
Δυσλιπιδαιμία

Διατροφή

Τηγανιτά - Να τα αποφεύγετε! Ιδιαίτερα στα μέρη όπου 
το τηγανισμένο λάδι χρησιμοποιείται πολλές φορές. Το μα-
γείρεμα μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή ακρολεΐνης,  
η οποία είναι ουσία που επάγει και επιδεινώνει τη δυσλιπι-
δαιμία, μεταξύ άλλων βλαβερών επιπτώσεων.

Κορεσμένα Λάδια και Λίπη - Πλούσια σε κορεσμένα λι-
παρά οξέα, όπως το καρυδέλαιο. Εχει αποδειχθεί ότι η υπερ-
βολική κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών οξέων προκαλεί 
αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία.

Κόκκινο κρέας - Είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. 
Εχει αποδειχθεί ότι η υπερβολική κατανάλωση τροφών πλού-
σιων σε κορεσμένα λιπαρά οξέα προκαλεί αθηρογόνο δυσλιπι-
δαιμία. Προσπαθήστε να μειώσετε την ποσότητα του κρέατος 
στη διατροφή σας, αντικαθιστώντας το με ψάρι.

Χάμπουργκερ - Γενικά τα είδη ταχυφαγίας περιέχουν πολ-
λές θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά οξέα και αλάτι, συμβάλλο-
ντας σε καρδιαγγειακά προβλήματα και δυσλιπιδαιμία. Προ-
σπαθήστε να τα αποφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Μαργαρίνη - Αν και έχει φυτική προέλευση, περιέχει 
τρανς-λιπαρά, που έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν δυσλιπι-
δαιμία και άλλες παθολογικές καταστάσεις που συνδέονται 
με καρδιαγγειακά προβλήματα.

Χυμοί φρούτων - Η φρουκτόζη είναι φυσικό σάκχαρο που 
περιέχεται στα φρούτα και βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρω-
ση σε αυτούς τους χυμούς. Εχει αποδειχθεί ότι σε περίπτω-
ση υπερβολικής κατανάλωσης, το σάκχαρο αυτό συμβάλλει 
στη δυσλιπιδαιμία και την υψηλή πίεση αίματος.

Επεξεργασμένες τροφές - Το σιρόπι καλαμποκιού πε-
ριέχει υψηλή συγκέντρωση φρουκτόζης. Χρησιμοποιείται 
ευρέως στις επεξεργασμένες τροφές, όπως τα έτοιμα φαγη-
τά ή τις κατεψυγμένες πίτσες. Επίσης, αυτά τα φαγητά είναι 
πλούσια σε θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά και αλάτι.

Τυρί - Το τυρί μπορεί να είναι πηγή ανθυγιεινών λιπαρών. 

Γλυκά - Τα γλυκά και τα κουλουράκια μπορεί να περιέχουν 
πολύ σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή συγκέντρωση φρου-
κτόζης, καθώς και υδρογονωμένα λίπη. Επιπλέον, είναι πιθα-
νόν να περιέχουν απροσδόκητη ποσότητα σε αλάτι. Να τα 
αντικαθιστάτε με σπιτικά προϊόντα.

Ανθρακούχα αναψυκτικά - Αυτά τα ποτά μπορεί να πε-
ριέχουν μια εντυπωσιακή ποσότητα υψηλού σε φρουκτόζη 
σιροπιού από καλαμπόκι, που μπορεί επίσης να περιέχεται 
σε μερικές ποικιλίες αναψυκτικών διαίτης. Η υψηλή κατα-
νάλωση οδηγεί σε δυσλιπιδαιμία, μεταβολικό σύνδρομο  
& άλλες διαταραχές.

Σάλτσες για σαλάτες - Ιδιαίτερα εκείνες που περιέχουν 
κρόκους αβγών, τυρί, πλήρες γάλα ή κρέμα γάλακτος. 

Τροφές που πρέπει να αποφεύγονται(1-5)

Τύποι και Αιτίες(6-10)

Κορεσμένα Λιπαρά Οξέα και Χοληστερόλη(8,9,11)

Διατροφή

Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί διαταραχή του μεταβολισμού των λιποπρωτεΐνών, 
που περιλαμβάνει την υπερπαραγωγή ή την έλλειψη αυτών. Η δυσλιπιδαιμία 
μπορεί να εκδηλωθεί με την αύξηση της ολικής χοληστερόλης, της “κακής” 
χοληστερόλης Χαμηλής-πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης (LDL) και των συγκε-
ντρώσεων τριγλυκεριδίων, καθώς και με τη μείωση της συγκέντρωσης της  
“καλής” χοληστερόλης Υψηλής-πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης (HDL) στο αίμα.

Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί πιθανή διάγνωση σε πολλές καταστάσεις, συμπερι-
λαμβανομένων του διαβήτη, που αποτελεί πιθανή αιτία της δυσλιπιδαιμίας.

δυσλιπιδαιμία + λιπίδια (λιπαρά) + αναιμία (στο αίμα) = 
ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
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Χαμηλής-πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (κακή)
Η Χοληστερόλη LDL προκαλεί αθηροσκλήρωση

Υψηλής-πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (καλή)
Η Χοληστερόλη ΗDL ρυθμίζει την αποθήκευση της LDL και προωθεί την απέκκρισή της



Φασόλια 
Τα φασόλια είναι πολύ πλούσια σε 
διαλυτλες ίνες. Επίσης ο χρόνος πέψης 
τους είναι μακρύς, οπότε νοιώθετε  
πλήρεις περισσότερη ώρα μετά  
το γεύμα. Αυτός έιναι ο λόγος για  
τον οποίο προτιμώνται από άτομα  
που επιθυμούν να χάσουν βάρος. 

Ελαιόλαδο
Αντικαταστήστε άλλα λιπαρά με ελαιόλαδο,  

που είναι μονοακόρεστο λιπίδιο.  
Είναι πιο υγιεινό και βοηθά στον έλεγχο  

των επιπέδων λιποπρωτεϊνών.

8 Τύποι Τροφών που πιθανώς Βοηθούν στην Πρόληψη της Δυσλιπιδαιμίας(1,5,12-16)

Καταβολισμός Λιπιδίων(6-9)

1. Ahmed SM, Clasen ME, Donelly JF. Management of Dyslipidemia in Adults. Am Fam Physician. 1998 May 1;57(9):2192-2204. 2. Afshan A, Salgar VB, Sugoor M, Deshpande A. The impact of fast food consumption on the lipid profile, bmi and blood sugar levels. Int. J. Bioassays. 2014;3 (08):3221-3223. 
3. American Heart Association. Saturated Fats. Available at http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/Nutrition/Saturated-Fats_UCM_301110_Article.jsp#.V30Nwc7sI5g. 4. Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB, Krauss Rm. Saturated Fatty Acids and Risk of Coronary Heart Disease: Modulation 
by Replacement Nutrients. Curr Atheroscler Rep (2010) 12:384–390. 5. Dana Sleiman, Marwa R. Al-Badri, Sami T. Azar. Effect of Mediterranean Diet in Diabetes Control and Cardiovascular Risk Modification: A Systematic Review. Front Public Health. 2015; 3: 69. Published online 2015 April 28. doi: 10.3389/
fpubh.2015.00069. 6. Steinberg H, Anderson MS, Musliner T, Hanson ME, Engel SS. Management of dyslipidemia and hyperglycemia with a fixed-dose combination of sitagliptin and simvastatin. Vasc Health Risk Manag. 2013;9:273-82. 7. Stone NJ et al. Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic 
Cardiovascular Disease Risk in Adults: Synopsis of the 2013 ACC/AHA Cholesterol Guideline. Ann Intern Med. 2014 Mar 4;160(5):339-44. 8. Vijayaraghavan K. Treatment of dyslipidemia in patients with type 2 diabetes. Lipids Health Dis. 2010;9:144. 9. Adiels M, Olofsson SO, Taskinen MR, Borιn J. Overproduction 
of very low-density lipoproteins is the hallmark of the dyslipidemia in the metabolic syndrome. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2008 Jul;28(7):1225-36. 10. Bardini G, Rotella CM, Giannini S. Dyslipidemia and diabetes: reciprocal impact of impaired lipid metabolism and Beta-cell dysfunction on micro- and 
macrovascular complications. Rev Diabet Stud. 2012 Summer-Fall;9(2-3):82-93. 11. Stone NJ et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. Circulation. 2013 Nov 12;1:1-85. 12. Sirichakwal PP, Sranacharoenpong K, Tontisirin K. Food based dietary guidelines (FBDGs) development and promotion in Thailand. Asia Pac J Clin Nutr. 2011;20(3):477-83. 13. Harvard Health Publications. 11 foods that lower cholesterol. Harvard 
Heart Letter {http://www.health.harvard.edu/newsletters/harvard_heart_letter/2009/october}. 14. Widmer RJ, Flammer AJ, Lerman LO, Lerman A. “The Mediterranean Diet, its Components, and Cardiovascular Disease”. 15. Eilat-Adar S, Sinai T, Yosefy C, Henkin Y. Am J Med. Nutritional Recommendations for 
Cardiovascular Disease Prevention 2015 March ; 128(3): 229–238. 16. Chang WH, Liu JF. Effects of kiwifruit consumption on serum lipid profiles and antioxidative status in hyperlipidemic subjects. Int J Food Sci Nutr. 2009 Dec;60(8):709-16. 

Μαύρα σταφύλια 
H ρεσβερατρόλη βρίσκεται 
στη φλούδα των μαύρων 
σταφυλιών και στο κόκκινο 
κρασί. Είναι πλούσιο σε 
φλαβονοειδές, γνωστό για τις 
ευεργετικές επιδράσεις του στα 
καρδιαγγειακά προβλήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της δυσλιπιδαιμίας.

Κίτρο (γκρέηπφρουτ)
Είναι πλούσιο σε ένα 
φλαβονοειδές που είναι  
γνωστό ως ναριγκενίνη  
και έχει αποδειχθεί ότι 
παρουσιάζει ευεργετικές 
επιδράσεις στη δυσλιπιδαιμία  
σε ανθρώπινα και ζωικά 
μοντέλα.

Ξηροί καρποί
Οι ξηροί καρποί, ιδιαίτερα 

ο λιναρόσπορος, ο σπόρος 
σουσαμιού, τα αμύγδαλα 

και τα φυστίκια είναι πολύ 
πλούσια σε φυτοστερόλες, για 
τις οποίες έχει επανειλημμένα 

καταδειχθεί ότι μειώνουν 
την LDL και την ολική 

χοληστερόλη.

Ακτινίδια
Η κατανάλωση 2 ακτινιδίων 

την ημέρα μειώνει την 
αναλογία της «κακής» προς 

την «καλή» χοληστερόλη, τα 
τριγλυκερίδια και μπορεί να 

έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
στην αθηροσκλήρωση και τους 

καρδιαγγειακούς κινδύνους. 

Πράσινο τσάι
Περιέχει υψηλή ποσότητα φλαβονοειδών, 

που συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο 
ανάπτυξης καρδιαγγειακών νόσων και 

συσχετιζόμενων βλαβερών καταστάσεων.
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Λίπη που προσλαμβάνονται με τη διατροφή

Χοληδόχος
κύστη

Λεπτό έντερο

Εντερικός βλεννογόνος

Χυλομικρόν

Λιποπρωτεϊνική λιπάση

Μυοκύτταρα ή λιποκύτταρα

Τριχοειδές αγγείο

CO2

Καύσιμη ύλη

1
Η χοληστερόλη μετατρέπεται σε χολικά οξέα και χολικά άλατα 
(χολή). Τα τελευταία γαλακτωματοποιούν τα λίπη από τη διατροφή 
στο μικρό έντερο, σχηματίζοντας σωματίδια (μικκύλια).

2 Ειδικά ένζυμα που ονομάζονται εντερικές λιπάσες διασπούν 
(αποδομούν) τα τριγλυκερίδια.

3
Τα λιπαρά οξέα και άλλα προϊόντα πέψης (καταβολισμού) 
λαμβάνονται απο τον εντερικό βλεννογόνο και μετατρέπονται  
σε τριγλυκερίδια (είδος λιπιδίων του οργανισμού).

4
Τα τριγλυκερίδια μαζί με τη χοληστερόλη (και άλλα) και σχηματίζουν 
τα χυλομικρά που αποτελούν το όχημα μεταφοράς  
των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

5 Τα χυλομικρά μετακινούνται μέσω του λεμφικού συστήματος  
και της κυκλοφορίας του αίματος προς τους ιστούς.

6
Τα λιπαρά οξέα, που είναι δεσμευμένα σε λιποπρωτεϊνες, 
απελευθερώνονται με τη δράση του ενζύμου λιποπρωτεϊνική λιπάση 
και εισέρχονται στα λιποκύτταρα, όπου μετετρέπονται σε γλυκερίνη 
προς παραγωγή τριγλυκεριδίων.

7 Τα λιπαρά οξέα διεισδύουν στα κύτταρα.

8 Τα λιπαρά οξέα οξειδώνονται και αποτελούν πηγή ενέργειας,  
ή μεταβόλλονται σε άλλη μορφή προς αποθήκευση.
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Σαρδέλλες
Τα ψάρια όπως οι σαρδέλλες, ο σολωμός και ο τόνος 
είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα. Κλινικές μελέτες 
έχουν δείξει ότι αυτά τα λιπαρά οξέα έχουν προφανή 
οφέλη στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας.


