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REZUMAT. Consilierea dietetică reprezintă pentru personalul medical elementul cheie în tratamentul pacienţilor cu obezitate şi 
dislipidemie. În ziua de astăzi, datorită dezvoltării mass-mediei, pacienţii au la dispoziţie o varietate deconcertantă de diete 
hipolipemiante şi pentru scădere ponderală. În cazul subiecţilor cu dislipidemie şi obezitate, tratamentul nutriţional optim realizează 
atât reducerea greutăţii corporale cât şi a factorilor de risc cardio-vasculari prezenţi. Trebuie menţionat faptul că există şi intervenţii 
nutriţionale care au demonstrat că scad riscul de boală cardio-vasculară, independent de reducerea valorilor lipidelor plasmatice. 
 
Cuvinte cheie: dislipidemie, obezitate, risc cardio-vascular, strategii nutriţionale, dieta Mediteraneană. 
 
ABSTRACT. Dietary counseling has has become a key treatment strategy for the health care providers treating their patients with 
obesity and dyslipidemia. The present-day patient is faced with a confusing myriad of dietary choices in the print media and on the 
Internet. Patients who manifest obesity and hyperlipidemia will be best served by a diet that reduced the maximum number of risk 
factors for coronary artery disease and offers sustainable weight loss or mantainance. Several dietary interventions have been 
shown to lower cardiovascular risk independent of lipid lowering. 
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1. DISLIPIDEMIILE 

Dislipidemiile sunt definite ca tulburări, atât cantitative 
cât şi calitative, ale metabolismului lipoproteinelor 
plasmatice, dintre care cele mai importante sunt hiper-
colesterolemiile (creşterea colesterolului total seric peste 
200 mg/dl), hipertrigliceridemiile (creşterea trigliceridelor 
serice peste 150mg/dl) şi scăderea (asociată sau izolată) a 
HDL (high density lipoproteins) colesterolului sub 
40 mg/dl la bărbaţi şi sub 50 mg/dl la femei. 

Importanţa clinică a dislipidemiilor derivă din rolul 
major pe care îl au lipoproteinele în amorsarea şi 
dezvoltarea aterosclerozei. Ateroscleroza este o afecţiune 
cu debut în copilărie şi cu evoluţie lent progresivă ca-
racterizată prin leziuni tipice denumite plăci ateromatoase, 
leziuni localizate la nivelul arterelor. Ateroscleroza 
reprezintă cauza majoră de mortalitate şi morbiditate în 
majoritatea ţărilor dezvoltate şi în curs de dezvoltare, mai 
ales prin manifestarea ei cea mai gravă, infarctul 
miocardic. Factorii de risc pentru ateroscleroză includ: 

 tulburările plasmatice ale lipoproteinelor; 
 hipertensiunea arterială; 
 fumatul; 
 diabetul zaharat; 
 stilul de viaţă sedentar. 

Progresia leziunilor de ateroscleroză este atribuită, în 
special, conţinutului acestora în colesterol neesterificat 
şi esteri de colesterol. 

Lipoproteinele plasmatice cu rol în aterogeneză sunt 
lipoproteinele cu densitate joasă (low density lipopro-
teins, LDL), lipoproteinele cu densitatea intermediară 
(intermediate density lipoproteins, IDL), lipoproteinele 
cu densitate foarte joasă (very low density lipoproteins, 
VLDL). Toate aceste lipoproteine sunt cunoscute de 
către profani sub denumirea populară de „colesterol 
rău”. Se pare că există o relaţie inversă între lipoprote-
inele cu densitate crescută (high density lipoproteins, 
HDL) şi procesul de ateroscleroză. Aceste lipoproteine 
sunt denumite popular „colesterol bun”, o valoare 
crescută a HDL colesterolului protejând individul de 
afecţiuni cardiovasculare. Mai multe terorii susţin că 
„protecţia cardiovasculară” este dată atât de capacitatea 
acestor lipoproteine de a transporta colesterolul în exces 
de la nivelul plăcilor de aterom spre ficat unde are loc 
metabolizarea lui, cât şi de implicarea acestora în pro-
cesele de antioxidare. 

Nivelul plasmatic al lipoproteinelor este influenţat 
de factori precum: 

 vârsta; 
 zestrea genetică; 
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 dieta bogată în grăsimi per total, şi în grăsimi 
saturate şi colesterol, în special; 

 greutatea corporală (obezitatea predispune individul 
la dislipidemii); 

 activitatea fizică (sedentarismul determină dislipide-
mie); 

 anumite boli (diabetul zaharat, afecţiuni tiroidiene, 
boli hepatice şi renale, infecţia cu virusul imunodeficienţei 
umane - HIV); 

 unele medicamente (hormoni steroizi, anticoncepţio-
nale orale, diuretice, beta blocante); 

 consumul de alcool (consumul de alcool în exces 
predispune la hipertrigliceridemie). 

2. OBEZITATEA 

Obezitatea este o boală definită prin creşterea 
greutăţii corporale pe seama ţesutului adipos. Etimologia 
cuvântului „obezitate” provine din verbul latin „obedo-
obedere” ceea ce înseamnă „a mânca în exces”, „a mânca 
mult şi lacom”, afecţiunea fiind, în cele mai multe cazuri, 
consecinţa unui astfel de mod de alimentaţie. 

În ultimele decenii, obezitatea a atins la nivel mondial 
proporţii de epidemie. Conform unor studii recente, în 
Statele Unite ale Americii 65% dintre adulţi sunt 
supraponderali sau obezi, în Europa, cel puţin 15% dintre 
bărbaţi şi 22% dintre femei suferă de obezite. În 
România prevalenţa obezităţii este de 20% din populaţia 
adultă, fiind mai mare la femei decât la bărbaţi. 

Obezitatea, în special cea dispusă la nivel abdominal, 
reprezintă un factor de risc pentru afecţiuni precum 
dislipidemiile, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat. 
Aceste afecţiuni sunt, la rândul lor, factori de risc pentru 
bolile cardio-vasculare, principala cauză mortalitate şi 
morbiditate în ţara noastră. 

Astfel, în prezent, consilierea nutriţională este con-
siderată „fundaţia” tratamentului pacienţilor cu obezitate 
şi dislipidemie. La acest tip de subiecţi, tratamentul 
dietetic optim vizează atât scăderea greutăţii corporale şi 
menţinerea acesteia în limite normale, cât şi reducerea 
numărului de factori de risc aterogeni (normalizarea va-
lorilor lipoproteinelor plasmatice, normalizarea valorilor 
tensiunii arteriale, controlul glicemiei). 

În capitolul următor voi prezenta succint principalele 
strategii nutriţionale folosite în practica clinică pentru 
indivizii cu obezitate şi dislipidemie asociată. Aceste 
planuri/intervenţii nutriţionale pot fi împărţite în două 
categorii: 

 diete concepute pentru scăderea în greutate; 
 diete concepute pentru reducerea factorilor de risc 

aterogen. 

Totuşi, în ciuda acestei clasificări scolastice, 
majoritatea planurilor nutriţionale au efect atât asupra 
greutăţii corporale, cât şi asupra factorilor de risc 
cardio-vasculari (valoarea lipoproteinelor plasmatice, în 
cazul de faţă). 

3. TRATAMENTE NUTRIŢIONALE 

3.1. Diete cu conţinut scăzut în 
glucide/carbohidraţi. Dieta Atkins. 

Cea mai studiată dietă cu conţinut redus în glucide 
este dieta Atkins. Aceasta a fost promovată în 1972 de 
către doctorul Robert Atkins şi conţine 4 etape, prima 
etapă, denumită perioada de inducţie fiind caracterizată 
printr-o restricţie glucidică severă (sub 20 grame de 
glucide/zi). În următoarele etape, cantitatea de glucide 
(carbohidraţi) este crescută progresiv (cu 5-10 grame de 
glucide/săptămână) în funcţie de dinamica greutăţii 
corporale şi apariţia/sau nu a cetozei. Menţionez că 
această dietă nu include o restricţie calorică, în formula 
ei originală fiind încurajat aportul de grăsimi saturate 
(carne şi produse din carne, ouă, produse lactate, 
grăsimi animale). În prezent, această dietă a fost refor-
mulată, aportul de grăsimi încurajat fiind cel din surse 
sănătoase, precum uleiul de peşte şi uleiul de măsline. 

Un prim semnal de alarmă la această dietă a fost 
legat de faptul că încurajează aportul de grăsimi saturate 
şi colesterol alimentar şi impune restricţie glucidică, 
deci o restricţie a consumului de fructe şi legume. 
Criticii acestui tip de tratament nutriţional au lansat 
ipoteza (neconfirmată până în prezent) că această dietă 
ar creşte riscul de cancer şi boală cardio-vasculară, 
tocmai din cauza acestor strategii. 

În ceea ce priveşte reducerea ponderală şi menţinerea 
acestei reduceri în greutate, nu s-au observat diferenţe 
semnificative între dieta Atkins şi alt tip de diete, în 
schimb, aderenţa la acest tratament nutriţional a fost 
extrem de mică, 20%, comparativ cu 40%, în grupul de 
control. 

Numeroasele studii clinice au evaluat efectul dietei 
Atkins asupra lipoproteinelor plasmatice şi au arătat că 
aceasta nu modifică valoarea LDL colesterolului, în 
schimb scade, în mod semnificativ valoarea trigliceridelor 
serice şi creşte, tot semnificativ, HDL colesterolul. 

Impactul cardio-vascular al modificărilor lipidice şi 
ponderale induse de dieta Atkins nu a fost încă studiat, 
fapt ce constituie un impediment major pentru a face 
recomandări generale pro sau contra acestui tip de 
dietă. 
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3.2. Diete cu conţinut scăzut  
în grăsimi/lipide. Dieta Ornish 

Dietele cu conţinut mic în lipide au ajuns în centrul 
atenţiei după finalizarea studiului „Celor Şapte State” 
(The Seven Countries Study), care a demonstrat că 
riscul de boală cardio-vasculară este mai mic şi speranţa 
de viaţă este mai mare la cohorta populaţională din 
Japonia, care a avut un aport lipidic alimentar zilnic mai 
mic de 10% din totalul caloric. 

Printre promotorii acestui tratament nutriţional s-au 
numărat Dean Ornish şi Nathan Pritikin. Aceşti 
investigatori au imaginat un program adresat subiecţilor 
cu boală coronariană, care a inclus pe lângă o dietă 
strict vegetariană, cu conţinut redus în grăsimi (maxim 
10% din totalul caloric zilnic),reducerea numărului de 
calorii/zi şi exerciţii aerobice zilnice şi consiliere 
psihologică pentru managementul stresului. Pacienţii 
incluşi în studiu au fost „cazaţi” într-un mediu rural, iar 
toate mesele le-au fost furnizate de către personalul de 
studiu. 

Rezultatele programului au arătat că această dietă: 
 ameliorează acuzelor de cauză cardiacă; 
 ameliorează perfuzia coronariană (fapt confirmat 

prin investigaţii imagistice); 
 reduce LDL colesterolul; 
 nu modifică valoarea plasmatică a trigliceridelor şi 

a HDL colesterolului (poate chiar reduce valoarea HDL 
colesterolului); 

 nu reduce greutatea corporală în mod semnificativ. 
În concluzie, dieta Ornish a demostrat că reduce unii 

factori de risc cardio-vascular, deci morbiditatea de 
natură cardio-vasculară. Criticile aduse acestui tip de 
tratament nutriţional subliniază severitatea acesteia şi 
aderenţa dificilă la acest tip de program, în condiţii 
normale de viaţă. 

3.3. Diete cu conţinut moderat în glucide 
şi crescut în proteine. Dieta South 
Beach. Dieta The Zone. 

Tratamentul nutriţional ce conţine o cantitate 
moderată de glucide şi crescută de proteine este cel mai 
bine exemplificat în dietele „The South Beach Diet”, 
„The Zone”şi alte diete ce includ alimente cu indice 
glicemic mic.Indicele/indexul glicemic a fost pentru 
prima dată introdus în 1981, de către Jenkins, care a 
remarcat faptul că aceeaşi cantitate de glucide provenită 
din alimente diferite, nu determină aceeaşi creştere 

glicemică. Alimentele cu indice glicemic crescut produc 
o creştere mai mare a glicemiei, în timp ce alimentele 
cu index glicemic mic determină o creştere mai mică a 
glicemiei. 

Acest tip de strategie dietetică s-a dezvoltat pornind 
de la observaţia că, dietele bogate în zaharuri rafinate 
şi alte alimente cu index glicemic crescut cauzează 
hiperinsulinism şi dislipidemie. Statusul hiperinsulinemic 
menţinut o perioadă lungă de timp este asociat cu 
sindromul metabolic, veritabil factor de risc cardio-
vascular. 

Agatston, autorul dietei The South Beach a realizat 
un studiu care a comparat efectul dietei sale cu cel al 
dietei propuse de forurile medicale superioare din 
Statele Unite, precum National Cholesterol Education 
Program (NCEP) Step 2 Diet. În acest experiment, dieta 
propusă de Agatston pentru 12 săptămâni de studiu, a 
conţinut 39% grăsimi, 17% dintre grăsimi fiind surse 
de acizi graşi mononesaturaţi(ulei de măsline), 33% 
proteine, 28% glucide cu index glicemic scăzut. Astfel, 
la pacienţii care au urmat acest tip de dietă s-a observat 
o scădere ponderală semnificativ mai mare decât în 
grupul ce a respectat dieta NCEP, dar nu au fost notate 
diferenţe semnificative între cele două diete în ceea ce 
priveşte valorile lipoproteinelor plasmatice. 

În literatura de specialitate, până în prezent, nu există 
suficiente date care să recomande sau să contraindice 
aceste tipuri de strategii nutriţionale în populaţia 
generală. Totuşi, majoritatea sfaturilor nutriţionale 
conţinute în dietele South Beach şi The Zone sunt 
împrumutate din „dieta Mediteraneeană”, dietă care 
scade riscul cardio-vascular. 

3.4. Dieta Mediteraneană 

În 1970 a fost publicat studiul „Celor Şapte State” 
(The Seven Countries Study), studiu care a investigat 
tipul aportului alimentar şi mortalitatea a 16 cohorte 
populaţionale. 

Atenţia investigatorilor a fost atrasă de cohorta 
populaţională din insula Creta, unde s-a notat un aport 
crescut de grăsimi (35-40% din totalul caloric) şi, 
paradoxal, o mortalitate de natură cardio-vasculară 
scăzută. Acest trial a evidenţiat faptul că valoarea totală 
a colesterolului plasmatic prezice mortalitatea de natura 
cardiacă doar la anumite grupuri populaţionale (de 
exemplu, aportul crescut de grăsimi saturate declarat de 
cohorta din Finlanda de Est, a fost în concordanţă cu 
mortalitatea de natură cardio-vasculară mai mare) şi că, 
de fapt, modelul alimentar denumit „dietă Mediteraneană” 
necesită o evaluare mai amănunţită. 
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Nu a fost standardizat până în prezent un model tip 
al „dietei Mediteraneene”, totuşi, este cunoscut faptul 
că aceasta conţine alimente cheie care sunt consumate 
în cantităţi crescute: 

 alimente derivate din plante, precum fructele, le-
gumele, cereale, cartofi, leguminoase uscate, nuci; 

 peşte şi pui; 
 până la patru ouă/săptămână; 
 alimentele sunt nerafinate, minim procesate; 
 derivate lactate consumate zilnic în cantităţi 

moderate/mari; 
 vin roşu în cantitate mică/moderată la mesele 

principale; 
 uleiul de măsline este principala sursă de grăsimi; 
 consumul rar/inconstant de carne roşie; 
 desertul compus doar din fructe proaspete. 
Efectul „dietei Mediteraneene” asupra stării de 

sănătate, în numeroasele trialuri în care a fost folosit s-a 
dovedit a fi surprinzător de benefic: 

 aderenţa la acest tip de tratament nutriţional a fost 
crescută (mai mare de 70%); 

 riscul de infarct miocardic, accident vascular ce-
rebral, insuficienţă cardiacă, tromb-embolism pulmonar 
a fost redus cu 42-72%; 

 valoarea colesterolul total, a LDL colesterolului şi 
a trigliceridelor a scăzut semnificativ, în timp ce 
valoarea HDL colesterolului a crescut semnificativ; 

 valorile tensionale s-au normalizat; 
 greutatea corporală a scăzut comparativ cu cea 

observată în tratamentul cu alte tipuri de diete (în ciuda 
aportului mai crescut de lipide). 

Pe scurt, „dieta Mediteraneană” oferă subiecţilor cu 
factori de risc cardio-vasculari, obezitate, dislipidemie, 
o alternativă mai savuroasă şi mai usor de urmat, 
comparativ cu variantele de tratament nutriţional 
exigente (dieta cu conţinut scăzut în lipide) şi duce la 
reducerea semnificativă a mortalităţii generale şi de 
cauză cardiacă, indiferent de ameliorarea valorii 
plasmatice a fraţiunilor lipoproteice. 
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