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PREKOMERNA TELESNA TEŽA IN DEBELOST
POVEČUJETA TVEGANJE ZA RAKA ZA KAR 50%!

Že dlje časa je znano, da  več prekomernih kilogramov kot nosite,  večje je tveganje, da
boste zboleli. Predhodne študije populacije so pokazale, da je veliko oblik raka povezanih z
debelostjo  in  da  je  prekomerna  teža pogosto  razlog  za  slabo  prognozo  ter  hitrejše
napredovanje bolezni. Bolj debeli ljudje naj bi bili namreč bolj dovzetni za različne vrste
raka. 

Poglejmo nekaj povezav med prekomerno telesno težo in razvojem raka, ki so jo ugotovile
študije raziskovalcev.

PREKOMERNA DEBELOST KOT VZROK ZA NASTANEK RAKA 

 ŠTUDIJA 1: Posebne celice se sproščajo v krvi ter spodbujajo rast rakavih tumorjev

Raziskovalci  iz  Univerze  v Teksasu so v reviji Cancer  Research objavili  rezultate  njihove
študije, ki se je ukvarjala s prispevkom maščobnih celic k razvoju rakavih obolenj. Avtorji
študije opisujejo, kako se lahko maščobne celice pretvorijo v različne vrste celic in kako lahko
okrepijo poti, po katerih do tumorjev še naprej teče kri, potrebna za njihovo rast. 

Raziskovalci so opazovali dve skupini miši: v prvi so bile miši z normalno težo, v drugi pa
prekomerno težke miši - ugotovili so, da je kljub temu, da so skupini prehranjevali z enako
prehrano, debelejša skupina hitreje razvila tumorje kot skupina povprečno težkih miši. Poleg
tega so imele debelejše miši več maščobnih stromalnih celic v krvnem obtoku. Ko te začnejo
oblikovati tumor, se mnoge spremenijo v maščobne celice, medtem ko druge postanejo del
mreže žil, ki napaja rast tumorjev. Raziskovalci so zaključili, da maščobne stromalne celice
prispevajo k razvoju angiogeneze, ki je bistvena za razvoj tumorja, ki se hrani s hranili ter
kisikom.  Ta  pomembna  študija  zdaj  pojasnjuje  mehanizem,  s  katerim  odvečna  telesna
maščoba  postane  neodvisni  dejavnik  tveganja  za  razvoj  raka  ter  njegovo  hitrejše
napredovanje.
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      ŠTUDIJA 2: Povezava naj bi se skrivala tudi v procesih, ki potekajo v črevesju

Zanimiva je ugotovitev, da naj bi bila pri ljudeh s prekomerno telesno težo, ki imajo visok
prehranski  vnos  maščob,  mikrobna  združba  v  prebavnem  traktu  spremenjena.
Prebavni trakt torej lahko naseljujejo druge bakterije kot pri normalnih ljudeh. Bakterije, ki
naseljujejo prebavni trakt debelih ljudi pri presnovi lahko sproščajo snovi, ki sprožijo vnetni
odziv. Vnetni procesi, ki so povezani z debelostjo pa lahko vplivajo na  nastanek raka na
jetrih,  so  ugotovili.  Opisan  mehanizem  je  povezan  s  presnovo  žolčnih  kislin,  ki  jih
razgrajujejo tudi nekatere bakterije v našem črevesju. Žolčne kisline so del žolča, ki ga naše
telo proizvaja za lažjo razgradnjo maščob pri prebavi. Žolč sicer delno izločimo z blatom,
vseeno pa nekatere njegove sestavine s pridom lahko uporabljajo tudi bakterije v črevesju.
Bolj mastno hrano kot jemo, več žolča se mora izločiti. Določene bakterije naj bi pri presnovi
žolčnih kislin sproščale nekatere snovi, ki lahko vplivajo na nastanek raka na jetrih.

 ŠTUDIJA 3: Debelost je neposredno vpletena v nastanek 11 vrst raka 

Študija,  ki  so  jo  objavili  britanski  zdravniki  in  objavljena  v  zdravstveni  reviji  Lancet,  je
pokazala, da je debelost neposredno vpletena v nastanek številnih vrst raka. 

Znanstveniki so pod drobnogled vzeli več kot 200 študij, v katerih so preučevali povezavo
med preveč maščevja v telesu* in rakom. Pod drobnogled so vzeli 36 različnih vrst raka, pri
enajstih pa se je izkazalo, da so »odvisni« od debelosti oziroma preveč maščevja v telesu.
Kopičenje kilogramov je »avtocesta« do naslednjih vrst rakov: raka trebušne slinavke, raka
ledvic,  raka  debelega  črevesja,  raka  danke,  raka  žolčnika,  raka  požiralnika,  raka
jajčnikov,  raka  kostnega  mozga  (multipli  mielom),  raka  želodca,  raka  dojk  in  raka
maternične sluznice. 

In kako  prepoznati, da se je začel proces kopičenja maščevja? Znak za »alarm« je porast
telesne  teže  za  pet  kilogramov  nad  normalno,  porast  indeksa  telesne  mase  za  5  nad
normalnim ali povečanje obsega pasu za 10 centimetrov. 

Ugotovitve  britanske  študije  so  pomembne  tudi  zato,  ker  je  prekomerna  telesna  teža
dejavnik,  na katerega lahko v celoti  vplivamo sami.  Tako lahko  preprečimo ne  samo
raka, pač pa tudi številne druge kronične bolezni!

Če nimate motiva za hujšanje in rekreacijo, ti ga ponujamo mi:

Normalna telesna teža drastično zmanjša tveganje, da boste
zboleli za rakom!

* Ni vedno vezano na debelost, pač pa na porušeno razmerje med pusto mišično maso (mišicami) in maščevjem.
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