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Dnia 15 sierpnia 2018 r. na łamach czasopisma „The 
Lancet” opublikowano badanie kohortowe obejmujące 
ponad 15 tysięcy Amerykanów biorących udział w Athero-
sclerosis Risk in Communities Study (ARIC). W badaniu tym 
wykazano, że diety niskowęglowodanowe (< 40% energii) 
oraz wysokowęglowodanowe (> 70% energii) powiązane 
są ze zwiększoną śmiertelnością (z dowolnej przyczyny). 
Najmniejsze ryzyko zgonu wiązało się z umiarkowanym 
spożyciem węglowodanów (50–55% energii).

Po publikacji badania w wielu mediach społecznościowych 
zawrzało. Osoby stosujące diety o niskiej zawartości węglo-
wodanów zaniepokoiły się swoją przyszłością, podczas gdy 
osoby preferujące diety o większym udziale węglowodanów 
świętowały swój triumf, podkreślając, iż od dawna twierdzi-
ły, że mają rację. 

Jaka jest zatem prawda? Czy diety o niskiej zawartości 
węglowodanów mogą być rzeczywiście niebezpieczne? 
W badaniu wzięto pod uwagę informacje dotyczące 15 428 osób  
w wieku 45–64 lat, które przystąpiły do badania ARIC w la-
tach 1987–1989. Mężczyźni, którzy brali w nich udział, 

spożywali od 600 do 4200 kalorii dziennie, a kobiety od 500 do 
3600. Jak się okazało, wykres zależności spożycia węglowo-
danów i śmiertelności układał się w kształt litery U.
Warto także zaznaczyć, iż dotychczas nie udało się stwo-
rzyć jednolitej definicji wysokiego czy niskiego spożycia 
węglowodanów. 

Źródło: Seidelmann S.B., Claggett B, Cheng S. i wsp. Dietary carbohydrate in-
take and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. Lancet Public 
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Na początku badania oraz po 6 latach jego trwania uczest-
nicy uzupełniali kwestionariusze dotyczące ich diety. Na 
podstawie uzyskanych danych wyliczano średnie spożycie 
węglowodanów, tłuszczów oraz białek. Pod uwagę brane 
były także inne wskaźniki, takie jak wiek, płeć, liczba 
przyjmowanych kalorii, palenie tytoniu, cukrzyca i inne. 
Obserwacja uczestników była prowadzona przez następne 
25 lat, w trakcie których zmarły 6293 osoby. 
Jak zaznaczają autorzy badania, rodzaj stosowanej diety mógł 
ulec zmianie na przestrzeni tych 25 lat, co mogło znacznie 
wpłynąć na końcowy wynik prowadzonych obserwacji. 
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że po osiągnięciu 
50. roku życia spodziewana dalsza długość życia osób 
z grupy spożywającej umiarkowane ilości węglowodanów 
wynosiła 33 lata, natomiast osób z grupy o niższej podaży 
węglowodanów – 29 lat. W grupie spożywającej duże ilości 
węglowodanów czas ten wynosił 32 lata. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w grupie osób sto-
sujących dietę niskowęglowodanową było więcej palaczy 
oraz osób z cukrzycą. Charakteryzowały się one także niż-
szym poziomem aktywności fizycznej niż osoby spożywa-
jące większe ilości węglowodanów. 

Następnie autorzy badania przygotowali metaanalizę da-
nych z ośmiu prospektywnych kohort (w tym ARIC), która 
objęła 432 179 osób z Ameryki Północnej, Europy i Azji. 
Przyniosła ona podobne wnioski. 

Czy zatem, jeśli w ciągu całego życia nie dostarczyliśmy 
ok. 50% energii z węglowodanów, nie lepiej dla naszego 
zdrowia dodać przysłowiowy „woreczek ryżu”?
W kolejnej części dokonano oceny źródeł pochodzenia 
makroskładników pokarmowych w dietach osób obję-
tych analizą. Jak się okazało, osoby, które miały krótszą 
przewidywaną długość życia, zastępowały węglowodany 
w diecie produktami pochodzenia zwierzęcego, takimi jak 
wołowina, jagnięcina, wieprzowina, kurczak oraz sery. 
Jednocześnie spożywały one mniejsze ilości produktów 
roślinnych, takich jak warzywa czy owoce. Zastąpienie 
węglowodanów produktami pochodzenia roślinnego wią-
zało się z niższym ryzykiem śmiertelności. 
Jak wskazuje prof. Walter Willett z Uniwersytetu Harvarda, 
nie sama ilość węglowodanów w diecie jest najistotniej-
szym czynnikiem wpływających na przewidywaną długość 
życia, lecz całościowy jej charakter, tj. źródła węglowoda-
nów, białka oraz tłuszczów. Okazuje się, iż większość osób 
stosujących diety niskowęglowodanowe przyjmuje mniej-
sze ilości warzyw czy owoców, których rola w zachowaniu 
zdrowia jest powszechnie znana.  

Czy badanie to rzeczywiście można uznać za rewolucyjne? 
W badaniach dotyczących wpływu żywienia na zdrowie 
bardzo trudno odizolować jeden element żywienia i ob-
serwować jego bezpośredni wpływ na zdrowie, w ode-
rwaniu od całościowego charakteru stosowanej diety oraz 
prezentowanego stylu życia. Niestety w tym przypadku 
korelacja nie oznacza przyczynowości. Innymi słowy, to 
całościowy charakter diety ma wpływ na zdrowie, a nie 
tylko procentowy udział energii pochodzącej z węglowo-
danów. W badaniu nie określono, jakie konkretnie pro-
dukty były spożywane przez określone grupy oraz jakim 
procesom były poddawane. Sposób przyrządzania może 
zmieniać charakter określonego produktu, np. zwiększając 
jego niekorzystny wpływ na organizm. Zaliczyć możemy 
do tego m.in. nadmierną obróbkę termiczną, taką jak sma-
żenie czy grillowanie.
Na uwagę zasługuje również przytoczony przez badaczy 
fakt mniejszego spożywania produktów roślinnych w gru-
pie stosującej dietę niskowęglowodanową. Mała podaż wi-
tamin, składników mineralnych, błonnika pokarmowego 
czy antyoksydantów uzyskiwanych z produktów pocho-
dzenia roślinnego, z jednoczesną wysoką podażą białka 
oraz tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, co nie jest za-
skakujące, jest niekorzystna dla organizmu.
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