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Kochasz luźne dżinsy i słodycze? Nie znosisz ćwiczeń? Koniecznie
sprawdź, ile masz we krwi tłuszczu, który nie jest cholesterolem.
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Kochasz luźne dżinsy i słodycze? Nie znosisz ćwiczeń? Koniecznie sprawdź, ile masz we krwi
tłuszczu, który nie jest cholesterolem.

Anna trafiła na oddział kardiologiczny z powodu bólu w klatce piersiowej. Stwierdzono u niej atak
serca. Miała 43 lata. Nic wcześniej nie zapowiadało kłopotów. Nie chorowała, cholesterol utrzymywał się
w normie &ndash; potwierdzały to wykonywane regularnie badania okresowe. Co prawda, rok wcześniej
lekarz zwrócił uwagę na &bdquo;trochę podwyższony&rdquo; poziom trójglicerydów. Zachęcał ją też do
zrzucenia kilku kilogramów (miała małą nadwagę) oraz do zwiększenia aktywności fizycznej. Jednak
realia codziennego życia, napięte terminy różnych zobowiązań zawodowych, zajęcia domowe sprawiały,
że Anna ciągle nie miała czasu dla siebie. &ndash; A poza tym &ndash; wspomina dzisiaj &ndash; nie
bardzo rozumiałam, dlaczego powinnam coś zmieniać w swoim życiu, skoro czuję się dobrze. Trochę
podwyższone trójglicerydy zupełnie mnie nie zaniepokoiły. Nawet nie wiedziałam, co to takiego. W chwili
zawału (na szczęście lekkiego) ich poziom u Anny wynosił 700 mg/dl, a nie powinien przekraczać 150!

Wpływ trójglicerydów &ndash; jednego z czterech tłuszczów krwi (obok cholesterolu HDL, LDL oraz
lipoprotein o niskiej gęstości, czyli tzw. VLDL) &ndash; na nasze zdrowie był przez dziesięciolecia
niedoceniany.
Do niedawna lekarze, analizując wyniki badania krwi określającego poziom tych substancji, zwracali
uwagę przede wszystkim na cholesterol.
Jednak ostatnio trójglicerydy traktuje się z coraz większym respektem. Badania naukowe wykazały
bowiem, że ich wysoki poziom może doprowadzić
do zawału serca lub udaru mózgu nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu we krwi jest
prawidłowe.
Naukowcy przewidują, iż określanie ich poziomu we krwi już wkrótce będzie tak powszechnym
badaniem, jak ma to miejsce w przypadku cholesterolu. Dopóki tak się nie stanie, warto z własnej
inicjatywy regularnie kontrolować stężenie trójglicerydów.
Jeżeli przekroczy ono 150 mg/dl, lekarz powinien zalecić specjalne postępowanie. Ale nawet gdy
tego nie zrobi, możesz w prosty sposób sama zacząć z nimi walczyć.

Tyjesz? sprawdź trójglicerydy!
Wysoki poziom trójglicerydów zawsze towarzyszy zaburzeniom metabolicznym, nazywanym
zespołem X. U osób
z takimi problemami występuje niski poziom HDL (dobrego cholesterolu),
nadciśnienie tętnicze, otyłość brzuszna. Może rozwijać się cukrzyca,
choć często bywa nie zdiagnozowana. Badania wykazują, że niemal co
czwarta kobieta cierpi na zespół X, nic o tym nie wiedząc!
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Tak właśnie było w przypadku Anny &ndash; miała nadwagę, wysoki poziom trójglicerydów i nie
rozpoznaną cukrzycę.
Oto lista sygnałów, na które warto zwrócić uwagę, by w porę zapobiec wzrostowi trójglicerydów.

- Przybieranie na wadze. Istnieją dowody, że organizm osób z nadwagą wytwarza zbyt dużo
trójglicerydów, a poza tym wolniej je spala, co prowadzi do ich magazynowania.
- Za dużo kalorii. Niebezpieczne są zwłaszcza te pochodzące z
rafinowanych węglowodanów (znajdują się one np. w białym pieczywie).
Zdaniem naukowców oczyszczone cukry &ndash; w przeciwieństwie do tych
zawartych w owocach i warzywach &ndash; wędrują wprost do wątroby, gdzie
szybko zamieniają się w trójglicerydy, a następnie w nadmiernej ilości
są uwalniane do krwi.
-

Dziedziczność. Nie zawsze winien jest nadmiar kilogramów. Około 25 procent kobiet z
podwyższonym poziomem trójglicerydów ma prawidłową
wagę. W ich przypadku przyczyną takich zaburzeń metabolicznych są
predyspozycje genetyczne.
- Wiek. Od ok. 40. roku życia organizm produkuje mniej enzymu
rozkładającego trójglicerydy. Wtedy też zaczyna spadać poziom
ochraniających serce estrogenów, a wzrastać stężenie cholesterolu LDL
i trójglicerydów.

-

Leki. Istnieją preparaty, których zażywanie przez dłuższy czas może
podnosić poziom trójglicerydów we krwi. Są to doustne estrogeny,
niektóre leki obniżające ciśnienie (np. betablokery, diuretyki),
kortykosteroidy, środki przeciwzapalne oraz obniżające poziom
cholesterolu (pochodne kwasu żółciowego).

Jak poprawić wyniki w 60 dni
To jest naprawdę możliwe. Jeśli masz wysoki poziom trójglicerydów i
złego cholesterolu LDL, a jednocześnie za mało dobrego HDL, powinnaś
zrobić trzy rzeczy: więcej się ruszać, pozbyć się zbędnych kilogramów
oraz nieco zmienić dietę. Zdaniem ekspertów stosując się do powyższych
zaleceń, już po 2&ndash;3 miesiącach można znacznie obniżyć poziom
trójglicerydów (oraz innych lipidów krwi), nawet bez zażywania leków.
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Oto trzy proste, ale skuteczne zasady walki z niebezpiecznymi lipidami.

- Bądź aktywna. Trzydzieści minut ćwiczeń dziennie (np. marsz, jazda na
rowerze, jogging, wchodzenie po schodach, pływanie) to wszystko, czego
ci potrzeba.
- Zgub parę kilogramów. Zastosuj umiarkowaną dietę: urozmaiconą,
ograniczającą tłuszcze i rafinowane węglowodany. U osób z nadwagą
pozbycie się nawet kilku kilogramów może wyraźnie zmniejszyć stężenie
trójglicerydów. Najlepsze efekty daje jednak zrzucenie 10 procent
nadwagi.
- Jedz produkty pełnoziarniste, warzywa i owoce. Zaplanuj 9 porcji
dziennie (zastąp wysokoprzetworzone słodycze np. owocami jagodowymi).
Zamiast białego pieczywa i makaronów kupuj ich pełnoziarniste wersje.
Bardzo pomocne w walce z trójglicerydami, ze względu na zawarty w nich
rozpuszczalny błonnik, są zarodki pszenne.
-

Skuteczność takich zmian dietetycznych (ich celem jest ograniczenie
rafinowanych węglowodanów) potwierdzają naukowcy. Badając wpływ dwóch
różnych typów diety niskotłuszczowej na poziom trójglicerydów,
stwierdzili, że dieta obfitująca w cukry, lecz uboga w błonnik podniosła poziom trójglicerydów
nawet o 30 procent; menu zawierające dużo produktów pełnoziarnistych, warzyw, roślin strączkowych
zmniejszyło stężenie tych lipidów o 25 procent.

Co przyspieszy poprawę
Te dodatkowe rady pomogą ci szybciej przywrócić prawidłowy poziom trójglicerydów i w rezultacie
ochronić serce przed zawałem.

- Delektuj się popołudniową herbatką. Dietetycy twierdzą, że doskonałym
sposobem jest codzienne picie czarnej herbaty. Badanie przeprowadzone
na grupie 1800 osób wykazało, że 3 filiżanki herbaty dziennie obniżają
nie tylko poziom trójglicerydów, ale także cholesterolu całkowitego
oraz LDL. Tego typu działanie mają obecne w herbacie antyoksydanty,
czyli substancje walczące z wolnymi rodnikami.
- Jak najczęściej jedz ryby. Kwasy tłuszczowe omega-3 znajdujące się w
rybach doskonale chronią nas przed odkładaniem się blaszek
miażdżycowych w ścianach tętnic. Obniżają więc ryzyko chorób układu
krążenia, zawału serca i udaru mózgu &ndash; dla osób z wysokim poziomem
trójglicerydów jest to swego rodzaju znakomita polisa ubezpieczeniowa! Postaraj się, by w twoim
menu 2 razy w tygodniu znalazły się ryby z
zimnych mórz: np. łosoś, makrela, śledź. Często jedz sałatkę z tuńczyka
z puszki z dodatkiem odrobiny oleju rzepakowego, który również zawiera
zdrowe kwasy omega-3. Możesz spożywać 2&ndash;4 g oleju z ryb (np. tranu)
dziennie. Kwasy omega-3 znajdują się również (choć nie tak skuteczne
jak w rybach) w nasionach lnu, czyli w siemieniu lnianym. Świeżo
zmielone warto dodawać do sałatek.
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Zaokrąglają twoje kształty
Trójglicerydy należą do najważniejszych dla organizmu źródeł energii.
Są &bdquo;wpompowywane&rdquo; do komórek tłuszczowych, zaokrąglają ich kształty
i... twoje. Organizm potrafi przekształcić w trójglicerydy zarówno tost
zjedzony na śniadanie, jak i masło, którym go posmarowałaś. Większość
trójglicerydów dostaje się do krwiobiegu w 3 do 6 godzin po posiłku, a
następnie zostaje spalona lub zmagazynowana w ciągu 10 do 12 godzin.
Ich nadmiar &ndash; którego twoje mięśnie nie spaliły, bo wczoraj nie miałaś
czasu na spacer &ndash; jest łatwo przekształcany w tłuszcz. To prawda, że
&bdquo;nie wybiegane&rdquo; wczorajsze ciasteczko może naprawdę dzisiaj zaokrąglić
twoje biodra. Gorsze jest jednak to, że nadmiar trójglicerydów potrafi
odkładać się na ścianach naczyń krwionośnych. Jeśli taka grudka
tłuszczu oderwie się i ruszy wraz z krwią, może zapoczątkować skrzepy,
które blokują dopływ krwi do jakiejś części serca lub mózgu, czego
konsekwencją jest zawał lub udar.

Zwróć uwagę
Te dwa wyniki mogą sygnalizować poważne problemy.

Bardzo wysokie wartości tg (od 500 do 1000 mg/dl lub wyższe). Bywają
one następstwem diety zbyt ubogiej w białko (mięso, drób, ryby) i
obfitującej w tłuszcze oraz węglowodany (zwłaszcza rafinowane,
znajdujące się np. w gotowych ciastach). Mogą również sygnalizować
schorzenia wątroby, nerek, niedoczynność tarczycy, źle kontrolowaną
cukrzycę, infekcję trzustki lub zespół policystycznych jajników.

Bardzo niskie wartości tg (mniej niż 10 mg/dl). Często wskazują na niedożywienie, anoreksję,
problemy z tarczycą.
Bywają też skutkiem diety zbyt ubogiej w tłuszcze.

Co oznaczają te wyniki?
Najbardziej precyzyjnie można oznaczyć poziom trójglicerydów, wykonując badanie krwi na czczo.
Oto co mogą oznaczać liczby umieszczone na wydruku wyników:
http://pamietajosercu.ikard.pl
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- NORMA: poniżej 150 mg/dl (u osób po zawale wartość ta powinna wynosić poniżej 100 mg/dl).
-

WARTOŚCI GRANICZNE WYSOKIE: od 150 do 199 mg/dl.
STĘŻENIE WYSOKIE: wartości od 200 do 499 mg/dl.
STĘŻENIE BARDZO WYSOKIE: 500 mg/dl lub wyższe.

Wysoki poziom trójglicerydów jest bardziej niebezpieczny
dla kobiet niż dla mężczyzn

Bardzo ważne jest ograniczenie w diecie złych węglowodanów.
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