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NOWOTWORY W¥TROBY
Jak nie dopuœciæ do niedo¿ywienia
pacjenta onkologicznego

To mit, ¿e choruj¹cemu na nowotwór w¹troby nie mo¿na pomóc. Przy ci¹g³ej wspó³pracy
dietetyka z lekarzem prowadz¹cym, choremu mo¿na zapewniæ najwy¿szy standard
leczenia i nie doprowadziæ do rozwoju niedo¿ywienia bia³kowo-energetycznego. Dobrze
przygotowany dietetyk zajmuj¹cy siê ¿ywieniem pacjentów onkologicznych po-
winien uwzglêdniæ w ca³ym procesie dietoterapii szereg skutków ubocznych
z jakimi prawdopodobnie bêdzie zmaga³ siê pacjent i uwzglêdniæ je w planowanym
programie ¿ywieniowym. 
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CO SPRZYJA ROZWOJOWI
RAKA WĄTROBY?

W chwili obecnej nowotwory

wątroby stanowią blisko 7 % zacho-

rowań na całym świecie, a co roku

diagnozuje się ich ok. 750 000. Staty-

stycznie rak wątroby występuje trzy

razy częściej u mężczyzn niż u ko-

biet.  Według Krajowego Rejestru No-

wotworów w Polsce, w roku 2010, za-

chorowalność na ten rodzaj nowo-

tworu była dwukrotnie niższa, niż

średnia zaobserwowana dla krajów

Unii Europejskiej, co może stanowić

dobry czynnik prognostyczny.

Rak wątrobowokomórkowy (HCC,

hepatocellular carcinoma) należy do

najczęściej występujących nowotwo-

rów złośliwych wątroby. Stanowi 80-

90% pierwotnych nowotworów tego or-

ganu oraz plasuje się na piątym miej-

scu pod względem częstości występo-

wania na świecie. 

Do najważniejszych czynników

ryzyka zachorowania należą:

� marskość prozapalna (zwłaszcza

na podłożu zapalenia wirusami he-

patotropowymi HBV i HCV),

� nadmierne spożycie alkoholu,

� niealkoholowe stłuszczenie wątroby,

� aflatoksyny (toksyny wytwarzane

przez niektóre grzyby),

� gruczolaki na podłożu leków hormo-

nalnych (anaboliki, antykoncepcja),

� choroby metaboliczne wątroby

(szczególnie hemochromatoza),

� otyłość, cukrzyca.

JAK ROZPOZNASZ 
NOWOTWÓR WĄTROBY?

Wzrost raka wątrobowo-komórko-

wego jest stosunkowo powolny, zazwy-

czaj nie daje on szczególnie charaktery-

stycznych objawów. W początkowych

okresach rozwoju objawy kliniczne

mogą być podobne jak w przypadku

marskości wątroby. Jednak w póź-

niejszym czasie  nowotwór może ob-

jawić się bardzo szybkim pogorsze-

niem czynności wątroby z wystąpie-

niem żółtaczki, encefalopatią czy wo-

dobrzuszem.  W stanie zaawansowa-

nej choroby najczęściej pojawia się

ból  w nadbrzuszu, brak łaknienia,

utrata masy ciała, gorączka oraz osła-

bienie. W przebiegu HCC może dojść

do wystąpienia hipercholesterole-

mii, hiperkalcemii, nadkrwistości

oraz hipoglikemii.  

Najprostszą metodą wczesnego

rozpoznania nowotworów wątroby

są badania laboratoryjne (oznacze-

nie α-fetoproteiny AFP) oraz  ultraso-

nograficzne (USG). Bardziej szczegóło-

we są jednak badania wielofazowe ta-

kie jak: tomografia komputerowa (TK)

czy rezonans magnetyczny (MR). 

DWUETAPOWE ŻYWIENIE
POOPERACYJNE

Leczenie operacyjne (chirur-

giczne) oraz transplantacja organu są

w chwili obecnej, jedynymi metoda-

mi, pozwalającymi na całkowite wyle-

czenie chorych z rakiem wątrobowo-

-komórkowym. Najczęściej operacji

chirurgicznej poddawani są pacjenci,

u których nowotwór nie rozprzestrze-

nił się po organizmie w postaci prze-

rzutów do innych organów. W przypad-

ku zaawansowanych form nowotworu

zazwyczaj stosuje się chemioterapię

systemową (CTH). W przypadku tej

grupy nowotworów radioterapia

(RTH) ma bardzo ograniczone zasto-

sowanie, ze względu na wysoką pro-

mieniowrażliwość miąższu wątroby.  

Wątroba jest gruczołem wcho-

dzącym w skład przewodu pokarmo-

wego, odgrywa w organizmie szereg

istotnych funkcji między innymi: od-

powiada za przemiany metaboliczne,

wytwarza i wydziela żółć oraz speł-

nia funkcje immunologiczne. Narząd

ten reguluje również gospodarkę

wodno-elektrolitową oraz magazynu-

je niektóre witaminy.

Okres od momentu zdiagnozowa-

nia choroby nowotworowej, do ustale-

nia schematu leczenia, jest czasem

wielkich zmian w życiu pacjenta. Poza

niezależnymi ze strony chorego zmia-

nami metabolicznymi zachodzącymi

wewnątrz organizmu, zmianami psy-

chicznymi oraz fizycznymi, chory po-

dejmuje próby zmiany dotychczaso-

wych nawyków żywieniowych.  Dieta

pacjenta z rozpoznanym nowotworem

wątroby jest podobna jak w przypadku

wszystkich przewlekłych chorób miąż-

szu wątroby i uzależniona jest głównie

od stopnia jej wydolności. Podejmując

opiekę żywieniową nad takim pacjen-

tem, zawsze należy brać pod uwagę:

Ma³gorzata Solecka
Dietetyk, specjalista  do spraw ¿ywieniu i edukacji pacjentów onkologicznych. 
Cz³onek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
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stopień wyrównania lub niewydolno-

ści tego organu, obecność chorób

współistniejących  oraz należy bez-

względnie ocenić stan odżywienia

chorego, gdyż bardzo często ta grupa

chorych boryka się z niedożywie-

niem. Opracowując dietę dla pacjen-

ta  z nowotworem wątroby należy pa-

miętać, aby uwzględniała ona aktual-

ny stan chorego, rodzaj planowane-

go leczenia oraz indywidualne prefe-

rencje żywieniowe. Odpowiednio

zbilansowany schemat żywienia mo-

że wpłynąć korzystnie na stan wy-

dolności wątroby, a tym samym po-

prawić komfort życia chorego.

ETAP 1: ŻYWIENIE 
W OKRESIE BEZ CECH 
ENCEFALOPATII 

Celem każdej dobrze skompo-

nowanej diety jest dostarczenie

wszystkich niezbędnych składników

pokarmowych w odpowiednich pro-

porcjach, tak aby została utrzymana

równowaga metaboliczna organizmu

oraz doszło do wyrównania ewentu-

alnych deficytów i regeneracji komó-

rek wątrobowych.  Pacjenci zmagają-

cy się z chorobami nowotworowymi

bardzo często odczuwają uciążliwe

skutki uboczne terapii,  m.in: brak

apetytu, uczucie szybkiego nasyce-

nia po posiłku, nudności oraz wy-

mioty, dlatego bardzo ważne jest,

aby ich dieta była jak najbardziej

urozmaicona i kolorowa.  Należy dążyć

do tego , aby chory traktował żywienie

jako integralną część leczenia.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie

produkty z których będą przygotowy-

wane posiłki były świeże i jak najwyż-

szej jakości. Warto kupować surowce

ze znanych i sprawdzonych źródeł,

które dają nam gwarancje i warunkują

bezpieczeństwo zdrowotne. 

ETAP 2: ŻYWIENIE 
W OKRESIE 
NIEWYRÓWNANIA 
I NIEWYDOLNOŚCI 
WĄTROBY

U chorego w tym okresie choroby

bardzo często dochodzi do nasilenia

nudności oraz wymiotów, pacjent zma-

ga się z jadłowstrętem oraz znacznym

osłabieniem, dlatego jego dieta musi

być szczególnie dokładnie zaplanowa-

na. Zapotrzebowanie na energię po-

winno wynosić ok. 25-35 kcal/kg

mc./dobę. Ze względu na znaczne upo-

śledzenie pracy wątroby zaleca się re-

strykcyjnie ograniczyć ilość spożywa-

nego białka wraz z pożywieniem do 0,5

g/kg mc./dobę, jednak białko powinno

znaleźć się w każdym posiłku, mimo,

tak dużego ograniczenia ilościowego.

Brakujące ilości tego składnika uzupeł-

nia się specjalnymi odżywkami prze-

mysłowymi. Podaż tłuszczu również

w tym przypadku będzie uzależniona

od indywidualnej tolerancji chorego. 

W tym okresie charakterystycz-

ny jest również deficyt witamin roz-

Planuj¹c ¿ywienia dla pacjenta z chorob¹ 
nowotworow¹ w¹troby bez cech encefalopatii 
nale¿y:

� roz³o¿yæ dzienn¹ racjê pokarmow¹ na 5-7 ma³ych objêtoœciowo posi³ków,

uwzglêdniaj¹c techniki kulinarne charakterystyczne dla diet ³atwostrawnych

tj. gotowanie w wodzie, na parze, duszenie bez dodatku t³uszczu czy piecze-

nie w pergaminie lub specjalnym naczyniu ¿aroodpornym,
� zapewniæ odpowiedni¹ poda¿ energii, tak aby dieta umo¿liwi³a utrzymanie

nale¿nej masy cia³a chorego: 25-30 kcal/kg mc./dobê,  jednak w przypadku

chorych zmagaj¹cych siê z niedo¿ywieniem, zapotrzebowanie energetyczne

nale¿y zwiêkszyæ i zaplanowaæ poda¿ energii na poziomie 35-40 kcal/kg

mc./dobê,
� iloœæ bia³ka u pacjentów bez cech niedo¿ywienia nale¿y planowaæ w granicach

1,0-1,2g/kg mc./dobê, chorzy niedo¿ywienia powinni mieæ zwiêkszon¹ jego

iloœæ do 1,5 g/kg mc./dobê, powinno byæ to bia³ko jak najwy¿szej jakoœci, zaleca

siê spo¿ywaæ ryby oraz produkty mleczna, a ograniczyæ poda¿ bia³ka pocho-

dz¹cego z czerwonych gatunków miês, ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ metioniny

oraz aminokwasów aromatycznych,
� zapotrzebowanie na t³uszcze nale¿y rozpatrywaæ zawsze bardzo indywidual-

nie, je¿eli s¹ one dobrze tolerowane przez chorego,  zaleca siê co najmniej

1g/kg mc./dobê, przy czym nale¿y pamiêtaæ, aby by³y to g³ównie t³uszcze ³a-

twostrawne,
� ze wzglêdu na uszkodzenie komórek w¹troby u pacjentów bardzo czêsto docho-

dzi do zaburzeñ metabolicznych wêglowodanów (podwy¿szone poziomy glikemii)

, dlatego ich spo¿ycie powinno plasowaæ w granicach 200-300g/ dobê,
� konsultowaæ z lekarzem prowadz¹cym suplementacjê witamin (A, K, C oraz

witamin z grupy B) i soli mineralnych (Na, Ca, Zn, Se) , gdy¿ bardzo czêsto docho-

dzi do upoœledzenia ich wch³aniania oraz magazynowania, jednak nie wolno wpro-

wadzaæ ich do diety bez wczeœniejszej konsultacji z lekarzem b¹dŸ dietetykiem,

w przypadku niedoborów nale¿y pamiêtaæ, ¿e w pierwszej kolejnoœci nale¿y

uzupe³niæ je zbilansowan¹ diet¹, 
� ograniczyæ spo¿ycie produktów bogatoresztkowych oraz ca³kowicie wyklu-

czyæ pokarmy wzdymaj¹ce, ostre przyprawy, alkohol oraz naturaln¹ kawê

i mocn¹ herbatê.

Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad Rakiem (IARC) uzna³a alkohol za karcynogen klasy I
dla raka w¹troby.

kubacha
Notatka
przecinek

kubacha
Notatka
zróbmy z tego kolejny pkt. do tabeli: -ograniczyć alkohol. Międzynarodowa Agencja..... (wpisz całość)
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puszczalnych w wodzie, które po

wcześniejszej konsultacji z lekażem

powinny być suplementowane.  Każ-

da dieta uboga w białko, stosowana

przez dłuższy okres czasu prowadzi

do rozwoju niedożywienia, dlatego

wraz z poprawą funkcjonowania wą-

troby należy stopniowa zwiększać

ilość tego składnika w diecie. Dietę

pacjenta wyniszczonego chorobą no-

wotworową (po wcześniejszej kon-

sultacji z lekarzem) można uzupełnić

środkami medycznymi specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, które

charakteryzują się dogodną, płynną

konsystencją, różnorodnością sma-

ków oraz wysokimi walorami odżyw-

czymi. W bardzo ciężkich stanach

niewydolności wątroby, w stanach

przedśpiączkwych wskazane jest ży-

wienie dojelitowe. 

BĄDŹ POD OPIEKĄ 
LEKARZA

Należy jednak pamiętać, że po-

wyższe zalecenia można, a nawet

trzeba modyfikować odpowiednio

i indywidualnie do stanu zdrowia pa-

cjenta. Każdy organizm jest inny

i wykazuje inną tolerancje na po-

szczególne składniki odżywcze oraz

różnorodne schematy leczenia syste-

mowego. Okres leczenia onkologicz-

nego jest czasem bardzo stresogen-

nym nie tylko dla chorego, ale i dla

jego rodziny. Bardzo często, to wła-

śnie najbliżsi starają się wspierać

chorego w walce z chorobą, pomaga-

ją w codziennym przygotowywaniu

posiłków i niekiedy wymuszają na

chorym ich spożycie - jest to jednak

błędne postępowanie, gdyż chory

traktuje posiłek jak coś przymusowe-

go, a nie jak lekarstwo.  Jeżeli w tym

czasie osoba chora ma mniejszy ape-

tyt, nie toleruje dotychczas lubia-

nych potraw, należy bardzo spokoj-

nie modyfikować zwyczaje żywienio-

we, tak aby zapewnić choremu kom-

fort psychiczny oraz żywieniowy

podczas leczenia onkologicznego. 

Leczenie żywieniowe pacjentów

z chorobami nowotworowymi jest

bardzo ciężką formą terapii i wyma-

ga wiedzy z wielu dziedzin medycy-

ny.  Bardzo często pierwotnie zapla-

nowany schemat żywienia trzeba

niejednokrotnie modyfikować, w za-

leżności od aktualnego schematu le-

czenia choroby podstawowej. �

REKLAMA 1/2

Chory musi 
traktowaæ
¿ywienie jako
integraln¹ 
czêœæ leczenia


