
Dyslipidemie 

Dyslipidemia to stan, w którym stężenia lipidów i lipoprotein w osoczu nie 

odpowiadają wartościom uznanym za prawidłowe, a te zależą od całkowitego 

ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta niżej. W praktyce klinicznej 

wyróżnia się hipercholesterolemię, dyslipidemię aterogenną i zespół chylomi-

kronemii. 

Cholesterol całkowity (TC), cholesterol frakcji HDL (HDL-C) i triglicerydy 

(TG) oznacza się w surowicy lub osoczu, pobranych po upływie 12–14 h 

od ostatniego posiłku.  

Stężenie LDL-C zwykle oblicza się za pomocą wzoru Friedewalda: 

LDL-C = TC – HDL-C – TG/5 (w mg/dl) albo /2,2 (w mmol/l) 

Przy stężeniu TG >4,6 mmol/l (400 mg/dl) wynik jest niemiarodajny. 

1. Hipercholesterolemia 

➔DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA 

Zwiększone stężenie LDL-C w osoczu/surowicy ≥3,0 mmol/l (115 mg/dl). 

Podział hipercholesterolemii: 1) pierwotna, uwarunkowana genetycznie – 

hipercholesterolemia rodzinna (FH), rodzinny defekt apolipoproteiny B100, 

hipercholesterolemia wielogenowa (najczęstsza) z udziałem czynnika środo-

wiskowego (nieprawidłowa dieta); 2) wtórna – w niedoczynności tarczycy, 

zespole nerczycowym, przewlekłej niewydolności nerek, chorobach wątroby 

przebiegających z cholestazą, wskutek działania leków (progestagenów, GKS, 

inhibitorów proteazy). 

➔OBRAZ KLINICZNY 

Objawy przedmiotowe (tylko w FH): żółtaki (płaskie powiek, ścięgna Achille-

sa, guzowate lub wyniosłe skórne, zwykle na wyprostnych powierzchniach 

stawów kolanowych i łokciowych), rąbek starczy rogówki. Pośrednio 

o hipercholesterolemii rodzinnej świadczą: duże stężenie LDL-C (≥4,9 mmol/l 

[190 mg/dl]) u pacjenta i krewnych 1. stopnia, objawy przedwczesnej miaż-

dżycy (ChNS), w homozygotycznej FH występujące już w dzieciństwie. 

➔ROZPOZNANIE 

Kryteria rozpoznania 

Rozpoznanie ustala się na podstawie lipidogramu osocza. Ustalenie mutacji 

odpowiedzialnej za hipercholesterolemię nie ma znaczenia klinicznego. 

Rozpoznanie różnicowe 

Na podstawie obrazu klinicznego i lipidogramu odróżnia się FH od: 

1) rodzinnej hiperlipidemii mieszanej (mniejsze stężenie cholesterolu i większe 

stężenie TG); 2) hipercholesterolemii wielogenowej (mniejsze stężenie TC, 

niewystępowanie dużego stężenia TC w rodzinie, nieobecność żółtaków). 



➔LECZENIE 

Zasady ogólne 

1. Sposób leczenia (ryc. 4-1) i wartości docelowe stężenia LDL-C (124) 

zależą od indywidualnego całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego (w 

prewencji pierwotnej ocenianego za pomocą karty SCORE 126). 

 

2. Metody leczenia: odpowiednia dieta, zwiększenie aktywności fizycznej 

i leki hipolipemizujące. 

Leczenie dietetyczne 

Ograniczenie spożycia: 1) nasyconych kwasów tłuszczowych <7% zapotrze-

bowania energetycznego (<15 g/d), poprzez częściowe ich zastępowanie 

jednonienasyconymi (i/lub wielonienasyconymi) kwasami tłuszczowymi lub 

węglowodanami złożonymi; 2) cholesterolu <200 mg/d. 

Leczenie farmakologiczne 

Preparaty i dawkowanie tab. 4-1. 

1. Statyny: leki pierwszego wyboru, zmniejszają przede wszystkim stężenie 

LDL-C; wpływ na TG i HDL-C jest umiarkowany. Przeciwwskazania: 

czynna choroba wątroby – aktywność ALT/AST w surowicy >3 × ggn, ciąża, 

karmienie piersią. Istotne działania niepożądane: 1) wzrost aktywności ALT 

lub AST w surowicy – u 0,5–2% leczonych, zależy od dawki leku, zwykle 

wraca do wartości wyjściowej po zmniejszeniu dawki statyny; jeśli wynosi >3 

× ggn  odstaw statynę; 2) miopatia – u <0,2% leczonych, objawia się 

bolesnością, osłabieniem i/lub tkliwością mięśni oraz wzrostem aktywności 

CK w surowicy; bardzo rzadko ciężkie zapalenie mięśni, które – jeśli się 

natychmiast nie odstawi statyny – może doprowadzić do rabdomiolizy (ostry 

rozpad mięśni) z mioglobinurią i ostrej martwicy nerek. Może wystąpić 



w dowolnym momencie po rozpoczęciu leczenia statyną. Obecnie nie zaleca 

się rutynowego oznaczania aktywności CK w surowicy przed rozpoczęciem 

leczenia. Konieczne jest oznaczenie aktywności CK, jeśli w trakcie leczenia 

wystąpi bolesność, tkliwość lub osłabienie mięśni, bądź brązowe zabarwienie 

moczu (poucz pacjenta, by niezwłocznie zgłosił wystąpienie takich objawów). 

Jeśli aktywność CK wynosi >10 × ggn (wg niektórych ekspertów >5 × ggn)  

natychmiast odstaw statynę. Jeśli pacjent zgłasza tkliwość lub ból mięśni  

wyklucz częste przyczyny takich dolegliwości, przede wszystkim duży wysiłek 

fizyczny (niezależnie od tego, czy aktywność CK jest zwiększona, czy nie). 

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych statyn jest zwiększone m.in. 

u osób >80 lat, o drobnej budowie ciała, z upośledzoną czynnością nerek, 

z niedoczynnością tarczycy, z chorobami zapalnymi mięśni, w okresie około-

operacyjnym oraz jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie: fibrat (szczególnie 

gemfibrozyl), azolowy lek przeciwgrzybiczy (flukonazol, itrakonazol, ketoko-

nazol), antybiotyk makrolidowy lub inny lek hamujący metabolizm statyn. 

Odstaw statynę, jeśli utrzymują się nietolerowane objawy mięśniowe (nawet 

gdy CK w normie). 

2. Żywice jonowymienne: cholestyramina , kolestypol , kolesewelam; stosuje 

się w monoterapii, gdy statyny są przeciwwskazane lub nietolerowanie, oraz 

w terapii skojarzonej w razie niepełnej skuteczności statyn. Przeciw-

wskazania: duże stężenie TG w osoczu (5,6 mmol/l [>500 mg/dl]). Działania 

niepożądane: uciążliwe dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego – 

zaparcie, odbijania, ból brzucha, wzdęcia (kolesewelam ich nie wywołuje); 

upośledzenie wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz innych 

leków, np. β-blokerów, diuretyków tiazydowych, tyroksyny, digoksyny, 

doustnych antykoagulantów. Inne leki należy przyjmować 1 h przed lub 4 h po 

żywicy. 

3. Ezetymib: stosuj głównie w leczeniu skojarzonym ze statyną u pacjentów 

z ciężką hipercholesterolemią; może być użyteczny w monoterapii u pacjentów 

nietolerujących statyn, ale działa słabiej niż statyny. 

Inne metody 

Afereza LDL (pozaustrojowe usuwanie LDL) głównie w homozygotycznej 

FH. Zabiegi powtarza się co 2 tyg., ponadto chorzy powinni przyjmować silną 

statynę w dużej dawce. 

2. Dyslipidemia aterogenna 

➔DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA 

Współistnienie: 1) zwiększonego stężenia TG ≥1,7 mmol/l (150 mg/dl); 

2) małego stężenia HDL-C <1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn i <1,2 mmol/l 

(45 mg/dl) u kobiet (w zespole metabolicznym i cukrzycy typu 2 HDL-C 

u kobiet <1,3 mmol/l [<50 mg/dl]); 3) nieprawidłowych cząsteczek LDL 

(tzw. małych, gęstych LDL). 

W rozwoju dyslipidemii aterogennej u otyłych osób z zespołem metabolicz-

nym i u chorych na cukrzycę typu 2 główną rolę odgrywa insulinooporność. 

➔OBRAZ KLINICZNY I ROZPOZNANIE 

Nie ma charakterystycznych objawów. Może współistnieć nadwaga/otyłość lub 

cukrzyca typu 2. Rozpoznanie ustala się na podstawie pomiaru stężeń TG 

i HDL-C (Definicja); małych, gęstych LDL nie oznacza się w praktyce 

klinicznej. Jeśli stężenie LDL-C jest także zwiększone, to używa się określenia 



hiperlipidemia mieszana (złożona, rodzinna). 

➔LECZENIE 

Zasady ogólne 

1. Dąż do uzyskania docelowego stężenia LDL-C. 

2. Wartości pożądane stężeń TG <1,7 mmol/l (150 mg/dl), HDL-C 

≥1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn i ≥1,3 mmol/l (50 mg/dl) u kobiet. 

3. W leczeniu podstawowe znaczenie mają metody niefarmakologiczne (dieta, 

wysiłek fizyczny) i redukcja masy ciała. 

Leczenie niefarmakologiczne 

1. Zmniejszenie masy ciała poprzez odpowiednią dietę i wysiłek fizyczny. 

2. Zalecenia dietetyczne: przy hipercholesterolemii 125, przy hipertrigli-

cerydemii zmniejszenie spożycia węglowodanów, zwłaszcza łatwo przy-

swajalnych cukrów prostych (kosztem zwiększenia spożycia jednonienasyco-

nych kwasów tłuszczowych). 

3. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe ω-3 (oleje rybne) 2–4 g/d, szcze-

gólnie przy stężeniu TG ≥5,6 mmol/l (500 mg/dl). 

4. Ograniczenie spożycia alkoholu w celu zmniejszenia stężenia TG. 

Leczenie farmakologiczne 

Preparaty, dawkowanie i przeciwwskazania tab. 4-1. 

1. Statyny wyżej; jeśli zwiększone stężenia LDL-C i TG oraz zmniejszone 

stężenie HDL-C  rozpocznij leczenie statyną, a po uzyskaniu docelowego 

stężenia LDL-C (jeśli stężenia TG lub HDL-C nie są zadowalające) możesz 

dodać fibrat. 

2. Fibraty: stosuj, jeśli zwiększone stężenie TG lub małe stężenie HDL-C, 

a stężenie LDL-C odpowiada wartościom docelowym. Przeciwwskazania: 

ciężka przewlekła choroba nerek GFR <15 ml/min/1,73 m2 (w stadiach 1–4 

zmniejsz dawkę), niewydolność wątroby, kamica żółciowa, ciąża, karmienie 

piersią. Główne działania niepożądane: wzrost aktywności ALT lub AST 

w surowicy, miopatia, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie 

jak dyspepsja, ból brzucha, biegunka, wzdęcie. W razie >3-krotnego wzrostu 

aktywności AST/ALT lub >10-krotnego wzrostu CK powyżej ggn (wg niektó-

rych ekspertów >5 × ggn)  natychmiast odstaw fibrat. Ryzyko poważnych 

powikłań, szczególnie miopatii, jest zwiększone w przypadku leczenia skoja-

rzonego fibratem i statyną. Stosując takie leczenie, zachowaj szczególną 

ostrożność i częściej kontroluj aktywność AST/ALT i CK. W sytuacjach 

sprzyjających wystąpieniu działań niepożądanych statyn (wyżej) nie doda-

waj fibratu. 

3. Kwas nikotynowy i jego pochodne: w Polsce niedostępne; stosuje się 

rzadko ze względu na uciążliwe objawy uboczne (występują rzadziej, jeśli 

stosuje się preparat o powolnym uwalnianiu lub preparat o powolnym uwal-

nianiu skojarzony z laropiprantem). Przeciwwskazania: dna moczanowa, 

czynna choroba wątroby, świeży zawał serca, wrzód trawienny, ciąża, karmie-

nie piersią, cukrzyca (dotyczy tylko kwasu nikotynowego krystalicznego). 

 



 


