
Pra wi dło wo zbi lan so wa na die ta po -
win na do star czać orga ni zmo wi nie -
zbęd nych do ży cia skła dni ków, ta kich
jak biał ko ro ślin ne i zwie rzę ce, wę glo -
wo da ny, tłuszcz, skła dni ki mi ne ral ne

oraz wi ta mi ny w ilo ściach nie zbęd -
nych dla pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia orga ni zmu.
Die ta tzw. tra dy cyj na, czy li po wszech -

ny dla okre ślo nej spo łecz no ści spo sób
odży wia nia się, czę sto nie do koń ca
jest zgod na z za sa da mi pra wi dło we go
ży wie nia (25-35% tłu szczu, 45-65%
wę glo wo da nów i 10-15% biał ka). Pro -

wa dzi to do
roz wo ju licz -
nych cho rób
die to za leż -
nych, m.in.
cho rób ukła -
du ser co wo-
na czy nio we -
go, cu krzy cy
ty pu II, oty -
ło ści oraz
nie których
ro dza jów no -

wo two rów. Sto so wa nie ide al nie zbi -
lan so wa nej die ty tak że nie za wsze jest
sku tecz ne i chro ni przed wy stą pie -
niem okre ślo nych jed no stek cho ro bo -

wych. Z te go wła śnie wzglę du, jak
rów nież z uwa gi na czę sty brak po pra -
wy sta nu zdro wia po mi mo sto so wa nia
tra dy cyj nej te ra pii, podej mo wa ne są
róż ne go ro dza ju próby wpro wa dze nia
re stryk cji die te tycz nych, które mo gły -
by w więk szym stop niu wpły wać na
po pra wę zdro wia czło wie ka. Przy kła -
dem ta kiej mo dy fi ka cji die te tycz nej
jest die ta „opty mal na” w której znacz -
ne mu zwięk sze niu, w po rów na niu do
die ty tra dy cyj nej, ule gły pro duk ty bo -
ga to tłu szczo we, zwła szcza po cho dze -
nia zwie rzę ce go, na to miast ogra ni cze -
niu - ilość wę glo wo da nów. Z uwa gi na
fakt, że sto su nek po mię dzy biał kiem,
tłu szczem i wę glo wo da na mi wy no si
1:2.5-3.5:0.8 die ta ta za li cza na jest do
diet ni sko wę glo wo da no wych. Oprócz
die ty „opty mal nej” zna nych jest kil ka
in nych ro dza jów te go ty pu diet róż -
nią cych się pro por cja mi głów nych
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skła dni ków odżyw czych. W die cie At kin sa
i w die cie Lut za wy stę pu je dość du ża do wol ność
je śli cho dzi o pro por cje po mię dzy biał kiem i tłu -
szczem, a za sa dni czym ich ce lem jest ogra ni cze -
nie po da ży wę glo wo da nów. Do diet ni sko wę glo -
wo da no wych na le żą tak że die ty o bar dzo ni skiej
za war to ści wę glo wo da nów tzw. die ty ke to ge -
nicz ne. W die tach tych po daż wę glo wo da nów
nie prze kra cza 10% war to ści ener ge tycz nej ca ło -
dzien nej ra cji po kar mo wej lub po ni żej 50 g/do -
bę. W przy pad ku tak ni skiej za war to ści wę glo -
wo da nów do cho dzi do zmian me ta bo licz nych
podob nych do ob ser wo wa nych w sta nie gło dze -
nia-ke to zy.
Ni sko wę glo wo da no we mo de le ży wie nio we na le -
żą do diet al ter na tyw nych, czy li ta kich, które
ogra ni cza ją lub cał ko wi cie wy klu cza ją spo ży cie
nie których pro duk tów, grup pro duk tów lub me -
tod przy go to wy wa nia żyw no ści do spo ży cia. Ze
wzglę du na ogra ni cze nie w nich ilo ści wę glo wo -
da nów przy jed no cze snym zwięk sze niu tłu szczu
bu dzą licz ne oba wy zwią za ne z wpły wem  ich
dłu go trwa łe go sto so wa nia na zdro wie. Wy ni ka to
przede wszy st kim z nie pra wi dło wej za war to ści
po szcze gól nych skła dni ków odżyw czych w od -
nie sie niu do obo wią zu ją cych kla sycz nych norm
i za le ceń ży wie nio wych przy ję tych przez orga ni -
za cje zaj mu ją ce się zdro wiem, die te ty ką i ży wie -
niem w tym Świa to wą Orga ni za cję Zdro wia
FAO/WHO.
Jed nak, co nie zwy kle in te re su ją ce, u nie których
osób sto su ją cych te go ty pu ro dzaj ży wie nia ob -
ser wu je się zmniej sze nie nadmia ru ma sy cia ła
przy jed no cze snym bra ku uczu cia gło du, zmniej -
sze nie ob ja wów bądź do le gli wo ści wie lu cho rób,
nor ma li za cję po zio mu gli ke mii czy po pra wę pro -
fi lu li pi do we go.
Ba da nia prze pro wa dzo ne przez Ah med i wsp. na
49 pa cjen tach z cu krzy cą ty pu 2, którzy sto so wa -
li die tę ni sko wę glo wo da no wą, wy so ko tłu szczo -
wą przez okres po wy żej 3 mie się cy wy ka za ły re -
duk cję war to ści he mo glo bi ny gli ko wa nej, więk -
szą utra tę ma sy cia ła i znacz nie więk szą licz bę
pa cjen tów prze ry wa ją cych lub zmniej sza ją cych
te ra pię prze ciw cu krzy co wą niż u osób nie sto su -
ją cych die ty. Z ba dań Fo ste ra z ko lei wy ni ka, że
w gru pie cho rych le czo nych die tą At kin sa i kla -
sycz ną die tą re duk cyj ną w pierw szej gru pie
istot nie wzra sta ło stę że nie frak cji HDL, a spa da -
ło stę że nie tri gli ce ry dów po 3, 6 i 12 mie sią cach
ob ser wa cji.

Ta roz bież ność po mię dzy za le ce nia mi ży wie nio -
wy mi a ko rzy st nym wpły wem na zdro wie de kla -
ro wa na przez zwo len ni ków die ty wzbu dzi ła za -
in te re so wa nie die tą „opty mal ną” i sta ła się
przy czy ną pod ję cia w Ka te drze i Za kła dzie Bro -

Ryc.1 Cha rak te ry sty ka ogól na ba da nej gru py ko biet i mê¿ czyzn
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Ryc.2 Udzia³ energii pochodz¹cej z bia³ka, t³uszczu, 
wêglowodanów w ca³odziennych racjach pokarmowych kobiet 

Ryc.3 Udzia³ energii pochodz¹cej z bia³ka, t³uszczu, 
wêglowodanów w ca³odziennych racjach pokarmowych mê¿czyzn
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ma to lo gii Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Po zna niu ba dań do ty czą cych wpły -
wu sto so wa nia „opty mal ne go” mo de lu
ży wie nia na orga nizm. Tym bar dziej,
że z da nych sza cun ko wych z 2005 r.
wy ni ka ło, że mo del „ży wie nia opty -
mal ne go” był co dzien nym spo so bem
ży wie nia oko ło 1 mln. Po la ków, mie -
szka ją cych nie ty ko w ośrod kach
wiel ko miej skich, ale i na pro win cji.
Prze pro wa dzo no ba da nia wśród osób
sto su ją cych „opty mal ny” mo del ży -
wie nia zrze szo nych w po znań skim
Od dzia le Ogól no pol skie go Sto wa rzy -
sze nia Opty mal nych, a na stęp nie ba -
da nia, które obej mo wa ły nie tyl ko Po -
znań, ale tak że ob sza ry wiej skie re -

gio nu Wiel ko pol ski, a w okre sie
później szym tak że ca łej Pol ski.

W ba da niach, w których wzię ła udział
gru pa li czą ca nie mal 1500 ko biet
i męż czyzn oce nio no spo sób ży wie nia
i stan odży wie nia oraz wy bra ne pa ra -
me try bio che micz ne u osób sto su ją -
cych die tę „opty mal ną” i tra dy cyj ną
z roz róż nie niem po pu la cji miej skiej
i po cho dzą cej z ob sza rów wiej skich. 
Spo sób ży wie nia oce nio no w opar ciu
o wy wiad o spo ży ciu z 7 róż nych dni
ty go dnia prze pro wa dzo nym z każ dym
z ucze st ni ków ba da nia. Do ko na no tak -
że ana li zy wska źni ków an tro po me -
trycz nych ta kich jak ma sa cia ła, wy -

so kość cia ła oraz po miar fał dów tłu -
szczo wo-skór nych a tak że obli czo no
wska źni ki BMI (Bo dy Mass In dex)
i WHR (Wa ist/hip ra tio). Ba da nia bio -
che micz ne obej mo wa ły mię dzy in ny -
mi oce nę pro fi lu li pi do we go oraz
skład kwa sów tłu szczo wych w su ro -
wi cy krwi ba da nych ko biet i męż -
czyzn. Cha rak te ry sty kę ba da nej gru py
przed sta wio no na ryc.1

Wy ni ki ba dań wy ka za ły wy ra źne
zróż ni co wa nie po mię dzy die tą „opty -
mal ną” i zwy cza jo wą. Naj waż niej sza
róż ni ca po mię dzy ty mi die ta mi wy ni -
ka ła z udzia łu w nich po szcze gól nych
skła dni ków odżyw czych, zwła szcza
tłu szczu i wę glo wo da nów. 

Udział ener gii z tłu szczu w die tach
osób ży wią cych się opty mal nie był
dwu krot nie wy ższy niż u osób o tra -
dy cyj nym spo so bie ży wie nia, nie za -
leż nie od ich miej sca za mie szka nia.
Z ko lei udział ener gii z wę glo wo da -
nów nie prze kra czał 20% w die tach
„opty mal nych”, na to miast u osób sto -
su ją cych tra dy cyj ny mo del ży wie nia
oscy lo wał w gra ni cach 50%. 
Udział ener gii z tłu szczu i wę glo wo da -
nów w ca ło dzien nych ra cjach po kar -
mo wych ko biet i męż czyzn sto su ją -
cych tra dy cyj ny mo del ży wie nia był
zgod ny z kla sycz nym ka no nem ży -
wie nio wym. W przy pad ku die ty
„opty mal nej” war to ści te znacz nie
odbie ga ły od za le ca nych 30% ener gii
z tłu szczu i 50% z wę glo wo da nów, co
jed nak wy ni ka ło z za ło żeń die ty
„opty mal nej”, wg których pro por cja ta
po win na wy no sić 2,5-3,5/0,8.
Ce chą wspól ną dla obu diet był udział
ener gii z biał ka. Kształ to wał się on na
podob nym po zio mie u wszy st kich ba -
da nych osób, nie za leż nie od miej sca
za mie szka nia i ro dza ju sto so wa nej
die ty.  
Nie zwy kle in te re su ją ca oka za ła się
ana li za war to ści ener ge tycz nej diet
„opty mal nej” i tra dy cyj nej. Wy ni ka
z niej, że die ta „opty mal na” po mi mo
wy so kiej za war to ści pro duk tów wy so -
ko tłu szczo wych nie wy ka zy wa ła wy -
ższej ka lo rycz no ści. Wręcz od wrot nie,
war tość ener ge tycz na ca ło dzien nych
ra cji po kar mo wych osób sto su ją cych
die tę „opty mal ną” by ła niż sza niż

Ryc.4 Wartoœæ energetyczna ca³odziennych racji pokarmowych kobiet 
i mê¿czyzn stosuj¹cych tradycyjny i „optymalny” sposób ¿ywienia

Ryc. 7 Zawartoœæ cholesterolu ca³kowitego w ca³odziennych racjach pokarmowych 
badanych grup kobiet i mê¿czyzn
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osób na die cie tra dy cyj nej. Do ty czy ło
to ko biet i męż czyzn za mie szku ją cych
za rów no mia sto jak i ob sza ry wiej -
skie. 
Ob ser wa cja ta jest o ty le istot na, że
de fi cyt ka lo rycz ny jest wy ko rzy sty wa -
ny w die tach od chu dza ją cych ja ko
kon wen cjo nal ne po stę po wa nie. Za tem
ta wła śnie re stryk cja ka lo rycz na mo że
być pod sta wo wą przy czy ną utra ty ma -
sy cia ła osób sto su ją cych die tę „opty -
mal ną”. Po twier dze niem są ba da nia
prze pro wa dzo ne wśród osób sto su ją -
cych in ne ro dza je ni sko wę glo wo da no -
we go mo de lu ży wie nia. Wy ka za no
w nich, że die ty ni sko wę glo wo da no -
we są sku tecz niej sze od in nych me tod
die te tycz nych w szyb kim od chu dza -
niu przez pierw sze 6-12 mie się cy.

Zde cy do wa nie róż nią ca się od tra dy -
cyj nej struk tu ra spo ży cia pro duk tów
w die cie „opty mal nej” (tłu ste mię sa,
śmie ta ny, ma sło, sma lec) w naj więk -
szym stop niu wpły wa na skład kwa -
sów tłu szczo wych. Udział ener gii
z na sy co nych kwa sów tłu szczo wych
(S), które wy ka zu ją dzia ła nie ate ro -
gen ne,  w ca ło dzien nych ra cjach po -
kar mo wych osób sto su ją cych „opty -
mal ny” mo del ży wie nia by ło dwu krot -
nie więk szy niż u osób na die cie tra -
dy cyj nej. Podob nie, w przy pad ku
kwa sów tłu szczo wych jed no nie na sy -
co nych (M) - udział ener gii z nich po -
cho dzą cy tak że był zde cy do wa nie wy -
ższy w die tach „opty mal nych”.  Kwa -
sy jed no nie na sy co ne ma ją już jed nak
in ne, niż na sy co ne, dzia ła nie. Mo gą

od gry wać waż ną ro lę w pro fi lak ty ce
cho rób ser co wo-na czy nio wych. 
W ca ło dzien nych ra cjach po kar mo -
wych osób na die cie „opty mal nej” ob -
ser wo wa no tak że wy ższy udział pro -
cen to wy kwa sów wie lo nie na sy co nych
w po rów na niu z die ta mi tra dy cyj ny -
mi.
Na ate ro gen ny cha rak ter die ty mo że
wska zy wać sto su nek wska źni ka P/S.
Z ko lei sto su nek kwa sów wie lo nie na -
sy co nych z ro dzi ny n-6, do kwa sów
tłu szczo wych z ro dzi ny n-3, był ko -
rzy st niej szy w przy pad ku die ty ni sko -
wę glo wo da no wej niż w die cie tra dy -
cyj nej. 
Udział ener gii po cho dzą cej z grup
kwa sów tłu szczo wych a tak że sto su -
nek P/S i n-6/n-3 prze sta wio no na ry -
ci nie 5 i 6.

Die ty ni sko wę glo wo da no we bu dzą
sze reg kon tro wer sji nie tyl ko ze
wzglę du na odbie ga ją cą od kla sycz -
nych za le ceń za war tość tłu szczu i wę -
glo wo da nów. Du ży nie po kój wzbu dza
wy so ka za war tość cho le ste ro lu po kar -
mo we go. 
Ba da nia prze pro wa dzo ne w gru pie
osób mie szka ją cych w mia stach i na
ob sza rach wiej skich sta no wią po -
twier dze nie te go fak tu. W die tach
osób ży wią cych się wg za ło żeń die ty
„opty mal nej” je go za war tość by ła na
po zio mie kil ku krot nie wy ższym niż
w die tach tra dy cyj nych. Jed nak
i w przy pad ku diet tra dy cyj nych nie
speł nia ła ist nie ją cych w tym za kre sie
za le ceń.

Dr n. farm. Iza be la Bo le sław ska
Ka te dra i Za kład Bro ma to lo gii 

Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna niu

Ryc.5 Udzia³ energii pochodz¹cej z grup kwasów t³uszczowych oraz stosunek P/S i n-6/n-3 
w ca³odziennych racjach pokarmowych kobiet 

Ryc.6 Udzia³ energii pochodz¹cej z grup kwasów t³uszczowych oraz stosunek P/S i n-6/n-3 
w ca³odziennych racjach pokarmowych mê¿czyzn

S - kwasy t³uszczowe nasycone, 
M - kwasy t³uszczowe jednonienasycone, 
P - kwasy t³uszczowe wielonienasycone, 
n-6/n-3 - stosunek kwasów z rodziny n-6 do kwasów z rodziny n-3,


