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Kilkudziesięciu lat trzeba było na zrozumienie i ugruntowanie w środowiskach naukowych poglądu, że
powszechnie przyjęty w krajach rozwiniętych sposób żywienia nie jest, jak dawniej sądzono, żywieniem
prawidłowym.

Prace nad zgłębieniem wiedzy o zasadach żywienia w profilaktyce miażdżycy trwają od połowy
minionego stulecia. Kilkudziesięciu lat trzeba było na zrozumienie i ugruntowanie w środowiskach
naukowych poglądu, że powszechnie przyjęty w krajach rozwiniętych sposób żywienia nie jest, jak
dawniej sądzono, żywieniem prawidłowym. Jest to żywienie niezdrowe, które może być tolerowane bez
wyraźnej szkody dla zdrowia tylko przez szczególnie odporne organizmy ludzkie. Natomiast u
zdecydowanej większości rozwija się miażdżyca, która u części ludzi manifestuje się chorobami sercowonaczyniowymi.

Dopiero w ostatnich latach poglądy na zdrowe żywienie zostały w znacznej mierze uporządkowane,
co znalazło odbicie w stanowisku Rady Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej dotyczącym profilaktyki
chorób sercowo-naczyniowych, zajętym na naradzie w Luksemburgu w dniach 1 &ndash; 2 czerwca 2004
r. Na tej naradzie poparto jednogłośnie przygotowany w lutym przez Irlandię raport o zasadach prewencji
chorób sercowo-naczyniowych, według których należy rozwijać promocję zdrowia w Unii Europejskiej.
Zasady te są podsumowaniem wieloletnich prac badawczych. Zostały przedstawione z pewnymi skrótami
w tabeli.
Żywienie zgodne z zasadami podanymi w tabeli wymaga zmniejszenia w porównaniu do
zwyczajowego żywienia w Europie Północnej spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego i zwiększenia
spożycia produktów roślinnych. Natomiast żywienie odbiegające w znacznym stopniu od tych zasad jest
potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

W minionych latach, równolegle do doskonalących się stopniowo poglądów na zdrowe żywienie,
propagowane były także różne diety ekstremalne, odbiegające w stopniu zasadniczym zarówno od
żywienia zwyczajowego, jak i zasad zdrowego żywienia. W założeniach miały to być diety służące
zdrowiu, a więc i profilaktyce chorób układu krążenia. W rzeczywistości natomiast stanowią one
zagrożenie dla zdrowia, a niektóre z nich są wręcz miażdżycorodne. Lansowanie tych diet było i ciągle
jest możliwe z powodu zbyt słabego upowszechnienia wiedzy o zdrowym żywieniu. Należy także
rozumieć, że za propagowaniem diet ekstremalnych stoją często nieuczciwe a dochodowe interesy. Diet
ekstremalnych jest dużo. Zostaną pokrótce omówione tylko najważniejsze.

Diety o drastycznym ograniczeniu węglowodanów (w Polsce tzw. dieta optymalna). Węglowodany
są niezbędne w żywieniu człowieka. Powinny dostarczać co najmniej 55% spożywanych kalorii. Stanowi
to odpowiednik 250-300 mg węglowodanów dziennie. Dla prawidłowego wykorzystania przez organizm
węglowodany wymagają insuliny. Wadliwie pojęte obserwacje o szkodliwym wpływie wysokich stężeń
insuliny w surowicy dały impuls do lansowania diet o drastycznym ograniczeniu węglowodanów,
zazwyczaj poniżej 50 g dziennie. Tłuszcze, a w niektórych dietach także i białka, nie są ograniczane, co u
konsumenta wywołuje złudne wrażenie, że żywi się bez ograniczeń kalorycznych.

Jest to pogląd błędny, badania wykazały bowiem, że człowiek nie jest w stanie spożywać tłuszczy i
białka, prawie bez węglowodanów, w ilościach pokrywających w pełni zapotrzebowanie energetyczne
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organizmu. Diety o drastycznym ograniczeniu węglowodanów są w praktyce ubogokaloryczne. Skutkiem
takiego żywienia jest utrata masy ciała, co stanowi koronny argument propagatorów takich diet. Ponadto
należy podkreślić, że znaczne ograniczenie spożycia węglowodanów powoduje kwasicę, a ta z kolei działa
euforycznie, poprawiając samopoczucie i hamując uczucie głodu. Stąd dla niektórych ludzi są to diety
atrakcyjne. Wykazano jednak, że powodują niedobór witamin i licznych składników mineralnych
zawartych w produktach roślinnych. Diety takie dłużej stosowane mogą spowodować stłuszczenie
wątroby i przyspieszyć rozwój miażdżycy. Twórcy tych diet nigdy nie przebadali skutków ich
długotrwałego stosowania. Badania takie, prowadzone przez poważne ośrodki naukowe, są dopiero w
toku. Pierwsze, niekompletne jeszcze wyniki są zniechęcające.

Różne diety rozdzielne. Wyróżniają dwa typy pokarmów: białka (mięso, ryby, jaja, sery itp.) i
węglowodany (chleb, makaron, ryż, rośliny strączkowe, ziemniaki itp.), które nie powinny być łączone w
jednym posiłku. Natomiast tłuszcze i warzywa mogą być dodawane do posiłków białkowych i
węglowodanowych. Nie ma uzasadnienia naukowego dla rozdzielania białek i węglowodanów. Zasady
zdrowego żywienia propagują żywienie urozmaicone, polegające na łączeniu różnych produktów.
Przyswajanie składników pokarmowych jest wówczas lepsze, np. witamina C poprawia przyswajalność
żelaza.

Różne diety jednostronne. Zaleca się jeden typ pokarmu przez cały dzień, np. tylko ser i banany lub
jaja z grejpfrutem, tylko owoce, tylko zupa itp. Są to z reguły diety niedoborowe i stosowane przez
dłuższy czas ewidentnie szkodliwe dla zdrowia.

Podsumowanie

Nie sposób opisać w krótkim opracowaniu wszystkich ekstremalnych diet wymyślonych przez ludzi.
Są one z reguły sprzeczne z zasadami zdrowego żywienia. Ich skuteczność, często spektakularna, polega
na małym spożyciu kalorii, z czego konsument zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy. Utrata masy ciała u
ludzi z nadwagą i otyłością powoduje czasem poprawę biochemicznych wskaźników zdrowia (np.
obniżenie stężenia cholesterolu, poprawę tolerancji glukozy). Jednakże odchudzanie, szczególnie
długotrwałe, dietami ekstremalnymi jest szkodliwe. Natomiast odchudzanie zbilansowaną dietą
ubogokaloryczną jest metodą bezpieczną, sprawdzoną w licznych badaniach klinicznych

Tabela

Uwagi: ta tabela stanowi uproszczenie oryginału dla celów popularyzacyjnych.
1. kwasy tłuszczowe n &ndash; 6 występują w licznych olejach roślinnych
2. kwasy tłuszczowe n &ndash; 3 występują w oleju lnianym, rzepakowym i sojowym oraz w
tłustych rybach morskich.

prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowo Zależnych
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Instytut Żywności i Żywienia
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tel. 22/ 842 49 47
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