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Jakie są aktualnie statystyki epidemiologicz-
ne dotyczące chorób sercowo-naczyniowych?

Tu niestety się nic nie zmienia. Prawie co drugi 
zgon w Polsce jest z powodów sercowo-naczy-
niowych. Jeśli chodzi o  nadciśnienie tętnicze, 
jest to populacja w Polsce ok. 12-14 mln. Nie-
stety bardzo wiele z tych osób nawet nie wie, że 
ma nadciśnienie tętnicze, a tych którzy wiedzą 
jest ok. połowa. Nie zawsze też chcą się leczyć, 
nie zawsze są dobrze leczeni. Pacjentów le-
czonych w  sposób prawidłowy, czyli u  których 
osiągnięte są wartości ciśnienia, jest ok. 20%. 
Kolejnym problemem są zaburzenia lipidowe, 
tutaj wedle szacunków epidemiologów jest 
to problem ok. 60 % populacji. Każdego roku 
mamy ponad 100 tysięcy pacjentów z  ostrym 
zespołem wieńcowym czyli chorych u  których 
doszło do istotnego zawężania tętnic wieńco-
wych. Z  kolei niewydolność serca, która nadal 
zbiera ogromnie żniwo w Polsce, to problem ok. 
800 tys ludzi. 

Choroby układu sercowo-naczyniowego są 
głównym zagrożeniem zdrowia Polaków. 
Większości z nich można skutecznie zapobie-
gać, lub opóźnić ich rozwój. Jakie kroki powin-
ny zostać podjęte w  trosce o  zdrowie swoje 
i najbliższych?

Warto przypomnieć, jakie są czynniki ryzyka 
przyczyniające się do rozwoju chorób serco-
wo-naczyniowych. Otyłość lub nadwaga, sie-
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dzący tryb życia, palenie papierosów, stres, 
nadciśnienie tętnicze. Wiele osób nie wie jakie 
ma ciśnienie, nie wie czy ma prawidłowy rytm 
serca, a przecież są one łatwe do oceny. Wiele 
osób nie dopuszcza myśli, że te problemy mogą 
ich również dotyczyć.

Natomiast życie później to weryfikuje, gdy 
przyjdzie choroba jest już za późno. Co zatem 
robić? Podstawą jest zmiana czy też modyfi-
kacja stylu życia. Zerwijmy z nałogiem palenia 
tytoniu. Niedawno byliśmy świadkami tendencji 
spadkowej, niestety palenie tytoniu powraca, 
szczególnie wśród młodzieży. Aktywność fi-
zyczna - wiele osób się systematycznie rusza 
i  aktywnie uczestniczy w  zajęciach rekreacyj-
nych, natomiast przynajmniej jak na razie nie 
przekłada się to na statystyki epidemiologicz-
ne. Zależy nam, aby to było pół godziny dziennie 
szybkiego marszu, to jest wysiłek o zweryfiko-
wanych w pracach naukowych korzyściach. Ko-
rekcja wagi, czyli dieta stosowana, organicznie 
kalorii, spożycia węglowodanów. Musimy wy-
brać albo dobrą czekoladę albo dobrą jakość 
życia po 60-ątce. Kontrola ciśnienia tętniczego, 
które sami możemy kontrolować. Badanie stę-
żeń lipidów – nawet jeśli lekarz ich nie zleci to 
można je oznaczyć w  prywatnych ośrodkach. 
Są to bardzo proste sposoby, które istotnie 
zmieniają rokowanie. Ja jestem orędownikiem 
edukacji na poziomie przedszkola i szkoły pod-
stawowej. Uświadomienie tego faktu było ce-
lem kampanii „Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, 
zdrowi dorośli”, która jeszcze wybrzmiewa i nie-
długo będzie finalizowana. Ale kampania nie za-
łatwi długofalowo problemów. Chodzi o to, aby 
wprowadzać pozytywną edukację, żeby mówić 
o  tym,  jaką wartością jest zdrowie. Wiele jest 
w naszych rękach. 

Z  jakimi problemami borykają się Polscy kar-
diolodzy i co powinno zostać usprawnione?

Musimy pamiętać, że nakłady jakie są ponoszo-
ne na służbę zdrowia wcale nie są wysokie. Sły-
szymy o tym, że lekarze wyjeżdżają za granice, 
że jest trudno w Polsce zrobić specjalizację. To 

jest ogólny problem, nie dotyczy tylko kardio-
logii. Ogromną bolączką kardiologii jest brak 
opieki specjalistycznej poszpitalnej. W  moim 
przekonaniu chodziłoby o  to, aby stworzyć 
dużą ilość ambulatoriów, gdzie kardiolog był-
by łącznikiem miedzy POZetem, a  szpitalami 
specjalistycznymi. Obecnie dostęp pacjenta 
z mniejszych ośrodków do opieki specjalistycz-
nej jest wręcz żaden. 70% kadry specjalistycz-
nej pracuje w  dużych ośrodkach. Natomiast 
pacjent nie może jeździć z każdym problemem 
do szpitala. Szpital musi się do niego przybliżyć 
poprzez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. 
Tak to sobie wyobrażam i  staram się do tego 
pomysłu zachęcić administrację. I  to, co było 
przez dłuższy czas dyskutowane z Polskim To-
warzystwem Kardiologicznym to jest koordy-
nowana opieka po zawale serca. Wyobrażałem 
sobie, że będzie takim zaczątkiem systemu 
rozwiniętej ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej. To na co wszyscy cierpimy, jako pracownicy 
służby zdrowia to jest brak pieniędzy w  sys-
temie. Możemy myśleć o  rożnych roszadach 

organizacyjnych, które są bardzo ważne, ale 
przy tak nikłych nakładach na służbę zdrowia, 
w tym na kardiologię, wiele się nie uda zyskać.  
Mówiąc o bolączkach środowiska to trzeba so-
bie uzmysłowić, że zaczynamy odstawać jeśli 
chodzi o dostęp do nowych terapii, które są już 
w  wytycznych Europejskich. Można tych bolą-
czek wymieniać wiele myślę, że one są dobrze 
zidentyfikowane w środowisku kardiologów jaki 
i administracji. Niemniej potrzeba o nich przy-
pominać.

Jak wygląda przyszłość leczenia pacjentów 
kardiologicznych w Polsce?

Tego to nikt nie wie. To zależy od decyzji która 
umożliwiłaby dofinansowanie służby zdrowia 
w  Polsce. Bez pieniędzy nic się nie zrobi. Kar-
diologia w Polsce wymaga takiego przyjaznego 
spojrzenia przez administracje. Myślę, że do-
starczyliśmy jako Polskie Towarzystwo Kardio-
logiczne wielu argumentów które przekonują, 
że inwestycja w kardiologię jest opłacalna.
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O tym, z jakimi problemami borykają 
się Polscy kardiolodzy i jak powinny 
wyglądać działania prewencyjne 
w trosce o serce rozmawiamy 
z Prof. dr hab. med. Piotrem 
Hoffmanem – Prezesem Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego.
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obecnie tracący na znaczeniu w  medycynie, 
dający jedynie bardzo orientacyjną informację 
dotyczącą stopnia zaburzeń gospodarki lipido-
wej. Zarówno nadciśnienie tętnicze jak i hiperli-
pidemia wymagają systematycznego leczenia, 
oba te stany nie dają objawów klinicznych i na 
co dzień nie przeszkadzają chorym. Dopiero 
konsekwencję źle leczonego lub nie dostatecz-
nie kontrolowanego poziomu ciśnienia czy cho-
lesterolu dają o sobie znać. 

Skuteczne leczenie nadciśnienia i  hiperlipide-
mii przynosi znacznie większe korzyści pacjen-
tom niż suma korzyści płynących z  leczenia 
każdego z  tych stanów oddzielnie. Obniżenie 
stężenia  cholesterolu LDL o  każdy mmol/L 
łączy się z ponad 50% redukcją ryzyka poważ-
nych incydentów sercowych, a trwałe obniżenie 
skurczowego ciśnienia tętniczego o 10 mmHg 
powoduje 44% redukcję ryzyka. Warto więc za-
inwestować swój czas i uwagę na próbę jedno-
czesnej kontroli obu tych czynników ryzyka. 

W  większości pacjentów szczególnie obciążo-
nych już chorobami układu krążenia lekarze 
rozpoczynają podawanie leków hipolipemizują-
cych od razu (najczęściej statyn lub fibratów), 
jednocześnie zachęcając do postępowania 
dietetycznego. Należy pamiętać, że cholesterol 
jest składnikiem produktów pochodzenia zwie-
rzęcego (mleko, mięso, sery, przetwory mięsne, 
masło) natomiast nie ma go w  produktach 
pochodzenia roślinnego (kaszach, owocach, 
warzywach, roślinach strączkowych). Warto 
zadbać o  odpowiedni skład diety umożliwiają-

cy osiągnięcie skutecznego obniżenia stężenia 
cholesterolu uzupełniając terapię lekami. 

Bardzo często spotykamy się ze stwierdze-
niem, iż raz rozpoczęta terapia podwyższonych 
poziomów lipidów musi kontynuowana być do 
końca życia – jest to prawda. Ryzyko sercowo
-naczyniowe którego obniżanie jest zadaniem 
leków hipolipemizujacych jest cechą każde-
go pacjenta – jego zmiana wynika wyłącznie 
z  dobrej kontroli poszczególnych elementów 
składających się na profil ryzyka danego pa-
cjenta.  Wielu pacjentów obawia się wystę-
powania działań niepożądanych związanych 
z przyjmowaniem statyn – jest to jednak tylko 
część prawdy. Objawy niepożądane dotyczą 
mniejszości pacjentów natomiast korzyści pły-
nące ze skutecznego leczenia obserwowane są 
u wszystkich przyjmujących leczenie. 

Przyjmowanie leków obniżających stężenie 
cholesterolu i  ciśnienie tętnicze można po-
równać do inwestowania w  ubezpieczenie AC 
samochodu – zalecanego w celu zmniejszenia 
kosztów potencjalnych wypadków – płacimy 
mając nadzieje że nigdy z  tego ubezpiecze-
nia nie będziemy musieli korzystać. Podobnie 
z  leczeniem – regularne przyjmowanie leków, 
stosowanie zdrowej zbilansowanej diety oraz 
regularny wysiłek fizyczny jest formą ubezpie-
czenia przed potencjalnymi konsekwencjami 
nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych.  

Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz 
dr n. med. Anna Szyndler

Na nadciśnienie tętnicze w  Polsce choruje 
około 1/3 dorosłych Polaków. Według badania 
NATPOL z  2011 roku częstość występowania 
nieprawidłowego poziomu lipidów przewyższa 
łącznie częstość palenia tytoniu i  występowa-
nia nadciśnienia tętniczego i  wynosi 61%, nie 
zmieniając się od wielu lat. U około 50% pacjen-
tów z nadciśnieniem tętniczym stwierdzić moż-
na jednocześnie zaburzenia poziomu lipidów. 

O  ile skuteczność leczenia nadciśnienia w na-
szym kraju systematycznie rośnie z 12 do 26% 
na przestrzeni ostatnich 10 lat, to skuteczność 
leczenia dyslipidemii nadal jest zatrważają-
co niska.   Wśród badanych pacjentów poziom 
cholesterolu LDL poniżej wartości docelowej 
osiąga niecałe 15% pomimo stosowania leków 
obniżających stężenie lipidów. 

Na ocenę zaburzeń lipidowych składa się przede 
wszystkim oznaczenie poziomu cholesterolu 
LDL -najważniejszego z punktu widzenia ryzyka 
chorób serca, jego poziom docelowy określa in-
dywidualnie dla pacjenta lekarz w zależności od 
chorób współwystępujących. Kolejnym ozna-
czeniem jest poziom cholesterolu HDL – jego 
wysokie stężenie pełni funkcję ochronną, sku-
tecznym sposobem pożądanego podwyższenia 
poziomu cholesterolu HDL jest regularny wysi-
łek fizyczny oraz stosowanie leków z grupy sta-
tyn. Trójglicerydy do frakcja lipidów pochodząca 
bezpośrednio z diety,  odzwierciedla pośrednio 
jakość stosowanej diety i może być odzwiercie-
dleniem poziomu glukozy (cukru) w  surowicy. 
Ostatni parametr to cholesterol całkowity – 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
I DYSLIPIDEMIA 
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu sercowo naczyniowego - zawał serca i udar mózgu. 
Zagłębiając się w przyczyny tych chorób, dochodzimy do wspólnych czynników ryzyka. Współwystępowanie 
nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, cukrzycy, otyłości czy palenia tytoniu nasila procesy w ścianie naczynia 
i przyśpiesza rozwój miażdżycy – głównej przyczyny chorób układu krążenia.

http://www.forumkardiologiczne.pl/
http://lipiforma.pl/
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Na temat dostępności innowacyjnych metod 
leczenia niewydolności żylnej opowiadają 
Eksperci z Kliniki Flebologii.

W ostatnich latach nastąpił olbrzymi 
postęp w leczeniu chorób żył. Zabiegi 
małoinwazyjne zrewolucjonizowały 
nieodwracalnie podejście do leczenia 
niewydolności żylnej.

Niewydolność żylna to złożony proces 
chorobowy, który nie dotyczy wyłącz-
nie żył kończyn dolnych. Nasilenie 
objawów jest jednak najbardziej wy-

rażone w  dolnych partiach nóg. Bezpośrednią 
przyczyną powstawania wstecznego przepływu 
w żyłach (tzw. refluksu) i tworzenia się żylaków 
są nieprawidłowo działające zastawki. Rzad-
szą przyczyną niewydolności żylnej w  obrębie 
nóg jest przebyta zakrzepica, a  później po-
wstały w jej następstwie zespół pozakrzepowy.  
 
U  kobiet dodatkową przyczyną powstawania 
niewydolności żylnej nóg jest niewydolność żył 
miednicy. Proces ten najczęściej ma związek 
z  liczbą przebytych ciąż. Czasami przyczyną 
niewydolności żylnej miednicy są żylne zespoły 
uciskowe, takie jak: zespół „dziadka do orze-
chów” czy zespół May-Thurnera. W ostatnich la-
tach nastąpił olbrzymi postęp w leczeniu chorób 
żył. Zabiegi małoinwazyjne zrewolucjonizowały 
nieodwracalnie podejście do leczenia niewydol-
ności żylnej. Cechują się one wysoką skutecz-
nością, precyzją i  znikomym ryzykiem, dzięki 
czemu leczenie żylaków stało się przyjemne, 
nie tylko dla pacjenta, ale również dla lekarza. 
 
Zamiast klasycznego strippingu (tj. brutalnej 
operacji wyrywania niewydolnych żył) sto-
suje się małoinwazyjne metody wewnątrz-
naczyniowe, które w  ogóle nie wymagają 
nacinania skóry. Do wnętrza żyły dostać się 
można przy pomocy igły, prawie tak jak przy 
pobieraniu krwi. W  porównaniu z  klasycz-
ną chirurgią, po zabiegu wewnątrznaczynio-
wym ryzyko powikłań jest minimalne. Dzięki 
temu można w  ten sposób leczyć pacjentów 
obciążonych innymi chorobami przewlekłymi. 
Bardzo istotne w  zabiegach małoinwazyjnych 

jest to, że pacjent szybko wraca do normal-
nej sprawności i  aktywności zawodowej, czę-
sto możliwe jest to tuż po wykonaniu zabiegu.   
 
W chwili obecnej istnieje wiele metod leczenia 
niewydolności żylnej, począwszy od sklero-
terapii, echoskleroterapii, aż po nowoczesny 
laser ELVES o  długości fali 1470nm i  po jesz-
cze nowszą technikę jaką jest klejenie. Klejenie 
niewydolnych pni żylnych polega na wprowa-
dzeniu do środka naczynia specjalnych cew-
ników, przez które podawany jest w  bardzo 
małej ilości klej, wiążący ściany naczynia i za-
początkowujący proces włóknienia żyły. Bez-
pośrednio po zabiegu pacjent może normalnie 

funkcjonować, nie wymaga stosowania wyro-
bów kompresyjnych (pończoch uciskowych).
Nie ma możliwości, żeby klej, który podany jest 
do światła naczynia przesunął się w inne miej-
sce czy też oderwał. Stosowane w  medycynie 
kleje, tak jak popularnie stosowany SuperGlue, 
sklejają ściany naczynia pod wpływem ucisku 
niemalże w mgnieniu oka (od 5 do 30 sekund). 
Ilość preparatu, która zostaje w  naczyniu jest 
bardzo mała (do zamknięcia żyły o długości 50 
cm wystarczy 2 ml kleju). Dzięki takim właści-
wościom metoda klejenia znajduje bardzo sze-
rokie zastosowanie wśród pacjentów z różnymi 
obciążeniami internistycznymi i  kardiologicz-
nymi, ale także u  osób otyłych, którym ciężko 

KLINIKA FLEBOLOGII SP. Z O.O. 
UL. WAWELSKA 5 
(WJAZD OD UL. ROKITNICKIEJ) 
02-034 WARSZAWA 
WWW.KLINIKAFLEBOLOGII.PL

dobrać odpowiednie wyroby kompresyjne. Na-
tomiast metoda laserowego leczenia niewydol-
ności żylnej, rewelacyjnie sprawdza się u  pa-
cjentów z  żylakami nawrotowymi i  atypowymi. 
Nowoczesny laser o długości fali 1470 nm nie 
jest przeciwwskazany u  pacjentów onkolo-
gicznych czy z  wszczepionym stymulatorem 
serca. Zabieg wykonywany jest w  miejscowym 
znieczuleniu tumescencyjnym, dzięki czemu 
można leczyć żyły położone tuż pod skórą, 
bez ryzyka oparzeń czy uszkodzenia nerwów. 
 
Bardzo istotne jest aby pacjent był przede 
wszystkim dobrze zdiagnozowany w USG Dop-
pler, w  badaniach wenograficznych czy flebo-
graficznych. Następnym krokiem jest skutecz-
ne i kompleksowe leczenie. 

NOWOCZESNE 
METODY LECZENIA 
NIEWYDOLNOŚCI 
ŻYLNEJ

dr n. med. Agnieszka Krawczykdr Justyna Wilczko

dr hab. n. med. Tomasz Grzeladr Cezary Szary

http://klinikaflebologii.pl/
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w  tym pacjenci z  wrodzonymi wadami serca, 
a w szczególności te osoby, które zmagają się 
z  arytmią serca ponieważ u  nich deficyt tych 
biopierwiastków jest bardzo niebezpieczny. 
 
Zmiany stężenia jonu potasowego są istotne 
szczególnie u pacjentów z niewydolnością ser-

ca, chorobą niedokrwien-
ną i po przebytym zawale. 
U  tych osób w  zależno-
ści od sytuacji klinicznej 
i  stosowanych leków sto-
sunkowo często może 
dojść do patologicznego 
niedoboru (hipokaliemii) 
lub nadmiaru jonów po-
tasowych (hiperkaliemia). 
Hipokaliemia objawia się 
w  głównie zmęczeniem, 
znużeniem i   osłabieniem 
mięśni. Długotrwały nie-
dobór potasu prowadzić 
może do niewydolności 
nerek na skutek filtrowa-
nia mioglobiny uwolnionej 

z uszkodzonych włókien mięśniowych -  proces 
ten nosi nazwę rabdomiolizy.

Tu należy jednak przestrzec pacjentów, aby nie 
robili niczego "w ciemno". Uzupełnianie ewen-
tualnych niedoborów elektrolitowych powinno 
być prowadzone ostrożnie, a w żadnym wypadku 
nie powinno odbywać się na zasadzie „jak naj-
więcej i na zapas”, mówi doc. Maciej Sterliński. 

  

Natomiast bardzo ważne jest aby dostarczać 
odpowiednią ilość niezbędnych wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych szczególnie 
z  rodziny omega 3, gdyż obniżają krzepliwość 
krwi, a  także zawartość trójglicerydów, redu-
kując tym samym ryzyko miażdżycy, choroby 
niedokrwiennej serca i zawału. 

Do jednorazowego smażenia zaleca się sto-
sować niewielkie ilości oliwy z  oliwek lub oleju 
rzepakowego niskoerukowego, które są bo-
gate w  jednonienasycone kwasy tłuszczowe, 
korzystnie wpływające na profil lipidowy, wyka-
zujące działanie przeciwzapalne i łagodnie ob-
niżające ciśnienie krwi. Ponadto zaleca się spo-
żywanie chudych produktów mlecznych (chude 
mleko, białe sery, odtłuszczone jogurty).

Nie należy również zapominać o  spożywaniu 
odpowiedniej ilości warzyw i  owoców. Zielone 
warzywa (sałata, natka pietruszki, brokuły) oraz 
owoce, chleb pełnoziarnisty i  rośliny strączko-
we (fasola, groch) zawierają duże ilości kwasu 
foliowego niezbędnego w prewencji zawału ser-
ca i udaru. Warzywa i owoce, a także produkty 
zbożowe z tzw. grubego przemiału (razowe pie-
czywo, graham, kasza gryczana, brązowy ryż, 
płatki owsiane) są źródłem błonnika. 

Sól oraz produkty o dużej zawartości sodu (wę-
dliny, konserwy, zupy w  proszku) należy ogra-
niczać, co przyczyni się do obniżenia ciśnienia 
tętniczego krwi. Warto wyeliminować nawyk 
dosalania na talerzu.

Za utratę cennych witamin oraz minerałów 
odpowiedzialnych jest wiele procesów fizjolo-
gicznych i patologicznych. Nie pozostaje to bez 
wpływu na pracę całego organizmu, a zwłasz-
cza serca – organu, który jest bardzo wrażliwy 
na zmiany stężeń substancji bioaktywnych. 
Pojawianiu się licznych niedoborów sprzyja za-
równo współczesny styl 
życia, dieta oparta na 
wysoko przetworzonych 
produktach spożywczych 
jak i  leki, które przyjmują 
pacjenci. Szczególne za-
grożone są osoby bory-
kające się z  problemami 
kardiologicznymi.

Jak zauważa doc. Maciej 
Sterliński, Prezes – elekt 
Sekcji Rytmu Serca Pol-
skiego Towarzystwa Kar-
diologicznego, w  ostat-
nich latach zwraca się 
baczniejszą uwagę na 
związek między poda-
żą potasu w  diecie, a  występowaniem takich 
schorzeń jak nadciśnienie tętnicze czy incy-
denty mózgowe. Potas to kation występujący 
w  organizmie w  największych ilościach, po-
maga w  prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 
Odgrywa ważną rolę w  prawidłowym funkcjo-
nowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu 
prawidłowego ciśnienia krwi. O  właściwe do-
starczenie tego pierwiastka w  sposób szcze-
gólny powinny zadbać osoby po przeby-
tych incydentach sercowo-naczyniowych, 

W związku z powyższym w profilaktyce jak i le-
czeniu chorób sercowo-naczyniowych dużą 
rolę odgrywa zmniejszenie masy ciała u  osób 
z nadwagą i otyłością, zmiana nawyków żywie-
niowych i umiarkowana aktywność fizyczna.

Obniżenie masy ciała u osób otyłych wpływa na 
obniżenie się ciśnienia krwi, stężenia glukozy, 
poprawienia profilu lipidowego (poziomu cho-
lesterolu, trójglicerydów). Do oceny czy masa 
ciała jest prawidłowa stosuje się tzw. wskaźnik 
masy ciała (Body Mass Index). Jego wartość 
wylicza się poprzez podzielenie masy ciała w kg 
przez wzrost w  metrach podniesiony do kwa-
dratu. BMI=masa(kg)/(wzrost (m))2. Wartość 
powyżej 25 wskazuje na nadwagę a  wartość 
powyżej 30 na otyłość. 

U osób z podwyższonym stężeniem cholestero-
lu i/lub trójglicerydów we krwi należy ograniczyć 
spożycie pokarmów bogatych w  cholesterol, 
obniżyć spożycie nasyconych kwasów tłusz-
czowych oraz produktów zawierających tzw. 
izomery trans kwasów tłuszczowych. Zarówno 
nasycone kwasy tłuszczowe jak i izomery trans 
podwyższają stężenie cholesterolu we krwi, 
mają działanie prozapalne, a  także zwiększają 
krzepliwość krwi, przyczyniając się tym samym 
do rozwoju miażdżycy. Kwasy tłuszczowe nasy-
cone znajdują się w  produktach pochodzenia 
zwierzęcego, takich jak: tłuste mięso, tłuste 
wędliny, smalec, masło, boczek, sery żółte i to-
pione, tłuste mleko, a także w oleju palmowym 
i  kokosowym. Kwasy tłuszczowe trans wystę-
pują m.in.  w niektórych słodyczach (takich jak 
wafle, batony, herbatniki). 
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moc potasu Dieta w chorobach serca
Praca serca, mimo że jest w pewnym sensie autonomiczna, 
czyli niezależna, podlega dość ścisłemu nadzorowi ukła-
du nerwowego oraz wpływowym biochemicznym. Dla jego 
prawidłowej pracy istotne jest dostarczanie odpowiednich 
składników, jednym z nich jest potas. 

Dieta u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi ma na celu 
uzyskanie prawidłowego profilu lipidowego (spadek poziomu 
cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i trójglice-
rydów, wzrost cholesterolu frakcji HDL) oraz odpowiednich 
wartości ciśnienia tętniczego.

Niedoborem 
potasu (…) 
szczególnie 
zagrożone są 
osoby borykające 
się z problemami
kardiologicznymi.
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