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Streszczenie
Wprowadzenie: Uzyskanie wiarygodnego wyniku stężenia cholesterolu frakcji LDL (LDLC) jest niezwykle istotne, gdyż jest to główny
parametr klasyfikujący pacjentów pod względem ryzyka rozwoju miażdżycy.
Cel badań: Porównanie wartości stężeń LDLC oszacowanych przy użyciu wzorów: Friedewalda (LDLCF), Cordova (LDLCC) i Planelli (LDLCP)
z wartościami stężeń LDLC oznaczonymi metodą bezpośrednią (LDLCD) z uwzględnieniem wieku pacjenta i matrycy próbki.
Materiał i Metody: Zebrano 594 surowic dzieci (w wieku 1 dzień-18 lat) leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, ze
znanym stężeniem hemoglobiny A1c i/lub kreatyniny i oznaczono stężenia apolipoproteiny B, cholesterolu całkowitego, triglicerydów,
cholesterolu frakcji HDL i LDL oraz oszacowano stężenie LDLC ze wzorów.
Wyniki: Średnie wartości stężeń LDLCF i LDLCC były istotnie statystycznie niższe w porównaniu do średniej wartości stężenia LDLCD dla
wszystkich próbek oraz dla próbek od dzieci ≥1 r.ż. Metodą Blanda-Altmana wykazano, że stężenia LDLCC nie były porównywalne ze
stężeniami LDLCD dla wszystkich zebranych próbek, niezależnie od stężenia LDLCD. Wykazano również większy rozrzut wartości różnic pomiędzy LDLCF i LDLCD, pomiędzy LDLCC i LDLCD oraz pomiędzy LDLCP i LDLCD dla próbek o stężeniu HbA1c ≥6,0%. Dla próbek
o stężeniu kreatyniny <74,0 µmol/l oraz dla próbek o stężeniu kreatyniny ≥74,0 µmol/l różnice pomiędzy średnimi wartościami różnic
pomiędzy LDLCF i LDLCD, pomiędzy LDLCC i LDLCD oraz pomiędzy LDLCP i LDLCD wynosiły odpowiednio 0,34mmol/l, 0,40mmol/l i 0,34
mmol/l (we wszystkich przypadkach p<0,001).
Wnioski: Różnice pomiędzy stężeniem LDLCD a stężeniem oszacowanym zależą w znacznym stopniu od składu matrycy próbki oraz
zastosowanego wzoru, dlatego też monitorowanie terapii hipolipemizującej powinno prowadzić się w oparciu o ten sam sposób oceny
stężenia LDLC.
Abstract
Introduction: The concentration of LDL cholesterol (LDLC) is the main parameter used in the stratification of risk and the management
of atherosclerosis.
Aim of study: The aim of this study was to compare the LDLC concentration calculated by the Friedewald (LDLCF), the Cordova (LDLCC)
and the Planelli (LDLCP) formulas with the LDLC concentration measured by direct metod (LDLCD) with regard to age and sample matrix.
Material and Methods: 594 serum samples were collected from children (1 day to 18 years) hospitalized in University Children’s Hospital
in Krakow. Concentrations of hemoglobin A1c and/or creatinine were determined. In all serum samples total cholesterol, triglycerides,
high-density lipoprotein cholesterol, apolipoprotein B and LDLCD were measured. In addition, the LDLC concentration was estimated.
Results: The means of the LDLCF and LDLCC concentrations were significantly lower compared to the mean of the LDLCD in all samples
and in samples from children ≥1 years of age (in all cases p<0,0001). Bland-Altman analys is showed, that the values LDLCC were not
comparable to the values of LDLCD in samples from all children and regardless of the LDLCD concentration. In samples with HbA1c≥6,0%
mean values of differences between estimated LDLC and LDLCD were higher than in samples with HbA1c<6,0%, regardless of the used
formula. The mean values of differences between estimated LDLC and LDLCD in samples with creatinine concentrations <74,0 µmol/l
and ≥74,0 µmol/l differed significantly regardless of the used formula (in all cases p<0,001).
Conclusion: The differences between concentration of determined and estimated LDLC depend on composition of sample matrix and
formula which is used in calculations.
Słowa kluczowe: apolipoproteina B, cholesterol frakcji LDL, dzieci, matryca próbki, wzór Cordova, wzór Friedewalda, wzór Planelli,
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Wstęp
Proces miażdżycowy może rozpocząć się już w dzieciństwie [1, 2,
3] a szybkość jego narastania w dużym stopniu zależy od nasilenia
zaburzeń lipidowych [4, 5]. Według zaleceń National Cholesterol
Education Program (NCEP) Expert Panel on Blood Cholesterol
Levels in Children and Adolescence wartość stężenia cholesterolu
frakcji LDL (LDLC) uważana jest za główny parametr klasyfikujący
pacjentów pod względem ryzyka rozwoju miażdżycy [6]. Metodą referencyjną do oznaczania stężenia cholesterolu frakcji LDL
w surowicy, zalecaną przez Central for Disease Control and Prevention (CDC), jest metoda ultrawirowania połączona z precypitacją
(BQ; beta quantification). W metodzie tej wykorzystywana jest
sekwencja flotacyjna umożliwiająca różnicowanie lipoprotein pod
względem ich gęstości. Metoda BQ nie jest stosowana rutynowo
w laboratoriach ze względu na wysokie koszty, dużą objętość
surowicy wymaganą do oznaczenia oraz długi czas wykonywania
oznaczenia [7]. Obecnie w laboratoriach do oznaczania stężenia
LDLC stosowane są metody III generacji (metody homogenne/
enzymatyczne) [8] rekomendowane przez NCEP i Cholesterol Reference Method Laboratory Network of Centre for Disease Control and Prevention [9]. Obecnie znanych jest siedem metod do
bezpośredniego oznaczania LDLC, w których skład odczynników
różni się w zależności od producenta [7, 10]. Każdy z produkowanych zestawów zawiera dwa odczynniki. Pierwszy odczynnik
odpowiada za blokowanie lub rozpuszczanie cząsteczek nie-LDL.
Natomiast drugi odczynnik umożliwia oznaczanie stężenia cholesterolu zawartego w cząsteczkach LDL. Chociaż wartości stężeń
LDLC uzyskane metodami bezpośrednimi i metodą referencyjną
są dobrze skorelowane [11, 12, 13] to jednak większość metod
bezpośrednich jest podatnych na efekt matrycowy [14]. Wynika
to z faktu, że stężenie LDLC oznacza się w surowicy, która zawiera
heterogenne frakcje lipoproteinowe o zmiennych proporcjach
zależnie od stanu klinicznego pacjenta. Bezpośrednie oznaczenie
stężenia LDLC jest uważane za optymalne postępowanie przy
poszukiwaniu zaburzeń lipidowych, jednak ze względu na ograniczenia metodyczne poszukuje się innych metod oceny jego
stężenia. Pomimo szerokiej dostępności bezpośrednich metod
oznaczania LDLC, stężenie tej frakcji cholesterolu jest znacznie
częściej oszacowywane z różnych wzorów niż mierzone bezpośrednio. Najczęściej stosowany jest wzór Friedewalda [8]. Może
być on stosowany wyłącznie dla próbek pobranych na czczo
(wymagana przerwa od ostatniego posiłku to 8 do 12 godzin
przed pobraniem krwi), w których stężenie TG wynosi poniżej
4,56 mmol/l (<400 mg/dl). Wzór Friedewlada nie powinien być
stosowany do wyliczania LDLC u pacjentów ze zdiagnozowaną
hiperlipidemią typu III, dysbetalipoproteinemią (akumulacja remnantów lipoprotein) [7] czy chorobami nerek [15, 16], cukrzycą
[17], chorobami wątroby [18] jak również u pacjentów stosujących
zastępczą terapię hormonalną [19]. Mniej znany jest wzór Planelli
i wsp. [20], którego główną zaletą jest możliwość wykorzystania
u pacjentów z hipertriglicerydemią [16, 21] oraz z chorobami nerek
[15]. Jednym z najnowszych wzorów jest wzór Cordova i wsp. [22],
który umożliwia oszacowanie stężenia LDLC wykorzystując tylko
wartości stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji
HDL. Wzór ten może być stosowany u osób z hiperlipidemią, cu20

krzycą czy innymi zaburzeniami metabolicznymi, a próbki krwi nie
muszą być pobrane na czczo [22]. Oszacowana wartość stężenia
LDLC zależy od dokładności oznaczenia stężenia parametrów
wchodzących w skład wzoru zastosowanego do wyliczenia stężenia LDLC. Im więcej składowych wzoru tym błąd oszacowanej
wartości stężenia LDLC może być większy. Dodatkowo wielkość
błędu wzrasta przy niskich wartościach stężeń oznaczanych parametrów. Celem badań była ocena porównywalności stężenia
LDLC oszacowanego przy pomocy wzorów Friedewalda, wzoru
Cordova i wzoru Planelli z wartościami stężeń LDLC oznaczonymi
metodą bezpośrednią u dzieci, z uwzględnieniem wieku, stężenia
hemoglobiny A1c i kreatyniny.
Materiał i metody
Zebrano 594 próbek surowic pozostałych po rutynowych oznaczeniach, w których było oznaczone stężenie hemoglobiny A1c
(HbA1c) i/lub kreatyniny. Próbki pochodziły od dzieci z chorobami
przewlekłymi, hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym ·w Krakowie w celu szczegółowej diagnostyki (w wieku od
1 dnia do 18 lat). We wszystkich surowicach oznaczono stężenie
cholesterolu całkowitego (TC), triglicerydów (TG), cholesterolu
frakcji HDL (HDLC), LDLC i apolipoproteiny B (apo B). Oznaczenie
stężenia TC, TG i HDLC wykonano metodą enzymatyczną (Vitros
5.1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics, United Kingdom), LDLC metodą
enzymatyczną dwuetapową (LDLCD (firmy Johnson & Johnson
Clinical Diagnostics, USA)) a apo B metodą immunochemiczną
(firmy Johnson & Johnson Clinical Diagnostics, USA). Surowice,
w których stężenie triglicerydów było powyżej 4,56 mmol/l nie
były wykorzystywane do analizy statystycznej, stanowiły one
poniżej 1% wszystkich zebranych próbek. Wszystkie oznaczenia
przeprowadzono w Zakładzie Biochemii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Na wykonanie pracy
otrzymano zgodę Komisji Bioetycznej (KBET/125/B/2012). Laboratorium, w którym przeprowadzone zostały oznaczenia uczestniczy
w międzynarodowym programie kontroli jakości RFB (Reference
Institute for Bioanalytics, Niemcy). Do oszacowania stężenia LDLC
wykorzystano wzory: Friedewalda (LDLCF) [8], Cordova (LDLCC)
[22] i Planelli (LDLCP) [20].
Wzór Friedewalda:
LDLCF[mmol/l] = TC [mmol/l] – TG [mmol/l]/2,2 – HDLC [mmol/l]
Wzór Cordova:
LDLCC[mmol/l] = ¾*(TC [mmol/l] – HDLC [mmol/l])
Wzór Planelli:
LDLCP[mmol/l] = 0,41*TC[mmol/l] – 0,32*TG[mmol/l] + 1,7*apoB[g/l] – 0,27
Dla wszystkich próbek porównano stężenia oszacowanych wartości LDLC z wartościami LDLCD. Analizę wykonano osobno w grupie
dzieci poniżej i powyżej pierwszego roku życia, a także dla niskich
(< 2.0 mmol/l) i wysokich (≥ 2,0 mmol/l) stężeń LDLCD. Zastosowany podział na grupy wiekowe wynikał z diety, do pierwszego
roku życia w diecie dziecka dominujący udział stanowi mleko.
Osobną analizę przeprowadzono dla próbek z niskimi i wysokimi
wartościami HbA1c (< 6,0 % i ≥ 6,0 %) oraz dla próbek w których stężenie kreatyniny było poniżej 74,0 µmol/l (średnia ± SD:
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średnie wartość stężenia LDLCF i LDLCC były istotnie statystycznie
niższe w porównaniu do średniej wartości stężenia LDLCD (w obu
przypadkach p<0,0001) (tab. I). Podobne różnice stwierdzono
również dla próbek pobranych od dzieci powyżej pierwszego
roku życia (tab. I). Natomiast nie wykazano istotnych statystycznie
różnic pomiędzy LDLCP a LDLCD dla wszystkich zebranych próbek
oraz dla próbek pochodzących od dzieci powyżej 1 r.ż. (tab. I).
Istotnych różnic nie stwierdzono również pomiędzy wartościami
LDLC oszacowanymi ze wzorów a LDLCD u dzieci poniżej pierwszego roku życia (tab. I). Dla próbek o stężeniu LDLCD poniżej 2,0
mmol/l stwierdzono, że średnia wartość stężenia LDLCP była istotnie statystycznie wyższa od średniej wartości LDLCD (p<0,0001)
(tab. I). Natomiast dla stężeń LDLCD powyżej 2,0 mmol/l średnie
wartości stężeń LDLCF, LDLCC i LDLCP były istotnie statystycznie
niższe od średniej wartości stężenia LDLCD (we wszystkich przypadkach p<0,0001) (tab. I). Nie wykazano istotnych statystycznie
różnic w średnich wartościach LDLC oszacowanych za pomocą
analizowanych wzorów a LDLCD zarówno dla próbek o stężeniu
HbA1c poniżej 6,0% jak i powyżej 6,0% (tab. I). Istotne statystycznie różnice w średnich wartościach stężeń LDLC wykazano
pomiędzy LDLCF i LDLCD oraz pomiędzy LDLCC i LDLCD tylko dla
próbek o stężeniu kreatyniny poniżej 74,0 µmol/l (tab.I). Analizując wyniki uzyskane we wszystkich próbkach stwierdzono silne
korelacje pomiędzy stężeniem LDLCF, LDLCC, LDLCP a stężeniem
LDLCD dla wszystkich próbek oraz dla próbek od dzieci poniżej
i powyżej pierwszego roku życia (r=0,763-0,829, we wszystkich
przypadkach p<0,0001) (ryc. 1). Natomiast porównując wartości
współczynników korelacji pomiędzy oszacowanymi wartościami
LDLC a LDLCD dla próbek o stężeniu LDLCD <2,0 mmol/l oraz ≥2,0
mmol/l, wykazano niższe wartości współczynników korelacji dla
próbek o stężeniu LDLCD <2,0 mmol/l (r=0,484-0,496, we wszystkich przypadkach p<0,001) w porównaniu do próbek o stężeniu

34,6±15,5 µmol/l) oraz powyżej 74,0 µmol/l (średnia ± SD: 271,1
± 166,9 µmol/l). Do oceny statystycznej wykorzystano statystyki
opisowe (średnia arytmetyczna oraz odchylenie standardowe
(SD)). W celu porównania wartości stężeń LDLC wyliczonych za
pomocą wzorów: Friedewalda, Cordova i Planelli z wartościami
stężeń LDLCD wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona oraz
analizę Blanda-Altmana (B-A). Metoda B-A umożliwia ocenę porównywalności wartości stężeń LDLC oszacowanych za pomocą
danego wzoru z wartościami stężeń LDLC oznaczonymi metodą
bezpośrednią (metoda odniesienia). Na osi OX zaznaczone są
średnie wartości stężeń LDLC uzyskane z danego wzoru i metody
bezpośredniej ((LDLC oszacowane + LDLCD)/2) a na osi OY wartości
różnicy pomiędzy stężeniami LDLC uzyskanymi z danego wzoru
i metody bezpośredniej (LDLC oszacowane – LDLCD). Linia ciąła
oznacza średnią wartość różnicy, linie przerywane oznaczają zakres zgodności (średnia różnica ± 1,96SD) a linia ukośna oznacza
linie trendu (korelację). Do porównania średnich wartości stężeń
zastosowano analizę wariancji z testem post-hoc Tukey’a dla tych
równych N. Natomiast do porównania średnich wartości różnic
zastosowano test t-studenta. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programów Statistica 7.0 (StatSoft), Microsoft
Excel 2007, GraphPad Prism 5. Oceniono rozkład zmiennych ciągłych pod kątem ich zgodności z rozkładem normalnym przy
zastosowaniu testu Shapiro-Wilk’a. Wartość p<0,05 przyjęto za
znamienną statystycznie.
Wyniki
W tabeli I przedstawiono średnie wartości LDLCD i oszacowanych
LDLC dla próbek pobranych od dzieci poniżej i powyżej pierwszego roku życia, dla próbek z niskimi i wysokimi stężeniami HbA1c
oraz dla próbek ze stężeniem kreatyniny poniżej oraz powyżej
74 µmol/l. Biorąc pod uwagę wszystkie próbki stwierdzono, że

Tabela I. Średnie (±SD) wartości i zakres stężenia cholesterolu frakcji LDL oznaczonego metodą bezpośrednią i oszacowanego za pomocą wzoru Friedewalda, wzoru
Cordova i wzoru Planelli.

Wszystkie
próbki

Wiek
[lata]

LDLCD
[mmol/l]

Hemoglobina A1c
[%]

Kreatynina
µmol/l]

<1

≥1

< 2,0

≥ 2,0

< 6,0

≥ 6,0

< 74,0

≥ 74,0

N=594

N=175

N=419

N=227

N=367

N=44

N=90

N=317

N=100

LDLCD [mmol/l]

2,63±0,91
0,78–5,44

2,05±0,92
0,78–4,96

2,45±0,88
0,78–5,44

1,48±0,35
0,78–1,99

2,90±0,71
2,00–5,44

2,59±0,77
1,29–4,54

2,24±0,74
0,81–4,51

2,46±0,96
0,78–5,36

2,07±0,81
0,78–5,44

LDLCF [mmol/l]

2,15±0,86*
0,11–4,74

1,99±0,86
0,11–4,79

2,25±0,83*
0,11–4,72

1,48±0,61
0,11–3,34

2,56±0,73*
0,90–4,74

2,32±0,76
1,00–4,26

2,22±0,85
0,50–4,52

2,17±0,88*
0,11–4,72

2,12±0,86
0,54–4,31

LDLCC [mmol/l]

2,11±0,71*
0,67–4,34
2,32±0,82
0,33–5,25

1,99±0,74
0,70–4,26
2,11±0,87
0,40–5,25

2,15±0,69*
0,67–4,34
2,41±0,77
0,33–5,14

1,55±0,47
0,67–3,11
1,67±0,56
0,33–3,28

2,45±0,61*
1,21–4,34
2,75±0,67*
1,22–5,25

2,14±0,65
0,90–4,06
2,43±0,69
1,18–4,08

2,02±0,69
0,67–3,96
2,45±0,87
0,66–4,79

2,03±0,73*
0,67–4,34
2,33±0,84
0,33–5,25

2,23±0,69
0,80–4,30
2,28±0,77
0,57–4,53

LDLCP [mmol/l]

LDLCC – stężenie cholesterolu frakcji LDL oszacowanego za pomocą wzoru Cordova; LDLCD – stężenie cholesterolu frakcji LDL oznaczonego metodą bezpośrednią;
LDLCF – stężenie cholesterolu frakcji LDL oszacowanego za pomocą wzoru Friedewalda; LDLCP – stężenie cholesterolu frakcji LDL oszacowanego za pomocą wzoru Planelli;
Porównanie średniego stężenia LDLC oszacowanego za pomocą wzorów z LDLCD *p<0,0001
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Rycina 1. Zależność pomiędzy stężeniem LDLC oszacowanym ze wzorów:
a) Friedewalda, b) Cordova i c) Planelli a wartościami stężeń LDLC oznaczonymi
metodą bezpośrednią dla wszystkich próbek oraz dla próbek od dzieci poniżej
i powyżej pierwszego roku życia.

LDLCD ≥2,0 mmol/l (r=0,620-0,645, we wszystkich przypadkach
p<0,001). Biorąc pod uwagę wszystkie próbki, w oparciu o analizę
B-A stwierdzono, że szacowane stężenia LDLC były niższe od stężeń LDLCD średnio o 0,21 mmol/l (95% Cl: -1,35; 0,93) dla wzoru
Friedewalda, średnio o 0,25 mmol/l (95% Cl: -1,32; 0,82) dla wzoru
Cordova i średnio o 0,03 mmol/l (95% Cl: -1,12; 1,05) dla wzoru Planelli (ryc. 2). Ponadto istotna ujemna korelacja pomiędzy
(LDLCC – LDLCD) a ((LDLCD + LDLCC)/2) (r=-0,386; p<0,0001) (ryc.
2b) wskazuje, że stężenia LDLCC nie były porównywalne ze stężeniami LDLCD. Dla próbek o stężeniu LDLCD poniżej 2,0 mmol/l
wykazano dodatnią korelację pomiędzy (LDLCF-LDLCD) a ((LDLC+LDLCD)/2), pomiędzy (LDLCC-LDLCD) a ((LDLCC+LDLCD)/2) oraz
F
pomiędzy (LDLCP-LDLCD) a ((LDLCP+LDLCD)/2) (odpowiednio
r=0,566; r=0,336; r=0,504 we wszystkich przypadkach p<0,001)
(ryc. 3a, 3c, 3e). Oznacza to, że wartości stężenia LDLC uzyskane ze
wzorów: Friedewalda, Cordova i Planelli nie były porównywalne
z oznaczonymi wartościami stężeń LDLC dla próbek o stężeniu
22

Rycina 2. Porównanie wartości LDLC oszacowanych ze wzorów: a) Fridewalda,
b) Cordova, c) Planelli z wartościami LDLC oznaczonymi metodą bezpośrednią
dla wyników uzyskanych we wszystkich próbkach z wykorzystaniem metody
Blanda-Altmana.

LDLCD poniżej 2,0 mmol/l. Natomiast dla próbek o stężeniu LDLCD
powyżej 2,0 mmol/l wyniki oszacowane za pomocą wzoru Friedewalda, wzoru Cordova i wzoru Planelli były niższe od wyników
otrzymanych metodą bezpośrednią odpowiednio średnio o 0,34
mmol/l (95% Cl: -1,46; 0,78), średnio o 0,45 mmol/l (95% Cl: -1,47;
0,57) i średnio o 0,17 mmol/l (95% Cl: -1,23; 0,88) (ryc. 3b, 3d, 3f ).
Dodatkowo, wykazano słabą ujemną korelację pomiędzy różnicą
(LDLCC – LDLCD) a średnim stężeniem LDLC ((LDLCC+ LDLCD)/2)
(r=-0,386; p<0,0001) (ryc. 3d). Oznacza to, że wartości stężeń
LDLC oszacowane za pomocą wzoru Cordova nie były porównywalne z oznaczonymi wartościami stężeń LDLC dla próbek
o stężeniu LDLC powyżej 2,0 mmol/l. Także w oparciu o metodę
B-A nie stwierdzono porównywalności wartości stężeń LDLCC
oraz LDLCP z LDLCD dla próbek o stężeniu HbA1c poniżej 6,0%
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Rycina 3. Porównanie wartości LDLC oszacowanych ze wzorów: Fridewalda (a, b), Cordova (c, d), Planelli (e, f ) z wartościami LDLC oznaczonymi metodą bezpośrednią
w próbkach o stężeniu LDLCD poniżej 2,0 mmol/l i w próbkach o stężeniu LDLCD powyżej 2,0 mmol/l z wykorzystaniem metody Blanda-Altmana.

(ryc. 4d, 4g). Jedynie wartości stężeń LDLCF były porównywalne
z LDLCD w analizowanym zakresie stężeń dla LDLC (ryc. 4a). Dla
próbek o stężeniu HbA1c powyżej 6,0% wartości stężeń LDLCF,
LDLCC oraz LDLCP były porównywalne z LDLCD (ryc. 4b, 4e, 4h).
Mimo to dla tej grupy próbek stwierdzono znacznie większy
rozrzut wartości różnic: (LDLCF-LDLCD), (LDLCC-LDLCD) i (LDLCP-LDLCD) w porównaniu do odpowiadającym im wartościom
różnic dla próbek o stężeniu HbA1c poniżej 6,0% (ryc. 4c, 4f,
4i). Dla próbek, w których było oznaczone stężenie kreatyniny,
brak porównywalności wykazano tylko pomiędzy LDLCC i LDLCD
dla próbek o stężeniu kreatyniny poniżej 74,0 µmol/l (ryc. 5d).
Różnice pomiędzy średnimi wartościami różnic pomiędzy LDLCF
i LDLCD, pomiędzy LDLCC i LDLCD oraz pomiędzy LDLCP i LDLCD
dla próbek o stężeniu kreatyniny poniżej 74,0 µmol/l oraz dla
próbek o stężeniu kreatyniny powyżej 74,0 µmol/l wynosiły odpowiednio 0,34 mmol/l, 0,40 mmol/l i 0,34 mmol/l (we wszystkich
przypadkach p<0,001) (ryc. 5c, 5f, 5i).

Dyskusja
Każda metoda analityczna wykorzystywana do oznaczeń w materiale biologicznym może być podatna nie tylko na interferencje takie jak np. hemoliza czy lipemia, ale także na interferencje
spowodowane obecnością substancji egzogennych lub podwyższonego stężenia substancji endogennych. Bardzo trudno
jest oceniać wpływ zmienionej matrycy próbki surowicy krwi na
oznaczenia biochemiczne. Inna matryca próbki surowicy będzie
u chorych z cukrzycą (podwyższone HbA1c) lub chorobami nerek
(podwyższone stężenie kreatyniny) w porównaniu do matrycy
surowic zdrowych dzieci. Zmieniony skład matrycy próbki może
powodować zmniejszenie swoistości zarówno metod do bezpośredniego oznaczania stężenia LDLC jak i metod stosowanych
do oznaczania parametrów wykorzystywanych we wzorach do
szacowania stężenia LDLC, co przekłada się na większe różnice w wynikach uzyskanych różnymi sposobami [23]. Uzyskane
współczynniki korelacji pomiędzy LDLCF a LDLCD były znacznie
23
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Rycina 4. Porównanie wartości LDLC oszacowanych ze wzorów: Fridewalda (a, b), Cordova (d, e), Planelli (g, h) z wartościami LDLC oznaczonymi metodą bezpośrednią
w próbkach o stężeniu HbA1c poniżej 6,0% i próbkach o stężeniu HbA1c powyżej 6,0% z wykorzystaniem metody Blanda-Altmana. Dla każdego z analizowanych
wzorów porównano średnie (±SD) wartości różnicy pomiędzy LDLC oszacowanymi za pomocą wzorów: Fridewalda (c), Cordova (f ), Planelli (i) a LDLCD w zależności od
stężenia HbA1c.

niższe (r=0,763; p<0,0001) niż opublikowane przez Garoufi i wsp.
(r=0,910; p<0,001) [24] oraz Kubo i wsp. (r=0,977; p<0,001) [25].
Różnice te mogą wynikać nie tylko z wykorzystania do badań próbek pochodzących od innej populacji pediatrycznej ale też z zastosowanej metody bezpośredniej do oznaczenia stężenia LDLC.
Garoufi i wsp. [24] porównywali wyniki LDLCF i LDLCD uzyskane
w próbkach pobranych na czczo od dzieci w wieku od 2 do 18 lat,
które nie były hospitalizowane w przeciągu ostatniego miesiąca
i nie występowała u nich ostra infekcja w przeciągu ostatnich 10
dni [24]. W przeciwieństwie do obecnej pracy, w cytowanej pracy
w 31% analizowanych próbek stężenie LDLC było powyżej 3,36
mmol/l a z badania wykluczono próbki, w których stężenie TC było
poniżej 2,59 mmol/l i stężenie LDLC było poniżej 1,29 mmol/l [24].
Z kolei Kubo i wsp. [25] wykonali oznaczenia w próbkach pobranych na czczo od dzieci zdrowych w wieku od 3 do 14 lat, przed
okresem pokwitania z badanej grupy wykluczyli dzieci z cukrzycą,
niedoczynnością tarczycy i otyłością.
W większości badań przeprowadzonych w populacji osób dorosłych, wartości współczynnika korelacji dla zależności pomiędzy
24

LDLCF a LDLCD [26 – 33] oraz między LDLCC a LDLCD [22, 26, 27, 28],
były wyższe (od r= 0,881 do r=0,980) niż uzyskane w niniejszej
pracy. Wyjątek stanowiły wyniki analiz korelacji przedstawione
przez Badrakiya i wsp. [33] oraz Kamal i wsp. [34] dla zależności
pomiędzy LDLCF a LDLCD oraz przez Dansethakul i wsp. [32] dla
zależności pomiędzy LDLCC a LDLCD. Cytowani autorzy wykazali
porównywalne wartości współczynników korelacji z wartościami
uzyskanymi w niniejszej pracy. Analiza Blanda-Altmana wykazała,
że średnie wartości różnic między stężeniem LDLCF a LDLCD (-0,21
mmol/l) oraz między LDLCC a LDLCD (-0,25 mmol/l) były większe w porównaniu do średniej wartości różnicy pomiędzy LDLCP
a LDLCD (-0,03 mmol/l) dla wszystkich zebranych próbek. Uzyskana
średnia wartość różnicy pomiędzy LDLCF a LDLCD była porównywalna z danymi opublikowanymi przez Kubo i wsp. [25] dla stężeń
uzyskanych dla pacjentów pediatrycznych nie będących na czczo
(-0.26 mmol/l), ale nie dla próbek pobranych na czczo (-0,05 mmol/l). Ta ostatnia wartość była zbliżona do podanej przez Garoufi
i wsp. [24] dla próbek pobranych na czczo od dzieci, w których
stężenie TC było powyżej 2,56 mmol/l, a stężenie LDLC mieściło
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Rycina 5. Porównanie wartości LDLC oszacowanych ze wzorów: Fridewalda (a, b), Cordova (d, e), Planelli (g, h) z wartościami LDLC oznaczonymi metodą bezpośrednią
w próbkach o stężeniu kreatyniny poniżej 74,0 µmol/l i próbkach o stężeniu kreatyniny powyżej 74,0 µmol/l z wykorzystaniem metody Blanda-Altmana. Dla każdego
z analizowanych wzorów porównano średnie (±SD) wartości różnicy pomiędzy LDLC oszacowanymi za pomocą wzorów: Fridewalda (c), Cordova (f ), Planelli (i) a LDLCD
w zależności od stężenia kreatyniny.

się w zakresie od 1,29 do 3,36 mmol/l. Natomiast dla próbek,
w których stężenie LDLC było powyżej 3,36 mmol/l, Garoufi i wsp.
[24] uzyskali różnicę pomiędzy LDLCF a LDLCD równą -0,14 mmol/l.
Podobną wartość różnicy otrzymali Yu i wsp. [35]. Większość opublikowanych badań, na podstawie których można było uzyskać
dane dotyczące średnich wartości różnic w stężeniach LDLC uzyskanych różnymi metodami było przeprowadzonych na próbkach
pobranych na czczo, od osób dorosłych należących do różnych
populacji [27, 28, 29, 30, 36]. Uzyskana w obecnej pracy średnia
wartość różnicy pomiędzy LDLCF a LDLCD była porównywalna
z wynikami przedstawionymi przez większość autorów [27, 29,
30, 36] i nieco wyższa od średniej wykazanej przez Martins i wsp.
[28]. Z kolei Choi i wsp. [37] i Sridevi i wsp. [38] wykazali pięć razy
niższe średnie wartości różnic. Mimo, że badania były prowadzone [37, 38] różnych populacjach nie uzyskano różnic w średnich
wartościach różnic pomiędzy LDLCF a LDLCD [37, 38]. Badrakiya
i wsp. [33] i Kamal i wsp. [34] otrzymali prawie dwukrotnie większe
średnie wartości różnic. Średnia wartość różnicy pomiędzy LDLCC
a LDLCD (-0,25 mmo/l), uzyskana w niniejszej pracy, była większa

od średnich wartości różnic podanych przez Onyenekwu i wsp.
[27], Martins i wsp. [28] oraz przez Choi i wsp. [37]. Choi i wsp.
[37] wykazali, że średnia wartość różnicy dla próbek od pacjentów hospitalizowanych była niższa (-0,10 mmol/l) [37] w porównaniu do średniej wartości dla próbek pochodzących od osób
niehospitalizowanych (-0,31 mmol/l). Potwierdza to przydatność
stosowania wzoru LDLCC w populacji szpitalnej. Do oszacowania
stężenia LDLCC wymagane jest jedynie oznaczenie stężenia TC
i HDLC. Ważne jest to szczególnie dla dzieci bo umożliwia pobranie mniejszej objętości krwi. Jednakże analiza Blanda-Altmana
przeprowadzona w niniejszej pracy sugeruje, że wyniki stężenia
LDLCC nie są porównywalne z wynikami stężenia LDLCD w analizowanym zakresie stężeń dla LDLC dla wszystkich zebranych
próbek. Jednak dla próbek o stężeniu LDLCD poniżej 2,0 mmol/l
oszacowane wartości LDLC nie były porównywalne z LDLCD, niezależnie od zastosowanego wzoru. Dodatkowo dla próbek o stężeniu LDLCD powyżej 2,0 mmol/l brak porównywalności stwierdzono pomiędzy wartości stężeń LDLCC a LDLCD. Dlatego też wzór
Cordova nie powinien być stosowany w populacji pediatrycznej.
25
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W obecnej pracy wykazano znacznie większe różnice pomiędzy
LDLC oszacowanym a oznaczonym dla próbek, w których stężenie
HbA1c było powyżej 6,0% w porównaniu do próbek o stężeniu
HbA1c poniżej 6,0%. Zmodyfikowane pod wpływem procesu
glikacji lipoproteiny czy białka mogą przyczyniać się do niższej
swoistości metod enzymatycznych. Zmiany w składzie ilościowym
i jakościowym białek w ostrych stanach zapalnych czy w chorobie przewlekłej mogą wpływać na różnice pomiędzy stężeniami
LDLC oszacowanymi a LDLCD. Wykazano również, że dla próbek
surowic o stężeniu kreatyniny <74,0 µmol/l średnie wartości różnic
pomiędzy LDLCF a LDLCD, pomiędzy LDLCC a LDLCD oraz pomiędzy
LDLCP a LDLCD różniły się istotnie statystycznie w porównaniu do
odpowiadającym im średnim wartościom różnic dla próbek o stężeniu kreatyniny ≥ 74,0 µmol/l. Nie jest to dowodem wprost, że
wysokie stężenie kreatyniny odpowiada za obserwowane różnice
ale wskazuje, że w surowicach z nieprawidłowym jej stężeniem
można spodziewać się różnic pomiędzy oszacowanym a oznaczonym stężeniem cholesterolu frakcji LDL. Brak jest doniesień
literaturowych, w których autorzy porównywaliby stężenia LDLC
wyliczone za pomocą wzorów ze stężeniami LDLC oznaczonymi
metodą bezpośrednią z równoczesnym uwzględnieniem stężenia
HbA1 czy kreatyniny. Pomimo coraz lepszych metod oznaczania
stężenia LDLC nadal publikowane są prace oceniające przydatność
oszacowanych wartości stężeń LDLC [39]. Pokazuje to, że ani metoda bezpośrednia, ani wzory stosowane do oszacowania stężenia
LDLC nie są wolne od ograniczeń. Chociaż w wielu wypadkach
różnice pomiędzy stężeniami LDLC uzyskanymi w oparciu o dany
wzór a otrzymanymi metodą bezpośrednią nie są istotne statystycznie, to u niektórych pacjentów może się zdarzyć, że przy
charakterystycznym obrazie klinicznym i dodatnim wywiadzie
rodzinnym różnice te będą decydować o włączeniu leczenia hipolipemizującego. Zatem porównywanie wyników stężenia LDLC
uzyskiwanych w różnych badaniach naukowych jest bardzo trudne, a w konsekwencji trudne jest ustalanie decyzyjnych wartości
w różnych algorytmach postępowania klinicznego, zwłaszcza
u dzieci. Podsumowując, różnice pomiędzy stężeniem LDLC mierzonym metodą bezpośrednią a stężeniem oszacowanym zależą
w znacznym stopniu od składu matrycy próbki oraz zastosowanego wzoru. Ze względu na różnice pomiędzy stężeniem LDLC
oznaczonym metodą bezpośrednią a stężeniem oszacowanym
ze wzorów, monitorowanie terapii hipolipemizującej powinno
prowadzić się w oparciu o ten sam sposób oceny stężenia LDLC.
Na wydruku wynikowym powinna być umieszczona informacja
jaką metodą zostało wykonane oznaczenie cholesterolu LDL.
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