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WSTĘP

Cukrzyca jest chorobą określaną przez

Światową Organizację Zdrowia jako

epidemia XXI wieku. Nic dziwnego -

każdego roku zostaje rozpoznana u

milionów nowych osób. Jest także

jednym ze schorzeń, które mogą

współwystępować z chorobami

nowotworowymi.

 

Najczęściej występującą (90-95%) jest

cukrzyca typu 2, w której dochodzi do

zaburzeń wydzielania insuliny przez

trzustkę i/lub insulinooporności

(komórki organizmu stają się

niewrażliwe na hormon). Cukrzyca typu I

jest efektem autoimmunologicznej

destrukcji komórek beta trzustki i braku

insuliny. Oprócz w/w typów wyróżniamy

również cukrzycę ciężarnych, defekty

genetyczne komórek trzustki lub

insuliny i wiele innych.



TERAPIA
ŻYWIENIOWA

Terapia żywieniowa jest nieodłączną częścią

postępowania leczniczego w cukrzycy.

Wymaga ona jednak pewnej modyfikacji ze

względu na specyfikę przebiegu choroby

nowotworowej i zmian zachodzących w

organizmie. 

Dieta powinna zapewniać regularne i

zindywidualizowane posiłki, pokrywać

zapotrzebowanie na poszczególne składniki

odżywcze, stanowić wsparcie w chorobie

nowotworowej, pomagać w utrzymaniu

prawidłowej glikemii i nie pogarszać stanu

pacjenta.

 

W czasie choroby nowotworowej organizm

jest wyniszczony i potrzebuje dostarczenia

większych ilości kalorii, zatem zalecenia

żywieniowe nie powinny wymuszać obniżenia

podaży kalorii, gdyż zmniejszenie masy ciała

może pogorszyć stan chorego.

 

 

Zalecane ilości poszczególnych

makroskładników [% dostarczanej energii]:

węglowodany     45-55%

tłuszcze                25-35%

białka                   20-30%

 



TERAPIA
ŻYWIENIOWA

Chorujący na nowotwory tracą często duże ilości tkanki

mięśniowej, ponadto mają osłabiony układ immunologiczny.

Z tych względów zaleca się zwiększoną podaż białka.

Pacjenci powinni unikać także produktów

wysokoprzetworzonych, takich jak gotowe przetwory mięsne,  

produkty wędzone i zawierające związki azotu, wyroby

zawierające duże ilości syropu glukozowo-fruktozowego czy

tłuszczu palmowego. 

 

Ilość posiłków powinna wynosić 5-6 dziennie, a u osób po

resekcji żołądka nawet 6-8 (zmniejsza się ich objętość).

Konsystencję należy dostosować do stanu chorego - u

pacjentów z nowotworami narządów szyi (krtań, gardło,

przełyk) konsystencja powinna być płynna lub półpłynna.

Przykładem odpowiednich dań są zupy krem, koktajle,

budynie jaglane i białkowe, itp. Miksować można także zupy,

a dodatkowo pozwala to przemycić większe ilości mięsa w

przypadku, gdy pacjent go nie toleruje.

 

Preferowane sposoby obróbki termicznej to gotowanie,

pieczenie bez dodatku tłuszczu, duszenie. Wykorzystywane

produkty powinny być świeże, należy również zachować

odpowiednią higienę w czasie przygotowywania posiłków

(częste mycie rąk, wymiana gąbek/ściereczek w kuchni,

rozmrażanie produktów w lodówce, itd.) Dania powinny być

podawane w letniej temperaturze, dobrze przyprawione

(waga na sól - maks. 5-6 g/dobę), aby uatrakcyjnić posiłek i

zachęcić pacjenta do jego spożycia.

 

 



TERAPIA
ŻYWIENIOWA

 

Pacjent powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów płynów w

postaci wody, nieosłodzonych herbat lub rozcieńczonych

soków.

 

W przypadkach, gdy nie można pokryć zapotrzebowania

energetycznego pacjenta tradycyjną dietą, należy

zastanowić się nad włączeniem gotowych preparatów

odżywczych.

 

U pacjentów po naświetlaniu okolic jamy brzusznej może

dojść do nietolerancji laktozy (bóle brzucha biegunki po

spożyciu mleka i jego przetworów zawierających duże

ilości laktozy). Należy wówczas ograniczyć podaż tych

produktów i kontrolować występujące objawy.

 

Osoby po resekcjach jelita grubego, z ileostomią, po

zabiegach polegających na usunięciu żołądka lub części

jelit cierpią często na zespół złego wchłaniania i

przewlekłe biegunki. Należy wówczas zadbać o podaż

witamin i minerałów (zwłaszcza witaminy B12, B9, A, D, E

i K, żelaza, wapnia, magnezu) oraz wprowadzić dietę

lekkostrawną (np. BRAT - banany, jabłka, ryż i chleb

pszenny i inne produkty lekkostrawne, zapierające) na

okres 1-2 dni, a w miarę poprawy stanu wprowadzać

stopniowo inne produkty. W przypadku zaparć należy

rozważyć zwiększoną podaż błonnika i płynów.



CELE TERAPII
Celem leczenia w cukrzycy jest przede wszystkim utrzymywanie

stężenia glukozy we krwi na (o ile to możliwe) prawidłowym

poziomie. U pacjentów onkologicznych zadanie to jest trudne,

bowiem w wyniku rozpadu mięśni wzrasta insulinooporność.

Ponieważ gorsza w skutkach jest hipoglikemia, nie zaleca się

restrykcyjnego podchodzenia do tego parametru. Innym cennym

wskaźnikiem efektów leczenia jest hemoglobina glikowana

HbA1c, która odzwierciedla średnie stężenie glukozy w ostatnich

trzech miesiącach.

 

Chorzy powinni również kontrolować ciśnienie krwi (BP), bowiem

nadciśnienie tętnicze jest jednym z powikłań cukrzycy. Warto

także zadbać o prawidłowy profil lipidowy, czyli stężenie

cholesterolu LDL, HDL, trójglicerydów (TG).

 

Do innych powikłań należy retinopatia i nefropatia. W pierwszym

przypadku zaleca się systematyczne, kontrolne wizyty u okulisty.

W drugim zleca się badania wielkości przesączania

kłębuszkowego w nerkach (GFR). Z racji dużo większego

zapotrzebowania na białko u pacjentów onkologicznych, nerki są

szczególnie narażone na niekorzystne zmiany.

 

 

Zalecane wartości parametrów:

glikemia     <180 mg/dl

HbA1c         <8% (64 mmol/mol)

TG                <150 mg/dl

HDL             >40 mg/dl u mężczyzn, >50 u kobiet

LDL              <115 mg/dl

eGFR           >60 ml/min/1,72m2

BP                <130/80 mmHg



ILE MUSZĘ JEŚĆ?

Obliczenia ilości energii, jaką pacjent musi dostarczyć ogółem i z
poszczególnych makroskładników, może dokonać lekarz lub dietetyk.

Można to jednak zrobić samemu.

 

1. Oblicz swoje podstawowe zapotrzebowanie na energię z poniższego
wzoru (lub użyj kalkulatorów dostępnych w internecie):

 

PPM (kobiety) = 655,1 + (9,56 x masa ciała w kg) + (1,85 x wzrost w cm) -

(4,68 x wiek)

 

PPM (mężczyźni) = 66,5 + (13,75 x masa ciała w kg) + (5 x wzrost w cm) -

(6,78 x wiek)

 

2. Oblicz dobowe zapotrzebowanie na energię, mnożąc PPM przez
współczynnik aktywności fizycznej PAL. Do otrzymanego wyniku dodaj         
jeszcze 15-20 % (pomnóż razy 1,15 lub 1,2):

 

1,2 - pacjent leżący
1,4 - niska aktywność
1,6 - średnia aktywność
1,8 - duża aktywność
 

CPM = PPM x PAL x 1,15
 

3. Oblicz podaż kalorii dla poszczególnych makroskładników (poniżej na
przykładzie 2000 kcal):
 

np. dla węglowodanów -> 40% x 2000 = 0,4 x 2000 = 800 kcal
 

  4. Oblicz gramaturę, wiedząc, że 1 g węglowodanów to 4 kcal, 1 g białek
to 4 kcal i 1 g tłuszczów to 9 kcal
 

np. dla węglowodanów -> 800 : 4 = 200 g
 

 



WĘGLOWODANY
ŁG I IG

Składnikiem w największym stopniu podnoszącym

glikemię są węglowodany. Z tego względu pacjenci

powinni kontrolować podaż tego składnika.

 

Przy wyborze produktów należy się kierować ich

indeksem i ładunkiem glikemicznym. Pokarmy o

wysokim IG (>75) szybko podnoszą poziom cukru we

krwi. Z tego względu zaleca się ich ograniczenie do

minimum. Do grupy produktów o wysokim IG należą

wszelkiego rodzaju słodycze i wypieki ciastkarskie,

owoce, białe pieczywo i makarony, biały ryż, dżemy,

soki. Nie mniej jednak dany produkt może mieć wysoki

indeks glikemiczny, ale mało węglowodanów w porcji.

W takim wypadku bardziej pomocny jest ładunek

glikemiczny:

 

ŁG = (IG x ilość węglowodanów w porcji)/100

 

Produkty zalecane w cukrzycy to takie, których ŁG jest

mniejszy od 10. Całodniowy ŁG posiłków powinien nie

przekraczać 80-100.

 

Np. porcja 150 g gotowanej marchwi o IG = 85 zawiera 7

g węglowodanów i ma ładunek glikemiczny równy (85 x

7) / 100 = 6

2 jabłka o masie 450 g i IG = 35 zawierają łącznie 60 g

węglowodanów i mają ŁG równy (540 x 35) / 100 = 21

 

Z powyższego przykładu wynika, że znaczenie ma

przede wszystkim porcja.

 



WĘGLOWODANY

Pełne tabele można znaleźć w internecie, np. https://zasadyzywienia.pl/tabele-
indeksu-i-ladunku-glikemicznego.html i w aplikacjach na telefon

WĘGLOWODANY
ŁG I IG



WĘGLOWODANY
WYMIENNIKI WĘGLOWODANOWE

Preferowanym źródłem węglowodanów powinny być

produkty pełnoziarniste (ryż, kasze, makarony),

warzywa i owoce (w ilości około 500-600 g z przewagą

warzyw). Należy jednak uważać na podaż błonnika,,

gdyż pacjenci onkologiczni powinni otrzymywać posiłki

lekkostrawne. Zalecana podaż to około 25 g błonnika.

 

Innym parametrem, którym warto się posługiwać jest

wymiennik węglowodanowy, szczególnie przydatny

pacjentom na terapii insulinowej. Jest to taka ilość

produktu, która dostarcza 10 g węglowodanów

przyswajalnych, czyli 40 kcal. Na przykład garść

truskawek o wadze 70 g zawiera 4,1 g węglowodanów.

Oznacza to, że zawiera 0,41 WW.

 

4,1 g / 10 = 0,41 WW

 

Wymienniki węglowodanowe pozwalają obliczyć, jaką

dawkę insuliny powinien sobie podać pacjent. Ustaloną

przez lekarza liczbę jednostek insuliny dzielimy przez

liczbę WW, jaką dostarczamy wraz z dietą. Np. lekarz

ustalił 30 jednostek insuliny na dobę, a pacjent ma

spożywać 200 g węglowodanów:

 

200/10 = 20 WW

30 / 20 = 1,5 jednostki na 1 WW

 

Dawkę insuliny i przelicznik insulina/WW zawsze

ustala lekarz diabetolog!

 



WĘGLOWODANY
WYMIENNIKI WĘGLOWODANOWE



BIAŁKA

Podaż białek w chorobie onkologicznej powinna wynosić
od 20 do nawet 30%. Zazwyczaj podaje się ilość równą
1,5 g białka na kg m.c. Składnik ten ma zadanie chronić
mięśnie i wspierać odbudowę organizmu wyniszczonego
przez chorobę. 
Najlepszym źródłem pełnowartościowego białka są
produkty zwierzęce: kurczak, indyk, schab wieprzowy,
królik, ser biały, mleko, maślanki i kefiry, jogurty typu
greckiego lub skyr. 
Ze źródeł roślinnych można wymienić fasolę, soję,
groszek zielony, kaszę gryczaną, płatki owsiane, ser
tofu. 
Stosunek ilości źródeł zwierzęcych białka do roślinnych
powinien wynosić 1:1. Produkty zbożowe warto łączyć z
nabiałem aby poprawić przyswajalność zawartego w nich
białka. Ponieważ każdy typ choroby nowotworowej różni
się objawami, źróła białka należy dobrać w taki sposób,
aby nie pogarszać stanu chorego. Zazwyczaj rośliny
strączkowe nie są dobrze tolerowane i nie należy
przesadzać z ich ilościami. Na rynku dostępne są również
różnego rodzaju preparaty białkowe, które mogą być
pomocne w przypadku braku możliwości dostarczenia
odpowiednich ilości tego makroskładnika wraz z dietą.



TŁUSZCZE

Tłuszcze powinny dostarczać 30-35% energii w ciągu doby. Ze
względu na częste występowanie chorób układu krwionośnego,
zaleca się ograniczenie kwasów tłuszczowych nasyconych
poniżej 10% ogółu energii, a u chorych z podwyższonym
stężeniem cholesterolu LDL (> 100 mg/dl) – poniżej 7%. Ich
źródłem są: czerwone, tłuste mięsa, smalec, masło, kiełbasy i
pasztety, sery żółte i twarogowe (tłuste), mleko pełnotłuste, olej
kokosowy i palmowy.
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (MUFA) , których
bogatym źródłem jest oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy, powinny
zapewnić co najmniej 10% wartości energetycznej diety, a kwasy
tłuszczowe wielonienasycone (PUFA), które występują w oleju
lnianym, rzepakowym, margarynach roślinnych i rybach, powinny
zapewnić około 6-10% wartości energetycznej, uwzględniając w
tym kwasy tłuszczowe omega-6  i omega-3 w stosunku 2:1 lub
mniejszym. Zaleca się zwiększone spożycie ryb (2 razy po 140 g
w tygodniu - w tym raz tłustej), które są ważnym źródłem kwasów
tłuszczowych omega-3. Kwasy te działają ochronnie przed
chorobami układu krążenia. Zawarte w rybach kwasy tłuszczowe
wielonienasycone n-3, takie jak kwas EPA i  DHA zmniejszają
stężenie trójglicerydów we krwi, częstość rytmu serca oraz
wywierają korzystny efekt hemostatyczny, zmniejszają równieź
stan zapalny i wpływają ochronnie na układ nerwowy. Spożywanie
ryb zmniejsza ryzyko udaru mózgu oraz choroby niedokrwiennej
serca.



TŁUSZCZE
WYMIENNIKI BIAŁKOWO-
TŁUSZCZOWE

W temacie białek i tłuszczów warto wspomnieć również o
wymiennikach białkowo-tłuszczowych (WBT). Jest to taka ilość
produktu (produktów), która dostarcza 100 kcal z białka i/lub
tłuszczu. 
 
np. porcja śledzia w oleju (100 g) zawiera 16 g białka i 27 g
tłuszczu
 
16 g x 4 kcal = 64 kcal
27 g x 9 kcal = 243 kcal
64 kcal + 243 kcal = 309 kcal
309 kcal / 100 = 3 WBT
 
 
Umiejętność liczenia WBT dotyczy przede wszystkim osób
przebywających na pompie insulinowej, które na każdy spożyty
wymiennik muszą przez pompę podać tzw. bolus przedłużony.
Przelicznik insulina/WBT również ustala lekarz. Dawka dla 1 WBT
zazwyczaj stanowi połowę dawki dla 1 WW (u dzieci 1 WBT = 1
dawka). Czas, na jaki należy zaprogramować bolus jest równy
ilości WBT + 2, np. jeśli dany posiłek zawiera 3 WBT, to bolus
należy ustawić na 5 h.
 
Do liczenia WBT najłatwiej użyć prostych programów i tabel
dostępnych w sieci, które uwzględniają zawartość białek i
tłuszczów w danym produkcie, Pomocna będzie także aplikacja
Fitatu na telefon, posiadająca bazę niemal wszystkich dostępnych
w kraju produktów żywnościowych.
 
 



WITAMINY I MINERAŁY,
INNE SKŁADNIKI

W czasie choroby nowotworowej i przy schorzeniach
towarzyszących w organizmie mają miejsce procesy zapalne.
Aby ograniczyć ich negatywny wpływ, w diecie powinny
znaleźć się produkty bogate w naturalne antyoksydanty i
związki wspierające pracę organizmu - witaminę C, E i A,
cynk, selen, a spoza mikroskładników także polifenole. W
zespole złego wchłaniania i anemii warto zatroszczyć się
także o podaż witaminy B12, folianów, żelaza, wapnia,
magnezu czy potasu. Powinny one pochodzić w miarę
możliwości z naturalnych źródeł, aby ograniczyć ryzyko
przedawkowania.
 
UWAGA! Produkty bogate w polifenole i błonnik (kakao, kawa,
herbata, produkty pełnoziarniste, warzywa, itp.) ograniczają
wchłanianie żelaza i wapnia
 
Źródła poszczególnych składników:
 
witamina C - owoce cytrusowe (uwaga na grejpfruta w
połączeniu z lekami, najlepiej z niego zrezygnować lub
zachować odstęp minimum 6 h), kiwi, pomidor, papryka, natka
pietruszki
 
witamina A - morele, brzoskwinie, marchew, papryka, pomidor
 
witamina E - oleje roślinne, migdały, nasiona słonecznika,
pestki dyni
 
cynk - produkty pełnoziarniste, pestki dyni, kakao



WITAMINY I MINERAŁY,
INNE SKŁADNIKI

selen - łosoś świeży, kakao, jaja, kasza gryczana
 
żelazo - produkty mięsne i podroby (schab, szynka, wątróbka)
 
witamina B12 - produkty mięsne, jaja, mleko, sery
długodojrzewające
 
foliany (witamina B9) - zielone warzywa (szpinak, brokuł,
kapusta), kiwi, produkty zbożowe, orzechy arachidowe i
laskowe
 
witamina K - brokuły, jarmuż, sałata, szpinak, brukselka
 
wapń - mleko i przetwory mleczne
 
potas - banany, pomidory, kakao, orzechy, brokuły, kasza
gryczana
 
magnez - kakao, orzechy, migdały, płatki owsiane
 
polifenole - kawa, herbata, warzywa i owoce, kakao, zioła,
imbir, kurkuma
 
 
 



NOTATKI



NOTATKI
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