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Dyslipidemie należą do najważniejszych modyfikowalnych
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego [1, 2]. Ich rozpowszechnienie w populacji jest znaczne. Szacuje się, że
częstość pierwotnej poligenowej hipercholesterolemii może
sięgać 10% populacji, a dyslipidemii aterogennej – 20 do
30%. W badaniu NATPOL 2011 stwierdzono, że hipercholesterolemia, definiowana jako stężenie cholesterolu całkowitego w osoczu ≥5,0 mmol/l (≥190 mg/dl) występuje
w Polsce u 61% (ok. 18 mln.) osób w wieku 18-79 lat [Zdrojewski T, Bandosz P. NATPOL 2011; unpublished data]. Wyniki badań epidemiologicznych oceniających między innymi
występowanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
w populacji generalnej oraz u osób z chorobą niedokrwienną
serca wskazują, że niedostateczne wykrywanie i nieskuteczne leczenie hipercholesterolemii jest jednym z największych
zagrożeń dla zdrowia Polaków [3-7]. W badaniu NATPOL
2011 stwierdzono, że 65% przypadków hipercholesterolemii
w Polsce pozostaje nierozpoznanych, u 22% osób jest ona
rozpoznana, ale nieleczona, w 6% przypadków jest ona leczona nieskutecznie, a jedynie u 8% Polaków z hipercholesterolemią choroba ta jest skutecznie leczona.
Jedną z przyczyn tej złej sytuacji epidemiologicznej jest
błędna interpretacja wyników badań lipidowych na skutek
zamieszczania na formularzach wyników badań laboratoryjnych niewłaściwych wartości odniesienia – docelowych stężeń cholesterolu całkowitego oraz we frakcjach LDL i HDL.
Dyslipidemię definiuje się jako stan, w którym stężenia lipidów i lipoprotein w osoczu przekraczają wartości uznane za
pożądane (docelowe) [2]. Wartości docelowe są ustalane na
podstawie wyników badań epidemiologicznych i klinicznych
oceniających związek stężeń lipidów i lipoprotein z ryzykiem
sercowo-naczyniowym. Są one publikowane m. in. w zalece-

niach praktyki klinicznej i, z postępem wiedzy, ulegają zmianom. Eksperci towarzystw naukowych (European Society
of Cardiology, European Society of General Practice/Family
Medicine, European Association for the Study of Diabetes,
European Atherosclerosis Society i in.) są zgodni, że docelowym stężeniem cholesterolu frakcji LDL u osób o bardzo dużym ryzyku sercowo-naczyniowym jest wartość <1,8 mmol/l
(<70 mg/dl), u osób o dużym ryzyku – <2,5 mmol/l (<100 mg/
dl), a u osób o mniejszym ryzyku – <3,0 mmol/l (<115 mg/dl)
[1]. Tymczasem w wielu laboratoriach w Polsce jako wartość
docelową lub górną granicę „normy” stężenia cholesterolu
frakcji LDL na formularzach wyników badań zamieszcza się
wartości od 2,5 mmol/l (100 mg/dl) do 4,0 mmol/l (150 mg/
dl). Taka błędna informacja na wyniku badania może powodować samowolne odstawianie przez pacjentów leków hipolipemizujących lub zmniejszanie ich dawek oraz zmniejszać zaufanie pacjenta do wiedzy i profesjonalizmu lekarza.
W niektórych przypadkach może też wprowadzać w błąd
lekarzy sugerując znaczącą różnicę między „normalnym”,
a docelowym stężeniem cholesterolu.
W celu poprawy skuteczności rozpoznawania i leczenia dyslipidemii konieczne jest ujednolicenie wartości docelowych
wyników badań lipidowych w polskich laboratoriach – zamieszczanie na formularzach wyników wyłącznie podanych
poniżej wartości rekomendowanych przez europejskie towarzystwa naukowe.
Ponieważ przedstawiony powyżej opis potrzebny do poprawnej interpretacji wyników oznaczeń cholesterolu LDL
jest zbyt obszerny do zamieszczania go na formularzach
wyników badań, proponujemy następującą jednolitą formę
i treść części formularza zawierającej wyniki badań lipidowych:
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Tabela I.
Uniwersalna
Cholesterol całkowity

<5,0 mmol/l

<190 mg/dl

<1,8 mmol/l

<70 mg/dl

Bardzo znacznie nasilony pojedynczy czynnik ryzyka, cukrzyca bez powikłań narządowych, 3 stadium przewlekłej choroby nerek lub ryzyko 5-10% wg skali SCORE

<2,5 mmol/l

<100 mg/dl

Mniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe (ryzyko <5% wg skali SCORE)

<3,0 mmol/l

<115 mg/dl

M: ≥1,0 mml/l
K: ≥1,2 mml/l

M: ≥40 mg/dl
K: ≥45 mg/dl

≤1,7 mmol/l

≤150 mg/dl

Cholesterol LDL
choroba wieńcowa, miażdżyca innych tętnic, stan po udarze mózgu, cukrzyca z powikłaniami narządowymi, przewlekła choroba nerek ≥4 stadium lub ryzyko ≥10% wg skali
SCORE

Cholesterol HDL
Triglicerydy

Ujednolicenie wartości docelowych wpisywanych na formularzach wyników badań lipidów w polskich laboratoriach
zmniejszy niepokój pacjentów, zwiększy ich zaufanie do lekarzy i przestrzeganie zaleceń, a także zaoszczędzi czas le-

karzy poświęcany obecnie na wyjaśnienia – w efekcie przyczyni się do poprawy wykrywalności i skuteczności leczenia
hipercholesterolemii w Polsce.

Tabela II.
Uszkodzenia
Oznaczenie

Wynik

Wartości referencyjne/docelowe

Cholesterol całkowity

3,0 - 5,0 mmol/l (115 - 190 mg/dl)

Cholesterol LDL

< 1,8 mmol/l (<70 mg/dl) – u osób z bardzo dużym ryzykiem, po zawale serca i udarze mózgu,
≥10% wg skali SCORE
< 2,5 mmol/l (<100 mg/dl) u osób z dużym ryzykiem, w tym z ryzykiem 5-10% wg skali SCORE
< 3,0 mmol/l (<115 mg/dl) – u osób z umiarkowanym lub małym ryzykiem (ryzyko <5% wg skali
SCORE)

Cholesterol HDL

M: ≥1,0 mml/l (≥40 mg/dl)
K: ≥1,2 mml/l (≥45 mg/dl)

Triglicerydy

≤1,7 mmol/l (≤150 mg/dl)
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