
DIETA NISKOWĘGLOWODANOWA DIETA NISKOWĘGLOWODANOWA 

CZY CZY   

NISKOTŁUSZCZOWANISKOTŁUSZCZOWA  

W LECZENIU OTYŁOŚCIW LECZENIU OTYŁOŚCI  

  



Wzrost o 10% poboru energii 

Przy wydatku 2500 kcal 

Skutkuje dodatnim bilansem 

o 250 kcal / dzień 

Tkanka tłuszczowa 

zawiera 7000 kcal/kg 

7000 : 250 = 28 dni7000 : 250 = 28 dni 

Potrzeba 28 dni na przyrost masy Potrzeba 28 dni na przyrost masy 

= 1 kg= 1 kg 

Roczny przyrost masy Roczny przyrost masy 

ciała = 12ciała = 12--14 kg14 kg  



DIETA DIETA 

NISKOWĘGLOWODANOWANISKOWĘGLOWODANOWA    
Dieta niskowęglowodanowa (dla dorosłych) Dieta niskowęglowodanowa (dla dorosłych) 
zawiera:zawiera:  
–– mniej niż 100 g węglowodanów, mniej niż 100 g węglowodanów,   

–– 5050--60% energii pochodzi z tłuszczu, 60% energii pochodzi z tłuszczu,   

–– mniej niż 30% pochodzi z węglowodanów, mniej niż 30% pochodzi z węglowodanów,   

–– 2020--30% pochodzi z białka30% pochodzi z białka  

LUB 
Dieta niskowęglowodanowa zawiera:Dieta niskowęglowodanowa zawiera:  
–– mniej niż 60 g węglowodanów (10% energii) mniej niż 60 g węglowodanów (10% energii)   

–– 5555--65% energii pochodzi z tłuszczu, 65% energii pochodzi z tłuszczu,   

–– 2525--35% z białka 35% z białka   





Dieta Atkins’aDieta Atkins’a  

po pierwszym okresie drastycznego po pierwszym okresie drastycznego 

ograniczenia węglowodanów do mniej niż ograniczenia węglowodanów do mniej niż 

20 g dziennie (przez 2 tygodnie), 20 g dziennie (przez 2 tygodnie),   

w następnym okresie ograniczenie w następnym okresie ograniczenie 

węglowodanów zależy od zdolności do węglowodanów zależy od zdolności do 

dalszej utraty masy ciała, ale nie dalszej utraty masy ciała, ale nie 

przekracza granicy 90 g / dzień przekracza granicy 90 g / dzień   



Dieta Atkins’aDieta Atkins’a  

Metaboliczny efekt tej diety polega na:Metaboliczny efekt tej diety polega na:  

–– stymulacji powstawania ciał ketonowych (aceton, stymulacji powstawania ciał ketonowych (aceton, 

acetooctan, kwas βacetooctan, kwas β--hydroksymasłowy) jako hydroksymasłowy) jako 

produktu ubocznego częściowego utleniania produktu ubocznego częściowego utleniania 

kwasów tłuszczowych. kwasów tłuszczowych.   

W warunkach drastycznego ograniczenia W warunkach drastycznego ograniczenia 

węglowodanów w diecie i zubożenia zasobów węglowodanów w diecie i zubożenia zasobów 

glikogenu, ketony stanowią substrat glikogenu, ketony stanowią substrat 

energetyczny dla ustroju. energetyczny dla ustroju.   



Ograniczenie węglowodanówOgraniczenie węglowodanów  

zmniejsza sekrecję insuliny, przez co:zmniejsza sekrecję insuliny, przez co:  

–– promuje lipolize i zmniejszenie masy tłuszczowej. promuje lipolize i zmniejszenie masy tłuszczowej.   

nie jest jednak pewne:nie jest jednak pewne:  

–– czy ten mechanizm jest odpowiedzialny za utratę czy ten mechanizm jest odpowiedzialny za utratę 
masy ciała, masy ciała,   

–– czy też równoległe zmniejszenie spożycia energii czy też równoległe zmniejszenie spożycia energii 
nie jest główną tego przyczyną. nie jest główną tego przyczyną.   

Dieta ta, może:Dieta ta, może:  

–– zmniejszyć łaknienie, zmniejszyć łaknienie,   

–– nasilić straty wody nasilić straty wody   

–– oraz zmniejszyć spożycie energii przez swoją oraz zmniejszyć spożycie energii przez swoją 
restrykcyjność restrykcyjność   



Dieta niskowęglowodanowa może stanowić Dieta niskowęglowodanowa może stanowić 

ryzyko niedoborów żywieniowychryzyko niedoborów żywieniowych    

Bardzo restrykcyjna dieta Atkins’a, w Bardzo restrykcyjna dieta Atkins’a, w 

początkowym okresie zakładapoczątkowym okresie zakłada  

–– zakaz spożywania słodyczy, owoców, orzechów, zakaz spożywania słodyczy, owoców, orzechów, 

chleba i zbóż, chleba i zbóż,   

–– ale promuje mięso, drób, rybę, jajka, sery, śmietanę i ale promuje mięso, drób, rybę, jajka, sery, śmietanę i 

masło. masło.   

Oznacza to, że dieta ta zawiera Oznacza to, że dieta ta zawiera   

–– dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, białka i dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, białka i 

cholesterolucholesterolu  

–– mało błonnikamało błonnika  



DietaDieta  niskowęglowodanowaniskowęglowodanowa  

Drastyczne ograniczenie spożywania Drastyczne ograniczenie spożywania 
węglowodanów: węglowodanów:   
–– indukuje glukoneogenezę, by utrzymać stężenie indukuje glukoneogenezę, by utrzymać stężenie 

glukozy we krwi glukozy we krwi   

–– oraz ketogenezę, by zapewnić dostarczanie oraz ketogenezę, by zapewnić dostarczanie 
substratów energetycznych do komórek,substratów energetycznych do komórek,  

–– dochodzi do oczekiwanego ubytku masy ciała. dochodzi do oczekiwanego ubytku masy ciała.   

Ubytek masy ciała pozostaje w związku ze Ubytek masy ciała pozostaje w związku ze 
zmniejszeniem stężenia krążącej insuliny. zmniejszeniem stężenia krążącej insuliny.   

Powoduje to hydrolizę trójglicerydów,Powoduje to hydrolizę trójglicerydów,  
–– uwolnione kwasy tłuszczowe pochodzą z tkanki uwolnione kwasy tłuszczowe pochodzą z tkanki 

tłuszczowej. tłuszczowej.   



Porównanie długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) Porównanie długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) 

stosowania stosowania diety niskowęglowodanowejdiety niskowęglowodanowej  z  dietą z  dietą 

niskotłuszczowąniskotłuszczową  

nie wykazało większej jej skuteczności w nie wykazało większej jej skuteczności w 

zmniejszeniu masy ciała, zmniejszeniu masy ciała,   

ale metaboliczne wykładniki efektów diety:ale metaboliczne wykładniki efektów diety:  

–– takie jak trójglicerydy, takie jak trójglicerydy,   

–– HDLHDL--cholesterol cholesterol   

–– insulina, insulina,   

były korzystniejsze w odniesieniu do diety były korzystniejsze w odniesieniu do diety 

niskowęglowodanowej niskowęglowodanowej   

Samaha FF, Iqbal N, Seshadri P, Chicano KL, Daily DA, McGory J, Williams T, 

Williams M, Gracely EJ, Stern L. A lowcarbohydrate as compared with a low-fat diet 

in severe obesity. N Eng J Med 2003; 348:2074–2081. 



Porównanie długotrwałego wpływu diety Porównanie długotrwałego wpływu diety 

niskowęglowodanowej i wysokowęglowodanowejniskowęglowodanowej i wysokowęglowodanowej  

Przegląd piśmiennictwa dotyczący wpływu diety Przegląd piśmiennictwa dotyczący wpływu diety 
niskowęglowodanowej na metabolizm wskazuje na:niskowęglowodanowej na metabolizm wskazuje na:  
–– korzystny jej efekt w odniesieniu do modyfikacji czynników korzystny jej efekt w odniesieniu do modyfikacji czynników 

ryzyka choroby niedokrwiennej serca i otyłości, ryzyka choroby niedokrwiennej serca i otyłości,   

–– przy czym autorzy są ostrożni w bezkrytycznym zalecaniu przy czym autorzy są ostrożni w bezkrytycznym zalecaniu 
tego właśnie sposobu żywienia. tego właśnie sposobu żywienia.   

Większa skuteczność diety niskowęglowodanowej Większa skuteczność diety niskowęglowodanowej 
niż niskotłuszczowej w osiągnięciu ubytku masy niż niskotłuszczowej w osiągnięciu ubytku masy 
ciała w czasie 6 miesięcy badania, wiązała się ciała w czasie 6 miesięcy badania, wiązała się 
jednak ze zmniejszeniem stężenia HDL (high jednak ze zmniejszeniem stężenia HDL (high 
density lipoprotein).density lipoprotein).    

WestmanWestman  ECEC,,  FeinmanFeinman  RD,RD,  MavropoulosMavropoulos  JC,JC,  VernonVernon  MC,MC,  VolekVolek  JS,JS,  WortmanWortman  JA,JA,  
YancyYancy  WS,WS,  PhinneyPhinney  SDSD..  LowLow--carbohydratecarbohydrate  nutritionnutrition  andand  metabolizmmetabolizm..  AmAm  JJ  ClinClin  
NutrNutr  20072007;;8686::276276––284284..  



Ciekawe, że ograniczenie spożycia tłuszczuCiekawe, że ograniczenie spożycia tłuszczu  

bez ograniczeń kalorycznych jest bez ograniczeń kalorycznych jest 

korzystniejsze od zastosowania ograniczeń w korzystniejsze od zastosowania ograniczeń w 

spożywaniu energii, spożywaniu energii,   

–– która wiąże się z utratą beztłuszczowej która wiąże się z utratą beztłuszczowej 

masy ciała, zmniejszeniem wydatku masy ciała, zmniejszeniem wydatku 

energetycznego i zmniejszeniem utleniania energetycznego i zmniejszeniem utleniania 

tłuszczutłuszczu    
Heitmann BL, Garby L. Composition (lean and fat tissue) of weight changes Heitmann BL, Garby L. Composition (lean and fat tissue) of weight changes 

in adult danes. Am J Clin Nutr 2002; 75: 840in adult danes. Am J Clin Nutr 2002; 75: 840––847.847.  

Astrup A, Buemann B, Christensen NJ et al. Failure to increase Astrup A, Buemann B, Christensen NJ et al. Failure to increase 

lipidoxidation in formerly obese women. lipidoxidation in formerly obese women. Am J Physiol 1994; 266: Am J Physiol 1994; 266: 

E592E592––E594.E594.    



Jednak ...Jednak ...  

Zastosowanie diety wysokowęglowodanowej Zastosowanie diety wysokowęglowodanowej   

(a więc niskotłuszczowej)(a więc niskotłuszczowej)  

szczególnie wtedy, gdy jest oparta o produkty o szczególnie wtedy, gdy jest oparta o produkty o 

wysokim indeksie glikemicznym, wysokim indeksie glikemicznym,   

–– potęguje niekorzystne efekty metaboliczne wtedy, gdy potęguje niekorzystne efekty metaboliczne wtedy, gdy 

jest zastosowana u osoby z już obecną opornością na jest zastosowana u osoby z już obecną opornością na 

insulinę, co najczęściej wiąże się z nadwagą lub insulinę, co najczęściej wiąże się z nadwagą lub 

otyłością. otyłością.   

Dieta taka nie zwiększa ryzyka choroby Dieta taka nie zwiększa ryzyka choroby 

niedokrwiennej serca u szczupłych kobiet, ale niedokrwiennej serca u szczupłych kobiet, ale 

podwaja to ryzyko u kobiet otyłych podwaja to ryzyko u kobiet otyłych   
Liu S, Willett WC, Stampfer MJ et al. A prospective study of Liu S, Willett WC, Stampfer MJ et al. A prospective study of 

dietary glycemic load, carbohydrate intake, and risk of coronary dietary glycemic load, carbohydrate intake, and risk of coronary 

heart disease in US women. Am J Clin Nutr 2000; 71: 1455heart disease in US women. Am J Clin Nutr 2000; 71: 1455––

1461.1461.  



Na czym polega manipulacja dietetyczna przy Na czym polega manipulacja dietetyczna przy 

zastosowaniu diety niskotłuszczowej zastosowaniu diety niskotłuszczowej 

(wysokowęglowodanowej)?(wysokowęglowodanowej)?  

Odpowiedź: Odpowiedź:   
–– na zamianie tłuszczów nasyconych na węglowodany. na zamianie tłuszczów nasyconych na węglowodany.   

Jaki jest tego efekt metaboliczny: Jaki jest tego efekt metaboliczny:   
–– spadek stężenia cholesterolu, LDLspadek stężenia cholesterolu, LDL--cholesterolu (efekt cholesterolu (efekt 

pożądany), pożądany),   

–– ale także spadek stężęnia HDLale także spadek stężęnia HDL--cholesterolu i wzrost cholesterolu i wzrost 
stężenia trójglicerydów (efekt niepożądany). stężenia trójglicerydów (efekt niepożądany).   

Zamiana nasyconych tłuszczów na tłuszcz roślinny z Zamiana nasyconych tłuszczów na tłuszcz roślinny z 
przewagą kwasu oleinowego (jednonienasyconego):przewagą kwasu oleinowego (jednonienasyconego):  
–– nie niesie z sobą podobnych niekorzystnych zmian nie niesie z sobą podobnych niekorzystnych zmian 

metabolicznych, przy utrzymaniu efektów korzystnych. metabolicznych, przy utrzymaniu efektów korzystnych.   

Podobnie olej rybi w diecie wysokowęglowodanowej Podobnie olej rybi w diecie wysokowęglowodanowej 
zapobiega wzrostowi stężenia trójglicerydów zapobiega wzrostowi stężenia trójglicerydów   



Skład jakościowy tłuszczuSkład jakościowy tłuszczu  

ma znaczący wpływ na metaboliczne ma znaczący wpływ na metaboliczne 

wykładniki ryzyka choroby niedokrwiennej wykładniki ryzyka choroby niedokrwiennej 

serca, serca,   

przy czym transprzy czym trans--kwasy tłuszczowekwasy tłuszczowe  

–– nie tylko podwyższają stężęnie LDLnie tylko podwyższają stężęnie LDL--cholesterolu cholesterolu   

–– ale także zmniejszają stężenie HDLale także zmniejszają stężenie HDL--cholesterolu, cholesterolu,   

–– podwyższaja stężenie trójglicerydów i lipoproteiny podwyższaja stężenie trójglicerydów i lipoproteiny 

Lp(a)Lp(a)    



Czy skuteczniejsza jest dieta Czy skuteczniejsza jest dieta 

niskowęglowodanowa czy niskotłuszczowa w niskowęglowodanowa czy niskotłuszczowa w 

leczeniu otyłości ?leczeniu otyłości ?  

Dieta niskokaloryczna zbilansowana, oparta o Dieta niskokaloryczna zbilansowana, oparta o 
produkty węglowodanowe o niskim indeksie produkty węglowodanowe o niskim indeksie 
glikemicznym oraz tłuszcze roślinne z dużym udziałem glikemicznym oraz tłuszcze roślinne z dużym udziałem 
kwasu oleinowego i olej rybi, jest korzystna w leczeniu kwasu oleinowego i olej rybi, jest korzystna w leczeniu 
nadwagi i otyłości.nadwagi i otyłości.  

Korzystny wpływ diety zawierającej produkty o niskim Korzystny wpływ diety zawierającej produkty o niskim 
indeksie glikemicznym lub diety z niskim obciążeniem indeksie glikemicznym lub diety z niskim obciążeniem 
glikemicznym na ubytek masy ciała i profil lipidowy u glikemicznym na ubytek masy ciała i profil lipidowy u 
osób z nadwagąosób z nadwagą  
Thomas DE, Elliott EJ, Baur L. Low glycaemic index or low Thomas DE, Elliott EJ, Baur L. Low glycaemic index or low 

glycaemic load diets for overweight and obesity. Cochrane glycaemic load diets for overweight and obesity. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: Art. No.: 
CD005105. DOI:10.1002/14651858.CD005105.pub2.CD005105. DOI:10.1002/14651858.CD005105.pub2.    

  



Leczenie otyłości z zastosowaniem Leczenie otyłości z zastosowaniem 

diety niskotłuszczowejdiety niskotłuszczowej  
Niekorzystny wpływ składników o wysokim indeksie Niekorzystny wpływ składników o wysokim indeksie 
glikemicznym, glikemicznym,   

Wykazano, że 6 miesięczne stosowanie diety Wykazano, że 6 miesięczne stosowanie diety 
niskotłuszczowej i wysokowęglowodanowej ale opartej o niskotłuszczowej i wysokowęglowodanowej ale opartej o 
składniki o niskim indeksie glikemicznym było skuteczne w:składniki o niskim indeksie glikemicznym było skuteczne w:  
–– zmniejszeniu masy tłuszczowej zmniejszeniu masy tłuszczowej   

–– tylko nieznacznie zmniejszyło beztłuszczową masę ciałatylko nieznacznie zmniejszyło beztłuszczową masę ciała  

Badani otrzymali zalecenia spożywania diety zawierającej Badani otrzymali zalecenia spożywania diety zawierającej 
60% węglowodanów (z indeksem glikemicznym <45%), 60% węglowodanów (z indeksem glikemicznym <45%), 
20% tłuszczu (oliwka z oliwek i ryby) i 20% białka (0,8 20% tłuszczu (oliwka z oliwek i ryby) i 20% białka (0,8 
g/kg/dzień).g/kg/dzień).    

Bahadori B, Bahadori B, i wspi wsp. . LowLow--fat, highfat, high--carbohydrate (lowcarbohydrate (low--glycaemic index) diet glycaemic index) diet 
induces weight loss and preserves lean body mass in obese healthy induces weight loss and preserves lean body mass in obese healthy 
subjects: results of a 24subjects: results of a 24--week study. Diabetes, Obesity and Metabolism week study. Diabetes, Obesity and Metabolism 
2005;7:2902005;7:290––293293    



Badania epidemiologiczneBadania epidemiologiczne  

dieta niskotłuszczowa nie zapobiega rozwojowi dieta niskotłuszczowa nie zapobiega rozwojowi 
choroby niedokrwiennej serca choroby niedokrwiennej serca   
–– dieta ta prowadząc do ubytku masy ciała poprawia dieta ta prowadząc do ubytku masy ciała poprawia   

metabolizm trójglicerydówmetabolizm trójglicerydów  

oporność na insulinęoporność na insulinę  

–– co może pośrednio korzystnie wpływać na ryzyko co może pośrednio korzystnie wpływać na ryzyko 
zachorowania na chorobę wieńcową.zachorowania na chorobę wieńcową.  

Systematyczny przegląd piśmiennictwa biblioteki Systematyczny przegląd piśmiennictwa biblioteki 
Cochrane dotyczący diety niskotłuszczowej z Cochrane dotyczący diety niskotłuszczowej z 
roku 2002 wykazał, że diety niskotłuszczowe nie roku 2002 wykazał, że diety niskotłuszczowe nie 
są lepsze od innych diet w uzyskaniu ubytku są lepsze od innych diet w uzyskaniu ubytku 
masy ciała i utrzymaniu tego efektu przez 12masy ciała i utrzymaniu tego efektu przez 12--18 18 
miesięcy miesięcy   



Dieta niskowęglowodanowa a Dieta niskowęglowodanowa a 

zarazem zarazem wysokobiałkowawysokobiałkowa  
Odmianą diety wysokobiałkowej jest wspomniana już Odmianą diety wysokobiałkowej jest wspomniana już 
dieta Atkins’a dieta Atkins’a   

Dieta o podwyższonej zawartości białka uznano:Dieta o podwyższonej zawartości białka uznano:  
–– podaż 1,5 g/kg/dzień białka, podaż 1,5 g/kg/dzień białka,   

–– pojęcie diety niskowęglowodanowej zakładało ograniczenie pojęcie diety niskowęglowodanowej zakładało ograniczenie 
podaży węglowodanów do 120podaży węglowodanów do 120--200 g/dzień. 200 g/dzień.   

Bardziej korzystna dla osób otyłych dzięki temu, że:Bardziej korzystna dla osób otyłych dzięki temu, że:  
–– sprzyja większej utracie masy tłuszczowej, sprzyja większej utracie masy tłuszczowej,   

–– bez znaczącego wpływu na masę beztłuszczową bez znaczącego wpływu na masę beztłuszczową   

–– oraz poprzez zawartą w diecie leucynę wpływa na sekrecję oraz poprzez zawartą w diecie leucynę wpływa na sekrecję 
insuliny i syntezę białek mięśni insuliny i syntezę białek mięśni   

LaymanLayman  DK,DK,  BaumBaum  JIJI..  DietaryDietary  proteinprotein  impactimpact  onon  glycemicglycemic  controlcontrol  
duringduring  weightweight  lossloss..  JJ  NutrNutr  20042004;;  134134::  968968SS––973973SS..  



Krytycy diety Atkins’a(między innymi Krytycy diety Atkins’a(między innymi 

American Hart Association)American Hart Association)  

wskazują, że diety wysokobiałkowe, bez wskazują, że diety wysokobiałkowe, bez 
jednoczesnego ograniczenia spożycia jednoczesnego ograniczenia spożycia 
energii, nie są skuteczne w trwałym energii, nie są skuteczne w trwałym 
utrzymaniu ubytku masy ciała i poprawy utrzymaniu ubytku masy ciała i poprawy 
stanu zdrowia stanu zdrowia   

wczesna, w okresie inicjacji diety, utrata wczesna, w okresie inicjacji diety, utrata 
masy ciała jest zależna od efektu masy ciała jest zależna od efektu 
diuretycznego diety, spowodowanej diuretycznego diety, spowodowanej 
zmniejszeniem zasobów glikogenuzmniejszeniem zasobów glikogenu    



Odleglejszy wpływ diety Atkins’a na Odleglejszy wpływ diety Atkins’a na 

utratę masy ciałautratę masy ciała  

Wynika z ograniczeń spożycia energii a nie Wynika z ograniczeń spożycia energii a nie 

charakteru dietycharakteru diety  

Do niekorzystnych efektów diety można tez Do niekorzystnych efektów diety można tez 

zaliczyć:zaliczyć:  

–– wzrost stężenia cholesterolu LDLwzrost stężenia cholesterolu LDL  

–– oraz wiele innych niepożądanych skutków, oraz wiele innych niepożądanych skutków,   

takich jak: takich jak:   

–– skłonność do kamicy moczowej skłonność do kamicy moczowej   

–– osteoporozyosteoporozy  



Conclusions 

Each popular diet modestly reduced body 

weight and several cardiac risk factors at 1 

year.  

Overall dietary adherence rates were low, 

although increased adherence was associated 

with greater weight loss and cardiac risk factor 

reductions for each diet group. 



WNIOSKI:WNIOSKI:  

  

Dieta wysokowęglowodanowa (niskotłuszczowa) Dieta wysokowęglowodanowa (niskotłuszczowa) 
z wysokim spożyciem produktów o wysokim z wysokim spożyciem produktów o wysokim 
indeksie glikemicznym nie jest korzystna u osób indeksie glikemicznym nie jest korzystna u osób 
z nadwagą i otyłością. z nadwagą i otyłością.   

Dieta normokaloryczna, zawierająca 20% Dieta normokaloryczna, zawierająca 20% 
tłuszczu (opartego o oliwkę z oliwek i olej rybi) i tłuszczu (opartego o oliwkę z oliwek i olej rybi) i 
20% białka oraz węglowodany o indeksie 20% białka oraz węglowodany o indeksie 
glikemicznym poniżej 45% jest skuteczna u osób glikemicznym poniżej 45% jest skuteczna u osób 
z nadwagą w badaniach trwających 6 miesięcy.z nadwagą w badaniach trwających 6 miesięcy.  

Dieta wysokobiałkowa nie jest korzystna w Dieta wysokobiałkowa nie jest korzystna w 
leczeniu otyłości i nadwagi.leczeniu otyłości i nadwagi.    

  


