodach) oraz aktywność 
związaną z życiem codziennym (np. ubieranie się 
i kąpiel). Ma on zwykle małą intensywność i trwa 
krótko. Celowy wysiłek fizyczny wykonuje się 
oprócz zwykłego wysiłku. Jest on często zaplano-
wany i wykonywany w ramach rozrywki, ćwiczeń 

Tabela 3.  Przykłady jednej porcji żywności

owoce •   1 średnie jabłko, banan, pomarańcza
•   1/2 filiżanki owoców pokrojonych, 

gotowanych lub z puszki
•   1/2 filiżanki 100% soku owocowego 

warzywa •   1 filiżanka surowych warzyw liściastych
•   1/2 filiżanki innych gotowanych lub 

surowych, pokrojonych warzyw
•   1/2 filiżanki 100% soku warzywnego 

produkty zbożowe •   1 kromka chleba
•   ok. 30 g płatków zbożowych gotowych 

do spożycia
•   1/2 filiżanki gotowanych płatków, ryżu, 

makaronu

rośliny strączkowe 
i orzechy

•   1/2 filiżanki gotowanej suchej fasoli
•   2 łyżki stołowe masła orzechowego
•   1/3 filiżanki orzechów

nabiał •   1 filiżanka mleka lub jogurtu
•   ok. 45 g naturalnego sera
•   ok. 60 g sera topionego
•   1 jajko 

mięso ok. 60–85 g gotowanego chudego mięsa, 
drobiu, ryb
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sportowych, w celu poprawy sprawności fizycznej 
lub przemieszczania się, jako celowy dodatek do 
innych rutynowych czynności. Taki wysiłek może 
obejmować jazdę na rowerze lub bieganie, a tak-
że bardziej użytkowe czynności, takie jak pójście 
na przystanek w celu skorzystania z komunikacji 
publicznej zamiast jazdy samochodem. Umiar-
kowany wysiłek to taki, który można porównać 
z szybkim spacerem.49 Wysiłek intensywny na 
ogół angażuje duże grupy mięśni i powoduje 
wyraźne zwiększenie częstotliwości rytmu serca, 
częstotliwości i głębokości oddechów oraz poce-
nie się.49 Taki wysiłek można uprawiać w różnych 
warunkach: w pracy, rekreacyjnie, w domu lub 
ogrodzie, z przyjaciółmi lub rodziną.49

Zalecana ilość całkowitego i celowego wysiłku 
fizycznego

Chociaż optymalna intensywność, czas trwa-
nia i częstotliwość wysiłku fizycznego potrzebne 
do zmniejszenia ryzyka nowotworów są niezna-
ne, dostępne dane sugerują, że to ryzyko można 
zmniejszyć, uprawiając umiarkowany lub in-
tensywny wysiłek co najmniej przez 30 minut, 
oprócz zwykłych czynności wykonywanych przez 
cały dzień. Istnieje coraz więcej danych, że w celu 
zmniejszenia ryzyka raka piersi i jelita grubego 
optymalny może być wysiłek trwający 45–60 mi-
nut co najmniej przez 5 dni w tygodniu.3 Nie 
ma wielu danych pozwalających stwierdzić, czy 
najlepszą ochronę daje wysiłek wykonywany jed-
norazowo, czy też kilkakrotnie w ciągu dnia, ale 
można racjonalnie przypuszczać, że korzyści z od-
dzielnych 20–30-minutowych sesji się kumulują.

Dostępne dane sugerują, że 60 minut umiar-
kowanego lub intensywnego wysiłku przez 5 lub 

więcej dni w tygodniu może zapobiegać zwięk-
szeniu masy ciała i otyłości.15,50 Wysiłek fizycz-
ny trwający 60 minut przez 5 lub więcej dni 
w tygodniu, pomagając w utrzymaniu masy ciała, 
może pośrednio wpływać na zmniejszenie ryzy-
ka wystąpienia nowotworów związanych z oty-
łością.51-55 Oprócz wpływu na otyłość wysiłek 
fizyczny prawdopodobnie zmniejsza ryzyko raka 
jelita grubego i piersi, nawet jeśli rozpoczyna się 
jego uprawianie w późniejszym wieku.55

U osób mało aktywnych lub dopiero rozpo-
czynających regularne uprawianie wysiłku fizycz-
nego znaczące korzyści sercowo-naczyniowe może 
przynieść stopniowe dochodzenie do 30 minut 
umiarkowanego wysiłku przez 5 lub więcej dni 
w tygodniu.56,57 Po osiągnięciu takiego czasu wy-
siłku dalsze korzyści zdrowotne może przynieść 
zwiększenie jego intensywności do dużej, o ile 
dana osoba może ćwiczyć intensywnie. Więk-
szość dzieci i młodych dorosłych może bezpiecz-
nie uprawiać umiarkowany wysiłek fizyczny bez 
konsultacji z lekarzem. Natomiast mężczyźni po 
40. roku życia, kobiety po 50. roku życia i oso-
by przewlekle chore lub ze znanymi czynnikami 
ryzyka sercowo-naczyniowego powinny przed 
rozpoczęciem uprawiania intensywnego wysiłku 
fizycznego skonsultować się z lekarzem. Roz-
ciąganie i rozgrzewka przed wysiłkiem i po nim 
mogą zmniejszyć ryzyko urazów układu mięśnio-
wo-szkieletowego i bólu mięśni.

Osoby, które przez większość dni w tygodniu 
uprawiają jakąś formę aktywności fizycznej przez 
30 minut dziennie, powinny dążyć do wydłużenia 
czasu poświęcanego na aktywność fizyczną (umiar-
kowana lub intensywną) do 60 minut dziennie. 
Wybrane przykłady umiarkowanego i intensyw-
nego wysiłku przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.  Przykłady wysiłku fizycznego o umiarkowanej i dużej intensywności

wysiłki o umiarkowanej intensywności wysiłki o dużej intensywności

ćwiczenia i relaks chodzenie, taniec, rekreacyjna jazda na rowerze, jazda na 
łyżwach i łyżworolkach, jazda konna, pływanie kajakiem, joga

jogging lub bieganie, szybka jazda na rowerze, 
trening na siłowni, aerobik, sztuki walki, skakanie 
na skakance, pływanie

sporty siatkówka, golf, softball, baseball, badminton, tenis (debel), 
jazda na nartach po wytyczonej trasie

piłka nożna, hokej na lodzie i na trawie, tenis (sin-
giel), racquetball, koszykówka, jazda na nartach 
poza trasami

czynności domowe koszenie trawnika, ogólne utrzymywanie podwórka i ogrodu kopanie, przenoszenie i przeciąganie, murowanie, 
ciesielstwo

czynności zawodowe chodzenie i podnoszenie ciężarów w ramach pracy (stróżowa-
nie, rolnictwo, naprawianie samochodów i urządzeń)

ciężka praca fizyczna (leśnicy, pracownicy budow-
lani, strażacy)
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Przyjęcie aktywnego fizycznie stylu życia wy-
maga świadomych decyzji o podejmowaniu wy-
siłku fizycznego zamiast siedzącego trybu życia. 
Trzeba wprowadzać zmiany zarówno w odniesie-
niu do osób indywidualnych, jak i społeczności, 
aby zwiększyć częstość wybierania aktywniejszego 
stylu życia (p. Zalecenia działań społecznych). 
Propozycje ograniczenia siedzącego trybu życia 
przedstawiono w tabeli 5.

Wysiłek fizyczny ma duże znaczenie dla zdro-
wia i dobrostanu dzieci i młodzieży oraz daje 
poważne korzyści fizyczne, psychiczne i społecz-
ne.15,58,59 Ponieważ jednym z najlepszych czynni-
ków predykcyjnych aktywności fizycznej w wieku 
dorosłym jest poziom aktywności w dzieciństwie 
i młodości, a także dlatego że aktywność fizycz-
na odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu masy 
ciała dzieci i młodzieży, należy zalecać umiarko-
wany lub intensywny wysiłek fizyczny trwający 
co najmniej 60 minut dziennie przez 5 lub wię-
cej dni w tygodniu.60,61 Ćwiczenia powinny być 
odpowiednie do wieku rozwojowego, przyjemne 
i zróżnicowane,59 obejmować zajęcia sportowe 
i gimnastyczne w szkole, w domu i w społeczno-
ści.62 Ponieważ dzieci i młodzież spędzają znaczą-
cą część dnia w szkole, niezwykle istotny i uzna-
ny sposób zwiększania ich aktywności fizycznej 
stanowią rutynowe wysokiej jakości programy 
wychowania fizycznego.62 Aby osiągnąć pożą-
dane wskaźniki aktywności, należy wprowadzić 
w szkołach codzienne zajęcia wychowania fizycz-
nego i przerwy na ruch, a w domu ograniczyć czas 
oglądania telewizji i gier komputerowych.

Chociaż korzyści zdrowotne wynikające z wy-
siłku fizycznego w zakresie zapobiegania nowotwo-
rom i innym chorobom przewlekłym są największe 
w przypadku przyswojenia właściwych wzorców 
aktywności fizycznej w dzieciństwie, wydaje się, że 
korzyści te osiąga się przez całe życie.6 Dlatego też 
zwiększenie aktywności fizycznej w każdym wieku 
może przynosić istotne korzyści zdrowotne i zmniej-
szyć ryzyko niektórych nowotworów złośliwych.

3. Stosuj właściwą dietę, ze szczegól-
nym uwzględnieniem produktów roślinnych

Spożywaj potrawy i napoje w ilościach odpo-
wiednich do osiągnięcia i utrzymania właściwej 
masy ciała.
• Poznaj standardowe wielkości porcji i czytaj 

etykiety na produktach żywnościowych, aby 
wiedzieć, ile porcji faktycznie spożywasz.

• Spożywaj mniejsze porcje produktów wysoko-
kalorycznych. Pamiętaj, że „niskotłuszczowy” 
i „beztłuszczowy” nie znaczy „niskokalorycz-
ny”, i że niskotłuszczowe ciasta, słodycze i po-
dobne produkty często zawierają dużo kalorii.

• Zamiast wysokokalorycznych produktów żyw-
nościowych i napojów, takich jak frytki, chees-
burgery, pizza, lody, pączki i inne słodycze oraz 
zwykłe napoje gazowane spożywaj warzywa, 
owoce i inne produkty niskokaloryczne.

• Jedząc posiłki poza domem, wybieraj potrawy 
ubogie w kalorie, tłuszcz i cukier oraz unikaj 
dużych porcji.
Spożywaj codziennie pięć lub więcej porcji 

warzyw i owoców.
• Spożywaj warzywa i owoce do każdego posił-

ku i jako przekąski.
• Spożywaj codziennie różne warzywa i owoce.
• Ogranicz spożycie frytek, chipsów i innych 

smażonych produktów roślinnych.
• Pijąc soki warzywne i owocowe, wybieraj 

100% soki.
Przedkładaj produkty pełnoziarniste nad prze-

tworzone (rafinowane) ziarna i cukry.
• Spożywaj pełnoziarnisty ryż, chleb, makaron 

i płatki zbożowe.
• Ogranicz spożycie oczyszczonych węglowo-

danów zawartych w słodyczach, słodzonych 
płatkach zbożowych i innych słodkich pro-
duktach.

Tabela 5.  Przykładowe sposoby na unikanie 
siedzącego trybu życia

•   Chodź po schodach zamiast jeździć windą.
•   Jeśli możesz, idź pieszo lub jedź rowerem.
•   W porze obiadowej ćwicz razem z kolegami z pracy, rodziną lub 

przyjaciółmi.
•   Rób przerwy w pracy na ruch – porozciągaj się lub idź na 

szybki spacer.
•   Idź do współpracownika zamiast wysyłać mu e-mail.
•   Idź potańczyć z małżonkiem lub przyjaciółmi.
•   Zaplanuj aktywne wakacje, a nie zwiedzanie samochodem.
•   Noś ze sobą krokomierz i codziennie przechodź więcej kroków.
•   Zapisz się do klubu sportowego.
•   Oglądając telewizję ćwicz na stacjonarnym rowerze lub bieżni.
•   Zaplanuj swoją aktywność fizyczną tak, by stopniowo 

zwiększać liczbę dni ćwiczeń w tygodniu i czas jednej sesji.
•   Wykorzystaj wolny czas na zabawę z dziećmi. 
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Ogranicz spożycie przetworzonego i czerwo-
nego mięsa.
• Zamiast wołowiny, wieprzowiny i baraniny 

wybieraj ryby, drób i nasiona strączkowe.
• Kiedy jesz mięso, wybieraj chude kawałki 

i spożywaj mniejsze porcje.
• Przyrządzaj mięso pieczone, opiekane na rusz-

cie lub gotowane, a nie smażone na patelni 
lub blasze.
Badania nad związkami pomiędzy żywieniem 

i nowotworami są bardzo skomplikowane i wie-
le istotnych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Na 
przykład, nie jest obecnie całkowicie jasne, w jaki 
sposób nieprawidłowy bilans energetyczny albo 
poszczególne składniki odżywcze lub produkty 
żywnościowe wpływają na ryzyko określonych 
nowotworów. Ponadto wiele czynników związa-
nych z dietą i stylem życia wzajemnie na siebie 
oddziałuje; na przykład osoby stosujące dietę 
bogatą w warzywa i owoce zwykle jedzą również 
mniej mięsa i są aktywniejsze fizycznie.63 Produk-
ty i składniki odżywcze mogą mieć addytywny 
lub synergistyczny wpływ na zdrowie, który trze-
ba rozważać w kontekście całej diety. Wykazano, 
że osoby stosujące dietę bardzo ubogą w warzywa, 
owoce i produkty pełnoziarniste, a bogatą w prze-
tworzone i czerwone mięso, są obciążone więk-
szym ryzykiem niektórych z najczęstszych nowo-
tworów złośliwych.64,65 Dopóki nie będzie więcej 
wiadomo o wpływie poszczególnych składników 
diety na ryzyko nowotworów, najlepiej spożywać 
produkty nisko przetworzone zgodnie z wyżej opi-
sanymi zasadami właściwej diety, zwracając szcze-
gólną uwagę na kontrolowanie całkowitego spoży-
cia kalorii i utrzymywanie właściwej masy ciała.

Spożycie potraw i napojów w ilościach odpo-
wiednich do osiągnięcia i utrzymania właściwej 
masy ciała

Większość osób nie może utrzymać właściwej 
masy ciała bez ograniczenia spożycia kalorii, przy 
zwykłym poziomie aktywności fizycznej. Dane 
uzyskiwane obecnie niestety wskazują, że naj-
więcej kalorii w amerykańskiej diecie pochodzi 
z produktów bogatych w tłuszcze, cukier i rafi-
nowane węglowodany.66 Zróżnicowana dieta ze 
szczególnym uwzględnieniem produktów roślin-
nych może pomóc wyprzeć te wysokokaloryczne 
produkty żywnościowe. Zmniejszanie wielkości 

porcji, zwłaszcza takich produktów żywnościo-
wych, to kolejna ważna metoda zmniejszenia cał-
kowitego spożycia kalorii.

Zastąpienie tłuszczu produktami o dużej licz-
bie kalorii pochodzących z dodanego cukru lub 
innych rafinowanych węglowodanów nie chroni 
przed nadwagą i otyłością. Zmniejszone spożycie 
tłuszczu, a zwiększone rafinowanych węglowoda-
nów, co miało miejsce w USA w latach 1977–1995 
zbiegło się z 8% wzrostem częstości otyłości.67,68 

Wiele wysoko przetworzonych produktów żyw-
nościowych, takich jak słodzone i owocowe na-
poje, słodzone płatki zbożowe, słodycze i syropy, 
zawiera duże ilości dodanych cukrów. Te dodane 
cukry występują w wielu postaciach, takich jak 
glukoza, wysokofruktozowy syrop kukurydziany, 
koncentraty soków owocowych i miód. Spożywa-
nie produktów bogatych w takie cukry niewiele 
wzbogaca wartość odżywczą diety, skutkuje nad-
miernym spożyciem energii, a może też przyczy-
niać się do oporności na insulinę, zmiany ilości 
i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i zwiększenia 
stężeń czynników wzrostowych mogących przy-
spieszać rozwój nowotworów.

Warzywa i owoce

Warzywa (w tym rośliny strączkowe) i owo-
ce to złożone produkty spożywcze, zawierające 
liczne, potencjalnie dobroczynne witaminy, mi-
nerały, błonnik, karotenoidy i inne substancje 
biologicznie czynne, takie jak flawonoidy, terpe-
ny, sterole, indole i fenole, które mogą chronić 
przed nowotworami.11Większe spożycie warzyw 
i owoców wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem 
raka płuca, przełyku, żołądka i jelita grubego.11 

W przypadku innych nowotworów dane są ogra-
niczone lub sprzeczne, aczkolwiek warzywa i owo-
ce mogą pośrednio wpływać na ryzyko nowotwo-
rów przez zmniejszanie spożycia kalorii. Badania 
interwencji dietetycznych, takich jak zwiększenie 
spożycia warzyw i owoców, nie wykazały zmniej-
szenia ryzyka rozwoju polipów gruczolakowych69 
ani raka jelita grubego,70 ale interpretację wyni-
ków może ograniczać stopień stosowania się do 
zaleceń i osiąganie wytyczonych w badaniu celów 
w wieloletnim okresie przez osoby żyjące w nie-
kontrolowanych warunkach. Chociaż ostatnio 
osłabła moc dotychczas zgromadzonych danych 
naukowych potwierdzających zmniejszanie ryzyka 
nowotworów w wyniku całkowitego spożycia wa-
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rzyw lub owoców, ale ogólne dane o zmniejszaniu 
ryzyka różnych typów nowotworów w związku 
ze spożyciem warzyw i owoców pozostają prze-
konujące.11 Trwają badania nad potencjalnymi 
korzyściami osiągniętymi ze spożywania poszcze-
gólnych warzyw i owoców, takich jak warzywa 
ciemnozielone i pomarańczowe, krzyżowe (np. 
kapusta, brokuły, kalafior, brukselka), produkty 
sojowe, nasiona roślin strączkowych, czosnkowa-
te (cebula, czosnek) i produkty z pomidorów.

Oprócz dostarczania składników odżywczych 
o potencjalnie korzystnym wpływie na ryzyko 
nowotworów, warzywa i owoce mogą pomagać 
w utrzymaniu masy ciała, aczkolwiek potwierdza-
jące to dane z badań epidemiologicznych są ogra-
niczone.71 Pewne dane sugerują, że u osób spoży-
wających więcej warzyw i owoców stwierdza się 
z czasem mniejszy przyrost masy ciała i są one ob-
ciążone mniejszym ryzykiem otyłości.72 Spożycie 
warzyw i owoców może być szczególnie istotne, 
jeśli zastępuje się nimi inne, bardziej kaloryczne 
produkty żywnościowe w ramach strategii utrzy-
mania właściwej masy ciała. Z tego powodu na-
leży zachęcać do spożywania niskokalorycznych 
i nieprzetworzonych warzyw i owoców. Spożycie 
warzyw i owoców smażonych (np. frytek) albo 
z wysokokalorycznymi sosami (np. brokuły z so-
sem serowym) oraz wysokokalorycznych soków 
i napojów owocowych nie pomaga w osiągnięciu 
tego celu.

Dowody na zmniejszanie ryzyka nowotworów 
dzięki spożyciu warzyw i owoców doprowadziły do 
prób wyodrębnienia poszczególnych składników 
odżywczych i stosowania ich jako suplementów, 
czasem w bardzo dużych dawkach.73 Większość 
z nich nie zapobiegała skutecznie nowotworom 
albo zmianom przednowotworowym, a część 
powodowała działania niepożądane.73 Mogło to 
po części wynikać z trudności metodologicznych 
związanych z badaniem wpływu składników od-
żywczych na nowotwory w ramach RCT; badacze 
często muszą ustalić dokładne dawkowanie i czas 
interwencji, opierając się na szerszych danych ob-
serwacyjnych z nieprzetworzonych produktów, 
na przykład warzyw i owoców. Warto wspomnieć 
przykłady 4 RCT nad zapobieganiem rakowi płu-
ca przez b-karoten, które zainicjowano po wykaza-
niu w wielu obserwacyjnych badaniach epidemio-
logicznych mniejszego ryzyka raka płuca u osób 
spożywających produkty żywnościowe bogate 
w b-karoten.74,75 W 2 z tych badań rak płuca wy-

stąpił u większego odsetka osób stosujących suple-
menty b-karotenu w dużej dawce niż u przyjmują-
cych placebo.76-78 Pomimo znacznej liczby danych 
z badań obserwacyjnych wskazujących na mniej-
sze ryzyko raka płuca u osób spożywających więcej 
b-karotenu, wyniki te uzasadniają koncepcję, że 
b-karoten może być tylko wskaźnikiem spożycia 
innych składników odżywczych w nieprzetworzo-
nej żywności, i że przyjmowanie jednego składni-
ka w dużych ilościach może być szkodliwe, przy-
najmniej w niektórych podgrupach populacji.

Wydano już wiele zaleceń nakłaniających Ame-
rykanów do zwiększenia liczby spożywanych porcji 
warzyw i owoców.13,15,79 Pomimo zaleceń, spoży-
cie tych produktów przez dorosłych i dzieci pozo-
staje małe.80,81 Może to wynikać z kilku przyczyn, 
takich jak niedostępność niedrogich produktów, 
czas przygotowywania i preferencje smakowe.82-85

Dieta bogata w warzywa i owoce może zmniej-
szyć ryzyko nowotworów zarówno bezpośrednio, 
jak i przyczyniając się do utrzymania właściwej 
masy ciała.11,71 Stwierdzono, że spożycie warzyw 
i owoców wiąże się z mniejszym ryzykiem innych 
przewlekłych chorób, szczególnie układu krąże-
nia, które są ważną składową ogólnej chorobowo-
ści i umieralności w USA.13,86-88 W celu zmniej-
szenia ryzyka nowotworów zaleca się spożywanie 
co najmniej 5 porcji różnych warzyw i owoców 
dziennie; jednak dla ogólnego zdrowia ACS po-
piera zalecenia spożywania większej ilości warzyw 
i owoców, zależnie od zapotrzebowania kalorycz-
nego, jak stwierdzono w Dietary guidelines for 
Americans wydanych przez Department of Health 
and Human Services.15

Produkty pełnoziarniste

Zboża, takie jak pszenica, ryż, owies i jęczmień, 
oraz produkty z nich wytworzone, stanowią ważną 
część prawidłowej diety. Produkty pełnoziarniste, 
czyli wytworzone z całych nasion zbóż, są względ-
nie niskokaloryczne i mogą pomóc w utrzymaniu 
prawidłowego bilansu energii.15,89Ponadto pełne 
ziarna są bogatsze w błonnik, niektóre witaminy 
i minerały niż produkty z przetworzonej (oczysz-
czonej) mąki. Zwiększone spożycie niektórych 
z tych witamin i minerałów wiąże się z mniejszym 
ryzykiem zachorowania na nowotwory.90 Związek 
między produktami pełnoziarnistymi a różnymi 
rodzajami nowotworów nie jest jednak oczywisty, 
być może dlatego, że ankiety stosowane w bada-
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niach do oceny składu diety nie były zaplanowane 
specjalnie do oceny spożycia tych produktów, co 
w większości przypadków skutkowało niepełną 
oceną.

Spożycie produktów bogatych w błonnik 
wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka szeregu cho-
rób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby 
układu krążenia i zapalenie uchyłków jelita gru-
bego.15 Dlatego bardzo zaleca się spożywanie 
produktów bogatych w błonnik, takich jak nasio-
na roślin strączkowych i pieczywo pełnoziarniste, 
płatki zbożowe, ryż i makarony, mimo że związek 
między błonnikiem a ryzykiem nowotworów jest 
ograniczony.69,91,92 Ponieważ korzyści ze spoży-
wania produktów pełnoziarnistych mogą wynikać 
nie tylko z obecności błonnika, ale także innych 
składników odżywczych, lepiej spożywać produk-
ty pełnoziarniste niż suplementy błonnika.

Mięso przetworzone i czerwone

W wielu badaniach epidemiologicznych bada-
no związek między nowotworami a spożyciem mię-
sa czerwonego (wołowiny, wieprzowiny lub bara-
niny) i przetworzonego (wędlin, bekonu, parówek 
itp.). Aktualne dane potwierdzają zwiększenie ry-
zyka raka okrężnicy i(lub) odbytnicy93-96 oraz raka 
gruczołu krokowego.97,98 Dla innych nowotworów 
dane są bardziej ograniczone. Badania, w których 
wpływ mięsa czerwonego i przetworzonego ocenia-
no osobno, sugerują że z mięsem przetworzonym 
związane jest nieco większe ryzyko niż z czerwo-
nym,93-95,98 ale spożycie obu należy ograniczyć.

Mięso zawiera szereg składników mogących 
zwiększać ryzyko nowotworów.97,99 Podczas goto-
wania mięsa w wysokiej temperaturze lub piecze-
nia na ruszcie powstają mutageny i karcynogeny 
(heterocykliczne aminy i policykliczne węglowo-
dory aromatyczne). Żelazo zawarte w czerwonym 
mięsie (hemowe) może w okrężnicy generować 
wolne rodniki uszkadzające DNA. Substancje 
używane do obróbki mięsa (azotany lub azotyny 
i sól) przyczyniają się do tworzenia nitrozoamin 
uszkadzających DNA. Możliwe, że na ryzyko 
wpływa też tłuszcz zawarty w mięsie. Na przykład 
wysokotłuszczowe produkty żywnościowe zwięk-
szają stężenie w kale wtórnych kwasów żółciowych 
i innych substancji mogących być karcynogenami 
lub promotorami karcynogenezy.

Chociaż mięso jest dobrym źródłem wysoko-
wartościowego białka i dostarcza wielu ważnych 

witamin i minerałów, to w amerykańskiej diecie 
odpowiada za znaczną część spożywanego całko-
witego tłuszczu, tłuszczów nasyconych i chole-
sterolu.100 Zaleca się więc ograniczenie spożycia 
przetworzonego i czerwonego mięsa. W tym celu 
należy wybierać chude mięsa i mniejsze porcje oraz 
spożywać mięso raczej jako dodatek, a nie główną 
część posiłku. Nasiona roślin strączkowych są szcze-
gólnie bogate w składniki odżywcze mogące chro-
nić przed nowotworami i stanowią zdrowsze źródło 
białka niż czerwone mięso. Chociaż obróbka mięsa 
w wysokiej temperaturze, na przykład pieczenie na 
ruszcie lub smażenie, może być źródłem potencjal-
nych karcynogenów, mięso trzeba jednak poddawać 
dokładnej obróbce, aby zniszczyć szkodliwe bakte-
rie i pasożyty, unikając jednak jego zwęglenia.

4. Jeśli pijesz napoje alkoholowe, ogra-
nicz ich konsumpcję

Osoby pijące alkohol powinny ograniczyć 
jego spożycie do nie więcej niż dwóch porcji 
dziennie dla mężczyzn i jednej porcji dziennie 
dla kobiet.15 Zalecany limit jest niższy dla ko-
biet z powodu mniejszej masy ciała i wolniejszej 
przemiany alkoholu. Porcję alkoholu definiuje się 
jako około 350 ml piwa, 140 ml wina albo 40 ml 
40% alkoholu. Spożywanie alkoholu jest uzna-
ną przyczyną nowotworów jamy ustnej, gardła, 
krtani, przełyku i wątroby.5,101 Ryzyko każdego 
z tych nowotworów rośnie znacząco przy spo-
życiu więcej niż 2 porcji alkoholu dziennie.5,101 
Spożywanie alkoholu łącznie z paleniem tytoniu 
zwiększa ryzyko raka jamy ustnej, krtani i prze-
łyku daleko bardziej, niż każdy z tych czynników 
oddzielnie.5 Liczne dane wskazują też na spożycie 
alkoholu jako przyczynę raka piersi,102-104 a praw-
dopodobnie także okrężnicy i odbytnicy.5,105 Re-
gularne spożywanie więcej niż 1 porcji dziennie 
wiązało się ze zwiększeniem ryzyka raka piersi 
u kobiet.103 Mechanizm wpływu alkoholu na 
rozwój raka piersi jest nieznany, ale możliwe, że 
pod jego wpływem dochodzi do zwiększenia stę-
żenia estrogenów lub innych hormonów we krwi 
i zmniejszenia stężenia kwasu foliowego; możliwy 
jest też bezpośredni wpływ alkoholu lub jego me-
tabolitów na tkanki sutka. Zmniejszenie spożycia 
alkoholu może być dla wielu kobiet ważnym spo-
sobem zmniejszenia ryzyka raka piersi. Kobiety 
spożywające mało kwasu foliowego mogą być 
szczególnie podatne na zwiększenie ryzyka raka 
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piersi wynikające ze spożywania alkoholu.106-109 
Ogólnie – dowody wydają się wskazywać, że 
istotnym czynnikiem jest łączna konsumpcja al-
koholu, a nie rodzaj napojów alkoholowych.110

Zalecenia w sprawie alkoholu i zmniejszenia 
ryzyka nowotworów komplikuje fakt, że małe lub 
umiarkowane spożycie napojów alkoholowych 
wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka choroby wień-
cowej.102 Jednak nawet jeśli umiarkowane ilości 
alkoholu zmniejszają u kobiet ryzyko choroby 
wieńcowej, to kobiety obciążone dużym ryzykiem 
raka piersi mogą zasadnie rozważyć całkowite za-
przestanie spożywania alkoholu. Dorośli, którzy 
obecnie nie spożywają napojów alkoholowych, 
nie mają żadnych przekonujących powodów, aby 
zacząć go spożywać w celu zmniejszenia ryzyka 
chorób serca, ponieważ ryzyko to można zmniej-
szyć w inny sposób, na przykład powstrzymując 
się od palenia, stosując dietę ubogą w tłuszcze 
nasycone i trans, utrzymując właściwą masę cia-
ła, uprawiając regularnie wysiłek fizyczny oraz 
kontrolując ciśnienie tętnicze i stężenie lipidów 
we krwi. Ponadto istnieją przekonujące dowody, 
że ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego 
zwiększa się przy dużym spożyciu alkoholu.102 
Niektóre grupy ludzi w ogóle nie powinny pić al-
koholu. Należą do nich dzieci i młodzież, osoby 
w każdym wieku, które nie są w stanie ograniczyć 
spożycia alkoholu do co najwyżej umiarkowane-
go lub z przypadkami alkoholizmu w wywiadzie 
rodzinnym, kobiety ciężarne lub mogące zajść 
w ciążę, osoby zamierzające prowadzić pojazdy lub 
obsługiwać urządzenia mechaniczne albo wyko-
nujące inne czynności wymagające uwagi, zręcz-
ności i koordynacji, a także osoby stosujące leki 
przepisane przez lekarza lub dostępne bez recepty 
mogące wchodzić w interakcje z alkoholem.

CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DIETĄ I AKTYWNOŚCIĄ 
FIZYCZNĄ, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAć NA 
RYZYKO WYBRANYCH NOWOTWORÓW

Rak pęcherza moczowego

Główne czynniki ryzyka raka pęcherza moczo-
wego to palenie tytoniu i ekspozycja na określone 
przemysłowe substancje chemiczne. Ograniczone 
dane wskazują, że spożywanie większych ilości 
płynów i większe spożycie warzyw może zmniej-
szyć ryzyko raka pęcherza moczowego.111

Nowotwory mózgu

Obecnie nie ma żadnych znanych żywienio-
wych czynników ryzyka nowotworów mózgu.

Rak piersi

Rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym 
nowotworem u kobiet w USA, a wśród nowo-
tworowych przyczyn zgonów kobiet ustępu-
je tylko rakowi płuca.134 Na ryzyko raka piersi 
wpływa szereg niepoddających się łatwo modyfi-
kacji czynników związanych (lub nie) z układem 
rozrodczym: wiek pierwszej miesiączki <12 lat, 
bezdzietność lub pierwszy poród w wieku >30 
lat, późny wiek menopauzy i występowanie raka 
piersi w wywiadzie rodzinnym. Czynniki ryzyka 
raka piersi występującego przed menopauzą i po 
niej mogą być inne. Nowe dane wskazują, że eks-
pozycja na pewne czynniki w ciągu całego życia, 
także w okresie płodowym, może mieć wpływ na 
ryzyko raka piersi. Fakt, że ryzyko raka piersi roś-
nie proporcjonalnie do wzrostu, silnie wskazuje 
na czynniki żywieniowe działające w dzieciństwie 
i młodości.

Dane naukowe jednoznacznie wskazują, że 
zwiększona masa ciała i jej przyrost w dorosłym 
życiu wiążą się ze zwiększeniem ryzyka raka piersi 
u kobiet po menopauzie (ale nie przed menopau-
zą).34,37,112-117 Za ten wzrost ryzyka prawdopo-
dobnie odpowiada większe stężenie estrogenów 
produkowanych przez nadmiar tkanki tłuszczowej 
po menopauzie; niekorzystny wpływ przyrostu 
masy ciała nie uwidacznia się tak dobrze u kobiet 
po menopauzie stosujących hormonalną terapię 
zastępczą, ponieważ mogą go maskować większe 
stężenia egzogennych estrogenów. Spożywanie al-
koholu zwiększa ryzyko,1,3,104,118 szczególnie u ko-
biet spożywających mało kwasu foliowego.106-109 
Wykazano, że umiarkowany lub intensywny wysi-
łek fizyczny zmniejsza ryzyko raka piersi zarówno 
u kobiet przed menopauzą, jak i po menopauzie.3 
Zmniejszenie spożycia tłuszczu do bardzo niskie-
go poziomu może zmniejszyć ryzyko raka pier-
si, ale w niedawnym interwencyjnym badaniu 
eksperymentalnym stwierdzono, że zmniejszenie 
spożycia tłuszczu do 29% przyjmowanych kalorii 
przez kobiety po menopauzie miało bardzo mały 
wpływ na to ryzyko.119 Obecnie najlepszą zale-
caną metodą zmniejszenia ryzyka raka piersi jest 
uprawianie umiarkowanego lub intensywnego 
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wysiłku fizycznego 45–60 minut dziennie przez 5 
lub więcej dni w tygodniu, minimalizacja przyro-
stu masy ciała przez całe życie przez ograniczenie 
spożycia kalorii i regularną aktywność fizyczną 
oraz zaprzestanie lub ograniczenie spożycia napo-
jów alkoholowych.6,104,115,120,121

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego stanowi w USA drugą przy-
czynę zgonów kobiet i mężczyzn (ocenianych 
łącznie) z powodu nowotworów złośliwych.134 
Ryzyko jest większe w przypadku występowania 
raka jelita grubego w wywiadzie rodzinnym. Ry-
zyko zwiększają długotrwałe używanie tytoniu 
i prawdopodobnie nadmierne spożycie alkoholu, 
mogą je natomiast zmniejszyć stosowanie kwasu 
acetylosalicylowego i innych niesteroidowych le-
ków przeciwzapalnych, pomenopauzalna hormo-
nalna terapia zastępcza, a prawdopodobnie także 
zwiększone spożycie wapnia. Obecnie jednak nie 
zaleca się w profilaktyce raka jelita grubego nie-
steroidowych leków przeciwzapalnych ani hormo-
nalnej terapii zastępczej z powodu ich potencjal-
nych działań niepożądanych. Badania wskazują na 
mniejsze ryzyko raka okrężnicy u osób regularnie 
uprawiających umiarkowany wysiłek fizyczny, 
a coraz więcej danych sugeruje, że bardziej inten-
sywny wysiłek może w jeszcze większym stopniu 
zmniejszać ryzyko raka okrężnicy.53,122 Otyłość 
zwiększa ryzyko raka okrężnicy u obu płci, ale 
związek jest silniejszy u mężczyzn.3,27 Dieta bo-
gata w warzywa i owoce wiązała się ze zmniej-
szeniem ryzyka,11 a dieta bogata w przetworzone 
i(lub) czerwone mięso ze zwiększeniem ryzyka 
raka okrężnicy.123-125 Coraz więcej badań wskazu-
je na rolę wapnia26,127 w ochronie przed rakiem 
jelita grubego albo poprzedzającymi jego wystą-
pienie gruczolakami. W szeregu badań wykazano, 
że witamina D128,129 lub skojarzenie witaminy 
D z wapniem130 mogą chronić przed tym nowo-
tworem. Wobec jednak zwiększonego ryzyka raka 
gruczołu krokowego związanego ze spożyciem 
wapnia,131 dopóki nie przeprowadzi się dalszych 
badań byłoby rozsądnie ograniczyć spożycie wap-
nia u mężczyzn do <1500 mg na dobę. Najbardziej 
wskazane zalecenia dotyczące zmniejszenia ryzyka 
raka jelita grubego to zwiększenie intensywności 
i czasu trwania wysiłku fizycznego, ograniczenie 
spożycia czerwonego i przetworzonego mięsa, 
spożywanie zalecanych ilości wapnia, zwiększenie 

spożycia warzyw i owoców, wystrzeganie się otyło-
ści i nadmiernego spożycia alkoholu (czyli więcej 
niż 1 porcji dziennie dla kobiet i 2 porcji dziennie 
dla mężczyzn).53,54,122,132 Ponadto bardzo ważne 
jest przestrzeganie wytycznych ACS dotyczących 
regularnych badań przesiewowych w kierunku 
raka jelita grubego, ponieważ wykrycie i usunięcie 
zmian prekursorowych – polipów okrężnicy – za-
pobiega wystąpieniu raka.133

Rak endometrium

Rak endometrium to w USA najczęściej stwier-
dzany nowotwór złośliwy żeńskich narządów roz-
rodczych i czwarty co do częstości występowania 
(z poprawką na wiek) wśród wszystkich nowotwo-
rów złośliwych u kobiet.134 Chociaż tradycyjnie 
raka endometrium uważano za jedną jednostkę 
chorobową, to dane epidemiologiczne i kliniczno-
patologiczne wskazują na istnienie 2 oddzielnych 
typów. Typ I raka endometrium (o małej złośliwości 
histologicznej, najczęstszy typ) jest hormonozależny, 
związany z hiperplazją endometrium i ma lepsze ro-
kowanie. Typ II (o dużej złośliwości histologicznej, 
ok. 10% raków endometrium) nie jest hormonoza-
leżny, wiąże się z zanikiem endometrium i ma gorsze 
rokowanie.135 Większość omawianych tu znanych 
czynników ryzyka raka endometrium odnosi się do 
typu I; przyczyny raka typu II są słabo poznane.

Większość głównych, znanych czynników ry-
zyka raka endometrium typu I wiąże się z prze-
dłużoną i nadmierną ekspozycją na estrogeny bez 
przeciwstawnego działania progesteronu, jak ma 
to miejsce w pomenopauzalnej terapii estrogeno-
wej, sekwencyjnej doustnej antykoncepcji, zespo-
le wielotorbielowatych jajników i otyłości.

Istnieją silne dowody na związek otyłości z ra-
kiem endometrium.3 U kobiet przed menopauzą 
zwiększenie ryzyka przypisuje się oporności na 
insulinę, zwiększonej produkcji androgenów jaj-
nikowych, cyklom bezowulacyjnym i przewlekłe-
mu niedoborowi progesteronu związanymi z nad-
wagą.135 U kobiet po menopauzie za zwiększone 
ryzyko odpowiada większe stężenie krążących do-
stępnych biologicznie estrogenów powstających 
w wyniku konwersji androstendionu do estronu 
w tkance tłuszczowej.3 Badania nad wysiłkiem 
fizycznym, który również wpływa na stężenia 
endogennych hormonów, sugerują zmniejszenie 
ryzyka raka endometrium u kobiet o największej 
aktywności fizycznej.3
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Ryzyko może zmniejszyć spożycie warzyw 
i błonnika, a zwiększyć spożycie czerwonego mię-
sa, tłuszczów nasyconych i zwierzęcych.136 Naj-
lepszą obecnie metodą zmniejszenia ryzyka raka 
endometrium jest utrzymywanie właściwej masy 
ciała za pomocą diety i regularnej aktywności 
fizycznej oraz stosowanie diety opartej głównie 
na produktach roślinnych, bogatej w warzywa, 
produkty pełnoziarniste i nasiona roślin strącz-
kowych.

Rak nerki

W USA rak nerki odpowiada za 3% zachoro-
wań i zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn 
i 2% u kobiet.134 Od 1975 roku częstość wystę-
powania raka nerki stale się zwiększa w tempie 
niemal 2% rocznie.137 Około 80–85% raków 
nerki to rak nerkowokomórkowy. Jego etiologia 
jest mało poznana; do najpewniejszych podda-
jących się modyfikacji czynników ryzyka należą 
otyłość i palenie tytoniu. W 2002 roku Między-
narodowa Agencja Badań nad Rakiem (Interna-
tional Agency for Research on Cancer) ustaliła, że 
wystarczające dowody wskazują na nadwagę jako 
przyczynę raka nerkowokomórkowego.3 Związki 
między czynnikami dietetycznymi a rakiem ner-
kowokomórkowym są niepewne. Obecnie naj-
lepszą metodą zmniejszania ryzyka raka nerki jest 
utrzymywanie właściwej masy ciała i unikanie 
używania tytoniu.

Białaczki i chłoniaki

Obecnie nie ma żadnych znanych żywienio-
wych czynników ryzyka białaczek i chłoniaków.

Rak płuca

Rak płuca stanowi w USA główną przyczynę 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych.11,134 
Przyczyną ponad 85% raków płuca jest palenie 
tytoniu, a 10–14% przypisuje się ekspozycji na 
radon. W wielu badaniach wykazano, że ryzy-
ko raka płuca jest mniejsze wśród osób palących 
i niepalących spożywających co najmniej 5 porcji 
warzyw i owoców dziennie. W niedawnym prze-
glądzie badań stwierdzono znamiennie mniejsze 
ryzyko raka płuca u spożywających więcej owo-
ców.11 Mimo że prawidłowa dieta może zmniej-

szyć ryzyko raka płuca, największe znaczenie ma 
szkodliwość palenia tytoniu. Wzbogacanie żyw-
ności w b-karoten i witaminę A w dużych daw-
kach zwiększyło (nie zmniejszyło) ryzyko raka 
płuca u palących (patrz b-karoten).76,77 Obec-
nie najlepszą metodą zmniejszenia ryzyka raka 
płuca jest unikanie używania tytoniu i środowi-
ska zanieczyszczonego dymem tytoniowym oraz 
unikanie ekspozycji na radon. Zaleca się też spo-
żywanie co najmniej 5 porcji warzyw i owoców 
dziennie.7,138

Rak jajnika

Rak jajnika jest drugim co do częstości, 
a pierwszym pod względem liczby zgonów no-
wotworem złośliwym żeńskich narządów płcio-
wych.134 Chociaż jego etiologia nie jest dobrze 
poznana, postuluje się udział czynników hormo-
nalnych, środowiskowych i genetycznych. Do-
datni wywiad rodzinny w kierunku raka jajnika 
jest czynnikiem ryzyka, ale dziedziczenie raków 
jajnika jest mniejsze niż 10%.

Obecnie nie ma ustalonych żywieniowych 
czynników ryzyka raka jajnika. W zbiorczej ana-
lizie Pooling Project of Diet and Cancer Cohorts, 
obejmującej 12 badań kohortowych,139 nie 
stwierdzono związku pomiędzy ryzykiem tego 
nowotworu a całkowitym spożyciem owoców 
i warzyw (ocenianych razem i osobno) ani spo-
życiem innych produktów roślinnych W badaniu 
EPIC (European Investigation into Cancer and 
Nutrition),140 bardzo dużym badaniu kohorto-
wym europejskich kobiet, również nie wykaza-
no związków pomiędzy całkowitym spożyciem 
warzyw i owoców (ocenianych razem i osobno) 
a ryzykiem raka jajnika. Dogłębnie badano rów-
nież związek ze spożyciem mleka i produktów na-
białowych i z metabolizmem galaktozy. Uzyskane 
wyniki nie są jednoznaczne.141,142 W niedawnej 
zbiorczej analizie danych z 12 badań kohorto-
wych143 nie stwierdzono związku ze spożyciem 
mleka i produktów nabiałowych ani wapnia, na-
tomiast zaobserwowano pewien słaby związek ze 
spożyciem laktozy w ilości odpowiadającej 3 lub 
więcej szklankom mleka na dobę. Dotychczasowe 
dane naukowe wydają się wskazywać, że spoży-
cie alkoholu w umiarkowanych ilościach może 
zmniejszać ryzyko raka jajnika.110,144,145 Rola 
otyłości i wysiłku fizycznego w rozwoju raka jaj-
nika jest niejasna.3,5,146

CA Cancer J Clin 2006;56:254–281

Vol 56  Nr 5  wrzesień/październik 2006 ��



Rak trzustki

Rak trzustki stanowi czwartą w kolejności 
przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośli-
wych w USA.134 Znaczna liczba danych wskazuje, 
że ryzyko raka trzustki zwiększa palenie tytoniu, 
cukrzyca typu 2 i nieprawidłowa tolerancja glu-
kozy.147 W niektórych badaniach na zwiększenie 
ryzyka raka trzustki wpływały też otyłość i mała 
aktywność fizyczna (obie silnie związane z niepra-
widłowym metabolizmem glukozy) oraz większe 
spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa, 
natomiast ryzyko to zmniejszało spożycie warzyw 
i owoców;148 te związki nie są jednak jeszcze do-
brze udokumentowane. Obecnie najlepszą meto-
dą zmniejszenia ryzyka raka trzustki jest unikanie 
używania tytoniu, utrzymywanie właściwej masy 
ciała, aktywność fizyczna i spożywanie 5 lub wię-
cej porcji warzyw i owoców dziennie.

Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego jest w USA naj-
częściej występującym nowotworem złośliwym 
u mężczyzn.134 Jego patogeneza wiąże się z męski-
mi hormonami płciowymi, a ewentualny wpływ 
czynników żywieniowych na ryzyko tego nowo-
tworu pozostaje niepewny.149 Wyniki szeregu ba-
dań sugerują, że dieta bogata w niektóre warzywa 
(takie jak pomidory i przetwory z pomidorów, 
warzywa kapustne, soja, fasole i inne strączkowe) 
i ryby może zmniejszać ryzyko. Są pewne dowody 
na zmniejszanie ryzyka raka gruczołu krokowego 
w wyniku spożywania produktów żywnościowych 
lub suplementów diety zawierających określone 
składniki o właściwościach przeciwutleniających, 
takich jak witamina E, selen, b-karoten i likopen. 
Obecnie trwa duże badanie kliniczne mające wy-
jaśnić, czy witamina E i selen zmniejszają ryzyko 
raka gruczołu krokowego. Większość badań epi-
demiologicznych niejednolicie rozróżniała po-
szczególne składniki odżywcze i produkty, w któ-
rych występują. Przesłanki biologiczne, według 
których pewne składniki odżywcze mogą wpły-
wać na ryzyko raka gruczołu krokowego, wzmoc-
niły ostatnio doniesienia o interakcjach pomię-
dzy tymi składnikami diety a pewnymi genami 
odpowiadającymi za aktywność antyoksydacyjną 
i naprawę DNA.149 Niektóre genotypy w ba-
danej populacji, głównie rasy białej, były częste 
(np. 25%), a mężczyźni z określonym genotypem 

i dużym stężeniem tych składników odżywczych 
we krwi byli w znacznym stopniu chronieni 
przed rakiem gruczołu krokowego, w porówna-
niu z mężczyznami z małym stężeniem badanych 
substancji.150 W szeregu badań zaobserwowano, 
że większe spożycie czerwonego mięsa lub na-
biału może się wiązać z większym ryzykiem raka 
gruczołu krokowego.97,98,151 Istnieją też dowody, 
że duże spożycie wapnia, głównie w postaci su-
plementów diety, wiąże się z ryzykiem rozwoju 
bardziej agresywnych form raka gruczołu kroko-
wego.131,152 Chociaż nie wszystkie badania wska-
zują na otyłość jako czynnik ryzyka raka gruczołu 
krokowego, niedawno opublikowane dane suge-
rują, że u osób z nadwagą rokowanie w tym no-
wotworze jest gorsze.31,153 Dane z piśmiennictwa 
wskazują, że pewne korzyści może dawać wysi-
łek fizyczny, szczególnie o dużej intensywności.3 
Obecnie najlepszą metodą zmniejszenia ryzyka 
raka gruczołu krokowego jest spożywanie 5 lub 
więcej porcji wielu różnych warzyw i owoców 
dziennie, ograniczenie spożycia czerwonego mię-
sa i nabiału oraz utrzymywanie aktywnego stylu 
życia i właściwej masy ciała.

Rak żołądka

Rak żołądka jest czwartym co do częstości 
występowania nowotworem złośliwym i stanowi 
drugą przyczynę zgonów z powodu nowotworów 
na świecie.134 Występuje on jednak względnie 
rzadko w USA. Wiele badań wykazało, że duże 
spożycie świeżych warzyw i owoców zmniejsza 
ryzyko raka żołądka, natomiast duże spożycie 
produktów konserwowanych z użyciem soli to 
ryzyko zwiększa.154,155 Istnieją też przekonujące 
dowody, że przewlekłe zakażenie błony śluzowej 
żołądka bakterią Helicobacter pylori zwiększa ry-
zyko raka żołądka.154,155 Chociaż ogólna zapadal-
ność na raka żołądka w większości krajów świata 
się zmniejsza, to częstość raka wpustu ostatnio się 
zwiększyła w USA i niektórych krajach europej-
skich.156 Przyczyny tego wzrostu są jeszcze bada-
ne, ale może się on wiązać z większą częstością 
raka dolnej części przełyku spowodowanego przez 
refluks żołądkowo-przełykowy w otyłości brzusz-
nej.156 Obecnie najlepszą metodą zmniejszenia 
ryzyka raka żołądka jest spożywanie co najmniej 
5 porcji warzyw i owoców dziennie, zmniejszenie 
spożycia produktów konserwowanych z użyciem 
soli i utrzymywanie właściwej masy ciała.
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Nowotwory górnego odcinka przewodu 
pokarmowego i oddechowego

W USA nowotwory górnego odcinka prze-
wodu pokarmowego i oddechowego występują 
znamiennie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Ty-
toń (papierosy, tytoń do żucia i tabaka) oraz alko-
hol – każde z osobna, ale szczególnie stosowane 
w skojarzeniu – zwiększają ryzyko nowotworów 
złośliwych jamy ustnej, krtani, gardła i przełyku; 
stosowanie alkoholu i tytoniu odpowiada w znacz-
nej mierze za różnice w zapadalności pomiędzy 
płciami. Otyłość zwiększa ryzyko gruczolakoraka 
dolnej części przełyku i okolicy wpustu, zapew-
ne w wyniku uszkodzenia nabłonka, metaplazji 
i dysplazji związanych z refluksem kwaśnej treści. 
Pewne dane sugerują, że spożywanie bardzo go-
rących napojów i potraw może zwiększać ryzyko 
raka jamy ustnej i przełyku, być może wskutek 
termicznego uszkodzenia eksponowanych tkanek. 
Spożywanie zalecanych ilości warzyw i owoców 
prawdopodobnie zmniejsza ryzyko raka jamy ust-
nej i przełyku. Obecnie najlepszą metodą zmniej-
szenia ryzyka nowotworów złośliwych górnego 
odcinka przewodu pokarmowego i oddechowego 
jest unikanie ekspozycji na tytoń we wszystkich 
postaciach, ograniczenie spożycia alkoholu, wy-
strzeganie się otyłości i spożywanie codziennie co 
najmniej 5 porcji warzyw i owoców.157-159

CZęSTE PYTANIA NA TEMAT DIETY, 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I NOWOTWORÓW

Ludzie chcą wiedzieć, jak poszczególne rodza-
je żywności lub substancje odżywcze i styl życia 
wpływają na ryzyko różnych nowotworów, dlate-
go wyniki badań naukowych na ten temat często 
są szeroko komentowane. Pracownicy ochrony 
zdrowia udzielający porad pacjentom powinni 
podkreślać, że żadne badanie nie rozstrzyga osta-
tecznie wszystkich wątpliwości i niekiedy w do-
niesieniach prasowych wyolbrzymia się znaczenie 
wyników, które w rzeczywistości są sprzeczne lub 
niespójne. W krótkich doniesieniach prasowych 
dziennikarze nie zawsze mogą ukazać nowe wyni-
ki badań w odpowiednim kontekście. Wyniki po-
jedynczych badań czy doniesienia prasowe rzadko 
stanowią podstawę do zmiany diety lub stopnia 
aktywności fizycznej. Niżej przytoczone pytania 
i odpowiedzi dotyczą najczęstszych wątpliwości 

związanych z dietą i aktywnością fizyczną w od-
niesieniu do nowotworów złośliwych.

Alkohol

Czy alkohol zwiększa ryzyko nowotworów? Tak. 
Alkohol zwiększa ryzyko raka jamy ustnej, gardła, 
krtani, przełyku, wątroby, jelita grubego i pier-
si.5,101 Osoby pijące alkohol powinny ograniczyć 
jego spożycie do nie więcej niż 2 porcji dziennie 
dla mężczyzn i 1 porcji dziennie dla kobiet.15 
Przez porcję alkoholu rozumie się około 350 ml 
piwa, 140 ml wina albo 40 ml 40% alkoholu 
destylowanego. Łączne stosowanie alkoholu i ty-
toniu zwiększa ryzyko niektórych nowotworów 
w znacznie większym stopniu, niż każdy z tych 
czynników osobno.5 Regularne spożywanie na-
wet kilku porcji alkoholu na tydzień wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem raka piersi u kobiet 
– szczególnie dużym ryzykiem u tych, które nie 
spożywają wystarczającej ilości kwasu foliowe-
go.103,104,109 Kobiety obciążone dużym ryzykiem 
raka piersi mogą rozważyć powstrzymanie się od 
spożywania alkoholu.

Antyoksydanty

Co to są antyoksydanty i co mają wspólnego 
z nowotworami? W wielu systemach obrony przed 
uszkodzeniem tkanek, które jest nieodłącznie 
związane z normalnym metabolizmem (utlenia-
niem), organizm wykorzystuje pewne substancje 
odżywcze z warzyw i owoców. Ponieważ takie 
uszkodzenie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
nowotworów, uważa się, że substancje przeciw-
utleniające (antyoksydanty) chronią przed no-
wotworami.160 Do antyoksydantów zalicza się 
witaminę C, witaminę E, pochodne karotenu 
i wiele innych substancji chemicznych pochodze-
nia roślinnego. Wyniki badań wskazują, że osoby 
spożywające więcej warzyw i owoców będących 
bogatym źródłem antyoksydantów, mogą być ob-
ciążone mniejszym ryzykiem niektórych rodzajów 
nowotworów.11 Przyjmowanie antyoksydantów 
w postaci suplementów diety jest przedmiotem 
trwających aktualnie badań klinicznych, ale do-
tąd nie wykazano, aby stosowanie dodatkowych 
witamin i minerałów wiązało się ze zmniejsze-
niem ryzyka nowotworów73 (p. także b-karoten, 
likopen, witamina E, suplementy diety). Najlep-
szą metodą zmniejszenia ryzyka nowotworów jest 
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obecnie spożywanie antyoksydantów zawartych 
w żywności, a nie suplementów.

Aspartam

Czy aspartam powoduje nowotwory złośliwe? 
Nie. Aspartam jest niskokalorycznym sztucznym 
słodzikiem, około 200 razy słodszym niż cukier. 
Aktualne dane nie wykazują żadnego związku 
między spożywaniem aspartamu i zwiększonym 
ryzykiem nowotworów.161,162 Osoby z wrodzo-
ną chorobą – fenyloketonurią – powinny unikać 
aspartamu w diecie.

b-karoten

Czy b-karoten zmniejsza ryzyko nowotworów? 
Skoro b-karoten, antyoksydant o budowie che-
micznej podobnej do witaminy A, znajduje się 
w warzywach i owocach, a spożywanie warzyw 
i owoców wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem 
nowotworów, przypuszczano, że przyjmowa-
nie dużych dawek b-karotenu może zmniejszyć 
ryzyko nowotworów. Wyniki trzech dużych ba-
dań klinicznych wykazały jednak, że tak nie jest. 
W dwóch badaniach, w których przez stosowa-
nie b-karotenu w dużych dawkach próbowano 
zapobiec rakowi płuca i innym nowotworom, 
wykazano, że ten suplement zwiększa ryzyko raka 
płuca u palaczy tytoniu. W trzecim badaniu nie 
wykazano ani korzyści, ani szkód wynikających 
z jego stosowania.76-78 Dlatego spożywanie wa-
rzyw i owoców zawierających b-karoten może 
być pożyteczne, ale należy unikać dużych dawek 
b-karotenu w postaci suplementów.

Żywność modyfikowana genetycznie

Co to jest żywność modyfikowana genetycznie 
i czy jest bezpieczna? Żywność genetycznie mo-
dyfikowaną wytwarza się przez dodanie genów 
innych roślin lub organizmów, aby zwiększyć od-
porność uprawianej rośliny na szkodniki, opóź-
nić jej psucie się albo poprawić możliwości trans-
portu, smak, zawartość składników odżywczych 
lub uzyskać inne pożądane cechy. Teoretycznie 
dodane geny mogą powodować wytwarzanie 
substancji odpowiedzialnych za niepożądane re-
akcje alergiczne u osób nadwrażliwych lub uczu-
lonych. Jednakże nie można obecnie twierdzić, że 

substancje znajdujące się w dostępnej na rynku 
żywności genetycznie modyfikowanej są szkodli-
we, lub że dodanie genów zwiększa lub zmniejsza 
ryzyko nowotworów.

Wapń

Czy wapń ma związek z nowotworami? Wy-
niki kilku badań wskazywały, że żywność bogata 
w wapń może chronić przed rakiem jelita grube-
go,163 a suplementacja wapnia w umiarkowanym 
stopniu zmniejsza powstawanie gruczolaków jeli-
ta grubego.126,127 Jednakże istnieją również dane 
wskazujące, że spożywanie wapnia w dużych 
dawkach, głównie w postaci suplementów diety, 
wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka gruczołu 
krokowego, zwłaszcza jego bardziej agresywnych 
postaci.131 W świetle tych danych zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety powinni spożywać zalecane 
ilości wapnia, głównie pochodzącego z żywno-
ści. Zalecane spożycie wapnia wynosi 1000 mg 
na dobę dla osób w wieku 19–50 lat i 1200 mg na 
dobę dla osób >50. roku życia.164 Doskonałym 
źródłem wapnia jest nabiał, a także niektóre liścia-
ste i zielone warzywa. Osoby spożywające dużo 
wapnia zawartego w nabiale powinny wybierać 
produkty niskotłuszczowe lub beztłuszczowe, aby 
zmniejszyć spożycie tłuszczów nasyconych.

Cholesterol

Czy cholesterol w diecie zwiększa ryzyko no-
wotworu? Cholesterol w diecie pochodzi tylko 
z produktów pochodzenia zwierzęcego – mięsa, 
nabiału, jajek i tłuszczów pochodzenia zwierzęce-
go, takich jak masło lub smalec. Chociaż niektóre 
z tych produktów (np. przetworzone i czerwone 
mięsa) wiążą się z większym ryzykiem niektórych 
nowotworów, obecnie mało jest danych przema-
wiających za związkiem tego ryzyka właśnie z cho-
lesterolem. Zmniejszanie stężenia cholesterolu we 
krwi zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, 
ale nie ma danych wskazujących, że wpływa na 
ryzyko nowotworów.

Kawa

Czy picie kawy powoduje nowotwory? Nie. Ko-
feina może u niektórych kobiet nasilać objawy 
dysplazji włóknisto-torbielowatej (niezłośliwej 
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choroby piersi), ale nie ma dowodów, że zwięk-
sza ryzyko raka piersi lub innych rodzajów no-
wotworów złośliwych. W najnowszych badaniach 
nie potwierdzono szeroko nagłośnionego w prze-
szłości związku pomiędzy kawą i rakiem trzustki. 
Wydaje się, że nie ma żadnych związków między 
piciem kawy i ryzykiem nowotworów.165

Tłuszcz

Czy zmniejszenie spożycia tłuszczu zmniejsza 
ryzyko nowotworów? Bardzo mało danych wska-
zuje, że całkowita ilość spożywanego tłuszczu 
zwiększa ryzyko nowotworów. Jednakże diety 
bogate w tłuszcz są zwykle wysokokaloryczne 
i mogą przyczyniać się do otyłości, która z kolei 
zwiększa ryzyko różnych nowotworów. Istnieją 
ponadto dowody, że niektóre rodzaje tłuszczu, ta-
kie jak tłuszcze nasycone, mogą zwiększać ryzyko 
nowotworów.97 Nieliczne dane wskazują, że inne 
rodzaje tłuszczu, takie jak kwasy tłuszczowe ome-
ga-3 (zawarte głównie w rybach), jednonienasy-
cone kwasy tłuszczowe (zawarte w oliwie i oleju 
rzepakowym) i inne tłuszcze wielonienasycone, 
zmniejszają ryzyko nowotworów.

Błonnik

Co to jest błonnik pokarmowy i czy może zapo-
biegać nowotworom? Błonnik pokarmowy obejmu-
je wiele różnych węglowodanów roślinnych, które 
nie ulegają trawieniu u ludzi. Niektóre rodzaje 
błonnika są rozpuszczalne (np. pochodzący z otrąb 
owsianych), a inne nierozpuszczalne (np. błonnik 
otrąb pszennych i celuloza). Błonnik rozpusz-
czalny pomaga zmniejszyć stężenie cholesterolu 
w krwi, a tym samym zmniejsza ryzyko choroby 
wieńcowej. Dobrymi źródłami błonnika są faso-
la, warzywa, pełne ziarna zbóż i owoce. Związek 
między błonnikiem i ryzykiem nowotworów jest 
słaby, ale spożywanie tych produktów żywnościo-
wych jest zalecane ze względu na zawartość innych 
składników odżywczych, które mogą zmniejszać 
ryzyko nowotworów, oraz ze względu na inne ko-
rzyści zdrowotne.15

Ryby

Czy spożywanie ryb chroni przed nowotwora-
mi? Ryby są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. 

W badaniach na zwierzętach wykazano, że te kwa-
sy tłuszczowe hamują powstawanie nowotworów 
złośliwych lub zwalniają ich progresję, ale dane na 
ich korzystny wpływ u ludzi są ograniczone.166 
Chociaż spożywanie ryb bogatych w kwasy tłusz-
czowe omega-3 wiąże się ze zmniejszeniem ryzy-
ka chorób układu krążenia, niektóre rodzaje ryb 
mogą zawierać w dużym stężeniu rtęć, polichloro-
wane bifenyle (PCB), dioksyny i inne substancje 
zanieczyszczające środowisko. Stężenia tych sub-
stancji są zwykle większe u starszych, większych 
ryb drapieżnych, takich jak miecznik, płytecznik, 
rekin i makrela królewska. Ponadto w niektórych 
badaniach stwierdzono, że ryby hodowlane mogą 
zawierać większe stężenia tych toksyn niż ryby zło-
wione w naturalnym środowisku. Kobiety w cią-
ży, planujące ciążę lub karmiące piersią oraz małe 
dzieci nie powinny spożywać tych ryb.167 Należy 
doradzać konsumentom spożywanie różnych ga-
tunków ryb, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
ekspozycji na nadmierne stężenia toksyn.

Dotychczas nie udowodniono, aby podobne 
korzyści zdrowotne jak ze spożywania ryb można 
było osiągnąć, stosując suplementy kwasów tłusz-
czowych omega-3 lub oleju z ryb.

Fluorki

Czy fluorki powodują nowotwory? Nie. Wpływ 
fluorków (stosowanych w leczeniu stomatologicz-
nym i dodawanych do past do zębów, wody pit-
nej albo żywności) na ryzyko nowotworów złośli-
wych został dokładnie zbadany. Nie stwierdzono, 
aby fluorki zwiększały to ryzyko.168

Kwas foliowy

Co to jest kwas foliowy i czy może zapobiegać 
nowotworom? Kwas foliowy jest odmianą witami-
ny B znajdującą się w wielu warzywach, nasio-
nach strączkowych, owocach, pełnych ziarnach 
zbóż i wzbogaconych płatkach zbożowych. Od 
1998 roku wszystkie produkty zbożowe w USA 
wzbogaca się kwasem foliowym. Niedobór kwa-
su foliowego może zwiększać ryzyko raka jelita 
grubego i piersi, zwłaszcza u osób spożywają-
cych napoje alkoholowe.106-108,169 Obecne dane 
wskazują, że do zmniejszania ryzyka nowotworu 
najlepiej przyczynia się kwas foliowy spożywany 
w postaci warzyw, owoców i wzbogaconych pro-
duktów zbożowych.
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Dodatki do żywności

Czy dodatki do żywności powodują nowotwory? 
Do żywności dodaje się wiele substancji, aby ją za-
konserwować oraz poprawić kolor, smak i konsy-
stencję. W USA nowe dodatki do żywności przed 
dopuszczeniem do obrotu muszą uzyskać zgodę 
Urzędu do spraw Żywności i Leków (FDA); do 
tego są konieczne rygorystyczne badania na zwie-
rzętach w celu określenia jakiegokolwiek wpływu 
tych substancji na rozwój nowotworów.170 Do-
datki zwykle są obecne w żywności w bardzo ma-
łych ilościach i nie ma przekonujących danych, 
że ich spożywanie w takich ilościach powoduje 
nowotwory u ludzi.

Czosnek

Czy czosnek zapobiega nowotworom? Szeroko 
nagłośniono korzyści zdrowotne ze stosowania 
związków zawartych w czosnku i innych warzy-
wach z rodziny czosnkowatych. Obecnie trwają 
badania nad zdolnością czosnku do zmniejszania 
ryzyka nowotworów. Na razie nie ma wystarczają-
cych danych potwierdzających wyraźną rolę tego 
warzywa w zapobieganiu nowotworom.171,172

Genetyka

Skoro ryzyko nowotworu określają geny, to jak 
dieta może zapobiegać nowotworom? Uszkodzenia 
genów kontrolujących wzrost i dojrzewanie ko-
mórek mogą być dziedziczne lub nabyte. Niektó-
re typy mutacji, czyli uszkodzeń genetycznych, 
mogą zwiększać ryzyko nowotworu. Substancje 
odżywcze zawarte w diecie mogą chronić DNA 
przed uszkodzeniem. Wysiłek fizyczny, kontrola 
masy ciała i dieta mogą opóźnić rozwój lub zapo-
biec rozwojowi nowotworu u osób obciążonych 
zwiększonym ryzykiem genetycznym. Liczne in-
terakcje pomiędzy dietą i czynnikami genetyczny-
mi są ważnym i skomplikowanym przedmiotem 
zainteresowania szeroko zakrojonych badań.

Żywność napromieniowana

Czy żywność napromieniowana powoduje no-
wotwory? Nie. Promieniowanie jonizujące coraz 
częściej stosuje się do zabijania szkodliwych drob-
noustrojów w żywności, aby przedłużyć jej okres 
trwałości. Promieniowanie nie pozostaje w żyw-

ności i jak dotąd nie ma danych, że spożywanie 
żywności napromieniowanej zwiększa ryzyko no-
wotworów.173,174

Likopen

Czy likopen zmniejsza ryzyko nowotworu? 
Likopen to czerwonopomarańczowy barwnik 
z grupy karotenów zawarty głównie w pomido-
rach i przetworach pomidorów, a w mniejszym 
stopniu w różowych grejpfrutach i arbuzach. 
W szeregu badań wykazano, że spożywanie po-
midorów zmniejsza ryzyko niektórych nowotwo-
rów.149,175 Nie wiadomo jednak, czy odpowiada 
za to właśnie likopen. Należy zauważyć, że nawet 
jeśli likopen zawarty w żywności zmniejsza ryzy-
ko nowotworów, to nie można na tej podstawie 
wyciągnąć wniosku, że spożywany w dużych daw-
kach w postaci suplementu będzie skuteczniejszy 
lub bezpieczniejszy.

Mięso: gotowanie i konserwowanie

Czy należy unikać przetworzonych mięs? W nie-
których badaniach epidemiologicznych wykaza-
no związek między spożyciem dużych ilości prze-
tworzonego mięsa a zwiększonym ryzykiem raka 
jelita grubego i raka żołądka.93-95,154 Mogą za to 
ewentualnie odpowiadać azotyny dodawane do 
wielu mielonek, szynek i parówek, aby zachować 
kolor i zapobiegać skażeniu bakteriami. Spożycie 
mięs przetworzonych i konserwowanych z uży-
ciem dymu lub soli zwiększa ekspozycję na poten-
cjalnie rakotwórcze związki chemiczne, i dlatego 
należy zmniejszyć spożywanie tych przetworów.

Jak obróbka cieplna mięsa wpływa na ryzyko 
nowotworów? Właściwa obróbka cieplna jest nie-
zbędna do zabicia szkodliwych drobnoustrojów 
znajdujących się w mięsie. Jednak wyniki niektó-
rych badań sugerują, że smażenie, pieczenie lub 
grilowanie mięsa w wysokiej temperaturze powo-
duje powstawanie związków chemicznych, które 
mogą zwiększać ryzyko nowotworów. Wyniki 
badań wskazują, że te związki mogą uszkadzać 
DNA i powodować nowotwory u zwierząt. Nie 
wiadomo jednak, na ile właśnie one, a nie inne 
składniki mięsa odpowiadają za obserwowane 
w badaniach epidemiologicznych zwiększenia ry-
zyka raka jelita grubego u ludzi związane z dużym 
spożyciem mięsa. Techniki takie jak duszenie, 
gotowanie na parze, w wodzie i w kuchence mi-
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krofalowej zmniejszają powstawanie tych szkodli-
wych związków chemicznych.

Otyłość

Czy nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko 
nowotworu? Tak. Nadwaga i otyłość wiążą się ze 
zwiększonym ryzykiem raka piersi u kobiet po 
menopauzie, raka okrężnicy, endometrium, pę-
cherzyka żółciowego, gruczolakoraka przełyku, 
trzustki, nerki (rak nerkowokomórkowy) i być 
może innych nowotworów złośliwych.3,27-30,33,176 
Niewiele wiadomo o wpływie odchudzania na ry-
zyko nowotworów, ale wyniki niektórych badań 
sugerują, że zmniejszenie masy ciała zmniejsza 
ryzyko raka piersi.36,38 Ze względu na inne udo-
wodnione korzyści zdrowotne zachęca się osoby 
z nadwagą najpierw do zahamowania przyrostu 
masy ciała, a następnie jej zmniejszenia i stabiliza-
cji. Unikanie nadwagi u dorosłych jest ważne nie 
tylko ze względu na mniejsze ryzyko nowotwo-
rów, ale także innych chorób przewlekłych.13,14

Oliwa z oliwek

Czy oliwa z oliwek ma wpływ na ryzyko nowo-
tworu? Spożywanie oliwy z oliwek zmniejsza ry-
zyko chorób układu krążenia, ale w żaden sposób 
nie zwiększa ryzyka nowotworów i najprawdopo-
dobniej jest pod tym względem neutralne. Cho-
ciaż oliwa z oliwek stanowi zdrowszą alternatywę 
dla masła i margaryny, stanowi także znaczące 
źródło kalorii i należy ją spożywać z umiarem.

Żywność ekologiczna

Czy żywność oznakowana jako ekologiczna sku-
teczniej zmniejsza ryzyko nowotworów? Określenie 
„ekologiczny” jest szeroko stosowane do oznacza-
nia produktów pochodzenia roślinnego, upra-
wianych bez pestycydów i modyfikacji genetycz-
nych. Dotychczas nie zbadano, czy taka żywność 
skuteczniej zmniejsza ryzyko nowotworów niż 
podobna żywność wytwarzana z zastosowaniem 
innych metod uprawy.

Pestycydy i herbicydy

Czy pestycydy w żywności powodują nowotwory? 
Pestycydy i herbicydy nieodpowiednio używane 

w przemyśle i rolnictwie itp. mogą być toksyczne. 
Chociaż warzywa i owoce niekiedy zawierają te 
związki w niewielkim stężeniu, ogromna liczba 
danych naukowych dowodzi, że spożywanie wa-
rzyw i owoców daje ogólne korzyści zdrowotne, 
a w szczególności chroni przed nowotworami.11 
Obecnie nie ma dowodów, że znajdujące się 
w żywności pozostałości pestycydów i herbicy-
dów zwiększają ryzyko nowotworów. Płody rolne 
należy jednak dokładnie myć przed spożyciem.

Wysiłek fizyczny

Czy zwiększenie aktywności fizycznej zmniejsza 
ryzyko nowotworu? Tak. Osoby uprawiające umiar-
kowany lub intensywny wysiłek fizyczny są obcią-
żone mniejszym ryzykiem rozwoju raka okrężnicy 
i raka piersi niż osoby nieaktywne fizycznie.3,53,122 
Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko niektórych no-
wotworów niezależnie od wpływu na masę ciała; 
o bezpośrednim jego wpływie na ryzyko innych 
nowotworów wiadomo mniej. Niemniej jednak, 
nadwaga i otyłość wykazują związek z wieloma ro-
dzajami nowotworów3, a aktywność fizyczna stano-
wi główny element utrzymania lub osiągnięcia po-
żądanej masy ciała. Ponadto wysiłek fizyczny chroni 
przed chorobami układu krążenia i cukrzycą.15

Substancje fitochemiczne

Co to są substancje fitochemiczne i czy zmniejsza-
ją ryzyko nowotworów? Określenie substancje fito-
chemiczne odnosi się do wielu różnych związków 
produkowanych przez rośliny. Niektóre z nich 
chronią rośliny przed owadami lub mają inne, 
ważne biologicznie funkcje. Niektóre wykazują 
działanie antyoksydacyjne lub hormonopodobne 
zarówno u roślin, jak i u ludzi, którzy je spoży-
wają.177 Ponieważ spożywanie warzyw i owoców 
zmniejsza ryzyko nowotworów, badacze poszuku-
ją określonych substancji, które odpowiadają za 
ten korzystny efekt. Nie ma danych, że substancje 
fitochemiczne przyjmowane w postaci suplemen-
tów są tak samo korzystne, jak warzywa, owoce, 
nasiona strączkowe i zboża, z których pochodzą.

Sacharyna

Czy sacharyna powoduje nowotwory? Nie. Sa-
charyna – sztuczny słodzik – w dużych dawkach 
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powoduje u szczurów powstawanie kamieni w pę-
cherzu moczowym, które mogą prowadzić do raka 
pęcherza u tych zwierząt. Jednak spożywanie sacha-
ryny nie powoduje powstawania kamieni w pęche-
rzu moczowym u ludzi. Sacharynę usunięto z listy 
uznanych substancji rakotwórczych u ludzi (US 
National Toxicology Program).178

Sól

Czy duża ilość soli w diecie zwiększa ryzyko nowo-
tworów? Badania prowadzone poza USA wiążą die-
tę zawierającą duże ilości żywności konserwowanej 
za pomocą soli i marynowanej ze zwiększonym 
ryzykiem raka żołądka, jamy nosowo-gardłowej 
i gardła. Żadne dane nie wskazują, że umiarkowa-
ne stosowanie soli do gotowania lub przyprawiania 
potraw wpływa na ryzyko nowotworów.

Selen

Co to jest selen i czy zmniejsza ryzyko nowo-
tworu? Selen jest minerałem, który bierze udział 
w ochronie antyoksydacyjnej. Wyniki badań na 
zwierzętach sugerują, że selen chroni przed nowo-
tworami, a w jednym badaniu eksperymentalnym 
wykazano, że suplementy selenu mogą zmniejszać 
ryzyko raka płuca, okrężnicy i gruczołu krokowe-
go.179 Jednak aby potwierdzić istotną rolę selenu 
w zapobieganiu tym nowotworom, trzeba prze-
prowadzić wiele dobrze zaplanowanych badań 
z grupą kontrolną i uzyskać powtarzalne wyniki. 
Nie zaleca się przyjmowania suplementów selenu 
w dużych dawkach, ponieważ rozpiętość między 
dawką bezpieczną a toksyczną jest niewielka. 
Maksymalna dawka selenu w suplemencie nie po-
winna przekraczać 200 mikrogramów dziennie.

Soja

Czy żywność wytwarzana z soi zmniejsza ryzy-
ko nowotworów? Produkty sojowe są doskonałym 
źródłem białka i dobrą alternatywą dla mięsa. 
Soja zawiera szereg substancji chemicznych po-
chodzenia roślinnego; niektóre z nich mają sła-
be działanie estrogenne i z badań na zwierzętach 
wynika, że chronią przed nowotworami hormo-
nozależnymi. Istnieją obecnie ograniczone dane 
dowodzące korzystnego wpływu suplementów 
soi na zmniejszenie ryzyka nowotworów.180 Moż-

liwy jest też niekorzystny wpływ suplementów soi 
w dużych dawkach na ryzyko takich nowotwo-
rów hormonowrażliwych, jak rak piersi lub rak 
endometrium.181 Kobiety wyleczone z raka piersi 
powinny, w ramach prawidłowej diety opartej na 
produktach roślinnych, spożywać soję w ilościach 
co najwyżej umiarkowanych, a nie powinny celo-
wo spożywać produktów sojowych w dużych ilo-
ściach lub stężonych, takich jak sojowe tabletki 
i proszki lub suplementy zawierające wyizolowa-
ne lub stężone izoflawonoidy.

Cukier

Czy cukier zwiększa ryzyko nowotworów? Cu-
kier zwiększa spożycie kalorii, nie dostarczając 
żadnych substancji odżywczych zmniejszających 
ryzyko nowotworów. Sprzyjając otyłości i zwięk-
szając stężenie insuliny duże spożycie cukru może 
pośrednio zwiększać ryzyko nowotworów. Pod 
względem wpływu na masę ciała i stężenie in-
suliny cukier biały (rafinowany) nie różni się od 
brązowego (nierafinowanego) lub miodu. Ogra-
niczenie spożywania produktów żywnościowych, 
takich jak ciasta, cukierki, ciastka i słodzone płat-
ki zbożowe, jak również słodzonych napojów, na 
przykład gazowanych, może zmniejszyć spożycie 
cukru.

Suplementy diety

Czy suplementy diety zmniejszają ryzyko nowo-
tworów? Istnieją przekonujące dowody, że dieta 
bogata w warzywa, owoce i inne produkty roślinne 
może zmniejszyć ryzyko nowotworów, ale obec-
nie nie można takiego samego działania przypisać 
suplementom diety. Wyniki niektórych badań su-
gerują nawet, że suplementy w dużych dawkach 
mogą zwiększać ryzyko nowotworów.182,183

Czy można otrzymać żywieniowy ekwiwalent 
warzyw i owoców w pigułce? Nie. W warzywach 
i owocach znajduje się wiele składników odżyw-
czych, które być może muszą działać łącznie, aby 
mogły wywierać korzystny wpływ. Być może 
istnieją ważne, jeszcze niepoznane składniki ca-
łej żywności nieobecne w suplementach. Małe 
ilości suszonego proszku w pigułkach, przedsta-
wiane jako ekwiwalent warzyw i owoców, czę-
sto zawierają tylko ułamek substancji obecnych 
w całej żywności. Najlepszym źródłem witamin 
i minerałów jest żywność. Niemniej jednak su-
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plementy mogą być niekiedy korzystne, na przy-
kład u kobiet w ciąży i w wieku rozrodczym oraz 
u osób z ograniczoną podażą pewnych substancji 
w diecie. Jeśli się przyjmuje suplementy, najlepiej 
wybrać zrównoważony suplement wielowitami-
nowo-mineralny zawierający nie więcej niż 100% 
dziennego zapotrzebowania większości składni-
ków odżywczych.

Herbata

Czy picie herbaty zmniejsza ryzyko nowotwo-
rów? Niektórzy badacze sugerowali, że herbata 
może chronić przed nowotworami ze względu na 
jej składniki przeciwutleniające. W badaniach na 
zwierzętach wykazano, że niektóre herbaty (w tym 
zielona) zmniejszają ryzyko nowotworów,184,185 
ale wyniki badań epidemiologicznych były niejed-
noznaczne. Obecnie nie ma dowodów na to, że 
herbata zmniejsza ryzyko nowotworów u ludzi.

Tłuszcze nasycone trans

Czy tłuszcze nasycone trans zwiększają ryzy-
ko nowotworu? Kwasy tłuszczowe nasycone trans 
powstają w czasie produkcji tłuszczów uwodor-
nionych, takich jak margaryna lub tłuszcz piekar-
niczy, które dzięki temu mają postać stałą w tem-
peraturze pokojowej. Ostatnio uzyskane dane 
wskazują, że tłuszcze trans działają niekorzystnie 
na układ krążenia, na przykład zwiększają stęże-
nie cholesterolu w krwi.13,188 Ich związki z nowo-
tworami złośliwymi pozostają jednak nieustalone; 
niemniej jednak zaleca się spożywanie możliwie 
najmniejszej ilości tłuszczów trans.

Warzywa i owoce

Czy spożywanie warzyw i owoców zmniejsza ry-
zyko nowotworów? Tak. W większości badań epi-
demiologicznych wykazano, że większe spożycie 
warzyw i owoców wiąże się z mniejszym ryzykiem 
raka płuca, przełyku, żołądka i okrężnicy.11 Po-
nieważ nie wiadomo, które z wielu składników 
zawartych w warzywach i owocach mają najlepsze 
działanie ochronne, najlepiej spożywać każdego 
dnia 5 lub więcej porcji różnych kolorowych wa-
rzyw i owoców.

Co to są warzywa z rodziny krzyżowych i czy są 
one ważne w profilaktyce nowotworów? Warzywa 

z rodziny krzyżowych należą do rodziny kapu-
stowatych i obejmują brokuły, kalafior, brukselkę 
i jarmuż. Warzywa te zawierają pewne związki 
chemiczne, które jak się uważa, zmniejszają ry-
zyko raka jelita grubego. Najpewniejsze wyniki 
badań sugerują, że spożywanie różnorodnych wa-
rzyw – krzyżowych i innych – zmniejsza ryzyko 
nowotworu.11,12

Czy istnieje różnica wartości odżywczej warzyw 
i owoców świeżych, mrożonych i w puszkach? Tak, 
ale wszystkie mogą stanowić dobry wybór. Zwy-
kle uważa się, że świeża żywność ma największą 
wartość odżywczą. Jednak często żywność mro-
żona może być lepsza, ponieważ zbiera ją się 
dojrzałą i szybko zamraża, natomiast substancje 
odżywcze zawarte w świeżej żywności mogą ulec 
zniszczeniu między zbiorem i spożyciem. Więk-
sze jest prawdopodobieństwo, że konserwowanie 
w puszkach zmniejszy zawartość substancji od-
żywczych wrażliwych na ciepło i rozpuszczalnych 
w wodzie, ze względu na zastosowanie koniecznej 
w tym procesie wysokiej temperatury podgrze-
wania. Należy pamiętać, że niektóre owoce kon-
serwuje się w gęstym syropie, a niektóre warzywa 
w puszkach mają dużą zawartość sodu. Należy 
wybierać warzywa i owoce w różnych postaciach.

Czy gotowanie wpływa na wartość odżywczą 
warzyw? Gotowanie warzyw, zwłaszcza przez dłu-
gi czas, może wypłukać zawarte w nich witaminy 
rozpuszczalne w wodzie. Gotowanie w kuchence 
mikrofalowej lub na parze najlepiej zachowuje 
wartość odżywczą warzyw.

Czy należy wyciskać sok z warzyw i owoców? 
Soki mogą urozmaicić dietę i stanowić dobry spo-
sób spożywania warzyw i owoców, zwłaszcza dla 
osób mających kłopoty z żuciem lub połykaniem. 
Wyciskanie soku poprawia również przyswajanie 
przez organizm niektórych substancji odżywczych 
zawartych w warzywach i owocach. Soki mogą być 
jednak mniej sycące niż całe warzywa i owoce, za-
wierają też mniej błonnika. Soki, zwłaszcza owo-
cowe, spożywane w dużych ilościach mogą stano-
wić znaczne źródło kalorii w diecie. Sprzedawane 
soki powinny zawierać 100% soku warzywnego 
lub owocowego i powinny być pasteryzowane, aby 
wyeliminować szkodliwe drobnoustroje.

Dieta wegetariańska

Czy dieta wegetariańska zmniejsza ryzyko no-
wotworów? Diety wegetariańskie mają wiele cech 
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korzystnych dla zdrowia; zwykle zawierają mało 
tłuszczów, a dużo błonnika, witamin i substancji 
fitochemicznych.189 Jednak na razie nie można 
uznać, że dieta wegetariańska daje szczególne ko-
rzyści w profilaktyce nowotworów. Dieta obejmu-
jąca małe lub umiarkowane ilości chudego mięsa 
również może być odpowiednia. Ścisłą dietę we-
getariańską, w której unika się jakichkolwiek pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego (łącznie z mle-
kiem i jajami) powinno się uzupełniać witaminą 
B12, cynkiem i żelazem (zwłaszcza u dzieci i ko-
biet przed menopauzą).189

Witamina A

Czy witamina A zmniejsza ryzyko nowotworów? 
Witamina A (retinol) znajduje się w żywności 
w 2 postaciach: gotowej witaminy w produktach 
pochodzenia zwierzęcego oraz jej prekursora – b- 
-karotenu – w produktach pochodzenia roślin-
nego. Witamina A jest potrzebna do utrzymania 
zdrowych tkanek. Nie wykazano, aby suplemen-
ty witaminy A, czy to w postaci b-karotenu, czy 
też retinolu, zmniejszały ryzyko nowotworów, 
a w dużych dawkach mogą nawet zwiększać ry-
zyko raka płuc u obecnych i byłych palaczy ty-
toniu.76,77

Witamina C

Czy witamina C zmniejsza ryzyko nowotwo-
rów? Witamina C znajduje się w wielu warzywach 
i owocach, zwłaszcza w pomarańczach, grejpfru-
tach i papryce. W wielu badaniach wykazano 
związek pomiędzy spożywaniem produktów bo-
gatych w witaminę C a zmniejszonym ryzykiem 
nowotworów.11 Jednakże w kilku badaniach, 
w których witaminę C podawano w postaci su-
plementu, nie wykazano zmniejszenia ryzyka no-
wotworów.

Witamina D

Czy witamina D zmniejsza ryzyko nowotwo-
rów? Coraz więcej danych z badań epidemiolo-
gicznych (nadal niepotwierdzonych RCT) wska-
zuje, że witamina D może mieć korzystny wpływ 
na niektóre nowotwory, takie jak rak okrężnicy, 
gruczołu krokowego i piersi.190 Witamina D 
może pochodzić z syntezy w skórze wystawio-
nej na promieniowanie ultrafioletowe, z diety 

(zwłaszcza produktów wzbogaconych w wita-
minę D, np. mleka i płatków) oraz z suplemen-
tów. Mimo to wielu Amerykanów nie spożywa 
witaminy D w wystarczającej ilości.191 Obecnie 
zalecane w USA dzienne spożycie witaminy D, 
wynoszące 200–600 j.m.,164 może nie pokrywać 
zapotrzebowania, zwłaszcza u osób mało przeby-
wających na słońcu, starszych, z ciemną karnacją 
i dzieci karmionych wyłącznie piersią. Potrzeba 
więcej badań, aby określić optymalne stężenie we 
krwi i spożycie witaminy D zmniejszające ryzyko 
nowotworów, ale zalecane spożycie będzie praw-
dopodobnie wynosić 200–2000 j.m., zależnie 
od wieku i innych czynników. Zrównoważona 
dieta, suplementacja witaminy D i ograniczenie 
ekspozycji na słońce pozwalają najlepiej zmniej-
szyć ryzyko dla zdrowia związane z ekspozycją na 
promieniowanie UVB, a jednocześnie zwiększyć 
potencjalne korzyści związane z optymalnym stę-
żeniem witaminy D.

Witamina E

Czy witamina E zmniejsza ryzyko nowotworów? 
Uważa się, że najbardziej aktywną formą witaminy 
E u ludzi i silnym biologicznym antyoksydantem 
jest α-tokoferol. W badaniu ATBC (Alpha-Tocop-
herol Beta Carotene), które obejmowało tylko męż-
czyzn palących tytoń, zaobserwowano zmniejsze-
nie częstości raka gruczołu krokowego u mężczyzn 
losowo przydzielonych do grupy otrzymującej 
α-tokoferol.76 Takiego związku nie obserwowano 
jednak w badaniu HOPE-TOO,192 w dalszej ob-
serwacji po zakończeniu badania ATBC193 i w 2 
dużych prospektywnych badaniach obserwacyj-
nych,194,195 więc mógł on być wynikiem przypad-
ku. Dopóki trwające obecnie badania z rando-
mizacją196,197 nie dostarczą ostatecznych danych, 
wydaje się, że nadzieja na α-tokoferol jako czynnik 
zapobiegający nowotworom blednie.

Woda i inne płyny

Ile należy pić wody i innych płynów? Picie wody 
i innych płynów może zmniejszać ryzyko raka pę-
cherza moczowego, ponieważ rozcieńcza substan-
cje rakotwórcze i skraca czas ich kontaktu z na-
błonkiem pęcherza.111 Wyniki niektórych badań 
sugerują, że odpowiednie spożycie płynów może 
również zmniejszać ryzyko raka okrężnicy.198 
Zwykle zaleca się picie co najmniej 8 szklanek 
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płynów dziennie, a niektóre badania wskazują, że 
może być korzystna nawet większa ilość.
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