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Introduction. The morbidity of prostate cancer is growing and 
becoming an increasingly serious medical and economical problem of the 
contemporary societies.

Aim. The assessment of men’s knowledge on risk factors, with particular 
focus on food products predisposing to prostate cancer.

Material & Method. The research was carried out from 10th February to 
30th April of 2014, with the participation of 150 men from the Lublin 
voivodeship. The study applied the method of a diagnostic survey.

Results. As prostate risk factors the study participants indicated: age 
(91.3%), genetic predisposition (82.7%), tobacco smoking (80.0%), 
occupational exposure to chemical substances (72.7%), alcohol drinking 
(68.7%), prostate imflammation (64.0%). As chemical substances that 
mainly led to the cancer growth the participants indicated cadmium 
(94.0%), pesticides (90.0%) and more seldom aromatic amines (58.7%). 
The food products causing the prostate cancer selected most frequently 
by the respondents were: products rich in animal fats (68.0%), processed 
meat (64.7%), preserves (64.0%). The respondents also listed food products 
protecting prostate: fish (92.7%), cross vegetables (82.0%), tomatoes and 
tomato preserves (75.3%). The men also indicated preventive measures 
helping in avoiding prostate cancer: non-smoking (89.3%), limiting 
alcohol drinking (82.7%), being physically active (80.7%), limiting fat 
intake (77.3%).

Conclusion. The respondents demonstrated medium level of knowledge 
on risk factors of prostate cancer. The factors that led to prostate cancer 
according to the respondents were: age, genetic predisposition, smoking 
and exposure to cadmium and pesticides.
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Wprowadzenie. Zachorowalność na raka prostaty stopniowo wzrasta 
i staje się coraz poważniejszym problemem medycznym oraz ekonomicznym 
współczesnych społeczności.

Cel. Ocena wiedzy mężczyzn na temat czynników ryzyka, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów żywieniowych predysponujących do wystąpienia 
raka gruczołu krokowego.

Materiały i metody. Badania przeprowadzono w dniach od 10 lutego 
do 30 kwietnia 2014 r. Objęto nimi 150 mężczyzn zamieszkałych w woj. 
lubelskim. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego.

Wyniki. Do czynników ryzyka raka prostaty ankietowani zaliczyli: wiek 
(91,3%), obciążenie genetyczne (82,7%) palenie papierosów (80,0%), 
narażenie zawodowe na substancje chemiczne (72,7%), picie alkoholu 
(68,7%) i stany zapalne stercza (64,0%). Z substancji chemicznych, które 
predysponują do rozwoju tego nowotworu wskazywali głównie na kadm 
(94,0%) i pestycydy (90,0%); rzadziej na aminy aromatyczne (58,7%). 
Respondenci z produktów spożywczych, które zwiększają ryzyko wystąpienia 
raka prostaty, najczęściej wybierali: artykuły bogate w tłuszcze zwierzęce 
(68,0%), przetworzone mięso (64,7%) oraz produkty konserwowane 
(64,0%). Z produktów żywnościowych, mających ochronne działanie na 
gruczoł krokowy, wymieniali: ryby (92,7%), warzywa krzyżowe (82,0%), 
pomidory i przetwory pomidorowe (75,3%). Mężczyźni do zachowań 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko raka prostaty zaliczyli: niepalenie 
papierosów (89,3%), ograniczenie spożywania alkoholu (82,7%), 
prowadzenie aktywności fizycznej (80,7%), ograniczenie spożywania 
tłuszczów (77,3%).

Wnioski. Ankietowani prezentują średni poziom wiedzy dotyczący 
czynników ryzyka raka gruczołu krokowego. Czynnikami predysponującymi 
najczęściej do wystąpienia raka gruczołu krokowego według ankietowanych 
mężczyzn były: wiek, obciążenie genetyczne, palenie papierosów oraz 
narażenie na kadm i pestycydy.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, rak prostaty, wiedza, mężczyźni
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prawie 2-krotnie przewyższa liczbę zgonów. W 2010 r. 
na raka prostaty w Polsce zmarło 3,9 tys. mężczyzn, 
a w 2012 r. – 4,2 tys. [11]. Z przedstawionych danych 
wynika, że liczba zgonów z powodu tego nowotworu 
stale wzrasta.
 Wykrywalność raka prostaty w ostatnim dwu-
dziestoleciu zwiększa się dynamicznie, głównie dzięki 
upowszechnieniu oznaczania stężenia swoistego an-
tygenu sterczowego (prostate-specific antygen – PSA) 
w  surowicy (umożliwia to wykrywanie raków bez-
objawowych). Roczne tempo wzrostu zapadalności 
w  Polsce wynosi ponad 2,5% (wzrost umieralności 
jest jednak mniejszy) [6].
 Rak prostaty jest chorobą przewlekłą i wpływa na 
różne aspekty życia człowieka, prowadząc ostatecznie 
do obniżenia jego jakości i funkcjonowania. Istotne 
znaczenie w ograniczeniu rozwoju tego nowotworu 
odgrywają działania profilaktyczne, mające na celu 
wczesne wykrycie i eliminację czynników ryzyka, 
wpływających na pojawienie się raka stercza [12-14].

Cel

 Ocena wiedzy mężczyzn na temat czynników 
ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem produktów 
żywieniowych predysponujących do wystąpienia raka 
gruczołu krokowego.

Materiały i metody

 Badania przeprowadzono w dniach od 10 lutego 
do 30 kwietnia 2014 r. Objęto nimi mężczyzn zamiesz-
kałych w woj. lubelskim. Do zebrania materiału użyto 
autorskiego kwestionariusza ankiety, wykorzystując 
metodę sondażu diagnostycznego. W badaniach za-
stosowano metodę doboru nielosowego z selekcją jed-
nostek typowych. Udział mężczyzn w badaniach był 
dobrowolny i anonimowy. Uczestników rekrutowano 
w ich środowiskach pracy. Wstępnym założeniem 
autorów było przebadanie 200 mężczyzn, jednak 
prawidłowo wypełnionych ankiet otrzymano 150. 
Początkowo kwestionariusze skierowano do badanych, 
którzy byli zatrudnieni na stanowiskach o zwiększo-
nym zawodowym narażeniu na czynniki chemiczne, 
tj. rolnicy, lakiernicy i mechanicy samochodowi. 
Zwrotność ankiet w tej grupie była jednak niska 
(27,3%). Aby uzyskać więcej materiału badawczego, 
sondaż rozszerzono na inne profesje nie związane 
bezpośrednio z narażeniem na chemiczne zawodowe 
czynniki ryzyka. Do tej grupy włączono: nauczycieli, 
kierowców, urzędników, żołnierzy, policjantów, przed-
siębiorców, ochroniarzy, elektryków i  pracowników 
służby zdrowia. W rozszerzonej grupie uzyskano 
zwrotność ankiet na poziomie 72,7%.
 Kwestionariusz ankiety zawierał pytania, których 
celem było poznanie, które ze wskazanych czynników 

Wprowadzenie 

 Nowotwór gruczołu krokowego stanowi poważny 
problem zdrowotny, dotyczący całej męskiej populacji 
na świecie. Jest drugim, po raku jelita grubego, co do 
częstości występowania nowotworem u mężczyzn 
[1, 2]. Zachorowalność na raka prostaty stopniowo 
wzrasta i staje się coraz poważniejszym problemem 
medycznym oraz ekonomicznym całego świata. 
 Dane światowe z 2012 r., na temat zachorowal-
ności na ten typ nowotworu pokazują, że 1,1 mln 
mężczyzn cierpi na raka prostaty, co stanowi 15% no-
wotworów diagnozowanych u mężczyzn, z prawie 70% 
przypadków (759 tys.) występujących w krajach lepiej 
rozwiniętych. Częstość występowania raka prostaty 
jest najwyższa w Australii, Nowej Zelandii i Ameryce 
Północnej (111,6 i 97,2/100 tys.) oraz najniższa 
w populacjach azjatyckich w południowo-wschodniej 
i centralnej Azji (10,5 i 4,5/100 tys.) [3].
 W 2012 r. 60% z szacowanych nowych zacho-
rowań na raka prostaty i 41% zgonów miało miej-
sce w  Europie i Ameryce Północnej. Śmiertelność 
z  powodu raka prostaty jest najwyższa w krajach 
zamieszkiwanych przez populację czarną, głównie 
na Karaibach oraz w części Afryki Subsaharyjskiej. 
W Europie wysoka śmiertelność występuje w krajach 
nordyckich [4].
 Spośród krajów Europejskich, największy wskaź-
nik zachorowalności na raka stercza, odnotowuje się 
w Irlandii, Francji, Norwegii i Szwecji (114-126/100 
tys.), a najniższy na Ukrainie w Grecji i Rumunii 
(17-20/100 tys.) [5].
 W Polsce rak gruczołu krokowego zajmuje drugie 
miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory 
wśród mężczyzn i ustępuje pod względem częstości 
występowania jedynie rakowi płuca [6]. Liczba za-
chorowań na raka gruczołu krokowego stale wzrasta; 
obecnie rozpoznawanych jest ok. 10,9 tys. przypadków 
tego nowotworu w ciągu roku [7].
 Według prognoz Zakładu Epidemiologii Centrum 
Onkologii – Instytutu w Warszawie, w 2020 r. liczba 
diagnozowanych nowotworów stercza może ulec po-
dwojeniu. Zachorowalność wzrasta niebezpiecznie 
szybko – ok. 9% rocznie. Raka prostaty najczęściej 
rozpoznaje się u mężczyzn w siódmej i ósmej deka-
dzie życia. Ryzyko zachorowania wzrasta jednak już 
w szóstej dekadzie życia i osiąga maksimum po 75 r.ż. 
[8]. W 2008 r. współczynnik zachorowalności na raka 
prostaty (C61) dla Polski wynosił 29,9, w 2010 r. – 
32,3, w 2011 r. – 35,1, a 2012 r. – 36,1 na 100 tys. [9]. 
Najwyższą wartość współczynnika zachorowalności 
odnotowano w 2012 r. w woj. pomorskim (54,4/100 
tys.), a najniższą w woj. łódzkim (22,2/100 tys.); 
w  woj. lubelskim 37,9/100 tys.) [10]. Liczba dia-
gnozowanych nowotworów złośliwych raka stercza, 
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ryzyka raka prostaty są znane mężczyznom. Pytania 
obejmowały czynniki osobnicze, związane ze stylem 
życia, dietetyczne i chemiczne. W ocenie wyników za 
każdą poprawną odpowiedź ankietowani otrzymywali 
1 pkt. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 
stanowiła podstawę do uzyskania 0 pkt. Wysoki po-
ziom wiedzy, uzyskiwali respondenci, którzy otrzymali 
od 70 do 100% z maksymalnej liczy punktów popraw-
nych odpowiedzi, średni poziom 40 do 69%, natomiast 
niski poziom, jeśli uzyskali poniżej 40% odpowiedzi.
 Analizę aktualnej sytuacji epidemiologicznej na 
świecie i w Polsce, oparto na standaryzowanych na 
wiek współczynnikach zachorowalności, a jako stan-
dard przyjęto standardową populację świata.
 Wartości analizowanych parametrów niemierzal-
nych przedstawiono za pomocą liczb bezwzględnych 
i wskaźnika struktury, zaś mierzalnych za pomocą 
średniej i odchylenia standardowego. Do zbadania 
istnienia zależności między badanymi cechami użyto 
testu niezależności Chi2. Przyjęto poziom istotności 
p=0,05, wskazujący na istnienie istotnych statystycz-
nie różnic bądź zależności. Jako zmienne niezależne 
przyjęto: wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Charakterystyka grupy badanej

 Średnia wieku badanych mężczyzn wynosiła 
57,2±12 lat. Ankietowanych podzielono na trzy gru-
py wiekowe. Respondenci w wieku do 54 lat i 55-64 
lata stanowili po 36,0% badanych. Ankietowanych 
w wieku 65 lat i powyżej było 28,0%. Ponad połowa 
mężczyzn (52,7%) pochodziła z miast większych niż 
100 tys. mieszkańców; pozostali zamieszkiwali miasta 
od 50 do 100 tys. mieszkańców (10,7%) i od 20 do 50 
tys. (9,3%) badanych. Z terenów wiejskich pochodziło 
17,3% ankietowanych. Pod względem wykształcenia 
najliczniejszą grupę (40,0%) stanowili mężczyźni 
z wykształceniem średnim; co czwarty (25,3%) miał 
wykształcenie zawodowe, 18,0% wyższe, a 12,0% 
podstawowe. Połowę badanych (52,7%) stanowiły 
osoby pracujące; na emeryturze było 28,0%, na rencie 
16,7%, i 2,8% bezrobotnych.

Wyniki

 Z badań wynika, że prawie wszyscy ankietowani 
mężczyźni za główne czynniki ryzyka raka prostaty 
uważali: kadm (94,0%), wiek (91,3%) oraz pestycy-
dy (90%). Nieco rzadziej do takich czynników były 
zaliczane: obciążenie genetyczne (82,7%), palenie 
papierosów (80,0%), narażenie zawodowe na sub-
stancje chemiczne (72,7%), picie alkoholu (68,7%) 
czy stany zapalne stercza (64,0%). Średnio co drugi 
z badanych wskazywał na takie czynniki, jak: aminy 
aromatyczne (58,7%), PCB (polichlorowane bifenyle) 
– 58,0%, otyłość (58,0%), niewłaściwą dietę (56,0%); 
oleje mineralne (54,0%), niewłaściwą higienę osobistą 

(46,7%). Najrzadziej ankietowani wskazywali na: 
choroby przenoszone drogą płciową (42,7%), nad-
używanie leków przeciwbólowych (40,0%) i wysoki 
poziom androgenów (35,3%).
 Analiza statystyczna z uwzględnieniem wybra-
nych zmiennych, wykazała istotność w odniesieniu 
do 4 spośród 17 analizowanych czynników ryzyka 
raka prostaty. Respondenci z wyższym wykształceniem 
istotnie częściej wskazywali na narażenie zawodowe 
(88,2%; p=0,033) i przebyte stany zapalne stercza 
(85,3%; p=0,007), a mężczyźni z najstarszej grupy 
wiekowej (65+) wskazywali na spożywanie alkoholu 
(85,7%; p=0,003). Ankietowani niezależnie od 
miejsca zamieszkania i wykształcenia, z chemicznych 
czynników ryzyka, najczęściej wymieniali kadm 
(>90%) i pestycydy (>80%). Respondenci zamiesz-
kujący miasta powyżej 100 tys. mieszkańców istotnie 
częściej wybierali aminy aromatyczne (p=0,038).
 W ogólnej ocenie wiedzy na temat czynników ry-
zyka raka prostaty średni poziom wiedzy prezentowało 
42,7% badanych, wysoki 37,3%, a niski 20,0%. 
 Mężczyźni do produktów żywieniowych zwięk-
szających ryzyko raka prostaty w większości zaliczali 
pokarmy bogate w tłuszcze zwierzęce (68,0%), prze-
tworzone mięso (64,7%) i produkty konserwowane 
(64,0%). Co czwarty ankietowany (26,7%) wskazał 
na czerwone mięso. Mały odsetek (16,7%) responden-
tów wybrał produkty bogate w wapń, a niewielki pro-
cent (9,3%) mleko krowie i nabiał. Nieprawidłowo do 
produktów mogących zwiększać ryzyko raka prostaty 
badani kwalifikowali pokarmy z wysoką zawartością 
cukru (60,0%) oraz kawę (36,7%). Analiza staty-
styczna wykazała, że mężczyźni z wykształceniem 
podstawowym i zawodowym do produktów zwięk-
szających ryzyko wystąpienia raka prostaty, istotnie 
częściej zaliczali pokarmy bogate w wapń (p=0,001) 
oraz przetworzone mięso (p=0,017). Natomiast an-
kietowani z wyższym wykształceniem istotnie częściej 
wskazywali na produkty konserwowane (p=0,036). 
Nie stwierdzono istotnej zależności z miejscem za-
mieszkania i wiekiem badanych.
 Prawie wszyscy respondenci do produktów ży-
wieniowych zmniejszających ryzyko raka prostaty 
zaliczyli ryby (92,7%) oraz w zdecydowanej większo-
ści warzywa krzyżowe (brokuły, kalafior, brukselka) – 
82,0%, grejpfruty, morele, arbuzy (79,3%), pomidory 
i przetwory pomidorowe (75,3%), pokarmy zawiera-
jące wit. E i D (72,7%). Rzadziej wybierali zieloną 
herbatę (68,0%) oraz soję i jej przetwory (59,3%). 
Nieprawidłowo kwalifikowali do czynników działa-
jących ochronnie na gruczoł krokowy konserwowane 
warzywa i owoce (20,0%), produkty mleczne (68,7%) 
i bezglutenowe (45,3%). 
 Respondenci pochodzący z miast powyżej 100 
tys. mieszkańców, istotnie częściej i w większych 
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odsetkach, wybierali produkty zawierające wit. E 
i  D (p=0,0005), pomidory i przetwory pomidoro-
we (p=0,04) oraz warzywa krzyżowe (p=0,0003). 
Mężczyźni po 65 r.ż. istotnie częściej wskazywali 
na produkty zawierające wit. E i D (p=0,026). Nie 
stwierdzono istotnej zależności z wykształceniem.
 Wiedza ankietowanych na temat wpływu pro-
duktów żywieniowych zwiększających i zmniejsza-
jących ryzyko wystąpienia raka gruczołu krokowego 
była na poziomie średnim u co drugiego badanego 
(49,3%); wysoki poziom wiedzy prezentował tylko co 
piąty ankietowany (20,0%), natomiast niski co trzeci 
(30,7%). 
 Mężczyźni do zachowań profilaktycznych zmniej-
szających ryzyko wystąpienia raka prostaty w zdecy-
dowanej większości zaliczyli: niepalenie papierosów 
(89,3%), ograniczenie spożywania alkoholu (82,7%), 
prowadzenie aktywności fizycznej (80,7%), ograni-
czenie spożywania tłuszczów zwierzęcych (77,3%). 
Analiza statystyczna wykazała istotność między wybo-
rem ograniczenia spożywania alkoholu a wiekiem. Dla 
mężczyzn z najmłodszej grupy wiekowej (do 54 lat), 
najważniejsze było prowadzenie aktywności fizycznej 
(86,0%). Respondenci w przedziale wieku 55-64 lata, 
częściej wybierali niepalenie papierosów oraz ograni-
czenie picia alkoholu (po 90,7%; p=0,01). Mężczyźni 
po 65 r.ż. w wyższym odsetku (85,7%) wskazywali na 
ograniczenie spożywania tłuszczów zwierzęcych.
 Wiedzę na temat nowotworów stercza responden-
ci czerpali głównie z radia i telewizji (61,3%), prasy 
i ulotek (64,0%), od rodziny i znajomych (50,0%) 
oraz od pracowników służby zdrowia (42,0%).

Dyskusja

 Według przeglądu literatury, do głównych zi-
dentyfikowanych czynników ryzyka raka gruczołu 
krokowego należy: wiek [15, 16], obciążenie gene-
tyczne [17, 18], wywiad rodzinny [19] oraz rasa [20]. 
Podkreśla się także wpływ diety [21], zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego [22], czynników hormonal-
nych [23], negatywne działanie infekcji i stanów za-
palnych stercza [24, 25]. Należy zauważyć, że Polskie 
Towarzystwo Onkologii Klinicznej do najważniejszych 
czynników ryzyka raka gruczołu krokowego, zalicza 
wiek (zwykle rak występuje u mężczyzn po 65 r.ż.) 
oraz uwarunkowania genetyczne (kilkukrotnie więk-
sze ryzyko zachorowania dotyczy osób, których krewni 
I stopnia chorowali lub chorują na raka prostaty). 
Dziedziczny rak gruczołu krokowego dotyczy ok. 
9% zachorowań i jest rozpoznawany, jeśli nowotwór 
występuje u przynajmniej 3 krewnych pierwszej linii 
lub u przynajmniej 2 w wieku poniżej 55 lat [6].
 Badania nad czynnikami chemicznymi potwier-
dziły związek narażenia na pestycydy z ryzykiem 

pojawienia się tego nowotworu [26, 27]. Metaanaliza 
18 badań epidemiologicznych robotników zatrudnio-
nych przy produkcji pestycydów wykazała 28% wzrost 
ryzyka raka prostaty w tej grupie zawodowej [28]. 
Potwierdzono również związek wpływu ekspozycji ka-
dmu na wzrost tego ryzyka. Badania przeprowadzone 
we Włoszech pokazały, że u mężczyzn, którzy mieli 
wysoką koncentrację kadmu, określoną na podstawie 
badania paznokci stóp, ryzyko wystąpienia raka ster-
cza było prawie 5-krotnie wyższe, niż u mężczyzn 
o niskiej koncentracji kadmu w paznokciach [29]. Wy-
kazano również związek między narażeniem na oleje 
mineralne, a wzrostem ryzyka raka prostaty o 12% na 
każde 10 mg/m3/rok skumulowanej dawki ekspozycji 
u robotników przemysłu samochodowego [30].
 Doniesienia na temat czynników związanych 
ze stylem życia, predysponujących do wystąpienia 
raka prostaty oraz wpływem witamin działających 
ochronnie na gruczoł krokowy są niejednoznaczne. 
Według niektórych autorów, niska aktywność fizyczna 
[31], palenie papierosów [32], spożywanie alkoholu 
[33-35], mogą wpływać na zwiększone ryzyko raka 
prostaty. Inni badacze twierdzą jednak, że nie wyka-
zano bezpośredniego związku tych czynników z wy-
stąpieniem raka stercza [4]. Warto również dodać, że 
nie można jednoznacznie określić związku pomiędzy 
nadwagą i otyłością, a ryzykiem zachorowania na raka 
gruczołu krokowego. Istnieje jednak zależność pomię-
dzy nadmierną masą ciała, a przebiegiem choroby 
oraz umieralnością z powodu raka gruczołu kroko-
wego. U mężczyzn ze wskaźnikiem BMI powyżej 30, 
choroba przebiega w bardziej agresywnej formie, niż 
u mężczyzn, których masa ciała mieści się w granicach 
normy. Badania dowodzą, że wśród osób z wysokim 
współczynnikiem BMI występuje większy wskaźnik 
umieralności z powodu nowotworów stercza [36].
 Wyniki prospektywnego randomizowanego ba-
dania SELECT (The Slenium and Vitamin E Cancer 
Prevention Trial) przeprowadzonego na próbie 32,4 
tys. zdrowych mężczyzn w wieku powyżej 50 r.ż. nie 
wykazały zmniejszonego występowania raka prostaty 
po podaniu wit. E [37]. Spożycie wit. D nie wydaje się 
być także związane z ryzykiem raka prostaty [4].
 W literaturze znajdujemy również doniesienia na 
temat wpływu diety na ryzyko raka prostaty. Badania 
prowadzące do jednoznacznego stwierdzenia, które 
z produktów żywieniowych zwiększają lub zmniejszają 
ryzyko raka stercza są szczególnie trudne do oceny, bo 
często nie zawierają informacji, w jaki sposób okre-
ślone produkty zostały wyhodowane i przetworzone 
do spożycia. W badaniu epidemiologicznym Health 
Professionals Follow-up Study (HPFS) udowodniono, 
że regularne spożywanie od 2 do 4 porcji surowych 
pomidorów tygodniowo (ze względu na obecność 
likopenu), daje szanse o 26% obniżenia ryzyka 
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zachorowania na nowotwór prostaty. Natomiast do-
starczanie z dietą przetworzonych pomidorów pod 
postacią sosu zmniejsza to ryzyko nawet o 35% [38]. 
Według badań Word Cancer Report 2014, do czyn-
ników dietetycznych mogących obniżać ryzyko raka 
prostaty należą pomidory, soja, ryby morskie oraz 
warzywa krzyżowe (brokuły, kalafior i brukselka) [4]. 
Ochronne działanie tych produktów potwierdzają inni 
autorzy, wskazując także na owoce (grejpfruty, morele 
i arbuzy) [39-41]. W przeglądzie literatury Khan 
i wsp. sugerują, że zielona herbata (jej główny składnik 
galokatechina – EGC) może także działać ochronnie 
przeciwko nowotworowi gruczołu krokowego [42]. 
Wśród czynników dietetycznych, które mogą wpły-
wać na zwiększenie ryzyka raka prostaty wymienia się 
żywność, w której występuje wapń w sposób naturalny 
oraz produkty wzbogacone wapniem, mleko krowie 
i produkty mleczne, produkty zawierające nasycone 
kwasy tłuszczowe, czerwone mięso oraz przetworzone 
mięso (wędzone, suszone, z grilla lub konserwowane) 
[43-44].
 Do działań profilaktycznych zmniejszających 
ryzyko rozwoju raka prostaty respondenci zaliczyli: 
ograniczenie spożywania tłuszczów zwierzęcych, nie-
palenie papierosów, ograniczenie spożywania alkoholu 
i aktywność fizyczną. Na te same działania wskazała 
Kamińska i wsp. w przeprowadzonym badaniu popu-
lacyjnym na grupie 1201 mężczyzn [5].
 Ze względu na dużą zachorowalność i umieralność 
z powodu raka prostaty działaniami profilaktycznymi 
należałoby objąć nie tylko mężczyzn ale również ich 

rodziny. Ważnym aspektem jest także prowadzenie 
edukacji nt. zawodowych czynników ryzyka, które 
mogą przyczyniać się do powstania raka prostaty i in-
nych nowotworów uro-onkologicznych. W działania 
prewencyjne w szerszym zakresie powinno włączyć się 
lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
i medycyny pracy.

Wnioski
1. Wiedza mężczyzn na temat czynników ryzyka 

raka prostaty jest niewystarczająca – wymaga 
uporządkowania i uzupełnienia. Respondenci pra-
widłowo identyfikowali główne czynniki ryzyka 
raka prostaty (wiek, czynniki genetyczne, kadm 
i pestycydy). Duże braki ankietowani mieli nt. 
czynników dietetycznych, które mogą zwiększać 
ryzyko raka prostaty i często wchodzą w skład 
codziennej diety (mleko krowie i nabiał, czerwone 
mięso i przetworzone mięso (wędzone, suszone, 
grillowane).

2. Należy wprowadzić edukację na temat zawodo-
wych czynników ryzyka, które mogą przyczyniać 
się do powstania raka prostaty i innych nowotwo-
rów uro-onkologicznych.

3. Ze uwagi na dużą zachorowalność i umieralność 
z powodu raka prostaty działaniami profilaktycz-
nymi należałoby objąć nie tylko mężczyzn, ale 
również ich rodziny. W działania prewencyjne 
w szerszym zakresie powinno włączyć się lekarzy 
i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
i medycyny pracy.
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