PRAWIDŁOWY LIPIDOGRAM W PRAKTYCE
Wszystkie
wymienione zmiany stylu życia
mają naukowo udowodniony
wpływ na stężenie lipidów.
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* Zalecane stężenie cholesterolu LDL
zależy od ryzyka sercowo-naczyniowego
danego pacjenta. Zapytaj swojego
lekarza, jakie jest docelowe stężenie
LDL-C w Twoim przypadku.

CO OBNIŻA
STĘŻENIE „‚ZŁEGO’’
CHOLESTEROLU
LDL?
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MOJE WARTOŚCI
DOCELOWE:
LDL < 55 mg/dl
LDL < 70 mg/dl
LDL < 100 mg/dl
LDL < 116 mg/dl*
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(mężczyźni)

ad
e n i ał
i
n
jsze y c
Zmnie mas

a

Zwiększenie sp
oży
cia
bło
n

enie spożycia tłus
iejsz
zcz
n
na
Zm
trans i syconych ów

zwykłej
zenie
ięks
cznej
Zw ności fizy
yw
akt

Wielkość wpływu
określonych działań
na stężenie lipidów:

W celu zmniejszenia ryzyka
zawału serca i/lub udaru
mózgu należy obniżyć
przede wszystkim stężenie
tzw. złego cholesterolu
(LDL-C) – to główny cel
leczenia zaburzeń
lipidowych.

HDL > 48 mg/dl**
(kobiety)
TG < 150 mg/dl***

CO PODWYŻSZA STĘŻENIE ‚‚DOBREGO’’ CHOLESTEROLU HDL?
Zwiększenie zwykłej
aktywności fizycznej

Zmniejszenie spożycia
tłuszczów trans

Zaprzestanie
palenia tytoniu

CO OBNIŻA STĘŻENIE TRÓJGLICERYDÓW?
Zmniejszenie spożycia
alkoholu
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Zmniejszenie nadmiernej
masy ciała

Zmniejszenie nadmiernej
masy ciała

Zmniejszenie spożycia
węglowodanów i zastępowanie ich
tłuszczami nienasyconymi

** Im wyższe stężenie HDL-C, tym mniejsze ryzyko zawału serca i/lub udaru mózgu.

Stosowanie produktów i suplementów
zawierających wielonienasycone
tłuszcze z grupy omega-3

Zwiększenie zwykłej
aktywności fizycznej

Zmniejszenie spożycia
węglowodanów

*** Obniżenie stężenia TG związane jest z rzadszym występowaniem zawału serca i/lub udaru mózgu.

LIPIDY POD KONTROLĄ – 10 PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK
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Jak zmniejszyć spożycie kwasów
tłuszczowych trans?
Ogranicz spożycie następujących produktów:
słodyczy (ciastek, cukierków, batonów, wafelków,
krakersów), koncentratów, zup w proszku, kostek
bulionowych i margaryn.
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Jak zmniejszyć spożycie nasyconych
kwasów tłuszczowych?
Ogranicz spożycie następujących produktów:
masła, serów, mięsa, produktów mięsnych, mleka
i jogurtów pełnotłustych. Używaj oliwy z oliwek zamiast
smalcu i oleju palmowego.
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Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu?

Obwód pasa:
BMI:
mężczyźni < 94 cm 18,5–24,9 – prawidłowa masa ciała
25,0–29,9 – nadwaga
kobiety < 80 cm
≥ 30,0 – otyłość

Unikaj w diecie m.in. cukru stołowego, ciast, biszkoptów,
dżemu, czekolady, cukierków, gumy do żucia, miodu,
napojów bezalkoholowych, owoców w puszce.

Czy warto spożywać tzw. żywność funkcjonalną?
Do żywności funkcjonalnej można zaliczyć: oleje roślinne
(z oliwek, sezamowy, słonecznikowy), pełnoziarniste
produkty zbożowe, otręby owsiane, sezam, orzechy,
nasiona roślin strączkowych, warzywa i owoce.
Spożycie 2 g steroli/stanoli roślinnych na dobę
powoduje obniżenie stężenia LDL-C o średnio 10%.
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Kobiety powinny ograniczyć spożycie alkoholu
do 10 g/dobę, z kolei mężczyźni – do 20 g/dobę.
Małe piwo (330 ml) zawiera 11,9 g czystego alkoholu
etylowego, a kieliszek wina (175 ml) – 16,8 g.

Jak zmniejszyć spożycie węglowodanów
prostych przetworzonych?

Jaka jest optymalna intensywność
wysiłku fizycznego?
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Przykłady produktów bogatych w błonnik: owoce (jabłka,
gruszki, truskawki, banany, awokado), warzywa (fasola,
groch, ziemniaki), orzechy (pistacje, migdały), kasze,
produkty pełnoziarniste (otręby owsiane, jęczmienne,
pszenne). Zalecana dzienna dawka błonnika to 30–45 g.

Jak obliczyć prawidłową masę ciała?

Tygodniowo należy wykonywać przynajmniej 150-minutowy
wysiłek o umiarkowanej intensywności lub 75-minutowy
intensywny wysiłek.
Umiarkowany trening to np. żwawy marsz (4,8–6,5 km/h),
wolna jazda na rowerze (15 km/h), odkurzanie, tenis,
taniec towarzyski, aerobik wodny. Intensywny trening to
np. chód sportowy, jogging lub bieganie, jazda na rowerze
> 15 km/h, intensywne prace w ogrodzie, pływanie.
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Ile błonnika należy spożywać?

Jakie produkty należy spożywać, aby zwiększyć
ilość wielonienasyconych tłuszczów z grupy
omega-3 w diecie?
Źródła kwasów omega-3 to: ryby morskie o dużej
zawartości tłuszczu (makrela, łosoś atlantycki, śledź),
ryby słodkowodne (sieja, pstrąg, karp), owoce morza.
Kwasy omega-3 pochodzenia naturalnego są
najlepszym suplementem!
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Czy należy przyjmować leki?
Podstawową metodą obniżania stężenia tzw. złego
cholesterolu jest stosowanie leków – głównie statyn,
które zmniejszają produkcję cholesterolu w wątrobie.
Leki przyjmowane zgodnie z zaleceniami lekarza
utrzymują cholesterol na odpowiednim poziomie
i redukują ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu.
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Opracowanie merytoryczne:
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