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of research on the impact of very low energy
diets on human health
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Streszczenie / Abstract

Wprowadzenie. Dieta warzywno-owocowa dr Dąbrowskiej
(DD) jest jedną z najpopularniejszych kuracji oczyszczających
w Polsce. Stanowi odmianę głodówki leczniczej w modelu
diety bardzo niskoenergetycznej (VLCD – Very Low Calorie
Diet)/VLED – Very Low Energy Diet). Po raz pierwszy wprowadzono ją w latach 80. XX w. w formie monodiety, polegającej na wyłącznym spożywaniu tartej marchwi i piciu wody.
Obecnie DD to kompleksowy program żywieniowy, którego
najważniejszą częścią jest stosowanie niskokalorycznego postu
warzywno-owocowego (nieprzekraczającego 800 kcal/dobę),
opartego na spożyciu niskoskrobiowych warzyw i śladowej
ilości niskocukrowych owoców. Celem pracy była analiza
dostępnych prac naukowych oceniających wpływ diety DD na
stan zdrowia w odniesieniu do wyników badań z zastosowaniem
diet VLCD oraz próba wskazania możliwych kierunków badań
nad wpływem diet o bardzo niskiej kaloryczności na zdrowie człowieka.
Metody. Przeglądu literatury dokonano z zastosowaniem baz
danych: EBSCO Discovery, Web of Science oraz Google Scholar, używając określonych słów kluczowych w języku polskim
i angielskim, mających związek z dietą dr Dąbrowskiej. Dodatkowo, dokonano przeglądu bibliograficznego artykułów
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Introduction. The Dr. Dąbrowska diet (DD) has
become one of the most popular detox diets in Poland.
It is a kind of healing fasting in a model of a very lowenergy diet (VLCD – Very Low Calorie Diet)/VLED – Very
Low Energy Diet). It was first introduced in the 1980s as
a monodiet involving consumption of grated carrots and
drinking water only. Currently, the Dr. Dabrowska diet is
a comprehensive nutritional program, the most important
part of which is the use of a low-calorie vegetable-fruit
fast (not exceeding ca. 800 kcal/day) based on the intake
of low-starch vegetables and trace amounts of low-sugar
fruits (e.g. grapefruits, lemons, apples and berries). Over
the years, only a few papers have been published regarding
the DD diet’s impact on health. The aim of the literature
review was to analyze and summarize studies assessing the
impact of the DD diet on health.
Methods. In order to conduct review of literature
concerning the Dr. Dabrowska diet, a search was carried
out in the Internet databases: EBSCO Discovery, Web
of Science and Google Scholar, using specific keywords
in Polish and English related to the Dr. Dabrowska diet.
Additionally, a bibliographic review of the articles was
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udostępnionych przez Autorkę diety. Do analizy włączono
publikacje w języku polskim i angielskim: prace badawcze
z pełnym tekstem i artykuły posiadające opis badań klinicznych wraz wynikami. Do szczegółowej analizy wybrano sześć
oryginalnych prac badawczych.
Wyniki. Stosowanie DD wiązało się z istotną statystycznie
poprawą wybranych wskaźników: antropometrycznych –
BMI (wskaźnika wagowo-wzrostowego), BM (masy ciała);
biochemicznych krwi – stężenia TC (cholesterolu całkowitego), LDL-C (cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości), TG
(trójglicerydów), albuminy, mocznika, żelaza, ferrytyny, AST
(aminotransferazy asparaginianowej), ALT (aminotransferazy
alaninowej) w surowicy krwi oraz biomarkerów zaburzeń
w produkcji hemu – uroporfiryny i koproporfiryny w moczu.
Wnioski. Dieta dr Dąbrowskiej jest skuteczną metodą
obniżania BMI, BM oraz stężenia TC, LDL-C, TG i mocznika
u pacjentów z nadwagą i otyłością oraz chorobami współistniejącymi. Korzystny wpływ diety (zmniejszenie BMI, BM, żelaza,
ferrytyny, AST, ALT, koproporfiryn i uroporfiryn) stwierdzono
także u osób z porfirią skórną późną (Porphyria Cutanea Tarda,
PCT). Konieczne są dalsze badania oceniające wpływ diety
z udziałem osób zdrowych, a także w grupie chorych z innymi
jednostkami chorobowymi i sportowców.

made. The papers in Polish and English were included in
the analysis: research articles with full text, papers with
a description of clinical trials and their results.
Results. Six original papers were selected for analysis.
The use of the Dr. Dabrowska diet was associated with
a statistically significant improvement in selected indicators,
including BMI (body mass index), BM (body mass), TC
(total cholesterol), LDL-C (low-density lipoprotein), TG
(triglycerides), albumin, creatinine, urea iron, ferritin, AST
(aspartate aminotransferase), ALT (alanine aminotransferase), uroporphyrins and coproporphyrins.
Conclusions. The obtained data show that the DD is
an effective method of reducing BMI, BM, TC, LDL-C,
TG, urea in overweight and obese patients with comorbidities. The beneficial effects of diet was noted on reducing
BMI, BM, iron, ferritin, AST, ALT, uroporphyrins and
coproporphyrins on Porphyria Cutanea Tarda (PCT) patients. The further long-term studies are essential to assess
the effects of the DD involving healthy, diseased people
and athletes also.

Słowa kluczowe: dieta warzywno-owocowa, dieta dr
Dąbrowskiej, dieta bardzo niskokaloryczna, autofagia.

Key words: vegetable and fruit diet, Dr. Dąbrowska’s
diet, very low-calorie diet, autophagy.

Wprowadzenie
Post, jako potencjalna forma niefarmakologicznej interwencji poprawiającej stan zdrowia i wpływającej na
wydłużenie życia, stał się w ostatnim
czasie przedmiotem wielu badań naukowych [37, 43, 57]. Opisywany jest
jako dobrowolne działanie podejmowane
w samodyscyplinie, polegające na całkowitej lub częściowej abstynencji od
wszelkiego jedzenia i napojów [57]. Dieta
dr Dąbrowskiej (DD) jest obecnie jedną
z najpopularniejszych kuracji oczyszczających w Polsce, której idea została
zaczerpnięta z głodówek leczniczych [9].
Autorką diety jest dr n. med. Ewa Dąbrowska, która w latach 80. XX w. podjęła
praktykę leczenia postem [6]. Pierwszy

raz kurację zastosowano w warunkach
klinicznych u ciężko chorego pacjenta
z chorobą niedokrwienną serca, obarczonego ryzykiem wystąpienia zawału.
Wówczas dieta polegała na wyłącznym
spożyciu tartej marchwi i piciu wody
przez kilka tygodni [9]. Pacjent odzyskał
zdrowie, a wydarzenie dało początek późniejszym badaniom klinicznym, w których kuracja warzywno-owocowa została
przyjęta jako jeden z modeli diety bardzo
niskokalorycznej (VLCD, ang. Very Low
Calorie Diet), zawierającej 400 lub 500
kcal/dobę [11, 12, 45, 46]. Obecnie DD
stanowi opracowany program żywieniowy składający się z czterech etapów, do
których należą: przygotowanie do postu,
post warzywno-owocowy (inaczej nazywany dietą warzywno-owocową) połą-
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czony z aktywnością fizyczną, przejście
z postu do diety pełnowartościowej oraz
żywienie pełnowartościowe [6]. Dieta
warzywno-owocowa stanowi okresową
kurację leczniczą, której celem jest oczyszczenie organizmu, przywrócenie zdrowia
i harmonii psychiczno-duchowej [6].
Zasada diety opiera się na spożywaniu,
przez okres od kilku do kilkunastu dni,
pokarmów o bardzo niskiej kaloryczności,
tj. do 800 kcal/dobę [9] lub 800‒900
kcal [21], głównie w postaci surowych
niskoskrobiowych warzyw (korzeniowych, psiankowatych, kapustnych, liściastych, dyniowatych) oraz śladowej
ilości niskocukrowych owoców (jabłka,
grejpfruty, cytryny i jagody). Produkty
te są bogatym źródłem witamin, składników mineralnych, błonnika, związków
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polifenolowych, antyoksydantów i innych
substancji bioaktywnych. W porównaniu
do tradycyjnego modelu żywienia, dieta
warzywno-owocowa dostarcza o 60%
mniej kilokalorii, 5 razy mniej białka
i węglowodanów, a także 20-krotnie
mniejszą ilość tłuszczu [9]. Jak sugeruje
Autorka diety, niska kaloryczność diety
oraz obecność substancji bioaktywnych
korzystnie wpływa na detoksykację organizmu oraz pozwala mu dokonać „przeprogramowania na poziomie genowym”
i uruchomić „zdolności do samoleczenia” [8, 9] na zasadzie autofagii, zwanej
w poście „odżywianiem wewnętrznym”
[7]. Autofagia jest procesem zachowanym ewolucyjnie, który występuje we
wszystkich komórkach eukariotycznych.
Spełnia dwie istotne funkcje. Pierwszą
jest usunięcie białek i innych organelli
poprzez degradację, której celem jest
pozbycie się potencjalnie szkodliwych
cząsteczek i organelli z komórki [20, 64].
Drugą funkcją jest dynamiczny recykling
komórkowy, w warunkach którego następuje utrata składników odżywczych
i odzyskiwanie lipidów, aminokwasów
i innych, nowych struktur budulcowych
z substratów, a także energii do odnowy
komórkowej i utrzymania homeostazy
[40, 64]. Uważa się również, że aktywacja procesu autofagii może mieć wpływ
na długowieczność [43], a jej spadek
na wystąpienie schorzeń związanych ze
starzeniem [33, 65]. Wpływ stosowanej
restrykcji kalorycznej w diecie powoduje również aktywację białek zwanych
sirtuinami, które posiadają zdolność do
modulowania wielu aktywności na poziomie komórkowym [7, 34, 39, 42, 47].
Sirtuiny należą do grupy deacetylaz klasy
III zależnych od NAD+ [25, 33], które
pierwotnie zostały odkryte w Saccharomyces cerevisiae jako SIRT2 [33, 42]. Obecnie dowiedziono, że u ssaków występuje
siedem rodzajów sirtuin (Sirt 1‒7) [30,
32, 33, 39], posiadających domenę rdzenia, która powoduje zależną od NAD+
aktywność deacetylazy [33]. Sirtuiny są
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istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do opóźnienia procesu starzenia
i chorób z nim związanych, a także do
wydłużenia lat życia [34, 47]. Podczas
diety, a zwłaszcza w jej pierwszych dniach,
mogą pojawić się symptomy tzw. „kryzysów ozdrowieńczych”. Objawiają się
one bólem głowy, biegunką, wysypką,
gorączką, a także nasileniem niektórych
dolegliwości, które występowały kiedyś
w przeszłości. Ich obecność powoduje, że
organizm wchodzi w proces odtruwania
i „rozpoznawania chorób”, stąd też, zdaniem propagatorów diety, nie należy pod
żadnym pozorem przerywać diety [10].
W trakcie trwania głodówki następuje redukcja tkanki tłuszczowej poprzez
uruchomienie procesów analogicznych
do efektów diety ketogenicznej. Przestrzeganie zasad DD powoduje zahamowanie
uczucia łaknienia, natomiast spożycie
żywności niedozwolonej w poście skutkuje przerwaniem jego mechanizmu
i pojawieniem się uczucia głodu. Wskazaniami do stosowania diety są profilaktyka
zdrowotna, a także choroby immunologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne, zespół metaboliczny, choroby
zwyrodnieniowe i schorzenia skóry [9].
Aktualnie dostępnych jest kilka publikacji
oraz wiele doniesień na niskoenergetycznej DD na stan zdrowia.
Celem przeglądu była analiza i podsumowanie dostępnych wyników badań
oceniających wpływ DD na stan zdrowia ludzi.
Materiał i metody
Przeprowadzono przegląd literatury,
przeszukując internetowe bazy danych
(dostęp w dniu 5 października 2021):
EBSCO Discovery Service, Web of
Science oraz Google Scholar. Do analizy
włączano wszystkie prace opublikowane
w języku polskim i angielskim, które
pojawiły się po wpisaniu w wyszukiwarce deskryptorów związanych z DD:
„vegetable-fruit diet”, „vegetable-fruit

fast”, „Dr. Dabrowska diet”, „Dr. Ewa
Dabrowska diet”, „detox diet”, „dieta
warzywno-owocowa”, „post warzywno-owocowy”, „dieta dr Dąbrowskiej”,
„dieta dr Ewy Dąbrowskiej”, „dieta
oczyszczająca”. W następstwie przeszukiwania baz danych, zidentyfikowano
łącznie 1036 prac w języku polskim i angielskim. Po usunięciu 8 duplikatów,
przeanalizowaniu tytułów i abstraktów,
do dalszej oceny zakwalifikowano 11
prac. Ostatecznie, 2 publikacje spełniły kryteria włączenia. Dodatkowo, za
pośrednictwem przeglądu bibliografii,
znaleziono 3 kolejne prace, a jeden artykuł pochodził z materiałów własnych
pochodzących od autorki. Z uwagi na to,
że nie odnaleziono artykułów, w których
wprost użyto sformułowania „dieta dr
Dąbrowskiej”, przedstawiona w nich
charakterystyka modelu żywienia pozwoliła autorom niniejszego przeglądu
wysnuć wnioski, że dotyczy ona DD.
Były to prace, w których analizowano
wpływ niskokalorycznej i bardzo niskokalorycznej diety warzywno-owocowej
na wybrane parametry morfologii krwi
obwodowej – hemoglobina (hemoglobin,
HMG) (mmol/dm3); niektóre wskaźniki antropometryczne – masa ciała
(body mass, BM) (kg), wskaźnik masy
ciała (body mass index, BMI) (kg/m2);
wskaźniki biochemiczne krwi – profil
lipidowy: cholesterol całkowity (total
cholesterol, TC) (mmol/dm3), cholesterol
lipoprotein o wysokiej gęstości (high-density lipoprotein, HDL-C (mmol/dm3),
trójglicerydy (triglyceryde, TG) (mmol/
dm3), cholesterol lipoprotein o niskiej
gęstości (low-density lipoprotein, LDL-C)
(mmol/dm3); wskaźniki czynności nerek: kreatynina (creatinine) (µmol/dm3),
mocznik (urea) (mmol/dm3); enzymy
wątrobowe – aminotransferaza asparaginianowa (aspartate aminotransferase,
AST) (U/I), aminotransferaza alaninowa
(alanine aminotransferase, ALT) (U/I);
elektrolity – chlor (chloride, Cl) (mmol/
dm3), potas (potassium, K) (mmol/dm3),
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sód (sodium, Na) (mmol/dm3); białko
całkowite (total serum protein) (g/dm3),
albumina (albumin) (g/dm3); wskaźniki
gospodarki żelazem: całkowita zdolność
wiązania żelaza (total iron binding capacity, TIBC) (µg/dl); żelazo (iron) (µg/
dl), wysycenie transferryny (transferrin
saturation) (%), ferrytyna (serum ferritin
level) (ng/ml) i dwa rodzaje biomarkerów
zaburzeń w produkcji hemu oznaczanych
w moczu – uroporfiryny (uroporphyrins)
(µg/l) i koproporfiryny (coproporphyrins)
(µg/l) oceniające stan zdrowia. Ostatecznie wybrano 6 pełnotekstowych prac,
które zostały poddane przeglądowi (Tab.
1). Wykluczono badania nad dietami
uwzględniające wszystkie produkty po-

chodzenia zwierzęcego (mięso, mleko,
nabiał, jaja), zboża, rośliny strączkowe,
warzywa i owoce wysokocukrowe, żywność wysoko przetworzoną, konserwanty,
cukier, tłuszcze roślinne oraz używki,
takie jak: kawa, herbata, alkohol.
Wyniki
Badania przeprowadzono w różnych
grupach dorosłych kobiet i mężczyzn
(łącznie 130 osób), w przedziale wieku:
47,7‒62 lat (kobiety, mężczyźni oraz obie
grupy razem). We wszystkich badaniach
uczestniczyli pacjenci z nadwagą lub otyłością, a w trzech z nich, u uczestników
zdiagnozowano cechy zespołu metabo-

licznego [9, 36, 37]. Dwa badania obejmowały osoby z porfirią skórną późną
[8, 16] (Tab. 1).
W tabeli 2. przedstawiono wyniki badań oceniających wpływ DD na wybrane
wskaźniki stanu zdrowia. We wszystkich
publikacjach uwzględniono wskaźniki antropometryczne: BM (kg) i BMI
(kg/m2) [11, 12, 19, 21, 45, 46].
W trzech badaniach oceniono wpływ
diety na zmiany we wskaźnikach hematologicznych krwi: HGB (mmol/dm3) [12,
45, 46]. W czterech badaniach analizowano wpływ na wskaźniki biochemiczne krwi: profil lipidowy – TC (mmol/
dm3), HDL-C (mmol/dm3), TG (mmol/
dm3), LDL-C (mmol/dm3); czynność

Tab. 1. Charakterystyka i model zastosowanej DD

Autor i rok publikacji

Czas trwania

Charakterystyka/liczba
uczestników (n)

Rodzaj diety

2 tyg.

(n= 15) z zespołem
metabolicznym
BMI = 33,6 kg/m2

4 tyg.

mężczyźni (n=8) i kobiety (n=2)
z zespołem metabolicznym
VLCD/ VLED warzywno2
BMI = 33,25 kg/m
owocowa (400 kcal/dobę)
średnia wieku: 51,1 lat

6 tyg.

mężczyźni (n=5) z zespołem
metabolicznym
BMI= 35,8 kg/m2
średnia wieku: 47,7 lat

VLCD/ VLED warzywnoowocowa (400 kcal/dobę)

2 tyg.

mężczyźni (n=13) z PCT
BMI= 26,8 ± 4,7
średnia wieku: 52 lata

VLCD/ VLED warzywnoowocowa (do 500 kcal/dobę)

Dymkowska-Malesa
i wsp. 2017
[21]

2 tyg.

mężczyźni (n=16)
kobiety (n=48)
kobiety: BMI = 35,9 kg/m2
mężczyźni: BMI =32 kg/m2
średnia wieku: 62 lata

VLCD/ VLED warzywnoowocowa (800-900 kcal/dobę)

Dąbrowska
(materiały własne Autorki)
[19]

2 i 4 tyg.

(n=23) z PCT
średnia wieku: 53 lata

VLCD/ VLED warzywnoowocowa (511 kcal/dobę)

Niewęgłowski i wsp. 1997a
[45]
Niewęgłowski i wsp. 1997b
[46]

Dąbrowska i wsp. 1997
[12]
Dąbrowska 2001
[11]

VLCD/ VLED warzywnoowocowa (400 kcal/dobę)

BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała, PCT (Porphyria Cutanea Tarda) – porfiria późna skórna, VLED/VLCD (Very
Low Energy Diet/ Very Low Calorie Diet) – dieta bardzo nisko energetyczna
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Tab. 2. Wpływ DD na wybrane wskaźniki stanu zdrowia (antropometryczne, morfologii krwi obwodowej i biochemiczne krwi)

Autor i rok publikacji

Niewęgłowski i wsp. 1997a

Niewęgłowski i wsp. 1997b

Dąbrowska i wsp. 1997

Wskaźniki
antropometryczne

BM↓
BMI↓

BM↓
BMI↓

BM↓*
BMI↓*

Wskaźniki
hematologiczne

Wskaźniki
biochemiczne krwi

HGB↑

TC↓*
LDL-C↓*
TG↓*
HDL-C↓
kreatynina↑
mocznik↓*
Cl-↑
Na+↑
K+↑
białko całkowite↑
albumina↑

HGB↓

TC↓*
LDL-C↓*
TG↓*
HDL-C↓
kreatynina↓
mocznik↓*
Cl-↑
Na+↓
K+↑
białko całkowite↓
albumina↑*

HGB↓

TC↓*
LDL-C↓
TG↓*
HDL-C↑
kreatynina↓
mocznik↓
Cl-↑
Na+↑
K+↑
białko całkowite↓
albumina↑

Dąbrowska 2001

BM↓
BMI↓*

Nie analizowano

ALT↓
AST↓*
TIBC↓
żelazo↓*
transferyna↓
ferrytyna↓*

Dymkowska-Malesa
i wsp. 2017

BM↓*
BMI↓*

Nie analizowano

Nie analizowano

Nie analizowano

ALT↓* (po 4 tyg.)
AST↓* (po 2 i 4 tyg.)
TIBC↓
żelazo↓* (po 2 i 4 tyg.)
transferyna↓
ferrytyna↓* (po 2 i 4 tyg.)

Dąbrowska
(materiały własne Autorki)

BM↓* (po 2 i 4 tyg.)
BMI↓* (po 2 i 4 tyg.)

*wynik istotny statystycznie: p<0,05
BM – masa ciała, BMI – wskaźnik masy ciała, HGB – hemoglobina, HDL-C – cholesterol lipoprotein o wysokiej gęstości,
LDL-C – cholesterol lipoprotein o niskiej gęstości, TC – cholesterol całkowity, TG – trójglicerydy, ALT – aminotransferaza alaninowa, AST – aminotransferaza asparaginianowa, TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza, Cl- – chlor, Na+– sód, K+ – potas
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nerek – stężenie kreatyniny (µmol/dm3)
i mocznika (mmol/dm3) w surowicy;
elektrolity – Cl- (mmol/dm3), K+ (mmol/
dm3) i Na+ (mmol/dm3) oraz stężenie
białka całkowitego (mmol/dm3) i albumin (mmol/dm3) [12, 45, 46]. W dwóch
pracach analizowano aktywność enzymów
wątrobowych – AST (U/l) i ALT (U/l),
a także wskaźniki gospodarki żelazem –
(TIBC) (µg/dl), poziom żelaza (µg/dl),
wysycenie transferyny (%) i poziom ferrytyny w surowicy krwi (ng/ml). Autorzy
badań, podjęli również próbę oceny kilku
biomarkerów zaburzeń w produkcji hemu
(wydalenie uroporfiryn i koproporfiryn
w moczu, µg/l) [11, 19].
Wyniki
We wszystkich pracach analizujących wpływ DD o różnym czasie trwania
interwencji (2, 4 i 6 tygodni) (Tab. 1)
wykazano spadek masy ciała i zmniejszenie BMI. W większości prac, zmiany
we wspomnianych wskaźnikach antropometrycznych były istotne statystycznie.
Najdłuższy okres stosowania omawianego
modelu żywieniowego wynosił 6 tygodni,
co skutkowało znamienną statystycznie redukcją (p<0,00008)
masy ciała (średnio o 13,4 kg)
u mężczyzn z zespołem metabolicznym
[12]. Także w trakcie najkrótszego, dwutygodniowego stosowania diety w badanej
grupie odnotowano spadek masy ciała
[11, 45], jednak istotne jej zmniejszenie
zaobserwowano jedynie u mężczyzn (4,82
kg) i kobiet (4,78 kg) z otyłością [21]
(Tab. 2). Zaobserwowano, że DD miała
istotny wpływ na poprawę wybranych
wskaźników biochemicznych (Tab. 2).
W trzech badaniach, przeprowadzonych
w grupach 15, 10 i 5 osób z zespołem
metabolicznym [12, 45, 46], wykazano
istotny spadek stężenia TC, TG [12, 45,
46] i LDL-C [45, 46] w surowicy krwi,
natomiast nie odnotowano zmian w stężeniu cholesterolu frakcji HDL-C [12,
45, 46] (Tab. 2). Analizując wybrane

wskaźniki czynności nerek, jedynie w badaniach Niewęgłowskiego i wsp. (1997a,
b) odnotowano istotny spadek stężenia
mocznika w surowicy. W żadnym badaniu
nie wykazano istotnych zmian stężenia
kreatyniny w surowicy (Tab. 2). Nie zaobserwowano również istotnego wpływu
DD na stężenie elektrolitów (sód, potas,
chlor) oraz białka całkowitego [12, 45,
46]. Jedynie w jednym z analizowanych
badań wykazano istotny wzrost stężenia
albuminy u osób z zespołem metabolicznym [46]. W badaniu z udziałem chorych
na porfirię skórną, na skutek 2-tygodniowego stosowania DD, wykazano istotny
statystycznie spadek stężenia AST, żelaza
i ferrytyny w surowicy, a także koproporfiryn wydalanych wraz moczem [11,19],
natomiast po 4-tygodniach odnotowano
istotny spadek stężenia ALT, AST, żelaza,
ferrytyny, uroporfiryn i koproporfiryn
wydalanej w moczu [19] (Tab. 2).
Dyskusja
W niniejszym przeglądzie oceniono
pięć badań klinicznych z udziałem osób
ze zdiagnozowaną nadwagą lub otyłością
wraz z cechami zespołu metabolicznego
i jedno badanie pochodzące z materiałów własnych, obejmujące osoby z PCT.
Stwierdzono, że nawet najkrótsze stosowanie niskokalorycznej diety (VLCD)
warzywno-owocowej (przez okres 2 tygodni) może przynieść efekty w postaci
poprawy stanu zdrowia przejawiającego
się spadkiem wybranych wskaźników.
Zdaniem Dymkowskiej-Malesy i wsp.
(2017) można przypuszczać, że początkowa, szybka utrata masy ciała jest efektem
wykorzystania rezerw glikogenu i utraty
wody. Analiza rezultatów badań dotyczących stosowania diety bardzo niskoenergetycznej wykazała jej pozytywny wpływ
na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego i poprawę niektórych cech zespołu
metabolicznego u 131 pacjentów w średnim wieku z ciężką otyłością w trakcie
6-tygodniowej interwencji [25] i u 480
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pacjentów ponownie uczestniczących
w programie redukcji masy ciała. Co
więcej, wykazano spadek stężenia lipidów
towarzyszący zmianom masy ciała [37].
Podobne zależności zaobserwowano dla
diety DD w postaci spadku stężenia TC,
LDL i TG przy braku znaczącej zmiany
HDL w surowicy krwi [12, 45, 46]. Wykazano, że diety VLCD są bardzo skuteczne w leczeniu otyłości [23, 26, 49, 59, 51,
61]. Oceniając ich wpływ, w odniesieniu
do wskaźników antropometrycznych,
zaobserwowano istotne spadki masy ciała
i BMI [49], w tym większe u mężczyzn
niż kobiet oraz redukcję tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej wyrażoną jako
zmniejszenie obwodu talii [3, 60]. Koreluje to również z obserwacjami, iż DD
jako niskoenergetyczny model żywienia,
spowodowała istotne zmniejszenie masy
ciała oraz wskaźnika BMI we wszystkich
interwencjach o różnym czasie trwania
[12, 19]. Zatem, DD może być rozważana
jako skuteczna alternatywa ograniczenia
podaży kalorii (caloric restriction, CR)
u pacjentów z otyłością. Wykazano także,
że dieta VLCD przynosiła korzyści w postaci istotnej utraty masy ciała, spadku
wskaźnika BMI, zmniejszenia masy tłuszczu, obniżenia stężenia glukozy i trójglicerydów w surowicy krwi oraz zmniejszenia
ryzyka sercowo-naczyniowego u osób
otyłych z cukrzycą typu 2 [53, 59].
W porównaniu do innej interwencji żywieniowej, będącej restrykcją dietetyczną
(dietary restriction, DR), zaobserwowano istotne statycznie zmiany stężenia
cholesterolu całkowitego (TC) (po 3
tygodniach) i trójglicerydów (TG) (po
6 miesiącach) u zdrowych, niepalących
kobiet i mężczyzn [2]. Odnotowano, że
stosowanie diety o znacznie zmniejszonej
kaloryczności jest bezpieczną i skuteczną metodą szybkiej utraty masy ciała
w warunkach szpitalnych, aby umożliwić
zakwalifikowanie pacjentów do przeszczepu płuc [22] i innych zabiegów operacyjnych [23, 26, 56]. Mimo iż w niewielu
dotąd badaniach analizowano wpływ
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diety VLCD na mikrobiotę jelitową,
obecnie znane są jej znaczące efekty
w postaci zmian w składzie mikrobioty
kałowej [50]. Dodatkowo wykazano, że
już trzydniowa interwencja polegająca na
spożywaniu wyłącznie soków opartych
na warzywach i owocach przynosi korzyści w postaci zmian stężenia Firmicutes,
Proteobacteria i Bacteroidetes w kale [24].
Z drugiej strony, wśród kobiet ze zdiagnozowanym i wyleczonym rakiem piersi we
wczesnym stadium, stosowanie diety, która była bardzo bogata w warzywa, owoce i błonnik oraz uboga w tłuszcze, nie
wpłynęło na zmniejszenie dodatkowych
przypadków raka piersi ani śmiertelności
w ciągu kolejnej 7,3-rocznej obserwacji
[57]. Niemniej jednak, w grupie osób
z PCT odnotowano istotnie zmniejszone
nasilenie zmian skórnych i wydalania
z moczem koproporfiryn oraz mniejsze,
lecz nie istotne statystycznie, wydalanie
uroporfiryn z moczem w trakcie stosowania diety warzywno- owocowej [11].
Oprócz wymienionych korzyści wynikających ze stosowania diet VLCDs należy
również wspomnieć o zgłaszanych doniesieniach związanych z ich niekorzystnymi
efektami takimi jak: bóle i zawroty głowy,
hipoglikemia, hiperglikemia, zaparcia,
biegunka, nietolerancja zimna czy wypadanie włosów [4, 62, 63].
Aktualnie dostępnych jest kilka publikacji oraz wiele doniesień naukowych
dotyczących wpływu bardzo niskoenergetycznej DD na stan zdrowia. Autorzy
wskazują w nich na istotną poprawę wybranych wskaźników antropometrycznych, niektórych parametrów morfologii
i wskaźników biochemicznych krwi, [13,
14, 15, 18] oraz kilku biomarkerów zaburzeń w produkcji hemu [17]. Podsu-
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mowując, prezentowane przez różnych
autorów korzystne zmiany wybranych
wskaźników stanu zdrowia pod wpływem
stosowanej diety o bardzo niskiej zawartości energii (VLCD/VLED) stanowią
przekonujący argument, by z uwagi na
brak dostatecznej liczby dowodów naukowych dotyczących DD, przeprowadzić
stosowne badania oceniające jej wpływ
na zdrowie w różnych grupach populacji.
Wykazano pozytywne efekty stosowania
diet niskoenergetycznych na stan zdrowia
i funkcjonowanie organizmu na poziomie
fizjologicznym i molekularnym w różnych grupach populacji [12, 13, 14, 15,
17, 18, 23, 25, 26, 37, 45, 46, 49, 50,
51, 61]. W wielu pracach, diety VLCDs
przedstawiano jako skuteczne metody
wykorzystywane do redukcji masy ciała w krótkim czasie [28, 36, 52, 55]
u osób z nadwagą, otyłością i cukrzycą typu
2 [27, 59, 61], pacjentów z ciężką otyłością
i ryzykiem sercowo-naczyniowym [25]
i pacjentów z otyłością jako element przygotowania do zabiegów operacyjnych [1,
5, 23, 26, 54]. Dieta bardzo niskoenergetyczna stała się skutecznym sposobem
leczenia ciężkiej, złożonej otyłości oraz
łagodzenia obturacyjnego bezdechu
sennego [29] i przebiegu łuszczycowego
zapalenia stawów u chorych z otyłością
[31]. Również, pozytywne okazało się
stosowanie VLCD jako strategii żywieniowej skracającej czas zajścia w ciążę
u kobiet z otyłością [48]. U otyłych kobiet
odnotowano obniżenie poziomu leptyny
i stężenia PAI-1 oraz zmniejszone uwalnianie mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi
i leukocytów [41], a u osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby –
poprawę jej poprawę funkcji [52].

Wnioski
1. Dieta dr Dąbrowskiej, jako model
diety niskoenergetycznej, może
być efektywną metodą poprawy
stanu zdrowia w zakresie zmian
wybranych wskaźników antropometrycznych (obniżenie BM
oraz BMI) i biochemicznych krwi
(spadek stężenia TC, TG i LDL-C) u osób z nadwagą / otyłością
i zespołem metabolicznym.
2. Korzystny wpływ stosowania niskokalorycznej DD, w postaci zmian
wybranych wskaźników antropometrycznych (spadek BMI) oraz
biochemicznych krwi (obniżenie
stężenia AST, ALT, żelaza i ferrytyny) odnotowano u osób z PCT.
3. Dieta dr Dąbrowskiej może stanowić jeden z czynników terapeutycznych prowadzących do poprawy
funkcjonowania wątroby i gospodarki żelazem. Sugeruje się w przyszłości rozpatrzeć zastosowanie DD
u osób z chorobami o podobnym
przebiegu jak PCT.
4. Wykazane w wielu pracach, korzystne efekty stosowania diet
niskoenergetycznych, uzasadniają potrzebę prowadzenia badań oceniających wpływ diety
dr Dąbrowskiej na stan zdrowia
i funkcjonowanie organizmu na
poziomie fizjologicznym i molekularnym w różnych grupach populacji.
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