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Zalecenia dla osób dorosłych, 
które mogą odnieść korzyść z obniżenia LDL–C

Zalecenie Korzyść Siła dowodu

Zastosuj model żywienia, który 
dostarcza 5% do 6% energii z 
tłuszczu nasyconego

Klasa I Poziom A

Zredukuj odsetek energii 
pochodzącej z tłuszczu nasyconego

Klasa I Poziom A

Zredukuj odsetek energii 
pochodzącej z tłuszczów trans

Klasa I Poziom A

Korzyść Klasa I: Korzyść >>> ryzyko
Siła dowodu Poziom A- ocena na wielu populacjach
Dane pochodzą z wielu randomizowanych badań klinicznych lub 
metaanaliz



NKT a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych ?



• Silne i spójne dowody z badań RCTs wskazują, że 
zastępowanie NKT kwasami tłuszczowymi 
nienasyconymi, zwłaszcza WNKT, znamiennie obniża 
stężenie cholesterolu całkowitego i LDL. 

• Zastępowanie NKT węglowodanami (źródła pokarmowe 
niesprecyzowane) także obniża stężenie cholesterolu 
całkowitego i LDL, ale znamiennie podnosi TG i obniża 
HDL-cholesterol.

DGAC Grade: Strong
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• Silne i spójne dowody z badań RCT i modelowania 
statystycznego w prospektywnych badaniach kohortowych
wskazują, że zastępowanie NKT przez WNKT obniża 
ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu z 
powodu ChNS. 

• Na każdy 1% spożycia energii z NKT zastąpiony przez 
WNKT, ryzyko wystąpienia ChNS zmniejsza się o 2-3%. 

• Jednak obniżanie całkowitego spożycia tłuszczu (poprzez 
zastąpienie go węglowodanami) nie obniża ryzyka SN.
Spójne dowody z prospektywnych badań kohortowych
wskazują, że wyższe spożycie SFA, w porównaniu ze 
spożyciem węglowodanów, nie wiąże się z ryzykiem SN. 

DGAC Grade: Strong



Cechy zdrowej diety

Spożycie NKT <10% energii poprzez zastąpienie przez WNKT

Jak najniższe spożycie TFA, najlepiej zupełne wykluczenie TFA pochodzących 
z przetworzonej żywności i < 1% energii ze źródeł naturalnych

< 5 g/dz soli 

30-45 g/dz błonnika, najlepiej z produktów pełnoziarnistych

≥ 200 g/dz owoców (2-3 porcje)

≥ 200 g/dz warzyw (2-3 porcje)

Ryby 1-2 razy w tygodniu, z czego raz w tygodniu tłusta ryba

30 g/dz niesolonych orzechów

Spożycie napojów alkoholowych należy ograniczyć do 2 porcji dziennie (20g/dz
alkoholu) u mężczyzn i 1 porcji dziennie (10 g/dz alkoholu) u kobiet

Ograniczenie spożycia słodzonych napojów bezalkoholowych i alkoholowych
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• Międzynarodowe, obejmujące 18 krajów z pięciu 
kontynentów, prospektywne badanie PURE (Prospective
Urban Rural Epidemiology), które według autorów 
podważyło zasadność ograniczania spożycia NKT. 

• 135 335 uczestników, obserwacja 7,4 lat

• Uczestnicy zostali podzieleni na kwintyle ze względu na 
spożycie makroskładników wyrażone w %en. 



2017

• W badaniu tym wyższe spożycie NKT wiązało się z 
mniejszym ryzykiem zgonu ogółem (HR 0,86; 0,76-0,99) 
oraz  udaru mózgu (HR 0,79; 0,64-0,98). 

• Nie wykazano związku spożycia NKT z ryzykiem 
zawału serca i zgonu sercowo-naczyniowego. 

• Wyższe spożycie węglowodanów wiązało się z nasilonym 
ryzykiem zgonu ogółem (HR 1,28; 1,12–1,46; p dla 
trendu =0,0001), ale nie z ryzykiem chorób sercowo-
naczyniowych i zgonami z tego powodu. 



Ryzyko zgonu ogółem



Zamiana węglowodanów na NKT
5%en
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Zamiana węglowodanów na NKT
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Uwagi krytyczne

• Nie uwzględniono rodzaju produktów będących źródłem 
węglowodanów.

• Nie oceniono poziomu spożycia izomerów trans.

• Brak standaryzacji ze względu na wartość BMI i spożycie 
alkoholu, a także soli.

• Problem niedoborów mikroskładników w krajach biorących 
udział w badaniu. Produkty zwierzęce są źródłem nie tylko 
NKT, ale także cynku, dobrze przyswajalnego żelaza, witamin 
K2 i B12. Ich spożycie może być niedoborowe w populacjach 
spożywających diety wysokowęglowodanowe.

• Ponadto należy również wziąć pod uwagę różnice w 
warunkach życia oraz w dostępie do świadczeń medycznych. 

• Badanie miało charakter kohortowy; pożądane są badania 
RCT.
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• W badaniach klinicznych, w których NKT zastępowano 

wielonienasyconymi, wykazywano redukcję 
występowania chorób sercowo-naczyniowych.

• Z kolei w badaniach, w których NKT były zastępowane 
głównie przez węglowodany nie wykazywano redukcji ryzyka 
ChSN. Jednak w badaniach tych nie określano rodzajów 
produktów będących źródłami węglowodanów i zazwyczaj 
obejmowały cukier i inne rafinowane węglowodany.

• Dowody z obserwacyjnych badań prospektywnych
wskazują, że węglowodany z produktów pełnoziarnistych 
zastępujące NKT w diecie obniżają ryzyko ChSN. 
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Wniosek

• Na obecnym etapie wiedzy uzasadnione jest 
ograniczanie spożycia NKT poprzez zastępowanie 
ich kwasami tłuszczowymi wielonienasyconymi, 
jednonienasyconymi lub węglowodanami 
pochodzącymi z produktów pełnoziarnistych.


