
Lékař Vám sdělil diagnózu dyslipidemie, co to znamená a co z toho vyplývá? Dyslipidemie je odborný termín označující stav, kdy se
hladiny krevních tuků pohybují mimo doporučené ,,normální" hodnoý' Jedná se o metabolické onemocnění zvyšujícÍ výrazně rychlost
aterosklerózy (kornatění tepen), jeŽ působí závažná onemocnění, jako je například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Dyslipidemie zahrnuje zr,nýšení hladin celkového a zejména LDl-cholesterolu, vzestup triglyceridů a nízké koncentrace,,hodného" HDL-
-cholesterolu. Pro osoby s nízkým celkovým rizikem kardiovaskulárních onemocnění je přiměřená hladina celkového cholesterolu pod

5 mmol/l, LDL pod 3 mmol/l, triglyceridů pod 1,7 mmol/l a HDL nad 1 mmol/l. Tyto hodnoty neplatí pro osoby s rizikem vysokým,
u nichž je třeba k zabránění cévních komplikací dosáhnout přísnětších limitů. Základní opatření u osoby s dyslipidemií je úprava stravy
a zýšení pohybové aktivity. Nestačí-li změny způsobu Života k dosažení poŽadovaných hladin, je možné (a někdy i nutné) podávat léky.

Pohybem k ovlivnění dyslipidemie
Pravidelný pohyb má příznivý vliv na tělesnou hmotnost, je nejdůleŽitější omezit spotřebu Živočišných tuků a nahradit
biochemické parametry' Íunkci kardiovaskulárního systému je tuky rostlinnými (případně rybími). Jídelníček by měl
i psychickou pohodu. Proto zvýšení fyzické aktivity představuje obsahovat nejvíce 20-30 % tuků, což odpovídá asi 35-60
nezbytný základ změn způsobu života' gramům tuku při dietě s obsahem 7 500 kJ denně.

. Základním principem je bezpečnost. Proto zahajujeme
menší zátěží a postupně (po několika týdnech) zátěŽ
zvyšujeme' Každý pacient léčený pro oběhová onemocnění
(typicky nemocný po infarktu myokardu), těŽší obezitu'
vysoký krevní tlak nebo cukrovku by měl konzultovat svého
ošetřujícího lékaře před zahájením,,tréninku".

. Pohyb by do našeho programu měl být zařazen pravidelně
během ýdne, vůbec nejvhodnější je každodennÍ tyzická
a ktivita.

. Délka trvání je nejméně 30 minut nepřerušované pohybové

aktiviý denně, další možností je cvičení v rozsahu 45 minut
3x až 4x Údně.

' Mezi nejvhodnější formy pohybu patří ,,obyčejná" chůze,
jejíž stále populárnější variantou je tzv. nordic walking
_ chůze se speciálními hůlkami. Dále je doporučováno
plavání, jízda na kole či rotopedu apod. Nejdůležitější
kritérium při volbě typu pohybové aktiviý představuje

schopnost vytrvat a provozovat ji pravidelně a dlouhodobě.

Dietou (nejen) k ovlivnění dyslipidemie

Soubor stravovacích zvyklostí se odborně označuje názvem
dieta. Každou dietu, k níž přejdeme, musíme vnímat jako

trvalou změnu stravovacích zvyklostí. Krátkodobé (a často
i zázračné ,,diety'') se míjí Účinkem' Nejprve se podívejme na

ýznam jednotlivých typů živin ve stravě obecně'

Cukry (sacharidy) se v potravě vyskytují ve dvou základních
typech * jednoduché (monosacharidy) a složené (polysacha-

ridy). Jednoduché cukry jsou zdrojem sladké chuti pokrmů

a najdeme je v cukru, medu, ovoci, sladkostech apod' Složené
cukry obsažené například v pečivu, zelenině, cereáliÍch a rýži
se vstřebávají déle, nezvyšují hladiny krevního cukru tak
prudce jako jednoduché cukry a pocit sytosti po nich přetrvává

déle. Příjem sacharidů by měl tvořit asi 40_50 % celkového
denního energetického příjmu (tj. asi 180-225 gramů denně
při dietě s celkovým příjmem energie 7 500 kJ).

Tuky dělíme podle zdroje na rostlinné (oleje) a živočišné
(máslo, sádlo, lůj). Živočišné tuky by měly tvořit nejvýše
třetinu všech tuků přijatých potravou' V pokrmech jsou tuky
zievné, tedy máslo, sádlo či olej, které používáme k přípravě

nebo dochucení, a tuky skryté, obsaŽené v mase, masných
a mléčných výrobcích. Z hlediska ovlivnění hladin tuků v krvi

Bílkoviny (proteiny) jsou také živočišného (maso, mléko, vejce)
a rostlinného (luštěniny, obiloviny, semena olejnatých rostlin)
původu. Nejvhodnější je kombinace bílkovin z obou zdrojů.
Obsah bílkovin v dietě se 7 500 kJ denně by měl být 90-i10
gramů, tedy asi 20 % celkového denního energetického příjmu.

Jak tato obecná doporučení zařadit do každodenního
stravování? Následuje několik praktických rad, jetichž
dodrŽování nám pomůže.

l'. Zelenina ke každému jídlu. Má nízký obsah energie,
obsahuje vlákninu, vitaminy a minerály.

2. Mléčné výrobky nízkotučné (sýry do 30 % tuku v sušině,
jogurty do 3 %, polotučné nebo nÍzkotučné mléko)'

3. Pečivo celozrnné. Má více vlákniny a více zasytí' Vynechat
pečivo s obsahem tuku (koláče, buchty) i další sladkosti.

4. Masa libová' bílá. Vhodné je krůtí a kuřecí, co nejčastě1i

zařadit maso rybí. Velikost porce by měla být 100_150
gramů. Vynechat uzeniny.

5. Vejce nejvíce 3 ks ýdně. Vhodné je v receptech nahradit
celá vejce vaječným bílkem (např. místo 3 vajec jedno celé
vejce a 2 bílky)'

6. Přílohy zcela nevynechávat' ale omezit' Upřednostnit
vařené brambory, rÝži neloupanou a bezvaječné těstoviny
v množství nepřesahujícím 200 g na porci ve vařeném
stavu.

7. Vynechat zjevný tuk, dávat přednost rostlinným tukům.

8' Nesmažit. Vhodné je vaření, dušení, vařenÍ v páře, použití

mikrovlnné či horkovzdušné trouby, grilování bez tuku.

Měime na paměti, že změny způsobu života (úprava

stravovacích zvyklostí a zvýšení pohybové aktivity) jsou velmi
účinná opatření v boji nejen s dyslipidemií, ale i ostatními
riziky cévních onemocnění, Na rozdíl od léků nemají neŽádoucí
účinky, působí na všechna rizika současně a ani jejich

celoživotní dodržování není spojeno s žádným nebezpečím'

Motivací ke změně životního stylu může být nejen dobrý
pocit, ale především zlepšení zdravi. A to rozhodně není
málo!

Autorem texiu ie doc. MUDr. Michol Vroblík, Ph.D.
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'! ovesné Vločky

. celozrnné obiloviny

(pečivo, těstoviny, rýŽe)

' Íazole

' borůvky

, jablka

. vlaŠské ořechy a skořice

' ryby .' česnek

olivový olej * sója
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X živočišné tuky - máslo, sádlo, špek

X tučné maso - vepřové maso, uzentny, kachna, husa,
paštiky, mletá masa, kůže z drůbeže

X plnotučné mléčné ýrobky - .a.to, ,'.tun.' tučné sýry,
šlehačka, pudingy, smetanové zmrz|iny, omáčky 

1 nolévkv

X vaječný žloutek a majonéza _ konzumujte nejvýše 2 žloutky
týdně včetně žloutků použiých r nř|or11ě 

ryt<rmů

X tučné pečivo _ |oupáky, kob|ihy: cr:]ssanty

f, sladkosti - dorty, cukrovinky, máslové krémy
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y' rostlinné oleje (v omezeném množství) _ olivový slunečnicouý
ole], Žervé s nízkým obsahem 

!uku, 
avokádo

y' libové maso a ryby, zelenina, luštěniny - krůta, kuře, telecí,
králík, zvéřina, mladéjehněčí, makrela, pstruh, sardinky, tUňák,
|osos, halibut, brokolice, špenát, fazole

y' nízkotučné mléčné výtobky - mléko' jogurty, sýry, podmáslí,
tvaroh se sníženým obsahem tuku

y' vaječnÝ bílek - používejte např. bezva.ječné těstoviny

"/ 
celoztnné obiloviny _ celozrnné pečivo, ovesné vločky

y' semena plodů - ořechy, semena, ovoce, čoko|áda
s Vysokým obsahem kakaa

X smažené potraviny - hranolky, chipsy (obsahují tzv.
transmastné kyseIiny, které jsou pro vaše cévy ještě
rizikovější neŽ samotný cho|esterol)

ý/ upravujte potraviny raději vařením, pečením a grilováním,
uberte sůl a na chuti můžete přidat použitím koření -
oregano, česnek, hřebíček, skořice, zázvor
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chléb, pečivo, těstoviny a sušenky
z bílé mouky, loupaná rýŽe,

kukuřičné lupínky

sušené a r,anoovanJ.'il, ;;il;
ládY, ko1'zervova1é 

9voc9, 
so1bet1

řepný cukr, med, ovocný cukr, glukóza,
hořká čokoláda, cucavé bonbóny

libové hovězí, skopové, Vepřové,
telecí, mořské plody

nízkotučné m|éko' sýry' jogurty'
podmás|í

rostIinné oleje, salátové dresingy

všechny

pečení

Upřednostňuite

celozrnné

t."wi . uur.nJ *renina, r,uiup,
konzeryovaná ra|čata

všechny druhy včetně sóji

čerstvé a mražené ovoce

tučné i netučné ryby, drůbež
bez kůŽe

odtučněné mléko, jogurty a sýry,

vaječný bílek

vaření, vaření v páře, grilování

Vyhýbejte se

sladké pečivo, buchty, bábovky,
koblihy, koláče, croissanty

zelenina připravovaná
na másle nebo se smetanou

dorŤy, zmrzliny, cukroví, zákusky

uzeniny, salám, slanina, párky,
VnÍtřnoSti

běžné sýry' vaiečný Žloutek'
plnotučné mléko a jogurty,

smetana, šlehačka

máslo, sádlo, majonéza, palmoý
a kokosoý olej

kokos

smazent


