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A korábban megjelent tanulmány elsődleges célja 

volt, hogy értékelje a zsír-, (teljes, telített és telítet-

len) és a szénhidrátbevitel, valamint a szív- és  

érrendszeri megbetegedések közötti összefüggést 

(a hivatkozott cikk itt elérhető: Kapcsolat a szén-

hidrát-, és a zsírbevitel valamint a szív- és érrend-

szeri betegségek és mortalitásuk között, öt konti-

nens 18 országában (PURE): prospektív ko-

horszvizsgálat ismertetése - cikkismertetés).  

A másodlagos cél az volt, hogy megvizsgálják a 

kapcsolatot a tápanyagok és a szív- és érrendszeri 

betegségek valamint a nem kardiovaszkuláris  

megbetegedések mortalitása között. A szakmai 

cikkel kapcsolatban számtalan észrevételt kaptak a 

szerzők. 

Az eredmények konzisztensnek mondhatóak a 

korábbi tanulmányok eredményeivel. A publikáció-

ban leírt magas zsírbevitel nem jelent egészségi 

problémát a korábbi vizsgálatok alapján. A 

„Women’s Health Initiative” elnevezésű vizsgálat, 

amely 49000 nő bevonásával valósult meg, nem 

mutatott ki egészségi előnyöket alacsony zsírtar-

talmú étrend esetében a myocardialis infarktus, 

stroke és mortalitás esetében. A „PREDIMED”  

elnevezésű vizsgálat azt mutatta, hogy a mediter-

rán diéta összevetve az alacsony zsírtartalmú  

étrenddel csökkentette a szív-érrendszeri megbe-

tegedések és a halálozások számát. A fentiek  

tükrében tehát elmondható, hogy sem a cohort, 

sem pedig a randomizált vizsgálatok nem támogat-

ják az alacsony zsírtartalmú étrendet. A beszámoló 

további részeiben a szerzők kielégítő választ adnak 

az egyes felvetésekre. 

 

TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

A szerzők korábban arról számoltak be, hogy a jelen vizsgálat és a témában készült más vizsgálatok eredmé-

nyeinek tükrében a globális táplálkozási irányelvek újragondolása szükséges, amely mellett a szakemberek 

észrevételi mellett továbbra is kitartanak. 
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