
 

 

 

„Kis étel, sok szívesség, ez a valódi 

lakoma." 

Shakespeare  

                                                

                                              Jámbor Szilvia 

                                                  dietetikus 

 

Egészséges táplálkozás és a daganatos 

betegségek megelőzése 



 

A magyarországi lakosság daganatos 

halálozása a világon a legnagyobbak közé 

tartozik. (Ezen változtatni mindannyiunk 

lehetősége és feladata.) 

 • A daganatos betegségek több mint 

egyharmada megelőzhető! 

• Igaz ez? Igaz! Hogyan?  

• Egészséges életmóddal   

• A dohányzás mellőzésével, aki dohányzik a 

dohányzásról történő leszokással 

•  Rendszeres fizikai aktivitással 

•  Egészséges táplálkozással. 

 



A daganatok megelőzése 

• Richard Doll és Richard Peto Oxfordi 

epidemiológusok1981-ben vizsgálták, hogy 

a tudatos és egészséges táplálkozással a 

daganatos halálozás mintegy 35 %-os 

csökkenését lehetne elérni a betegség 

megelőzésének eredményeként.  

• Megállapították:a táplálkozásnak a  

daganatos betegségek kockázatát csökkentő, 

illetve növelő szerepét 



A táplálkozás és a daganatos betegségek közötti összefüggések 

• bizonyított összefüggések, ez azt jelenti, hogy epidemiológiai 

vizsgálatokból ( ok- okozati) származó tudományos bizonyítékokkal 

alátámasztott, a szakemberek által egy-öntetűen elfogadott, 

igazolt összefüggés van egy táplálkozási tényező és valamelyik 

daganat kialakulása között; 

• valószínű összefüggések, ez azt jelenti, hogy az adatok, 

epidemiológiai vizsgálati eredmények többsége amellett szól, hogy 

a táplálkozási tényező és valamelyik daganat között oki 

kapcsolat van, de ez a kapcsolat nem száz százalékosan 

bizonyított; 

• feltételezhető összefüggések, ami azt jelenti, hogy az 

epidemiológiai vizsgálatok alapján jelenleg nem lehet 

egyértelműen kijelenteni a táplálkozási tényező daganat-

kockázat növelő szerepét, de a kutatások és vizsgálatok egy része 

alapján felvetődik az összefüggés lehetősége; további vizsgálatok 

döntik majd el a felvetés megalapozottságát, vagy alaptalan voltát. 

 



Jelen vannak-e a kockázatnövelő tényezők 

a magyarországi táplálkozásban?  

• A hazai élelmiszervásárlási statisztikai adatok, valamint a 

táplálkozási vizsgálatok alapján a válasz egyértelműen - 

igen. 

• Lehet ezen változtatni? A válasz ismét igen - a kockázati 

tényezőket megismerése után az egészséges 

táplálkozással 

• Az egészséges táplálkozás a daganatos betegségek 

kialakulásának veszélyét csökkenti. 



Táplálkozási kockázati tényezők és ajánlások a 

daganatos betegségek kockázatának 

csökkentésére 

• 1. Túlsúly/elhízás mint kockázati tényező –(TTI 

számítás) mozgásszegény életmód - bizonyítottan 

növeli a méh, valószínűleg a vese és feltehetően a 

vastagbél daganat veszélyét; a menopauza (változás) kora 

után kialakuló testtömeg-növekedés valószínűleg fokozza 

a mellrák kockázatát. 

• A túlsúly/elhízás feltehetően a vastagbél és az epehólyag 

daganat kialakulásával is összefüggésben van. 

• A rendszeres fizikai aktivitás (fizikai munka, mozgás, 

sport) feltehetően csökkenti a tüdő- és a mellrák 

keletkezésének kockázatát. 

 



Test tömeg index 

TTI= testtömeg (kg) 

          testmagasság 2 (m2) 

 

• TEST TÖMEG INDEX ( BMI):  

• 40 kg/m2 felett Súlyosan elhízott 

• 30 – 39,9 kg/ m2 Elhízott 

• 25 – 29,9 kg/ m2 Túlsúlyos 

• 20 – 24,9 kg/ m2 Normál testsúlyú  

• 18 – 19,9 kg/m2  Sovány 

• 18 kg/ m2 alatt Kórosan sovány  



Túlsúly és elhízás következményei 

• Túlsúly és elhízás a magyar felnőtt lakosság 
körében 

 

 

 

• Magyarországon a felnőtt lakosság 34%-a túlsúlyos, és 18 
%-a elhízott 

• OÉTI felmérése szerint, az általános iskolások körében 
történő felmérés szerint minden ötödik fiú és minden 
negyedik lány túlsúlyos, vagy elhízott.  

• 10 év alatt megháromszorozódott a kövér gyermekek 
aránya 

 

 



Táplálkozás  



A testtömeg-csökkentő táplálkozás lényege 

• Kevesebb energia bevitel (férfiak számára 1500, nőknek 

1200 kcal/nap),  

• elsősorban a zsiradék és egyszerű szénhidrát bevitelt  

    ( cukor) kell erélyesen csökkenteni.  

• Az étrend alapja: a zöldség-főzelékfélék, gyümölcsök 

bősége, valamint a teljes értékű gabonafélék (korpát is 

tartalmazó teljes kiőrlésű lisztből készült termékek), 

sovány tej és tejtermékek, sovány húsok, halak, 1-2 dkg 

olajos mag. 

• A megfelelő mozgásmennyiség, a szakszerűen fokozott 

fizikai aktivitás nélkül a fogyókúra nem lehet 

eredményes. 



Az elért testsúly csökkenést követően 

• A megtartása a testtömeg-csökkentő időszak 

befejezése után már soha nem lehet visszatérni a 

korábbi, az elhízást előidéző táplálkozáshoz és 

elégtelen fizikai aktivitáshoz 

• A megengedett táplálékokból valamivel többet 

lehet fogyasztani, mint a fogyókúra idején 

• A megtanult mozgást, fizikai aktivitást pedig 

változatlanul tovább kell folytatni. 

 



2. A bőséges zöldség és gyümölcsfogyasztás   
• Bizonyítottan csökkenti a szájüreg, garat, nyelőcső, tüdő 

(elsősorban a zöldfőzelékek), gyomor (főleg a nyersen 

fogyasztható zöldségfélék, hagyma, sárgarépa, paradicsom, 

citrusfélék), valamint a vastagbél, végbél daganat kockázatát (az 

utóbbi daganat esetében csak a zöldség-főzelékfogyasztás 

kedvező hatása igazolódott). 

• A zöldség-főzelék és gyümölcsfogyasztás valószínűleg 

csökkenti a gége, hasnyálmirigy, mell és hólyagrák, továbbá 

feltételezhetően csökkenti a petefészek, méh, méhnyak, és 

pajzsmirigy daganat, valamint a máj, dülmirigy és a vese 

daganatok kialakulását (az utóbbiakat csak a zöldség-

főzelékfogyasztás). 

• Ajánlás: 400-800 g/nap zöldség-főzelék és gyümölcs 

fogyasztása minden felnőtt számára. Mindenki egyék naponta 

legalább háromszor zöldség-főzelékfélét, gyümölcsöt! 

 



3. A teljes értékű gabonafélék 
• Korpát, sok élelmi rostot is tartalmazó gabonaféle, illetve ebből 

készült kenyér, péksütemény, száraztészta stb. bőséges 

fogyasztása  (600-800 g/nap) feltehetően csökkenti a gyomor, 

vastagbél, végbél, mell- és hasnyálmirigy-daganat kockázatát. 

• a férfiak élelmi rostbevitele átlagosan 24, a nőké 22 g/nap az 

ajánlott 30-35 g/nap helyett 

• (A hazai cukorvásárlás az ötödik legnagyobb volt Európában a 

hozzáadott cukor energiaaránya 14, ill. 17 %-volt az ajánlott 10 

energia % helyett ) 

• A gabonafélék elégtelen fogyasztásából, az élelmi rostok elégtelen 

beviteléből és a cukor bőséges beviteléből származó kockázat jelen 

van a magyar táplálkozásban 

• Ajánlás: a teljes értékű gabonafélék bőséges napi fogyasztása, a 

hüvelyesek rendszeres (10 naponta 1x) fogyasztása, a cukor- és 

édességfogyasztás jelentős korlátozása. 

 



4.1. A túlzott vörös húsmennyiséggel 

jellemezhető táplálkozás 

• Marha-, birka-, sertéshús valószínűleg növeli a vastagbél- és 

végbélrák kockázatát és feltehetően fokozza a hasnyálmirigy-, 

mell-, dülmirigy- és vesedaganat kockázatát. 

• A jelentős tojásfogyasztás feltehetően növeli a végbél-vastagbél 

daganat kockázatát. 

• A vörös hús-fogyasztás kockázatnövelő hatása feltehetően 

összefüggésben van a nagyobb összes zsír- és telített 

zsírtartalommal, valamint az elkészítéssel. 

• A grillezés, nyárson sütés valószínűleg növeli a gyomor-, a 

grillezés, nyárson sütés és a zsiradékban sütés valószínűleg 

fokozza a vastagbél- és végbélrák kockázatát. A grill és nyárson 

sütés hatására a kiolvadó zsír rácsöppen a közvetlen lángra, 

parázsra, sütőlapra és rákkeltő illóanyagok keletkezhetnek belőle, 

amelyek visszaszállnak a húsra. 

 



4.2. A túlzott vörös húsmennyiséggel 

jellemezhető táplálkozás 

• A pácolás és füstölés feltehetően növeli a végbél- és 

vastagbéldaganat kialakulásának veszélyét, a pácoláshoz használt 

nitrit/nitrát vegyületekből rákkeltő anyag (nitrozamin) keletkezhet 

a szervezetben. A helytelen, nem szabályosan végzett füstöléssel 

szintén kerülhetnek káros anyagok az élelmiszerre. 

• A háztartások egy főre jutó átlagos húsvásárlása 1999-ben 162 

g/nap volt, ebből az egy főre jutó napi vörös hús mennyiség 104 g 

• 2000-ben a legnagyobb jövedelműek esetében 131 g volt az egy 

főre jutó napi vörös hús mennyiség 

• Ajánlott vörös húsfogyasztás legfeljebb 80 g/nap  

• Mo-on az átlagos tojásvásárlás 256 db/fő/év, vagyis háromnegyed 

tojás naponta, ez a mennyiség nem jelent kockázatot. 

• A dohányzással százszor több nitrozamin kerül a szervezetbe, 

mint a táplálkozással. 



• Rendszeres fogyasztása feltehetőn növeli a dülmirigy 
(prosztata) és a vese daganatos megbetegedésének 
kockázatát. 

• A háztartások egy főre jutó tejvásárlása 67,6 liter és 

tejtermékek mennyisége pedig 15,4 kg volt, ez naponta egy 

főre 186 g tejet és 4 g tejterméket jelent. Az egészséges 

táplálkozás ajánlásai szerint felnőtteknek naponta legalább 

fél liter (500 g) tejet kellene fogyasztaniuk. 

• Magyarországon a bőséges tej és tejtermékfogyasztással, 

mint feltehető daganatos kockázati tényezővel, nem kell 

számolni. 

• Ajánlás: fogyasszunk naponta legalább fél liter sovány 
tejet (1,5 % zsírtartalom), illetve aludttejet, kefirt, 
joghurtot) és egy kevés sovány sajtot (Tenkes, Köményes, 
Túra, Óvári), sovány túrót. 

 

 

5. A tej és tejtermékek 



6. A túlzott zsiradékbevitel  

• feltehetően növeli a tüdő-, vastagbél-, végbél-, mell- és 

dülmirigy-daganat, a túlzott állati zsír-bevitel feltehetően növeli 

a tüdő, mell, vastagbél, végbél, méh és dülmirigy daganatos 

megbetegedésének kockázatát. 

• A túlzott koleszterin-bevitel feltehetően növeli a tüdő- és a 

hasnyálmirigyrák kialakulásának veszélyét. 

• a zsírenergia arány 38 %  az ajánlott 30 energia % helyett, és a 

telített zsírok energiaaránya 14 % a férfiak és 15 % a nők 

esetében az ajánlott 10 energia % helyett. A férfiak átlagos 

zsiradékbevitele csaknem kétszer, a nőké mintegy másfélszer 

nagyobb, a férfiak átlagos koleszterin-bevitele csaknem kétszer, a 

nőké mintegy 30 %-kal nagyobb az ajánlottnál. 

• Ajánlás: csökkentsük az állati eredetű zsírok és koleszterinbe 

gazdag állati termékek mennyiségét( tepertő, szalonna, 

császárhús, kolbászfélék, hurka stb. rendszeres fogyasztása) 



7. A túlzott só bevitel  
• valószínűleg fokozza a gyomorrák kialakulásának veszélyét, és 

a sózott hal bizonyítottan növeli az orr- garatrák, és valószínűleg 

a gyomorrák kockázatát. 

• Mo-on a férfiak 4x, a nők mintegy 2,5x több sót fogyasztanak az 

ajánlott napi 6 g-nál. A túlzott só bevitel kockázatnövelő 

veszélye jelen van a magyarországi táplálkozásban. 

• Ennek az igen nagy só bevitelnek a kétharmada az 

élelmiszerekből származik, az egyharmada pedig az ételek 

ízesítéséből, sózási szokásainkból. 

• Ajánlás: a sózás és a sóban gazdag élelmiszerek kerülése (sós 

mogyoró, sós sütemények, zsiradékban sült krumpli, csipszek, 

sózott szalonna, sonka, legtöbb húskészítmény, a sajtok, a 

savanyú káposzta, kovászos uborka). Kevesebb sót kell 

használni az ételek ízesítéséhez, Ne sózzuk a zöldségeket!! 

•  Az élelmiszeripar feladata a szokásos élelmiszerek kisebb 

sótartalmú változatainak gyártása. 

 



8. A túlzott és rendszeres alkoholfogyasztás  

• bizonyítottan növeli a szájüreg-, garat-, gége-, nyelőcső-, máj- és 

valószínűleg a vastagbél-, végbél- és mellrák kockázatát. 

• Magyarországon a kereskedelemben eladott mennyiségből 

számítva az egy főre jutó etanol-terhelés (tiszta, 100 %-os 

alkohol) 10-11 liter/év  

• A túlzott és rendszeres alkoholfogyasztás daganatos 

kockázatnövelő veszélye fennáll a lakosság egy részében 

Magyarországon. 

• Ajánlás: aki nem iszik, ne kezdje el, aki fogyaszt alkoholt, 

mértékkel tegye (mérsékelt fogyasztás: egy egység = 10 g tiszta 

alkoholnak megfelelő ital, azaz 1 dl bor, 2 dl sör, 2 centiliter 

tömény ital naponta nőknek, kétszer ennyi férfiaknak). 

 



9. Folyadékok 

• A zöld tea rendszeres fogyasztása feltehetően csökkenti a 

gyomorrák kockázatát. 

• A túlzott kávéfogyasztás feltehetően növeli a hólyagrák 

kockázatát,  

• a maté tea (igen forrón isszák) fogyasztása feltehetően növeli a 

száj és garat, valamint a nyelőcsőrák veszélyét. 

• Az igen forró italok gyakori fogyasztása feltehetően fokozza a 

nyelőcsőrák kockázatát. 

• Ajánlás: kerüljük a túlzott kávéfogyasztást és a túl forró levesek, 

italok élvezetét. 

 



10.1. Egyéb tényezők 

• Az aflatoxinok az Aspergillus flavus nevű penészgomba 
termékei, valószínűleg növelik a májrák kockázatát. Elsősorban 
a földimogyoró, kukorica, ritkán a pisztácia szennyezői. Mo-on  

    az élelmiszer biztonság miatt, aflatoxinnal szennyezett élelmiszer 

    nem kerülhet forgalomba. 

• Az ochratoxinok a Penicillium viridicatum és az Aspergillus 
ochraceus nevű gomba termékei, valószínűleg a szennyezett 
növényi táplálékot fogyasztó állat belsőségei, valamint a 
gombával fertőzött gabonamagvak, kávébab, hüvelyesek 
közvetítésével kerülnek az ember szervezetébe és feltehetően 
növelik a máj- és veserák kockázatát. A szigorú ellenőrzés 
következtében Mo-on nem kerülhet forgalomba ochratoxinnal 
szennyezett élelmiszer. 

 

 



10.2. Egyéb tényezők 
• Élelmiszeradalék anyagok. Az élelmiszerekben szokásos 

mennyiségben jelen lévő adalékanyagok nincsenek kapcsolatban 

semmilyen rák kialakulásával. 

• Étrendkiegészítők. Semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra, 

hogy az egészségesen, változatosan táplálkozó embernek 

bármilyen étrend-kiegészítőre szüksége lenne a daganatos 

kockázat csökkentése érdekében vagy egy-egy tápanyag 

megadózisa (a szükséges mennyiség többszöröse) védelmet 

nyújtana a daganatos betegségek ellen, sőt a béta-karotin 

megadózisok növelték a tüdőrák előfordulását dohányzó 

férfiakon, illetve azbeszt-munkásokon. 

• Jód. A tartósan jódhiányos táplálkozás valószínűleg növeli, a 

kielégítő jódbevitel csökkenti a pajzsmirigy-rák kockázatát. 

Ajánlatos: Magyarországon sózáshoz a jódozott konyhasót 

használni. 

 



10.3. Egyéb tényezők 

• Élelmiszerbiztonság: 

• Bizonyított kockázatcsökkentő hatása van a megfelelő tárolásnak, 

a hűtőszekrény helyes használatának. Ez annak köszönhető, hogy 

a hűtőszekrény használattal jelentősen csökkenteni lehetett a 

sóval történő tartósítás gyakorlatát, valamint a penészedés 

veszélyét.  

• A zöldség-főzelékfélék, gyümölcsök, gabonafélék száraz, hűvös 

helyen történő tárolása,  

• a húsok és húskészítmények hűtőben, fagyasztóban,  

• a tej és tejtermékek hűtőben tárolása így közvetve daganat 

kockázatot csökkentő hatással rendelkezik. 

 

 



Összefoglalva megállapítható 

 
Számos daganatos betegség kockázati tényezője felismerhető a 

magyar lakosság táplálkozásában: 

A férfi lakosság kétharmadát, a nők felét érintő túlsúly/elhízás, az 

elégtelen zöldség-főzelék- és gyümölcsfogyasztás, az elégtelen 

(teljes őrlésű) gabonafogyasztás, az elégtelen élelmi rostbevitel, a 

túlzott cukorbevitel, a rendszeres alkoholizálás, a túlzott zsiradék-, 

állati zsír- és koleszterin-bevitel, valamint a túlzott só-bevitel 

Az egészséges táplálkozással - zöldség-főzelékfélék és gyümölcsök, 

valamint teljes gabonafélék bőséges fogyasztása minden nap, 

sovány tej és tejtermékek, sovány húsok és húskészítmények 

naponta történő fogyasztása, kevés zsiradék-, elsősorban kevés 

állati zsír-felhasználás, csökkentett cukorfogyasztás, az alkoholos 

italok mellőzése, vagy mértékletes fogyasztása, a sózás kerülése, 

az ételek odaégetésének, nyílt láng fölött való készítésének 

kerülése - jelentősen csökkenteni lehet a daganatos betegségek 

kialakulásának veszélyét. 

 



A 10 leghatékonyabb táplálék a rák megelőzésére 

 

•Élelmiszer és táplálkozási szokás segít csökkenteni a rákos 

megbetegedések kialakulásának kockázatát. 

•1. A paprika óriási C- és A-vitamin-tartalma, valamint folsav- és 

kálium-tartalma miatt a rák elleni küzdelem egyik legjobb eszköze. 

•2. A keresztesvirágúak családjába tartozó káposzta, brokkoli, 

karfiol, kelkáposzta, kelbimbó, retek, fehérrépa, 

vizitorma növényi hatóanyagai gátolják a rákkeltő anyagok 

belépését a sejtekbe, és akadályozzák a daganatok kifejlődését. 

•3. Az áfonyafélék, a málna, szeder, eper C-vitaminban és 

folsavban gazdag gyümölcsök, daganat megelőző, magas a rost- és a 

káliumtartalmuk. Erős antioxidáns hatásúak, azaz megkötik a 

szervezetben keletkező káros szabadgyököket. 



 

A 10 leghatékonyabb táplálék a rák megelőzésére 

 

 
• 4. A víz (ásványvíz, forrásvíz, szóda) és a koffeinmentes tea a 

jó folyadék a szervezet számára. Ezek az italféleségek szerepe: 
az emésztés, a táplálék továbbítás és felszívódás,  
hőmérsékletszabályozásban. Étvágycsökkentő hatású és segíti a 
súlyszabályozást. 

Ajánlott legalább 1,5-2 liter folyadékot elfogyasztani naponta! 
30-50 ml/ tskg 

• 5. A paradicsomos mártásokban, szószokban, 

ketchupban megtalálható likopin erősen antioxidáns hatású. 

Nagymértékben csökkenti a prosztata- és más rákos 

megbetegedések kockázatát, jelentős szerepet játszik az 

öregedési folyamatok lelassításában és más betegségek elleni 

védekezésben. 



A 10 leghatékonyabb táplálék a rák megelőzésére 

•  6. A zsiradékok közül a legegészségesebbek a növényi eredetű 

olajok, különösen a hő- és vegyi beavatkozás nélkül, hidegen 

sajtolt szűz olívaolaj, mely sok E-vitamint és más 

antioxidánsokat tartalmaz. 

• 7. Az alma, különösen a gyümölcs héja olyan hatóanyagokat 

tartalmaz, melyek gátolják a rákos sejtek szaporodását. 

• 8-10. A sütőtök, a batáta és a cukkini karotintartalma - különös 

tekintettel a béta-karotinra - a rák elleni egyik fontos 

alkotóelemét jelenti. 

 

 

• Forrás: National Foundation for Cancer Research, USA 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 

"A világ legjobb orvosai:  

dr. Csend, dr. Diéta és dr. 

Vidámság." 

 

 

Jonathan Swift 

 

 


