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Σκοπός
Ανασκόπηση τριών «δημοφιλών» σχημάτων δίαιτας (“fad diets”)
για απώλεια βάρους

http://thepaleodiet.com/

http://www.dukandiet.com/

http://eu.atkins.com/
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Χαρακτηριστικά



Ισχυρισμοί (Τι υπόσχονται;)



Επιστημονικά δεδομένα

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε δίαιτα θα αναφερθούν…


Χαρακτηριστικά



Ισχυρισμοί (Τι υπόσχονται;)



Επιστημονικά δεδομένα

Χαρακτηριστικά
Δίαιτα Paleo

Δίαιτα Dukan

Δίαιτα Atkins

▪  Φυτικές Ίνες, Μέτρια έως Fat

▪  CHO, Prot,  Fat

▪ Πολύ  CHO, Prot & Fat

✓ 35-45% CHO

✓ % CHO

✓ 20-35% Prot

✓ % Prot

✓ Μη καθορισμένο % Fat ( MUFA
& ω-3 FA,  Trans & ω-6 FA)

✓ % Fat

▪ Δεν υπολογίζονται θερμίδες
▪ Επιτρέπονται: Μη αμυλούχα
λαχανικά, φρέσκα φρούτα,
καρποί, κόκκινο κρέας, ψάρια,
πουλερικά.

▪ Αποκλείονται: Γαλακτοκομικά,
αμυλούχα τρόφιμα, όσπρια,
επεξεργασμένα έλαια, ζάχαρη,
αλάτι, αλκοόλ και καφές.
▪ Δεν έχει συγκεκριμένες φάσεις

Δεν
Καθορίζονται

▪ Δεν υπολογίζονται θερμίδες ▪
▪
▪ Προάγει την κέτωση
▪
▪ Περιλαμβάνει 4 φάσεις
▪ Σταδιακή αύξηση CHO και ▪

μείωση Prot από την 1η
στην 4η φάση

✓ 5-10% CHO (20 – 40 γρ./ημέρα)
✓ ~35% Prot
✓ ~60% Fat (~ 25% SFA)

Δεν υπολογίζονται θερμίδες
Προάγει την κέτωση
Περιλαμβάνει 4 φάσεις
Σταδιακή αύξηση CHO και
μείωση Prot και Fat από την
1η στην 4η φάση

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε δίαιτα θα αναφερθούν…


Χαρακτηριστικά



Ισχυρισμοί (Τι υπόσχονται;)



Επιστημονικά δεδομένα

Ισχυρισμοί υγείας (Τι υπόσχονται;)
Δίαιτα Paleo

http://www.eatright.org/resource/health/weight-loss/fad-diets/should-we-eat-like-our-caveman-ancestors

Ισχυρισμοί υγείας (Τι υπόσχονται;)
Δίαιτα Dukan
Φάση 1

Φάση 2

Επίθεση
(Attack)

Πλεύση
(Cruise)

- Διάρκεια 2-7 ημερών, ανάλογα με το στόχο απώλειας κιλών.
- Κατανάλωση μόνο υψηλών σε πρωτεΐνη, χαμηλών σε λιπαρά τροφίμων
- 1 ½ κουταλιά πίτουρο βρόμης καθημερινά.

- ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Γρήγορη απώλεια βάρους (2-3κιλών)
- Διάρκεια που εξαρτάται από το στόχο απώλειας κιλών.
- Το στάδιο αυτό σταματά όταν φτάσουμε στο επιθυμητό βάρος.
- Κατανάλωση τροφών υψηλών σε πρωτεΐνη τη μία μέρα και τροφών
πλούσιων σε πρωτεΐνη μαζί με μη- αμυλούχα λαχανικά την επόμενη μέρα.
- 2 κουταλιές πίτουρο βρόμης καθημερινά.

- ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Απώλεια ενός κιλού την εβδομάδα.

Φάση 3

Σταθεροποίηση
(Consolidation)

- Διάρκεια 10 ημερών για κάθε κιλό σωματικού βάρους που έχει χαθεί.
- Καθημερινή κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνη και λαχανικών,
προσθέτοντας 1-2 φρούτα, 2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης και 40 γρ. τυρί.
- Κατανάλωση αμυλούχων τροφίμων (π.χ. ζυμαρικών) 2 φορές/ εβδομάδα
- 3 κουταλιές πίτουρο βρόμης καθημερινά.

- ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Διατήρηση χαμηλότερου σωματικού βάρους.

Φάση 4

Συντήρηση
(Stabilization)

- Πρόκειται για τη φάση της συντήρησης με στόχο να γίνει τρόπος ζωής.
- Δίαιτα χωρίς περιορισμούς τηρώντας τρεις κανόνες: 1) Κατανάλωση
τροφίμων πλούσιων σε πρωτεΐνη μια μέρα την εβδομάδα, 2) 3 κουταλιές
πίτουρο βρόμης καθημερινά, 3) 20' περπάτημα την ημέρα.

- ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Δια βίου διατήρηση του επιθυμητού βάρους.

Ισχυρισμοί υγείας (Τι υπόσχονται;)
Δίαιτα Atkins

Φάση 1

Επαγωγή
(induction)

- Διάρκεια τουλάχιστον 2 εβδομάδων.
- Κετογονική φάση: το πολύ έως 20 γραμμάρια υδατανθράκων την ημέρα κυρίως
μέσω μη-αμυλούχων λαχανικών.
- Καταναλώνονται χωρίς περιορισμό κρέας, ψάρια, λίπη και έλαια,
γαλακτοκομικά.
- Απαγορεύονται αυστηρά η καφεΐνη και το αλκοόλ

- ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Γρήγορη απώλεια βάρους ( 2,5-5 κιλών/εβδομάδα)

Φάση 2

Συνεχιζόμενη
απώλεια βάρους
(ongoing
weight loss)

- Διαρκεί μέχρι να φτάσουμε κοντά στο ιδανικό βάρος
- Μικρή σταδιακή αύξηση (+5γρ/ ημέρα) στην πρόσληψη CHO έως το «Κρίσιμο
επίπεδο CHO» όπου δεν σταματά η απώλεια βάρους.
- Εισάγονται στη δίαιτα συγκεκριμένα τρόφιμα από συγκεκριμένες ομάδες:
λαχανικά, ξηροί καρποί & σπόροι, γαλακτοκομικά, φρούτα.

- ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Απώλεια που οδηγεί στο ιδανικό βάρος

Φάση 3

Προ-διατήρησης
(pre-maintenance)

- Σταδιακή αύξηση (+10γρ/ ημέρα) στην πρόσληψη CHO έως το «Κρίσιμο
Επίπεδο CHO» όπου διατηρείται σταθερό το νέο σωματικό βάρος.
- Εισάγονται στη δίαιτα όσπρια, αμυλούχα λαχανικά, φρούτα υψηλής
περιεκτικότητας σε CHO, ολικής άλεσης δημητριακά.

- ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Σταθεροποίηση του νέου σωματικού βάρους

Φάση 4

Διατήρηση για
μια ζωή (lifetime
maintenance)

- Μπορούν τώρα να ενταχθούν περισσότερα τρόφιμα στο πρόγραμμα
εξαιρούμενης της ζάχαρης

- ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: Δια βίου διατήρηση του επιθυμητού βάρους

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε δίαιτα θα αναφερθούν…


Χαρακτηριστικά



Ισχυρισμοί (Τι υπόσχονται;)



Επιστημονικά δεδομένα

Επιστημονικά δεδομένα:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Επιστημονικά δεδομένα:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Επιστημονικά δεδομένα:

1 μελέτη

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε δίαιτα θα αναφερθούν…


Χαρακτηριστικά



Ισχυρισμοί (Τι υπόσχονται;)



Επιστημονικά δεδομένα
▪
▪

Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους)
Ανεπιθύμητες δράσεις

Επιστημονικά δεδομένα:
Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους) – Δίαιτα Paleo


Ελάχιστες πρόσφατες RCTs που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της:

*P<0.05
** P<0.01
***P<0.001
Mellberg C, et al. Eur J Clin Nutr. 2014
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Mellberg C, et al. Eur J Clin Nutr. 2014
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Mellberg C, et al. Eur J Clin Nutr. 2014

Επιστημονικά δεδομένα:
Ανεπιθύμητες δράσεις – Δίαιτα Paleo


Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ή εμπεριστατωμένη επιστημονική έρευνα για τις
ανεπιθύμητες δράσεις της δίαιτας Paleo στην υγεία.



Αντιθέτως κάποιες κλινικές μελέτες υποδεικνύουν οφέλη υγείας όπως:


Σε δείκτες Μεταβολικού Συνδρόμου σε υπέρβαρους ενήλικες (Boers, I., et al., Lipids Health Dis,
2014. 13: p. 160.)



Σε παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο σε διαβητικούς (Jonsson, T., et al., Cardiovasc
Diabetol, 2009. 8: p. 35.)



Μεγαλύτερη αύξηση του αισθήματος κορεσμού σε σύγκριση με τη Μεσογειακή Διατροφή
(Jonsson,T., et al., Nutr Metab (Lond), 2010. 7: p. 85.)
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Σε παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο σε διαβητικούς (Jonsson, T., et al., Cardiovasc
Diabetol, 2009. 8: p. 35.)



Μεγαλύτερη αύξηση του αισθήματος κορεσμού σε σύγκριση με τη Μεσογειακή Διατροφή
(Jonsson,T., et al., Nutr Metab (Lond), 2010. 7: p. 85.)



Εντούτοις σύμφωνα με το British Dietetic Association, ο αποκλεισμός βασικών
ομάδων τροφίμων από τη δίαιτα Paleo, πιθανώς δημιουργεί διατροφικές
ελλείψεις.



Παράλληλα υπάρχουν δύο σημαντικοί προβληματισμοί:


υψηλή περιεκτικότητα σε κόκκινο κρέας



έλλειψη δημητριακών ολικής άλεσης

σχετίζονται με αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο.

κίνδυνο

εμφάνισης

καρκίνου

και

αυξημένο

Επιστημονικά δεδομένα:
Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους) – Δίαιτα τύπου Dukan ή Atkins
VLCKD: ≤ 10% CHO (ή 50 CHO/ ημέρα) έναντι LFD, < 30% Fat

Nassib Bezerra Bueno., et al., British Journal of Nutrition (2013), 110, 1178–1187.

Επιστημονικά δεδομένα:
Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους) – Δίαιτα τύπου Dukan ή Atkins
VLCKD: ≤ 10% CHO (ή 50 CHO/ ημέρα) έναντι LFD, < 30% Fat

Η παρούσα μετά-ανάλυση έδειξε ότι δίαιτα πολύ χαμηλή σε CHO (VLCD) οδηγεί μεγαλύτερη
μείωση του σωματικού βάρους σε σύγκριση με δίαιτα χαμηλή σε λίπος (LFD) μετά από 12 μήνες
παρέμβασης.
Nassib Bezerra Bueno., et al., British Journal of Nutrition (2013), 110, 1178–1187.

Επιστημονικά δεδομένα:
Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους) – Δίαιτα τύπου Dukan ή Atkins

Μετά τους 12 μήνες παρέμβασης η απώλεια βάρους ήταν συγκρίσιμη με εκείνη της
Μεσογειακού τύπου δίαιτας.

Shai, I., et al., N Engl J Med, 2008. 359(3): p. 229-41.

Επιστημονικά δεδομένα:
Ανεπιθύμητες δράσεις – Δίαιτα τύπου Dukan ή Atkins
VLCKD: ≤ 10% CHO (ή 50 CHO/ ημέρα) έναντι LFD, < 30% Fat

Bonnie J. Brehm., et al., Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity 2008, 15:416–421

Επιστημονικά δεδομένα:
Ανεπιθύμητες δράσεις – Δίαιτα τύπου Dukan ή Atkins
VLCKD: ≤ 10% CHO (ή 50 CHO/ ημέρα) έναντι LFD, < 30% Fat

Η παρούσα μετά-ανάλυση έδειξε ότι δίαιτα πολύ χαμηλή σε CHO (VLCD) οδηγεί μεγαλύτερη
αύξηση των επιπέδων της LDL-χοληστερόλης σε σύγκριση με δίαιτα χαμηλή σε λίπος (LFD) μετά
από 12 μήνες παρέμβασης.
Bonnie J. Brehm., et al., Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity 2008, 15:416–421

Επιστημονικά δεδομένα:
Ανεπιθύμητες δράσεις – Δίαιτα Atkins

• Εάν η Δίαιτα Atkins είναι μια ασφαλής δίαιτα η όχι ήταν ανέκαθεν ένα
αμφιλεγόμενο ζήτημα.
• Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην υγεία δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως
• Η συμμόρφωση φαίνεται να είναι χαμηλή
• Ο περιορισμός της πρόσληψης των CHO μπορεί να οδηγήσει σε ναυτία,
κούραση και αδυναμία
• Η αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη μπορεί να έχει επιπτώσεις στη νεφρική
λειτουργία
• Η αυξημένη πρόσληψη λιπαρών ζωικής προέλευσης αυξάνει την LDL
χοληστερόλη
• Δε συστήνεται σε άτομα που πάσχουν από νεφρική νόσο, σακχαρώδη
διαβήτη, ουρική αρθρίτιδα, έγκυες και θηλάζουσες

Bonnie J. Brehm., et al.,. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity 2008, 15:416–421

Επιστημονικά δεδομένα:
Ανεπιθύμητες δράσεις – Δίαιτα Dukan




Γενικά:


Στο 1ο στάδιο της δίαιτας: κακή αναπνοή, στεγνό στόμα, κόπωση, ζαλάδα, αϋπνία και ναυτία
από την έλλειψη υδατανθράκων.



Η έλλειψη δημητριακών ολικής άλεσης, φρούτων και λαχανικών στα πρώτα στάδια, μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα όπως δυσκοιλιότητα και ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά.

Ειδικότερα:


42χρονη Ιρανή χωρίς προβλήματα υγείας παρουσίασε έντονη κετοξέωση 2 μέρες μετά την
έναρξη της δίαιτας Dukan.

Freeman, T.F., B. Willis, and D.M. Krywko,. J Emerg Med, 2014. 47(4): p. e109-12.

Ανακεφαλαιώνοντας…
▪ Η δίαιτα Paleo δεν φαίνεται να έχει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με
δίαιτες με μειωμένο CHO. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για βελτίωση δεικτών υγείας
και διέγερση του αισθήματος κορεσμού, τα διαθέσιμα δεδομένα όμως για την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της δεν είναι ακόμη επαρκή.
▪ Η δίαιτα Dukan μπορεί να συμβάλει σε σημαντική απώλεια βάρους χωρίς όμως να
έχουν επιβεβαιωθεί επιστημονικά και μακροπρόθεσμα τα οφέλη της. Δεν υπάρχουν
αρκετά επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της
δίαιτας Dukan.
▪ Η δίαιτα Atkins φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει σε σημαντική απώλεια βάρους.
Εντούτοις, δεν φαίνεται να διατηρείται το απολεσθέν βάρος μακροπρόθεσμα και
εκφράζονται ανησυχίες για την ασφάλεια της.

Ανακεφαλαιώνοντας…







Τα αποτελέσματα τους προέρχονται κυρίως λόγω μείωσης θερμίδων και
απώλειας υγρών.
Κίνδυνος για ελλείψεις βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων.
Κίνδυνός για ανάπτυξη προβλημάτων υγείας (καρδιαγγειακά,
οστεοπόρωση,
νεφρική
δυσλειτουργία,
αδυναμία,
κόπωση,
δυσκοιλιότητα)
Δε προωθούν την αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς και δεν
εξασφαλίζουν ισορροπία
Δεν υπάρχουν μακροχρόνιες κλινικές μελέτες που να διερευνούν την
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των διαιτών αυτών

Υπάρχει ορθή επιλογή;
Η θέση των διεθνών οργανισμών για δίαιτες τύπου Atkins, Dukan:


American Heart Association: εφιστά την προσοχή σε χρήση διαιτών χαμηλών σε
υδατάνθρακες.



American Diabetes Association: χρήση το μέγιστο για 1 χρόνο.



UK Food Standards Agency, Canadian Heart and Stroke Foundation, US
Department of Health and Human Services: ΔΕΝ συστήνουν τέτοιες δίαιτες
μακροχρόνια, λόγω την μείωσης της πρόσληψης αμύλου και της αύξησης των
κορεσμένων και trans λιπαρών οξέων.



American Dietetic Association: αναφέρει ότι η ασφάλεια διαιτών χαμηλών σε
υδατάνθρακες (<35% της ενέργειας) είναι αμφιλεγόμενη και συστήνει στους
ειδικούς να είναι προσεκτικοί όταν προτείνουν δίαιτες χαμηλές σε υδατάνθρακες,
ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα, σε ασθενείς με οστεοπόρωση, νεφρική
νόσο ή σε ασθενείς με αυξημένη χοληστερόλη.
AHA recommendation. 2003
Bantle et al, Diabetes Care, 2008
Food Standards Agency: Starchy food. 2009.
Heart and Stroke Foundation of Canada: Position statement: low carbohydrate diets and heart disease and stroke. 2004.
US Department of Health and Human Services: Your guide to a healthy heart. 2005

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Επιστήμης Διατολογίας-Διατρόφης

Ευχαριστώ πολύ!

e-mail: gmoschi@hua.gr

Επιστημονικά δεδομένα:
Ανεπιθύμητες δράσεις – Δίαιτα τύπου Dukan ή Atkins

Frigolet et al, Ann Nutr Metab, 2011

Βασικές κατηγορίες διαιτών χαμηλών και
πολύ χαμηλών σε υδατάνθρακες
Τύπος δίαιτας

Ενέργεια
Υδατάνθρακες ,%

Ενέργεια
Πρωτεΐνη, %

Ενέργεια
Λίπος, %

Low carb, high
protein diets

20 – 40

30 – 60

20 – 30

Non ketogenic
low carb, high fat
diets

20 – 40

20 – 30

30 – 60

Very low carb high
protein diets

0 – 20

55 – 65

25 – 35

Very low carb high
fat diets

0 – 20

20 – 40

60

Frigolet et al, Ann Nutr Metab, 2011

Επιστημονικά δεδομένα:
Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους) – Δίαιτα Atkins

•

Head-to-head RCTs demonstrated that Atkins, WW, and Zone are all modestly and similarly efficacious at
achieving sustained weight loss at ≥12 months

Renée Atallah., et al., Long-Term Effects of 4 Popular Diets on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors.
Circ CardiovascQual Outcomes. 2014;7:815-827.)

Συνήθη χαρακτηριστικά των fad
diets











Υπόσχονται πολύ γρήγορη απώλεια βάρους
Η σύστασή τους σε μακροθρεπτικά συστατικά ποικίλει
Έχουν συνήθως μικρή χρονική διάρκεια
Απαιτούν μεγάλη πειθαρχία και αρκετές στερήσεις
Περιγράφουν την ύπαρξη «μαγικών» τροφίμων και
συνδυασμών τροφών
Επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη χρήση κάποιων τροφίμων, ενώ
απαγορεύουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων
Έχουν αυστηρά μενού και μονότονες επιλογές τροφίμων
Έχουν τεχνητά πολύπλοκη ορολογία και παραφράζουν τα
γνωστά επιστημονικά δεδομένα
Απουσιάζει η προτροπή για αύξηση της φυσικής
δραστηριότητας

Σύγκριση δίαιτας πολύ χαμηλής σε
υδατάνθρακες και δίαιτας χαμηλής σε
λίπος για 12 εβδομάδες

Jakobsen et al, Am J Clin Nutr, 2009

Επιστημονικά δεδομένα:
Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους) – Δίαιτα Paleo


Η αποτελεσματικότητα της Paleo είναι αμφιλεγόμενη.



3 RCTs σε άτομα με παχυσαρκία, ΣΔΙΙ ή δυσανοχή στη γλυκόζη.



Control: Μεσογειακή Δίαιτα, δίαιτα για διαβητικούς, δίαιτα χαμηλή σε λίπος/ υψηλή σε
φυτικές ίνες



Σε 2 μελέτες η Paleo επέφερε χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων



Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι υποθερμιδικές δίαιτες υψηλές σε πρωτεΐνες, χαμηλές σε
λίπος και ενδιάμεσες σε υδατάνθρακες, μπορούν να επιφέρουν μείωση του σωματικού
βάρους σε παχύσαρκα άτομα αλλά και σημαντική μείωση στα επίπεδα των τριγλυκεριδίων
παρόλο που περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα ολικής άλεσης



Σε 2 μελέτες η Paleo επέφερε μεγαλύτερη μείωση του σωματικού βάρους και της
περιφέρειας μέσης βραχυπρόθεσμα (στους 3 και 6 μήνες) σε σχέση με τη δίαιτα για
διαβητικούς και τη δίαιτα χαμηλή σε λίπος/ υψηλή σε φυτικές ίνες, χωρίς ωστόσο αυτή η
διαφορά με παραμένει στα δύο χρόνια, ενώ δε διέφερε σε αποτελεσματικότητα σε σχέση με
τη Μεσογειακή Δίαιτα.



Η δίαιτα Paleo φάνηκε να επιφέρει μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού συγκριτικά με τη
Μεσογειακή Δίαιτα σε ασθενής με ισχαιμική νόσο.
Lindeberg S, et al. Diabetologia. 2007
Jönsson T, et al. Cardiovasc Diabetol. 2009
Mellberg C, et al. Eur J Clin Nutr. 2014
Noakes M, et al. Am J Clin Nutr. 2005

Jönsson et al. Nutrition & Metabolism 2010,

Low Carb Diet Health Risks




USDA established conclusive
evidence that there is an
increased risk of death as a
direct consequence of high
protein, low-energy diets
Received reports by Dec.
1977 of 44 deaths in
association with high protein
diet intakes

Medical Complications of
protein diets
 Death: Cardiac (arrhythmias,
myocardial infarction),
cerebral ischemia,
pancreatitis
 Cardiac conditions
 Neuromuscular disorders
 Gastrointestinal
 Renal Stones

