
DIETA W TRAKCIE CHEMIOTERAPII

Chemioterapia  polega  na  podawaniu  leków,  zazwyczaj  dożylnym,  zwanych  cytostatykami,  które
niszczą  komórki  nowotworowe  lub  hamują  ich  namnażanie.  Leki  te  działają  również  na  tkanki
zdrowe.  W  pierwszej  kolejności  uszkadzane  są  komórki,  ulegające  bardzo  szybkim  podziałom:
komórki szpiku kostnego, mieszków włosowych i rozrodcze.

Ten mechanizm działania cytostatyków wyjaśnia wypadanie włosów, niedokrwistość, spadek ilości
krwinek białych oraz obniżenie odporności organizmu.

Tkanką, która podlega regularnej odbudowie jest błona śluzowa pokrywająca przewód pokarmowy,
od  jamy  ustnej  do  końca  jelita  grubego.  Chemioterapia  może  uszkodzić  śluzówkę  każdej
z wymienionych okolic. Pojawiają się wówczas objawy zapalenia błon śluzowych jamy ustnej, gardła,
przełyku, żołądka czy jelita. Śluzówka jest zaczerwieniona, obrzęknięta, bolesna, łatwo krwawi, jest
bardziej podatna na zakażenie grzybicze. Pacjent ma trudności z przyjmowaniem pokarmów, czasem
jest  to  nawet  niemożliwe.  Zapalenie  w  obszarze  jelit  objawia  się  najczęściej  bólami  brzucha
i biegunką.  Dochodzi  do zaburzenia wchłaniania składników odżywczych, co skutkuje utratą masy
ciała, niedożywieniem, osłabieniem organizmu.

Cytostatyki  mają  także  wpływ  na  struktury  układu  nerwowego,  odpowiedzialne  za  powstawanie
odruchu wymiotnego. Nudności i wymioty są typowymi objawami niepożądanymi, pojawiającymi się
podczas  chemioterapii,  a  ich  częstotliwość  i  nasilenie  zależą  od  rodzaju  terapii  i  indywidualnej
wrażliwości chorego na podawany lek.

U  wielu  pacjentów  przyjmujących  cytostatyki  pojawiają  się  objawy  uboczne,  skutkujące  brakiem
apetytu,  upośledzeniem  procesu  trawienia  i  wchłaniania,  a  także  powodujące  zaburzenia
metaboliczne, co prowadzi do pogorszenia stanu odżywienia i niedoborów pokarmowych. Typowe
dolegliwości, które wymagają zmian w sposobie odżywiania, to zmęczenie, zaburzenia zmysłu smaku,
niechęć do jedzenia i/lub szybkie odczuwanie uczucia sytości, nudności i wymioty oraz stany zapalne
błony  śluzowej  początkowych  odcinków  przewodu  pokarmowego.  Często  pojawiają  się  biegunki
lub zaparcia, anoreksja, obrzęki i niedokrwistość.

Poniżej przedstawione zostało postępowanie żywieniowe, mające na celu zmniejszenie lub eliminację
wymienionych objawów.



ZABURZENIA ODCZUWANIA SMAKU
Mogą mieć wpływ na jakość i ilość spożywanych potraw. Manifestują się najczęściej jako:

- metaliczny posmak w ustach (np. w trakcie chemioterapii z udziałem Cisplatyny);

- brak odczuwania smaku (ageuzja);

- podwyższenie progu odczuwania smaku, szczególnie słodkiego;

- obniżenie progu odczuwania smaku gorzkiego;

- niechęć do pokarmów, w tym także tych, które pacjent lubił spożywać w przeszłości;

- nietolerancja mięsa, zwłaszcza surowego, i warzyw, szczególnie zielonych.

W  razie  wystąpienia  tych  objawów  zaleca  się  korzystanie  z  plastikowych,  porcelanowych
lub szklanych  naczyń  i  plastikowych  sztućców.  Posiłki  o  małej  objętości  powinny  być  podawane
częściej (rozdzielenie standardowego posiłku na 2 - 3 porcje), o zwiększonej gęstości energetycznej
i odżywczej,  np.  przez  dodanie  jajka,  mielonych  nasion,  suszonych  owoców  lub  Doustnej  Diety
Przemysłowej (preparatów bogatoenergetycznych lub cząstkowych - białkowych, węglowodanowych,
mających za zadanie uzupełnienie kalorii  w posiłku).  Atrakcyjność potraw i  ich wartość odżywczą
zwiększa  dodatek  przypraw  roślinnych,  a  także  urozmaicona  konsystencja.  Pacjenci  zgłaszający
zaburzenia  smaku  powinni  do  każdego  posiłku  dodawać  przyprawy:  koperek,  bazylię,  oregano,
tymianek, majeranek, imbir, natkę pietruszki.

Złagodzeniu odczuwania zaburzeń smaku i zapachu może sprzyjać:

- dodatek soku z cytryny do warzyw;

- dodanie do mięsa przypraw lub marynaty;

- dodatek imbiru lub kurkumy w celu wzmocnienia smaku i zapachu potrawy;

- schłodzenie do temperatury pokojowej posiłku gorącego, w celu zmniejszenia intensywności jego
smaku i zapachu.

BRAK APETYTU
Posiłki powinny być spożywane w przyjemnym otoczeniu, przyjaznej atmosferze i jeżeli to możliwe,
bez uczucia przymusu. Należy włączyć do diety pełnowartościowe przekąski (owoce, pestki, nasiona,
produkty mleczne - kozie lub owcze) oraz spożywać często posiłki o małej objętości. Do diety można
dodać  własnoręcznie  przyrządzone  napoje  wysokoenergetyczne,  takie  jak  np.  sorbet  mieszany
z owocami lub koktajlem z mlekiem kokosowym.

WCZESNE UCZUCIE SYTOŚCI
Upośledzenie  funkcji  przewodu  pokarmowego,  szczególnie  wolniejsze  przechodzenie  treści
pokarmowej z żołądka do jelita cienkiego, powoduje przedwczesne odczucie „pełności”, co zmniejsza



lub uniemożliwia przyjmowanie kolejnych porcji posiłku. Osobom, u których ten objaw występuje,
zaleca się spożywanie małych, częstych posiłków, o dużej gęstości odżywczej, z podażą pomiędzy nimi
napojów, będących też źródłem składników odżywczych. Zwiększenie liczby posiłków w ciągu dnia
do 6, a nawet do 8 i zmniejszenie ich objętości oraz eliminacja potraw długo zalegających w żołądku
(produkty bogate w tłuszcz, jedno- i dwucukry) znacznie ogranicza te dolegliwości. Poprawę można
uzyskać  zmieniając  konsystencję  posiłków  na  bardziej  płynną  (np.  zupy  kremy,  pulpety,  puree,
koktajle, musy i kisiele) oraz pijąc pomiędzy nimi płyny. Lepiej tolerowane są potrawy spożywane
w pierwszej połowie dnia.

NUDNOŚCI I WYMIOTY
Pojawiają  się  zazwyczaj  w  trakcie  podawania  cytostatyków  i  utrzymują  przez  godzinę
do kilkudziesięciu godzin po zakończeniu chemioterapii.

Mogą być skutkiem stosowania narkotycznych leków przeciwbólowych (morfina, kodeina, fentanyl),
a także antybiotyków, digoksyny i  środków antycholinergicznych. Przyczyną nudności i  wymiotów
może być także opóźnione opróżnianie żołądka.

Najważniejsze  zalecenia  żywieniowe,  mające  na  celu  eliminację  objawów  lub  zmniejszenie
ich nasilenia:

-  przyjmowanie  środków  przeciwwymiotnych  przed  posiłkami,  najlepiej  na  1/2  godziny  przed
spożyciem;

- włączenie do diety produktów wysokobiałkowych, niskotłuszczowych;

- wprowadzenie do posiłków imbiru i napojów imbirowych;

- unikanie potraw tłustych i posiłków o dużej objętości;

- unikanie skoncentrowanych napojów (wywarów, naparów, soków), soków z owoców cytrusowych
i soku pomidorowego;

- picie płynów powoli, najlepiej pomiędzy posiłkami;

- utrzymanie pozycji siedzącej bezpośrednio po posiłku (nie należy przyjmować pozycji leżącej zaraz 
po jedzeniu; leżenie i spanie w pozycji półsiedzącej, a nie poziomej);

- unikanie potraw o silnym zapachu;

- spożywanie potraw o temperaturze pokojowej lub chłodnych.

ZAPALENIE ŚLUZÓWEK JAMY USTNEJ I PRZEŁYKU
Stan  zapalny  często  doprowadza  do  obrzęku,  owrzodzeń,  krwawienia,  bólu  i  zwiększenia  ryzyka
infekcji bakteryjnej, wirusowej lub grzybiczej.



Nasilenie  dolegliwości  może  zmniejszyć  spożywanie  potraw  o  konsystencji  półpłynnej
lub papkowatej,  np.  pieczywa  namoczonego  w  herbacie,  kawie  zbożowej,  mleku,  maślance
czy jogurcie. Polecane są również kasze, ryż i makarony gotowane do miękkości i podawane w formie
kleików lub z napojami mlecznymi. Można je także mieszać z rozcieńczonymi wywarami warzywnymi,
ewentualnie  z  chudymi,  rozcieńczonymi  wywarami  mięsnymi.  Warzywa  i  owoce  muszą  być
ugotowane i rozdrobnione bądź przetarte, chude mięso - zmielone i pomieszane z rozcieńczonymi
wywarami warzywnymi.

Należy częściej wypijać małe porcje płynów, co pozwala uniknąć wysychania błony śluzowej jamy
ustnej.

Ból  w  jamie  ustnej  minimalizuje  podawanie  chłodnych,  przestudzonych  potraw  i  napojów
(o temperaturze  25-35  stopni  C)  oraz  unikanie  spożywania  produktów  działających  drażniąco
na błony śluzowe. Należy wyeliminować pokarmy bardzo słodkie, słone, gorzkie, kwaśne i ostre.

Odpowiednia podaż płynów zapobiega odwodnieniu.

Zalecane do picia płyny to: woda mineralna niegazowana, niekwaśne kompoty i  nektary, koktajle
mleczne, doustne preparaty enteralne.

Zakazane  są:  soki  cytrusowe,  sok  pomidorowy,  intensywne  wywary  warzywne  i  mięsne,  napoje
alkoholowe i gazowane.

Dyskomfort, wynikający ze stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej, wymaga dbałości o higienę,
tzn.  częstego  płukania  jamy  ustnej,  regularnego  mycia  zębów  (miękką  szczoteczką  do  zębów,
najlepiej po każdym posiłku i przed snem). Zaburzeniom składu mikroflory bakteryjnej w jamie ustnej
zapobiega  wykluczenie  z  diety  produktów  i  napojów  o  dużej  zawartości  cukru  oraz  alkoholu.
W zwiększeniu  produkcji  śliny  pomocne  jest  żucie  bezcukrowej  gumy  i  stosowanie  płynów
do płukania jamy ustnej.

Kserostomia (zmniejszenie produkcji  śliny) występuje u pacjentów otrzymujących: metotreksat,  5-
fluorouracyl,  paklitaksel,  karbo- lub cisplatynę,  a także narkotyczne leki  przeciwbólowe. Nasileniu
ulega  u  osób  odwodnionych.  Leczenie  polega  na  stosowaniu  sztucznej  śliny  i/lub  nawilżających
płynów do płukania jamy ustnej oraz nawadnianiu pacjentów.

W przypadku wystąpienia objawów zapalenia śluzówek zaleca się:

- stosować dietę łatwostrawną, o zmodyfikowanej konsystencji;

- do produktów suchych dodawać rozcieńczone soki, wywary lub mleko (kokosowe, kozie, owcze);

- unikać kiszonek oraz potraw kwaśnych, słonych i ostro przyprawionych, zwłaszcza papryką 
i pieprzem;

- spożywać posiłki o temperaturze pokojowej lub chłodne.



ZMIANY ZAPALNE BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA
Objawiają  się  bólami  w  nadbrzuszu,  odbijaniem  i  zgagą,  nudnościami,  wymiotami,  niechęcią
do spożywania posiłków, uczuciem rozpierania i ucisku w klatce piersiowej.

W  celu  zmniejszenia  prawdopodobieństwa  ich  wystąpienia  zaleca  się  spożywanie  5  -6  posiłków
o niewielkiej  objętości,  a  także  unikanie  produktów  drażniących  błonę  śluzową  żołądka
lub zwiększających  wydzielanie  kwasu  solnego  w  żołądku.  Dieta  powinna  zawierać  potrawy
łatwostrawne, z możliwością spożywania owoców i warzyw zmiksowanych i rozcieńczonych wodą,
wywarami,  mlekiem  (kozim,  owczym,  kokosowym)  lub  napojami  mlecznymi.  Należy  zadbać
o prawidłową temperaturę posiłków: pokojową lub letnią.

Działanie łagodzące mogą mieć  napary  z  ziół,  stosowanych w stanach zapalnych:  rumianek,  kora
dębu, koper; osłaniające, np. siemię lniane mielone czy produkty bogate w betaglukan owsiany.

Niestosowanie się do zaleceń może prowadzić do niedoborów witamin z grupy B, witaminy PP, C,
kwasu foliowego i żelaza. Konieczność suplementacji witamin i mikroelementów należy każdorazowo
skonsultować z lekarzem.

BIEGUNKI
Występują z powodu stanów zapalnych błony śluzowej jelit, powodując ryzyko odwodnienia chorego.
Zespół  złego  wchłaniania,  któremu  towarzyszą  biegunka  i  nietolerancje  pokarmowe,  prowadzi
do upośledzenia trawienia, co wymaga zastąpienia części długołańcuchowych kwasów tłuszczowych,
kwasami o średnich łańcuchach, łatwiej wykorzystywanych jako źródło energii. Jeżeli występowaniu
biegunki towarzyszy nietolerancja laktozy, należy wyeliminować z diety mleko i jego przetwory.

Dieta powinna być łatwostrawna, z ograniczeniem produktów bogatych w błonnik, pobudzających
perystaltykę jelit (produkty zbożowe pełnoziarniste, surowe warzywa, nasiona roślin strączkowych,
orzechy oraz surowe i suszone owoce). Należy wykluczyć warzywa kapustne i cebulowe, a pozostałe
jeść po ugotowaniu, najlepiej na parze.

Biegunkę  mogą  nasilać  słodziki,  zawierające  alkohole  wielowodorotlenowe  (poliole).  Nie  należy
spożywać słodyczy, kawy, mocnej czarnej herbaty i alkoholu, a także potraw smażonych, pieczonych ,
tłustych i ostro przyprawionych.

W celu  zmniejszenia  ryzyka  odwodnienia  należy  wypijać  dużo  płynów:  2,5  do  3  litrów dziennie,
podawanych jednorazowo w niewielkich objętościach. Zalecane są napoje izotoniczne, doustne płyny
nawadniające  i  doustne  preparaty  do  żywienia  dojelitowego  oraz  inne  (mineralna  woda
niegazowana, słaba herbata zielona lub owocowa, niesłodzone kompoty, czysty rozcieńczony bulion,
rozcieńczone  kisiele  owocowe)  o  temperaturze  pokojowej.  Należy  unikać  dużych  ilości  soków
owocowych, ponieważ nadmierne spożycie fruktozy może zaostrzyć biegunkę.

W związku z utratą potasu w trakcie biegunki, zaleca się wzbogacić dietę w produkty, będące jego
źródłem (ziemniaki, rozgotowany ryż, banany, mus z brzoskwiń lub moreli).



Nasilenie  dolegliwości  ze  strony  przewodu  pokarmowego  (biegunki,  wzdęcia)  może  zmniejszyć
stosowanie pro- i  prebiotyków. Wpływają na równowagę mikrobioty jelitowej i stymulują jelitowy
układ immunologiczny, normalizując funkcjonowanie bariery jelitowej.

Zwiększają syntezę krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz enterohormonów, co poprawia
funkcjonowanie  błony  śluzowej  jelit,  a  przede  wszystkim  blokuje  przemieszczanie  się  bakterii
oraz toksyn ze światła jelita do organizmu.

ZAPARCIA
Należy  zadbać  o  odpowiednie,  zależne  od  występowania  innych  objawów  ze  strony  przewodu
pokarmowego, spożycie błonnika pokarmowego, szczególnie rozpuszczalnego w wodzie.

Ten  rodzaj  błonnika,  który  jest  częściowo  rozkładany  przez  tzw.  saprofityczne,  czyli  „dobre  dla
organizmu”,  bakterie  jelitowe,  ma zdolność  wytwarzania  lepkich,  o  konsystencji  żelu,  substancji,
działających ochronnie na ściany przewodu pokarmowego oraz sprzyjają namnażaniu się komórek
nabłonka jelitowego. Ponadto jego zawartość w posiłkach zapewnia nam na dłuższy czas uczucie
sytości, a także spowalnia pasaż treści pokarmowej przez jelita.

Dzięki  bakteriom jelitowym, błonnik  rozpuszczalny  ulega fermentacji  w jelicie  grubym, w wyniku
czego wytwarzane są m.in.  krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (octowy, propionowy,  masłowy),
które obniżają pH w świetle jelita grubego, co sprzyja rozwojowi pałeczek kwasu mlekowego i dzięki
temu  utrzymaniu  prawidłowej  proporcji  pomiędzy  korzystnymi  bakteriami  probiotycznymi
a gnilnymi.

Korzyści wynikające z obecności rozpuszczalnego błonnika w naszej diecie:

- rozluźnia masy kałowe i w tym mechanizmie zapobiega zaparciom, a także wspomaga ich leczenie;

- dzięki większej lepkości treści pokarmowej, zmniejsza wchłanianie cholesterolu ze spożywanych 
produktów i tym samym może obniżać stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji cholesterolu LDL 
(„złego”) we krwi, wpływ na obniżanie cholesterolu mają m.in. pektyny, otręby ryżowe i otręby 
owsiane;

- obniża też stężenie trójglicerydów we krwi;

- zdolność wiązania cholesterolu i kwasów żółciowych sprawia, że przeciwdziała przekształcaniu się 
ich w związki o charakterze rakotwórczym;

- obniża tempo trawienia i wchłaniania węglowodanów, dzięki czemu spowalnia wzrost stężenia 
glukozy we krwi po posiłku, co jest bardzo korzystne dla osób z cukrzycą. Dowiedziono, że jego 
spożycie obniża stężenie glukozy nie tylko po posiłku, ale też i na czczo;

- korzystnie wpływa na naszą odporność. Takie działanie wykazuje frakcja błonnika rozpuszczalnego 
o nazwie beta-glukany: zawarte są w dużej ilości w produktach z owsa (w płatkach i otrębach 
owsianych). Beta-glukany przyspieszają też szybkość wytwarzania krwi w szpiku kostnym.



Najlepszymi naturalnymi źródłami błonnika rozpuszczalnego są:

- płatki owsiane i otręby owsiane, a także płatki jęczmienne i kasza jęczmienna;

- różne owoce, np.: jabłka, pomarańcze, mandarynki, grejpfruty, porzeczki, agrest, truskawki, jagody,
gruszki, śliwki, morele, brzoskwinie;

- niektóre warzywa, np.: pietruszka, marchew, bakłażan, brokuły, brukselka, karczochy, kalarepka,
cebula;

- nasiona roślin strączkowych: fasoli, grochu, soi, soczewicy, bobu;

- niektóre inne pokarmy, np.: siemię lniane, a także orzechy.

Regulacji wypróżnień sprzyja wypijanie odpowiedniej porcji płynów dziennie: 2 do 2,5 litra. Zaleca się
wodę  mineralną  niegazowaną,  herbaty  owocowe,  wywary,  przeciery  warzywne  i  owocowe
oraz fermentowane napoje mleczne.

Należy zrezygnować ze spożywania produktów spowalniających perystaltykę jelit: kakao, czekolady,
mocnych naparów  herbaty czarnej oraz potraw, zawierających białą mąkę: klusek, pyz, naleśników,
gofrów, ciast i ciastek. 

ANOREKSJA
Może  być  spowodowana  zwiększoną  produkcją  cytokin  prozapalnych,  depresją,  terapią,  awersją
do pewnych potraw, zmęczeniem, czy stosowaniem niektórych leków.

W celu zmniejszenia nasilenia jej objawów i skutków zaleca się:

- spożywać posiłki o małej, równej objętości;

-  gdy  apetyt  jest  większy,  zwiększyć  kaloryczność  i  ilość  przyjmowanych  pokarmów,  ale  unikając
większych jednorazowych porcji;

- nie popijać płynów podczas posiłków, aby nie wywoływać nudności i uniknąć uczucia pełności;

- starać się, żeby potrawy preferowane przez pacjenta były dla niego stale dostępne;

- wykonywać, w zależności od tolerancji chorego i pod kontrolą lekarza lub rehabilitanta, ćwiczenia
o małej lub średniej intensywności;

- spożywać posiłki w przyjemnym otoczeniu i spokojnej, komfortowej atmosferze, bez pośpiechu;

- unikać drażniących, intensywnych zapachów, jeść w pomieszczeniach wywietrzonych;

- wybierać produkty o dużej gęstości odżywczej, w tym doustne preparaty enteralne, 
o akceptowalnym smaku lub preparaty enteralne bezsmakowe, spożywane jednorazowo w małych 
porcjach, najlepiej o niskiej temperaturze;

- rozważyć zastosowanie środków farmakologicznych, stymulujących apetyt.



OBRZĘKI
Ryzyko ich wystąpienia możemy zmniejszyć ograniczając spożycie soli kuchennej:

- nie dosalać posiłków;

-  wykluczyć  z  diety  potrawy  typu  fast  food,  żywność  konserwowaną  /puszki/,  gotowe mieszanki
przyprawowe, gotowe sosy i zupy typu instant.

NIEDOKRWISTOŚĆ
W  celu  jej  uniknięcia  lub  zmniejszenia  nasilenia,  oprócz  spożywania  urozmaiconej  diety,  należy
pamiętać o produktach zawierających kwas foliowy, witaminę B12, żelazo i witaminę C, która ułatwia
jego przyswajanie. Zaburza wchłanianie żelaza mocna herbata i kawa, zwłaszcza wypijana w trakcie
posiłków lub bezpośrednio po jedzeniu.

Opracowanie merytoryczne – lek. Beata Chmielewska-Pytka.
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