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Étkezési tanácsok daganatos betegek részére 
 

A táplálkozásnak fontos szerepe van a daganatos betegségek kialakulásában és a kezelés 
során egyaránt. A megfelelően kialakított étrend hozzájárul a kezelés hatékonyságához, 
állapotának javulásához, a későbbiekben pedig segít megelőzni a daganat kiújulását.  
 
Daganatok kialakulását befolyásoló táplálkozási tényezők: 
- Energia bevitele 
- Zsírfogyasztás – zsírsavak aránya 
- Rostfogyasztás 
- Alkoholfogyasztás 
- Vitaminok, ásványi anyagok 
- Tartósítás, feldolgozás, ételkészítés során hozzáadott anyagok – pácolás, füstölés, 
tartósítószerek, színezékek, íz- és állományjavítók, szennyeződések 
 
A daganatos betegek táplálásának kérdései 
Étrendjének összeállításánál figyelembe kell venni tápláltsági állapotát, hogy milyen kezelésben 
részesül, vannak-e társbetegségei. Tehát egyénileg kell eldönteni, hogy Ön számára mi a 
legmegfelelőbb. A megelőzésben szerepet játszó szempontokat a kezelésénél is irányadónak 
tekinthetjük.  
 
Alapvető szempontok: 
- étrendje naponta tartalmazzon nagyobb mennyiségű zöldségféléket és gyümölcsöt, 

változatosan elkészítve, nagyobb részüket nyersen fogyassza, ezzel emeljük a rostbevitelt, de 
hozzájárulnak a vitaminok, karotinoidok, ásványi anyagok és nyomelemek optimális 
beviteléhez is, mélyzöld, mélysárga, piros zöldségfélék, piros bogyós gyümölcsök, 

- részesítse előnyben a magasabb rosttartalmú magos, barna kenyerek fogyasztását, 
- kerülje a finomított cukrok, vagy finomított cukrokat tartalmazó élelmiszerek fogyasztását,  

- a zsiradékok bevitele ne legyen több az összenergia 30%-ánál, zsír helyett a növényi olajokat 
részesítse előnyben, 

- tej-, tejtermékek, húsok közül a zsírszegényeket válassza, 

- korlátozza a vöröshúsok fogyasztását, helyette halat és szárnyast egyen, 

- a nitrittel konzervált és füstölt élelmiszereket kerülje, 

- a sóbevitel minimálisra korlátozása, inkább mélyhűtött, mint sóval tartósított nyersanyagok 
felhasználása, só helyett friss és szárított fűszernövényekkel való ízesítés alkalmazása, 

- a szeszesitalok kerülése, 

- minél kevesebb adalékanyagot tartalmazó élelmiszert fogyasszon, 

- az étrendkiegészítők helyett a tápanyagokban, vitaminokban és ásványianyagokban dús 
ételeket részesítse előnyben, 

- ne dohányozzon. 

- A nyersanyagok válogatásán túl oda kell figyelni az ételkészítési eljárásokra is: 

- a daganatok képződését elősegítő vegyület a nitrózamin a füstölésen kívül a szabad tűzön való 
sütés alkalmával is keletkezhet, 

- hasonlóan károsak a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), elsősorban a 
levegőszennyeződés kapcsán jutnak az élelmiszerekbe, ezért nem mindegy hogy hol és 
hogyan termesztett nyersanyagokat használunk fel. Fontos, hogy megbízható helyen 
vásároljunk élelmiszert, forgalmas utak mentén ne vásároljunk zöldséget, gyümölcsöt, olyan 
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élelmiszer boltokban vásároljuk, ahol garantáltan ellenőrzik a termékek minőségét. Választhat 
bio terméket is, természetesen csak megfelelően bevizsgált és az élelmiszer címkén jelzett 
termékeket. Ha otthonában van lehetőség termeszteni friss zöldségeket, gyümölcsöket, akkor 
azt vegyszermentesen és az úttól távoleső részen tegye. A húsok zsírban, olajban sütésekor a 
túlzott pörzsanyag-képződés (odaégetés) során, főleg ha a zsiradékot újra felhasználják, 
felhalmozódhat a rákkeltő PAH. 

- Lehetőleg friss, vegyszermentes technológiával előállított alapanyagokkal dolgozzon. 

 

Az étrendjének összeállítása során figyelembe kell venni a kezelések mellékhatásait is: 

A cachexia még ma is a rákos megbetegedések és terápiájuk legfontosabb kezelendő 
következménye. A cachexia a rosszindulatú daganatok progresszív növekedésével másodlagosan 
alakul ki, és hatással van nemcsak az életminőségére, de a túlélési időre is. Leromlott állapotban a 
kezelés hatékonysága is csökken. 
A kezelések következtében károsodhat a nyálkahártya, előfordulhat hányinger, hányás, ételundor, 
az ízérzés megváltozása. Gyakori a száj nyálkahártyájának gyulladása, fájdalom, nyelési zavarok, 
hasmenés vagy székrekedés.  
A mellékhatások következtében étvágya csökken, így kevesebb tápanyag jut szervezetébe. A 
tápanyagok felszívódásának károsodása miatt pedig a tápanyagok hasznosulása tovább csökken, 
és ez súlyos alultápláltság kialakulásához vezethet.  

 
Legfontosabb célunk a táplálkozási hiányártalmak kialakulásának megakadályozása, illetve 
a súlyvesztés megállítása, az ideális testsúly megtartása vagy a súlyveszteség a lehetőségek 
szerinti minimumra való csökkentése. 
 
Ennek érdekében a lehető legváltozatosabb étrendre kell törekednie, olyan ételekkel melyeket Ön 
kíván, a korábban felsorolt alapszabályok figyelembe vételével. 
Megfelelő energia-bevitel mellett kellő mennyiségű és minőségű fehérje fogyasztása fontos, mert 
csökkent fehérje bevitel az ellenálló képesség megváltozásához, az izomerő romlásához vezet. 
Gyakori, kis mennyiségű, de energiában gazdag étkezés szükséges, figyelve a kiegyensúlyozott 
tápanyagbevitelre, a megfelelő vitamin, ásványi anyag és nyomelem biztosítására. 
- Ennek a magas energia és fehérjeszükségletnek a biztosítása növeli a napi táplálék 

mennyiségét. A betegek nagy része rossz étvágyú, nehezen tudja ezt a mennyiséget 
elfogyasztani. Ezért különféle dúsítási eljárásokat kell alkalmazni ahhoz, hogy a magasabb 
energiát és fehérjét tartalmazó étrend térfogata ne legyen nagyobb a hagyományosnál – kis 
mennyiségnek sok energiát tartalmazzon. 

- A nagyfokú étvágytalanság miatt fontos szempont az étkezések számának növelése (6-7 
étkezés) – a fő étkezések közé több kis étkezés beiktatása szükséges. 

- Édes ételek, italok fokozhatják az étvágytalanságot – ritkábban szerepeljenek az étrendben 
- Savanykás, kesernyés zöldség- és gyümölcslevek fokozzák a nyál- és gyomorsavtermelést, 

ezáltal fokozódik az étvágy (paradicsom-, narancs-, grape-fruit-, sárgarépalé). Étkezés előtt 
fogyasszon 1-2 kiskanálnyi mennyiségben. 

- A roborálás fokozatos és egyenletes legyen. 
-  Ma már számos tápszer segíti fedezni a szükséges energia- és tápanyagbevitelt, ha ez a 

hagyományos módszerekkel nem lehetséges. 
  
A különböző mellékhatások étrendi kezelése: 
- Az ízérzés csökkenése miatt kiemelt hangsúlyt kell fektetni az ízesítésre, előtérbe helyezve a 

friss fűszernövények nagyobb arányú felhasználását, de az erős, csípős fűszerek alkalmazása 
nem ajánlott. Műanyag evőeszközökkel elkerülhető a fémes ízérzet. 
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- A hányinger csökkenthető, ha nem kapkodva, hanem lassan, nyugodtan étkezik, egyszerre 
kevés ételt fogyaszt. Behűtött folyadék gyakori kortyolgatása, esetleg gyümölcsfagylalt, 
összetört jégkocka kis mennyiségben, szénsavas ital is már segít. Egyszerre sohase tegyünk a 
tányérra sok ételt, mert annak látványa is undort kelthet. Mellőzendők a forró, fűszeres, 
illatozó ételek. A szagok is hányásra ingerlik, ezért a fedőt az ételről időben távolítsuk el, 
hogy a szagok eltávozzanak. Mikrohullámú készülékben intenzív ventillálással lehet 
szagtalanítani. A hideg ételek és a hideg italok kevesebb illatot árasztanak, mint a melegek, 
ezért a betegség rosszabb időszakában inkább ezekkel próbálkozzon. 

- Fogyasszon száraz ételeket, mint enyhén pirított zsemleszeleteket, kétszersültet, száraz 
kekszet. 

- Gyakran a késleltetett gyomorürülés lehet az oka a hányingernek, hányásnak. Ilyenkor is 
nagyon fontos, hogy könnyen emészthető ételeket fogyasszon. A magas rost- és zsírtartalmú 
ételek tartózkodnak legtovább a gyomorban, ennél valamivel rövidebb ideig a fehérjék, a 
szénhidrátok ürülése a leggyorsabb. Az étrend összeállításánál ezeket a tényezőket is 
figyelembe kell venni, ha a hányinger hátterében az említett ok áll. Vagyis az étrend legyen 
zsír- és durva rostokban szegény. Ha szükséges a hányáscsillapító gyógyszereket célszerű 
evés előtt fél órával bevenni. 

- Elsősorban olyan ételeket fogyasszon, amelyet kíván. Az evést nem szabad erőltetni, mert a 
hányingert fokozhatja. 

- Fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen, ha hasmenés, hányás lép fel nagyobb a 
kiszáradás, valamint az elektrolitháztartás felborulásának a veszélye. 

- Abban az esetben, ha nem kívánja a húst, nem kell erőltetni. A fehérjeszükséglet fedezését 
ilyenkor egyéb fehérje tartalmú nyersanyagokkal, tejtermékekkel, tojással fedezze. 

- Kedvező hatású hideg zöldség- és gyümölcslevek fogyasztása (céklalé, sárgarépalé, 
citrusfélék leve), savanyított tejtermékek fogyasztása. 

- Sok esetben a laktáz enzim hiánya vagy csökkent működése okozza a hasmenést, melynek 
hátterében a kezelések miatt kialakuló boholyatrophia állhat. Ilyenkor csak alacsony laktóz-
tartalmú nyersanyagok fogyaszthatók, laktóz mentes tej felhasználása javasolt. 

- A savanyított tejtermékek is tartalmaznak laktózt, de ezeket jobban tolerálják. Laktózmentes 
tejtermékek már széles körben elérhetők. 

- A székrekedés a betegek jelentős részét érinti. Hátterében különböző okok állnak. Első helyen 
a táplálkozási tényezőket említhetjük. Az étvágytalanság miatt az elfogyasztott táplálék 
sokszor olyan kevés, hogy az nem jelent ingert a bél falának és ezért a perisztaltika jelentősen 
lecsökken. Az elfogyasztott táplálék összetétele is okozhatja, amennyiben az étrend kevés 
rostot és ballasztanyagot tartalmaz. A kevés folyadékbevitel is előidézheti a megszokottnál 
ritkább székelést. És mivel a kedvezőtlen táplálkozási szokásokhoz még társul az inaktivitás, 
valamint olyan gyógyszerek szedése, melyek székrekedést okoznak, így érthető, hogy a 
betegek jelentős százalékát érinti ez a probléma. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű 
folyadék-, valamint gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával megelőzheti a székrekedés 
kialakulása. 

- Anticarcinogén terápia hatására száj és torokpanaszok is kialakulhatnak. Jellemző a 
szájszárazság és a nyál besűrűsödése, tapadóssá válása. Szájszárazság esetén a panaszok 
megszüntetésére nagy nedvességtartalmú táplálékokban gazdag étrend jöhet szóba, 
margarinnal, olajjal, tejföllel, mártásokkal, salátadresszingekkel kiegészítve, sikamlóssá téve. 
A lágy, pépes ételek – krémek, pudingok, turmixok, mártások, sodók és krémlevesek – 
előnyösek. 

- Kerülje a fűszeres, csípős, alkoholos és túl forró ételeket. Használjon nagy átmérőjű 
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szívószálat, s minél gyakrabban szopogasson jégdarabkákat, akár jégkocka-tartóban 
lefagyasztott, ízesített tápszereket is, melyek a fájdalom csillapítása mellett energiát is 
szolgáltatnak. A száraz élelmiszerek, mint a kenyér, kifli, zsemle csak levesbe vagy különféle 
levekbe mártva, áztatva válnak fogyaszthatóvá. 

 

Diétáját próbálja meg úgy összeállítani, hogy az általános szempontok betartása mellett, az 
egyénileg esetlegesen kialakuló mellékhatásokat figyelembe véve mindig az aktuális állapotához 
igazodjon étrendje. 

 


