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Rozdział 1 

      1. Co to jest mikrobiom jelitowy? 

Mikrobiom obejmuje ogół mikroorganizmów zasiedlających ciało 
człowieka wraz z ich genomem.  Należy podkreślić, że mikrobiom tworzą 
nie tylko bakterie (choć ich jest procentowo najwięcej >98%) ale także 
wirusy, grzyby oraz archeony. Wyróżnia się między innymi mikrobiom 
skóry, układu oddechowego, czy też moczowego. Natomiast zagadnienia 
opisane w tym Poradniku będą dotyczyły mikrobiomu przewodu pokar-
mowego. 

Badanie mikrobiomu jelitowego jest złożonym procesem i obejmuje 
następujące etapy: 

1. pozyskanie materiału (kał) 

2. przechowywanie próbek w odpowiednich warunkach laborato-
ryjnych 

3. izolację materiału genetycznego 

4. sekwencjonowanie 

5. analizę bioinformatyczną 
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Przewód pokarmowy człowieka jest zasiedlony przez miliony mikro-
organizmów. Bakterie należące do typu Firmicutes oraz Bacteroidetes 
stanowią większość bakterii przewodu pokarmowego. Natomiast Prote-
obacteria, Actinobacteria oraz Fusobacteria występują w mniejszej ilo-
ści, choć nadal znaczącej. Z kolei bakterie, takie jak Enterococcus czy też 
Enterobacteriaceae są zdecydowanie mniej liczne. 

Mikrobiom różni się w zależności od odcinka przewodu pokarmowe-
go. Zróżnicowanie to wynika m.in. z różnego poziomu dostępności tlenu 
czy też odmiennego pH. W jamie ustnej dominują bakterie Streptococ-
cus oraz Staphylococcus. W przełyku występuje szybki pasaż pokarmu, 
co powoduje, że występują tutaj tylko nieliczne bakterie. Z kolei w żo-
łądku panuje niskie pH (kwasowe), które również stanowi ograniczenie 
i można tutaj obserwować bakterie, które są odporne na kwasowe wa-
runki środowiska. Właściwościami takimi charakteryzują się np. bakteria 
Lactobacillus plantarum 299v oraz Helicobacter pylori. W jelicie cienkim 
obserwuje się już zmianę środowiska, inne pH niż w przypadku żołądka, 
co powoduje, że mogą tutaj występować liczne mikroorganizmy. Jednak 
bakterie najliczniej występują w jelicie grubym. 

 



3

Warto podkreślić, że mikrobiom jelitowy jest zróżnicowany oraz 
odmienny u każdego człowieka. Jego skład i aktywność zależy od wielu 
czynników, które zostaną opisane w dalszej części tego Poradnika. Jed-
nak już tutaj należy zaznaczyć, że mikrobiom zależy od mieszkania w 
określonym rejonie geograficznym i może być w pewnym zakresie mo-
dyfikowany przez całe życie człowieka. 

Pomiędzy elementami mikrobiomu przewodu pokarmowego obser-
wuje się interakcje. Dla przykładu, grzyby Candida albicans stymulują 
rozrost bakterii Streptococcus mutans, które biorą udział w rozwinięciu 
próchnicy. Candida albicans sprzyja wydzielaniu kwasu mlekowego ob-
niżającego pH w jamie ustnej, a w konsekwencji przyczynia się do wystą-
pienia próchnicy. Dodatkowo Candida albicans powoduje wydzielanie 
farnezolu, który stymuluje wzrost Streptococcus mutans. 

Mikrobiom jelitowy odgrywa niezwykle istotną rolę w organizmie 
człowieka. Uczestniczy w procesie trawienia, w utrzymywaniu integral-
ności bariery jelitowej oraz w produkcji krótkołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych (do których zalicza się przede wszystkim kwas octowy, 
propionowy i masłowy). Faecalibacterium prausnitzii jest najważniejszą 
bakterią w kontekście produkcji kwasu masłowego, inaczej określanego 
jako maślan. Bakteria ta jest również obecnie rozważana jako probio-
tyk nowej generacji (NGP, ang. next-generation probiotics), który może 
otwierać nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów onkologicznych. 
Rodzaj stosowanej diety w istotny sposób wpływa na produkcję krótko-
łańcuchowych kwasów tłuszczowych. Dostarczanie wraz z dietą włókna 
pokarmowego zwiększa produkcję wyżej wymienionych kwasów. Naj-
większa ilość tych kwasów jest obserwowana w dystalnej części jelita 
grubego, co jest związane ze znaczną obecnością mikroorganizmów w 
tym obszarze. 
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Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są niezwykle istotne dla prawi-
dłowego funkcjonowania bariery jelitowej. Głównymi elementami ba-
riery jelitowej jest właśnie mikrobiom, ale także komórki nabłonka jeli-
towego czy też warstwa wytworzonego śluzu. 

 

Mikrobiom jelitowy uczestniczy również w produkcji witamin z grupy 
B oraz witaminy K. Została również opisana rola mikrobiomu w kształto-
waniu odpowiedzi immunologicznej. Właściwości immunomodulujące 
posiadają m.in. bakterie Lactobacillus spp. oraz Bifidobacterium spp., 
które są uznane za jedne z najczęściej stosowanych bakterii probiotycz-
nych. Bakterie te wpływają na układ immunologiczny poprzez stymula-
cję produkcji mucyn, zwiększają produkcję cytokin przeciwzapalnych i 
redukują ilość mediatorów prozapalnych, zwiększają ilość wydzielniczej 
sIgA, regulują produkcję komórek T oraz B, wspomagają utrzymanie 
równowagi Th1/Th2. W ostatnim czasie coraz więcej badań naukowych 
wskazuje na związek pomiędzy mikrobiotą jelitową a efektywnością im-
munoterapii. Bakteria Akkermansia muciniphila poprawia efektywność 
immunoterapii opartej o PD-1/PD-L1 oraz CTLA-4. 
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2. Jakie czynniki kształtują mikrobiom jelitowy? 

Skład i aktywność mikrobiomu zależy od wielu czynników. Kluczo-
wym momentem w jego kształtowaniu jest już sam poród. Mikrobiom 
różni się w zależności od tego czy jest to poród naturalny czy też poprzez 
cesarskie cięcie. Poród drogami rodnymi powoduje, że noworodek otrzy-
muje przede wszystkim bakterie Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Na-
tomiast w przypadku porodu poprzez cesarskie cięcie, noworodek otrzy-
muje bakterie które pochodzą ze skóry matki i personelu medycznego, 
głównie Streptococcus oraz Staphylococcus. Następnym etapem, który 
jest istotny dla składu mikrobiomu jest etap karmienia dziecka. Podczas 
karmienia piersią dziecko otrzymuje probiotyki oraz prebiotyki (oligosa-
charydy), które stymulują wzrost korzystnych bakterii. 
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U osób dorosłych na skład mikrobiomu jelitowego ma wpływ przede 
wszystkim rodzaj stosowanej diety, przyjmowanie prebiotyków, probio-
tyków oraz synbiotyków (są to preparaty, które łączą w sobie właściwości 
prebiotyków oraz probiotyków), poziom aktywności fizycznej, leczenie 
farmakologiczne, przebyte zabiegi chirurgiczne, a nawet zanieczyszcze-
nia środowiska. Należy również podkreślić, że nie tylko antybiotyki mają 
wpływ na skład mikrobiomu, ale także inne leki (np. inhibitory pompy 
protonowej, steroidy, leki przeciwbólowe). 

Mikrobiom można również modyfikować terapeutycznie za pomocą 
wyżej wspomnianych preparatów (pre-, pro- oraz synbiotyków) a tak-
że za pomocą transplantacji mikrobiomu jelitowego – procedura ta jest 
również określana jako przeszczep kału i stanowi obecnie najbardziej in-
nowacyjną metodę modulacji mikrobiomu. 
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Mikrobiom ulega zmianom wraz z wiekiem. Dla przykładu u osób w 
wieku podeszłym występują zmiany w obrębie mikrobiomu jamy ust-
nej, co jest związane z wieloma czynnikami, takimi jak ubytki zębowe 
(uzębienie resztkowe, bezzębie), mniejszy przepływ śliny, słabsza higiena 
jamy ustnej oraz zmiany w składzie śliny i pH jamy ustnej. U takich pa-
cjentów występują liczniej grzyby Candida. U osób w wieku podeszłym 
często jest również zmieniona dieta, pacjenci częściej przyjmują tzw. die-
tę papkowatą (z uwagi na problemy stomatologiczne), co skutkuje spo-
żywaniem mniejszej ilości błonnika pokarmowego, zmniejszeniem bio-
różnorodności mikrobiomu i jego kształtowaniem w kierunku dysbiozy 
(zaburzeń w składzie i jakości mikrobiomu). 
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Rozdział 2 

1. Skutki uboczne leczenia przeciwnowotworowego a 
żywienie pacjenta onkologicznego 

Leczenie przeciwnowotworowe jest niezbędne, ale nie jest pozba-
wione skutków ubocznych. Leczenie to w zależności od rodzaju choroby 
nowotworowej  obejmuje leczenie chirurgiczne, chemioterapię, radiote-
rapię, immunoterapię oraz  terapie hormonalne – wszystkie mogą wią-
zać się z pojawieniem się problemów z apetytem oraz jedzeniem. 

W trakcie leczenia, w konsekwencji choroby nowotworowej i skut-
ków ubocznych terapii może pojawić się niedożywienie lub mogą nasilić 
się cechy niedożywienia obecne już przez leczeniem. Wszystkie rodzaje 
leczenia przeciwnowotworowego wpływają na  skład bakterii jelitowych 
i  w mniejszym lub większym stopniu powodują dysbiozę. 
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Utrata masy ciała

Utrata apetytu oraz niezamierzona utrata masy ciała (chudnię-
cie) to częste objawy w trakcie leczenia onkologicznego. Podstawowe 
zalecenia to zwiększenia kaloryczności i zawartości białka w diecie. Moż-
na do tego celu wykorzystywać odżywki medyczne zawierające białko, 
kalorie lub całość potrzebnych składników odżywczych. Stosuje się je do 
posiłków lub między posiłkami, a przez krótki czas mogą stanowić jedyne 
źródło pożywienia. 

Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego

By uniknąć dolegliwości żołądkowo-jelitowych, należy stosować 
dietę  łatwostrawną czyli spożywać: chude mięso, jasne pieczywo, białe 
makarony i ryże, ziemniaki, gotowane warzywa, jajka na twardo, twaro-
gi, fermentowane przetwory mleczne. Zalecane techniki przygotowywa-
nia potraw to gotowanie tradycyjne i na parze, duszenie oraz pieczenie.

W trakcie leczenia lub po zakończeniu radio- i/lub chemioterapii 
może wystąpić nietolerancja produktów zawierających laktozę. Jej obja-
wami są wzdęcia i biegunki. Mleko i przetwory mleczne można zastąpić 
odpowiednikami bez laktozy lub produktami roślinnymi np. mlekiem mi-
gdałowym lub ryżowym.

Biegunki i wymioty

W przypadku występowania biegunek i wymiotów dochodzi do 
znacznych strat składników odżywczych. Należy je uzupełniać, najlepiej 
poprzez podawanie wysokoenergetycznych i bogatych w białko posił-
ków, uzupełnianych specjalnymi preparatami (tzw. ONS,  suplementy 
diety  przeznaczone do żywienia medycznego).
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Skutkiem wymiotów i biegunek może być odwodnienie, dlatego ważne 
jest odpowiednie spożywanie płynów szczególnie wody – w ilości 2000 
ml/dzień.

Ból i owrzodzenia jamy ustnej

Ból w jamie ustnej lub przy przełykaniu można zmniejszyć  przez 
podawanie pokarmów o odpowiedniej konsystencji – rozdrobnionych, 
roztartych lub zmiksowanych. Polecane są przetwory mleczne (jogurty, 
kefiry, koktajle, twarogi ze śmietaną), miękkie owoce (banany, arbuzy, 
dojrzałe brzoskwinie, jabłka w formie przecierowej), rozmiękczone w 
mleku płatki zbożowe lub pieczywo, warzywa gotowane, ziemniaki w po-
staci purée, gotowane i rozdrobnione mięso, drobne makarony, jajeczni-
ca, kremy, kisiele, budynie, galaretki oraz musy.

Suchość w jamie ustnej

Głównym sposobem zmniejszenia suchości w jamie ustnej to 
również odpowiednie nawodnienie czyli wypijanie 2-3 l płynów dziennie. 
Podstawą diety powinny być potrawy zmiksowane, rozdrobione, przecie-
rane. Można też stosować preparaty sztucznej śliny lub leki zwiększające 
jej wydzielanie, jak również spożywać produkty mające podobne dzia-
łanie: gumy do żucia, lemoniadę. Przy występowaniu suchości w jamie 
ustnej należy unikać w diecie takich produktów jak pieczywo chrupkie, 
słone przekąski, mocnej kawy i herbaty, coca-coli oraz alkoholu i papie-
rosów, które mogą wzmagać ból w jamie ustnej. 
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Zaburzenia odczuwania smaku 

W trakcie chemioterapii i radioterapii dość często pojawiają się 
zaburzenia odczuwania smaku w postaci niechęci do spożywania mięsa, 
metalicznego lub gorzkiego posmaku oraz braku odczucia smaku. Dla-
tego podawane choremu dania powinny być zdecydowane w smaku, 
wyraźnie słodkie lub wyraźnie kwaśne. Można używać sporej ilości ziół i 
przypraw, marynować mięsa i polewać je aromatycznymi sosami. 

Mikrobiom a  leczenie przeciwnowotworowe 

Informacji na temat związków pomiędzy leczeniem przeciwno-
wotworowym, powikłaniami  wymienionymi powyżej a składem mikro-
biomu jelit jest niewiele, również nie ma zaleceń opartych na dowodach 
naukowych  w zakresie probiotykoterapii. W przypadku zabiegów chi-
rurgicznych  dotyczących przewodu pokarmowego badania wskazują na 
związane z przygotowaniem do zabiegu i samą operacją – zmniejsze-
nie potencjalnie korzystnych bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium, a 
zwiększenie ilość bakterii chorobotwórczych. Potencjalnie uzupełnienie 
tych bakterii po zabiegu może być korzystne. 

Badania wskazują, że osoby poddane radioterapii w obszarze 
jamy brzusznej/miednicy, które wyjściowo prezentowały nieprawidłowy 
skład bakterii jelitowych (nieprawidłowy stosunek Firmicutes do Bac-
teroides) częściej zgłaszały biegunkę, a podawanie mieszanki szczepów 
probiotycznych VSL#3 w trakcie radioterapii  zmniejszało częstość i na-
silenie biegunek. Sugeruje to, że zastosowanie   probiotyków  już przed  
rozpoczęciem radioterapii może  zmniejszyć  występowanie  najczęst-
szych powikłań radioterapii. 
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W przypadku chemioterapii stwierdzono, że Lactobacillus plan-
tarum  działa  korzystnie – nasilając efekt przeciwnowotworowy 5-flu-
orouracylu. Również  powikłania  po zastosowaniu tego leku (w postaci 
zaparć) występowały częściej jeśli skład mikrobiomu był nieprawidłowy. 

W trakcie immunoterapii  bardzo często obserwuje się powikła-
nia ze strony przewodu pokarmowego (nasilone biegunki), wyniki badań 
wskazują, że obecność niektórych bakterii w jelitach (np. Akkermansia) 
oraz podawanie probiotyków zawierających Bifidobacterium wiązało się 
z lepszą odpowiedzią na leczenie. Do bakterii pozytywnie wpływających 
na efektywność immunoterapii zalicza się również bakterie produkujące 
maślan (np. Faecalibacterium  prausnitzii, Collinsella aerofaciens). 

Podsumowanie 

Leczenie choroby nowotworowej obejmuje różne metody. Do 
podstawowych należą: leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemiotera-
pia oraz immunoterapia. Wszystkie metody leczenia  mają  pewne  dzia-
łania niekorzystne, również w zakresie mikrobiomu jelit. W niektórych 
przypadkach modyfikcja mikrobiomu w postaci  probiotyku może być 
korzystna, zawsze jednak decyzja o zastosowaniu probiotyku powinna 
być indywidualna i omówiona z onkologiem. 
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2. Mikrobiom a nowotwór 

W przebiegu choroby nowotworowej obserwuje się zmiany ilościo-
we i jakościowe mikrobiomu przewodu pokarmowego. Zaburzenia w mi-
krobiomie jelitowym są często określane mianem dysbiozy jelitowej. W 
przypadku różnych typów nowotworu odnotowuje się inne zaburzenia. 
Poniżej opisano zaburzenia mikrobiomu jelitowego w wybranych nowo-
tworach. 

Zaburzenia mikrobiomu u chorych z rakiem jelita grubego 

Patogenne drobnoustroje biorą udział w karcynogenezie poprzez 
szereg mechanizmów. U chorych z rakiem jelita grubego mogą wystąpić 
zaburzenia mikrobioty jelitowej. Wśród patogenów związanych z wystę-
powaniem raka jelita grubego (tzw. z ang. colorectal cancer-associated 
pathogens) wyróżnia się głównie: 

 ➢ Fusobacterium nucleatum, 

 ➢ Bacteroides fragilis, 

 ➢ Escherichia coli, 

 ➢ Helicobacter hepaticus, 

 ➢ Helicobacter pylori, 

 ➢ Streptococcus gallolyticus, 

 ➢ Enterococcus faecalis, 

 ➢ Streptococcus bovis, 

 ➢ Porphyromonas gingivalis. 
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Wyżej wymienione drobnoustroje uczestniczą w procesie karcy-
nogenezy poprzez szereg mechanizmów. Niektóre z nich produkują tok-
syny, które nasilają proces zapalny. Patogenne drobnoustroje powodują 
zwiększoną produkcję mediatorów prozapalnych, w tym m.in. IL-1β, IL-6, 
TNF-α. 

Zaburzenia mikrobiomu u chorych z rakiem żołądka 

Główną bakterią biorącą udział w patogenezie raka żołądka jest 
Helicobacter pylori (tzw. I klasy karcynogen w raku żołądka). Zgodnie z 
najnowszymi wynikami badań naukowych, bakteria ta bierze również 
udział w karcynogenezie innych nowotworów jak np. raka jelita grube-
go. Szacuje się, że zainfekowanych tą bakterią jest ok. 70% w krajach 
rozwijających się oraz ok. 30% w krajach rozwiniętych. W ostatnim cza-
sie wykazano w badaniach naukowych związek pomiędzy mikrobiomem 
jamy ustnej a występowaniem raka żołądka. Drobnoustroje takie jak 
Peptostreptococcus stomatis, Parvimonas micra, Streptococcus angi-
nosus mogą wpływać na wystąpienie raka żołądka. Oprócz bakterii do 
rozwinięcia raka żołądka mogą przyczynić się również grzyby, w tym w 
szczególności Candida albicans oraz wirusy (Epstein-Barr virus). 
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Zaburzenia mikrobiomu u chorych z rakiem trzustki 

U pacjentów z rakiem trzustki mogą wystąpić liczne zaburzenia 
w mikrobiomie przewodu pokarmowego. Najważniejsze z nich zostały 
opisane poniżej. 

 ➢ zaburzenia mikrobiomu jamy ustnej: 

Porphyromonas gingivalis 

Fusobacterium 

Neisseria elongata 

Streptococcus mitis 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 ➢ infekcja Helicobacter pylori 

 ➢ bakterie z pęcherzyka żółciowego (tzw. bactibilia) – Entero-
coccus faecalis, Escherichia coli 

 ➢ wirusy HBV, HCV 

 ➢ tzw. wewnętrzna mikrobiota trzustki (ang. intrapancreatic 
microbiota) 

Bakteria Porphromonas gingivalis powoduje zapalenie przyzębia. 
Jednak w ostatnim czasie zwraca się uwagę na związek pomiędzy mi-
krobiomem jamy ustnej, chorobami przyzębia oraz czynnikami je wy-
wołującymi a występowaniem chorób nowotworowych. W badaniach 
naukowych została przedstawiona zależność pomiędzy zaburzeniami mi-
krobiomu jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem Porphyromonas 
gingivalis a częstszym występowaniem raka trzustki. 
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3. Jak terapeutycznie można modulować mikrobiom w 
kierunku eubiozy?  

Wśród terapeutycznych metod modulacji mikrobiomu przewodu po-
karmowego wyróżnia się: 

 ➢ prebiotyki, 

 ➢ probiotyki, 

 ➢ synbiotyki, 

 ➢ przeszczep kału. 

Wybierając terapeutyczne metody modulacji mikrobiomu jelitowe-
go należy wcześniej skonsultować się z odpowiednim specjalistą. 

Prebiotyki 

 ➢ Prebiotyki to nietrawione składniki żywności, które selektyw-
nie pobudzają wzrost bakterii w przewodzie pokarmowym 
człowieka; 

 ➢ Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Międzynarodowe 
Towarzystwo Naukowe Probiotyków i Prebiotyków, „prebio-
tyk to substrat, który jest selektywnie wykorzystywany przez 
mikroorganizmy żywiciela zapewniający zdrowie”; 

 ➢ Prebiotyki w swoim składzie nie zawierają drobnoustrojów; 

 ➢ Wśród prebiotyków wyróżnia się m.in. inulinę, fruktooligosa-
charydy, galaktooligosacharydy, laktulozę; 

 ➢ Prebiotyki stymulują selektywnie wzrost bakterii probiotycz-
nych, np. inulina stymuluje wzrost bakterii Faecalibacterium 
prausnitzii, która jest określana jako probiotyk nowej gene-
racji. 



18

  

Probiotyki 

 ➢ Probiotyki to żywe drobnoustroje, które podane w odpo-
wiedniej dawce wywierają korzystne efekty zdrowotne; 
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 ➢ Preparaty probiotyczne mogą zawierać bakterie lub grzyby 
(Saccharomyces boulardii CNCM I-745); 

 ➢ Lactobacillus spp. oraz Bifidobacterium spp. należą do pro-
biotyków najczęściej stosowanych; 

 ➢  Należy podkreślić, że nie wszystkie bakterie wykazują korzyst-
ne efekty zdrowotne, ponieważ właściwości probiotyków są 
silnie szczepozależne. W związku z tym, nie należy przekładać 
korzystnych efektów uzyskanych poprzez zastosowanie kon-
kretnego szczepu probiotycznego na potencjalny efekt możli-
wy do uzyskania po zastosowaniu innego szczepu; 

 ➢ Niektóre probiotyki wykazują właściwości przeciwnowotwo-
rowe poprzez m.in. wiązanie kancerogenów, hamowanie ak-
tywności nitroreduktaz bakteryjnych oraz hamowanie synte-
zy enzymów fekalnych; 

 ➢ Potencjalne efekty probiotyków u pacjentów onkologicznych 
zostały przedstawione poniżej. 



20

Synbiotyki 

 ➢ Synbiotyki stanowią połączenie prebiotyków oraz probioty-
ków; 

 ➢ Wpływają one korzystnie na organizm człowieka poprzez sty-
mulowanie wzrost probiotyków za pomocą prebiotyków; 

 ➢ Synbiotyki hamują wzrost patogennych drobnoustrojów. 

Przeszczep kału 

 ➢ Przeszczep kału (inaczej określany mianem transplantacji 
mikrobioty jelitowej, ang. fecal microbiota transplantation 
FMT) jest uznany za najbardziej innowacyjną metodę modu-
lacji mikrobioty jelitowej; 

 ➢ Przeszczep kału może zostać przeprowadzony poprzez: gór-
ny odcinek przewodu pokarmowego (doustne przyjmowanie 
kapsułek zawierających przygotowany materiał do przeszcze-
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pu, gastroskopia, sonda nosowo-żołądkowa, sonda nosowo-
jelitowa) oraz dolny odcinek przewodu pokarmowego (kolo-
noskopia, wlewka retencyjna); 

 ➢ Kał pobrany od dawcy musi przejść ocenę jego jakości oraz 
bezpieczeństwa poprzez szereg analiz laboratoryjnych zanim 
trafi do dawcy; 

 ➢ Istotne jest również odpowiednie przygotowanie biorcy; 

 ➢ Przeszczep kału może być stosowany w infekcji o etiologii Clo-
stridium difficile z postacią nawrotową; 

 ➢ Przeszczep kału pozostaje nadal w pewnym sensie ekspery-
mentem medycznym i może być związany z ryzykiem wystą-
pienia powikłań; 

 ➢  Najczęstsze powikłania, które mogą wystąpić po przeszczepie 
kału to m.in. biegunka, ból brzucha, nudności i wymioty, za-
parcia, gorączka, zmęczenie; 

 ➢ W celu przeszczepu kału, określenia wskazań i przeciwwska-
zań do tego typu procedury należy skonsultować się ze spe-
cjalistą. 
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Rozdział 3 

1. Dieta a mikrobiom – praktyczne wskazówki 

Zdrowa dieta dla mikrobioty jelitowej powinna zawierać odpowied-
nią ilość węglowodanów złożonych z błonnikiem, który jest źródłem do 
produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych poprzez bakterie 
jelitowe, takie jak m.in. Bacteroidetes phylum, Faecalibacterium prau-
snitzii, Akkermansia muciniphila, Clostridium butyricum. 
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Dieta śródziemnomorska jest uznana za dietę zdrową i niezwykle ko-
rzystną dla mikrobioty jelitowej, ponieważ umożliwia produkcję krótko-
łańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz powoduje zwiększenie bioróż-
norodności bakterii. Dieta śródziemnomorska zakłada m.in. spożywanie 
oliwy z oliwek, 6 porcji dziennie warzyw, 3 porcje dziennie owoców, 3-4 
porcje orzechów tygodniowo, co najmniej 2 razy w tygodniu ryby (lub 
owoce morza). Ryby są dobrym źródłem kwasów omega-3, które mają 
właściwości przeciwzapalne. 

Produkty zbożowe powinny stanowić element codziennej diety, w 
tym chleb pełnoziarnisty, ryż brązowy/jaśminowy, kasze, makaron peł-
noziarnisty. Produkty te są dobrym źródłem błonnika. Dieta ta uwzględ-
nia również spożywanie mięsa drobiowego (rekomendowana jest różna 
częstotliwość w przedziale od 1-7 razy tygodniowo) oraz jaj (również z 
taką samą częstotliwością jak mięso drobiowe). Ilość spożytego mięsa 
czerwonego powinna być zredukowana do <2 porcji tygodniowo, po-
dobnie słodyczy. Należy również zwrócić szczególną uwagę na spożywa-
nie surowych warzyw a unikanie warzyw zwłaszcza smażonych. 
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Ciekawym składnikiem diety przyjaznym dla mikrobioty jelitowej 
jest inulina, która zwiększa wzrost bakterii Bifidobacterium oraz Fecali-
bacterium. Produktami zawierającymi inulinę są banany, szparagi, czo-
snek. 
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Należy unikać tzw. diety zachodniej, która dostarcza dużej ilość cu-
krów prostych oraz nasyconych kwasów tłuszczowych a małą ilość błon-
nika oraz antyoksydantów. Dieta zachodnia polega na spożywaniu pro-
duktów typu fast food, słodyczy i słodkich napojów. Dieta taka powoduje 
redukcję bakterii korzystnych takich jak Bifidobacterium i Lactobacillus 
oraz wzrost patogenów. 

 

Warto również zaznaczyć, że mikrobiota jelitowa może być mo-
dyfikowana poprzez dodatki do żywności, takie jak m.in.: 

 ➢ syrop glukozowo-fruktozowy 

 ➢ sztuczne słodziki 

 ➢ konserwanty 

 ➢ glutaminian 

 ➢ emulgatory 

Dodatki takie przyczyniają się do uszkodzenia nabłonka i integralno-
ści bariery jelitowej oraz dysbiozy jelitowej. W konsekwencji sprzyjają 
rozwinięciu alergii, otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu pokarmo-
wego oraz nowotworów. 
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2. Przepisy dla pacjenta onkologicznego
2.1. Śniadania

Przepis 1

Płatki zbożowe na mleku z owocami 

200 ml Mleko 2% tł.

30 g Płatki zbożowe

200 g Banan 

30 g Borówki 

Krótki opis: płatki należy gotować na mleku a następnie dodać owoce 

Przepis 2

Jajko z pieczywem i warzywami

80 g Jajka

60 g Chleb żytni

200 g Pomidor

20 g Sałata

20 g Rzodkiewka

5 g Masło

Krótki opis: jajka należy ugotować, warzywa pokroić
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Przepis 3

Kanapki z szynką i warzywami

60 g Chleb żytni

30 g Szynka drobiowa

150 g Ogórek szklarniowy

20 g Sałata

5 g Masło 

Przepis 4

Jajko na miękko z warzywami

80 g Jajka

60 g Chleb żytni

150 g Ogórek

20 g Rzodkiewka

5 g Masło

Krótki opis: jajka należy ugotować na miękko 
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Przepis 5

Sałatka z łososiem i serem mozzarella

100 g Łosoś pieczony

50 g Ser mozzarella

40 g Sałata

200 g Pomidor

3 ml Oliwa z oliwek

Krótki opis: łososia należy upiec w przyprawach w piekarniku, a następ-
nie pokroić, warzywa pokroić, wszystko wymieszać, polać oliwą z oliwek

2.2. Obiady 

Przepis 1

Zupa warzywna z ryżem jaśminowym

100 g Marchew

100 g Pietruszka

30 g Seler

50 g Ryż jaśminowy

3 g Pietruszka, liście

3 ml Oliwa z oliwek
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Krótki opis: warzywa należy pokroić, a następnie gotować; ryż ugoto-
wać oddzielnie; wszystko wymieszać, dodać oliwę z oliwek i posypać 

posiekaną pietruszką

Przepis 2

Łosoś curry z ziemniakami z koperkiem i surówką

200 g Łosoś, świeży 

3 g Curry

150 g Ziemniaki

3 g Koperek

50 g Sałata pekińska

100 g Pomidor

3 ml Oliwa z oliwek

Krótki opis: łososia należy upiec w piekarniku z curry; ziemniaki ugo-
tować, a następnie posypać posiekanym koperkiem; warzywa pokroić, 

polać oliwą z oliwek
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Przepis 3 

Roladki z kurczaka ze szpinakiem, ryż brązowy i mizeria

150 g Mięso z kurczaka

30 Szpinak

50 g Ryż brązowy

150 g Ogórek szklarniowy

50 g Jogurt naturalny, 2% tł.

3 ml Oliwa z oliwek

Krótki opis: mięso należy zwinąć ze szpinakiem, a następnie piec w pie-
karniku; ryż ugotować; ogórek pokroić, a następnie wymieszać z jogur-

tem i oliwą z oliwek

Przepis 4

Makaron z brokułami serem mozzarella

200 g Brokuł

70 g Makaron pełnoziarnisty

50 g Ser mozzarella

5 ml Oliwa z oliwek

Krótki opis: makaron należy ugotować, brokuł ugotować, ser mozzarella 
pokroić; wszystko należy wymieszać i polać oliwą z oliwek
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Przepis 5 

Ryż jaśminowy z warzywami, łososiem i płatkami migdałów  

150 g Łosoś, świeży 

70 g Ryż jaśminowy 

30 g Szpinak 

200 g Pomidor 

5 g Płatki migdałów 

5 ml Oliwa z oliwek 

Krótki opis: łososia należy piec w piekarniku, a następnie pokroić; ryż 
ugotować; warzywa pokroić, wszystko wymieszać, posypać płatkami 

migdałów 

2.3. Kolacje

Przepis 1

Kasza z warzywami

70 g Kasza bulgur

200 g Cukinia

15 g Cebula

150 g Czerwona papryka

5 ml Oliwa z oliwek
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Krótki opis: kaszę należy ugotować; warzywa pokroić i ugotować; 
wszystko wymieszać, polać oliwą z oliwek 

Przepis 2 

Sałatka z jajkiem, dorszem i orzechami, pieczywo

100 g Dorsz, świeży

80 g Jajka

30 g Mix sałat

200 g Ogórek kiszony

15 g Orzechy włoskie

60 g Chleb pełnoziarnisty 

3 ml Oliwa z oliwek 

Krótki opis: dorsza należy przygotować na parze, jajka ugotować, a na-
stępnie wszystko pokroić; warzywa pokroić; wszystko wymieszać, polać 

oliwą z oliwek, posypać orzechami 

Przepis 3 

Krem z dyni z płatkami migdałów i chlebem pełnoziarnistym 

300 g Dynia 

30 g Cebula 

3 g Czosnek 

150 g Marchew 

3 ml Oliwa z oliwek 
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15 g Płatki migdałów 

60 g Chleb pełnoziarnisty 

Krótki opis: wszystkie warzywa należy razem gotować, a następnie 
zmiksować i posypać płatkami migdałów 

Przepis 4 

Sałatka z kurczakiem curry na jogurcie naturalny 

150 g Mięso z kurczaka 

3 g Curry 

50 g Ryż brązowy 

30 g Jogurt naturalny, 2% tł. 

150 g Ogórek kiszony 

3 ml Oliwa z oliwek 

Krótki opis: mięso należy piec w curry, a następnie pokroić na kawałki; 
ryż ugotować; ogórki pokroić; wszystko wymieszać z jogurtem i oliwą z 

oliwek 
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Przepis 5 

Kanapki z szynką i serem mozzarella 

60 g Chleb żytni 

30 g Szynka drobiowa 

50 g Ser mozzarella 

200 g Pomidor 

3 g Szczypiorek 

30 Sałata 

2.4. Przekąski

Przepis 1

Koktajl sezonowy truskawkowy z nasionami chia i wiórkami 
kokosowymi

200 ml Kefir naturalny 2% tł.

200 g Truskawki świeże

3 g Nasiona chia

3 g Wiórki kokosowe

Krótki opis: kefir należy przelać do blendera, następnie dodać świeże 
truskawki, nasiona chia i wiórki kokosowe; wszystko zmiksować
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Przepis 2

Pudding owocowy z orzechami nerkowca

200 g Jabłko

80 g Kiwi

30 g Borówki

10 g Orzechy nerkowca

100 g Jogurt naturalny, 2%tł.

Krótki opis: owoce należy pokroić, a następnie wymieszać z jogurtem, 
posypać posiekanymi orzechami nerkowca

Przepis 3

Pomidor z mozzarellą i świeżą bazylią

200 g Pomidor

50 g Mozzarella 2%tł.

3 g Świeża bazylia

Krótki opis: pomidor i mozzarellę należy pokroić w plastry, a następnie 
posypać posiekanymi liśćmi bazylii
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Przepis 4

Koktajl pomarańczowy z cynamonem

200 ml Kefir naturalny 2% tł.

200 g Pomarańcza

1 g Cynamon

Krótki opis: kefir należy przelać do blendera, a następnie dodać pokro-
jony owoc, wszystko razem zmiksować, posypać cynamonem

Przepis 5

Jogurt naturalny z owocami i wiórkami kokosowymi

200 ml Jogurt naturalny, 2% tł.

200 g Banan 

30 g Borówki 

3 g Wiórki kokosowe

Krótki opis: banana należy pokroić, a następnie wymieszać z borówka-
mi, jogurtem i posypać wiórkami kokosowymi

* wskazówka dla osób z nietolerancją laktozy: produkty mleczne należy 
zastąpić produktami bez laktozy 
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