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leczonych z powodu nowotworu piersi
Nutritional status, eating habits and preferences in women undergoing breast cancer treatment
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Introduction. A large body of evidence indicates that about one fourth of 
breast cancer cases are connected with an unhealthy diet, and pro-health 
lifestyle can result in even 50% of reduction of breast cancer risk. It seems 
that popularizing a pro-health diet and disseminating information on 
cancer prevention might be important ways contributing to lowering risk 
of different types of cancers.

Aim. To assess nutritional status, eating habits and preferences of women 
undergoing breast cancer treatment.

Material & method. 26 women after mastectomy, aged >50 years, 
members of the Poznan Amazon Association, were enrolled into the study. 
Dietary views, eating habits, as well as lifestyle and socioeconomic status 
were assessed using the KomPAN questionnaire. Nutritional status was 
evaluated. Based on the BMI and waist circumference, the participants 
with normal and above normal body proportions were identified.

Results. The women after mastectomy were characterized as most 
overweight or obese, by fat tissue deposited in the abdominal area, 
and declared low physical activity. The diets of the studied women were 
characterized by a low intensity of unhealthy features, but simultaneously 
were low in protective food components.

Conclusion. The research results confirm that also in the case of women 
with breast cancer after the end of the treatment phase, there should be 
activities aimed at promoting the benefits of health-promoting behaviors.
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Wprowadzenie. Wyniki badań naukowych wskazują, że 1/4 zachorowań 
na raka piersi wiąże się z niewłaściwą dietą, a prozdrowotny styl życia może 
przyczynić się do obniżenia ryzyka wystąpienia choroby nawet o 50%. 
Wydaje się zatem, że propagowanie prozdrowotnej diety i upowszechnianie 
informacji dotyczących prewencji nowotworów może w istotny sposób 
przyczynić się do obniżenia ryzyka ich występowania.

Cel. Ocena stanu odżywienia oraz nawyków i preferencji żywieniowych 
kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi.

Materiały i metody. Badaniami objęto 26 kobiet po mastektomii w wieku 
powyżej 50 lat, zrzeszonych w poznańskim Towarzystwie Amazonki. 
Zgodnie z regułami kwestionariusza KomPAN dokonano oceny poglądów 
i zwyczajów żywieniowych badanych kobiet, scharakteryzowano ich styl 
życia, status społeczno-ekonomiczny oraz stan odżywienia. Na podstawie 
wskaźnika BMI i obwodu talii wyłoniono osoby o prawidłowych proporcjach 
ciała i klasyfikujące się powyżej normy.

Wyniki. Kobiety po mastektomii cechowały się w większości nadwagą bądź 
otyłością, nagromadzeniem tłuszczu w okolicy brzusznej oraz preferowały 
niewielki udział w aktywności fizycznej. Badane kobiety stosowały dietę 
o małym natężeniu cech niezdrowych, lecz słabo zaznaczonym wpływie 
protekcyjnych cech odżywiania.

Wnioski. Wyniki badań potwierdzają, że również w odniesieniu do 
kobiet po zakończonym etapie leczenia, z diagnozą raka piersi, winny być 
prowadzone działania zmierzające do promowania korzyści wynikających 
z podejmowania zachowań sprzyjających zdrowiu.

Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, stan odżywiania, nowotwór piersi, 
mastektomia
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Wprowadzenie

 W krajach rozwiniętych choroby nowotworo-
we stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, 
przyczynę wszystkich zgonów. U kobiet najczęściej 
występującym nowotworem jest rak piersi, którego 
ryzyko wystąpienia przed 75 r.ż. szacuje się na 25%, 
a ryzyko śmierci wśród kobiet, które zachorowały na 
15% (dane za 2012 r.) [1].

 Według danych opublikowanych na stronach Kra-
jowego Rejestru Nowotworów najwięcej zachorowań 
na raka piersi (80%) odnotowuje się po 50 r.ż., przy 
czym połowę zachorowań diagnozuje się między 50 
a 69 r.ż. [2].
 Wyniki badań naukowych wskazują, że wdrożenie 
procedur leczniczych sprawiło, że nowotwór piersi 
powoduje obecnie mniej zgonów nowotworowych 
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mineralne, zawierające związki o właściwościach 
antyoksydacyjnych [12]. Wyniki badań naukowych 
wskazują, że substancje przeciwutleniające (antyok-
sydanty) zmniejszają ryzyko rozwoju nowotworów, 
w tym raka piersi. Wśród nich wymienia się: wit. C, 
α-tokoferol (wit. E), β- karoten (wit. A), selen, liko-
pen i polifenole [13].
 Warzywa i owoce zawierają również biologicznie 
aktywne składniki żywności będące cennym narzę-
dziem chemioprewencji. W przypadku nowotworów 
piersi szczególną rolę przypisuje się fitoestrogenom 
(izoflawony, lignany, stilbeny, kumesterol). Wspólną 
cechą tych związków roślinnych jest ich podobieństwo 
do estrogenów pod względem struktury chemicznej, 
przy czym posiadają one słabą aktywność estroge-
nową. Wykazano, że mogą one powodować efekt 
antyestorgenowy w organizmie człowieka, co może 
mieć znaczenie w profilaktyce oraz leczeniu chorób 
hormonozależnych, w tym raka piersi [13].
 W wielu badaniach epidemiologicznych podkreśla 
się znaczenie diety o ujemnym bilansie energetycz-
nym dla osób otyłych, jako czynnika prewencyjnego 
w rozwoju nowotworów hormonozależnych [14]. Wy-
niki badań naukowych wskazują, że otyłość dodatnio 
koreluje z ryzykiem wystąpienia nowotworów piersi, 
szczególnie u kobiet w okresie postmenopauzalnym. 
Częstość występowania raka piersi jest ok. 1,5 razy 
większa u kobiet otyłych w porównaniu do kobiet 
z prawidłową masą ciała.
 Wydaje się zatem, że propagowanie prozdrowot-
nej diety i upowszechnianie informacji dotyczących 
prewencji nowotworów może w istotny sposób przy-
czynić się do obniżenia częstości ich występowania.

Cel

 Ocena stanu odżywienia oraz nawyków i pre-
ferencji żywieniowych kobiet leczonych z powodu 
nowotworu piersi.

Materiały i metody

 Badaniom poddano 26 kobiet leczonych z powodu 
nowotworu piersi, zrzeszonych w poznańskim Towa-
rzystwie Amazonki. Badane respondentki w większo-
ści pochodziły z Poznania, przeszły radykalne leczenie 
chirurgiczne lub chemioterapię, radioterapię, hor-
monoterapię. Dla większości badanych kobiet średni 
czas jaki upłynął od momentu zakończenia leczenia 
do chwili przeprowadzenia badania przekroczył 5 lat 
(54%). Większość stanowiły kobiety powyżej 50 r.ż. 
(56,39±9,80 lat).
 Stan odżywienia badanych kobiet określono na 
podstawie cech antropometrycznych: wysokości i masy 
ciała oraz obwodu pasa. Pomiary wykonano zgodnie 
z zasadami wykonywania badań  antropometrycznych: 

(w Polsce stanowi 13,9% i taki sam odsetek występuje 
w Wielkopolsce) niż rak płuc (w Polsce 15,9%, a Wiel-
kopolsce 15,2%) [2]. Ponadto naukowcy wskazują na 
wzrost wykrywalności choroby, dzięki nowoczesnej 
diagnostyce i kształtowaniu się nowych postaw proz-
drowotnych.
 Światowa Fundacja Badań nad Rakiem (World 
Cancer Research Fund – WCRF) podkreśla, że zacho-
rowalność na nowotwory złośliwe zwiększa się wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym [3]. Znaczną rolę w tym 
względzie przypisuje się czynnikom środowiskowym, 
w tym nieodpowiedniej diecie.
 W etiologii raka piersi kluczowe znaczenie przypi-
suje się ilości i jakości spożywanych tłuszczów. Liczne 
wyniki badań naukowych wskazują na dodatnią za-
leżność pomiędzy zwiększonym spożyciem tłuszczów 
ogółem a ryzykiem zachorowania na nowotwory piersi 
[4, 5]. Jednym z czynników zwiększających ryzyko 
rozwoju raka piersi jest podwyższone stężenie estro-
genów w surowicy krwi. Ograniczenie ilości tłuszczów 
w diecie i cholesterolu oraz zmniejszenie jej kalorycz-
ności wpływa korzystnie na obniżenie stężenia tych 
hormonów. Xia i wsp. [6] wskazują, że częściej na 
nowotwory piersi chorują kobiety, które spożywają 
znaczne ilości produktów bogatych w nasycone kwasy 
tłuszczowe (NKT) w porównaniu do kobiet, u których 
udział tłuszczu w diecie był najniższy. Z kolei wielo-
nienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) z rodziny 
n-6 i n-3 w profilaktyce raka piersi wykazują działanie 
przeciwstawne. Nadmierne spożycie WNKT n-6 wpły-
wa na obniżenie pozytywnego efektu biologicznego 
spowodowanego działaniem EPA (kwas eikozapen-
taenowy) i DHA (kwas dokozaheksaenowy), których 
źródłem w diecie są tłuszcze ryb morskich [7]. Zaleca 
się, aby stosunek kwasów tłuszczowych n-6 i  n-3 
w dziennej racji pokarmowej był na poziomie 5:1 [4].
 Udział białka w diecie kobiet leczonych z powodu 
nowotworu piersi powinien wynosić 15-20% całkowi-
tej wartości energetycznej [8]. Należy zwrócić uwagę, 
aby białko charakteryzowało się optymalnym składem 
aminokwasowym (tzw. białko pełnowartościowe). Jego 
źródłem powinny być przede wszystkim: odtłuszczone 
produkty mleczne i ich przetwory, chude mięso, drób 
i ryby [9].
 Wykazano związek pomiędzy konsumpcją pro-
duktów o wysokim indeksie glikemicznym (IG), 
a  zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka piersi 
[10]. Głównym źródłem węglowodanów powinny być 
produkty bogate w błonnik pokarmowy, takie jak: pie-
czywo pełnoziarniste, kasze czy musli. W przypadku 
kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi zaleca 
się konsumpcję włókna pokarmowego na poziomie 
35-40 g/dzień [11].
 Bilansując dietę, szczególną uwagę należy zwrócić 
na warzywa i owoce bogate w witaminy i składniki 
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pomiar masy ciała wykonano przy użyciu wagi lekar-
skiej z dokładnością do 0,1 kg; pomiar wysokości ciała 
wykonano antropometrem z dokładnością do 0,1 cm, 
obwód pasa mierzono z dokładnością do 0,1 cm. Dane 
te posłużyły do wyliczenia wielkości wskaźnika BMI 
(kg/m2) oraz wskaźnika WHtR (obwód talii/wyso-
kość ciała).
 Na podstawie norm ustalonych przez WHO ska-
tegoryzowano wielkość wskaźnika BMI [15]. Przyjęto 
4 kategorie: w pierwszej znalazły się kobiety, których 
wskaźnik BMI był mniejszy od 18,5 kg/m2 – niedowaga; 
w skład drugiej weszły respondentki o wskaźniku BMI 
18,5-24,9 kg/m2 – masa prawidłowa; do trzeciej grupy 
zaliczono badane ze wskaźnikiem 25,0-29,9 kg/m2 
– nadwaga i czwartą kategorię stanowiły kobiety z BMI 
powyżej 30 kg/m2 – otyłość.
 Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej określono na 
podstawie obwodu pasa i wielkości wskaźnika WHtR. 
Według aktualnego stanowiska International Diabets 
Federation (IDF) [16] otyłość centralna u Europejek 
definiowana jest jako obwód talii ≥80 cm. Ponadto 
przyjęto, że otyłość brzuszna występuje wówczas, 
gdy obwód talii przekracza połowę wysokości ciała, 
czyli wielkości przekraczają 0,5 jednostki [17]. Na 
podstawie powyższej tezy skategoryzowano wielkość 
wskaźnika WHtR badanych kobiet.
 W badaniach zastosowano Kwestionariusz Kom-
PAN służący do oceny zwyczajów żywieniowych, 
częstotliwości spożycia żywności osób dorosłych oraz 
pozwalający na zgromadzenie informacji na temat 
poglądów badanych, co do roli żywności i żywienia 
[18]. Kwestionariusz pozwolił na kompleksową ocenę 
jakości diety. W tym celu określono dwa wskaźniki: 
1. Indeks Prozdrowotnej Diety (pro-Healthy Diet 
Index-10 – pHDI-10) oszacowany na podstawie czę-
stotliwości spożycia 10 grup żywności o potencjalnie 
korzystnym wpływie na zdrowie; 2. Indeks Niezdrowej 
Diety (non-Healthy Diet Index-14 – nHDI-14) okre-
ślony na podstawie częstotliwości spożycia 14  grup 
żywności o potencjalnie niekorzystnym wpływie na 
zdrowie. Na podstawie zestawu 25 stwierdzeń na 
temat żywności i żywienia dokonano oceny poziomu 
wiedzy żywieniowej badanych kobiet. Odpowiedzi 
udzielane przez respondentki analizowano łącznie ze 
względu na zróżnicowany stopień trudności poszcze-
gólnych twierdzeń w ten sposób, że za każdą poprawną 
odpowiedź przydzielano 1 punkt. Wynik końcowy 
stanowiła suma uzyskanych punktów, która mieścić 
się mogła w przedziale 0-25 pkt.
 Kwestionariusz pozwolił również na ocenę stylu 
życia badanych kobiet oraz ich statusu społeczno-eko-
nomicznego. Styl życia określono na podstawie oceny 
zachowań dotyczących nawyków żywieniowych, spo-
sobu spędzania wolnego czasu, palenia papierosów, 
spożycia alkoholu oraz liczby godzin przeznaczonych 

na sen. Z kolei status społeczno-ekonomiczny opisano 
następującymi zmiennymi: poziomem wykształcenia, 
aktywnością zawodową, miejscem zamieszkania, 
samooceną własnej sytuacji finansowej i gospodar-
stwa domowego.
 W opracowaniu materiału wykorzystano podsta-
wowe metody statystyczne. Dla cech jakościowych 
scharakteryzowano otrzymane rezultaty poprzez 
przedstawienie liczebności procentowych, jakie uzy-
skano dla poszczególnych zmiennych. W odniesieniu 
do zmiennych ilościowych, takich jak cechy somatycz-
ne i wskaźniki, zastosowano podstawową statystykę 
opisową. Rozkłady badanych zmiennych ilościowych 
sprawdzono za pomocą testu Shapiro-Wilka. Test 
wykazał, że zmienne nie spełniały warunków nor-
malności rozkładu. Jako próg statystycznej istotności 
przyjęto wartość p=0,05. Celem sprawdzenia związ-
ku pomiędzy pHDI-10 a wielkością wskaźnika BMI 
i WHtR zastosowano korelację Pearsona oraz jedno-
czynnikową ANOVA. Wszystkie obliczenia wykonano 
z wykorzystaniem programu Statistica 10.0.

Wyniki

 W pierwszym etapie analizy wyników dokonano 
oceny statusu społeczno-ekonomicznego oraz stylu 
życia badanych kobiet. Zdecydowana większość 
respondentek charakteryzowała się wykształceniem 
wyższym (15 kobiet); 8 posiadało średnie i 3 wy-
kształcenie zawodowe. Były to w przewadze kobiety 
pracujące (16 kobiet), w większości mieszkające 
w Poznaniu (17 kobiet), oceniające własną sytuację 
finansową (18 kobiet) oraz posiadane gospodarstwo 
domowe (16 kobiet) w kategorii przeciętne/średnie. 
Po 4 kobiety oceniły własną sytuację finansową poniżej 
lub powyżej przeciętnej, a odpowiednio 3 i 7 posiadane 
gospodarstwo domowe poniżej średniej lub jako dobre.
 Z kolei analizując styl życia badanych kobiet 
zauważono, że tylko 5 kobiet preferowało znacz-
ną aktywność fizyczną w swoim wolnym czasie, 
a  9  umiarkowaną. Tym samym prawie połowa ba-
danych respondentek (12 kobiet) nie uczestniczyła 
w aktywnych formach wypoczynku, a ich aktywność 
fizyczną można było określić jako niską. Natomiast 
analizując rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród 
badanych kobiet odnotowano tylko jedną aktualnie 
palącą papierosy. Ponadto wykazano, że 15 na 16 
kobiet palących papierosy w przeszłości, w momencie 
zdiagnozowania u nich choroby nowotworowej, porzu-
ciło nałóg. Inaczej przedstawiają się wyniki dotyczące 
spożycia alkoholu. Zaledwie 2 ankietowane utrzy-
mywały abstynencje. Wśród pozostałych badanych 
16 preferowało wino i po 4 badane piwo i drinki.
 Następnie badane kobiety dokonały subiektywnej 
oceny własnej wiedzy żywieniowej. Większość respon-
dentek (20 kobiet) była zadowolona (w tym 2 bardzo) 
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ze swojego sposobu żywienia oraz 23 pozytywnie 
oceniły własną wiedzę żywieniową (w tym 11 bardzo 
dobrze). Odpowiedzi na tak postawione pytania skon-
frontowano, w dalszej części pracy, z  kompleksową 
oceną jakości diety dokonaną na podstawie dwóch 
wskaźników pHDI-10 i nHDI-14 oraz oceniając po-
ziom wiedzy żywieniowej respondentek na podstawie 
odpowiedzi udzielanych na 25 pytań.
 W tabeli I zaprezentowano częstotliwość spożycia 
żywności o potencjalnie korzystnym i niekorzystnym 
wpływie na zdrowie. Prawie wszystkie kobiety uczest-
niczące w badaniu konsumowały co najmniej raz 
w tygodniu pieczywo razowe, a jedynie 1/3 robiła to 
co najmniej raz dziennie. Większość badanych kobiet 
zadeklarowała zwyczajowe spożycie przynajmniej raz 
w tygodniu mleka, fermentowanych napojów mlecz-
nych, serów twarogowych czy potraw z białego mięsa. 
Znacznie mniej respondentek spożywało, co najmniej 
raz w tygodniu, kasze gruboziarniste, płatki owsiane, 
pełnoziarniste makarony oraz ryby – po te produkty 

sięgała połowa ankietowanych. Co więcej, co piąta 
badana kobieta preferowała konsumpcję, przynajmniej 
raz w tygodniu, potraw z warzyw strączkowych. Na-
tomiast wszystkie badane kobiety zwyczajowo, w każ-
dym tygodniu, spożywały warzywa i owoce, w tym 2/3 
co najmniej raz dziennie. Ponadto analiza zebranego 
materiału wykazała, że co druga badana kobieta przy-
najmniej raz dziennie preferowała spożycie pieczywa 
jasnego, a co trzecia słodyczy oraz stosowała masło do 
smarowania pieczywa. Ponad połowa kobiet leczonych 
z powodu nowotworu piersi, zwyczajowo raz w tygo-
dniu, uwzględniła w swojej racji pokarmowej ryż biały, 
makarony, drobne kasze, wędliny, kiełbasy, parówki, 
sery żółte, jak również mięso czerwone. Tylko jedna 
respondentka odpowiedziała, że w każdym dniu pre-
feruje dania smażone, a 2/3 badanych wykorzystywało 
tę formę przygotowania posiłku w każdym tygodniu. 
Co piąta kobieta deklarowała, że w każdym tygodniu 
spożywa zwyczajowo napoje alkoholowe. Żadna z ba-
danych kobiet nie spożywała żywności typu fast food, 

Tabela I. Liczba badanych spożywająca wskazane grupy żywności
Table I. Frequency of consumption of indicated groups of food – percentage characteristics

Pytanie
/Question

Częstotliwość spożycia żywności
/Frequency of food intake

Co najmniej raz dziennie
/At least once a day

Co najmniej raz w tygodniu
/At least once a week

Żywność o potencjalnie korzystnym wpływie na zdrowie /Food with potentially beneficial effect on health

23 pieczywo razowe /wholemeal bread 7 23

25 kasza gryczana, płatki owsiane, makaron pełnoziarnisty lub inne kasze gruboziarniste
/buckwheat, oatmeal, whole grain pasta or other coarse grains

2 19

31 mleko (w tym mleko smakowe, kakao, kawę na mleku) /milk (including flavored milk, 
cocoa, coffee with milk)

11 19

32 fermentowane napoje mleczne /fermented milk drinks 6 22

33 sery twarogowe /curd cheese 3 21

37 potrawy z tzw. mięsa białego /white meat dishes – 22

38 ryby /fish – 14

40 potrawy z nasion roślin strączkowych /legume seeds dishes – 5

42 owoce /fruit 16 26

43 warzywa /vegetables 18 26

Żywność o potencjalnie niekorzystnym wpływie na zdrowie /Food with potentially adverse impact on health

22 pieczywo jasne /white bread 13 21

24 ryż biały, makaron zwykły lub drobne kasze /white rice, plain pasta or fine-grained 
groats

– 17

26 żywność typu fast food /fast food – –

27 mięsne lub mączne potrawy smażone /meat or flour-based fried dishes 1 17

28 masło jako dodatek do pieczywa lub potraw, do smażenia, pieczenia itp. /butter as 
addition to bread or dishes, for frying, baking etc.

10 21

29 smalec /lard 1 2

34 sery żółte (w tym serki topione, sery pleśniowe) /cheese (including processed cheese, 
blue cheese)

2 18

35 wędliny, kiełbasy lub parówki /meats or sausages 4 18

36 potrawy z tzw. mięsa czerwonego /red meat dishes – 15

44 słodycze /sweets 10 22

46 konserwy mięsne /canned meat – –

51 słodzone napoje gazowane /sweetened fizzy drinks – –

52 napoje energetyzujące /energy drinks – –

54 napoje alkoholowe /alcoholic drinks – 6
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konserw mięsnych, napojów słodzonych i energetyzu-
jących w każdym zwyczajowym tygodniu.
 Następnie poszczególnym częstotliwością spo-
życia określonych grup żywności przypisano wartość 
punktową, co pozwoliło na sumaryczną ocenę jakości 
diety wyrażoną w skali 0-100 punktów – im większa 
wartość indeksu, tym większe natężenie cech ko-
rzystnych lub niekorzystnych dla zdrowia (1-33 pkt. 
– małe; 34-66 pkt. – umiarkowane i 67-100 – duże). 
Wszystkie badane kobiety charakteryzowały się dietą 
o małym natężeniu cech niezdrowych (1-33 pkt.), a co 
czwarta z nich również dietą o słabo zaznaczonym 
wpływie protekcyjnych cech odżywiania (34-66 pkt.); 
dieta pozostałych 20 respondentek charakteryzowała 
się również małym natężeniem cech korzystnych 
(1-33 pkt.).
 Następnie, na podstawie zestawu 25 stwierdzeń, 
dokonano sumarycznej oceny wiedzy żywieniowej 
badanych kobiet (0-8 pkt. – niedostateczny, 9-16 pkt. 
– dostateczny o 17-25 pkt. – dobry). Większość re-
spondentek (3/4) posiadało dostateczną wiedzę na 
temat żywności i żywienia, a tylko co piąta kobieta cha-
rakteryzowała się dobrą wiedzą żywieniową; niestety 
2 ankietowane charakteryzowały się niedostatecznym 
poziomem wiedzy żywieniowej.
 Kolejnym etapem analizy było sprawdzenie 
zależności występujących pomiędzy sposobem odży-
wienia badanych kobiet a wielkością wskaźnika BMI 
i WHtR. Wykazano odwrotnie proporcjonalną zależ-
ność pomiędzy pHDI-10 a wielkością wskaźnika BMI 
(współczynnik korelacji Pearsona r=0,44; p=0,023) 
i WHtR (współczynnik korelacji Pearsona r=0,49; 
p=0,009). Stąd ważnym aspektem badań była ocena 
stanu odżywienia badanych kobiet dokonana na pod-
stawie cech antropometrycznych (tab. II).
 Zaledwie 10 kobiet charakteryzowało się pra-
widłowym wskaźnikiem BMI; u 1 stwierdzono nie-
dowagę. 8 badanych posiadało nadwagę, a kolejne 
7 miało otyłość. Ponadto 6 badanych kobiet charak-
teryzowało się znacznym nagromadzeniem tłuszczu 
w okolicy brzusznej (obwód talii 80-88 cm), a kolejne 
11 posiadało otyłość centralną (obwód talii >88 cm). 
Zwrócono również uwagę, że wraz z powiększaniem 
się wielkości wskaźnika BMI zwiększała się liczba 
badanych z obwodem talii ≥80 cm: wszystkie badane 

z BMI≥25,0 kg/m2 charakteryzowały się obwodem 
talii ≥80 cm; spośród 9 badanych z BMI między 18,5 
a 24,9 kg/m2 tylko 1 miała obwód talii ≥80 cm. Jedna 
badana z niedowagą (BMI<18,5 kg/m2) charaktery-
zowała się obwodem talii <80 cm.
 Potwierdzeniem powyższych spostrzeżeń są wyni-
ki uzyskane na podstawie analizy wielkości wskaźnika 
WHtR. Kryterium to określane jest przez badaczy 
mianem najlepszego wyznacznika dystrybucji tkanki 
tłuszczowej i chorób metabolicznych [17]. W  ni-
niejszym badaniu 2/3 respondentek (17) posiadało 
niekorzystne, z punktu widzenia zdrowia, proporcje 
ciała (WHtR≥0,5).

Dyskusja

 Wyniki badań naukowych wskazują, że czynniki 
żywieniowe mają wpływ na rozwój nowotworu piersi 
u kobiet, jednak ich związek zależy zarówno od wieku, 
jak i wielkości masy ciała [19].
 Badane kobiety leczone z powodu nowotworu 
piersi zrzeszone były w poznańskim Towarzystwie 
Amazonki. W większości były to respondentki wy-
kształcone, pracujące zawodowo, w wieku powyżej 
50  lat. Ponad połowa ankietowanych, to kobiety 
w  przypadku których średni czas od zakończenia 
leczenia wynosił ponad 5 lat.
 Wiek uważany jest za jeden z głównych czynni-
ków ryzyka rozwoju raka piersi. Analiza zebranego 
materiału wskazuje, że średnia wieku badanych kobiet 
wynosiła 56 lat, przy czym ponad 3/4 respondentek 
była w wieku pomenopauzalnym, który dla kobiet 
polskich – jak wynika z badań Kaczmarek [20] – 
wynosi przeciętnie 51 lat. Jest to czas, w którym 
w Polsce diagnozuje się najwięcej nowotworów piersi 
[2]. Naukowcy wykazali, że zmiany hormonalne 
zachodzące w okresie klimakterium powodują wzrost 
wskaźnika masy ciała. Co więcej, wyniki badań nauko-
wych wskazują, że nadwaga w tym okresie zaburza 
równowagę organizmu w gospodarce hormonami 
sterydowymi oraz insuliną. Kobiety z nadmierną masą 
ciała charakteryzują się znacznie wyższym poziomem 
estrogenów w porównaniu do tych z prawidłową masą 
ciała. Otyłość może powodować stan zapalny, co z kolei 
prowadzić może do zwiększonej produkcji estrogenu. 
Estrogen, w przypadku nowotworu piersi, został roz-
poznany jako jeden z czynników rozwoju choroby [7].
 Nadwaga jest złożonym czynnikiem o zmiennym 
wpływie na ryzyko wystąpienia raka piersi, zależnym 
od wieku badanych osób. Dla kobiet w okresie pome-
nopauzalnym otyłość jest czynnikiem ryzyka, nato-
miast dla kobiet młodszych czynnik ten jest właściwie 
nieistotny [14]. Czerniak [14] podkreśla, że kobiety 
z nadwagą poniżej 50 r.ż. posiadają nieznacznie więk-
sze ryzyko zachorowania, ale już w wieku 60 lat – 10. 
kilogramowy przyrost masy ciała ponad należną daje 

Tabela II. Charakterystyka podstawowych cech antropometrycznych
Table II. Characteristics of basic anthropometric features

Charakterystka antropometryczna
/Anthropometric characteristics

X±SD Me min-max

wysokość ciała /body height [cm] 163,23±14,63 164,0 150,0-176,0

masa ciała /body mass [kg] 72,95±8,22 70,0 52,0-110,0

obwód talii /waist circumference [cm] 86,35±13,47 85,0 68,0-120,0

BMI [kg/m2] 27,53±5,84 27,66 17,58-39,47

WHtR 0,53±0,09 0,51 0,40-0,72
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w rezultacie 80% wzrost ryzyka rozwoju nowotworu. 
Tymczasem uzyskane wyniki są bardzo niepokojące. 
Prawie 2/3 badanych kobiet leczonych z powodu 
nowotworu piersi posiadało nadwagę określoną na 
podstawie wskaźnika BMI oraz charakteryzowało się 
otyłością centralną. Jest to szczególnie niepokojące 
ze względu na wiek badanych kobiet. Demark-Wa-
hnefried i wsp. [21] wykazali na podstawie badań 
obserwacyjnych większe ryzyko nawrotu choroby 
nowotworowej oraz zgonu u kobiet z nadwagą i przy-
rostem masy ciała po diagnozie w porównaniu z kobie-
tami o prawidłowej masie ciała. Autorzy wskazują, że 
zwiększenie masy ciała u kobiet po rozpoznaniu raka 
piersi było związane z większym odsetkiem nawrotu 
choroby i śmiertelności wśród tych kobiet. Chan 
i  wsp. [22] określili ryzyko względne rozwoju raka 
piersi. W tym celu, na podstawie przeglądu literatury, 
przeanalizowali wskaźnik masy ciała ponad 200 tys. 
kobiet chorych na raka piersi. Stwierdzili, że wzrost 
wskaźnika BMI o 5 kg/m2 zwiększa ryzyko rozwoju 
raka piersi o 17%.
 Liczne wyniki badań naukowych wskazują, że 
często kobiety u których zdiagnozowano raka piersi 
próbują zmienić swój styl życia, aby poprawić wła-
sne zdrowie i zapobiec nawrotom choroby [23, 24]. 
Tymczasem wyniki badań własnych nie potwierdzają 
powyższych spostrzeżeń. Prawie co druga badana ko-
bieta deklarowała małą aktywność fizyczną w swoim 
wolnym czasie. Tymczasem odpowiednia aktywność 
fizyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb 
i  możliwości danej osoby, zapobiega powstawaniu 
nadwagi i otyłości, sprzyja utrzymaniu prawidłowej 
masy ciała [14]. Skoro jednym z czynników mody-
fikujących ryzyko rozwoju raka piersi jest nadwaga 
i otyłość, to wydaje się, że istotną rolę w życiu każdej 
badanej kobiety winna pełnić aktywność fizyczna, 
rozumiana jako regulator bilansu energetycznego, 
efektywny sposób zapobiegania akumulacji rezerw 
tłuszczowych. Co więcej badane kobiety pozytywnie 
oceniły swój sposób żywienia oraz wiedzę na ten 
temat. Tymczasem sumaryczna ocena częstotliwości 
spożycia określonej żywności o cechach korzystnie 
i niekorzystnie wpływających na zdrowie wykazała, że 
co prawda z jednej strony badane kobiety charaktery-
zowały się dietą o małym natężeniu cech niezdrowych, 
to z drugiej strony o słabo zaznaczonym wpływie pro-
tekcyjnych cech odżywiania. Ponadto poziom wiedzy 
żywieniowej badanych respondentek określony na 
podstawie 25 stwierdzeń, klasyfikował je w większości 
w kategorii – wiedza żywieniowa dostateczna.
 Wyniki badań naukowych wskazują na występo-
wanie wprost proporcjonalnej zależności pomiędzy 
spożyciem produktów o wysokim indeksie glikemicz-
nym, a rozwojem nowotworu piersi [10]. Dotyczy 
to zarówno kobiet w wieku pre-, jak i postmenopau-

zalnym [25, 26]. Ponadto specjaliści wskazują na 
cukrzycę typu 2 jako chorobę, którą bardzo często 
stwierdza się u kobiet leczonych z powodu nowotwo-
rów piersi [27]. Stąd wyniki uzyskane w przypadku 
badanej grupy są bardzo niepokojące. Ponad 1/3 
respondentek konsumowała słodycze co najmniej raz 
dziennie, a 22 kobiety na 26 badanych spożywało je 
w każdym tygodniu.
 Jedynie niespełna połowa badanych amazonek de-
klarowała spożywanie produktów bogatych w błonnik 
pokarmowy, takich jak kasze, płatki owsiane, makaron 
pełnoziarnisty w każdym zwyczajowym tygodniu. Co 
piąta kobieta odpowiedziała, że co najmniej raz dzien-
nie spożywa pieczywo razowe. Tymczasem wyniki 
badań naukowych wskazują na ochronne działanie 
błonnika pokarmowego w chorobach nowotworowych. 
Kobiety, których dieta bogata jest w błonnik pokarmo-
wy wykazują mniejsze ryzyko zachorowania na raka 
piersi w porównaniu do kobiet, których dieta dostar-
cza niewielkie ilości tego składnika. Potwierdzają to 
m.in. wyniki badania The Nureses’ Health Study czy 
rezultaty programu Diet and Health Study realizowa-
nego przez National Institutes of Health-AARP [11].
 Istnieje wiele dowodów na to, że biologicznie 
aktywne składniki żywności znajdujące się m.in. 
w warzywach i owocach odgrywają ważną rolę w pro-
filaktyce i prewencji różnych chorób, w tym schorzeń 
nowotworowych. W niniejszym badaniu co trzecia 
kobieta leczona z powodu nowotworu piersi nie konsu-
mowała przynajmniej raz dziennie warzyw i owoców. 
Korzystna rola produktów roślinnych zależna jest od 
ilości ich spożycia. Zaleca się dostarczanie z dietą co 
najmniej 4 porcji warzyw i owoców dziennie [28, 29].
 Uzyskane wyniki wskazują, że ponad połowa 
badanych kobiet w każdym zwyczajowym tygodniu 
spożywała czerwone mięso. Taka sama liczba kobiet 
co najmniej raz w tygodniu sięgała po rybę. Z jednej 
strony wyniki badań epidemiologicznych potwier-
dzają zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów piersi 
u kobiet, które często spożywają czerwone mięso, np. 
codziennie [30], z drugiej strony wskazuje się na 
protekcyjny wpływ tłustych ryb morskich w rozwoju 
nowotworów piersi przy spożyciu co najmniej dwa razy 
w tygodniu [31]. Stąd dieta badanych kobiet wymaga 
modyfikacji również w tym względzie.
 Wydaje się, że istnieją przekonywujące dowo-
dy na to, że dietę badanych kobiet należy zmienić, 
szczególnie pod względem spożywczych produktów 
o działaniu prewencyjnym. Zaleca się zwiększenie 
spożycia błonnika pokarmowego, warzyw i owoców, 
tłustych ryb morskich dostarczających wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych z grupy n-3, a ograni-
czenie konsumpcji cukrów prostych oraz obniżenie 
wartości kalorycznej diety. Ważną pozycję w diecie 
w takich kobiet winny stanowić składniki pożywie-
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nia dostarczające witamin (C, E, D, folianów), jak 
również składników mineralnych (wapń, selen) oraz 
probiotyków i prebiotyków [13]. Koniecznością jest 
również wprowadzenie do harmonogramu dnia każdej 
badanej kobiety aktywności fizycznej o przynajmniej 
umiarkowanej intensywności.
 Wśród czynników żywieniowych, które mają 
swój wpływ na rozwój nowotworu piersi wymienia 
się także sposób przetwarzania żywności [7]. Podczas 
smażenia, przygotowywania mięsa na ruszcie powstają 
szkodliwe, często kancerogenne związki (m.in. hete-
rocykliczne aminy, policykliczne węglowodory aro-
matyczne). Stąd zaleca się przygotowywanie potraw 
w oparciu o następujące sposoby obróbki kulinarnej: 
gotowanie, gotowanie na parze, duszenie czy pieczenie 
w foli.
 Wyniki przeprowadzonych analiz określają 
kierunki działań dla osób i instytucji powołanych 
do upowszechniania informacji z zakresu prewencji 
nowotworów złośliwych, zarówno w społeczeństwie, 
jak również wśród osób dotkniętych chorobą, tak 
aby efekty prowadzonych badań naukowych służyły 
ostatecznie obniżeniu ryzyka występowania raka 
piersi. Na podstawie uzyskanych wyników wydaje 
się, że badane kobiety posiadały niewielką wiedzę na 
temat korzyści zdrowotnych płynących ze stosowania 
odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. Stąd ważna 
jest edukacja tej grupy osób, która oprócz walorów 

leczniczych przyczynić może się do poprawy jakości 
życia badanych kobiet.

Wnioski
1. Kobiety leczone z powodu nowotworu piersi ce-

chowały się w większości nadwagą bądź otyłością, 
nagromadzeniem tłuszczu w okolicy brzusznej 
oraz preferowały niewielki udział w aktywności 
fizycznej w swoim wolnym czasie.

2. Badane kobiety stosowały dietę o małym natęże-
niu cech niezdrowych oraz słabo zaznaczonym 
wpływie protekcyjnych cech odżywiania. Ponadto 
poziom wiedzy żywieniowej badanych responden-
tek określony na podstawie 25 stwierdzeń został 
oceniony jako dostateczny.

3. Wyniki własne potwierdzają, że również w odnie-
sieniu do kobiet po zakończonym etapie leczenia, 
z diagnozą raka piersi, winny być prowadzone 
działania zmierzające do promowania korzyści 
wynikających z podejmowania zachowań sprzy-
jających zdrowiu.
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