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Кухонна сіль та доданий вільний цукор
як нутрієнтні «мішені» у профілактичній дієтетиці
при гіпертонічній хворобі та асоційованих з нею
захворюваннях (огляд літератури)
Резюме. В огляді закордонних та вітчизняних джерел літератури з наукометричних баз даних
наводяться дані щодо шкідливих та корисних властивостей таких загальновідомих нутрієнтів, як кухонна сіль та цукор, за умов гіпертонічної хвороби та асоційованих з нею захворювань, насамперед при абдомінальному ожирінні, цукровому діабеті. Розглядаються історичні
аспекти видобування цих нутрієнтів, їх участь у патогенезі гіпертонічної хвороби, фізіологія
обміну натрію та глюкози, наводиться доказова база щодо проспективних епідеміологічних
досліджень, відмічається негативний вплив цих продуктів на кишкову мікробіоту, тривожна
статистика щодо зловживання кухонною сіллю та доданим вільним цукром серед населення
різних країн, соціальні, економічні та медичні аспекти надлишку солі та цукру як факторів ризику виникнення хронічних неінфекційних захворювань і прогресування артеріальної гіпертензії.
Наводяться методи оцінки їх кількості в їжі, підходи до гальмування зловживання багатими
на сіль та цукор продуктами харчування, акцентується увага на матеріалах ВООЗ, європейських, американських та українських рекомендаціях щодо безпечної кількості обох нутрієнтів,
надаються поради щодо раціонального харчування пацієнтів та варіанти сучасних дієт, насамперед низькосольова дієта DASH (дієтичні підходи щодо зупинення гіпертензії), з позиції
обмеження солі і цукру.
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Est modus in rebus.
Помірність у всьому.
Reducing salt intake to less than 5 grams
per day (1 tsp) will
save about 2.5 million lives each year.
WHO Infographic

Актуальність проблеми
Уже тривалий час дискутується роль надлишку кухонної солі, або хлориду натрію (NaCl), у
виникненні гіпертонічної хвороби (ГХ) та асоційованих з нею захворювань. На співвідношен-

ні провідних есенціальних елементів, а саме натрію (Na+) і калію (К+), ґрунтуються такі важливі
процеси, як регуляція артеріального тиску (АТ),
температури тіла, скорочення м’язів, діяльність
серця, нирок, накопичення та екскреція води. Переконлива також роль у цих процесах ренін-ангіотензин-альдостеронової та симпатоадреналової
систем (РААС, САС) [1–5]. За даними проспективних епідеміологічних досліджень, у популяції
існують відмінності в чутливості до Na+ не тільки
у хворих на ГХ, але й у здорових осіб з обтяженим
сімейним анамнезом або їх дітей [6]. Сіль є природним консервантом, бере участь у еритропоезі,
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синтезі гормонів та соляної кислоти, має імуномодулюючу та антидепресивну дію, а її повне виключення з раціону може надмірно стимулювати
РААС та САС, викликати порушення в ліпідному
обміні. Навіть один надлишковий грам Na+ веде
до підвищення АТ на 2,86 мм рт.ст.
Залежно від відповіді на навантаження Na+ хворих на ГХ поділяють на сільнечутливих і сільчутливих, останній стан може асоціюватися з інсулінорезистентністю та цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу,
існують етнічні особливості щодо вживання Na+
[7]. Так, надлишок солі та західна дієта негативно
впливають на здоров’я афроамериканців, мешканців Італії, Судану, Ірану [8, 9]. З порушеннями в обміні Na+ пов’язані і так звані об’ємзалежні варіанти
перебігу ГХ, які зустрічаються переважно у жінок,
за умов абдомінального ожиріння (АО) [10]. Епідеміологічні спостереження та клінічні дослідження
свідчать про достовірну залежність між вживанням
Na+ та рівнем артеріального тиску. Вживання цього природного елемента понад фізіологічну норму
позитивно корелює з появою та прогресуванням
артеріальної гіпертензії (АГ). Поріг смакової чутливості до кухонної солі і типи відповіді організму
на навантаження сіллю та рідиною вивчались у нашому відділі, ці методи застосовують і сьогодні при
діагностиці стадій і клінічних варіантів перебігу ГХ
[11, 12].
Прості вуглеводи, перш за все моносахариди, насамперед фруктоза [13] та вільний доданий цукор
[14], як і кухонна сіль [15], ці «токсичні білі кристали», за образним висловом Di J.J. Nicolantonio [16,
17], відіграють чільну роль у патогенезі гіпертензії
та, на жаль, посідають значне місце у несприятливих кардіоваскулярних та мозкових подіях [18]. Роль
дієтичної фруктози як модулятора виникнення ГХ
та ожиріння розглядається у низці експериментальних та клінічних робіт [19, 20]. Обидва нутрієнти
надають продуктам та стравам виражений смак, є
сильними подразниками відповідних рецепторів
язика. Доволі часто солодкі продукти містять досить
велику кількість солі, і навпаки.
Надмірне вживання кухонної солі та/або вільного доданого цукру справляє значний вплив на
ризик хронічних неінфекційних захворювань (НІЗ)
в Європі та інших країнах [21–23], отримані переконливі докази зв’язку між їх вживанням і факторами ризику НІЗ [24]. Усі сучасні рекомендації зі
здорового і лікувального харчування обов’язково
містять рекомендації щодо обмеження споживання доданих солі і цукру [25–27]. Значна кількість
наукових публікацій у базі даних PubMed стосується обох цих важливих, але в певних дозах небезпечних нутрієнтів [28–30] щодо впливу на рівні АТ,
кардіоваскулярний ризик, відмічаються позитивні ефекти від їх зменшення [31–35]. У низці робіт
надлишку солі, цукру та гіперурикемії відводиться
місце вагомих ризик-факторів АГ, ожиріння та ЦД
[36, 37].
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Сіль та цукор мають тривалу, цікаву, іноді драматичну та дуже схожу історію [38]. Лінгвістами
розглядається філологічна гіпотеза щодо спільного коріння цих слів. Ці слова увійшли у назви
багатьох місць світу, прізвища людей, прислів’я
та приказки, кінематографію. Самі по собі ці речовини є природними й необхідними. На початку існування людства сіль випарювали з морської
води, також їли смажене на багатті м’ясо з золою, яка надавала солонуватий смак. Траплялись
«м’ясні бенкети» в житті первісних людей не надто часто. У процесі еволюції в організмі встановилася своєрідна рівновага між натрієм (Na+), який
надходить з тваринною їжею, і калієм (К+), який
має переважно рослинне походження. У доісторичному раціоні людини співвідношення Na+/К+
було таким, як у племен мисливців-збирачів —
1 : 6, у мешканців сучасних міст це співвідношення інвертоване у зворотний бік і становить 3 : 1.
Найбільші поклади NaCl (кам’яна сіль, або галіт)
є в районах м. Солікамська та Соль-Ілецька, на
Донбасі, значні кількості NaCl видобуваються у
вигляді самосадної солі з соляних озер Ельтон,
Баскунчак, біля Зальцбургу, Салонік, СолтЛейк-Сіті. Археологічні розкопки свідчать, що
у стародавні часи активно розроблялись соляні
копальні. Так, у Прикарпатті та Коломиї видобували сіль кілька десятків тисячоліть тому, на Кавказі — чотири-п’ять тисяч років тому, в Індії, у
горах Пенджабу — понад три тисячі років тому. В
історії людства траплялись «соляні бунти», до цих
білих кристалів ставились як до грошового еквіваленту. Інформативною щодо історичних аспектів, патогенетичної ролі та гальмування зловживання кухонною сіллю при ГХ слід вважати
публікацію М.І. Фатули [39]. У 40–50-х рр. ХХ ст.
використовували спеціальні дієти для зниження
споживання солі за умов серцевої недостатності.
Так, калієва дієта передбачає виключення солі,
екстрактивних речовин, збагачення раціону К+;
дієта Кемпнера (1946), або рисово-компотна
(50 г рису, 240 г сушених фруктів, 100 г цукру), —
з різким зниженням умісту жирів і білків, обмеженням Na+. Магнієва дієта (пшоно, вівсяна,
гречана крупи, хліб з борошна грубого помелу,
овочі, зелень, горіхи, квасоля) характеризується
низькою енергетичною цінністю, страви готують
без додавання солі. Кожен раціон розрахований
на 3–5 днів з 5–6-разовим прийомом їжі [39]. Недоліком цих дієт слід вважати той факт, що вони
є багатими на вільний цукор.
У ХХ сторіччі значний внесок у вивчення асоціацій між вжитим надлишком NaCl та розвитком
ГХ зробили вітчизняні (О.Л. М’ясников, М.С. Кушаковський, В.О. Алмазов, Г.Г. Арабідзе, О.І. Грицюк, М.С. Заноздра, Д.Ф. Чеботарьов, Л.Т. Мала,
Є.М. Нейко, Ю.М. Сіренко, Є.П. Свіщенко,
О.І. Дядик) та закордонні (W. Kempner, L.K. Dahl,
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R.A. Law, B. Folkof, A. Guyton, J. Stamler, I. Widimsky, N. Kaplan) дослідники. У зв’язку з важливістю
проблеми за ініціативи World Health Organization
Ukraine з 14 по 21 березня 2021 року в нашій країні проходив тиждень обізнаності щодо споживання
солі.
Щодо цукру, то його історія не менш цікава: це
і рубка цукрової тростини, вирощування цукрового буряка, діяльність заводів українських «цукрових королів» Терещенка, Харитоненка, Кеніга та
інших. Транспортування солі та цукру в Україні
тісно пов’язано з чумацьким промислом. В Україні
споживання цукру з їжею за ХХ століття, на жаль,
збільшилось у 200 разів. Документальне розслідування австралійського актора і режисера Деймона Гамо «Цукор» (That Sugar Film, 2014) виявило
шокуючу правду про правильне харчування. Поставивши на собі експеримент, актор довів, що цукор наявний у багатьох «корисних» продуктах. Під
час експерименту він харчувався тільки продуктами з маркуванням «Healthy», які позиціонуються
як «правильні». Несподівано Деймон, раніше не
схильний до повноти, почав стрімко набирати вагу.
У нього виникло ожиріння, значно збільшилися
окружність талії та індекс маси тіла (ІМТ), знизилась фізична активність. Режисер розкрив усі таємниці харчової індустрії і дав кілька корисних порад
про те, чого варто уникати в гонитві за здоровим
способом життя [40].

Доказова база і дослідження
Кінець ХХ — початок ХХІ століття ознаменувалися цілою низкою великомасштабних
епідеміологічних
(FRAMINGHAM
STUDY,
Північно-Карельський, Ліонський проєкти) і
профілактичних (DASH, TROPHY, INTERSALT,
INTERMAP, регістр NHANES — National Health
and Nutrition Examination Survey) досліджень
щодо ролі солі та цукру, інших факторів ризику,
що модифікуються, за умов ГХ [41–45]. Так, Північно-Карельський проєкт (1970–2006 рр.) [46]
включав відмову від куріння, глобальну зміну
раціону харчування, зниження споживання солі,
цукру, вершкового масла, збільшення споживання рослинних олій, молочної продукції з низьким
умістом жиру, овочів і фруктів, зміни рецептури
традиційних страв, навчання населення здорових
технологій приготування їжі. За останнє десятиліття проведено низку епідеміологічних досліджень щодо ролі здорового харчування і окремих
нутрієнтів у первинній профілактиці ГХ, АО,
ЦД 2-го типу, при компонентах метаболічного
синдрому (OMNI HEART, MEDITERRANEAN
DIET, EPIC, SUN, PREDIMED, TOMHS, DASH,
TRIUMPH, PREMIER) [47–50]. У дослідженні
PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) [51]
було опитано 135 335 осіб у 18 країнах, які повинні були самостійно повідомити про те, що вони
їли на початку дослідження. Досліджувані були
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розподілені на п’ять квінтилів залежно від кількості вуглеводів, жирів і білка. Автори дійшли
висновку, що споживання багатовуглеводної їжі
було пов’язано з більш високим ризиком загальної смертності, у той час як загальні жири і окремі типи жирів були асоційовані з більш низькою
загальною смертністю. У гілці цього дослідження
PURE SODIUM [52] була встановлена залежність
між екскрецією натрію із сечею, серцево-судинними подіями та смертністю. За даними досліджень DASH [53, 54], перехід на низькосольову дієту знижує АТ у гіпер- та нормотензивних
осіб на 2–3 мм рт.ст., а загальне зниження АТ
може становити до 10 мм рт.ст. протягом кількох
років.
За даними дослідження STEPS (2020) [55, 56],
споживання солі в Україні становить понад 12 г
на добу. Згідно з результатами цього дослідження
щодо поширеності факторів ризику НІЗ в Україні,
26,9 % українців уживають перероблені продукти
з високим умістом солі, при цьому чоловіки споживають такі продукти частіше (32,5 %) за жінок
(21,1 %). За даними цього ж дослідження, кількість
хворих з АТ < 140/90 мм рт.ст. в Україні становить
лише 14 %.

Кухонна сіль: тривожна статистика
Кухонна сіль, що є хлоридом натрію (NaCl),
використовується як у промислових масштабах,
так і в повсякденному житті при приготуванні їжі,
а також як консервант. На жаль, щорічно у світі
1 500 000 людей вмирають внаслідок станів, які
зумовлені надмірним вживанням солі. Потенційна користь від зниження споживання солі для
кардіоваскулярного здоров’я досить висока і аналогічна таким превентивним заходам, як відмова
від куріння, алкоголю, нормалізація маси тіла і
рівня загального холестерину [57–61]. У міжнародному дослідженні I NTERSALT (International
Study of Sodium, Potassium, and Blood Pressure), до
якого було залучено 10 079 чоловіків і жінок з 32
країн, було встановлено, що зменшення вживання
NаС1 на 100 ммоль на добу протягом життя сприяло б зменшенню приросту САТ на 9 мм рт.ст., що
зумовило б зниження смертності від ІХС на 16 %,
мозкового інсульту — на 23 %, загальної смертності — на 13 %. Аналогічні результати (2–8 мм
рт.ст. щодо САТ) були отримані в різних варіантах дослідження DASH (Dietary Approaches to Stop
Hypertension) [50, 53, 54]. Існує зворотний зв’язок
між вживанням К+ і рівнем АТ. Проте рівень
останнього набагато краще корелює зі співвідношенням Nа+/К+, ніж з рівнем кожного іона окремо. У вищезгаданому дослідженні INTERSALT
встановлено, що при зміні співвідношення Nа+/К+
у добовій сечі від 3 : 1 до 1 : 1 САТ паралельно знижується на 3–4 мм рт.ст.
Дослідниками в США були розраховані наслідки від зниження споживання солі до 3 г/добу: зни-
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ження кількості нових випадків ІХС становитиме
120 000 випадків на рік, нових випадків інсультів —
66 000, інфарктів міокарда — 99 000 випадків на рік,
загальна кількість смертей зменшиться на 92 000
випадків на рік; економія коштів становитиме до
25 млрд доларів на рік. В Україні аналогічні заходи
можуть дати: невиникнення 16 000 нових випадків
ІХС; 8800 нових випадків інсульту; 13 200 випадків
ІМ; економію понад 3,5 млрд доларів [57–59].
Фізіологічна роль натрію. Основний фактор обміну води, визначає осмолярність позаклітинної
рідини, підвищує нервово-м’язову провідність, бере
участь у регуляції внутрішньоклітинних метаболічних процесів, у підтримці трансмембранного потенціалу, у регуляції кислотно-лужного стану (КЛС),
тонусу судин, є складовою мінеральної основи кісток. У нормі концентрація Na+ — 136–145 ммоль/л,
мінімальна добова потреба становить 1–1,5 г. Na+
надходить в організм з їжею, з продуктами, що багаті на сіль (хліб, технологічно оброблені, солоні та
в’ялені м’ясні та рибні продукти, консерви; бульйонні кубики, овочеві консерви та овочі із надмірним додаванням солі; готові соуси та солоні приправи), виводиться з сечею і калом. У медицині NaCl є
основним компонентом фізіологічного розчину,
що використовується для ін’єкцій, при порушеннях
електролітного балансу, приготуванні гіпертонічних розчинів. Нестача Na+ (гіпонатріємія) викликає
судоми, невралгію, втрату ваги, блювання, порушення травлення, кому, іноді смерть, інші серйозні
ускладнення [62].
Фізіологічна роль хлору (Cl–). Головний аніон
позаклітинної рідини. Нормальний уміст у плазмі
крові — 95–108 ммоль/л. Надходить в організм з
їжею, з продуктами, що багаті на сіль. Метаболізм
і фізіологічна функція визначаються обміном Na+
і гідрокарбонатних іонів (НСО3–), Cl– відіграє роль
у підтримці осмолярності плазми і регуляції КЛС
крові. Рівень елемента регулюється нирковими та
позанирковими механізмами, реабсорбція відбувається в ниркових канальцях, тісно пов’язана з реабсорбцією Na+ і залежить від продукції альдостерону.
Екскреція Cl– залежить від його надходження в організм, елемент пасивно і активно реабсорбується в
кишечнику [63].
Британська асоціація захворювань серця [22]
вважає мінімально необхідною дозою кухонної солі
для дорослих 500 мг/добу, а максимальною, що не
призводить до ГХ, — 1500 мг. Дослідження, присвячене профілактиці АГ, однозначно показало, що
гарантією від розвитку цього захворювання є щоденне споживання Na+ не більше ніж 52 ммоль/добу
(близько 2,5 г). Споживання понад 100–120 ммоль/
добу (приблизно 5,5 г) значно підвищує ризик есенціальної АГ. За нормами ВООЗ, для зниження ризику інсультів та запобігання захворюванням серця,
пов’язаним з підвищеним АТ, рекомендується вживати з їжею не більш як 2 г Na+ на день (5 г солі). Слід
пам’ятати, що 1 г NaCl — це 17,1 мЕкв або 17,1 ммоль
Том 14, N¹ 4, 2021

Na і Сl; в 1 грамі NaCl міститься по 17,1 ммоль Na+
і Cl–; 58 мг NaCl містять по 1 ммоль Na+ і Cl–; в 1 літрі 5,8% розчину NaCl міститься по 1000 ммоль Na+
і Cl–; в 1 грамі NaCl міститься 400 мг Na+ і 600 мг Cl–.
Аналогічні рекомендації АНА стосуються і доданого
цукру [25].
Скільки солі в продуктах. Хліб житній з борошна грубого помелу містить 430 мг солі (18 %
рекомендованої добової дози), хліб пшеничний
з борошна грубого помелу — 250 мг (11 % рекомендованої добової дози), бублик містить 560 мг
солі (24 % рекомендованої добової дози солі), пів
склянки консервованих спагеті з соусом містить
440 мг солі (19 % рекомендованої добової дози
солі), у 227 мл консервованого овочевого соку
міститься 410 мг солі (18 % рекомендованої добової дози), 1 скибочка сиру містить 240 мг солі
(10 % рекомендованої добової дози), 1 склянка
кукурудзяних пластівців містить 270 мг солі (12 %
рекомендованої добової дози). Продукти, багаті
на натрій (орієнтовний вміст на 100 г продукту):
морська капуста (520 мг), мідія (280 мг), камбала
(200 мг), лобстер (280 мг), креветки (150 мг), сардини (140 мг), яйце (134 мг), рак річний (120 мг).
Приклад добового раціону з певною кількістю солі
(на 100 г продукту): сніданок: яєчня (162 мг),
йогурт (133 мг), пиріжок з яблуком (250 мг),
хліб (150 мг); обід: салат зі свіжої капусти (500 мг),
щі (1000 мг), хліб (150 мг), сосиски (336 мг),
картопля відварна (21 мг), грейпфрут (0 мг); вечеря: рис (4 мг), тріска смажена (144 мг), банан (4 мг),
у цілому 2848 мг Na+ на добу.
Мікробіота та кухонна сіль. Вчені з наукових інститутів Берліна у співпраці з колегами з Массачусетського технологічного інституту і Національного інституту
здоров’я США довели, що дієта з підвищеним умістом
солі викликає АГ, у тому числі шляхом змін у складі
кишкової мікробіоти (КМ). Зниження кількості лактобацил у кишковому середовищі призводить до зміни
складу метаболітів кишечника, що, мабуть, і є причиною підвищення АТ, збільшення ризику розвитку
серцево-судинних захворювань (ССЗ), підсумовують
автори статті, опублікованої в Nature. Так звана західна дієта, якої дотримуються жителі розвинених країн,
включає велику кількість технологічно оброблених
продуктів і відрізняється високим умістом кухонної
солі. Високосольова дієта також призводить до змін
складу імунних клітин і появи прозапальних T-клітин,
зокрема Т-хелперів, які продукують інтерлейкін-17.
Поява Th17-клітин також асоційована з розвитком
ССЗ та автоімунних захворювань [64]. Складові КМ
також впливають на рівні АТ через гуморальні, генетичні, середовищні, ендокринні ланки, імунні механізми, вісь нирки — кишечник, аліментарно залежні
та мікрогеномні фактори шляхом порушення адаптивних механізмів організму. Високе споживання солі
пов’язане з підвищеним ризиком смерті; а надлишок
солі в калі асоціюється з АГ та ожирінням в умовах
змін різноманітності КМ [65–69].
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Методи визначення і засоби гальмування зловживання NaCl. Визначення сільзалежних варіантів перебігу ГХ, типування сільчутливих генів, визначення порогу смакової чутливості до кухонної солі за
модифікованим методом R.J. Henkin, проведення
комбінованої густометрії з визначенням чутливості рецепторів язика до солі, глюкози, соляної кислоти, використання сільниць-дозівників, замінників солі (санасол, солена), оцінка зловживання
кухонною сіллю за допомогою харчових муляжів.
Слід пам’ятати, що на кінчику язика розташовані рецептори, чутливі до солодкого, на бічних поверхнях — до кислого та солоного, на корені язика — до гіркого смаку [11, 12]. У нагоді лікарям та
пацієнтам може стати калькулятор кухонної солі:
https://solena.ua/uk/kalkulyator-soli/. Зменшення споживання солі в щоденному раціоні до 4–6 г супроводжується значним зниженням АТ, причому ця
закономірність найчіткіше простежується у хворих на АГ та осіб старшого віку. Основну частину
солі ми споживаємо з готовими магазинними продуктами і в складі страв. Слід відмовитися від додаткового підсолювання їжі за столом, зменшити
вживання солених та консервованих продуктів,
сирів, ковбасних виробів, печива, білого хліба.
Приблизно через один місяць такої дієти у натрійчутливих хворих відмічається зниження АТ на 5–
10 мм рт.ст.; крім того, нерідко вдається зменшити
й дозу гіпотензивних препаратів. У цьому плані перевагу слід віддавати рослинним стравам, молочним продуктам із зниженим вмістом жиру, вживати збагачені К+ (2000 мг на добу), Mg2+ (600–800 мг
на добу) раціони [70]. Аналогічні таблиці існують і
щодо вмісту цукру в провідних групах продуктів харчування: https://ukrhealth.net/skilki-cukru-v-produktax-xarchuvannya/.
Важливе місце відводиться рекомендаціям ВООЗ
щодо надлишку солі 2010–2015 рр. та популяційним стратегіям щодо зниження її вживання [71–74].
Крім низки рекомендацій ВООЗ щодо призупинення зловживання кухонною сіллю, у 2017 році розроблені та впроваджуються спільні рекомендації
Української асоціації кардіологів і дієтологів щодо
дієти зі зниженим умістом солі, надаються поради щодо зниження її споживання [27]. Відсутність
сільнички на столі і мінімальне додавання солі при
приготуванні їжі — ще не низькосольова дієта, це
максимальне обмеження технологічно оброблених
продуктів з високим умістом солі.
Продукти, вживання яких необхідно обмежити.
Технологічно оброблені і копчені м’ясні і рибні
продукти, рибні та м’ясні консерви, готові сніданки, снеки, більшість видів сиру, готові соуси, солоні
приправи.
Альтернатива з меншим умістом солі. Натуральне
м’ясо і риба, з мінімальним додаванням виключно
йодованої солі, малосольні страви з м’яса і риби,
сир з низьким умістом солі, соуси власного приготування, спеції, зелень.
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Обмеження солі може посилити проблему дефіциту йоду (І–). Тому при приготуванні їжі слід
використовувати помірні кількості виключно йодованої солі, вибирати технологічно оброблені
продукти з умістом йодованої солі. При необхідності жорсткого обмеження вживання солі (вагітність, АГ, похилий вік) рекомендувати додатковий
прийом препаратів йоду та/або вживати натуральні
харчові продукти з високим вмістом І–: морепродукти, картопля, відварна в шкірці, банани, полуниця, журавлина, чорнослив, зелений горошок,
фортифіковані продукти. При споживанні 5 г солі
з вмістом 30 мкг/г І– забезпечується адекватне надходження цього мікроелемента у дорослих і дітей
в кількості 150 мкг на день. Обов’язковою умовою
є йодування всієї харчової солі, тому що близько
70 % її споживання припадає на технологічно оброблені продукти. Причини недостатнього надходження І– за рахунок солі: недостатня кількість І–
в солі (менше ніж 30 мкг/г), необхідність обмеження солі менше ніж 5 г/день, велика фізіологічна потреба в І– [74].

Прості вуглеводи та цукор
Цукор (лат. Saccharum) — солодкий на смак
харчовий продукт, загальна назва групи вуглеводів, які використовуються в повсякденному вживанні і приготуванні їжі. У повсякденному житті
термін «цукор» переважно застосовують до сахарози (C12H22O11), яка виробляється промисловим
способом з цукрового буряка (31 % світового виробництва), цукрової тростини (69 % світового виробництва) або, значно рідше, з цукрового
клена, соку пальми чи сорго. У цукровому буряку
вміст сахарози становить від 16 до 20 %, а в цукровій тростині — 14–26 %. Ця група складається з
моносахаридів і дисахаридів і включає: моносахариди (прості цукри): глюкоза (виноградний цукор,
декстроза); фруктоза (фруктовий цукор); галактоза; дисахариди (що складаються із залишків двох
моносахаридів): сахароза (цукроза, звичайний цукор) = фруктоза + глюкоза; мальтоза (солодовий
цукор) = глюкоза + глюкоза; лактоза (молочний
цукор) = глюкоза + галактоза; олігосахариди, молекули яких містять 3–6 залишків моносахаридів (тріози, тетрози, пентози, гексози). Останні
можна знайти у топінамбурі, цибулі і часнику.
До складних вуглеводів відносять полісахариди:
крохмаль, глікоген, спирти: маніт, ксиліт, сорбіт.
Прості вуглеводи — це основна «їжа» тканин організму, їх потреба для мозку становить 100 г/добу,
для м’язів — 35 г/добу, еритроцитів — 30 г/добу
[75, 76]. Певна інформація щодо цукру, його властивостей та необхідності обмеження наведена на
початку огляду [25, 31, 35, 41].
Фізіологія обміну глюкози. Прості вуглеводи після всмоктування викликають надмірний викид інсуліну, 30 % з них перетворюються на вільні жирні
кислоти після дії ацетил-коензиму А. Мішенями
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інсуліну є клітини печінки, м’язів, жирової тканини. Для рівноваги процесів перетворення глюкози
активуються і контрінсулярні гормони — адреналін, норадреналін, глюкагон, кортизол, які мають
пряме відношення до виникнення АГ [75–77]. Моносахариди швидко всмоктуються в кров, дисахариди — більш повільно і потребують розщеплення
ферментами шлунково-кишкового тракту. Перетворення вуглеводів у тонкій кишці включає такі
етапи: дисахариди мальтоза, ізомальтоза, лактоза,
сахароза перетворюються на глюкозу, фруктозу,
галактозу, манозу, пентозу, потім всмоктуються
і надходять до печінки, де знаходяться у вигляді депо — глікогену (10 % вуглеводів). 10–15 % їх
метаболізується в м’язах та жировій тканині. Перетворення глюкози відбувається з утворенням СО2
і води, за допомогою нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату (НАДФН2), рибози та дезоксирибози з
утворенням енергії. Глюкоза в клітині перетворюється шляхом аеробного гліколізу (цикл Кребса: 1
молекула глюкози дає 38 молекул АТФ), пентозофосфатним шляхом (1/3 глюкози залишається в
печінці, еритроцитах, жировій тканині, наднирниках). У часи нічного голодування відбувається розпад глікогену — 75 % шляхом глікогенолізу, 25 %
шляхом глюконеогенезу (утворення глюкози з органічних молекул, що не є вуглеводами — лактату,
аланіну, гліцерину).
Глюкоза підсилює активність серотонінергічної системи, формує почуття ситості та емоційного
комфорту. Цукор має низку негативних ефектів:
сприяє зниженню імунітету, може викликати порушення мінерального обміну, значне підвищення
рівня тригліцеридів, зниження рівня ліпопротеїдів
високої щільності, збільшення рівня глюкози та
інсуліну, може викликати гіпоглікемію, сприяти
зниженню опірності бактеріальним інфекціям, викликати пошкодження нирок, сітківки ока [78–
80]. Цей нутрієнт веде до дефіциту мікроелементів
хрому, міді, сприяє виникненню раку молочної
залози, яєчників, кишечника, передміхурової залози, прямої кишки, порушує всмоктування кальцію (Са2+) і магнію (Mg2+), збільшує концентрацію
нейромедіатора серотоніну, у дітей може підвищувати рівень адреналіну, у пацієнтів з порушеннями
травного тракту призводить до порушення всмоктування поживних речовин, прискорює настання
вікових змін, сприяє розвитку алкоголізму, викликає карієс, сприяє ожирінню, збільшує ризик
розвитку виразкового коліту, сприяє підвищенню
АТ за рахунок надмірного викиду норадреналіну,
збільшення осмосу клітин, затримки рідини та інсулінорезистентності [81–89].
Мікробіота та прості вуглеводи. Цукор, як і
сіль, винищує важливі мікробні асоціації у кишечнику, блокує ключовий білок у мікробіоті, при
цьому існує дозозалежний вплив простих вуглеводів на мікробіом та спостерігаєтся негативний
вплив цукорозамінників на мікробіоту організму,
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але модулюючий вплив метформіну на мікробні
асоціації кишечника зараз дискутується. Відомий негативний вплив простих цукрів на оральну
мікробіоту, формування карієсу та пародонтозу,
цукрового діабету, у тому числі на експериментальних моделях [77, 90]. В Україні споживання
цукру з 1925 року збільшилося у 25 разів: у 2018
році українці витратили 22 млрд грн на солодощі.
Це показало і дослідження ВЕСНА («Вивчення
харчових звичок, споживання напоїв, факторів
ризику та стану здоров’я населення України»)
[91], яке було проведено у 2015 році із метою відстежити та вивчити зв’язок між харчовими звичками, факторами ризику і станом здоров’я населення. Результати впливу споживання цукру на
ризик серцево-судинних захворювань наводяться
у [45]. Дослідники вивчили результати трьох національних досліджень з харчування і здоров’я
(NHANES), зіставивши їх з подальшим аналізом
смертності від ССЗ. Середнє споживання цукру
дорослими американцями старше 20 років становило в ці періоди: 15,7; 16,8 і 14,9 % від добової калорійності відповідно.
Скільки цукру в продуктах. У плитці молочного
шоколаду (100 г) — 7 чайних ложок цукру; у батончику Snickers (52,7 г) — 6,75 чайної ложки цукру;
Milky Way (58 г) — 8,75 чайної ложки; шоколадка
Milka — (40,8 г) — 5,5 чайної ложки; Twix (50,7 г) —
по 3 чайних ложки в кожній паличці; Coca-Cola
(0,33 л) — 8,25 чайної ложки цукру; Pepsi (0,33 л) —
8,75 чайної ложки; Red Bull (0,25 л) — 6,9 чайної
ложки; Sprite (0,33 л) — 8,25 чайної ложки, пакетик
M&M’s (47,9 г) — 7,5 чайної ложки цукру. Велика
кількість цукру міститься і у 100 г таких фруктів:
манго — 3,2 чайної ложки цукру; банани — 3 чайні ложки цукру; яблука — 2,6 чайної ложки цукру;
ананаси — 2,5 чайної ложки цукру; виноград — 4
чайні ложки цукру; лимони — 0,6 чайної ложки цукру; ківі — 2,3 чайної ложки цукру; абрикоси — 2,3
чайної ложки цукру; полуниця — 1,3 чайної ложки
цукру; малина — 1 чайна ложка цукру; чорниця —
1,7 чайної ложки цукру; журавлина — 1 чайна ложка
цукру; навіть 100 грамів помідорів містять 0,7 чайної ложки цукру. Тому небажано вживати продукти
харчування, що містять великі дози кухонної сілі та
цукру, а також трансжири: продукцію fast food, кондитерські вироби — торти, тістечка, печиво, крекери тощо, для виготовлення яких використовувався
кулінарний жир; снеки, чіпси, попкорн, підсолоджені напої [81–89].
Існує ціла низка рекомендацій АНА та ВООЗ
щодо вживання цукру 2010–2015 рр. [25, 92, 93]. Рекомендації ESC/ESH 2018, ACC/AHA 2019, AACE/
ACE 2016, American Diabetes Association 2020 щодо
модифікації способу життя у хворих на АГ з АО
та/або ЦД 2-го типу передбачають раціональний
план харчування, можуть бути рекомендовані такі
дієти: середземноморська, DASH з низьким умістом солі, з низьким умістом вуглеводів, з низьким
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умістом жирів, волюметрична та ін. [94–97]. Дані літератури про глікемічні індекси і глікемічне навантаження в осіб з АГ, АО та ЦД суперечливі, хоча в
деяких дослідженнях з низьким глікемічним навантаженням від уживаних вуглеводів продемонстровано зниження HbA1с від –0,2 до –0,5 % та рівня АТ
на 2–4 мм рт.ст. Людям з АГ та ЦД 2-го типу показаний прийом складних вуглеводів з цільного зерна,
овочів, фруктів, бобових і молочних продуктів, з
акцентом на продукти харчування, багаті клітковиною і з низьким глікемічним навантаженням (рівень
доказовості В). Змінений метод вимірювання «чашкою» для надання допомоги у вимірюванні порцій може бути ефективною альтернативою для підрахунку вуглеводів для деяких хворих при прогресуванні гіперглікемії. Людям з АГ і діабетом і тим,
хто піддається ризику його розвитку, слід уникати
вживання підсолоджених напоїв для контролю ваги
і зниження ризику розвитку ССЗ і жирової інфільтрації печінки (рівень доказовості В), також вони
повинні зменшити споживання продуктів із зайвими калоріями, додаванням солі і цукру, якщо вони
витісняють більш здорові, більш поживні продукти
харчування (рівень доказовості В) [97, 98–101]. Пацієнтам слід значно обмежити: кондитерські вироби, пироги, пудинги, випічку, солодкі десерти,
цукерки, цукор, морозиво, солодкі напої, банани,
хурму, яблука, виноград, родзинки, інжир, фініки,
солодку кукурудзу, рис, продукти із солодом; помірно обмежити: каші із цільних круп, житній хліб, коренеплоди, фрукти та фруктові соки вживати тільки
один раз на день; не обмежувати: усі види капусти,
кабачки, баклажани, цукіні, помідори, перець, огірки, зелень, гриби, спаржу, кукурудзяну крупу грубого помелу, квасолю, горох.
За рекомендаціями ВООЗ, на частку вільного
цукру не повинно припадати більше 10 % добової
калорійності. Американська асоціація серця наполягає на ще більш строгих обмеженнях — менше
100 калорій для жінок (або менше 5 % добової калорійності) і менше 150 калорій для чоловіків (менше
7,5 % від загального добового споживання калорій)
[102–105]. Реальне вживання доданого цукру серед
дорослих американців суттєво перевищує рекомендовані цифри. Тільки 18,6 % споживають менше ніж
10 % калорій за рахунок доданого цукру, 71,4 % —
більше ніж 10 % і 10 % опитуваних більше ніж 25 %
калорій отримують за рахунок простих вуглеводів.
Цікавим також є розподіл надходження цих солодких відсотків. Найбільше припадає на солодкі
газовані напої — 37,1 %, злакові десерти надають
13,7 %, фруктові напої — 8,9 %, молочні десерти поставляють 6,1 % і цукерки — 5,8 % солодких калорій.
За даними Державної служби статистики, середній
українець споживає 100 г цукру на день, тобто 400
калорій, або 20 % від рекомендованих 2000 калорій. У США використання трансжирів обмежено
законодавчо і буде заборонено найближчим часом,
а в Україні вони часто йдуть у комплекті з цукром.
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Усе це дозволяє віднести вживання доданого цукру,
особливо з підсолоджених напоїв у підлітків, до самостійного і надзвичайно важливого фактору ризику ССЗ, ГХ, АО та ЦД 2-го типу [106–112].
ВООЗ рекомендує знизити рівні споживання
вільних цукрів як дорослим, так і підліткам до менше ніж 10 % від загальної калорійності споживаних
продуктів (сильна рекомендація). ВООЗ рекомендує
підтримувати знижені рівні споживання вільних
цукрів протягом усього життя (сильна рекомендація). ВООЗ пропонує подальше зниження рівнів споживання вільних цукрів до менше ніж 5 %
від загальної калорійності споживаних продуктів
(умовна рекомендація). Для більшості людей з помірною фізичною активністю рівень споживання
вільного цукру не повинен перевищувати 50 г на
день. Оптимальною кількістю вільного цукру можна вважати менше ніж 25 г на день, бажано на робочому місці не вживати вільний цукор. Нагадуємо,
що 25 г цукру містять: один молочний шоколадний батончик, три цукерки по 10 г, один пакетик
М&M’s, 200 мл кока-коли, 500 мл апельсинового
соку, 300 мл фруктового смузі, одна чашка гарячого шоколаду [110–112].
Уряди більшості розвинених країн щорічно виділяють кошти на популяризацію здорового способу
життя і, зокрема, здорового харчування. У стратегії
зниження споживання кухонної солі великої популярності набули засоби інфографіки, розроблені з
урахуванням національних особливостей піраміди
харчування; на зображеннях візуально вказується
рекомендована кількість різних видів продукції, у
тому числі солі та цукру. Лікарі-дієтологи здійснюють спостереження і лікування таких груп пацієнтів: з АГ, цукровим діабетом 2-го типу, надмірною
масою тіла та ожирінням I–III ступеня; з іншими
аліментарно-залежними захворюваннями. Європейські та американські експертні групи рекомендують такі зміни в харчуванні з метою профілактики і лікування АГ: регулярну фізичну активність,
помірне вживання алкоголю; зниження надмірної
ваги; значне обмеження споживання технологічно
оброблених продуктів; збільшення вживання овочів, фруктів, бобових, горіхів і знежирених молочних продуктів; регулярне вживання омега-3 кислот;
збільшення частки споживання рослинних і молочних білків [22, 34, 57, 58, 99–105].
За рекомендаціями ВООЗ, з профілактичною і
лікувальною метою необхідно обмежити вживання
вільного цукру, знизити споживання солі і призупинити зростання поширеності АГ, діабету і ожиріння у дорослих і підлітків, зайвої ваги у дітей і
осіб похилого віку. При цьому, на жаль, жителі всіх
53 країн Європейського регіону споживають більше граничної кількості солі, а у 24 європейських
країнах 25 % школярів 15-річного віку щодня вживають солодку газовану воду. Найважливішим завданням цієї стратегії також є суворий контроль
над цими харчовими продуктами, вживаними на
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робочому місці, а також школярами і особами пенсійного віку, з урахуванням частки солі та цукру на
етикетках [112–115]. У той же час існують певні категорії, наприклад спортсмени, у яких треба контролювати вживання кухонної солі та цукру у зв’язку
з їх високими тратами при тренуваннях [116–118].
Якщо підтримувати нормальну вагу (індекс маси
тіла 18,5–24,9 кг/м2), можливе зниження АТ на 5–
20 мм рт.ст. на кожні 10 кг її зниження; харчування
відповідно до системи DASH, що є багатим на овочі та фрукти, нежирні молочні продукти із зменшеним умістом як насиченого, так і загального
жиру, — можливе зниження АТ на 8–14 мм рт.ст.;
зменшення споживання Na+ з їжею: якщо споживати не більше ніж 100 ммоль Na+ (2–4 г Na+ або
6 г NaCl), можливе зниження АТ на 2–8 мм рт.ст.;
збільшення фізичної активності: регулярна аеробна фізична активність (швидка ходьба принаймні
30–45 хвилин на день більшу частину тижня) може
знизити АТ на 4–9 мм рт.ст. [118, 119].
Для європейців основні ідеї щодо правильного
харчування, вживання солі та цукру розроблені і
викладені у 2016 р. у European Guidelines On Cardiovascular Disease Prevention In Clinical Practice,
Dietary Guidelines About Sugar, Salt, Food Based Dietary Guidelines in Europe, у збірнику міжнародних
стандартів з харчових продуктів Codex Alimentarius,
рекомендаціях Міжнародного комітету дієтичних
асоціацій, Асоціації дієтологів України. Вийшли
рекомендації АDA (Standards Of Medical Care In
Diabetes — 2020) щодо контролю вживання вуглеводів за умов АГ, АО та ЦД 2-го типу [94–97].
Основний акцент у них робиться на зменшенні
вживання Na+, збільшенні вживання овочів, фруктів і цільних зерен, а також рекомендовані нежирні молочні продукти, птиця, риба, бобові, корисні
рослинні олії та їх суміші, горіхи; обмежується вживання солодощів, підсолоджених напоїв і червоного м’яса. Особам з АГ, АО та ЦД 2-го типу слід обмежити споживання солі до 2300 мг/добу. В осіб з
АГ і ЦД зниження споживання Na+ до 1500 мг/добу
в певних обставинах може сприяти подальшому
зниженню АТ (рівень доказовості В), використання
нехарчових підсолоджувачів дає можливість знизити загальну калорійність і споживання вуглеводів.
Нехарчові підсолоджувачі, як правило, безпечні
для використання в рамках допустимої добової
дози (рівень доказовості В).

Харчування та гіпертонічна хвороба
з позицій обмеження солі і цукру
У ХХ столітті отримані дані про гіпертензивну
дію Na+, встановлені гіпотензивні властивості харчових продуктів, які містять K+ і Mg2+. Незалежно від статури слід прагнути до обмеження споживання кухонної солі до 5–6 г на добу (2400 мг
Na+), включати в раціон продукти, багаті К+, —
абрикоси, соки, горіхи, уникати легкозасвоюваних вуглеводів, збільшувати вживання продуктів,
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багатих рослинною клітковиною (несолодкі сорти
фруктів, ягід, овочів). Особи з непереборною тягою до досолювання їжі повинні користуватися
замінниками солі або сільничками-дозаторами.
Дієта гіпертоніків повинна бути збагачена іонами
К+, Са2+, Mg2+, І–. Іонами К+ багаті овочі, фрукти,
ягоди, какао, баранина, іонами Mg2+ — квасоля,
горох, соя, зелений горошок, родзинки, інжир,
шипшина, кукурудза, курага, І– міститься в продуктах моря. З профілактичною метою збільшуємо квоту К+ за рахунок певних продуктів (у 100 г):
курага — 1700 мг; квасоля — 1100 мг; родзинки,
чорнослив — 860 мг; волоські горіхи — 690 мг; насіння соняшника — 645 мг; картопля — 570 мг;
молочний шоколад — 540 мг; морепродукти —
530 мг; риба — 430 мг; банани — 400 мг, м’ясні
продукти — від 150 до 360 мг. Збільшуємо і вживання Mg2+ до 700–1200 мг [98–105].
Низькосольова дієта DASH [50, 53, 54, 116]
(Dietary Approaches to Stop Hypertension) запропонована National Heart, Lung, and Blood Institute.
Це оптимальна дієта для хворих на ГХ з АО, ЦД
2-го типу, патологією нирок, тобто для пацієнтів з
високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком. Це перша дієта рейтингу 25 кращих дієт, рекомендованих для використання населенню США
в 2012–2017 рр. DASH зайняла такі місця: 1-ше
місце в рейтингу кращих дієт взагалі, 1-ше місце
в рейтингу найбільш здорових дієт, 1-ше місце в
рейтингу кращих для профілактики діабету, 3-те
місце в рейтингу кращих для серця, 6-те місце в
рейтингу найпростіших дієт, 9-те місце в рейтингу кращих для схуднення. Дієта DASH характеризується переважанням в раціоні фруктів, овочів,
знежиреного або з низьким вмістом жиру молока
і молочних продуктів, продуктів з цільного зерна,
риби, м’яса, птиці, бобових, насіння і горіхів. Обмежують вміст солі і Na+ (1500–2300 мг на день);
вуглеводів (45–50 % від загального числа калорій), солодощів, цукру (до 5 порцій на тиждень) та
цукровмісних напоїв; жирів (не більш ніж 27 % від
загального числа калорій), їх насичених фракцій
(6–7 %), червоного м’яса (500–600 г/тиждень).
Обов’язково слід знизити споживання насичених
жирів, трансжирів і холестерину (до 150 мг/добу)
і збільшити споживання поживних речовин, які
впливають на зниження АТ, а саме К+ (4700 мг),
Mg2+ (500 мг), Са2+ (1240 мг), білка (18%) і клітковини (31–35 г). Необхідно щодня вживати задану
кількість порцій з різних харчових груп: 7–8 порцій зернових, 4–5 порцій овочів і фруктів, 2–3
порції рослинної олії, знизити споживання молочних продуктів до 2–3 порцій, а м’яса — до 1–2
порцій щодо добового калоражу у 2000 ккал. Кількість порцій окремих груп продуктів залежить від
добової кількості калорій (1600–2400), що необхідна пацієнту кожен день. Ефективними у хворих
на АГ слід також вважати середземноморську дієту
(Mediterranean diet) та її синтез з дієтою DASH —

www.mif-ua.com, http://hypertension.zaslavsky.com.ua

33

ОГЛЯД / REVIEW
дієту MIND (Mediterranean-DASH Intervention for
Neurodegenerative Delay), особливо при когнітивному дефіциті [47, 120].
З урахуванням статури пацієнтів при гіпотрофії
(ІМТ < 18 кг/м2) потрібна висококалорійна і високобілкова дієта, потреба в енергії на добу становить 35–40 ккал/кг; кількість вуглеводів на добу —
6,5 г/кг, у тому числі простих — 1,0 г/кг; енергетична цінність їжі — 2400–2700 ккал. За умов нормотрофії (ІМТ 18,1–24,9 кг/м2) потреба в енергії на
добу — 30–35 ккал/кг, кількість вуглеводів на добу —
5,5 г/кг, у тому числі простих — 0,8 г/кг; енергетична цінність їжі — 2200–2400 ккал. При гіпертрофії
(ІМТ > 25 кг/м2) необхідна низькокалорійна дієта,
потреба в енергії на добу становить 25–30 ккал/кг,
кількість вуглеводів на добу — 3,0 г/кг, у тому числі простих — 0,5 г/кг; енергетична цінність їжі —
1900–2000 ккал.
Таким чином, превентивне харчування при АГ
має на меті значне обмеження вживання кухонної
солі і доданого цукру. При цьому споживання солі
повинно становити менше ніж 5 г на день. Пацієнти з артеріальною гіпертензією та асоційованими
захворюваннями можуть потребувати ще більшого
обмеження солі, що може посилити проблему дефіциту йоду. Істотним це може бути при підвищенні
фізіологічної потреби в йоді у населення ендемічних регіонів, вагітних і жінок, які годують. Використання йодованої солі, продуктів, багатих на йод,
дозволяє запобігти цьому недоліку при зниженні
споживання солі. Оптимальною дієтою для пацієнтів є низькосольовий варіант дієти DASH.
Надмірне споживання цукру є ознакою нездорового харчування, підвищує ризик не тільки АГ, а й
ЦД 2-го типу, ожиріння, інших ССЗ. Хворим необхідно вживати на добу не більше ніж 10 % добової
калорійності за рахунок вільних цукрів. Зниження їх
частки до 5 % може мати ще більше користі. При цих
«хворобах цивілізації» також слід обмежити квоту
вуглеводів, що легко засвоюються, з дієти виключаються трансжири, незбалансований холестерин,
зменшується частка гіперфагічних страв, збільшується кількість клітковини, раціон збагачується мікро- та мікроелементами, які мають гіпотензивні та
цукорзнижуючі властивості.
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Table salt and added free sugar as nutrient “targets” in preventive dietetics in essential hypertension
and associated diseases (literature review)
Abstract. A review of foreign and native sources of literature
risk factors for chronic non-communicable diseases emergence
from scientometric databases provides data on the harmful and
beneficial properties of such well-known nutrients as table salt
and sugar in essential hypertension and associated diseases, primarily in abdominal obesity and diabetes mellitus. The historical
aspects of obtaining these nutrients, their participation in the
pathogenesis of hypertension, the physiology of sodium and glucose metabolism are considered; the evidence base for prospective
epidemiological studies is provided; the negative impact of these
products on the intestinal microbiota, alarming statistics of salt
and added free sugar abuse in population of different countries,
social, economic and medical aspects of excess salt and sugar as
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and progression of arterial hypertension are noted. The methods
for assessing their amount in food, approaches to inhibiting salt
and sugar-rich food abuse are given; the attention on the materials of the WHO, European, American, and Ukrainian guidelines
on the safe amount of both nutrients is focused. The paper gives
advice on rational nutrition of patients and options for modern
diets, first of all, a low-salt DASH diet (Dietary Approaches to
Stop Hypertension) from the standpoint of salt and sugar limiting.
Keywords: salt; sugar; essential hypertension; associated
diseases; intestinal microbiota; guidelines; rational nutrition;
modern diets; review
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