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Dieta praludzi 

Dieta Hominidów - % czasu spędzanego na jedzeniu 

Owoce (trochę pestek) 77.3% 

Liście oraz inna roślinność 21.8% 

Pokarmy pochodzenia 
zwierzęcego 

0.7% 

Grzyby (halucynogenne) 0.2% 







DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI 



Znacznie wzrosło spożywanie tłuszczów  



Epidemia dżumy – Wiedeń 1678 



Epidemia hiszpanki 1918 



Pandemia 2000-2??? 



Epidemiologia – kilka faktów 

• Nikotynizm 

• GIS 2012 – 32% Polaków pali papierosy 

 

• Nadciśnienie tętnicze 

• (NATPOL 2011) 32 % Polaków ~ 9,5 mln 
osób 

 

• Dyslipidemia 

• (NATPOL 2011) - 60% Polaków ma 
dyslipidemię (18 mln osób) 

    a 10,5 mln jeszcze o tym nie wie 
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Geny vs zaniedbanie 

• Według Światowego Funduszu 
Badań nad Rakiem (World Cancer 
Research Fund – WCRF), największej 
na świecie organizacji zajmującej się 
badaniem wpływu stylu życia na 
ryzyko nowotworów, 5-10% 
nowotworów ma podłoże 
czysto genetyczne (5-10%)  
 

• nieodpowiednia dieta, 
nadwaga i otyłość oraz brak 
aktywności fizycznej są 
odpowiedzialne za 3-8 razy 
więcej chorób 
nowotworowych niż geny. 



Choroby z zaniedbania 

Nawyki żywieniowe 
Brak 

aktywności 
fizycznej 

Otyłość 
Cukrzyca 

typu 2 

Palenie 
tytoniu i 
alkohol 



Siła profilaktyki 

• W Polsce......... 
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• "EPIC"  (European Investigation into Cancer), Archives of Internal Medicine; 
23,000 osób, 8 lat obserwacji: 

 
• brak palenia 

• aktywność fizyczna przez ok. 3.5h/ tydzień 

• przestrzeganie zdrowej diety [warzywa, owoce, niskoprzetworzone ziarna zbóż, rośliny 
strączkowe, mało mięsa] 

• unikanie otyłości  

 

•  u osób przestrzegających zaleceń można było zapobiec:  

 93% cukrzycy, 81% zawałów, 50% udarów i 36% nowotworów 



 

• Śmiertelność z powody incydentu SN była o  29% niższa u 
wegetarian niż u wszystkożerców    (RR = 0.71; 95% 
CI, 0.56–0.87)  

• Śmiertelność z powodu wszystkich chorób SN była o  16% 
niższa u wegetarian niż u wszystkożerców    

 (RR = 0.84; 95% CI, 0.54–1.14) p = 0.046 

• O 18% niższa śmiertelność z powodu raka u wegetarian niż u 
wszystkożerców 

 (RR = 0.82; 95% CI, 0.67–0.97). 

 

 

 

 

 

 

Ann Nutr Metab. 2012;60(4):233-40. 



Nowotwory zależne od nawyków 
żywieniowych 

• Rak prostaty 

• Rak piersi 

• Nowotwory przewodu pokarmowego 
(szczególnie gardło, przełyk, żołądek,  jelito 
grube)  

• Rak trzustki 

 

• Rak Płuc - palenie 

 



Prewencja Nowotworzenie 

Nowotworzenie - równowaga  



Mięso vs Warzywa 

Mięso 
Cholesterol oraz nasycone kwasy 
tłuszczowe 

Rozniecają stan zapalny w organizmie 

Zanieczyszczenia chemiczne przy 
obróbce mięsa (nitrozaminy) 

Wysoka gęstość energetyczna  

Wpływają na rozwój niekorzystnej flory 
bakteryjnej jelit 

Warzywa 
Nie zawierają cholesterolu, zawierają 
nienasycone kw. tłuszczowe 

Zawierają antyoksydanty 

Zawierają zdecydowanie mniej 
zanieczyszczeń chemicznych 

Niska gęstość energetyczna 

Wpływają na rozwój korzystnej flory 
bakteryjnej 





Pooled and study-specific relative risks (RRs) of total mortality among persons in the highest 

category of dietary fiber intake versus the lowest (random-effects model), 1999–2012.  

Kim Y , and Je Y Am. J. Epidemiol. 2014;180:565-573 

© The Author 2014. Published by Oxford University Press on behalf of the Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public Health. All rights reserved. For permissions, please e-mail: 

journals.permissions@oup.com. 
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• Ugotowana cieciorka (1 szklanka)   12.5g 

 

• Płatki owsiane (40g- porcja)              4.2 g 

 

• Kromka chleba pełnoziarnistego   2g 

 

• Kromka chleba białego              1.4g 

 

• Szklanka surówki z kapusty             2.2g 

 

• 1 jabłko                                  4.4g 

 

• ½ szklanki płatków kukurydzianych  0.3g 

 

• 100g szynki                          0g 

 

 

 
 

 

 

Błonnik w produktach 



OTYŁOŚĆ 
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Masa ciała 

. J Acad Nutr Diet. 2012 May;112(5):671-84.  

 

Nadwaga i otyłość: 
 
• Najskuteczniejsza dieta – dieta oparta na 

produktach o niskiej gęstości energetycznej 

 

• Niska gęstość energetyczna: warzywa, 
owoce, produkty pełnoziarniste, rośliny 
strączkowe, chude mieso i ryby 

 

 

•  Wysoka gęstość energetyczna: tłuszcze, w 
tym oleje roślinne,  tłuste mięsa, 
nieodtłuszczone produkty mleczne, 
produkty wysokoprzetworzone, orzechy i 
pestki 
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Gęstość  energetyczna pokarmów 
 
 

 

 
400 kcal z oleju 

 
 

 
400 kcal z kurczaka 

 

 
400 kcal z gulaszu 

warzywnego z 
fasolą 
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Kotlet z fasoli 
80g - 119 kcal, 4g błonnika 

Warzywne leczo z cieciorką  
250g - 178kcal, 11g błonnika 

Hamburger 
80g - 200kcal, 0g błonnika 

Sałatka Coleslaw 
 250g - 475 kcal, 3.7g błonnika 



RAK PIERSI 



Rak piersi 

1. Tłuszcz nasycony w diecie 

Niektóre badania sugerują wyższe ryzyko związane z wyższym 
spożyciem tłuszczu  nasyconego, szczególnie w pierwszej połowie 
życia W ww. już badaniu EPIC na ponad  300 000 uczestnikach, po 
ok. 9 latach obserwacji, podczas których ponad 7000 kobiet 
zachorowało na raka piersi, te, które spozywały najwięcej 
nasyconego tłuszczu w diecie, miały o 13% większe ryzyko w 
porównaniu do kobiet, które  spożywały tego tłuszczu najmniej.  

 

2. Wysokie spożycie czerwonego mięsa, szczególnie w okresie 
nastoletnim  

W słynnym badaniu Nurses Health Study II (ponad 44 000 kobiet, 
obserwacja przez 13 lat), najwyższe spożycie czerwonego miesa 
przez nastolatki wiązało się z 43% większym  ryzykiem raka piersi 
przed menopauzą w stosunku do nastolatek, które spożywały go 
najmniej. Nie wykazano związku z rakiem piersi po menopauzie. 

zeszłym miesiącu udostępnił na swojej stronie American Institute 
of Cancer Research. 



Rak piersi 

 

3. Dieta oparta na produktach roślinnych.  

 

1.W badaniu Nurses Health Study (obserwacja ponad 86 000 kobiet 
przez 26 lat), którego wyniki opublikowano niedawno w American 
Journal of Epidemiology, wykazano, że dieta obfitująca   w warzywa 
i owoce oraz białko roślinne wiązała się z ok. 20% niższym ryzykiem 
nowotworu piersi. 

 

2. Jedzenie czerwonych i pomarańczowych owoców i warzyw (oraz 
wszystkich pozostałych owoców i warzyw zawierających 
karotenoidy). Kobiety z najwyższym stężeniem karotenoidów we 
krwi mają nawet do 20% niższe ryzyko zachorowania na raka 
piersi. Są to wyniki analizy ośmiu badań (łącznie 7000 kobiet), którą 
w zeszłym miesiącu udostępnił na swojej stronie American Institute 
of Cancer Research. 



Rak piersi 

 
4. Zwiększenie spożycia błonnika.  
Każde 10 g błonnika dziennie (zawartość np. 
niecałej szklanki fasoli) zmniejsza ryzyko 
nowotworu piersi o 5%, każde 20 g – o 10 % itd. To 
wyniki metaanalizy 16 badań z zeszłego roku, 
opublikowanej w Annals of Oncology. 

 
5. Używanie siemienia lnianego i sezamu.  
Wysokie spożycie lignin (związków zawartych w 
dużych ilościach w siemieniu lnianym  isezamie) 
może zmniejszyć ryzyko raka piersi po menopauzie 
aż o 14% w porównaniu do  niskiego spożycia. Tak 
wynika z metaanalizy 13 badań, opublikowanej w 
2011 r. w American Journal of Clinical Nutrition. 

 
 



Rak piersi 

 
6. Ograniczenie białka i tłuszczu zwierzęcego. (EPIC) 
Rozwojowi nowotworów sprzyja insulinopodobny czynnik wzrostu 
(IGF-1). Jest to substancja, która daje sygnał komórkom do wzrostu, 
także tym nowotworowym. Niższe natomiast jest charakterystyczne 
dla osób będących na dietach opartych o produkty roślinne, 
szczególnie tych jedzących więcej warzyw oraz beta-karotenu.   U 
kobiet, które mają wysoki poziom IGF-1 ryzyko nowotworu piersi 
wzrasta 3,5 krotnie w porównaniu do kobiet o niskim IGF-1, jednak u 
kobiet z mutacją genu BRCA to ryzyko jest  7-krotnie większe. Poza 
białkiem zwierzęcym, również tłuszcze zwierzęce mogą zwiększać 
ryzyko nowotworu.  
 
7. Umiarkowane spożycie soi. 
Kobiety spożywające produkty  sojowe mogą mieć mniejsze ryzyko 
nowotworu piersi. Ze względu na to, że bardzo duże spożycie soi 
(głównie w postaci wyizolowanego białka sojowego) również wpływa 
na podniesienie poziomu IGF-1 zalecane jest raczej umiarkowane niż 
wysokie  spożycie produktów sojowych. 

 



Wątpliwości czy mity 

 

• Wpływ herbaty i kawy 

 

• Wpływ suplementacji witamin (C , z grupy B i A), na 
przebieg choroby 

 

• Antyoksydanty „w pigułce” na raka  
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Dziękuję za uwagę 


