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1. Abstrakt
Alternativní stravování typu vegetariánství se vyznačuje mnoha riziky, ale i pozitivy
v porovnání se stravováním nevegetariánů. V hodnocení míry rizika alternativního stravování
je důležité věkové hledisko. V této práci jsme hodnotili zejména dospělou populaci
vegetariánů a nevegetariánů. Vegetariány definujeme jako lidi nekonzumující maso a masné
výrobky. Nevegetariány naopak charakterizujeme jako lidi konzumující maso a masné
výrobky.
Cílem této bakalářské práce je přehled současných vědeckých poznatků na téma
vegetariánská strava a její vliv na zdraví člověka. Zejména se zaměřujeme na rizikové nutriční
faktory vegetariánství (proteiny, lipidy, vitamin B12 a homocystein, železo, vápník, zinek, jód
a kadmium) z hlediska možnosti naplnění doporučených výživových dávek. Dále hodnotíme
vliv vegetariánské stravy na civilizační choroby, jako kardiovaskulární onemocnění, obezitu,
diabetes mellitus, nádorová onemocnění a osteoporózu.
Výsledkem této práce je, že správně složená vegetariánská strava je nutričně
dostatečná pro výživu dospělé populace. Při stravování podle vegetariánských zásad je riziko
vzniku výše uvedených civilizačních chorob sníženo. Podobného efektu lze však dosáhnout i
smíšenou racionální stravou obohacenou o pozitivní rysy vegetariánského stravování.
Jednoznačný vliv vegetariánské stravy na výše uvedená onemocnění nebyl prokázán.
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2. Úvod
Vegetariánská strava má velmi dlouhou historii. Předpokládá se, že základem byla
změna života člověka z lovce a sběrače na zemědělce, tedy k usedlému způsobu života.
Ve starém Řecku byl nejznámějším propagátorem vegetariánské stravy filozof Pythagoras.
I díky němu již více než 2000 let existují lidé, kteří z různých důvodů, ať již náboženských,
etnických, módních či díky vztahu k zvířatům, odmítají konzumovat maso nebo veškeré
živočišné produkty (Suchánek, 2005).
V současné době se podle průzkumů hlásí k vegetariánství v České republice
kolem 2 % populace. To představuje asi 100 000 – 200 000 lidí. V západní Evropě se počet
vegetariánů v populaci pohybuje mezi 2 – 9 %, v USA a Kanadě mezi 2 – 4 %. Je velmi
pravděpodobné, že se k vegetariánskému způsobu stravování bude hlásit stále více lidí
(http://www.csvv.cz/index.php?option=content&task=view&id=69).
Definice slova „vegetarián“ je v poslední době značně rozkolísaná, a proto tento pojem
nejprve musíme definovat. Dále popisujeme rizikové nutriční faktory vegetariánské stravy
z hlediska možnosti naplnění doporučených výživových dávek (proteiny, lipidy, vitamin B12
a homocystein, železo, vápník, zinek, jód a kadmium) a vliv vegetariánského způsobu
stravování na tzv. civilizační choroby, konkrétně na kardiovaskulární onemocnění, obezitu,
diabetes mellitus, nádorová onemocnění a osteoporózu. Jako civilizační choroby označujeme
taková onemocnění, která mají v populaci vysoký výskyt a jsou vázány na životní styl, včetně
výživy. Nakonec uvedeme Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů.
Tato bakalářská práce přináší shrnutí současných vědeckých poznatků týkající se
vegetariánství a jeho vlivu na zdraví člověka.
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3. Definice vegetariánství
Vegetariánský způsob stravování je obecně definován jako strava bez masa (včetně ryb
a drůbeže) a bez produktů obsahujících tyto složky. Stravovací návyky vegetariánů jsou
různorodé (The American Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003). Proto
vegetariánství dělíme do několika kategorií podle míry omezení konzumace potravin
živočišného původu:


Semivegetariánství,

někdy

označované

jako

kvazivegetariánství,

představuje

nejmírnější formu vegetariánství. Je charakterizováno konzumací vajec, mléka,
mléčných výrobků a tzv. bílého masa (drůbeže a ryb). Jediné, co tito lidé odmítají
jsou tmavé druhy masa (vepřové, hovězí) a samozřejmě uzeniny. V podstatě tento
vegetariánský styl se snaží o racionální způsob stravování (Kunová, 2004).


Pulovegetariánství (pollovegetariánství) se vyznačuje konzumací vajec, mléka,
mléčných výrobků a drůbeže. Ostatní druhy masa odmítají (Yntema a Beard, 2004).



Pescovegetariánství (piscovegetariánství) je založeno na konzumaci vajec, mléka,
mléčných výrobků a ryb. Ostatní druhy masa odmítají (Yntema a Beard, 2004).



Laktoovovegetariánství dovoluje konzumovat z potravin živočišného původu pouze
vejce, mléko a mléčné výrobky. Hlavní složku této stravy tvoří potraviny rostlinného
původu (obiloviny, luštěniny, ovoce a zelenina). Existují další varianty jako
ovovegetariánství („ovo“ označuje vejce) nebo laktovegetariánství („lakto“ znamená
mléko). Ovovegetariáni z potravin živočišného původu konzumují pouze vejce a
laktovegetariáni pouze mléko a mléčné výrobky (Yntema a Beard, 2004).



Veganství neboli striktní vegetariánství se vyznačuje konzumací výhradně potravin
rostlinného původu. Odmítají jakékoliv živočišné produkty (včetně medu). Tuto
skupinu dále dělíme na vitariány a fruitariány. Vitariáni konzumují pouze syrové
potraviny rostlinného původu (ovoce, zelenina, ořechy). Fruitariáni konzumují pouze
takové potraviny rostlinného původu, které lze získat bez poškození či úplného zničení
rostliny. Které plodiny tomu odpovídají, chápe do značné míry každý jinak.
Fruitariánská strava se skládá ze syrových i tepelně zpracovaných oříšků, semínek,
obilovin, luštěnin, ovoce a některých druhů keříčkové zeleniny (Yntema a Beard,
2004).
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4. Rizika vegetariánské stravy
4. 1. Bílkoviny
Rostlinné bílkoviny se kvalitativně liší od bílkovin živočišných. Rostlinné bílkoviny
mají snížený obsah esenciálních aminokyselin, zejména methioninu a lysinu, a obsahují více
některých neesenciálních aminokyselin v porovnání s referenčním proteinem slepičího vejce.
Hodnota methioninu v rostlinných zdrojích bílkovin se pohybuje v rozmezí 20 – 51 %
vzhledem k referenčnímu proteinu. Relativně nízký obsah methioninu se nachází
v luštěninách (21 – 41 %) a v obilovinách (44 – 50 %). Obiloviny jsou navíc chudé i na lysin
(31 – 57 %). Ostatní esenciální aminokyseliny jsou obsaženy v též menším množství
v potravinách rostlinného původu, ale v menší míře než je tomu u methioninu a lysinu.
Naopak některé rostlinné potraviny, jako luštěniny a především celozrnné obiloviny a obilné
klíčky, jsou bohatší na některé neesenciální aminokyseliny (arginin, kyselinu asparagovou,
kyselinu glutamovou, glycin a prolin) než potraviny živočišného původu (KrajčovičováKudláčková a kol., 2001 a).
Správně rozvržená vegetariánská strava splňuje doporučenou denní dávku bílkovin
(Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2001 b), ale dostatečný příjem esenciálních aminokyselin,
zejména methioninu, není zaručen vzhledem k převážnému či výlučnému příjmu rostlinných
bílkovin. Nedostatečný příjem esenciálních aminokyselin ovlivňuje tvorbu bílkovin
v organismu (proteosyntézu) (Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2001 c). Snížené množství
methioninu, nejvíce u veganů, má negativní vliv nejen na proteosyntézu ale též na produkci
metabolitů, karnitinu a glutathionu (Krajčovičová-Kudláčková, 2001 b). Karnitin je
syntetizován v játrech z lysinu a methioninu. Je nutný pro transport mastných kyselin
s dlouhým řetězcem do mitochondrií, kde probíhá beta-oxidace. Hypokarnitinemie (snížená
hladina karnitinu) u vegetariánů je způsobena jednak nedostatkem zejména methioninu a
jednak nízkým příjmem karnitinu potravou. Rostlinná strava totiž obsahuje nepatrné množství
karnitinu. Nejvyšší koncentrace karnitinu nacházíme v mase a mléčných výrobcích
(Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2001 c).
Jiné studie prokázaly, že rostlinné zdroje bílkovin poskytují dostatečné množství všech
esenciálních aminokyselin, jestliže člověk konzumuje rozmanitou rostlinnou stravu a má
dostatečný přísun energie (Young a Pellett, 1994). Kombinací vhodných potravin lze zajistit
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všechny esenciální aminokyseliny v rostlinné stravě. V chudých zemích, kde konzumují
naopak jednostrannou rostlinnou stravu, trpí lidé zdravotními problémy (např. kwashiorkor).
Příklady kombinací potravin zlepšujících příjem proteinů: obiloviny s luštěninami
(např. rýže s čočkou), mléko či mléčné výrobky s obilovinami nebo luštěninami (např. müsli
s mlékem), vejce s obilovinami nebo luštěninami, zelenina s obilovinami nebo luštěninami
(Yntema a Beard, 2004).

4. 2. Lipidy
Vegetariánská strava, s převahou rostlinných lipidů, zajišťuje optimální příjem tuků.
Energetický podíl celkových tuků je nižší než 30 %. Energetický podíl nasycených mastných
kyselin je menší než 7 %. Podíly monoenových (10 – 13 %) a polyenových mastných kyselin
(8 – 10 %) též vyhovují doporučeným výživovým dávkám (Krajčovičová-Kudláčková a kol.,
2001 c).
Vegetariánská strava je obecně bohatá na n-6 mastné kyseliny (zejména na kyselinu
linolovou), ale chudá na vyšší n-3 mastné kyseliny (20 uhlíků a více). Doporučený poměr n-6
a n-3 mastných kyselin ve stravě je mezi 2:1 a 4:1 (Davis a Kris-Etherton, 2003).
Vyšší n-3 mastné kyseliny (kyselina eikosapentaenová – EPA a dokosahexaenová –
DHA) jsou součástí buněčných membrán, hlavně v CNS. Nacházejí se především v tucích
živočišného původu, nejvíce v rybách (19 % EPA, 12 % DHA). Jediným rostlinným zdrojem
těchto kyselin jsou mořské řasy (Davis a Kris-Etherton, 2003). Nepatrný příjem těchto kyselin
z mléčných výrobků a vajec znamená pro organismus, vznik EPA a DHA desaturací a
elongací z kyseliny alfa-linolenové. Podobně vzniká kyselina arachidonová (denaturací a
elongací z kyseliny linolové), jejichž příjem z potravy je také nízký (Muskiet a kol., 2004).
Kyselina linolová a alfa-linolenová jsou esenciální, tzn. musí se přijímat potravou.
Vegetariánská strava obecně obsahuje méně kyseliny alfa-linolenové a více kyseliny linolové.
Důsledkem tohoto nerovnovážného příjmu je dostatek kyseliny arachidonové, ale nedostatek
EPA a DHA. U zdravých jedinců 5 – 10 % alfa-linolenové kyseliny se mění na EPA a 2 – 5 %
na DHA. Tudíž je potřeba vegetariánům zajistit dostatečný zdroj alfa-linolenové kyseliny.
Např. klíčkový, pšeničný, lněný či řepkový olej má vyšší podíl n-3 mastných kyselin (Davis a
Kris-Etherton, 2003).
Podle většiny studií mají vegetariáni, zvláště vegani, nižší hladinu EPA a DHA v krvi
než nevegetariáni. Ale hladiny těchto kyselin nejsou ovlivněny délkou trvání vegetariánského
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způsobu stravování. Pokud se tedy vyloučí ze stravy potraviny živočišného původu,
endogenní produkce EPA a DHA je nižší, ale ustálená (Rossel a kol., 2005).
Příčinou nedostatečné tvorby vyšších n-3 mastných kyselin může být také deficit
železa. Úloha železa v metabolismu vyšších mastných kyselin spočívá v ovlivnění aktivity
delta-6 desaturázy, která řídí počáteční krok desaturace kyseliny linolové a alfa-linolenové.
Deficit železa inhibuje aktivitu delta-6 desaturázy, jejichž afinita je vyšší k n-3 mastným
kyselinám. Proto dochází k redukci tvorby EPA, DHA a ne kyseliny arachidodové
(Krajčovičová-Kudláčková a kol., 1998).
Optimální příjem a skladba konzumovaných lipidů u vegetariánů se odráží
v příznivých lipidových parametrech. Vegetariáni mají nízké hodnoty rizikových faktorů
kardiovaskulárních nemocí (cholesterol, LDL-cholesterol, triacylglyceroly, nasycené mastné
kyseliny). A naopak mají významně vyšší obsah látek s antisklerotickým účinkem (HDLcholesterol, kyselina linolová, kyselina alfa-linolenová, vitamin C, vitamin E) (KrajčovičováKudláčková a kol., 2001 c).

4. 3. Vitamin B12 a homocystein
Vitamin B12 je přítomen pouze v potravinách živočišného původu. Žádná rostlinná
strava neobsahuje dostatečné množství tohoto vitaminu (Herbert, 1988). Proto hrozí riziko
deficitu vitaminu B12 vegetariánům a zvláště veganům. Obohacením stravy o živočišné
zdroje se riziko výskytu deficitu vitaminu B12 výrazně zmenší (Krajčovičová-Kudláčková a
kol., 2001 b). Deficit vitaminu B12 se projevuje neurologickými, hematologickými a
metabolickými poruchami.
Studie ukazují, že vegani a někteří vegetariáni nepřijímají pravidelně vhodné množství
vitaminu B12, což se odráží i na nižší hladině tohoto vitaminu v těle (Herrmann a kol., 2001).
K dosažení doporučené dávky vitaminu B12 by měli všichni vegani používat potravinové
doplňky nebo obohacené potraviny. Laktoovovegetariáni mohou získat dostatečné množství
vitaminu B12 pravidelnou konzumací mléčných výrobků či vajec (Herrmann a Geisel, 2002).
Vitamin B12 je nezbytný v metabolismu homocysteinu. V savčích buňkách funguje
jako koenzym pro dva enzymy (homocystein-methyltransferasa a L-methylmalonyl-CoAmutasa), který se podílí na metabolismu homocysteinu, jak je patrné z obrázku 1. V případě
deficitu vitaminu B12 dochází k nahromadění methylmalonyl-CoA, který se posléze změní
na kyselinu methylmalonovou (Snow, 1999).
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Obrázek 1: Metabolismus homocysteinu. Přeměna methioninu začíná reakcí, při které vzniká Sadenosylmethionin (SAM). Dále probíhá reakce SAM s nějakým akceptorem methylové skupiny za vzniku Sadenosylhomocysteinu (SAH), který je hydrolyzován na adenosin a homocystein (HCY). Homocystein může být
buď methylován zpět na methionin, přičemž jako donor methylu slouží N5-methyl-tetrahydrofolát (5-MTHF).
Homocystein může také kondenzovat se serinem za vzniku cystathioninu (CYS), z kterého se vytváří cystein a
alfa-ketobutyrát (α-KBT). Alfa-ketobutyrát je dále degradován na propionyl-CoA (PRP-CoA) a sukcinyl-CoA
(SUC-CoA) (Voet a Voetová, 1995).
THF – tetrahydrofolát; 5, 10-MTHF – 5, 10-methylentetrahydrofolát; D-MM-CoA – D-methylmalonylCoA; L-MM-CoA – L-methylmalonyl-CoA; MMA – methylmalonová kyselina
1 – homocystein-methyltransferasa, jejímž koenzymem je vitamin B12; 2 – serin-hydroxy-methyltransferasa
s koenzymem B6; 3 – N5, N10-methylen-tetrahydrofolátreduktasa; 4 – cystathionin-β-synthasa s koenzymem
B6; 5 – cystathionin-γ-lyasa s koenzymem B6; 6 – L-methylmalonyl-CoA-mutasa s koenzymem B12
AA – aminokyseliny; FA – mastné kyseliny. Převzato z Herrmann a Geisel, 2002.

Homocystein se považuje za nezávislý nelipidový rizikový faktor kardiovaskulárních
chorob. Vzniká z esenciální aminokyseliny methioninu. Pokud strava obsahuje nadbytek
methioninu (konzumace zejména živočišných bílkovin), dochází k nevratné změně
homocysteinu na cystein. Tento proces vyžaduje vitamin B6. V případě nízkého příjmu
methioninu (konzumace převážně rostlinných bílkovin) probíhá remethylační cesta degradace
homocysteinu a obnova methioninu. K tomu to ději je třeba vitamin B12 a substrát N5methyl-tetrahydrofolát. V případě optimálního příjmu methioninu se předpokládá rovnováha
obou cest. Hladinu homocysteinu tedy určuje příjem tří vitaminů B6, B12 a kyseliny listové.
U vegetariánů převládá remethylační cesta metabolismu homocysteinu v důsledku
nedostatečného příjmu methioninu z rostlinných bílkovin. Proto se dále zaměříme na vitamin
B12 a kyselinu listovou, jakožto parametry ovlivňující remethylační cestu (KrajčovičováKudláčková a Blažíček, 2001). Nedostatek kyseliny listové vyvolá nedostatečnou produkci
N5- methyl-tetrahydrofolátu

(donor

methylové

skupiny

v remethylaci

homocysteinu

na methionin) a to vede ke zvýšení hladiny homocysteinu v krvi. Jelikož hladiny kyseliny
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listové u vegetariánů jsou významně vyšší díky pravidelné a dostatečné konzumaci potravin
bohatých na kyselinu listovou (luštěniny, celozrnné výrobky, ovoce, listová zelenina), je
pravděpodobnější, že za zvýšení homocysteinu v krvi stojí deficit vitaminu B12. Nedostatek
vitaminu B12 blokuje přenos methylové skupiny na homocystein během remethylační cesty,
což má za následek zvýšení homocysteinu v krvi (Herrmann a kol., 2001).
Podle

řady

studií

byl

zjištěn

vyšší

výskyt

mírné

hyperhomocysteinemie

u vegetariánského způsobu stravování. Tato zvýšená hladina homocysteinu je způsobena
deficitem vitaminu B12. Byla nalezena negativní korelace hladiny homocysteinu a vitaminu
B12 (Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2000 a) a pozitivní korelace hladiny homocysteinu a
methylmalonové kyseliny (Herrmann a kol., 2001).
Deficit vitaminu B12 a mírná hyperhomocysteinemie jsou rizikem vegetariánského
stravování, zejména veganů (Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2001 b, Herrmann a kol.,
2001). Z toho vyplývá, jak je důležité sledovat stav vitaminu B12 u vegetariánů. Doporučuje
se zjišťovat stav vitaminu B12 z hladiny sérového homocysteinu, kyseliny methylmalonové a
holotranskobalaminu II (Herrmann a Geisel, 2002).

4. 4. Železo
Železo se ve stravě nachází ve dvou formách. V potravinách živočišného původu se
vyskytuje tzv. hemové železo, které se snadněji vstřebává. Naopak rostliny obsahují tzv.
nehemové železo, jehož resorpce je více závislá na celkovém složení stravy. Nehemové
železo je mnohem citlivější na inhibitory a aktivátory absorpce než železo hemové (Hurrel a
kol., 1999). Mezi inhibitory absorpce patří fytáty, oxaláty, taniny, fosfáty, vápník a vláknina.
Hlavním inhibitorem při vstřebávání železa z vegetariánské stravy jsou fytáty. Nejvíce jsou
obsaženy v obilovinách a luštěninách. Fytáty vytváří ve střevě se železem nerozpustné,
organismem nevyužitelné sloučeniny (Hallberg a kol., 1987).
Kyselina askorbová, kyselina chlorovodíková a aminokyseliny naopak zlepšují
vstřebávání železa a snižují účinek fytátů (Hallberg a Hulthen, 2000).
Další možnosti, jak zlepšit vstřebatelnost železa, jsou některé úpravy potravin např.
spařování a klíčení fazolí, kvašení obilí apod. Díky těmto úpravám dojde k hydrolýze fytátů a
tím lepší absorpci železa (Sandberg a kol., 1999).
Obecně se uvádí, že železo z potravin rostlinného původu má 1 – 15 % schopnost
resorpce, zatímco železo z živočišných zdrojů 15 – 40 % (Roughead a Hunt, 2000). Vzhledem
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k nižší vstřebatelnosti železa z vegetariánské stravy se doporučuje vegetariánům 1,8krát vyšší
příjem železa než nevegetariánům (The American Dietetic Association and Dietitians of
Canada, 2003). Riziko deficitu železo je vyšší v porovnání s nevegetariány (Magálová a kol.,
2000).
Deficit železa nepříznivě ovlivňuje metabolismus n-3 polynenasycených vyšších
mastných kyselin prostřednictvím inhibice aktivity delta-6-desaturázy (KrajčovičováKudláčková a kol., 1998).

4. 5. Vápník
Vápník je přítomen v mnoha potravinách rostlinného původu (The American Dietetic
Association and Dietitians of Canada, 2003). Nicméně jeho vstřebávání negativně ovlivňují
některé složky rostlinné stravy. Mezi hlavní inhibitory absorpce vápníku patří šťavelany,
oxaláty a fytáty. Tyto inhibitory vytvářejí s vápníkem nerozpustné sloučeniny a tím brání
vstřebávání vápníku. Nejlepšími zdroji vápníku jsou mléčné výrobky. Z rostlinné stravy jsou
dobrým zdrojem vápníku (s vysokou vstřebatelností) ty druhy zeleniny, které obsahují málo
šťavelanů (brokolice, čekanka, čínské zelí). Některé potraviny (špenát, mangold) sice
obsahují velké množství vápníku, ale i velké množství šťavelanů. Proto nejsou vhodným
zdrojem vápníku (Weaver a kol., 1999). Byla srovnána resorpce vápníku ze špenátu a
brokolice. Ze špenátu se využilo 9 % vápníku, z brokolice 22 %. Když se 20 % špenátu
nahradilo sýrem, z pokrmu se využilo 28 % vápníku ( Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2001
b).
Mezi faktory, které zvyšují absorpci vápníku, patří přiměřené množství vitaminu D a
bílkovin (The American Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003).
Laktoovovegetariáni přijímají stejné množství vápníku jako nevegetariáni. Zatímco
příjem veganů je nejnižší a často pod úroveň doporučené dávky (Weaver a kol., 1999,
Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2001 b).

4. 6. Zinek
Ve vegetariánské stravě je celková biologická dostupnost zinku nižší (Hunt a kol.,
1998). Většina zinku pochází z potravin živočišného původu, zejména z hovězího masa.
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Jakékoliv omezení konzumace živočišných zdrojů zinku (maso, vnitřnosti, vejce, sýry)
znamená značně snížený obsah zinku v krvi. Takže vegetariáni a vegani mohou mít nižší
hladinu zinku (Subar a kol., 1998).
Resorpci zinku negativně ovlivňuje konzumace stravy bohaté na fytáty a vlákninu.
Potraviny rostlinného původu, které jsou bohaté na zinek (luštěniny, celozrnné výrobky,
ořechy), zároveň obsahují velké množství fytátů. Fytáty představují hlavní inhibitory resorpce
zinku (Hunt, 2002). Resorpce zinku ze stravy bez fytátů byla 39 %, přidáním kyseliny fytové
se snížila na 24 % (Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2000 b).
Vstřebatelnost zinku zlepšuje příjem bílkovin. Jenomže rostlinné zdroje bílkovin opět
obsahují hodně fytátů (Hunt a kol., 1998). Některé úpravy pokrmů (spařování a klíčení fazolí,
obilí, kvašení chlebového těsta) mohou snížit vazbu zinku na fytáty a zvýšit biologickou
dostupnost zinku (The American Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003).
Některé studie předpokládají u vegetariánů adaptaci na nižší příjem zinku zvýšením
jeho resorpce. Prozatím však nemáme dostatek údajů o tomto problému (Hunt, 2002).

4. 7. Jód
Obsah jódu v potravinách rostlinného původu závisí na obsahu jódu v půdě. Jelikož
půdy ve vnitrozemí jsou chudé na jód, mají rostlinné zdroje potravy snížený obsah jódu.
Tento problém se částečně řeší jodidovanou solí. Doporučený příjem jódu pro dospělé je
zaručen konzumací půl lžíce jodidované soli za den (The American Dietetic Association and
Dietitians of Canada, 2003). Jenomže většina vegetariánů s oblibou používá mořskou sůl,
která má paradoxně nižší obsah jódu. Mořská sůl může obsahovat 3 – 20krát méně jódu než
sůl kuchyňská. Toto se týká mořské soli dovážené z přímořských oblastí, kde hodnota jódu
v soli je cíleně nižší, aby se v populaci nezvyšoval už tak dost vysoký příjem jódu z mořských
produktů (Kovačic a kol., 2001). Vegani, kteří nepoužívají jodidovanou sůl a žijí v oblastech
s nedostatkem jódu v půdě, jsou ohroženi jódovým deficitem (Remer a kol., 1999).
Zvýšenou pozornost také vyžaduje situace, obsahuje-li vegetariánská strava potraviny
jako sójové boby, zeleninu z čeledi brukvovité, které obsahují přirozené strumigeny. Jedná se
totiž o látky vyvazující jód (The American Dietetic Association and Dietitians of Canada,
2003).
Deficit jódu nejvíce ohrožuje vegany. Je to díky nekonzumování mořských produktů,
vajec, mléčných výrobků a díky náhradě kuchyňské soli mořskou. Příznivější situace je

14

u vegetariánů, neboť konzumují vejce a mléčné výrobky. Koncentrace jódu v mléčných
výrobcích je sice nižší než v mořských produktech, ale vegetariáni je konzumují každý den
(Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2003).

4. 8. Kadmium
Kadmium je vysoce toxický kov (karcinogen) pro člověka. Do organismu se dostává
vlivem znečištěného životního prostředí, nejvíce prostřednictví potravy. (Telisman a kol.,
1997). Vysoká koncentrace kadmia v půdě v kombinaci s nízkým pH vede k vysokým
koncentracím kadmia v rostlinách, zejména v obilovinách, listové zelenině a luštěninách.
Z obilovin má největší obsah kadmia pšenice. Obsah kadmia je vyšší v obalech zrna a klíčcích
než v endospermu. Lidé, kteří dávají přednost rostlinné stravě, mohou mít vyšší příjem
kadmia (Krajčovičová-Kudláčková a kol., 1999).
Rozdíly ve stravování jsou zřejmě příčinou vyšších krevních hladin kadmia
u vegetariánů. Vegetariáni konzumují daleko více celozrnných potravin a obilných klíčků než
nevegetariáni (Krajčovičová-Kudláčková a kol., 1999).
Dostatečné množství železa, vápníku a zinku v organismu snižuje vstřebávání kadmia.
Jelikož vegetariáni, zejména vegani, mají nižší hodnoty těchto minerálů v krvi, interakce
kadmia s nimi je omezena a deficit těchto minerálů se v přítomnosti kadmia ještě prohloubí
(Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2001 b).
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5. Vegetariánská strava a civilizační choroby
5. 1. Kardiovaskulární onemocnění
Mezi kardiovaskulární onemocnění řadíme aterosklerozu a ischemickou chorobu
srdeční. Rizikové faktory kardiovaskulárních chorob jsou zejména kouření, vysoký krevní
tlak a vysoká hladina cholesterolu v krvi.
Vegetariánská

strava

je

obecně

spojována

se

sníženým

rizikem

vzniku

kardiovaskulárních onemocnění. Tento fakt potvrzuje řada studií. Např. Analýza pěti
prospektivních studií zahrnující 76 000 účastníků výzkumu ukázala, že počet úmrtí
na ischemickou chorobu srdeční byl o 31 % nižší mezi muži – vegetariány ve srovnání
s nevegetariány a o 20 % nižší u žen – vegetariánek v porovnání s nevegetariánkami (Key a
kol., 1999).
Nižší riziko výskytu onemocnění srdce mezi vegetariány může být vysvětlováno jejich
nižší hladinou cholesterolu v krvi. Výsledkem rozboru 9 studií bylo, že ve srovnání
s nevegetariány mají laktoovovegetariáni průměrnou hladinu cholesterolu v krvi o 14 % nižší
a vegani o 35 % nižší (Resnicow a kol., 1991). Ačkoliv lze toto zjištění vysvětlit nižším
průměrným indexem tělesné hmoty (body mass index, BMI), Sack a kolegové zjistili, že i
když měli vegetariáni vyšší hmotnost než nevegetariáni, přesto měli vegetariáni zřetelně nižší
lipoproteinové hodnoty (Sack a kol., 1975 podle The American Dietetic Association and
Dietitians of Canada, 2003). Některé studie však prokázaly nižší hodnoty HDL v krvi
vegetariánů. Nižší hodnoty HDL zřejmě souvisí s typem nebo množstvím tuku ve stravě nebo
nižším příjmem alkoholu. To možná vysvětluje malé rozdíly ve výskytu onemocnění srdce
žen vegetariánek a nevegetariánek. Protože pro ženy je možná LDL důležitější rizikový faktor
než HDL (Mosca a kol., 1999).
Hladinu cholesterolu ovlivňuje mnoho faktorů ve vegetariánské stravě. Ačkoliv řada
studií ukazuje, že většina vegetariánů nekonzumuje typicky nízkotučnou stravu, příjem
nasycených tuků u vegetariánů je nižší oproti nevegetariánům. Vegetariáni také konzumují
méně cholesterolu než nevegetariáni, ačkoliv hodnoty příjmu se liší v jednotlivých studiích
(The American Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003).
Rozpustná vláknina může snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění snižováním
hladin cholesterolu v krvi. Vegetariáni obvykle konzumují o 50 – 100 % vlákniny více než
nevegetariáni. Vegani mají ještě vyšší příjem vlákniny než laktoovovegetariáni (Brown a kol.,
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1999). Je třeba zdůraznit, že nadbytečný příjem vlákniny není příznivý. Snižuje vstřebávání
některých minerálů (zinku či železa).
Některé studie ukázaly, že příjem živočišných bílkovin má přímou souvislost s vyšší
hladinou cholesterolu v krvi, i když ostatní výživové faktory jsou pod kontrolou (Smit a kol.,
1999).
Kromě vlivu hladiny cholesterolu lze nalézt i jiné faktory ve vegetariánské stravě,
které mají vliv na riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Vegetariáni mají vyšší
příjem vitaminů antioxidantů C a E, které snižují oxidaci LDL cholesterolu. Izoflavonoidy
nacházející se v sójových produktech jako fytoestrogeny, mají též antioxidační vlastnosti
(Wiseman a kol., 2000). Dále zlepšují endoteliální funkce a pružnost arterií (Simons a kol.,
1999). Ačkoliv nejsou dostupné informace o příjmu specifických fytochemikálií
v jednotlivých populačních skupinách, dá se předpokládat, že vegetariáni mají vyšší příjem
těchto látek ve srovnání s nevegetariány. Protože vegetariánská strava obsahuje větší podíl
energie z rostlinných potravin (The American Dietetic Association and Dietitians of Canada,
2003). Výzkumy z Taiwanu ukazují, že vegetariáni mají zřetelně lepší schopnost vazodilatace,
která přímo koreluje s délkou vegetariánství. Zdá se, že vegetariánská strava má přímý vliv
na vaskulární endoteliální funkce (Lin a kol., 2001).
Dalším rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění je hypertenze (vysoký
krevní tlak). Vegetariáni mají obecně nižší krevní tlak a navíc mají ve srovnání
s nevegetariány nižší výskyt hypertenze (Ophir a kol., 1983). Příznivý účinek vegetariánské
stravy na krevní tlak je připisován relativně vysokému obsahu polynenasycených mastných
kyselin, draslíku, hořčíku, vlákniny a relativně nízkému obsahu nasycených mastných kyselin
a celkového tuku. Pozitivní vliv těchto látek na krevní tlak je pravděpodobně zprostředkován
snížením tělesné hmotnosti (Berkow a Barnard, 2005).
Některé studie neprokázaly jednoznačný vliv vegetariánské stravy na snížené riziko
vzniku kardiovaskulárních onemocnění. V těchto studiích se porovnávali vegetariáni a
nevegetariáni s podobným životním stylem (střední fyzická aktivita, abstinence kouření,
konzumace alkoholu, nepřítomnost nadváhy). Ke snížení výskytu kardiovaskulárních
onemocnění došlo jak u vegetariánů tak nevegetariánů s podobným životním stylem
ve srovnání s běžnou populací (Key a kol., 2003, Chang-Claude a kol., 2005).
Ne všechna hlediska vegetariánské stravy souvisejí se sníženým rizikem vzniku
onemocnění srdce. Některé studie zjistily vyšší hladinu homocysteinu v krvi vegetariánů
ve srovnání s nevegetariány (Krajčovičová-Kudláčková a kol., 2000, Herrmann a kol., 2001).
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Homocystein je považován za nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních chorob. Příčinou
mírné hyperhomocysteinemie je deficit vitaminu B12.
Přímý vliv vegetariánské stravy na rizikové faktory kardiovaskulární onemocnění není
možné prozatím dokázat. Jednak chybí dostatečné údaje a jednak součástí této stravy jsou i
další změny životního stylu (jako jsou abstinence kouření a konzumace alkoholu, fyzická
aktivita apod.).

5. 2. Obezita
Obezita u vegetariánů se vyskytuje
vzácně. Definice obezity podle indexu tělesné
hmoty (BMI) je uvedeno v tabulce 1.
Řada studií tento poznatek potvrzuje.
Ve studii provedené mezi Adventisty sedmého
dne, z nichž se 40 % stravuje bez masa, byl
prokázán vztah mezi vegetariánstvím a nižším

HODNOTA BMI
menší než 18,5
18,5 – 24,9
25 – 29,9
větší než 30

HODNOCENÍ
podváha
normální váha
nadváha
obezita

Tabulka 1: Diagnóza obezity podle indexu
tělesné hmoty (body mass index, BMI) = tělesná
hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou
tělesné výšky v metrech. Upraveno podle
Müllerová, 2003.

BMI. V této studii byli srovnáváni vegetariáni a
nevegetariáni. Zjistilo se, že BMI roste se zvyšující se frekvencí konzumace masa a to jak
u mužů tak žen (Fraser, 1999). V Oxfordské vegetariánské studii byl BMI nevegetariánů vyšší
než vegetariánů ve všech skupinách mužů i žen (Appleby a kol.,1999).
Vysvětlením nižšího BMI vegetariánů jsou rozdíly ve složení živin (méně bílkovin,
tuků a živočišného tuku), vyšší příjem vlákniny, snížený příjem alkoholu a vyšší příjem
zeleniny (The American Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003).
Nevýhodou těchto studií je, že hodnotí obezitu pouze na základě BMI. Samotný BMI
je pouze orientační ohodnocení tělesné hmotnosti člověka. Je totiž výrazně ovlivněn
individuálním somatotypem, tedy vrozeným typem postavy. K přesnějšímu posouzení obezity
je třeba další měření a to stanovení tělesného tuku. O tomto údaji však tyto práce nic neříkají.
Naopak se domnívám, že řada vegetariánů, zejména veganů může trpět podváhou.
Lidé s hodnotami BMI pod 18 mají větším riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění,
onemocnění dýchacích cest a celkově vyšší úmrtnost v porovnání s lidmi mající BMI 20 – 22.
Protože většina studií se zabývá vlivem obezity na zdraví, není o tomto problému dostatek
informací (Thorogood a kol., 2003).
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5. 3. Diabetes mellitus
Diabetes (cukrovka) je onemocnění způsobené nedostatkem inzulínu nebo jeho malou
účinností. Dochází při něm k špatnému využití glukózy v organismu. Glukóza se dostává
do buněk v nedostatečné míře (ty pak trpí nedostatkem energie), hromadí se v krvi
(hyperglykemie) a dostává se do moči. Diabetes dělíme na dva hlavní typy. I. typ, tzv. závislý
na inzulinu (inzulin dependentní – IDDM), vzniká častěji v mládí na autoimunitním podkladu.
Nezbytné je podávání inzulínu, jehož je při tomto typu diabetu v těle naprostý nedostatek.
II. typ, nezávislý na inzulinu (inzulin nondependentní – NIDDM), vzniká spíše u starších,
mnohdy obézních pacientů s výskytem cukrovky v rodině. Inzulínu je v těle sice relativní
dostatek, organismus však pro něj nemá fungující receptory. V léčbě někdy stačí pouze dieta.
Tento druhý typ je v populaci častější.
Vegetariánská strava splňuje požadavky na některá výživová doporučení při léčbě
cukrovky (American Diabetes Association Position Statement, 2002). Některé výzkumy
potvrzují, že strava založená na potravinách rostlinného původu snižuje riziko vzniku diabetu
II. typu. Mezi možná vysvětlení pozitivního vlivu vegetariánské stravy na diabetes patří nižší
BMI vegetariánů a vyšší příjem vlákniny. Oba tyto faktory zlepšují inzulínovou senzitivitu.
Nicméně mezi muži ze sledované populace Adventistů sedmého dne bylo riziko vzniku
diabetu stále o 80 % vyšší u nevegetariánů v porovnání s vegetariány, i po přepočtu
na tělesnou hmotnost. Konzumace masa byla v přímé závislosti s narůstajícím rizikem vzniku
diabetu u mužů. Riziko vzniku diabetu žen stoupalo pouze při konzumaci masa větší než pět
porcí týdně (Snowdon a Phillips, 1985). Toto však nebylo potvrzeno v jiné studii zabývající
se vztahem mezi příjmem masa (nasyceného tuku) a rizikem vzniku diabetu II. typu. Dospěla
k závěru, že s rostoucím příjmem celkových a nasycených tuků roste riziko vzniku diabetu
II. typu, ale po vyloučení vlivu BMI tato závislost nebyla prokázána. Nicméně potvrdila, že
častá konzumace masa může zvýšit riziko diabetu II. typu (Jenkins a kol., 2003).
Zatím nelze prokázat přímý pozitivní vliv vegetariánské stravy na prevenci či léčbu
diabetu II. typu. Přesto rostlinná strava obsahuje složky (celozrnné výrobky, luštěniny), které
snižují riziko výskytu diabetu II. typu (Jenkins a kol., 2003).
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5. 4. Nádorová onemocnění
Vegetariáni mají obecně nižší výskyt nádorových onemocnění ve srovnání s běžnou
populací. Není však jasné, do jaké míry je to díky stravě. Po vyloučení nedietních rizikových
faktorů rozdíly ve výskytu nádorových onemocnění mezi vegetariány a nevegetariány značně
klesají. Nicméně u některých druhů nádorů znatelné rozdíly ve výskytu zůstávají
(The American Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003). Analýza studie
v populaci Adventistů sedmého dne neprokázala žádné rozdíly ve výskytu nádorů plic, prsu,
dělohy nebo žaludku mezi vegetariány a nevegetariány při sledování faktorů věku, pohlaví a
kouření. Ale prokázala o 54 % větší riziko vzniku nádoru prostaty nevegetariánů a o 88 %
větší riziko vzniku kolorektálního karcinomu než vegetariánů. Červené i bílé maso mohou být
rizikové faktory pro vznik nádorů tlustého střeva (Fraser, 1999).
Společná analýzy 8 studií nepotvrdila vztah mezi příjmem masa, mléčných výrobků a
rizikem vzniku nádorů prsu (Missmer a kol., 2002). Některé studie zjistily asociaci mezi
vysokým příjmem mléčných výrobků, vápníku a vyšším rizikem vzniku nádorů prostaty
(Chan a kol., 2001).
Výzkum naznačuje, že ve vegetariánské stravě jsou pozitivní faktory, které mají vliv
na snížení výskytu nádorů, zvláště v otázkách příjmu tuků a vlákniny. Vysoký příjem
vlákniny se uvádí jako ochranný faktor nádorů střeva, ačkoliv ne všechny studii tento fakt
potvrzují (Alberts a kol., 2000). Vnitřní prostředí tlustého střeva vegetariánů je ve srovnání
s nevegetariány

nápadně

odlišné.

Vegetariáni

mají

nižší

koncentraci

potenciálně

karcinogenních žlučových kyselin. Častější vyprazdňování a hladiny určitých enzymů
ve střevě zvyšují eliminaci potenciálních střevních karcinogenů (van Faassen a kol., 1993).
Vegetariánská strava neobsahuje hemové železo. Jak bylo prokázáno, hemové železo
vede ke vzniku vysoce cytotoxických látek ve střevě. Tyto látky zvyšují riziko vzniku nádorů
střeva (Sesink a kol., 1999). Navíc, vegetariáni mají pravděpodobně vyšší příjem
fytochemikálií, z nichž mnoho vykazuje antikarcinogenní aktivitu. Izoflavonoidy v sójových
produktech mají antikarcinogenní účinky, zvláště u nádorů prsu a prostaty. Tento údaj však
nebyl potvrzen ve všech studiích (Griffiths, 2000).
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5. 5. Osteoporóza
Osteoporóza je multifaktoriální onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty
(tzv. řídnutí kostí) a poškozením mikroarchitektury kostní tkáně s následně zvýšenou kostní
křehkostí a náchylností ke zlomeninám. Je ovlivnitelné různými vlivy životního stylu, stravy a
genetických faktorů. Ačkoliv některé údaje ukazují menší výskyt osteoporózy v rozvojových
zemích, kde je strava založena především na potravinách rostlinného původu, jsou tyto studie
výsledkem údajů o zlomeninách kyčlí, které nejsou spolehlivým faktorem k porovnání
kostního zdraví mezi jednotlivými národy. Existuje málo údajů, které by prokázaly rozdíly
kostní denzity mezi populací západních nevegetariánů a laktoovovegetariánů (The American
Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003).
Mnoho studií poukazuje na fakt, že vysoký příjem bílkovin, zvláště živočišných,
způsobuje zvýšené vylučování vápníku a zvyšující se nárok na vápník (Itoh a kol., 1998).
Ačkoliv nadměrný příjem bílkovin může zhoršovat zdravotní stav kostí, existuje údaj, že i
nízký příjem bílkovin může zvyšovat riziko horšího stavu kostí (Kerstetter a kol., 2000).
Dalším rizikovým faktorem pro osteoporózu vegetariánek může být nižší hladina
estrogenů v séru. Naproti tomu, jedna krátkodobá studie prokazuje, že izoflavonoidy obsažené
v sójovém proteinu snižují ztráty kostní hmoty u postmenopauzálních žen (Arjmandi a Smith,
2002).
Dalšími faktory, které mají pozitivní vliv na kostní zdraví, jsou vysoké příjmy draslíku
a vitaminu K vegetariánek. Přesto údaje nepotvrzují, že by vegetariánská strava zaručeně
ochraňovala

před

osteoporózou,

navzdory

nízkému

příjmu

(The American Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003).
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živočišných

bílkovin

6. Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských
dietologů
Názorem Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů je, že správně
rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci
i léčbě různých onemocnění. Správně složená veganská a všechny druhy vegetariánské stravy
jsou vhodné pro všechna životní období, včetně těhotenství, období kojení, dětství i dospívání.
Toto stanovisko je přehledem současných vědeckých údajů, které souvisejí
s vegetariánskou stravou zejména ve vztahu ke klíčovým živinám (bílkovinám, železu, zinku,
vápníku, vitaminu B12, n-3 mastným kyselinám a jódu). Vegetariánská i veganská strava
může splnit současná doporučení pro příjem všech těchto živin a dalších potřebných látek.
V některých případech mohou pomoci k zajištění denních doporučených dávek pro jednotlivé
živiny i obohacené potraviny o tyto živiny či potravinové doplňky. Vegetariánská strava je
přínosem pro zdraví člověka díky nízkému obsahu nasycených tuků, cholesterolu a
živočišných bílkovin a vzhledem k vysokému obsahu polysacharidů, vlákniny, hořčíku,
draslíku, antioxidantů (vitaminů C a E) a fytochemikálií.
Vegetariáni mají ve srovnání s nevegetariány nižší BMI, mortalitu na ischemickou
chorobu srdeční a krevní tlak. Dále mají nižší výskyt hypertenze, cukrovky II. typu, nádorů
prostaty a kolorektálního karcinomu.
Mezi vegetariány existují značné rozdíly v přístupu ke stravě, proto je nutný
individuální přístup k rozvržení nutričních dávek. Dietologové a odborníci zabývající se
výživou by měli pomáhat těm, kteří se rozhodli pro vegetariánskou stravu. Mohou totiž sehrát
zásadní roli při vzdělávání vegetariánů v otázkách zabezpečení příjmu denních doporučených
dávek jednotlivých živin, při výběru potravin a při přípravě stravy.
Toto stanovisko bylo vydáno roku 2003 a je platné do 31. 12. 2007 (The American
Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2003).
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7. Závěr
Na vegetariánský způsob stravování existují různé názory. Postoj lékařů bývá spíše
negativní s obavou z rizik deficitu některých výživových látek. Rizika vegetariánství
vyplývají z toho, že rostlinná strava neobsahuje některé esenciální nutriční složky nebo je
obsahuje pouze v malém množství. V rostlinách chybí např. vitamin B12, vyšší n-3 polyenové
mastné kyseliny. Obsah některých esenciálních aminokyselin, zejména methioninu a lysinu, je
v rostlinných bílkovinách značně snížený. Obsah železa, vápníku a jódu je rovněž nižší
ve srovnání s potravinami živočišného původu. Druhou příčinou rizik vegetariánského
stravování jsou inhibitory absorpce přítomné v potravinách rostlinného původu. Mezi hlavní
inhibitory patří fytáty, šťavelany a vláknina. Tyto složky rostlinné stravy v různé míře snižují
využitelnost železa, vápníku a zinku. Dalším rizikem může být zvýšená koncentrace těžkých
kovů (kadmia), jejichž obsah v některých potravinách rostlinného původu je značný.
Obohacením rostlinné stravy o živočišné zdroje se uvedená rizika zmenšují.
Je však třeba konstatovat, že vegetariánská strava, zejména u osob s ukončeným
růstem, přináší i zdravotní výhody. Vegetariánská strava znamená snížení příjmu tuků a
zvláště cholesterolu. Je zdrojem rostlinných olejů s nenasycenými mastnými kyselinami a
vede rovněž k vyššímu příjmu zeleniny a ovoce, tudíž k vyššímu příjmu vitaminů C, E a
vlákniny. Pozitivní bývá i celkově klidnější styl života, nekuřáctví a větší fyzická aktivita.
Stanoviskem Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů je, že správně
rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená, zdravotně přínosná v prevenci i
léčbě různých onemocnění a je vhodná pro všechna životní období.
S tvrzením, že vegetariánská strava je vhodná pro všechna životní období tak úplně
nesouhlasím. Pro malé děti, dospívající, těhotné a kojící ženy, se domnívám, že vegetariánství
a zvláště veganství není vhodné. Jde totiž o takové životní etapy, kdy jsou na organismus
kladeny zvýšené nároky na příjem bílkovin, vitaminů, minerálů a energii. V dětství musí být
zabezpečen přiměřený růst. V období dospívání probíhá pohlavní vývoj a dokončení
celkového vývoje organismu. V období těhotenství a kojení je to vývoj a výživa plodu resp.
novorozence. Pro všechny uvedené pochody v organismu je potřeba kombinace živin
z rostlinných a živočišných zdrojů.
Můj názor na vegetariánství je takový, že člověk byl od pradávna omnivor (všežravec)
a pouze při neúspěšném lovu (neulovil např. mamuta) nebo v období válek, bídy byl odkázán
na jinou (alternativní), tj. rostlinnou stravu.
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Ano, vegetariánská strava může splnit doporučené denní dávky pro rizikové nutriční
faktory, jak tvrdí Americká dietetická asociace a Kanadští dietologové. Jenomže v České
republice je menší nabídka obohacených potravin a potravinových doplňků než v USA a
Kanadě a navíc je to poměrně drahé.
Otázkou však zůstává: Je zdravější přijímat vitamíny, minerály přirozenou cestou
(stravou) nebo pomocí chemických preparátů? Já se domnívám, že substituční vitaminové
preparáty nejsou schopny nahradit rozmanitost a vzájemnou vyváženost tisíců složek pestré
přirozené stravy, na jejichž přítomnost je naše zdraví vzhledem k tisícileté fylogenetické
adaptaci vázáno.
Co se týče vlivu vegetariánské stravy na civilizační choroby typu obezita,
kardiovaskulární onemocnění, diabetes, nádorová onemocnění a osteoporózu lze říci ano,
vegetariánská strava má příznivý vliv na tyto nemoci. I když přímý vliv rostlinné stravy nebyl
jednoznačně prokázán. Ale podobného efektu lze dosáhnout i smíšenou racionální stravou
obohacenou o pozitivní rysy vegetariánského stravování, tzn. dostatek zeleniny, ovoce,
celozrnných výrobků, omezení živočišných tuků, preference rostlinných olejů.
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