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SANTRAUKA
Reikšminiai žodžiai: antrinės dislipidemijos, diagnostika, gydymas
Antrinės dislipidemijos yra dažniausias lipidų apykaitos sutrikimas bendroje populiacijoje. Labai svarbu nustatyti visas galimas antrines priežastis, kurios daro įtaką lipidogramos parametrams. Būtina įvertinti mitybą, įvairias lėtines ligas ar vaistų
vartojimą. Antrinę dislipidemiją reikėtų įtarti, jei pacientui nustatomi staiga atsiradę lipidų pusiausvyros sutrikimai arba
neigiama lipidogramos parametrų dinamika. Prisidėjus antrinėms priežastims, pacientų būklė, esant nustatytiems genetiniams lipidų apykaitos defektams, gali pablogėti. Svarbu tai, kad, panaikinus antrinę priežastį, lipidogramos rodikliai dažnai
normalizuojasi savaime. Verta paminėti, kad dauguma ligų ir vaistų gali turėti įtakos lipidų koncentracijų pokyčiams. Jei
pacientui nustatoma padidėjusi mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija, svarbu detaliai išsiaiškinti anamnezę,
mitybos įpročius, o jei koncentracija stipriai viršija normos ribas, būtina patikrinti tirotropinio hormono koncentraciją hipotiroidizmo diagnozei paneigti. Kitas priežastis, dėl kurių gali padidėti mažo tankio lipoproteinų cholesterolio kiekis, išskyrus
hipotiroidizmą, galima nustatyti remiantis anamneze, apžiūros ir laboratorinių tyrimų duomenimis. Padidėjusią trigliceridų
koncentraciją dažniausiai lemia nesaikingas cukraus ir etanolio vartojimas. Tačiau svarbu sužinoti, ar pacientas neturi gretutinių ligų, kurios gali lemti trigliceridų koncentracijos padidėjimą, tokių kaip nutukimas, nekontroliuojamas cukrinis diabetas,
lėtinė inkstų liga, žmogaus imunodeficito virusas ir uždegiminiai procesai. Sumažėjusią didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją gali lemti vartojami vaistai arba mitybos įpročiai.
Siekiant nustatyti antrines dislipidemijas, būtinas nuoseklus paciento ištyrimas, anamenezės surinkimas, objektyvus būklės
įvertinimas. Nustačius antrinės dislipidemijos diagnozę, svarbu pirmiausia pašalinti priežastį, sukėlusią lipidogramos parametrų nukrypimus, ir tik vėliau apsvarstyti specifinio antilipidinio gydymo skyrimo indikacijas.

ABSTRACT
Key words: Secondary lipid disorders, diagnostics, treatment.
Secondary lipid disorders are the most common cause of abnormal lipid profiles in the general population. It is very important to exclude secondary causes, such as diet, other diseases, medications, that could cause dyslipidemia. If a patient suddenly
develops a lipid abnormality or the lipid profile suddenly worsens, the secondary cause should be considered. Patients with
familial hypercholesterolemia can have their disorder worsen if they develop secondary causes that adversely affect lipid levels.
However, if the secondary cause is treated, the lipid abnormality can greatly improve or even disappear. One of the diseases
that could affect lipid profile is hypothyroidism, therefore it is highly recommended to check thyroid-stimulating hormone
level. Other disorders that cause elevations in low density lipoprotein cholesterol levels should be obvious on routine history,
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physical examination, and laboratory screening. If a patient has elevated triglyceride levels the diet history and medication
list should be taken. It is extremely important to perceive that many common disease states can adversely impact triglyceride
levels including obesity, poorly controlled diabetes, chronic renal failure, human immunodeficiency virus, and inflammatory
disorders. In patients with a low high density lipoprotein cholesterol level the medications list and diet should be assessed. In
order to determine secondary lipid disorders it is necessary to examine patient consistently, collect medical history, to evaluate
the state of a patient by an objective assessment. The specific treatment can be taken into consideration only after a comprehensive examination of the patient and elimination of the causes of secondary dyslipidemia.

ĮVADAS
Antrinės dislipidemijos yra dažniausias lipidų apykaitos sutrikimas bendroje populiacijoje. Labai svarbu nustatyti visas galimas antrines priežastis (1 lentelė), kurios daro įtaką lipidogramos parametrams. Būtina įvertinti mitybą, įvairias lėtines ligas ar
vaistų vartojimą. Antrinę dislipidemiją reikėtų įtarti, jei pacientui
nustatomi staiga atsiradę lipidų pusiausvyros sutrikimai arba neigiama lipidogramos parametrų dinamika (2 lentelė). Prisidėjus
antrinėms priežastims, pacientų būklė, esant nustatytiems genetiniams lipidų apykaitos defektams, gali pablogėti. Svarbu tai,
kad, panaikinus antrinę priežastį, lipidogramos rodikliai dažnai
normalizuojasi savaime, be specifinio gydymo. Verta paminėti,
kad dauguma ligų bei vaistų gali turėti įtakos lipidų koncentracijų pokyčiams. Jei pacientui nustatoma padidėjusi mažo tankio
lipoproteinų cholesterolio (MTL-C) koncentracija, svarbu detaliai išsiaiškinti anamnezę, mitybos įpročius, o jei koncentracija
stipriai viršija normos ribas, būtina patikrinti tirotropinio hormono (TTH) koncentraciją hipotiroidizmo diagnozei paneigti.
Kitas priežastis, dėl kurių gali padidėti MTL-C kiekis, išskyrus
hipotiroidizmą, galima išsiaiškinti įvertinus anamnezę, apžiūros
ir laboratorinių tyrimų duomenis. Padidėjusią trigliceridų (TG)
koncentraciją dažniausiai lemia nesaikingas cukraus ir etanolio
vartojimas. Tačiau svarbu ištirti, ar pacientas neturi gretutinių
ligų, kurios gali lemti TG koncentracijos padidėjimą, tokių kaip
nutukimas, nekontroliuojamas cukrinis diabetas, lėtinė inkstų
liga, žmogaus imunodeficito virusas ir uždegiminiai procesai.
Sumažėjusią didelio tankio lipoproteinų cholesterolio (DTL-C)
koncentraciją gali lemti vartojami vaistai arba mitybos įpročiai.
Su maistu negaunant pakankamai riebalų, sumažėja DTL-C koncentracija, taip pat pastebimos mažos MTL-C ir TG koncentracijos. Jauniems vyrams, kuriems nustatoma sumažėjusi DTL-C
koncentracija kraujyje, svarbu atmesti anabolinių steroidų vartojimą.

1 lentelė. Antrinės dislipidemijos priežastys [1, 3, 10, 26,
27, 29]
Priežastys
Metabolinės

Inkstinės
Hepatinės

Hormoninės

Gyvenimo būdo

Medikamentai

Imuninės

CUKRINIS DIABETAS (CD)

Kaupimo ligos

Cukrinis diabetas yra viena dažniausių antrinės dislipidemijos – hipertrigliceridemijos – priežasčių [1]. Tiek I, tiek II tipo cukriniu diabetu sergantys asmenys turi padidėjusią dislipidemijos
bei širdies ir kraujagyslių ligų pasireiškimo riziką [2].

Kitos

I tipo CD
I tipo cukriniu diabetu dažniausiai susergama jauname amžiuje, tačiau 5–10 proc. sergančiųjų sudaro suaugusieji [2]. Disliteorija ir praktika 2016 – T. 22 (Nr. 5)

Sutrikimas
Cukrinis diabetas
Lipodistrofija
Glikogeno kaupimo sutrikimai
Metabolinis sindromas
Lėtinis inkstų nepakankamumas
Glomerulonefritas su nefroziniu sindromu
Cirozė
Obstrukcinės kepenų ligos
Porfirija
Pirminė biliarinė cirozė (su antriniu LCAT
nepakankamumu)
Pirminis sklerozuojantis cholangitas
Estrogenai
Progesteronai
Augimo hormonas
Skydliaukės disfunkcija (hipotireozė)
Kortikosteroidai
Nėštumas
Policistinių kiaušidžių sindromas
Pasyvus gyvenimo būdas
Nutukimas
Dieta, turtinga riebalų, angliavandenių,
sočiųjų riebalų rūgščių
Alkoholio vartojimas (etanolis)
Rūkymas
Nėštumas
Retinoidai
Gliukokortikoidai
Egzogeniniai estrogenai
Tiazidiniai diuretikai
Bateadrenoblokatoriai (selektyvūs)
Testosteronas, kiti ananboliniai steroidai
Imunosupresantai
Priešvirusiniai (ŽIV proteazės inhibitoriai)
Antipsichotiniai (antišizofreniniai)
Vilkligė
Reumatoidinis artritas
Psoriazė
Glikogeno kaupimo liga
Gaucher liga
Cistino kaupimo liga
Juvenilinė Tay-Sachs liga
Niemann-Pick liga
Nervinė anoreksija
ŽIV
Kawasaki liga
Klinefelter s.
Werner s.
Pacientai po organų transplantacijos
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pidemijos išsivystymą I tipo CD atveju sąlygoja netinkama insulino terapija. Trigliceridų koncentracija koreliuoja su glikemijos
laipsniu. TG padidėjimas pacientams būdingas prieš pradedant
taikyti gydymą insulinu, taip pat jei paskirta vaisto dozė nėra pakankama siekiant tinkamos glikemijos kontrolės [3, 4]. Stebint
glikemiją ir taikant tinkamas insulino dozes, trigliceridų koncentracija gali būti palaikoma normos ribose. Remiantis naujausiais
literatūros duomenimis ir gydymo gairėmis, vyresniems pacientams būtų tikslingas ilgalaikis statinų vartojimas [2].
Kadangi insulinas stimuliuoja DTL-C sintezę, esant gerai
CD kontrolei, kartais nustatoma didesnė nei įprastai DTL-C
koncentracija kraujyje. Tačiau manoma, kad insulino sąlygotas
DTL-C koncentracijos augimas neturi teigiamos įtakos kardiovaskulinės rizikos mažinimui [1].

II tipo CD
Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, turi 2–4 kartus didesnę
insulto bei mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Padidėjusią riziką lemia ne tik hiperglikemija, bet ir lipidų koncentracijų
pokyčiai. Literatūroje teigiama, kad dar likus metams iki cukrinio
diabeto pasireiškimo pradžios, gali būti nustatomi pokyčiai lipidogramoje: hipertrigliceridemija, sumažėjusi DTL-C koncentracija ir labai mažo tankio lipoproteinų (LMTL) dalelių vyravimas.
II tipo cukriniu diabetu sergančių asmenų lipidų koncentracijų
pokyčiai apibūdinami kaip hipertrigliceridemija, maža DTL-C
koncentracija, MTL-C padidėjimas su LMTL vyravimu. Šie lipidogramos pokyčiai kraujo plazmoje nustatomi tiek alkio metu,
tiek ir po valgio [4, 5].

Dažniausias lipidų apykaitos sutrikimas, aptinkamas sergantiems cukriniu diabetu, yra hipertrigliceridemija, kuri taip pat
siejama su visceralinio (pilvinio) tipo nutukimu ir metaboliniu
sindromu. Hipertrigliceridemija nustatoma trečdaliui pacientų,
sergančių II tipo cukriniu diabetu. Studijų duomenimis, pacientams, sergantiems CD, nustatoma tiek TG sekrecijos padidėjimas, tiek TG šalinimo iš kraujo sumažėjimas [1]. Didelė TG
koncentracija yra rizikos veiksnys cukriniam diabetui išsivystyti
sveikiems arba turintiems gliukozės tolerancijos sutrikimą asmenims. Ir atvirkščiai, negydomas arba nepakankamai kontroliuojamas CD gali turėti įtakos hipertrigliceridemijos atsiradimui [3].
Palyginti su kitais lipidogramos parametrais, TG/DTL cholesterolio santykis yra rodiklis, geriausiai koreliuojantis su rezistentiškumu insulinui, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rūkymo, fizinio aktyvumo, kūno masės indekso, liemens apimties.
TG/DTL cholesterolio santykis yra pigus ir greitai apskaičiuojamas rodiklis siekiant anksti nustatyti rezistentiškus insulinui
pacientus. Tokioje pacientų grupėje, koregavus gyvenimo būdą
bei mitybos įpročius, būtų galima reikšmingai sumažinti II tipo
cukrinio diabeto atvejų skaičių [10, 11].
Atliktos prospektyvinės studijos parodė, kad maža DTL-C
koncentracija ir didelė TG koncentracija yra nepriklausomi CD
išsivystymo rizikos veiksniai. Remiantis literatūroje pateiktais
duomenimis, net ir padidinus DTL-C koncentraciją medikamentais, rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis reikšmingai nesumažėja. Tuo tarpu MTL-C padidėjimas pastebimas ne
visiems CD sergantiems asmenims [4, 5, 6, 7, 8, 9].

2 lentelė. Dislipidemijų diferencinė diagnostika [1, 3, 10, 26, 27, 29]
Hipertrigliceridemija
Hipotiroidizmas
Cukrinis diabetas
Inkstų nepakankamumas
Nutukimas
Nefrozinis sindromas
Dieta (teigiamas energetinis
balansas, gausu angliavandenių)
Rūkymas
Lipodistrofija
Metabolinis sindromas
Policistinių kiaušidžių sindromas
Nėštumas
ŽIV
Autoimuninės ligos
Kušingo sindromas
Stiprus ūmus stresas
Alkoholis
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Hipercholesterolemija
(MTL-C)
Hipotiroidizmas
Cukrinis diabetas

Hipercholestrolemija ir
hipertrigliceridemija
Hipotiroidizmas
Cukrinis diabetas

Obstrukcinė kepenų liga
Nutukimas
Nefrozinis sindromas
Dieta (teigiamas energetinis balansas, gausu
sočiųjų riebalų rūgščių (raudona mėsa, sviestas),
transriebalų
Rūkymas
Lipodistrofija

Hepatitas C
Nutukimas
Nutukimas
Nefrozinis sindromas
Dieta (teigiamas energetinis Dieta (mažai vartojabalansas)
ma riebalų)

Policistinių kiaušidžių sindromas

Policistinių kiaušidžių sindromas
Nėštumas

Rūkymas
Lipodistrofija

DTL-C sumažėjimas

Rūkymas
Metabolinis sindromas

Nėštumas
Nervinė anoreksija
ŽIV
Kušingo sindromas
Porfirija

ŽIV
Autoimuninės ligos

ŽIV
Infekcija, uždegimas
Onkologinės ligos
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HIPOTIROIDIZMAS
Skydliaukė yra svarbi reguliuojant įvairius organizme vykstančius medžiagų apykaitos procesus. Ji taip pat turi didelę įtaką
lipidų metabolizmui, aterosklerotinio proceso vystymuisi, širdies
ir kraujagyslių ligų atsiradimui [12, 13]. Hipotiroidizmas priskiriamas prie dažnų antrinių dislipidemijos priežasčių [1].
Nustatyta, kad, didėjant TTH koncentracijai, tolygiai didėja
bendrojo cholesterolio, MTL-C, TG ir mažėja DTL-C koncentracijos kraujo plazmoje. Todėl šio hormono koncentracija yra
itin svarbus rodiklis diagnozuojant dislipidemiją. Tinkamai koregavus skydliaukės funkciją, lipidogramos parametrai koreguojasi
savaime, be specifinio gydymo [1].
Literatūroje pateikiama ir prieštaringų duomenų apie hipotiroidizmo ir dislipidemijos ryšį. Daugelis atliktų studijų atskleidė, kad sumažėjusi skydliaukės funkcija turi įtakos MTL dalelių
dydžiui – padaugėja mažesnio molekulinio dydžio MTL dalelių.
Mažesnio dydžio MTL dalelės pasižymi aterogeniškesnėmis savybėmis – lengviau patenka į kraujagyslių sienelių endotelį, jas
lengviau įsisavina ir oksiduoja makrofagai. Kiti autoriai teigia,
kad ryšio tarp hipotiroidizmo ir MTL dalelių dydžio nėra [13].

RŪKYMAS
Vertinant literatūros duomenis, daug diskusijų kelia lipidogramos parametrų svyravimai, sąlygoti rūkymo
[14, 15, 16, 17]. Remiantis atliktais tyrimais, lėtinis rūkymas, priklausomai nuo dozės ir rūkymo stažo, yra susijęs
su padidėjusia TG koncentracija bei sumažėjusia DTL-C
koncentracija kraujyje. Tuo tarpu rūkymo įtaka bendrojo
cholesterolio, MTL-C, Apo (apolipoporteino) B ir Lp(a)
koncentracijoms nėra iki galo aiški [15].
Vieni mokslininkai teigia, kad rūkymas yra susijęs su bendrojo cholesterolio, MTL-C ir TG koncentracijų padidėjimu
bei DTL-C mažėjimu, palyginti su nerūkančiais asmenimis [14,
15, 16, 17], kitų studijų duomenimis, rūkymas gali sumažinti
bendrojo cholesterolio, MTL-C ir DTL-C koncentraciją kraujyje atitinkamai didėjant TG koncentracijai kraujyje. Literatūros
duomenimis, galimos šios tokių neatitikimų priežastys: 1) etniniai skirtumai; 2) amžiaus ir lyties skirtumai; 3) dietos, gyvenimo būdo, visuomenės sąmoningumo skirtumai; 4) kūno masės
indekso ir alkoholio vartojimo įtaka [15, 16, 17]. Įdomu tai, kad
intensyviai rūkančių asmenų ApoB koncentracija kraujyje gali
būti padidėjusi, o MTL-C koncentracija kraujyje būti normos
ribose. Atliktų studijų duomenimis, esant hipertrigliceridemijai
su kartu padidėjusia ApoB koncentracija kraujyje, koronarinės
širdies ligos rizika išauga net tris kartus. Priešingai, hipertrigliceridemija, esant normaliai ApoB koncentracijai, nesusijusi su
padidėjusia koronarinės širdies ligos rizika [15].
Neigiamas rūkymo poveikis lipidogramos parametrams yra
susijęs ir su lytimi. Rūkančioms moterims nustatomos reikšmingai padidėjusios MTL-C bei sumažėjusios DTL-C koncentracijos
kraujyje, tačiau tokių tendencijų nepastebima vyrų grupėse. Rūkančioms moterims pastebima didesnė ne DTL-C koncentraciteorija ir praktika 2016 – T. 22 (Nr. 5)

ja kraujyje, palyginti su nerūkančiomis. Tuo tarpu vyrų grupėje
statistiškai reikšmingų skirtumų nėra. Žvelgiant pasauliniu mastu, rūkančių vyrų yra daugiau, tačiau augantis rūkančių moterų
skaičius kelia didelį susirūpinimą, nes būtent tarp jų nustatytas
stiprus ryšys tarp rūkymo ir dislipidemijos. Be to, moterims rūkymas sąlygoja 25 proc. didesnę širdies ir kraujagyslių ligų riziką,
palyginti su vyrais [16, 17].

NUTUKIMAS
Literatūros šaltiniuose nėra vienos nuomonės dėl nutukimo
ir dislipidemijos ryšio. Nors pastaraisiais metais atlikta nemažai
tyrimų, visceralinio nutukimo bei KMI (kūno masės indekso) ryšio su dislipidemija duomenys išlieka prieštaringi. Vienų šaltinių
duomenimis, dislipidemija vyrų populiacijoje glaudžiai susijusi
su kūno masės indeksu, moterų grupėje – su liemens apimtimi
[10]. Kitų autorių duomenimis, patvirtintas liemens apimties ir
dislipidemijos ryšys tiek vyrams, tiek moterims, o KMI sąsajos su
dislipidemija – tik moterims [10, 11, 18].

Literatūros duomenimis, vertinant nutukimo ir dislipidemijos ryšį, liemens apimties matavimas yra informatyvesnis
rodiklis nei KMI ar juosmens/ klubų santykis [10, 11, 18].
Atliktuose tyrimuose teigiama, kad visceralinio nutukimo
nustatymas padeda identifikuoti asmenis, turinčius didelį bendro
cholesterolio bei DTL-C santykį, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, kūno masės indekso bei rūkymo. Didėjantis KMI susijęs su
sumažėjusia DTL-C koncentracija ir didėjančiomis MTL-C bei
TG koncentracijomis [10, 11, 18, 19].
Dislipidemijos paplitimas esant normaliam kūno svoriui
(KMI 18,5–24,9 kg/m2) siekia 8,9 proc., o esant II laipsnio nutukimui (KMI 35–39,9 kg/m2) – 20,6 proc. Dislipidemijos paplitimas pasiekia piką esant II laipsnio nutukimui, tačiau išlieka plato
esant III laipsnio nutukimui [19].

INKSTŲ FUNKCIJOS SUTRIKIMAS
Mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų sparčiai didėja ne
tik visoje populiacijoje, bet ir atskirose pacientų, sergančių kitomis
lėtinėmis ligomis, grupėse. Asmenų su sutrikusia inkstų funkcija
dažniausia mirties priežastis – širdies ir kraujagyslių ligos. Lėtinė
inkstų liga siejama su pagreitintu aterosklerotinio proceso formavimusi ir sutrikusia lipoproteinų apykaita. Sergantiems lėtine inkstų liga asmenims visada randama padidėjusi trigliceridų koncentracija, kitaip nei bendrojo cholesterolio koncentracija, kuri didėja
ne visais atvejais. Sergant lėtine inkstų liga, taip pat pacientams,
kuriems atliekama peritoninė dializė, bei hemodializuojamiems
pacientams randama padidėjusi ne DTL-C koncentracija, Lp(a) ir
sumažėjusi DTL-C koncentracija kraujo plazmoje [20, 21].
Tuo tarpu nustačius glomerulonefritą ir nefropatiją su hipoalbuminemija, pastebimas ženklus MTL-C padidėjimas. MTL-C
parametrų nukrypimai gali būti artimi šeimine hipercholesterolemija sergančių pacientų rodikliams [1]. Nustatyta priklausomybė tarp lipidogramos rodiklių nukrypimo dydžio ir proteinurijos
sunkumo.
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POLICISTINIŲ KIAUŠIDŽIŲ SINDROMAS (PKS)
PKS yra dažniausias moterų endokrininės sistemos sutrikimas. Jis pasireiškia 5–7 proc. reprodukcinio amžiaus
moterų. Ilgainiui šis sutrikimas gali sukelti hiperinsulinemiją, atsparumą insulinui, gestacinį diabetą, ankstyvą II tipo
CD pradžią, dislipidemiją ir išaugusią širdies bei kraujagyslių ligų riziką. Tai lemia didesnis dislipidemijos, antsvorio
ir centrinio tipo nutukimo paplitimas tarp šiuo sindromu
sergančių moterų. PKS atveju būdingas MTL-C, LMTL ir
TG koncentracijos padidėjimas bei DTL-C koncentracijos
sumažėjimas kraujo plazmoje. Šie lipoproteinų pokyčiai
pastebėti tiek tarp subrendusių, tiek tarp jaunų merginų,
sergančių PKS.
Nors dislipidemijos paplitimas tarp sergančių PKS ir jaunų
sveikų merginų skiriasi, iki galo nėra išsiaiškinta, ar šie skirtumai susiję tik su kūno masės indeksu, ar įtakos turi ir insulino
metabolizmas ir/ar hiperandrogenemija. Remiantis literatūros
duomenimis, antropometriniai duomenys (kūno masės indeksas,
liemens apimtis) yra pagrindiniai parametrai, koreliuojantys su
lipidų apykaitos sutrikimu [22].

NĖŠTUMAS
Nėštumas yra fiziologinė būklė, kurios metu pastebimi lipidų
frakcijų pokyčiai: padidėja TG ir bendrojo cholesterolio koncentracijos kraujyje. Cholesterolis yra svarbus vaisiui vystytis: jis dalyvauja ląstelių membranų sintezėje, hormonų gamyboje [23, 24].
Tačiau kai kuriais atvejais lipidų koncentracija motinos kraujyje
pakyla gerokai virš fiziologinės normos, todėl išsivysto dislipidemija. Tokia būklė gali pasireikšti tiek sklandaus, tiek patologinio
nėštumo metu, kai yra gretutinių ligų, tokių kaip preeklampsija ar
gestacinis diabetas. Cholesterolio koncentracijos padidėjimas nėštumo metu vadinamas motinos fiziologine hipercholesterolemija
ir tai apibūdinama kaip adaptacinis atsakas patenkinti augančio
vaisiaus cholesterolio poreikį. Remiantis literatūroje pateiktais
duomenimis, cholesterolio padidėjimas iki 6,4 mmol/l traktuojamas kaip fiziologinė hipercholesterolemija [24]. Kai kuriais atvejais motinos organizmas neprisitaiko prie išaugusio vaisiaus cholesterolio poreikio ir daliai nėščiųjų nustatoma patologinė būklė
– suprafiziologinė hipercholesterolemija. Ši būklė pavojinga, nes
sutrinka normali cholesterolio apykaita tarp motinos ir vaisiaus, o
tai gali skatinti vaisiaus kraujagyslių pažeidimus [23, 24].

ORO TARŠA IR KLIMATO KAITA
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse sparčiai didėja mirčių nuo
lėtinių ligų skaičius. Didžiausią dalį sudaro širdies ir kraujagyslių ligos. Literatūroje teigiama, kad šių ligų patogenezėje
svarbus vaidmuo tenka didėjančiai urbanizacijai, aplinkos
taršai ir klimato kaitai [25, 26].
Aplinkos veiksniai daro įtaką žmonių sveikatai ir yra
susiję su daugeliu lėtinių ligų. Sisteminis organizmo atsakas
į aplinkos dirgiklius didina dislipidemijos, metabolinio sin456

dromo, hipertenzijos ir kitų lėtinių ligų atsiradimo riziką.
Remiantis literatūroje pateiktais duomenimis, ore esančios
kietosios dalelės, kurių diametras <10 mikrometrų, yra susijusios su sistolinio kraujospūdžio, trigliceridų, ApoB, glikozilinto hemoglobino padidėjimu bei DTL-C sumažėjimu.
Taip pat randama duomenų apie aplinkos temperatūros
įtaką lipidų frakcijoms. Nustatyta, kad, didėjant vidutinei
aplinkos temperatūrai, mažėja DTL-C ir didėja MTL-C
koncentracijos kraujo plazmoje [26].
STRESAS
Yra atlikta studijų, kuriomis įrodyta streso įtaka lipidų apykaitai. Kraujo lipidų koncentracijų pokyčiai yra vienas iš kelių
etapų organizmui kovojant su stresą sukėlusiomis priežastimis.
Esant stresinei situacijai, aktyvinama simpatinė nervų sistema,
išskiriami hormonai – katecholaminai ir gliukokortikoidai, įvyksta lipidų, gliukozės, baltymų mobilizacija ir taip palaikoma organizmo homeostazė. Didelio streso metu vyksta trumpalaikis
bendrojo cholesterolio, MTL-C, ApoB, TG ir laisvųjų riebalų
rūgščių koncentracijos kraujyje padidėjimas. Šie pokyčiai išlieka
visą stresinės būklės laiką ir grįžta į normos ribas pasibaigus stresinei reakcijai. Dislipidemijos, sukeltos streso, manifestavime didesnę reikšmę turi ilgalaikis stresas. Ilgą laiką veikiant stresiniams
veiksniams, kraujo lipidų frakcijos padidėja ir tokios išlieka net
pasibaigus stresui [27].

ALKOHOLIS
Ilgalaikis ir nesaikingas alkoholio vartojimas yra susijęs su kepenų steatoze, koronarine širdies liga ir kitomis lėtinėmis ligomis.
Atlikta studija, kurioje analizuotas alkoholio suvartojimo, nutukimo ir dislipidemijos ryšys. Nustatyti šie dislipidemijos rizikos
veiksniai: lytis, amžius, išsilavinimas, rūkymas, hipertenzija, per
dieną suvartojamo alkoholio kiekis ir alkoholio vartojimo trukmė, kūno masės indeksas. Remiantis atliktos studijos duomenimis, įrodyta, kad kasdienis alkoholio vartojimas yra hipertrigliceridemijos rizikos veiksnys. Taip pat nustatyta, kad amžius ir KMI
turi ryšį su MTL-C koncentracijos padidėjimu. Tačiau nė vienas
iš nustatytų rizikos veiksnių nesiejamas su DTL-C koncentracijos
sumažėjimu [28].

KEPENŲ LIGOS
Obstrukcinė kepenų liga, ypač pirminė biliarinė cirozė, gali
sąlygoti atipinio lipoproteino, įvardijamo lipoproteinu-x, susidarymą. Tokio tipo lipoproteinai sudaryti iš dalelių, panašių į MTL
daleles, tačiau jose pastebimas ženkliai mažesnis cholesterolio
esterių kiekis. Lipoproteino-x kaupimasis gali pasireikšti ksantomomis veide ir delnuose [1]. Literatūros duomenimis, ryšys tarp
lipoproteino-x bei širdies ir kraujagyslių ligų nežinomas [29].

HORMONAI
Estrogenai gali sukelti TG ir DTL-C padidėjimą galimai
dėl išaugusios kepenų LMTL ir ApoA-I produkcijos. Nepaiteorija ir praktika 2016 – T. 22 (Nr. 5)
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sant estrogenų teigiamo poveikio MTL-C, estrogenų skyrimas
siekiant koreguoti lipidų parametrus nerekomenduojamas.
Skiriant pakaitinę estrogenų terapiją, nustatyta lėtai didėjanti
kardiovaskulinė rizika postmenopauziniu laikotarpiu [1].
Augimo hormonas gali turėti teigiamos įtakos MTL-C ir
DTL-C koncentracijoms, tačiau nėra rekomenduojamas dislipidemijoms koreguoti [1].
Testosteronas (anaboliniai steroidai) didina kepenų lipazės
aktyvumą, todėl galėtų būti skiriamas vyrų hipertrigliceridemijai
gydyti. Tačiau jis taip pat gali sukelti TG koncentracijos didėjimą
ir sumažinti DTL-C koncentraciją, sąlygoti hipertenziją ir kitus
metabolinius nukrypimus [1].

MEDIKAMENTAI
Imunosupresantai (gliukokortikoidai, ciklosporinai) įprastai
sukelia hipertrigliceridemiją ir DTL-C sumažėjimą. Pacientai po
transplantacijų turėtų būti tikslingai gydomi, nes jie paprastai
priskiriami padidėjusios kardiovaskulinės rizikos grupei. Tačiau
pacientams, vartojantiems kartu statiną ir ciklosporiną, turėtų
būti atliekamas griežtas dozės titravimas ir monitoravimas dėl
galimų miopatijų [1]. 3 lentelėje aprašytas dažniausiai naudoja-

mų medikamentų poveikis lipidogramos parametrams.
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