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Nádor je patologický útvar tvořený tkání, jejíž růst se vymkl kontrole organismu. Nádorová 

choroba je patologický proces, kterým organismus reaguje na vznik a další šíření nádoru.

Při rakovině se buňky nekontrolovaně množí, protože jsou poškozeny jejich normální 

regulační mechanismy. Většinou vzniká pevný nádor v  určité oblasti těla. Na vzniku 

rakoviny se podílí mnoho faktorů. V  některých případech je náchylnost k  jejímu rozvoji 

vrozená. Byly například popsány geny, které hrají roli v  rozvoji rakoviny prsu, vaječníků, 

střev a prostaty. Někdy se najde příčina vzniku nádoru v  životním prostředí (toxiny, těžké 

kovy, UV záření…).

Rakovina vzniká častěji u starších lidí, protože jejich buňky měly více času ke hromadění 

genetického poškození a protože s  věkem klesá výkonnost imunitního systému, který 

buněčná poškození opravuje. 

Obvyklé lokalizace rakoviny jsou kůže, prsy, plíce, střeva a prostata. Postiženy mohou být i 

lymfatické uzliny a krvetvorné buňky v  kostní dřeni (leukemie). Jakmile jednou vznikne, šíří 

se rakovina krví i lymfou, čímž vznikají druhotné nádory známé jako metastázy. Ty se často 

vyskytují v  játrech, plicích, kostech a mozku. 

Nádory lze rozdělit na dvě velké skupiny. Benigní nádory, tzn. nádory nezhoubné, lze 

charakterizovat jako ty, které ani svou existencí, ani vlivem na onemocnění nevedou k  

těžším postižením organismu a které mají případnou šanci na vyléčení. Maligní nádory, 

tzn. zhoubné nádory, svou existencí anebo vlivem na průběh nemoci mohou vyvolat 

závažné poškození organismu a dokonce i jeho smrt.

Příčiny a faktory vzniku nádorových onemocnění

 1. Vnitřní faktory

· Věk

· Rodová zátěž

· Různá onemocnění, snižující odolnost vůči nádorům

 2. Zevní faktory 

· Chemické karcinogenní látky (polycyklické aromatické uhlovodíky, aromatické 

aminy, nitrozaminy, těžké kovy),

· Fyzikální karcinogenní působení (ionizační záření, ultrafialové záření, chronické 

dráždění),

· Biologické karcinogenní faktory (mykotoxiny, některé viry).

Je statisticky prokázáno, že téměř polovina nádorových onemocnění vzniká v  důsledku 
kouření, negativních stravovacích návyků a v  důsledku infekcí. Mezi další příčinu patří 
nadměrná konzumace alkoholu a expozice karcinogenním látkám v  různých prostředích.
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Prevence nádorových onemocnění

Preventivní opatření v  podstatě spočívá v  distanci od vlivu a účinků faktorů a co největší 

eliminaci od návyků, které se řadí mezi hlavní příčiny vzniku nádorových chorob.

Omezení příjmu zplodin cigaretového kouře, snížení konzumace alkoholických nápojů, 

větší pestrost stravy, nahrazování škodlivých látek ve stravě látkami více vhodnějšími, v  

neposlední řadě také skladování a konzervace potravin. Špatně zvolená životospráva vede 

nejen k  obezitě, ale také k  větší náchylnosti obézních osob k  nádorovým chorobám. 

Pokud se osoba například pohybuje v  prostředí, kde je exponována karcinogenním látkám, 

měla by se dodržovat přísná kontrola vlivu těchto látek a dodržovat individuální ochranu 

vůči těmto látkám.

Výživová doporučení v  prevenci nádorových onemocnění

Aby mohl nádor růst a šířit se v  těle, musí proniknout sítí vláken vazivové tkáně nazývané 

extracelulární matrix. Rakovinné buňky vylučují určité enzymy, které šíření umožňují. 

Některé živiny tyto enzymy blokují, čímž zamezují růstu a šíření nádorů (citrusy, soja). 

Nádorové buňky potřebují k  přežití také krevní zásobení. Určité složky potravy známé jako 

angiostatika brání tvorbě nových cév a nádor tak „vyhladoví“. Sója obsahuje látku zvanou 

genistein, která má angiostatické účinky. Určité živiny také brání růstu nádorových buněk. 

Mezi nejdůležitější z  nich patří beta karoten, alfa karoten a lykopen. 

Epidemiologické studie ukazují, že vyšší hladina sérového inzulínu bývá spojena se 

zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva, prsu a pravděpodobně i jiných druhů rakoviny. 

Snížení hladiny inzulínu prostřednictvím konzumace potravin s  nízkým glykemickým 

indexem může být jedním z nepřímých způsobů omezení rizika výskytu rakoviny. 

Pravidelná konzumace potravin bohatých  na vlákninu, především celozrnných cereálií, 

pozitivně ovlivňuje  objem stolice a zkracuje dobu jejího setrvání v zažívacím traktu. Selen 

obsažený v celých zrnech prokazatelně snižuje výskyt rakoviny, resp. úmrtnost na tuto 

chorobu (při dávce 200 μg denně až o 37 %) a to především pokud se jedná o rakovinu plic, 

prostaty, kůže, tlustého střeva dalších typů rakoviny. Selen funguje jako kofaktor 

glutathionperoxidázy, což je enzym chránící proti oxidačnímu poškození tkání. Ve vysokých 

dávkách může selen potlačovat buněčné bujení. Vitamin E je považován za inhibitor 

rakoviny, jehož účinek tkví v zabraňování tvorbě karcinogenů. Bylo prokázáno, že i některé 

antinutrienty, jako např. proteázové inhibitory, kyselina fytová, fenoly a saponiny, které jsou 

obecně považovány za látky s pouze negativními nutričními účinky, mohou působit jako 

inhibitory rakoviny prostřednictvím blokování interakcí karcinogenů s buňkami.

Základem výživy by měla být pestrá, vyvážená a energeticky odpovídající strava. Strava 

by měla obsahovat přibližně 15 % bílkovin (poměr živočišných a rostlinných bílkovin 1:1), 

25–30 % tuků ((1/3 živočišných a 2/3 rostlinných a rybích tuků) a

 55 – 60  % sacharidů  (jednoduché sacharidy do 10 %). 

Denní příjem vlákniny by měl být alespoň 30 g. 
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Dále by měla být dodržována následující pravidla:

• Jezte pestrou vyváženou stravu bohatou na ovoce, zeleninu, luštěniny a celozrnné 

výrobky.

• Dopřejte si denně 2 porce ovoce (200 g) a alespoň 4 porce zeleniny (400 g).

• Snižte spotřebu masa, přednost dávejte drůbežímu a rybímu. 

• Potraviny uzené a nakládané jezte výjimečně, soli konzumujte maximálně 6 g denně 

• Omezujte příjem tuků, používejte převážně rostlinné oleje. Vybírejte mléčné výrobky 

se sníženým obsahem tuku 

• Alkohol konzumujte jen umírněně (nejvýše ekvivalent 20 g čistého alkoholu denně). 

Zvlášť omezujte pití piva a destilátů. 

• Pro uchovávání potravin používejte chlazení a mrazení. 

• Nekonzumujte potraviny napadené plísní, hnilobou či jinak zkažené.     

• Při přípravě stravy dávejte přednost vaření, dušení a přípravě v  mikrovlnné troubě 

před smažením, pečením a grilováním.
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