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Вашият наръчник
за правилно хранене
Здравейте, казвам се Нана Гладуиш.

Надявам се тази брошура да ви е полезна. И не забравяйте, че този
живот е, за да се живее... щастливо... и в добра компания.
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За първи път ми поставиха диагноза рак на гърдата през 2012 г. Болестта беше засегнала лявата ми гърда. През 2017 г. болестта се
върна, но този път в другата гърда. Два пъти през живота си, до
настоящия момент, съм правила химиотерапии. Правила съм операции, преминала съм два пъти лъчетерапия съответно на едната
и на другата гърда. Вече 6-та година съм на хормонална терапия,
която продължава и до днес. Ще продължи и в бъдеще. През цялото
това време съм се срещала с пациенти като мен и с близки на пациенти. Един от въпросите, които неизменно се повтаря е: „С какво
да се храня“? Видяла съм десетки, да не кажа стотици жени, които
намират или дори си измислят режими на хранене, с които са убедени, че си помагат. Вероятно е така. Моят опит показва, че всеки
един случай на рак е индивидуален. Страничните ефекти са сходни,
но същевременно различни като всички нас. По време на лечението
един спира кафето, друг хляба, трети месото, четвърти сладкото,
пети започва да купува всевъзможни добавки и т.н. и т.н. За мен всеки един пациент е свободен да взима правилните за него самия решения, но трябва да си дава сметка, че това е негов личен избор, който
не бива да натрапва на другите. За да съм съвсем честна с вас, ще
ви кажа, че през всички тези години, включително по време на химио
и лъчетерапиите аз не спрях да пуша, да пия, да ям каквото душата ми иска и да се надсмивам над рака си. Засега съм жива и ако има
нещо, което ми е помогнало, освен медицината, в която така силно
вярвам, то това е желанието да продължа живота си така, както
на мен ми се иска да го живея. Защото за мен не е важно само колко
години един човек ще живее, но и как ще живее, дали ще е щастлив,
усмихнат, доволен от факта, че е жив. В моят живот аз избрах „господарят“ да съм аз и повярвайте ми, за да съм жива, не съм готова
да се превърна в роб на чужди надежди, мисли, теории и философии.
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В допълнение към това, трябва още да:
•

Ядете по-рядко и в по-малки количества храни с високо съдържание на захар.

•

Избирате ненаситени мазнини и заливки и да ги използвате в
ограничени количества.

•

Да избягвате твърде честата консумация на солени и мазни храни.

•

Да се опитате да ограничите консумацията на алкохол колкото
е възможно повече. Не консумирайте повече от 14 алкохолни
напитки седмично (което се развнява приблизително на 7 чаши
вино от 175 мл) като разпределите тази консумация в минимум
три дни, в случай че наистина изпивате толкова за седмица.
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Ползите от правилното хранене
по време на лечението на рак
Правилното хранене е особено важно, ако имате рак, тъй като както болестта, така и нейното лечение, могат да променят вашите
хранителни навици. Ракът и неговото лечение могат също така да
повлияят на начина, по който тялото ви възприема дадени храни и
обработва хранителните вещества.
Хранителните нужди на хората, с диагноза рак, са различни за всеки човек. Екипът, който се грижи за вас в борбата с болестта, ще
ви помогне да набележите хранителните си цели и да начертаете
план, с който да ги постигнете. Доброто хранене по време на лечението на рак може да ви помогне:
•
•
•
•
•
•

Да се почувствате по-добре.
Да поддържате силата и енергията си.
Да поддържате теглото си и запаса си от хранителни вещества.
Да понесете по-леко страничните ефекти на лечението.
Да намалите риска от инфекции.
По-бързо да се възстановите.

Доброто хранене означава консумацията на разнообразни храни, за
да си набавите необходимите хранителни вещества, от които се нуждае тялото ви, за да се бори с рака. Тези хранителни вещества включват протеини, въглехидрати, мазнини, вода, витамини, и минерали.

Бъдете предпазливи, когато изпробвате нова диета
Ако сте се отдали на четене и търсене на информация за рак на
гърдата, нищо чудно да сте попаднали онлайн на истории, в които
се твърди, че една или друга диета може да ви излекува от рака.
Бъдете особено предпазливи с подобни преувеличени твърдения.
Определени видове хранителни режими – като например Средиземноморската диета или диетатa с ниско съдържание на мазнини – може да помогне на някои хора с рак да увеличат шансовете
си за оздравяване. Има едно изследване, което свързва диетата с
ниско съдържание на мазнини с по-добри шансове за оцеляване
след диагноза рак на гърдата.
Всяка една диета, която изпробвате обаче, трябва да поддържа
здравословен баланс от хранителни вещества, протеини, калории
и мазнини. Крайностите могат да се окажат опасни.
Кетогенната диета представлява хранителен режим, при който въглехидратите се ограничават драстично, за да се постави тялото в
състояние на кетоза и да започне да изгаря натрупаните мазнини,
за да си набави нужната енергия. Макар че някои проучвания показват, че кетогенната диета има добри резултати при определени видове рак, няма доказателства, че помага при рак на гърдата.
Тази диета обаче може да промени химичния баланс на тялото ви,
а това може да се окаже рисковано.
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Хранителни
вещества
Протеини
Протеините са ни необходими за растеж, за възстановяване на телесните тъкани и за поддържане на здрава имунна система. Когато
тялото ви не приема достатъчно протеини, това може да доведе до
повреждане на някой мускул заради голямото количество енергия, от което той се нуждае. Това води до по-дълго възстановяване
при заболявания и намалена устойчивост при инфекции. Хората с
рак обикновено имат по-голяма нужда от протеини от нормалното. След операция, химиотерапия или лъчетерапия, обикновено е
необходимо допълнително количество протеини, за да оздравеят
тъканите и за да се пребори инфекцията.
Добри източници на протеини са рибата, птичето месо, сухото
червено месо, яйцата, млечните продукти с ниско съдържание на
мазнини, ядките и ядковите масла, сушеният боб, грахът, лещата и
соевите храни.
Мазнини
Мазнините имат важна роля при храненето. Мазнините и маслата
са съставени от мастни киселини и служат като богат източник на
енергия за тялото. Тялото разгражда мазнините и ги използва, за
да съхранява енергия и да пренася определени видове витамини
през кръвта.
Може би сте чували, че някои мазнини са по-добри за вас от други.
Когато оценявате ефекта на мазнините върху вашето сърце и ниво

на холестерол, избирайте по-често мононенаситените и полиненаситените мазнини пред наситените мазнини и трансмазнините.
Мононенаситените мазнини се намират предимно в растителните масла като зехтин, рапичното масло и фъстъченото масло.
Полиненаситените мазнини се намират главно в растителните
масла като шафраново, слънчогледово, царевично олио и олио от
ленено семе. Те са също така основните мазнини в морската храна.
Наситените мазнини се откриват предимно в животинските източници като месо, пълномасленото и обезмасленото мляко, сиренето
и маслото. Някои растителни масла като кокосовото масло, маслото от палмови ядки и палмовото масло също са наситени. Наситените мазнини могат да повишат холестерола и да увеличат риска от
сърдечни заболявания. По-малко от 10% от калориите, които приемате, следва да идват от наситени мазнини.
Трансмастните киселини се получават когато растителните масла се преработят в твърди, като например маргаринът и мазнините в тестените изделия. Източниците на трансмазнини включват
закуските и печените изделия, направени с частично хидрогенирано растително масло или с растителна мазнина. Трансмазнините
се намират естествено и в някои животински продукти, като например млечните. Те могат да повишат нивата на лошия холестерол и да намалят добрия холестерол. Избягвайте трансмазнините,
доколкото е възможно.
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Фибрите са онази част от растителните храни, които тялото не
може да преработи. Има два вида фибри. Неразтворимите фибри
спомагат тялото бързо да се освободи от хранителните отпадъци,
а разтворимите фибри се свързват с водата в изпражненията, като
ги запазват меки.
Други източници на въглехидрати включват хляба, картофите,
ориза, спагетите, пастата, зърнените храни, царевицата, граха и
боба. Сладките изделия (десерти, бонбони и напитки със захар)
също предоставят въглехидрати, но ни снабдяват с много малко
витамини, минерали или фитонутриенти.
Вода

Въглехидрати
Въглехидратите са главният енергиен източник на тялото. Въглехидратите дават на тялото необходимото гориво за физическа
активност и правилно функциониране на органите. Най-добрите
източници на въглехидрати – плодовете, зеленчуците и целите
зърна – също така доставят до клетките на тялото нужните му витамини, минерали, фибри и фитонутриенти. (Фитонутриентите са
химически вещества в растителните храни, които не са ни необходими, за да живеем, но които спомагат за добро здраве).
Целите зърна или храните, приготвени от тях, съдържат всички
жизненоважни части и естествени хранителни вещества на цялото зърно. Целите зърна се откриват в зърнените храни, хлебните
изделия и брашната. Някои цели зърна като киноа, кафяв ориз и
ечемик могат да се използват като гарнитура или предястие. Когато избирате пълнозърнест продукт, търсете думите „цели зърна“,
„неолющени зърна“, „пълнозърнесто пшенично брашно“, „пълнозърнесто брашно от овес“, „пълнозърнесто ръжено брашно“.
Имайте предвид, че някои пекарни използват наред с пълнозърнестото пшенично брашно и бяло брашно, но на продукта слагат
етикет „пълнозърнесто брашно“. Проверете съдържанието, за да
сте сигурни. Хлябът и другите продукти, които са с етикет „100%
пълнозърнесто брашно“ не съдържат рафинирано брашно.

Водата и течностите са жизненоважни за здравето. Всички клетки на тялото имат нужда от вода, за да функционират. Ако не приемате достатъчно течности или ако губите течности заради повръщане или диария, може да се обезводните (в тялото ви няма
достатъчно течности). Ако това се случи, балансът на течната
среда и минералите, които помагат на тялото ви да работи, може
опасно да се наруши. Вие си набавяте вода от храната, която консумирате, но човек следва да изпива средно около 8 чаши от 250
мл. течности на ден, за да е сигурен, че всички клетки в тялото му
получават течностите, от които имат нужда. Възможно е да имате
допълнителна нужда от течности в случай, че повръщате, имате
диария или дори, ако не се храните достатъчно. Помнете, че всяка течност (супи, мляко, дори сладолед и желатин) се включват в
дневния ви прием на течности.
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Антиоксиданти
Антиоксидантите включват витамините A, C, и E; селений и цинк;
както и някои ензими, които абсорбират и се свързват със свободните радикали като по този начин им пречат да атакуват нормалните клетки.

Витамини и минерали
Тялото има нужда от малки количества витамини и минерали, за
да функционира правилно. Повечето се намират в естествена форма в храната. Продават се също така и като добавки под формата
на хапчета или сиропи. Те спомагат тялото да използва енергията
(калориите), която храната предоставя.
Човек, който се придържа към балансирана диета с достатъчно калории и протеини, обикновено успява да си набави необходимите
витамини и минерали. Ако обаче сте подложени на терапия за лечение на рак, може да се окаже трудно да поддържате такава балансирана диета, особено, ако лечението има странични ефекти с
дълга продължителност от време. В този случай вашият лекар или
диетолог могат да ви предложат допълнителен прием на мултивитамини и минерали, които да приемате ежедневно. Ако приемът
ви на храна е бил силно ограничен в продължение на седмици или
месеци, заради страничните ефекти от лечението, уведомете лекаря си. Може да се наложи да бъдете изследвани за дефицит на
витамини или минерали.
Ако възнамерявате да приемате някакви витамини или добавки,
първо го обсъдете с вашия лекар. Някои хора с рак приемат големи
количества витамини, минерали и други добавки, за да се опитат
да подобрят имунната си система или дори да унищожат раковите
клетки. Някои от тези субстанции обаче могат да се окажат вредни,
особено ако се приемат в по-големи количества. Всъщност, големите дози от някои витамини и минерали могат дори да намалят
ефективността на химио и лъчетерапията.
Ако вашият онколог ви каже, че може да взимате витамини по време на лечението, най-добре би било да изберете добавка с не повече от 100% от дневната доза (ДД) витамини и минерали, както
и без съдържание на желязо (освен ако лекарят ви не смята, че
имате нужда от желязо).

Ако желаете да приемате повече антиоксиданти, специалистите
по здравословно хранене препоръчват консумацията на разнообразие от плодове и зеленчуци, които са добър източник на антиоксиданти. По принцип по време на химио или лъчетерапия не се
препоръчва приемането на големи дози добавки с антиоксиданти
или обогатени с витамини храни и напитки. Обсъдете с лекуващия
си лекар кое е най-доброто време за прием на такива добавки.
Фитонутриенти
Фитонутриентите или фитохимикалите са растителни съединения
от рода на каротеноидите, ликопена, ресвератрола и фитостеролите, за които се смята, че притежават свойството да поддържат
здравословното състояние на човека. Могат да бъдат открити в
плодовете и зеленчуците, или в продуктите с растителен произход, например тофу и чай. Фитохимикалите се приемат най-добре
чрез консумация на храните, които ги съдържат, вместо чрез прием на добавки и хапчета.
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Билки
Билките се използват за лечение на заболявания от стотици години, давайки различни резултати. Днес билки има в много продукти
под формата на хапчета, течни екстракти, чайове и мехлеми. Много от тези продукти могат да бъдат полезни без да носят вреда по
време на лечението, докато други могат да имат вредни странични
ефекти за терапията. Някои могат дори да попречат на доказано
ефективни лечения на рак, включително и на химио и лъчетерапията, както и да попречат на възстановяването след операция. Ако
се интересувате от употребата на билкови продукти, първо разговаряйте с вашия онколог.
Ракът и неговото лечение се отразяват на храненето
Когато сте здрави, приемането на достатъчно количество храни,
които да ви снабдят с необходимите хранителни вещества и калории, обикновено не е проблем. Повечето наръчници за правилно
хранене наблягат на консумацията на много зеленчуци, плодове
и пълнозърнести продукти; ограничаването на червеното месо,
особено преработеното или с високо съдържание на мазнини; намаляване на консумацията на мазнини, захар, алкохол и сол; поддържането на здравословно тегло. Ако обаче сте подложени на
лечение срещу раково заболяване, това може да се окаже трудно
за изпълнение, особено ако имате странични ефекти от лечението
или просто не се чувствате добре.
По време на лечението на онкологично заболяване може да се
наложи да промените диетата си, за да укрепите съпротивителните си сили и да издържите страничните ефекти на рака и неговото
лечение. Това може да означава да ядете неща, които по принцип
не биха ви препоръчали, ако бяхте здрави. Например, може да се
нуждаете от високо-калорични храни с високо съдържание на мазнини, за да поддържате теглото си, или гъсти, студени храни като

сладолед или млечни шейкове, защото раните в устата ви може да
ви попречат да ядете каквото и да било друго. Видът рак, неговото
лечение и страничните ефекти, които изпитвате, трябва да бъдат
взети под внимание при разработването на най-подходящия метод
на хранене, с който тялото ви да си набави това, от което има нужда.
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След като започне лечението
Добро хранене
Вашето тяло, дори когато сте здрави, има нужда от здравословна диета, за да функционира по възможно най-добрия начин. Това е дори
по-належащо, в случай че имате рак. Ако спазвате здравословна диета, при започване на лечението ще разполагате с резерви, които да
поддържат силите ви, да предпазват телесните ви тъкани от разрушаване, ще спомогнат за възстановяване на тъканите и ще поддържат съпротивителните ви сили срещу инфекции. Хората, които се
хранят добре, се справят по-добре със страничните ефекти на лечението. Това може дори да ви помогне да издържите по-високи дози
от определени лекарства. Всъщност, някои лечения на рак работят
по-добре при хора, които се хранят добре и получават достатъчно
калории и протеини. Опитайте се да следвате следните съвети:
•

Не се страхувайте да опитвате нови храни. Някои неща, които
преди никак не са ви допадали, може да ви харесат на вкус по
време на лечението.

•

Избирайте различни храни на растителна основа. Опитайте да
ядете боб и грах вместо месо по няколко пъти всяка седмица.
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•

Опитайте се да консумирате количеството, равностойно на 2½
чаши плодове и зеленчуци на ден, включително цитруси и зеленолистни и жълти зеленчуци. Зеленчуците и плодовете в различни цветове, както и храните на растителна основа, съдържат
много естествени субстанции, които подпомагат здравето.

•

Ограничете храните с високо съдържание на мазнини, особено
тези от животински произход. Избирайте нискомаслено мляко
и млечни продукти. Намалете количеството мазнини в ястията
като избирате методи на приготвяне на храната, при които се
използва по-малко мазнина.

•

Опитайте се да поддържате здравословно тегло и да останете
физически активни. Леките промени в теглото по време на лечение са нормални.

•

Ограничете осолените, пушени и мариновани и консервирани
храни в менюто си.

Междинни хранения при нужда
По време на лечението тялото ви често се нуждае от допълнителни калории и протеини, които да са в помощ на вашето лечение.
Ако губите тегло, междинните хранения могат да ви дадат допълнителни сили и енергия. За да посрещнете нуждите си по време на
лечение, не се притеснявайте да приемате леки закуски, които са
по-малко здравословни източници на калории. Помнете, че това е
само за кратко – когато страничните ефекти отминат, можете да се
завърнете към по-здравослово хранене. Опитайте тези съвети, за
да ви е по-лесно да прибавите и междинни хранения към дневното си меню:
•

Хапвайте малки закуски през целия ден.

•

Дръжте на разположение храни с високо съдържание на протеини, които са лесни за приготвяне и консумация. Това включва
кисело мляко, зърнени закуски и прясно мляко, сандвич, купичка гъста супа, сирене, крекери.

•

Избягвайте закуски, които могат да влошат страничните ефекти от лечението. Ако имате диария например, не яжте пуканки
и сурови плодове и зеленчуци. Ако гърлото ви е възпалено, не
консумирайте сухи, твърди или кисели храни.

Ако сте в състояние да се храните нормално и да поддържате теглото
си без междинни хранения и закуски, не ги включвайте в менюто си.
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Храни с високо съдържание
на протеини*
Млечни продукти
•

Добавете настъргано сирене към печените картофки, зеленчуци, супи, юфка, месо, плодове.

•

Използвайте прясно мляко вместо вода за приготвянето на
топли зърнени закуски и супи.

•

Добавяйте сметана и сосове от сирена към зеленчуците и пастата.

•

Добавяйте мляко на прах към крем супите, картофеното пюре,
кремообразни десети. По хранителните си качества сухото мляко изобщо не отстъпва на естествения си аналог, а за разлика от
него, в първото холестеролът и алергените са значително помалко. Произвежда се сухо обезмаслено и пълномаслено мляко.

•

Добавяйте кисело мляко, прахообразен суроватъчен протеин
или извара към любимите си плодове или смутита.

Съвети как да се снабдите с повече калории и протеини
•

Хапвайте по-често през деня, вместо консумацията на 3 големи порции храна.

•

Яжте любимата си храна по всяко време на деня. Например,
консумирайте храната, която е предназначена за закуска, вечер, ако това е, което ви се яде.

•

Приемайте храна на всеки няколко часа. Не чакайте да огладнеете.

•

Опитвайте се да консумирате на всяко ядене и междинно хранене високо калорични храни с високо съдържание на протеини.

•

Правете леки упражнения или се разхождайте преди хранене,
за да увеличите апетита си.

•

Изпивайте по-голямата част от течностите между храненията, а
не по време на хранене. Консумацията на напитки по време на
хранене може да даде нереално усещане за ситост.

•

Консумирайте високо калорични напитки, съдържащи много
протеин, като млечни шейкове и храни за специални медицински цели. В случай, че не се храните балансирано и губите тегло, попитайте вашите лекари онколози за ентерални храни*.

* Ентерални храни – попитайте за тях вашия лекар-онколог в случай, че не се храните балансирано и губите тегло.
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Яйца

Висококалорични храни*

•

Масло

Дръжте твърдо сварени яйца в хладилника. Добавяйте ги нарязани към салати, гювечи, супи и зеленчуци. Правете си бърза
яйчена салата.

•

Всички яйца трябва да са добре сготвени, за да се избегне риска от вредни бактерии.

•

Яйченият заместител на прах е алтернатива на обикновените
яйца с ниско съдържание на мазнини.

Месо и риба
•

Добавете месо дори и към традиционно безместните супи, гювечи, салати, омлети

•

Потърсете рецепта за предястия с риба, за да може да приемате почти ежедневно в менюто си, но в никакъв случай за сметка
на месото.

Боб, бобови растения, ядки и семена
•

Поръсете семена или ядки на десерти като плодове, сладолед, пудинги и кремове. Сервирайте ги и със зеленчуци, салати и паста.

•

Намажете фъстъчено или бадемово масло на филия хляб или
плод. Маслото и плода може да ги смесите и в млечен шейк.

•

Разтопете и добавете към картофи, ориз, паста и задушени зеленчуци.

•

Добавете разтопено масло към супите и гювечите, или го намажете на филия хляб преди да добавите други продукти към
сандвича си.

Млечни продукти
•

Добавете каймак или готварска сметана към десертите, палачинките, гофретите, плодовете и горещия шоколад, слагайте
ги и в супи и подходящи ястия.

•

Добавете сметана към печените картофи и зеленчуци.

Заливки за салати
•

Използвайте обикновена (а не ниско-маслена или диетична)
майонеза. С нея направете заливки за салати, придайте допълнителен вкус на сандвичите си. Включете майонезата към сосове, в които да топите зеленчуци и други подходящи храни.

Сладко
•

Добавете конфитюр или мед към хляба и крекерите.

•

Добавете сладко към плодовете.

•

Използвайте сладолед, като заливка за сладкиши.
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Не забравяйте да сте
физически активни
Физическата активност има много предимства. Помага ви да поддържате мускулна маса, сила, жилавост и здравина на костите.
Може да ви помогне да намалите депресията, стреса, умората, гаденето и запека. Може също така и да подобри апетита ви. Така че,
в случай, че все още нищо не тренирате, разговаряйте с лекаря си,
за да планирате поне 150 минути умерена активност седмично, като
например ходене. Ако лекарят ви одобри, започнете с по-малко натоварване (5-10 минути всеки ден) и когато успеете, увеличете до
целта от 150 минути на седмица. Вслушвайте се в тялото си и почивайте, когато имате нужда. Сега не е моментът да се натоварвате с
упражения. Правете каквото можете, когато имате желание за това.

За хора с отслабена
имунна система
Ракът и неговото лечение може да отслаби имунната система на
вашето тяло като атакува кръвните клетки, които ви защитават от
болести и микроби. В резултат, вашето тяло не може да се пребори с инфекцията, чуждите елементи и болестите по начина, по
който се бори тялото на един здрав човек.
По време на вашето лечение срещу рака, ще има периоди, в които
тялото ви няма да може да се предпази добре. Това е така, защото за известно време вие няма да разполагате с достатъчно бели
кръвни телца, които да се борят с инфекциите. През това време ще
ви обяснят, че трябва да избягвате среда, в която има наличие на
микроби, които могат да причинят инфекция. Важно е да знаете,
че не можете да повишите броя на вашите бели кръвни телца като
избягвате или консумирате определени храни. Можете обаче да
спазвате следните съвети как да третирате, планирате и приготвяте храната си, когато имунната ви система се възстановява:
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груба кожа или кора (пъпеши, картофи, банани и т. н.), както и
всички останали продукти, по които има пръст.
•

Измивайте листата на листните зеленчуци едно по едно под
течаща вода.

•

Опакованите салати, салатни миксове и други вече приготвени продукти, макар и да са маркирани като измити, следва да
бъдат повторно измити под течаща вода. Това може да стане
по-лесно в цедка.

•

Не яжте сурови зеленчукови кълнове.

•

Изхвърляйте плодовете и зеленчуците, които са загнили или
мухлясали.

•

Не купувайте продукти, които се продават нарязани в магазина
(като пъпеш, диня, тиква).

•

Измивайте със сапун и вода капачките на консервите преди да
ги отворите.

•

Използвайте различни прибори за разбъркване и опитване на
храната, докато я приготвяте. Не опитвайте храната (нито позволявайте на друг да я опитва) с прибори, които после ще бъдат поставени обратно в яденето.

Съвети за приготвяне на храната
•

Мийте си ръцете с топла, сапунена вода в продължение на 20
сек. преди и след приготвяне на храната и преди хранене.

•

Сготвяйте храната добре.

•

Съхранявайте храната в хладилник на или под 4,44 °C.

•

Изхвърляйте яйцата с напукана черупка.

•

Дръжте горещите храни горещи (тези, които са над 60 °C) и студените храни – студени (тези под 4,44 °C).

•

Изхвърляйте храната, която изглежда или мирише странно.
Никога не я опитвайте!

•

Размразявайте месото и рибата в микровълновата или хладилника, поставено в чиния, където да се събира разтопената
вода. Не размразявайте на стайна температура.

Сготвяйте храната добре

•

Използвайте размразените храни веднага, не ги замразявайте
повторно.

•

Поставяйте нетрайната храна в хладилник до 2 часа от закупуването или приготвянето й. Храната, съдържаща яйца и сметана, и храните на основата на майонеза, не бива да стоят извън
хладилника повече от час.

•

Измивайте добре зеленчуците и плодовете под течаща вода
преди да ги обелите или нарежете. Като използвате чиста четка за зеленчуци, изтъркайте продуктите, които имат дебела,

•

Гответе месото, докато изгуби розовия си цвят и соковете му
станат прозрачни. Единственият начин да знаете със сигурност,
че месото е добре сготвено на правилната температура е с употребата на термометър за храна. Месото трябва да се приготвя
до 71,11 °C, а птичето месо - до 82,22 °C.
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Как да се справите с често
срещани хранителни проблеми
Ракът и неговото лечение могат да предизвикат много проблеми,
които да се отразят на начина ви на хранене и приема на течности.
По-долу са изброени някои от най-често срещаните проблеми, както
и съвети как да се справите с тях. Винаги съобщавайте на екипа,
който се грижи за вас, каквито и проблеми да срещате. Често има
какво да се направи, за да се третира проблемът или да не се влоши.
Често срещаните хранителни проблеми включват:
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Промяна на апетита
Ракът и неговото лечение могат да предизвикат промени в хранителните ви навици и в желанието ви да се храните. Ако не се храните, това може да доведе до загуба на тегло, а това от своя страна
– до слабост и умора. Да се храните колкото се може по-добре е
важна част от грижата за себе си. Страничните ефекти, свързани с
лечението, като болка, гадене и запек също могат да предизвикат
загуба на апетит. Справянето с тези проблеми може да ви помогне
да започнете да се храните по-добре.
Какво да правите
•

Яжте на по-често, вместо 3 пъти на ден големи порции храна.

•

Избягвайте течности по време на хранене, или отпивайте само
малки глътки вода, за да не се почувствате заситени твърде
рано (освен ако нямате нужда от течности, за да преглътнете
или чувствате устата си суха). Изпивайте по-голямата част от
необходимите ви течности между храненията.

•

Направете храненето по-приятно, като подредите масата с красив сервиз, пуснете любимата си музика, гледате телевизия
или се храните с друг човек.

•

Бъдете колкото е възможно по-активни физически. Започнете по-бавно и с времето, щом се почувствате по-силни, постепенно увеличавайте активността си. Понякога кратка разходка
около час преди хранене може да ви помогне да огладнеете.

•

Дръжте под ръка закуски с високо съдържание на калории и
протеини. Опитайте с храни като твърдо сварени яйца, сирене,
сладолед, барчета с мюсли, микс ядки течни хранителни добавки (тук имаме предвид споменатите по-горе ентерални храни).

•

Прегледайте съветите как да добавите калории и протеин към
храните в секцията „След започване на лечението“ и ги използвайте в храненията и междинните закуски през целия ден.

•

Яжте любимите си храни през целия ден; например, ако ви харесват храните, които се консумират за закуска, яжте ги и за вечеря.
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Какво да правите
•

Пийте голямо количество чисти, недразнещи и негазирани напитки през деня. Приемайте течностите на стайна температура. Това може да се окаже по-лесно, отколкото да пиете много
горещи или студени напитки.

•

Яжте по малко и начесто през деня.

•

Избягвайте мазни, пържени, силно подправени или много
сладки храни.

•

Ограничете прясното мляко и млечните продукти до 2 чаши на
ден. Можете да продължите да пиете кисело мляко и айрян.

•

Избягвайте газообразуващи напитки и храни като газираните
напитки, газообразуващите зеленчуци, дъвки. Оставете газираните напитки леко да се отгазират като ги сипете в чаша и ги
оставите да престоят поне 10 минути.

•

Яжте и пийте храни с високо съдържание на натрий (сол) като
например бульони, супи, спортни напитки, крекери, гевреци.

•

Яжте и пийте храни с високо съдържание на калий като плодови
сокове и нектари, спортни напитки, картофи с кожичка, банани.

•

Увеличете приема на храни с разтворими фибри като ябълково пюре, банани, консервирани праскови и круши, овес и овесена каша, и сладки картофи.

•

Изпивайте минимум по една чаша течност след всяко изпразване на червата. Опитайте с вода, спортни напитки, бульон.

•

Не дъвчете дъвки без захар и не яжте бонбони или десерти, подсладени със захарен алкохол (сорбитол, манитол или ксилитол).

•

Обадете се на лекуващия си лекар-онколог, ако диарията продължава или се влошава, или ако изпражненията ви имат необичаен мирис или цвят.

Диария
Лечението и лекарствата за рак могат да раздвижат червата ви и
да ви разхлабят. Три или повече редки или воднисти изхождания
на ден се приемат за диария. Неконтролираната диария може да
доведе до загуба на течности (обезводняване), загуба на тегло,
лош апетит, слабост.
Избягвайте храни с високо съдържание на фибри, които могат да
влошат състоянието ви на диария. Те включват ядки, семена, пълнозърнести храни, бобови храни (боб и грах), сушени плодове,
както и сурови плодове и зеленчуци. Трябва да избягвате и храни с високо съдържание на мазнини, например пържено, защото
те също могат да влошат симптомите на диария. След операция
на стомаха и червата някои хора могат да бъдат чувствителни към
много сладките и високо въглехидратни храни. Избягвайте също
така газообразуващите храни и газираните напитки. Уверете се, че
пиете достатъчно течности през деня, за да избегнете обезводняване. След като диарията ви спре, постепенно започнете да приемате храни, съдържащи фибри.
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Умора
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•

Ако имате възможност, редовно си правете кратки разходки
или леки упражнения. Все повече изследователи потвърждават, че умерената активност може да помогне за намаляване
на умората, свързана с рака.

•

Пийте много течности. Обезводняването може да влоши чувството на умора. Убедете се, че приемате поне по 8 чаши течности на ден. Ако губите тегло, включете и течности, които съдържат калории.

•

Отделяйте си достатъчно време за почивка. Опитайте се да намерите време за кратка дрямка или почивка 3-4 пъти на ден
вместо да взимате една по-дълга почивка. Планирайте деня си
така, че да включва тези почивки, като ги направите специални
с добра книга в удобно кресло или любим филм. Опитайте се
да намерите баланса между активност и почивка, за да не се
отрази това на нощния ви сън.

•

Опитайте по-лесни или по-кратки варианти на обичайните ви
дейности. Не се насилвайте да правите повече, отколкото можете да поемете.

•

Потърсете препоръка за диетолог, който може да работи с вас
и да избере най-добрата за вас диета.

•

Опитайте се с всяко хранене и междинна закуска да приемате
някакви протеини, мазнини и фибри, за да поддържате нивата
си на кръвна захар стабилни. Това ще ви даде едно продължително усещане за енергия от храната, която приемате. Например, вместо да изяждате 2 парчета плод, опитайте се да изядете едно парче плод и шепа орехи, бадеми, фъстъци или други
ядки. Или пък опитайте плод с извара.

•

Уверете се, че достигате основните си калорийни нужди.

•

Не приемайте големи количества витамини или минерали без
първо да се консултирате с медицинския екип, който се грижи
за вас. Някои диетични/хранителни добавки може да се отразят на лечението ви, а големи дози от определени добавки могат да се отразят негативно.

•

Стресът може да влоши чувството на умора. Потърсете помощ
от психолозите на Фондация Една от 8 за справяне със стреса.
Те са на ваше разположение, при това абсолютно безплатно.
Обадете се 0878 16 17 18 и си уговорете час за среща.

Във вашето състояние се чувствате уморени през цялото време.
Дори и да си почивате, това не ви помага.
Умората може да има различни причини, включително и самото
лечение, недостатъчното хранене, липса на сън, депресия, ниски
нива на кръвните телца, някои лекарства. Когато причината за
умората е медицинска, вашият лекар би могъл да ви помогне да се
почувствате по-добре. Заедно с лечението, има различни стъпки
в храненето, които да предприемете, за да се чувствате по-добре,
както и други неща, които може да направите.
Какво да направите
•

•

Разговаряйте с екипа, който се грижи за вас по време на лечението, относно умората, която изпитвате. Ако има медицинска причина за нея, възможно е да има и подходящо лечение. Те могат
да ви помогнат да вземете мерки, за да се справите с умората.
Опитайте се да приоритизирате дейностите си. Правете най-важните от тях, когато имате най-много енергия.
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Суха уста и промени в слюнката
Химиотерапията както и лъчетерапията на главата и врата може
да се отрази на слюнчените ви жлези като причини сухота в устата.
Може да имате по-малко слюнка от обикновено, като тя може да
стане по-гъста и лепкава. Сухотата в устата е неприятнa и може да
засегне храненето, говоренето и спането ви.
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•

Напитки: прясно мляко, разтворими напитки за закуска, млечни шейкове, смуутита, топъл безкофеинов чай със захар, ябълков сок, нектар от кайсии, спортни напитки.

•

Супи: крем супи.

•

Сирена: извара, всякакъв вид сирене, поръсено върху яйца, зеленчуци или месо; макарони със сирене.

•

Яйца: само след термична обработка.

•

Месо и риба: сготвено пиле, пуйка, телешко, свинско или риба с
меко и сочно месо. Добавете бульон, супа или сос, за да ги направите по-сочни. Ако ви е трудно да дъвчете, опитайте с мляно или пасирано месо.

•

Плодове: банани, праскови, круши, ябълки, ябълков сок. Можете да намачкате или пюрирате всеки един плод в блендер. Можете да замразите плодове като грозде, парчета банан, пъпеш,
резени праскова, парчета мандарина.

•

Зеленчуци: сготвени моркови, грах, зелен фасул, розички броколи, спанак, карфиол и други меки, сготвени зеленчуци. Добавете сос, сметана или масло, за да ги направите по-сочни.

•

Други: варени зърнени храни, намачкани картофи, паста, юфка.

•

Десерти: пудинги, замразени плодови или млечни десерти, яйчен крем, кисело мляко, сладолед, желатин.

Съветите по-долу може да ви помогнат:
•

Винаги носете със себе си бутилка с вода, като се стараете често да пиете от нея.

•

Използвайте продукти за изкуствена слюнка, които овлажняват устата.

•

Стимулирайте образуването на слюнка като дъвчете дъвки без
захар, смучете бонбони без захар или попитайте вашият лекар
за медикамент, който се предлага в аптечната мрежа.

•

Ако устата ви е суха, е много вероятно да имате проблеми със
зъбите. Поради това е важно да се грижите за тях по време на
и след лечението. Вашият зъболекар може да ви посъветва да:

•

Ходите на редовни стоматологични прегледи.

Храни, които да избягвате

•

Следвате определена рутина за спазване на устна хигиена, за
да запазите зъбите и венците си здрави.

•

Използвате продукти с флуорид, за да предпазите зъбите си.

•

Изключете киселинните храни и напитки, както и тези, съдържащи
захар, или ограничете консумацията им само по време на хранене.

Определени храни и напитки могат да изгорят или наранят устата ви, ако е суха или чувствителна. За да избегнете този проблем,
не консумирайте храни и напитки, докато са горещи. Приемайте
всички напитки и храни студени или хладки. Избягвайте следните
храни и напитки:
•

Домати; цитрусови плодове и сокове като портокал, грейпфрут, лимон, лайм.

По време на лечението ви срещу рака, устата и гърлото ви може да
станат много сухи, разранени или чувствителни.

•

Пипер, чили, карамфил, индийско орехче.

•

Салца, сосове с лют пипер, хрян.

Какво да правите

•

Сурова, суха, груба храна.

Когато устата и гърлото ви са разранени, консумирайте леки храни
с мек вкус, студени или на стайна температура. Изберете следните
храни и напитки:

•

Всички алкохолни напитки.

Грижа за разранената уста и гърло по време на лечението на рак
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Проблеми с преглъщането
Ракът и неговото лечение могат понякога да предизвикат проблеми с преглъщането. Ако имате такива проблеми, опитайте се да
ядете меки или течни храни. Може да се окаже обаче, че ви е полесно да преглъщате по-гъсти, отколкото по-течни и редки храни.
Ако не сте в състояние да приемате достатъчно нормална храна,
за да посрещате хранителните си нужди, пийте висококалорични
течности, богати на протеин или т.нар течни храни за специални
медицински цели.
Промени във вкуса и обонянието
Ракът и неговото лечение могат да променят вкуса и обонянието
ви. Тези промени могат да се отразят на апетита ви и често се описват като горчив или метален вкус в устата. Ако имате подобни проблеми, опитайте храни, маринати, подправки, напитки и начини
за приготвяне на храната, различни от тези, които използвате по
принцип. Също така, поддържайте устата си чиста, като я изплаквате и почиствате с четка, това може да подобри вкуса на храната.
Какво да правите
•

Опитайте се да използвате пластмасови съдове за хранене и
стъклени чаши и чинии.

•

Опитайте капки и дъвки с вкус на лимон или ментови бонбонки, без захар.

•

Добавяйте към храната оцет или комбинирайте с туршии (Ако
устата и гърлото ви са възпалени, не го правете).

•

Опитайте да овкусявате храните с подправки и да добавяте
нови вкусове – лук, чесън, чили на прах, босилек, риган, розмарин, естрагон, барбекю сос, горчица, кетчуп, мента.

•

Смекчете металния вкус като добавите малко захар, подсладители или точно обратното - сол. Опита на жените от Фондация
Една от 8 показва, че при някои пациенти помага консумацията
на солети със сол, слънчогледови семки със сол, печени ядки
със сол или сладолед, сорбе с различни плодови вкусове. Металният вкус може да затрудни консумацията на вода. В тези
случаи препоръчваме пиенето на овкусена с лимон, мента или
някакви други вкусове вода.

•

Ако страдате от горчив вкус в устата, включително при консумация на сладкиши, храненето може да се окаже истинско
предизвикателство. От личен опит и от разкази на други жени
като нас знаем, че след всяка химиотерапия може да толерирате различни вкусове и храни. Лечението за рак понякога
разрушава вкусовите рецептори в устната кухина. Можем да
ви успокоим, че на 16-я до 20-я ден след терапия, обикновено
вкусовите рецептори започват да се възстановяват и пациентите малко по малко възвръщат обичайните си вкусове. Може
да бъдете спокойни, че след края на лечението вкусът ви ще се
възстанови отново и напълно. При горчив вкус опитайте със:
сладки плодове, като бананите и кисели храни с оцет, лимон,
в някои случаи дори леко пикантни храни. При тежък горчив
вкус, съветът ни е да опитвате още и още храни и вкусове, докато не откриете нещо макар и малко, което да сте в състояние
да толерирате. Тъй като количеството храна, която консумирате, най-вероятно няма да ви снабдява с нужните вещества и
енергия, съветът на специалистите обикновено включва консумацията на специална храна за медицински цели. Попитайте лекарите си, те със сигурност ще ви дадат съвет или ще ви
изпратят при специалист.
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•

Изплаквайте устата си със сода за хляб, сол и вода преди хранене, за да има храната по-добър вкус. (Смесете 1 ч. л. сол и 1
ч. л. сода за хляб в около един литър вода. Разбъркайте и жабурете добре устата преди да изплюете).

•

Поддържайте устата си чиста и мийте зъбите си за да намалите
лошия вкус в устата.

•

Консумирайте храната студена или на стайна температура.
Това може да намали интензитета на вкус и аромат на храната,
което ще ви помогне да ги приемете по-лесно.

•

Замразявайте плодове като пъпеш, грозде, портокали и диня и
ги консумирайте като замразени десерти.

•

За да ограничите миризмите, приемайте напитките и течностите
със сламка; избирайте храни, които няма нужда да бъдат готвени;
избягвайте да се храните в задушни и твърде топли помещения.

Качване на тегло
Някои хора не губят тегло по време на лечението. Възможно е
дори да качат килограми. Това се отнася особено за хората с рак на
гърдата, простатата, яйчниците, които приемат определени медикаменти или са на хормонална терапия или химиотерапия.
Ако забележите, че качвате тегло, споделете с екипа, който се грижи за вас, за да откриете какво евентуално причинява тази промяна. Понякога качвате тегло, тъй като определени лекарства за борба с рака карат тялото ви да задържа течности. Ако това е случаят,
вашият лекар може да ви посъветва да се обърнете към регистриран диетолог, който да ви помогне да ограничите количеството
сол, което приемате. Това е важно, тъй като солта кара тялото ви
да задържа допълнително вода.
Много жени с рак на гърдата качват килограми по време на лечението. Не са малко пациентките, чиито цикъл спира и такива, които
изкуствено биват вкарани в менопауза. Поради това, голяма част
от препоръките към пациентите с рак на гърдата включват диета с
ограничени калории, подобна на тази, която се предлага на пациентите след приключване на лечението.
Увеличаването на теглото може да е причинено и от приемането
на по-голямо количество храна и на намалената физическа активност. Някои хора се справят с гаденето само с пълен стомах, затова
и постоянно трябва да хапват нещо. Други ядат повече, когато са
стресирани или разтревожени.
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Ако искате да спрете да качвате килограми, ето някои съвети, които могат да ви помогнат:
Какво да правите
•

Помолете екипа, който се грижи за вас по време на лечението,
да ви препоръча сертифициран диетолог, който да ви обясни как
да задоволите хранителните си нужди без да качвате килограми.

•

Опитайте се ежедневно да ходите пеша, стига да се чувствате
добре и лекарят ви да го разрешава. Намерете физиотерапевт,
който да ви помогне безопасно да увеличите нивото си на физическа активност.

•

Ограничете размера на порциите храна, особено на висококалоричните.

•

Избирайте пълнозърнести хляб, паста и зърнени закуски (например ечемик и овес) вместо хляб, зърнени закуски и паста от
рафинирани зърна, кафяв вместо бял ориз.
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•

Ограничете приема на рафинирани въглехидратни храни като
сладкиши, бонбони, зърнени закуски подсладени със захар,
както и останалите храни с високо съдържание на захар.

•

Четете етикетите на храните, за да сте наясно със състава и размера на калориите. Имайте предвид, че „нискомаслен“ и „без
мазнини“ не винаги означава „нискокалоричен“. Избирайте
обезмаслени или нискомаслени продукти с до 1 % масленост.
Намалете приема на масло, майонеза и други мазнини.

•

Избирайте зеленчуци, цели плодове, и други нискокалорични
храни вместо висококалорични от рода на пържени картофки,
картофи и чипс, сладолед, понички и други сладки неща.

•

Избирайте нискомаслени млечи продукти (обезаслено мляко
или такова с 1% масленост, нискомаслено кисело мляко, обезмаслено сирене). Намалете приема на масло, майонеза и други мазнини.

•

Избирайте начини на готвене, които позволяват употребата на
по-малко мазнина и са нискокалорични (например скара и варене на пара).

37
Гадене и повръщане
Човек може да изпитва гадене, без значение дали е придружено
или не от повръщане. Ако е предизвикано от химиотерапията, гаденето може да се появи само в деня на процедурата или може
да продължи няколко дни – в зависимост от лекарствата, които
приемате. Ако сте подложени на лъчетерапия на корема, гърдите,
мозъка или таза, гаденето може да започне веднага след процедурата и да продължи няколко часа.
Споделете с екипа, който се грижи за вас, ако имате гадене или
повръщане, тъй като има лекарства, които могат да ви помогнат.
Какво да правите
•

Яжте 6 до 8 пъти на ден на малки порции, вместо да изяждате 3
големи порции храна.

•

Когато се събудите яжте сухи храни като крекери, препечени
филийки, сухи зърнени храни, солети, а също и на всеки няколко часа през деня.

•

Яжте храни без силни аромати.

•

Ограничете приема на висококалорични закуски между храненията.

•

Яжте студени вместо горещи и силно подправени храни.

•

Ограничете или избягвайте приема на подсладени със захар
напитки като безалкохолните напитки, спортните напитки и напитките с плодов аромат.

•

Избягвайте храни, които са силно сладки, мазни, пържени или люти.

•

Ако имате нужда от почивка, седнете или полегнете като главата ви остане изправена поне час след хранене.

•

Ако качвате килограми вследствиее на стрес, намерете начин
да се справите с него. В случай, че ви е трудно да се справите
сами, може да разчитате и на помощ от психолозите на Фондация Една от 8.

•

Наблюдавайте кои леки храни/сокове или активности подтискат апетита ви и си направете режим, който да ги включва около
30-40 минути преди времето, в което обикновено се храните.

•

Увеличете времето на хранене. Дъвчете бавно. Правете си
кратки, около 5 минутни, почивки докато се храните. Много
често няколко залъка храна последвани от прекъсване на храненето с възможност да приемете още няколко залъка след почивката, ви дават усещане за ситост.

•

Избягвайте приема на големи количества ядки, които са богати
на мазнини.
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Митове и легенди
АЛКАЛНА ДИЕТА
Има толкова много информация относно рака и диетите, че може
да се окаже трудно да се отделят митовете от фактите. Това се отнася с особена сила за модерните диети.
Алкалната диета е една такава модерна диета, която често изниква
в хода на разговори за лечение на рака и неговата превенция.
За да научим повече за тази диета, ето какво сподели Мариа Петцел, старши клиничен диетолог към болница за лечение и превенция на рака „МД Андерсън“. Ето какво ни казва тя:
Какво представлява алкалната диета?

•

Отпивайте често по няколко глътки бистра течност, за да предотвратите обезводняване. Бистри течности са бульонът, спортните напитки, водата, сока, замразените сокове.

•

Помолете лекаря си за лекарство, което предотвратява или
стопира гаденето.

•

Опитайте да консумирате леки храни, които са лесни за храносмилане в дните, когато имате насрочена процедура. Супи и
пасирани храни може да ви подействат добре.

•

Избягвайте да се храните в топли помещения или такива, в
които се усеща миризма на готвено или други силни аромати.

•

Ако гаденето и повръщането предизвикват лош вкус в устата,
смучете твърди бонбони: лукчета, лимонови бонбони и др.

•

Ако повръщате, обезводняването може да стане проблем. Ще
ви се наложи да пиете бистри течности колкото се може по-често, докато трае този период. След всяко повръщане, измийте
добре устата си, изчакайте около 30 минути, след което се опитайте да отпиете няколко глътки бистра течност като ябълков
сок или сок от червена боровинка, сода, бульон, или отхапете
няколко хапки замразен ароматизиран лед.

Алкалната диета се базира на теорията, че консумацията на определени храни може да промени киселинните нива на тялото, наречени още pH нива. Някои вярват, че промяната на pH нивата на
тялото може да подобри здравословното състояние, да ви помогне
да намалите килограмите си и дори да предотврати появата на рак.
Няма обаче начин храната, която консумирате, да промени pH нивата на кръвта ви. Телесното pH е изключително стриктно регулирана система. Ако промените диетата си може да видите промени
в pH нивата на вашата слюнка или урина, защото това са отпадъчни продукти, но няма начин да изядете такова количество храна,
което реално да се отрази на тези нива в кръвта ви.
Какво представлява алкалната вода?
Макар че не мога да коментирам конкретните марки, повечето алкални
води са просто бутилирана вода с различен минерален състав. Алкалната вода също не е в състояние да промени pH нивата на кръвта ви.
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Каква е връзката между алкалната диета и рака?
Някои изследвания показват, че киселинната среда помага на раковите клетки да растат. Така че идеята е, че диета, богата на алкални храни (с високо pH) и бедна на киселинни храни, ще повиши
pH нивата на тялото (тоест ще направи тялото по-алкално) и ще
предотврати и дори излекува рака.
Трябва да се подчертае, че тук става въпрос за изследвания на отделни ракови клетки без да се вземе предвид сложната природа
на туморите и начина, по който реагират, когато са в човешкото
тяло. А и храната не може да промени pH нивата на кръвта.
Какво трябва да знаят пациентите, болни от рак, преди да
променят диетата си?
Изследванията показват, че не съществува храна или диета, която
е в състояние да излекува рака. Правилното хранене обаче може
да ви помогне да се чувствате във възможно най-добра форма по
време на лечението – и по което и да е време.
Ето защо е от изключитена важност да разговаряте с лекаря си или
с диетолог преди да преминете към нова диета. Това важи без значение дали имате рак или не. Различните диетични режими работят за различните хора, а вашият лекар или диетолог може да ви
помогне да прецените дали новата диета ще ви помогне да постигнете здравословните си цели.

за здравето дава тази диета, толкова по-добре. Ние не просто искаме да отслабнем, искаме освен това да се излекуваме и от артрит,
диабет, рак, да забавим процесите на стареене. Според някои интернет сайтове алкалната диета прави всичко това, и дори повече.

Още малко по темата от:

Вярно ли е всичко това? Ето какво трябва да знаете.

•

Марджъри Нолан, регистриран диетолог и говорител на Американската асоциация на диетолозите,

•

д-р мед. Джон Асплин, специалист по болести на бъбреците и
член на Американското общество на нефролозите,

Първо, малко предварителна информация. Нашето pH показва
колко точно алкална или киселинна е средата в тялото ни. Ако pH
нивото ни е 0, то тялото ни е изцяло киселинно, ако е 14 – изцяло
алкално. pH ниво 7 е неутрално.

•

Американското сдружение за рак (American Cancer Society),

•

д-р мед. Уилиям Мъндел, заместник-председател на департамента по обща вътрешна медицина на клиниката Майо в Рочестър, Минесота

Алкалната диета: какво трябва да знаем за нея преди да я
опитаме
Потенциални рискове и ползи от алкалната диета
Да се опита най-нашумялата в момента диета е на практика развлечение за американците. Колкото повече предполагаеми ползи

Вие обаче не притежавате едно-единствено pH ниво. Например,
pH нивото на стомаха варира от 1.35-3.5. То трябва да бъде киселинно, за да подпомага храносмилането. Обратно на това, кръвта
трябва да е винаги леко алкална, с pH ниво между 7.35 и 7.45.
Според теорията на алкалната диета, консумацията на определени
храни може да подпомогне поддържането на идеалното pH ниво
на тялото и така да се подобри цялостното здравословно състояние. Тялото обаче поддържа конкретни pH нива независимо от диетата. Например, вашата диета може да се отрази на pH нивото на
урината ви. Това, което консумирате обаче не може да повлияе на
pH нивото на кръвта ви.
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риканското общество на нефролозите.
Изследователите се колебаят дали алкалната диета може да забави изхабяването на костите и мускулната атрофия, да увеличи
хормона на растежа, да намали вероятността за някои хронични
заболявания, да облекчи болката в долната част на гърба. Всичко
това обаче не е доказано.

Какво се консумира в алкалната диета
Алкалната диета е предимно вегетарианска. Освен пресните плодове и някои пресни зеленчуци, храните, които спомагат за постигане на алкална среда са соевите продукти и някои ядки, зърнените храни и бобовите храни.
Интернет сайтовете, които рекламират алкалната диета не препоръчват консумацията на киселинни храни като месо, риба, млечни
продукти, обработени храни, бяла захар, бяло брашно, кофеин.
Както казва Марджъри Нолан, регистриран диетолог и говорител
на Американската асоциация на диетолозите, алкалната диета
като цяло е здравословна.
“Това е диета, която препоръчва свежи плодове и зеленчуци, много вода, избягване на обработените храни, кафето и алкохола,
като всичко това са нормални препоръки за една здравословна
диета,” казва Нолан. “Нашето тяло обаче регулира pH нивата си
между 7.35 и 7.45 без значение какво ядем”.
Потенциални ползи
Диетите, които препоръчват големи количества животински протеин могат да намалят pH нивата на урината и да увеличат риска
от камъни в бъбреците. Така че, спазването на диета богата на зеленчуци, каквато е алкалната диета, може да повиши pH нивото на
урината и да намали риска от камъни в бъбреците, казва д-р мед.
Джон Асплин, специалист по болести на бъбреците и член на Аме-

Също така няма и конкретно доказателство, че алкалната или
вегетарианската диета могат да предотвратят рака. Според Американското сдружение за рака (American Cancer Society) някои
изследвания показват, че процентът на ракови заболявания при
вегетарианците е по-нисък, особено на рак на дебелото черво.
Вегетарианците обаче често имат и други здравословни навици
освен диетата, като правене на упражанения и отказ от алкохол и
пушене, така че е трудно да се прецени дали този резултат е само
благодарение на храненето.
“Клиничните изследвания без съмнение показват, че хората, които консумират повече свежи плодове и зеленчуци и пият достатъчно течности, по-рядко боледуват от рак и други заболявания,” коментира Нолан пред УебМД, “това обаче най-вероятно няма нищо
общо с pH нивата на кръвта.”
Тъй като няма доказателства, че диетата може значително да промени pH нивата на кръвта, непостоянните pH нива на кръвта показват, че има друг, по-сериозен проблем – вероятно бъбречна
недостатъност – а не проблем с диетата.
Хората с бъбречни заболявания или с медицински проблеми, които изискват редовното следене от лекар, като например остър диабет, не бива да се подлагат на тази диета без медицински надзор.
“Ако кръвната захар на даден човек не се следи стриктно – особено ако този човек е на инсулин заради диабет тип 1 или остър диабет тип 2 – има сериозна опасност кръвната му захар да се понижи
твърде много след хранене”, казва Нолан.
Всичко е въпрос на баланс, твърди Асплин. Чрез алкалната диета
може да се ограничи прекалено приемът на протеин и каций.
“Вегетарианците могат по напълно здравословен начин да спазват диетите си, стига да приемат в адекватни количества основни
хранителни компоненти. Вярно е също и че много американци
прекаляват с консумацията на протеини и приемат много повече,
отколкото в действителност се нуждаят”, казва Асплин.
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Червени флагчета при диетичната измама
Някои от интернет сайтовете, които излизат на челните места при
търсене на „алкална диета“ в интернет, подканят потребителите
да се абонират с електронните си адреси или да закупят диетични
продукти от сайта. Експертите обясняват, че това е червен флаг,
че популяризаторите на тази диета са по-скоро заинтересовани да
продадат нещо.
Бъдете внимателни с интернет сайтове, които изискват месечна
такса, за да ви изпращат рецепти или информация. Има многобройни оплаквания онлайн, че тези абонаменти са лесни за започване, но на практика е невъзможно да се прекратят.
Д-р мед. Уилиям Мъндел, заместник-председател на департамента
по обща вътрешна медицина на клиниката Майо в Рочестър, Минесота, съветва хората да внимават също и с диети, които:
•

Изискват от вас да закупувате само техни продукти. За всяка
една здравословна диета би трябвало сами да можете да си закупите продуктите от близкия супермаркет.

•

Се фокусират върху тесен спектър от храни, без значение дали
е с цел ограничаване на всички мазнини, всички въглехидрати,
всички протеини или просто да ядете единствено грейпфрути.

д-р мед. Тимъти Мойнихан

•

Твърдят, че науката пази нещо в тайна или че един-единствен
човек е открил нещо, за което никой друг не е чувал.

Мит: хората с рак не бива да консумират захар, тъй като тя може да
накара рака да расте по-бързо.

РАКЪТ ОБИЧА СЛАДКОТО

Тук д-р мед. Тимъти Дж. Мойнихан, специалист по рака в клиниката Майо, Рочестър, Минесота, разглежда отблизо някои популярни
митове за причините за рака и обяснява защо те просто не са верни.
Факт: захарта не кара рака да расте по-бързо. Всички клетки, включително раковите клетки, зависят от кръвната захар (глюкоза), за
да получават енергия. Ако раковите клетки получават повече захар, това не ги кара да растат по-бързо. По същия начин, лишавайки раковите клетки от захар, те няма да забавят развитието си.
Това погрешно схващане може отчасти да се базира на погрешното
разбиране за позитронно-емисионната томография (ПЕТ), при която се използва малко количество радиоактивен изотоп – обикновено вид глюкоза. Всички тъкани на вашето тяло поемат част от този
изотоп, но тъканите, които използват най-много енергия – включително и раковите клетки – поемат по-голямо количество. Поради
тази причина някои хора са стигнали до заключението, че раковите
клетки растат по-бързо като поглъщат захар. Но това не е вярно.
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Въглехидратите – без значение дали в кекс или в морков – се разпадат в храносмилателната ни система, за да освободят глюкоза и
фруктоза. От своя страна глюкозата и фруктозата се абсорбират в
кръвта ни и осигуряват необходимата енергия, за да живеем.
Всички наши клетки, без значение дали са ракови, използват
глюкоза, за да се снабдяват с енергия. Тъй като раковите клетки
обикновено растат много по-бързо в сравнение със здравите клетки, те имат особено голяма нужда от това гориво. Има също така
доказателства, че те използват глюкозата и произвеждат енергия
по начин, различен от този на здравите клетки.
Изследователите работят, за да разберат разликите в употребата на енергия при раковите клетки, сравнена с тази при здравите
клетки, като се опитват на тази база да разработят по-добри варианти за лечение (включително интересното, но все още недоказано лекарство дихлороцентна киселина (DCA)).

Въпреки това, има известни доказателства, че приемането на големи количества захар се свързва с повишения риск от появата на
някои видове рак, включително и езофагеален рак. Може също
така да доведе и до покачване на теглото и да увеличи риска от
затлъстяване и диабет, което от своя страна може да увеличи риска от поява на рак.
Друга идея, с която често се сблъскваме е, че захарта явно „подхранва раковите клетки“, което предполага, че тя трябва напълно
да се изключи от диетата на пациента.
Това е безполезно, изключително опростяване на една невероятно сложна област, която тепърва започваме да разбираме.
„Захар“ е термин, който обхваща всичко. Отнася се до широк диапазон от молекули, които включват простите захари, намиращи се
в растенията, глюкозата и фруктозата. Бялото вещество в купичка
на масата ви се нарича захароза и се състои от свързани една с друга глюкоза и фруктоза. Всички захари са въглехидрати – молекули,
съставени от въглерод, водород и кислород.

Всичко това обаче не означава, че захарта от кексовете, десертите
и останалите сладки храни подхранват конкретно раковите клетки, за разлика от всички останали видове въглехидрати. Нашето
тяло не избира кои клетки да получат нужното им гориво. То превръща всички въглехидрати, които приемаме, в глюкоза, фруктоза
и други прости захари, които биват погълнати от тъканите, когато
имат нужда от енергия.
Макар и да е напълно разумно да ограничите сладките храни като
част от една цялостна здравословна диета и да избягвате качването на килограми, това е твърде далеч от идеята, че сладките
храни подхранват конкретно раковите клетки.
И двата мита – за „киселинната диета“ и „захарта подхранва рака“
– изопачават разумните диетични съвети. Разбира се, никой не
твърди, че спазването на здравословна диета не е от значение, ако имате рак.
Диетичните съвети обаче трябва да се основават на хранителни и научни факти. Когато става въпрос за даване на диетични
съвети за ограничаване на риска от рак, изследванията показват,
че все същите скучни съвети за здравословно хранене важат и тук.
Плодове, зеленчуци, фибри, бяло месо и риба са добри варианти.
Твърде много мазнини, сол, захар, червено или обработено месо
и алкохол са не толкова добри.

48

49
доказателства, датиращи още от 1902 г., че ракът започва от грешки в нашите собствени клетки).
Нещо повече, много напълно здрави хора могат да се заразят с кандида – те са част от естествения набор микроби, които живеят във (и
върху) всички нас. Обикновено имунната ни система държи кандида настрана, но инфекциите могат да станат по-сериозни при хора с
компрометирана имунна система, като например ХИВ-позитивните.
„Лесното решение“ е явно туморите да се инжектират със сода за
хляб (натриев бикарбонат). Това дори не е лечение, което се прилага при доказани гъбични инфекции, камо ли пък при рак. Обратното, има сериозни доказателства, че високите дози натриев бикарбонат могат да доведат до тежки – и дори фатални – последици.
Някои изследвания показват, че натриевият бикарбонат може да
окаже влияние върху рака, трансплантиран в мишки или в ракови клетки, отгледани в лабораторни условия, като неутрализира
киселинната микросреда непосредствено около тумора. Има и изследователи в САЩ, които провеждат малко клинично изпитване,
което изследва дали капсули натриев бикарбонат могат да помогнат да се намали болката, причинена от рака и каква е максималната доза, която може да се приеме, но не и дали имат някакво
влияние върху туморите.
Доколкото ни е известно, няма публикувани клинични изпитвания
на натриевия бикарбонат като лечение за рака.

Ракът е гъбичка и решението е натриев бикарбонат
Тази „теория“ идва от твърдение, че „ракът е винаги бял“.
Факт: Един очевиден проблем с тази идея – освен очевидният
факт, че раковите клетки не са гъбични по произход – е че ракът не
винаги е бял. Някои тумори са. Други обаче не са. Попитайте който и да е патолог или раков хирург, или пък погледнете в Google
Image search (но може би не директно след хранене…).
Защитниците на тази теория твърдят, че ракът е причинен от инфекция от гъбичките кандида и че всъщност туморите представляват опит на нашето тяло да се предпази от инфекцията.
Няма обаче никакви доказателства, че това е вярно (но има много

Заслужава си да се отбележи и че не е ясно дали е възможно да
се дават дози натриев бикарбонат, които да имат някакъв значим
ефект върху ракови клетки при хората, макар и да има изследвания в тази насока.
Тъй като тялото силно се съпротивлява на всеки опит да се променят pH нивата му, обикновено като изхвърля бикарбонат чрез бъбреците, съществува риск дозите бикарбонат, достатъчно големи,
за да променят съществено pH средата около тумора, да предизвикат сериозно състояние, известно като алкалоза.
Според една приблизителна оценка, доза от около 12 гр. сода за
хляб на ден (изчислено при възрастен с тегло от 65 кг.) е в състояние да неутрализира киселината, произведена от тумор с размер
около един кубичен милиметър. Дози от над 30 грама на ден обаче
най-вероятно могат да предизвикат тежки здравословни проблеми – сами си направете сметката.
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Изследвания върху рака във Великобритания
Какво е „окисляване“?
Окисляването е техническото наименование на химичен процес,
който като цяло свързваме с процеса на разпадане. Например:
имаме окисляване, когато желязото ръждясва, когато нарязаната
ябълка покафенява, когато медта се покрива с петна (позеленява),
когато неща изгарят във въздуха (при взимодействие с кислород).
Химията преди години обясняваше процеса на окисляване с добавянето на кислород към един атом или молекула – оттам и името
– окисляване. В наши дни вече е известно, че не само кислородът,
но и други химични елементи предизивкват окисляване и процесът се определя технически по-скоро като загуба на електрони от
един атом или молекула.
Окислителните реакции обаче са и съществена част от нашата физиология.

Лечението на рака унищожава повече, отколкото лекува

Окислителните реакции обаче са и съществена част от нашата физиология. Храната се разпада в червата ни, пренася се през тялото, изгаря се като гориво и освободената по този начин енергия се
използва, за да движим мускулите си, да произвеждаме хормони
или нови клетки – всичко това включва процеса на окисляване.

Факт: Нека сме наясно – лечението на рака, дали става въпрос за
химиотерапия, лъчетерапия или операция, не е разходка в парка.
Страничните ефекти могат да бъдат тежки. В крайна сметка лечението, което е създадено да убива ракови клетки неизбежно ще
засегне и здрави такива.

И наистина, всяка секунда, всеки ден, нашите клетки активно направляват хиляди различни видове окислителни реакции. Окисляването
в никакъв случай не е „нещо лошо“, то е основен процес на живота.

Твърденията в интернет, че химиотерапията е „ефективна само в
3% от случаите“ са изключително подвеждащи и остарели.

Много окислителни реакции произвеждат „свободни радикали“ –
и ако антиоксидантите са набедените супергерои за добро здраве,
то „свободните радикали“ обикновено се описват като лошите герои, които трябва да бъдат „затрити“ при първия удобен случай.

Важно е да се отбележи, че във все по-голям процент случаи лекарствата работят. Например, повече от 96% от всички мъже са
излекувани от рак на тестисите, в сравнение с под 70% през 70-те
години. Три четвърти от децата с рак днес са излекувани, в сравнение с около една четвърт в края на 60-те години. Повечето от тях
днес са живи именно благодарение на химиотерапията.
Осъзнаваме, че имаме да извървим дълъг път преди да се намерят ефективни и по-щадящи лечения за всички видове рак.
Важно е лекарите, пациентите и техните семейства да са реалистично настроени и разбиращи ползите и вариантите за лечение,
особено когато ракът е в напреднала фаза.

Радикална идея
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Ако накратко опишем това технически, свободните радикали са
молекули, които имат един ненаситен електрон.
Също както и хората (поради причини, свързани с квантовата механика), електроните предпочитат да се движат в двойка. В резултат
на факта, че имат един самотен единичен електрон, свободните
радикали имат склонността да крадат по един електрон от съседните молекули.
От своя страна тези съседни молекули се превръщат в свободни
радикали и започват да търсят електрон, за да възстановят баланса си, една своеобразна игра на горещ картоф между молекулите.
Тъй като молекулите-свободни радикали са изключително нестабилни, те буквално могат да се разпаднат, ако бързо не си намерят
електрон. Така че ако някой свободен радикал успее да си открадне електрон от ключова молекула като нашето ДНК например, резултатите могат да са катастрофални.
В резултат, нашите клетки са изработили сложни методи, за да
предпазят ДНК и другите важни молекули от възможността да се
сблъскат със свободни радикали.
Тези защити включват молекули, които играят ролята на „антиоксиданти“ – субстанции, които могат без усилия и безопасно да неутрализират свободните радикали. Примери от нашата собствена
биология са ензимите като супероксидната дисмутаза, и витамините от вида на витамин Ц и Е.

Антиоксиданти в нашата храна
Ето каква е теорията: свободните радикали, които се образуват в
резултат на естественото окисляване могат да повредят клетките
ни; а клетките се защитават от свободните радикали като произвеждат или поглъщат антиоксиданти.
Може да решите, че ако се увеличат нивата на антиоксидантите в
тялото ни, това ще ни предпази дори по-добре. За съжаление, ако
трябва да вземем назаем една известна фраза на Бен Голдакр, нещата са малко по-сложни от това.
Множество експерименти разглеждат ефекта на антиоксидантите
върху нашите клетки – както антиоксидантите, които се намират в
тялото ни, така и другите „естествени“ антиоксиданти като фитохимикалите и флавоноидите, които се намират в растенията.
По принцип е вярно, че според тези изследвания антиоксидантите
наистина могат да предпазят клетките и молекулите вътре в тях от
вредите на свободните радикали.
Има обаче един голям проблем – клетките в лабораторията не винаги се държат по начина, по който се държат клетките в тялото, и
ако ги наблюдаваме самостоятелно и отделно от тялото, това ни
разкрива много малко за начина, по който се държи тялото като
цяло. За да разберем по-голямата картина, трябва да се наблюдават цели живи организми.
Нека повторим, има доказателства, че антиоксидантите могат да
повлияят на процесите на стареене и здравето в простите организми като нематодни червеи, въпреки че дори тук картината е доста
мътна. И все пак е трудно да се каже, че резултатите от тези експерименти са верни и за хората, които са далеч по-сложно устроени.
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Заключение
Живея, за да ям или ям, за да живея?!
Спомняте ли си тези думи? Независимо към коя от тези групи се присъединявате, без съмнение, ние хората вярваме, че добрият апетит
е признак на здраве. Но здравето е нещо много повече от това, което консумираме през устата. Съвременният човек търси психическа
стабилност, емоционален баланс, удовлетвореност, благоденствие.

Герои или злодеи?
В крайна сметка има и един друг проблем с опростената теория, че
антиоксидантите=добро, свободните радикали=зло: нашите тела
използват свободните радикали и за положителни цели. Те не са
просто злодеи – играят също така и съществена роля в регулирането на ключови системи като нашата имунна система.
Например, някои бели кръвни телца освобождават свободни радикали, които убиват бактериите и други вредители. Други доказателства, като това изследване на дрожди, предполагат, че,
парадоксално, ниските нива на свободни радикали всъщност
подпомагат клетките да се защитят. Според друго изследване, добавките с витамини (богати на антиоксиданти) могат да намалят
ползата от правенето на упражнения. Това са само няколко примера – излиза, че нашите тела са изключително вещи в това да поддържат точния баланс между правилните видове антиоксиданти и
свободните радикали.
Така че е също толкова лесно да предположим, че допълнителният прием на антиоксиданти може да има и негативни резултати – като например намаляване на способностите ни да се борим
с болестите – освен положителни такива. Трябва да се разгледат
специално създадени за целта изследвания върху истински хора,
за да се опитаме да разберем дали, кога и как една диета богата на
антиоксиданти е добра или лоша за нас.

Наскоро се замислих какво влагаме в определението „съвременен човек“. След куп разсъждения стигнах до извода, че това е човекът на
настоящето. Като съвременни хора ние всички днес живеем и говорим за равноправие, политическа коректност, опазване на околната среда, тероризъм, интеграция, емигранти, ГМО... Такова е настоящето, в което живеем и понякога сякаш забравяме, че ние сме
част от това съвремие. Нещо повече, ние създаваме настоящето
и същевременно сме негов продукт. Трябва да призная, че истински
се „забавлявам“, когато видя хора, живеещи в Хонг Конг, които носят маски на лицето, за да се предпазят от мръсния въздух. Нима е
възможно? Също така намирам за леко нелеп факта, че така лесно
разделяме едни храни, като чисти от други храни, които наричаме
ГМО. За мен, самите ние, съвременните хора сме ГМО. Може и да
не сме генно, но със сигурност сме модифицирани от антибиотици,
храни, ботокс, замърсяване, начин на живот... Но ако ме попитате
дали искам да умра и да се родя отново в по-различно време – минало
или бъдеще, моментално ще ви отговоря – НЕ! На мен животът ми
е интересен тук и сега. Аз сега съм жива и искам да получа и дам
най-доброто днес, в този живот, в това настояще. За съжаление,
когато имаме здравословен проблем, ние често се вкопчваме във
всички вредни навици и заобикаляща ни среда и си мислим, че ако ги
променим, това ще ни гарантира оздравяване. Но аз искам да ви попитам само едно, избирайки по-здравословна храна, по-чист въздух,
означава ли, че ще изберем също така да станем по-добри, по-интелигентни, по-чувствителни, ще започнем ли да обичаме себе си
и околните повече, ще престанем ли да крещим, викаме, ще мразим
ли по-малко? Нима ако спрем месото, но сме гневни и удряме детето
си, ще си струва да оцелеем? Нима ако носим маска, за да се предпа-
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зим от мръсния въздух, но караме кола, употребили алкохол, ще си
струва да живеем?
Надявам се с тази брошура за начина ни на хранене при лечение на
онкологични заболявния да сме ви дали малко помощ и идеи. Но ми
се иска да не залитаме и да не прекаляваме в това, което искаме да
бъдем. Да не се срамуваме от факта, че сме част, дори продукт на
нашето съвремие. Иска ми се да не мечтаем колко щастливи бихме
били утре, а да откриваме щастието днес. Иска ми се не само да
виждаме това, кето е в чинията ни, но най-вече това, което е в
сърцата и умовете ни.
Аз вярвам, че за всеки човек там някъде, горе, гори една малка свещичка, чийто пламък един ден ще угасне. Но докато пламъчето гори,
нека не забравяме, че то може да носи топлина и най-вече светлина.
Нана Гладуиш

www.ednaot8.bg
www.facebook.com/ednaot8
www.onlineshop.ednaot8.bg
Не забравяйте, че винаги можете да разчитате на подкрепата
на Една от 8 – България. За повече информация, можете да се свържете с нас.
Брошурата е издадена и с подкрепата на
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