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                                                     Проф.  др  ДОБРИВОЈЕ   ЗЕЧЕВИЋ 
 

                                                ИСХРАНОМ   ДО   ЗДРАВЉА 
 
 
    Исхрана  је једна  од најбитнијих   активности  и  биљака   и   животиња. Њоме   се  
обезбеђују  услови  за   нормалан  ток  живота,  раста,  регенерације  и  опстанка. 
    Храну   представљају  производи,  настали   у   природи   или   под   утицајем  
усмереног   људског   рада  на  њену   продукцију. 
    Исхрана  је   уношење  хране у организам  најпогоднијим  путем  и  у   најпогоднијем  
облику, њено   варење у  желуцу и  другим   органима,  пренос   сварених   састојака  у   
одговарајуће  органе,  где  се  довршава   варење  или  врше  метаболички   процеси,  у   
којима    се  мења  и хемијска   структура унесених  састојака хране. 
    Човек   је   специфичан  у   исхрани   у  односу  на  остали  живи    свет   и   по   
врстама  материја,  које   троши,   и   по њиховој   припреми  за  унос,  и   по   времену,  
односно  ритму  узимања,   њиховој  обради   непосредно  пред  варење    (уситњавање  и 
жвакање),  по   врстама  састојака  организма ( сокова),  који   учествују  у  варењу  и  
метаболизму,  храном  унесених,  материја.. 
    Данас   су  у свакодневној  употреби  термини: здрава храна   и   здрава  исхрана,  
који   су,  за  недовољно   упућене,   скоро   истог  значења   а   није   тако. 
    Здрава  (здравствено безбедна)   храна   представља   прехрамбене   производе, 
произведене  природним   путем   и   дозвољеним  упливом    човека а  без   
микробиолошког, хемијског,   генетског  и   других  загађења   и  промена  преко 
дозвољене  мере и  мора  да   садржи све   састојке: беланчевине,  угљене   хидрате, 
масти,   витамине, минерале  до   олигоелемената    ( елементи  у  врло  малим  
количинама)  у одређеној  сразмери 
    Здрава   исхрана   је  узимање здраве хране у нормалним  количинама,  које   
одговарају   потребама  сваког организма, посебно и  према   његовој  физичкој   
активности,  да   задовољи   његову   укупну   енергетску   потребу,  али,  опет,   у  
одређеној   сразмери  појединих  саставних  делова   хране и  ритму  уноса хране, везаног 
и   за  укупну  дневну  активност   индивидуе.                    
    За   процену  исправности  хране  постоје  врло  поуздани методолошки приступи   
стручњака  из   више биолошких  и  биотехнолошких   дисциплина. У добро 
организованом  друштву оваква  контрола не  долази  у  питање.  Тиме   се  спречавају  
појединачне или  масовне појаве  нарушавања  здравља  становништва. Наравно,  
друштво врши  надзор  над храном  према  одређеним  прописима,  у  прописаним  
ситуацијама и  у  временском  редоследу. Сваки  појединац, произвођач,  складиштар, 
прометник, дистрибутер или крајњи  корисник   хране, мора  да  води   рачуна  о  начину   
њеног  чувања   и  да,  пре  уноса, провери  исправност   хране,  онолико  колики  је 
највиши технолошки домет  у датом временском периоду.                           
    Од  количине   и  квалитета хране  зависи и  појава  два  озбиљна  поремећаја  исхране: 
    Потхрањеност,  у  особа које  не  уносе довољно хране, или  је  не   уносе  у правој   
сразмери  њених   главних  састојака. Она  се  развија хронично  из   финансијских   
разлога   породице  или  појединца или великих групација становништва ; или  
недостатка хране  у једном  већем региону,   или   нагло,  у  наглој  промени  услова за  
снабдевање ( ратна   ситуација, временске  непогоде ширих  размера, земљотреси 
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разорног   дејства  на   ширем   простору) што  се   спречава широм   друштвеном   
интервенцијом  и 
    Преухрањеност   односно  г о ј а з н о с т,   у  особа   које  прекомерно уносе  храну  
или  њене  поједине  састојке   који   гоје  (масти,   угљени  хидрати),  или  су   физички  
неактивни, или  неадекватно   активни, или су јако склони уживању у уносу хране, чему 
су склони  људи у појединим регионима у свету па и у неким деловима наше земље. 
Постоји податак да су кревети у Француској и Низоземској, некада, били краћи од 
уобичајених, јер нису могли  да спавају хоризонтално него у седећем и полуседећем 
положају, због гојазности и/или преобилне вечере.  
    И потхрањеност, а посебно  гојазност, представљају практично б о л е с н а  с т а њ а. 
    Потребно је да се истакне и чињеница да и многе болести човека, које имају утицаја 
на метаболизам, а не само измењен унос хране, могу да доведу до гојазности или 
потхрањености  
    Потхрањеност је  данас  спорадично  испољена   појава   у  развијеним  и  средње  
развијеним   земљама  а у  ширим  размерама  у   неразвијеним.  Очекује   се  шира  
појава  и у  средње   развијеним  земљама,  услед  прогресивног  пада  животног  
стандарда  у њима  у  већине  категорија  становништва. 
    Гојазност  је,  као  појава,  добила епидемијске  размере у  развијеним  земљама  али и 
у  средње  развијеним  и  неразвијеним  земљама,  опет  у  одређеном   слоју  
становништва и  у становништва  са  устаљеним  лошим  навикама,  везаним  за  
исхрану, у  којих  је  узимање хране  ушло  у   посебну врсту  уживања. 
    Овде  ћемо се  осврнути  на  суштину  гојазности и, делом, потхрањености, њене  
последице  на  здравље човека.Уствари,биће речи о  позитивном  или негативном  
утицају здраве хране, ако се подразумева да је она  добијена у испоштованом процесу 
производње али у непоштовању здраве исхране.      
    Пре тога ћемо да истакнемо  да постоји дневни ритам уноса хране, усклађен  са 
физиологијом  појединих  делова дана, дневном активношћу, степеном телесног оптерећења 
а  зависи и од врсте и сварљивости хране.Значи: дневни унос хране мора да одговара 
количини енергије, коју сваки појединац троши.Уколико се уноси мања количина енергије, 
уз храну, него што је стварна потрошња, може да дође до појаве  пада радне способности па 
све до изражене потхрањености.Посебна слика се добија у  сиромашним  крајевима света  и 
заробљеничким и концентрационим логорима.       
                
    Свака  група хране има своје енергетске вредноси по 1 граму  унесене  количине. Тако 1 
гр масти даје 9 Ккал,  беланчевине  4,35  а угљени хидрати 4,1 ..На тај начин организам 
добија  15% енергије из беланчевина, 40% из масти, а остатак од 45%, из угљених 
хидрата.То је разлог зашто треба да постоји одређени однос ових материја при уношењу 
хране, мада при томе треба имати у виду различит проценат апсаорпције ових материја  из 
црева    ( од 92-98%).              
    Битна је чињеница да се,  када је дневна потрошња енергије мања од унесене, вишак 
енергије, у облику масти, депонује у масном ткиву  организма  а  касније, када то буде 
потребно, користи се  као резервна енергија. Али, ако се та енергија не троши накнадно, она 
ће се, опет у виду масног ткива, да  се таложи даље и довешће до  гојазности и повећања 
телесне тежине, са свим последицма. 
    Сасвим је јасно да се од вишка масне хране  таложе масти у масном ткиву. Мање је јасно 
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 како се од вишка беланчевина и угљених хидрата  стварају масти,  које се такође  таложе у 
организму. То се дешава претварањем вишка угљених хидрата у  триглицериде на нивоу  
ацетил-коензима-А Кребсовог циклуса у метаболизму угљених хидрата као и  вишка 
беланчевина, који  прелази у  триглицериде а триглицериди се, преко липопротеина, 
преносе  у ткива, и, заједно са холестеролом, убрзавају процес  артериосклерозе, пре свега 
коронарних( за опскрбљивање крвљу срчаног мишића), каротидних ( артерије врата, које 
воде крв према мозгу) и можданих артерија, са несагледивим последицама.     
Ако је тај унос хране већи од потрошње на дуже време, депоновање масти ће бити изражено 
до развијања  гојазности, стања организма, које се данас јасно дефинише као  болест . 
Данас  се  и необузданост уноса  хране,  у сувишку,  такође сматра болешћу. 
 Гојазност се развије често због одсуства фактора регулације уноса хране у организам. Када 
се осећај глади појача, повећа апетит а  осећај ситости смањи.  
Многе особе уносе вишак хране из психогених разлога, неурогених поремећаја, генетских 
фактора,  претеране исхране („кљукање“) у раном детињству. Главни разлог остаје, ипак, 
уживање у храни и њен повећан унос у организам а нарочито ако је повећан унос  масти и 
угљених хидрата а физичка активност организма значајно смањена. 
Генетски фактор у гојазности игра заначајну улогу.То  не може  да се оспори.Али тај 
фактор може, по своме ефекту, да се значајно ублажи све до анулирања, мада ретко до 
краја. А то зависи од понашања потомка оболелих. Ако су родитељи и претходни преци 
били гојазни, потомак носи у себи озбиљну  склоност да буде гојазан. Као преци или 
више или мање.Али,  ако особа зна за своју генетску оптерећеност, поготово ако је 
запамтио родитеље, она одмах организује заштиту од развоја гојазности.Прво се 
консултује са својим лекаром. И од њега добије  одређени  број савета. Лекар га шаље на 
консултацију нутрционисти, да, на основу степена  гојазности (ИТМ), нивоа гликемије, 
холестерола и триглицерида, па чак и навика у исхрани, сачини табелу за  исхрану 
дотичне особе. У тој табели се сачини ритам , обилност и време оброка; садржај масти, 
угљених хидрата, беланчевина и других састојака хране а према дневној физичкој 
активности  и потрошњи енергије. Нутрициониста треба да узме у обзир и годишње 
доба, вазано за могућност обезбеђења датих врста хране. 
Као што се види, разлога за гојазност има доста. Они се међусобно преплићу и 
потенцирају. Али се сви заснивају, у крајњој мери,  на  одређеном степену већег уноса 
него потрошње енергије.Да  до гојазности не дође треба да се ускладе унос и потрошња 
енергије. Али треба да се зна да се од самог почетка могу да мењају односи те две 
величине у складу са растом броја година индивидуе, са променом у интензитету 
телесне активноси, навикама у исхрани и повећањем комодитета у самој исхрани (већа 
толеранција према сопственим лошим навикама у исхрани), уствари према уживању у 
узимању хране; са растом или падом стандарда у  друштву и појединаца, став средине 
према преухрањеним и према потхрањеним.( негде се нормално ухрањене особе 
исмевају а гојазне радо прихватају). Некада се и деца, из милоште, хране више него што 
треба па се угоје или им се створи навика да се једноставно сама деца „кљукају“ и гоје 
се.Тако су и деца, практично, обухваћена овим обољењем. А то је недопустива појава у 
том узрасту. После менопаузе, жене врло често постану гојазне, због промене нивоа 
женских полних хормона.Да би се гојазност елиминисала, потребан је много упорнији 
дијететски приступ, 
Без обзира на узрок, компликације су скоро увек исте и озбиљне. 
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Оно што  још представља  озбиљан проблем је схватање наших болесника. Они 
гојазност не прихватају  као болест већ  као појаву која карактерише дотичну личност, 
као део његове личне карте, део породице,  и да то тако треба да буде.Сви потребни 
поступци за елиминисање  гојазности не буду примењени. А последице остају или ће се 
развити. О тим последицама и компликацијама гојазности биће речи после, нешто 
детаљнијег, описа  гојазности  као болести. 
 
 
 Гојазност као појава (болест) 
 
Шта је гојазност? 
Гојазност може да се дефинише као болесно стање са прекомерном телесном тежином и 
нагомилавањем масти у организму, посебно у појединим органима, и повишењем нивоа 
масних супстанци у крви. Сматра се да  гојазност постоји када је телесна  тежина у 
килограмима већа од телесне висине изнад сто сантиметара.. То је ранији начин одређивања  
постојања или непостојања гојазности. Сада се  то одређивање врши много вреднијим 
параметром: индексом телесне масе (ИTM), дељењем  телесне масе (тежине) у 
килограмима са квадратом телесне висине у метрима. Ако је особа  тешка 80  кп (кг) а 
висока 1,6 метара тада се ИТМ добија на следећи начин:  80 :  1,6 на квадрат што износи  
31,2..Пошто постоји следећа подела вредности индекса телесне тежине: 1. ИТМ до  25 
показује нормалну телесну тежину,  2. ИТМ од 25  до30 умерену гојазност а (3.) преко 30 
праву  гојазност,  дотична особа спада у  гојазне.На основу ове поделе доноси се одлука о  
врсти и брзини примене мера лечења гојазности. Томе доприносе  и нивои масних 
супстанци у серуму крви као и ниво шећера. 
  
Макро-појаве 
Гојазне особе имају значајно, до прекомерно, повећање телесне масе. 
Повећана телесна маса тражи већу количину хране коју, појачаним радом, срце мора да 
допреми до сваке ћелије, чиме се оно само исцрпљује  и попушта. 
Срце трпи и због масне инфилтрације самог миокарда ( срчаног мишића). 
Повећана и неравномерно распоређена  телесна маса смањује телесну активност, због 
повећања сопствене тежине а још више због  деформисане „функционалне целине тела“ за  
нормално кретање а која  почиње од „потиљка, преко вратне, леђне ,слабинске и завршне 
кичме, кукова, колена, скочнох зглобова, нормално подигнутог стопала и завршава се 
прстима ногу, укључујући и дуге кости ногу“. Ова функционална целина, или линија, 
 обезбеђује гипкост, еластичност, префињеност и релаксираност човечјег хода. 
Неравномерна, па и равномерна гојазност „ломи“ ову  функционалну линију, што ремети 
усклађеност покрета на овој функционалној линији, доводећи до хаотичних поремећаја хода 
што загорчава живот гојазној  особи.  
    Ово се  дешава што велика  и тешка  маса трбуха повлачи  напред леђнослабински део 
кичме, стварајући лордозу и значајно ремети  функционалност линије потиљак-прсти ногу, 
и поремети све фине и физиолошке функције кичменог стуба, са озбиљним последицама.То 
јако ремети нормално кретање и држање човека при ходу, што и надаље, погоршава држање 
тела и  нормалан ход.   
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 Гојазне особе не могу да се нормално савију напред, јер  им је гојазан и „истурен“ трбух 
механичка препрека  а истовремено се повећава притисак на дијафрагму и гојазна особа има 
осећај врло интензивног гушења. 
Радна способност је обично драстично смањена због смањене покретљивости и брзог 
замарања. До јуче „велики радници“, сада су то троми, скоро непокретни људи, све више  
мирују, док мирују, из „досаде“, још више једу и иду у зачаран круг. Све док се не крене са 
дијетном исхраном, која једино може да служи као  лек. 
 
Brisati crtu 

 
    Поред ових физичких појава у особа са гојазношћу, постоје и естетске промене, врло 
битне  за човека, посебно за жене, које  много утичу на осећање  незадовољства својим 
изгледом. Те промене често  делују јако дегутантно због непримерено великих дојки у жене, 
претерано широки глутеуси („тур широк цео метар“), „трбух као врећа са више векни“. Уз 
то, све површине тела које се међусобно и нормално( глутеуси, препоне, полни органи, 
дојке) још више се тару у гојазних особа  а на тарућим површинама се сакупља садржај врло 
непријатног мириса, који одвратно делује на околину. Такве осеобе, ако  нису крајње 
доследне у одржавању личне хигијене, могу да живе само изоловано. Ово делује не само 
дегутантно него и шокантно али све то постоји и треба га истаћи да служи као пример нечег 
ружног, чему је само јединка (човек или жена) крива. Због тога и јесте гојазност вишеструко 
негативна појава.  Практично не постоји ни једна права мотивација за повећање телесне 
тежине, мада она негде представља оличење „стандарда“, „богатства“, „здравља“, „угледа“, 
што је потпуно погрешно. У основи гојазности постоји  „страст за јелом“ или да  се „наједе 
сада пошто је некада  гладовао“.  
 
Компликације гојазности: 
Врло честа компликација  гојазности је  тзв. Pickwick-ов  синдром, где уз изражену 
гојазност постоји цијаноза (плава боја коже и слузокожа), отежано дисање и поспаност (док 
једе испада му прибор из руку). Овде је дубоко поремећено дисање и размена гасова.. Уз те 
појаве ови болесници су јако склони новим  инфекцијама дисајних органа, што још  више 
погоршава целукупно стање. 
Отежано дисање из механичких разлога је често присутна  појава. Трбух гојазне особе, са 
повећаним  притиском на дијафрагму, не дозвољава  довољну  амплитуду екскурзија  
дијафрагме при нормалном дисању. Тако се смањује капацитет дисања и размена гасова 
пада испод нормалне. Зато и постоји осећај гушења али и паћења   од смањене 
опксигенације ћелија и ткива. 
Велика телесна тежина доводи до оптерећења костију и зглобова ногу и кичме и до њихове 
деформације  и дегенерације, што,  умногоме, отежава нормалан ход. Болесник  се једва и 
незграпно креће, Повећана ткивна масна маса на трбуху вуче леђно-слабински део кичме 
напред, појачавајући физиолошку лордозу, што изазива јаке болове у томе делу кичме и  у 
регији живаца који из тог дела кичме излазе.Та лордоза  се компензује развојем кифозе на 
споју торакалне и цервикалне  кичме, која такође развија болове у живцима, који излазе из 
тога дела кичме.То  ремети статику и покрете тела и доводи до појаве болова у кичми и 
целом телу.То је реметило статику на ногама и долазило је до настанка проширених вена и 
равних табана(стопала), што је додатно погоршавало стање болесника.. 
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Гојазност убрзава развој артериосклерозе на свим локализацијама крвних судова, мада је то 
најчешће изражено на коронарним крвним судовима. Као што се види, гојазност спада у 
врло озбиљан фактор ризика коронарне болести, директним развојем и преко развоја 
хипертензије и шећерне болести, индиректним путем.Доказано је да растом степена 
гојазности расте  и ризик развоја хипертензије и њених последица. Али, срећом,  регресија 
гојазности смањује  развој коронарне болести. 
Нажалост, гојазност је врло често разлог за настајање шећерне болести Настаје услед 
исцрпљења панкреаса вишегодишњим повећаним радом. Тада се смањи продукција  
ендокриног панкреаса и пад нивоа инзулина.А шећерна болест је, ако се недовољно 
правилно и истрајно лечи, тежак пораз за здравље човека. Зато је, имати гојазност, тешка 
глупост сваког појединца да не учини ништа на регулисању ове нежељене појаве.И сама 
шећерна болест мултиплицира развој многих метаболичких поремећаја и обољења на  
кардиоваскуларном систему. 
По природи ствари, повећање нивоа масних супстанци  у крви је природни ток гојазности 
као болести.То је обољење звано хиперлипопротеинемија,  која доприноси брзим 
променама на ендотелу крвних судова, развијајући њихову артериосклерозу и сужавање, 
што се реперкутује као ангина пекторис  или инфаркт миокард( срчаног мишића). 
Треба истаћи да је повећан унос масти и угљених хидрата резултује нагомилавањем масти у 
поткожном ткиву и у појединим органима, где ремете структуру органа (јетра, срце, 
панкреас) У  особа са већ развијеном гојазношћу, ни физичка активност није довољна за  
смањење телесне масе. Тек врло интензивна активност може да почне, постепено, да 
смањује телесну тежину. 
    Особе , које имају значајну гојазност, су врло неодговорне према себи. А греше, јер мисле  
да је „попуначкост“  оличење здравља. Чак и лепоте. Међутим, то је  знак примитивизма, 
неодговорности, болести.                                                                                                                                                         
 
 
 
 
       Лечење  гојазности 
 
    Потребно је да се, пре свега,  промени начин исхране саме гојазне особе.Боље је решење 
када сви чланови породице прелазе на нов, здрав начин исхране, као подршка угроженом 
члану породице и превенција  њихове гојазности и обољевања. У кући се главно јело спрема 
за целу породицу у једном суду за кување. Тиме се организовано сви штите од гојазности  и 
њених последица.. 
    Уносити енергију (храну) испод нивоа потрошње.У односу на дневну активност треба да 
се процени  захтев организма.Дозволити унос хране испод тог нивоа, да укупни салдо уноса 
буде негативан.  
    Да храна буде сиромашна мастима и  угљеним хидратима. Опет у складу са потребом да  
се унесу мање количине енергије него што је потребно. За то се користе посебне табеле за 
исхрану, које садрже описану и врсту и количину хране, која се користи у ових болесника.У 
односу на ефекат такве дијете табеле се коригују да би ефекат дијете био бољи и 
рационалнији.  Могу се међусобно мењати врсте хране које имају мање односно више 
калорија, зависно од потребе. Ове табеле могу бити само квалитативне ( када постоје само 
спискови хране  која сме да се користи) а добро је када се оне могу увести и као 
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квантитативне у којима је израчунат и број грама, ређе килограма, уноса сваке врсте хране 
понаособ. 
    Унос  хране вршити  у више (најмање пет) оброка са знатно смањеном количином хране 
по оброку, с тим да се већи део хране унесе пре подне и да се дневном активношћу потроши 
а не да остаје вишак енергије, који ће у организму да „преноћи“.И све то да се унесе у пет, а 
не у два,оброка, од којих ће бити  три умерено обилна а два  знатно  редукована. 
Велика количина поврћа у храни ( лиснато поврће посебо, при чему се задовољава волумен 
унесене хране али нема уноса енергије и смирује се у желуцу осећај глади) . 
Инхибиција центра за унос хране у мозгу  може да се постигне амфетамином, мада се та 
метода данас  не користи.Амфетамин  је  забрањен  за коришћење.Некада је коришћен  
Меноцил. Он је већ дуго искључен из употребе, због нежељених ефеката. Данас поседујемо 
један врло користан лек  за смањење апсорпције масти из црева. То је Xenical R, Hoffman -La 
Roshe, који смањује апсорпцију масти за  30%,  што, уз дијету, много доприноси смањењу 
телесне масе.Лек се узима три пута дневно по 120 мг, уз три главна оброка, најкасније један 
сат после оброка. 
    Не само  код нас већ и у  целом развијеном свету,  здравој исхрани се посвећује  посебна 
пажња. А та врста лечења гојазности  се води под општим називом: стил  живота, како 
код једноставне гојазности тако и код гојазности у разним болестима  и савремено лечење 
тих болести. О томе ће бити речи у наредном тексту.                                
 
 
 

                                               Дијета и  с тил живота 
 
      Комитет за исхрану Америчког  удружења  кардиолога увео je стил живота (Life 
style) у праксу и као термин и као стратегију за превенцију обољевања кардиваскуларног 
система у општој популацији  у Сједињеним Државама. Главни циљ  Lifestyle-a је да се 
здравом исхраном дође до нормалне (здраве) телесне тежине ; постићи препоручени ниво 
холестерола  ниске густине, холестерола високе густине и триглицерида у серуму крви; 
одржати нормалаан односно нормализовати крвни притисак;  одржати нормалан ниво 
шећера, пре свега гликозе, у крви; одржати потребну физчку активност;   избегавати 
коришћење или излагање продуктима дувана.Препоручује се да се успостави однос уноса 
калорија и физичке  активности ради постизања нормалне телесне тежине; коришћење и 
дијете  богате поврћем и воћем, бирање зрнасте хране, храна са  доста влакана; 
конзумирање рибе најмање два пута недељно, посебно у уљу; ограничен унос засићених 
масти до 7 % енергије и холестерола до мање од 300 мг дневно преко посног меса и мешано 
поврће, без масти или са врло ниским нивоом масти (1 %),  млечне производе и минималан 
унос делимично хидргенизованих(засићених) масти; минималан унос хране и пића са 
додатком шећера; припремати храну са мало или без соли;они који пију алкохол морају да 
смање количину уноса.Применом  ове дијете и животног стила значајно се смањује ризик за 
развој кардиоваскуларних болести, које су водећи фактори  оболевања и смртности у 
Сједињеним Државама.( Circulation, 2006; 114:82-96.) 
 
    Пожељно је, ради бољег коришћења, да се ове препоруке коментаришу и још објасне, 
како је у наведеном броју Circulation-a  дато. 
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    Да  одмах напоменемо да се препоруке односе на све одрасле, омладину и децу изнад две 
године живота ( мада би требало да се односи и на сву децу,  чак и на мајке у току трудноће-
прим. аутора). 
    Америчко кардиолошко удружење( American Heart Assotiation-AHA) има дужу традицију 
за препоручивање дијете и животног стила ради превенције обољевања кардиоваскуларног 
система уопште. У томе има завидне успехе у америчкој популацији. И ова препорука има 
проширене информације о исхрани и физичкој активности са циљем превенције или вођења 
гојазности и смањења компликација због ње применом мера наведених у уводу ове 
препоруке(први пасус „Дијета и животни стил“). Научним испитивањима је документовано 
да применом овако здраве дијетне исхране се  значајно смањујује ризик од 
кардиоваскуларних   и од некардиоваскуларних обољевања. То значи да се правилном, 
здравом исхраном смањује ризик од већине болести.Посебно се односи на особе које 
узимају доста воћа, поврћа,зрнасту храну, легуминозе, млечне производе са мање масноћа, 
посно месо, уљну рибу. 
    Нормална, здрава, телесна тежина је дефинисана као индекс телесне  масе( ИТМ) od 18,5-
24,9кг/м2.Прекорачење телесне  масе, са  ИТМ од  25-29,9 кг/м2 је почетна или  умерена 
гојазност и гојазност са ИТМ  изнад 30 кг/ м2 телесне површине.Повећање телесне масе 
отежава нормалан  живот. А повећање телесне масе преко горње границе је изузетно 
повећано последњих две  деценије и не показује знаке тенденције враћања у нормалне 
вредности. То драматично повећање гојазности је мултифакторијално као калоријски 
повећан унос хране,унос јевтине хране ако је висококвалитетна скупа,  седантерски начин 
живота,  културне навике у исхрани и живљењу. Исто тако и поступци за смањење 
гојазности морају да буду мултифакторијални. 
     Гојазност, сама за себе, делује као фактор ризика за развој кардиоваскуларних обољења 
путем повећања нивоа липопротеина холестерола ниске густине (ЛДЛ), нивоа 
триглицерида, артеријског крвног притиска, гликозе у крви  и снижењем нивоа 
липопротеина холестерола високе густине(ХДЛ), што све заједно повећава ризик развоја 
обољења артерија срчаног мишића( коронарна болест ), попуштања срца, можданог удара и 
поремећаја ритма срца.  
 
     Мере за регулисање нивоа липида 
    Ако је ЛДЛ-холестерол у серуму повишен настаје повећање ризика за развој 
кардиоваскулармих болести.У разним америчким популацијама повишен ниво ЛДЛ-
холестерола, према пореклу и полу, креће се између 14-20%. Ниво ЛДЛ холестерола је у 
позитивној корелацији са  ризиком  од кардиоваскуларних обољевања (што виши ниво ЛДЛ 
виши проценат обољевања-прим. аутора) док је ХДЛ-холестерол у негативној корелацији 
(што виши ниво ХДЛ нижи проценат обољевања).Зашто? ЛДЛ-холестерол је ниске густине 
па се уграђује у зид крвних судова и развија артериосклерозу а ХДЛ-холестерол је високе 
густине па се не уграђује у зид крвног суда и не развија артериосклерозу.Уствари, 
ХДЛ.холестерол штити организам од развоја артериосклерозе. Зато се у дијети код 
повишених вредности  ЛДЛ користе засићене, које повећавају ниво ХДЛ-холестерола, и 
транспортне масне киселине које мање повећавају ЛДЛ него засићене масне киселине.Узрок 
ниског нивоа ХДЛ могу бити дијабетес, повећан ниво триглицерида, повећана телесна 
тежина  и дијета са врло ниским процентом масти.  
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    За лечење свих нивоа повишеног ЛДЛ-а, умерено и високо ризичног, препоручене су 
дијетске мере за све појединце уз ординиране медикаменте. 
 
Повишен крвни притисак 
    Нормалан крвни притисак када је систолни нижи од 120 mmHg а дијастолни нижи од 80 
mmHg. Повишен крвни притисак је озбиљан, стални и независни фактор ризика за развој 
кардиоваскуларно-бубрежне болести.Ако је систолни крвни притисак од 120-139 а 
дијастолни 80-89 mmHg говоримо о прехипертензији. На прелазу из 20-ог у 21-ви век 27% 
Америчких грађана имало је хипертензију са преко  140 mmHg у систоли и преко 90 mmHg 
у дијатоли док је 31% имао прехипертензију  а одрасли преко  50 година живота развијали 
су хипертензију и у 90%.  
    Повишен крвни притисак настаје услед дејства животне средине, генетских фактора и 
услед интеракције наведених фактора.  Фактори средине ( услови живота) развијају 
хипертензију преко дијете, смањеном физичком активношћу, токсинима, психосоцијслним 
факторима. Дијетни фактори имају значајну и, чак, предоминантну улогу, нарочито 
мултипли фактори, који развијају хипертензију.Променом дијете са смањеним уносом соли 
и смањењем  уноса калорија смањују телесну масу а смањење уноса алкохола повећава унос 
калијума.Стални унос здраве, дијетне хране треба да се проводи према потврђеним  
подацима из озбиљних студија.Врло је погодна најновија дијета богата угљеним хидратима 
од воћа, поврћа, млечних производа са ниским нивоом масти, са зрнастом храном, 
живинским месом, рибом, орасима али осиромашеном у мастима, црвеном месу, 
слаткишима и заслађеним напицима и замењених масти са биљним протеинима , може да 
снизи вредности крвног притиска. 
 
    Нормализовање шећера у крви     
    Хипергликемија и инзулин резистенција* узрокују бројне компликације на 
кардиоваскуларном систему, укључујући коронарну болест, мождани удар, периферну 
судовну болест, кардиомиопатију* и попуштање срца. Дијабетес типа 2 је честа форма у 
старијих особа.Смањен унос калорија, повећана  физичка активност и смањење телесне 
тежине може да смањи  резистенцију на инзулин и да побољша регулацију нивоа гликозе и 
пратећих поремећаја  метаболизма.Ако се такви поступци примене у особа без дијабетеса 
може да одложи или превенира  дијабетес. 
 
    Физичка активност 
    Редовна физичка активност је врло битна за утренираност кардиоваскуларног система и 
води нормализацији телесне тежине.Садашња испитивања су показала да 61% одраслих у 
Сједињеним Државама нема праве физичке активности.Седантерски стил живота је 
присутан у старијих особа граћана Америке свих порекла. Редовна физичка активност 
смањује ризик од кардиоваскуларних болести ( хипертензија,  липидни статус, 
хипергликемија) и спречева развој тип 2 дијабета, остеопорозе, гојазности, депресије и рака 
дојке и дебелог црева. 
 
Пушење 
АХА је велики противник  директног и индиректног пушења због развоја 
кардиоваскуларних  обољења и рака.Зато се врло озбиљно залаже против пушења. 
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    Што се дијете  тиче врло је битно да се усклади унос калорија према њиховој  
свакодневној и ванредној потрошњи, према неким  другим сталним или повременим 
утицајима на  дотичну особу (клима, влага, инвалидност, међусобна интеракција појединих 
фактора ризика и међусобно потенцирање њиховог штетног  ефекта). 
    Поврће и воће је богато хранљивим састојцима, нема много калорија а има  много 
влакнастих делова..Оваква храна смањује ризик од  кардиоваскулних болести, снижава 
крвни притисак.У лонгитудиналним студијама је потврђено да особе које користе ову храну 
ређе оболевају од обољења срца и крвних судова а посебно од можданог удара. Спанаћ, 
шаргарепа, бресква и јагода, због састојака микронутријенса су кориснији него друго воће и 
поврће као што је кромпир и жито.Понављамо да треба избегавати увећан унос калорија, 
засићених и преносних масти, шећера и соли.Опет се истиче потреба уноса продуката 
зрнасте хране, растворљиве и вискозне, која смањује ЛДЛ-холестерол и снижава ризик од 
обољења срца и крвних судова. Нерастворљива влакна смањују ризик од болести срца и 
крвних судова а смањују прогресију ако су они развијени. Растворљива влакна могу да 
повећају синтезу масти кратких ланаца које редукују синтезу ендогеног холестерола. АХА 
препоручује узимање зрнасте хране али од интегралног зрна. 
    Риба, посебно  уљана, је богата у  врло дугим ланцима омега-3-полунезасићених масних 
киселина, смањује ризик од изненадне смрти и од смрти од коронарне болести.Потребна је 
поуздана провера затрованости рибе разним хемијским средствима. 
    Дијете са ниском  концентрацијом засићених и транспортних  масних киселина и 
холестерола  смањује ризик од кардиоваскуларног ризика. Коришћење хране животињског 
порекла (јаја, млечни производи, месо) подиже ниво ЛДЛ-холестерола.Неке студије су 
показале да дијета са засићеним и полунезасићеним мастима смањује ризик од развоја 
коронарне болести срца. 
    Смањење коришћења напитака са додатком шећера се и даље инсистира јер се тиме 
повећава унос калорија. 
    Смањен унос соли са храном је врло користан приступ превенцији развоја хипертензије а 
доводи до снижења развијене хипертензије. 
    Неодмерен унос било које врсте алкохола доводи до менталних поремећаја али и до 
хипертриглицеридемије, хипертензије, оштећења јетре, повећава ризик од настанка рака 
груди.Препоручује се  умереност узимања алкохола, највише два пута дневно, уз јело. 
    Храну спремљену ван породице, куће, користити изузетно ретко зато што је она више 
засољена, масна ( са више холестерола), слађа, калоричнија ( не само храна него и унети 
алкохол). 
    Антиоксидантна терапија није, засада , препоручена због могућих нежељених појава али 
се препоручује узимање хране са доста  антиоксиданата кроз поврће и воће, зрнасту храну и 
уљано поврће. 
    Ако се половина дневне потребе за протеине  попуњава соја-протеинима може доћи до 
индиректног пада ЛДЛ холестерола. 
    Много деце  уноси више калорија, чак ексцесивно, него што је потребно за раст и развој. 
Зато је потребна корекција  уноса хране и друге мере. 
    Одрасле, старије, особе, у којих је артериосклероза започела  још у младости, морају још 
озбиљније  да воде  дијетни режим и стил живота  а посебно у особа  који имају 
метаболичке синдроме ( дијабетес, дислипидемије, гојазност, хипертензија и други 
поремећаји) где треба да се све , напред наведене мере, проводе кондензовано, у складу са 
битним елементима тих матаболичких поремећаја. 
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    Физички активан животни стил је препоручен за смањење ризика од  обољења срца као и 
за  ублажавање симптома обољења срца и крвних судова али и за смањење телесне тежине у 
гојазних и гранично гојазних особа. Предлог је да се активност заступа више од 30 минута 
дневно у већине дана у недељи.Повећевати, постепено, време примене физичког оптерећења  
према утренираности и стању здравља до и преко 60 минута дневно.                                  
 
    Потребно је да се води рачуна о разним групама становништва према томе да ли се налазе 
у фази раста, интензивнијег  развоја  или старења, или спадају у групу са сталним трајним 
напорима на раду ( рудари, дрвосече, обалски радници и други-прим. аутора). 
 
     
    Такође је врло битна имплементација АХА-препорука дијете и животног стила.Она се се 
састоји у следећем: 
      Животни стил: 
    -У познавању својих калоричних потреба и своје здраве телесне тежине, 
    - У познавању калоричности хране и напитака које узимате, 
    - У познавању кретања ваше телесне тежине, физичке активности и калоричног уноса, 
    - У спремању и јелу мањих количина хране, 
    - У скраћењу времена за  тледање телевизије, рада на интернету, веб-сајтовима  и за 
игрице на компјутеру, 
    - У укључивању физичких поступака  у редовне  активности, 
    - У искључењу пушења и  удисања дуванског дима, 
    -У смањењу или у искључењу уноса алкохола, 
    Избор и припрема хране: 
…………………………… 
    -Узимати свеже и замрзнуто воће и поврће, без додавањс калоричних сосеве и шећера, 
    -Заменити висококалоричну храну  воћем и поврћем, 
    -Повећати унос влакнасте хране узимањем пасуља, зрневља, воћа и поврћа, 
    -Узимати  биљно уље уместо пуних масноћа, 
    -Ограничити унос пића воћа  са значајним додатком шећера. Обично се додају други 
шећери ( глукоза, фруктоза, малтоза, декстроза, сирупи, воћни сокови, мед),  
    -Бирати зрнасту храну (жито:зоб, раж,јечам, пиринач, дивљи пиринач, тритикале и друге 
житарице), 
    -Скидати висококалоричну  кору  са хлеба и пецива 
    -Смањити унос  млека и млечних производа са засићеним масним киселинама, 
    -Смањити унос соли директно или смањењем уноса засољене хране, 
    -Користити посно месо, 
    -Ограничити коришћење масних и засољених меса, 
    -Пећи /кувати рибу, месо и живину, 
    -Користити сирово воће и поврће уместо сокова. 
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    Било би корисно да се на овоме месту истакне значај исхране за превенцију једне  друге 
групе обољења, малигних болести, које су, одмах иза кардиоваскуларних обољења, на 
другом месту  као општи узрок обољевања и умирања. По неким, нашим и страним, 
стручњацима, постоји велика подударност напред наведених дијетних мера за превенцију 
кардиоваскуларних  обољења и дијетних мера за превенцију малигних болести. 
    Једну такву публикацију објавио је Савез друштава Војводине за борбу против рака 2004. 
године,  аутора проф. др Будимке Новаковић, из Новог Сада,  са рецензијом истакнутих 
стручњака са Медицинског факултета у Новом Саду. У тексту се наводи да се код физички 
неактивних особа, пушача, корисника алкохола и гојазних особа повећава ризик за  појаву 
рака дебелог црева, усне дупље, ждрела,гркљана, јетре, дојке, материце и простате. Заиста 
упозоравајућа чињеница, која се може усвојити за обе групе болести. 
    Аутор наводи три нивоа пирамиде исхране: 
    Први ниво:житарице, брашно, (интегрални) хлеб, тестенине, принач, кромпир. 
    Други ниво:млеко, млечне прерађевине, месо, риба, јаја и прерађевине, 
легуминозе:(пасуљ, грашак, боб, сочиво), језграсто воће ( орах, лешник, бадем) и семенке 
(бундеве, сунцокрет). 
    :Трећи ниво: масти, уља, концентроване угљене хидрате треба користити у незнатнмим 
количинама. 
    Суштина ових препорука је:  
    Не пушити или бар смањити број попушених цигарета дневно. 
    Бавити се одмереном  физичком активношћу. 
    Телесну тежину одржавати у нормалним границама за висину и узраст особе.      
    У исхрани фаворизовати сирово воће и поврће, без додатка шећера. Правити свеже 
напитке од поврћа и воћа у своме домаћинству, без додатка конзерванса и шећера. 
    Користити за храну мање калоричне угљене хидрате. 
    Користити обрано млеко и млечне производе од обраног млека; посно и живинско месо; 
рибу; зрнасту храну и храну са доста влакана. 
    Намирнице са више масти и концентроване угљене хидрате смањити до искључења. 
    Смањити или искључити унос алкохола. 
 
    Коришћењем свих навдених препорука допринећете много сопственом здрављу и 
здрављу народа у целини. 


