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Дисліпідемія  
та ризик атеросклерозу

Результати численних епідеміоло-
гічних досліджень показали, що існує 
прямий зв’язок між ДЛП та розвитком 
атеросклерозу (АС), зокрема між рів-
нем холестерину (ХС) і ризиком роз-
витку ішемічної хвороби серця (ІХС). 
Фремінгемське дослідження встано-
вило, що ризик виникнення ІХС по-
ступово збільшується при рівні ХС 
4–5 ммоль/л і різко зростає, якщо кон-
центрація його підвищується до  5,7–
6,2 ммоль/л. Смертність від ІХС збіль-

шується у 2 рази зі зростанням рівня 
ХС від 5,2 до 6,5 ммоль/л, в  3  рази – 
при 7,8 ммоль/л.  

Зниження рівня холестерину лі-
підів низької густини (ХС ЛПНГ) 
на  1  ммоль/л може значно зменшити 
загальну (на 12%) та серцево-судинну 
(на 19%) смертність, ризик фатального 
інфаркту міокарда (на 26%), потребу 
у  реваскуляризації (аортокоронарно-
му шунтуванні (АКШ) – на 25%, че-
резшкірній транслюмінальній коро-
нарній ангіопластиці (ЧКА) – на 21%), 
інсультів – на 17%.  

Характеристика ліпідів 
плазми крові людини

Холестерин – найважливіший се-
ред ліпідів. Без адекватної кількості 
ХС життєдіяльність організму немож-
лива. Він є компонентом клітинних 
мембран, через які відбувається транс-
мембранний транспорт. Вільний ХС 
є попередником жовчних кислот, які 
сприяють всмоктуванню жирів. Холес-
терин − джерело для синтезу гормонів 

Дисліпідемії: 
класифікація, діагностика, 
сучасна стратегія лікування

Дисліпідемія (ДЛП) − 
це вроджена чи набута 
патологія обміну жирів, яка 
супроводжується порушенням 
синтезу, транспорту і виведення 
жирів із крові, які здатні 
самостійно або у взаємодії 
з іншими факторами ризику 
спричиняти маніфестацію 
атеросклеротичного 
процесу, субстратом якого є 
атеросклеротична бляшка, яка 
звужує просвіт артерій, нерідко 
з подальшим тромбуванням. 
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(глюкокортикоїдів, мінералокор-
тикоїдів, статевих). Етерифікова-
ний ХС  – сполука ХС і жирних 
кислот (ЖК), переважає у кліти-
нах кори наднирників, у  плазмі 
крові, атеросклеротичних бляш-
ках. В організм потрапляє з їжею 
(екзогенний), а також синтезуєть-
ся в печінці (ендогенний). Оста-
точним продуктом його метабо-
лізму є ЖК.

Тригліцериди (ТГ) – ефіри ЖК 
і  спирту гліцерину, які входять 
до складу різних ліпопротеїнів, 
але переважають у хіломікронах 
і ліпопротеїнах дуже низької гус-
тини (ЛПДНГ). Високий рівень 
ТГ зазвичай поєднується з низь-
ким рівнем ХС ліпопротеїнів ви-
сокої густини (ХС ЛПВГ) і  висо-
ким рівнем маленьких і щільних 
частинок ЛПНГ. Після вживан-
ня жирної їжі концентрація ТГ 
у крові швидко підвищується, але 
в нормі через 10−12 годин повер-
тається до початкового рівня.  

Жирні кислоти синтезуються 
в організмі з продуктів розпаду 
вуглеводів і надходять із їжею. 
ЖК відіграють важливу роль у лі-
підному обміні, етерифікуючи ХС 
і гліцерин. Виділяють:

• основні ненасичені жирні 
кислоти (НЖК) – пальміти-
нова, стеаринова;

• мононенасичені (МНЖК) – 
олеїнова;

• поліненасичені (ПНЖК) – 
лінолева, арахідонова, ей-
козапентаєнова, докозагек-
саєнова. 

Ступінь насиченості зале-
жить від числа подвійних зв’язків 
у  складі ЖК. НЖК переважають 
у жирах тваринного походження, 
МНЖК і ПНЖК – у рослинних 
оліях і риб’ячому жирі. В плаз-
мі крові ЖК в етерифікованому 
стані знаходяться у ТГ, ефірах ХС 
і фосфоліпідах і транспортуються 
у складі даних речовин. У неетери-
фікованому вигляді ЖК перено-
сяться у комплексі з альбуміном.

Фосфоліпіди (ФЛ) є важливим 
структурним компонентом клітин-

них мембран. Однак їх вміст у крові 
ніяк не пов’язаний з ризиком роз-
витку ІХС, тому, як і ЖК, в клінічній 
практиці в крові не визначаються.  

Ліпопротеїни (ЛП) – специфіч-
ні ліпідно-білкові утворення, що 
складаються з апобілків, ХС, ТГ 
і ФЛ, призначені для транспорту 
ліпідів крові. ХС і ТГ є жирами і, 
подібно до олії, не розчиняються 
в крові. Вони з’єднуються з біл-
ковою (протеїновою) молекулою, 
яка називається аполіпопротеїном 
(Апо). До серцевини ЛП входять 
ЖК, ефіри ХС, ФЛ, ТГ. Зовнішня 
оболонка ЛП складається з білко-
вих молекул (аполіпопротеїнів). 

Характеристика 
ліпопротеїнів

Відомо шість основних класів 
ЛП. Вони відрізняються за розмі-
рами, формою, типом апопротеїну, 
а також за вираженістю та  наяв-
ністю атерогенних властивостей.

1. Ліпопротеїни високої 
густини (ЛПВГ, альфа-
ліпопротеї ни – α-ЛП) – 
містять значну кількість ФЛ 
і  білка, відіграють основну 
роль у  вилученні ХС з тка-
нин, мають антиатерогенні 
властивості.

2. Ліпопротеїни низької гус-
тини (ЛПНГ, бета-ліпопро-
теїни – β-ЛП) – основний 
клас ЛП, які здійснюють 
транспортування ХС, міс-
тять переважно ХС, меншою 
мірою – ТГ, синтезуються 
в  печінці, а також утворю-
ються в  плазмі крові при 
розщепленні ЛП дуже низь-
кої густини (ЛПДНГ), мають 
проатерогенні властивості.

3. Ліпопротеїни дуже низької 
густини (ЛПДНГ, пребе-
та-ліпопротеїни – пре-β-
ЛП) – містять переважно ТГ, 
меншою мірою – ХС, відпові-
дають за транспорт ендоген-
них ТГ (проатерогенні). 

4. Ліпопротеїни проміжної 
густини (ЛППГ) − утворю-

ються як проміжний про-
дукт на шляху перетворен-
ня ЛПДНГ на ЛПНГ. Багаті 
на ХС і ТГ (атерогенні).

5. Хіломікрони містять пе-
реважно ТГ і здійснюють 
їх транспорт із кишечника 
у  кров, відповідають за пе-
ренос екзогенних ліпідів 
(неатерогенні).

6. Ліпопротеїн (а) – ЛП(а), 
утворюється виключно в пе-
чінці, структурно близький 
до ЛПНГ, але містить більше 
білка (атерогенний).  

У крові ХС циркулює у складі 
ЛП, що поділяються на декілька 
класів, здатних послідовно видо-
змінюватися. Трансформуючись, 
вони зменшуються у розмірах 
і  змінюють його вміст. Частка 
ЛП кожного класу в рівні загаль-
ного ХС різна: ЛПДНГ і ЛПНГ – 
83%, ЛПВГ  – 17% від загального 
ХС  плазми. ХС ЛПНГ належить 
до  атерогенної фракції, тоді як 
ХС ЛПВГ – до антиатерогенної. Для 
того, щоб ЛПНГ стали атерогенни-
ми, вони повинні піддатися моди-
фікації, найчастіше − перекисному 
окисленню. Окислені ЛПНГ акти-
вують моноцити крові, які, пере-
творюючись на макрофаги, прони-
кають у субендотеліальний простір 
судин і по мірі накопичення моди-
фікованих ЛПНГ перетворюються 
на пінисті клітини. Саме ХС ЛПНГ, 
враховуючи його важливу роль 
у  формуванні атеросклеротичної 
бляшки, є основною мішенню гіпо-
ліпідемічної терапії.

ЛПВГ здійснюють зворотний 
транспорт ХС із судинної стін-
ки і макрофагів до печінки. Кон-
центрація ХС ЛПВГ у плазмі має 
оборотний зв’язок із розвитком 
атеросклерозу.

У терміні ЛП(а) буква «а» оз-
начає – адгезивний, тобто липкий. 
Цьому надзвичайно атерогенному 
різновиду ХС присвоєно статус «су-
динного агресора №1». Його роз-
глядають як незалежний фактор 
ризику розвитку ІХС. Рівень ЛП(а) 
часто підвищується у жінок моло-
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дого віку з ранньою ІХС, при цьому вміст 
загального ХС у них, як правило, в нормі. 

Характеристика 
аполіпопротеїнів  

Особливе значення в патогенезі 
атеросклерозу належить білкам  – апо-
ліпопротеїнам, які є індукторами ри-
зику ІХС. ЛПНГ містять Апо-В білки, 
а ЛПВГ – Апо-А1. Якщо виявлено над-
лишок Апо-В − реєструється підви-
щення рівня ЛПНГ. Якщо вміст Апо-А1 
низький, то пацієнт, ймовірно, має зни-
жений рівень ЛПВГ. Співвідношення 
Апо-В/Апо-А1 може свідчити не тільки 
про кількість частинок ЛПНГ і ЛПВГ, 
але й про інтенсивність транспорту 
ХС в  периферичних тканинах. Якщо 
переважають Апо-В, то транспорт ХС 

йде до периферичних тканин, де він 
відкладається в судинах. Якщо перева-
жають Апо-А1 − ХС транспортується з 
периферичних тканин до печінки. Цим 
шляхом організм очищується від ХС.   

Плазмовий рівень Апо-A1 <120 мг/дл 
у чоловіків та <140 мг/дл у жінок відпові-
дає низькому вмісту ХС ЛПВГ. Знижен-
ня концентрації Апо-А1 у молодому віці 
є предиктором атеросклерозу. Аполіпо-
протеїновий коефіцієнт Апо-В/Апо-А1 
>1,7 вказує на несприятливий прогноз 
після перенесеного інфаркту міокарда 
і при нестабільній стенокардії. 

АпоЛП(а) є унікальним, оскільки 
має структурні компоненти, аналогіч-
ні до структур плазміногену. Вважа-
ють, що внаслідок цього підвищується 
спорідненість частинки до ушкодже-
ного судинного ендотелію, перетворю-
ючи його на  ефективний транспорт-
ний засіб для ХС. 

Класифікація дисліпідемій

Існує декілька класифікацій дислі-
підемій (ДЛП): 

1) за Фредріксоном; 
2) залежно від механізму розвитку; 
3) залежно від типу ліпідів.  

NB! Запам’ятати !
Гіпотеза, що в умовах гіперхолестеринемії посилюєть-

ся проникнення ліпопротеїнів через ендотеліальний 
бар’єр і ХС накопичується в судинній стінці, що спричи-
няє її атеросклеротичне ураження, зазнала певної транс-
формації. На теперішній час на перший план вийшла 
гіпотеза про первинну пошкоджуючу дію гіперхолесте-
ринемії на судинний ендотелій 

Таблиця 1. Тип гіперліпідемії і ризик розвитку атеросклерозу за D. Fredrickson (1970)

Тип ЗХС ХС ЛПНГ ТГ Зміни ЛП Ризик розвитку атеросклерозу

І N ↓ аб N ↑↑ ↑ ХМ Не підвищений

ІІа ↑↑ ↑↑ N ↑ ЛПНГ Різко підвищений, особливо коронарних 
артерій. Сімейна ГХС і полігенна ГХС

ІІb ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ЛПНГ 
і ЛПДНГ

Різко підвищений, особливо коронарних артерій. 
Найпоширеніший тип ГЛП. Сімейна комбіно-
вана і вторинні порушення ліпідного обміну

ІІІ ↑↑ ↓ аб N ↑↑ ↑ ЛППГ Високий ризик ІХС та атеросклероз перифе-
ричних артерій 

ІV ↑ аб N N ↑↑ ↑ ЛПДНГ

Високий ризик ІХС та периферичних артерій – 
ТГ плазми крові 2–5 ммоль/л (177–442 мг/дл), 
особливо у поєднанні з низьким рівнем ХС ЛПВГ. 
При сімейній ГТГ (ТГ >5 ммоль/л (445 мг/дл) − 
високий ризик розвитку гострого панкреатиту

V N N ↑↑ ↑ ХМ і 
ЛПДНГ

Атеросклероз – зрідка. Ожиріння і алкоголізм, 
загроза панкреатиту через ГТГ. Фібрати 
не ефективні, лише дієта з низьким вмістом 
жиру і високі дози омега 3-ПНЖК (2–4 г 
на добу) в поєднанні з плазмаферезом

Примітки: N – нормальний рівень, ↑ − підвищений рівень, ↑↑ − різко підвищений рівень; ЗХС – загаль-
ний холестерин, ХС ЛПНГ – холестерин ліпопротеїнів низької густини, ТГ – тригліцерини, ЛПДНГ – ліпо-
протеїни дуже низької густини, ЛП – ліпопротеїни, ХМ – хіломікрони, ГХС – гіперхолестеринемія, 
ГТГ – гіпертригліцеридемія, ГЛП – гіперліпідемія, ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти.
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Класифікація гіперліпідемії  
за Фредріксоном

У даній класифікації виділялося 
п’ять основних типів гіперліпідемії − 
ГЛП (табл. 1). Недоліком класифікації 
є те, що в ній не враховувався рівень 
ХС ЛПВГ, який має суттєве значення 
у  формуванні ризику ІХС. Урахування 
ролі ЛПВГ дозволило запровадити но-
вий підхід до проблеми і сформулювати 
концепцію дисліпопротеїнемії. 

Гіперліпідемія І, ІІІ, V типів – вкрай 
рідкісна, зокрема ГЛП І, V типів зу-
стрічається переважно в педіатричній 
практиці. Серед дорослого населення 
дуже поширеними та найбільш атеро-
генними і небезпечними щодо розвит-
ку серцево-судинних захворювань є 
ГЛП ІІа, ІІb і IV типів.

Класифікація дисліпідемії  
за механізмом виникнення  

Первинна – є самостійним захво-
рюванням і буває:

• моногенна – спадкова патологія, 
пов’язана з генними мутаціями;

• гомозиготна – дуже рідкісна фор-
ма, коли дитина отримує дефектні 
гени по одному від обох батьків;

• гетерозиготна – отримання дефект-
ного гена від одного з батьків.

Вторинна – розвивається як 
ускладнення інших захворювань (гі-
потиреоз, цукровий діабет тощо). 
Приклади можливих причин розвитку 
вторинної гіперхолестеринемії: 

• гіпотиреоз; 
• нефротичний синдром; 
• вагітність; 
• синдром Кушинга; 
• нервова анорексія; 
• прийом імунодепресантів; 
• прийом кортикостероїдів. 

Клінічна класифікація 
дисліпідемії Асоціації 

кардіологів України (2007)
• Гіперхолестеринемія  – відпові-

дає типу ІІа за D. Fredrickson (за 
МКХ код – Е78.0).

• Комбінована ДЛП – відповідає 
тип ІІb та типу ІІІ за D. Fredrickson 
(за МКХ код – Е78.2). 

• Гіпертригліцеридемія  – відпо-
відає типу IV за D. Fredrickson. 

Для загальної оцінки рівнів ліпо-
протеїнів використовується класифі-
кація головних компонентів ліпідного 
спектра крові, запропонована у Третій 
доповіді з лікування ДЛП у дорослих 
(Adult Treatment Panel – ATP-III) Наці-
ональної освітньої програми холесте-
рину США (табл. 2). 

Діагностика

Методи діагностики дисліпідемій 
та атеросклерозу:

• ліпідограма (табл. 2, 3);  
• внутрішньосудинне ультразву-

кове дослідження (ВСУЗД);   

Таблиця 2. Класифікація рівня ліпідів  
(NCEP ATР-III, 2001)  

ммоль/л мг/дл Градація рівня
Загальний холестерин 
<5,2
5,2–6,1
≥6,2

<200
200–239
≥240

Нормальний 
Гранично підвищений
Високий

ХС ЛПНГ (β-ліпопротеїни)
<2,6 
2,6–3,3
3,4–4,0
4,1–4,8
≥4,9

<100
100–129
130–159
160–189
≥190

Оптимальний
Вище оптимального
Гранично підвищений
Високий
Дуже високий

ХС ЛПВГ (α-ліпопротеїни)
<1,0 
≥1,6

<40
≥60

Низький
Високий

Тригліцерини 
<1,7 
1,7–2,2
2,3–5,6
≥5,7

<150
150–199
200–499
≥500

Нормальний 
Гранично підвищений
Високий
Дуже високий

Таблиця 3. Стандартна ліпідограма  
(«правило п’яти – 5,4,3,2,1»)

Загальний холестерин 
(атерогенний) <5 ммоль/л

ХС ЛПНГ (атероген-
ний) – основний <3 ммоль/л 

Триліцериди (атерогенні) <2 ммоль/л
Коефіцієнт атерогенності: 
ХС не-ЛПВГ/ХС ЛПВГ <4

ХС ЛПВГ  
(антиатерогенний) 

>1,0 ммоль/л (чоловіки), 
>1,3 ммоль/л (жінки)

Примітка: ХС не-ЛПВГ – холестерин, не пов’язаний 
з ліпопротеїнами високої густини – (ЗХС – ХС ЛПВГ).
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• УЗД сонних артерій (товщина 
комлексу інтима−медіа − ТКІМ);  

• інші методи (швидкість поши-
рення пульсової хвилі − ШППХ, 
кісточково-плечовий індекс, ін-
декс кальцифікації тощо);   

• коронарна комп’ютерна (КТ) ан-
гіографія;  

• черезшкірна коронарна ангіо-
графія;  

• генетичні тести на виявлення сі-
мейної гіперхолестеринемії (му-
тації генів ЛПНГ або Апо-В).  

У 30−40% пацієнтів на ліпідограмі 
немає ознак ДЛП. Для поглибленого ви-
вчення ліпідного обміну додатково ви-
значають та аналізують: а) ХС не-ЛПВГ; 
б) ЛП(а); в) Апо-А1, Апо-В; г) електро-
фореграму; д) магнітно-резонансну 
томографію ліпідних частинок; е) ге-
нетичний аналіз ліпідів.

Діагностика субклінічного 
атеросклерозу

Субклінічний атеросклероз – наяв-
ність ознак атеросклеротичного ура-
ження артерій без клінічних проявів. 

Маркери субклінічного атеросклерозу:
• товщина комплексу інтима−ме-

діа сонних артерій >0,9 мм або 
наявність бляшки;  

• індекс кальцифікації >200 за 
Агатсоном;  

• швидкість каротидно-фемо-
ральної пульсової хвилі >10 м/с;  

• кісточково-плечовий індекс <0,9.  

Сімейна гіперхолестеринемія 

Сімейна гіперхолестеринемія (СГХС) – 
захворювання з аутосомно-домі-

нантним типом успадкування, харак-
теризується мутацією гена, який кодує 
утворення ЛПНГ-рецептора на мемб-
рані клітини. Якщо пацієнт отримує де-
фектний ген від одного з батьків − у ньо-
го розвивається гетерозиготна форма 
СГХС, якщо від двох батьків − розвива-
ється дуже рідкісна форма захворюван-
ня – гомозиготна форма СГХС (табл. 4). 

Форми СГХС:
• гетерозиготна форма СГХС:
• частота 1 на 500 в популяції;

 – 1/2 функціонуючих рецепто-
рів до ЛПНГ;

 – дворазове підвищення рівня 
ХС ЛПНГ і маніфестація ІХС 
з 30 років;

 – гомозиготна форма СГХС:
• частота 1 на 500 тис. –1 млн;

 – відсутність рецепторів до ЛПНГ;
 – 6-разове підвищення рівня 

ХС ЛПНГ;
 – маніфестація ІХС в дитячому 

віці (5−10 років).  

Таблиця 4. Приклади ліпідного профілю у пацієнтів із різними формами 
сімейної гіперхолестеринемії (СГХС)

Показник Гомозиготна 
форма 

Гетерозиготна 
форма 

Загальний холестерин, ммоль/л 17,95 9,4 
Тригліцериди, ммоль/л 1,28 1,6
ХС ЛПНГ, ммоль/л 16,58 7,9
ХС ЛПВГ, ммоль/л 0,89 0,8
ХС не-ЛПВГ, ммоль/л 17,6 8,6
Коефіцієнт атерогенності 19,2 10,0

Рис. 1. Ксантелазми

Рис. 2. Ксантоми
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Клінічні симптоми СГХС
Симптоми гіперхолестеринемії 

проявляються такими ознаками:
• ксантелазми – утворення 

жовтого кольору на пові-
ках, параорбітальній ділян-
ці – депозити холестерину 
(рис. 1); 

• ксантоми – щільні, жовто-
го кольору пухлиноподібні 
утворення по ходу сухо-
жиль (холестеринові скуп-
чення), найчастіше по ходу 
ахіллового і сухожилля 
м’язів-розгиначів пальців 
верхніх і нижніх кінцівок, 
а також можуть виникати 
в  сухожиллях коліна і три-
цепса (рис. 2–4);  

• ліпоїдна дуга рогівки – ко-
лове помутніння рогівки 
білого або сірого кольору, 
розміщене по її краю, ча-
стіше у пацієнтів молодше 
45 років (рис. 5);   

• пальмарні стрії – жовті лінії 
на долонях рук (рис. 6);  

• атеросклероз коронарних 
судин, нерідко розвиваєть-
ся до 10-річного віку; біль-
шість хворих помирають 
від інфаркту міокарда у віці 
до 30 років.   

Виявлення СГХС:

• хворі на ІХС до 55 років (чо-
ловіки) та 60 років (жінки);

• пацієнти, у родичів яких на-
явні сухожильні ксантоми;  

• пацієнти з високим рів-
нем ХС ЛПНГ (у дорослих 
>5 ммоль/л (190 мг/дл), у ді-
тей >4 ммоль/л (150 мг/дл);

• якщо є підозра на гомози-
готну СГХС − обстежен-
ня проводять починаючи 
з віку 5 років і раніше.

Особливості діагностики та 
лікування СГХС:

• клінічний діагноз і скри-
нінг згідно з діагностичним 
критерієм Dutch Lipid Clinic 
Network;  

• генетичний каскадний 
скринінг членів сім’ї;  

• гіполіпідемічне лікування 
треба розпочати якнай-
швидше.  

Мета лікування пацієнтів 
із СГХС

• цільовий рівень ХС ЛПНГ 
<2,6 ммоль/л (100 мг/дл),  
а за наявності ССЗ – 
<1,8 ммоль/л (70 мг/дл); 

• дітей з СГХС слід навчи-
ти дотримуватися дієти 
і розпочинати лікування 
статинами з 8−10 років. 
Цільовий рівень ХС ЛПНГ 
<3,5  ммоль/л (135 мг/дл) 
у віці >10 років. 

Нестатинові лікарські засо-
би, що використовуються у ліку-
вання СГХС

Інгібітори PCSK-9 (еволокумаб, 
алірокумаб) – моноклональні анти-
тіла, нещодавно рекомендовані для 
лікування хворих із СГХС:

• ефективно знижують рі-
вень ХС ЛПНГ до 60%, біль-
ше ніж статини;

• відсутні рандомізовані 
контрольовані досліджен-
ня з  клінічними кінцевими 
точками, тому використання 
цих лікарських засобів (ЛЗ) 
має бути обмеженим. 

Випадки у яких можна розгля-
дати використання даних засобів 
у пацієнтів з СГХС:

• дуже високий ризик у зв’яз-
ку з наявністю ССЗ;

• ІХС в анамнезі в дуже моло-
дому віці;

• рівень ХС ЛПНГ далекий 
від цілі, навіть при мак-
симальній терапії іншими 
ліпідознижуючими лікар-
ськими засобами;

• пацієнти з СГХС, які не пе-
реносять статини;

• пацієнти з СГХС і високим 
рівнем ЛП (a).

Ломітапід та міпомерсен: 
• використовують у маленьких 

дітей з рівнем холестерину 
понад 1000 мг/дл, у яких ІХС 
розвивається до 13−14 років.  

Рис. 3. Сухожильні ксантоми

Рис. 4. Ксантоми

Рис. 5. Ліпоїдна дуга рогівки

Рис. 6. Пальмарні стрії
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Формулювання діагнозу
Приклад формулювання діагнозу 

ДЛП представлено у таблицях 5 та 6.

Лікування   
Послідовність дії лікаря і основні 

принципи лікування (EAS/ESC, 2016) [1]:
• оцінити загальний серцево-су-

динний ризик (ССР) пацієнта;
• спонукати пацієнта коригувати 

фактори ризику ССЗ;
• визначити цільовий рівень ХС 

ЛПНГ залежно від рівня ризику; 
• розрахувати відсоток зниження 

ХС ЛПНГ, необхідний для досяг-
нення цільового рівня; 

• вибрати статини і підібрати 
дозу, яка могла б забезпечити 
досягнення цільового рівня; 

• відповідь на лікування статина-
ми є варіабельною, тому може 
знадобитися титрування дози; 

• якщо найбільша переносима 
доза статина не дозволяє досяг-
ти мети − розглянути комбіна-
цію препаратів; 

• зниження рівня ХС ЛПНГ ≥50% 
має бути досягнуто у пацієнтів 
дуже високого і високого ризику. 

Визначення рівня ліпідів для до-
сягнення мети ліпідознижуючої те-
рапії (EAS/ESC, 2016):

• рівень ХС ЛПНГ є первинною 
метою ліпідознижуючої терапії; 

• рівень ЗХС слід розглядати як 
мету, якщо інша недоступна; 

• рівень ХС не-ЛПВГ слід розгляда-
ти як вторинну мету лікування; 

• Апо-B слід розглядати як вто-
ринну мету, лише якщо визна-
чення його рівня є доступним;  

• ХС ЛПВГ та Апо-B/Апо-A1 або 
співвідношення ХС не-ЛПВГ/ХС 
ЛПВГ не рекомендується вико-
ристовувати як мету лікування.  

Не доведено, що підвищення рів-
ня ХС ЛПВГ за допомогою лікарських 
засобів асоціюється з  профілактикою 
серцево-судинних подій, хоча високі 
значення цього показника розгляда-
ються як сприятливий предиктор.  

Таблиця 5. Код МКХ-10 варіантів дисліпідемій

Е78.0 Чиста гіперхолестеринемія (СГХС, ГЛП ІІа тип за Фредріксоном)
Е78.1 Чиста гіпертригліцеридемія (ГТГ IV тип за Фредріксоном)

Е78.2 Змішана гіперліпідемія (ГЛП тип ІІb та ІІІ за Фредріксоном)
Е78.3 Гіперхіломікронемія (ГЛП тип І та V за Фредріксоном)

Е78.4 Інші гіперліпідемії (сімейна комбінована гіперліпідемія)

Таблиця 6. Приклад формулювання діагнозів та їх шифрування за МКХ-10

Діагноз Код 
Гіпертонічна хвороба II стадії, 2-й ступінь, високий ризик  

Комбінована ДЛП (ІІb) 
І10

Е78.2
ІХС: стабільна стенокардія ІІІ ФК. Постінфарктний кардіосклероз 

(Q-ІМ передньої стінки лівого шлуночка від 14,01,15) 
Гіперхолестеринемія (ІІа)

СН ІІА зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, ІІІ ФК за NYHA

І20.8

Е78.0
І50

Сімейна гіперхолестеринемія, гомозиготна форма. Численний тубе-
розний ксантоматоз 

Тубулоінтерстиціальний нефрит із достатньою азотовидільною 
функцією нирок. Хронічний цистит

Е78.0
N11

Гіпертиреоз 
Вторинна гіпертригліцеридемія, тип IV

Е05,9 
Е78.1 

Таблиця 7. Категорії серцево-судинного ризику (EAS/ESC, 2016) 

Рекомендації
ДУЖЕ ВИСОКИЙ серцево-судинний ризик:

документоване ССЗ;
ЦД 2-го типу або ЦД 1-го типу з ураженням органів-мішеней;

тяжка ХХН: ШКФ <30 мг/мл/1,73 м2

10-річний ризик за шкалою SCORE ≥10%
ВИСОКИЙ серцево-судинний ризик:

значне підвищення одного фактора ризику (ЗХС > 8 ммоль/л,  
ХС ЛПНГ > 6 ммоль/л, АТ >180/110 мм рт.ст., сімейна ДЛП, тяжка АГ)

10-річний ризик за шкалою SCORE ≥5% і <10%
помірна ХХН: ШКФ 30−59 мг/мл/1,73 м2

ПОМІРНИЙ серцево-судинний ризик:
10-річний ризик за шкалою SCORE ≥1% і <5%

НИЗЬКИЙ серцево-судинний ризик:
10-річний ризик за шкалою SCORE <1%

Примітки: ССЗ – серцево-судинне захворювання, ЦД – цукровий діабет, 
ХХН – хронічна хвороба нирок, ЗХС – загальний холестерин, АТ – артеріаль-
ний тиск, ДЛП – дисліпідемія, АГ – артеріальна гіпертензія, ШКФ – швидкість 
клубочкової фільтрації.

NB! Запам’ятати !
Досягнення цільових показників ліпідів 
крові – не самоціль, однак важлива части-
на комплексної стратегії зниження серце-
во-судинного ризику, яка повинна також 
включати повноцінне харчування, помір-
ні фізичні навантаження, контроль маси 
тіла і артеріального тиску  

NB! Запам’ятати !
У пацієнтів з гомозиготною СГХС наполег-
ливо рекомендовано консультування з фа-
хівцем-ліпідологом та призначення терапії, 
що містить статини і нестатинові ЛЗ: езеті-
міб, секвестранти жовчних кислот, а також 
розглянути можливість використання ломі-
тапіду, міпомерсену і ЛПНГ-аферез. ЛПНГ-а-
ферез також схвалений у пацієнтів із гетеро-
зиготною СГХС (АНА/АСС, 2013) 
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Ліпопротеїн (а) (ЛП (a)) – неза-
лежний генетичний фактор ризику 
інфаркту міокарда, інсульту, за-
хворювань периферичних артерій, 
кальцинуючого стенозу аортально-
го клапана. Проте його не рекомен-
дують використовувати для скри-
нінгу ризику в загальній популяції.

Показання до проведення 
гіполіпідемічної терапії

Результати оцінки загального 
серцево-судинного ризику, а не 
вихідний рівень ХС, є підставою 
для прийняття рішення про при-
значення ліпідознижуючої терапії 
(табл. 7). 

Коли розпочинати гіполіпіде-
мічну фармакотерапію:

• первинна профілактика  – 
особи без ССЗ, за умов су-
купного ризику за шкалою 
SCORE >5%; 

• вторинна профілактика – 
всім пацієнтам з дуже висо-
ким та високим серцево-су-
динним ризиком. 

Цільові рівні ХС ЛПНГ, що 
наведені в настановах (EAS/ESC, 
2016), є досить агресивними, од-
нак лише досягнення такого їх 
рівня дозволяє суттєво знизити 
серцево-судинний ризик (табл. 8).

Групи гіполіпідемічних 
засобів:

• статини – інгібітори ГМГ-Ко-
А-редуктази (аторвастатин, 
розувастатин, симвастатин, 
пітавастатин (табл. 9);

• інгібітори абсорбції холесте-
рину в кишечнику (езетіміб); 

• секвестранти жовчних кис-
лот (холестирамін); 

• інгібітори проконверта-
зи субтилізин-кексинового 
типу 9 «кумаби» – інгібітори 
PCSK-9 (еволокумаб (Репа-
та), алірокумаб (Пралуент); 

• фібрати (фенофібрат (Трай-
кор), ципрофібрат (Ліпанор);

• омега-3 поліненасичені 
жирні кислоти (Омакор);

• інгібітор протеїну, що пе-
реносить ефіри холестери-
ну (ППЕХ) – Торцетрапіб 
(ILLUMINATE, 2007) – не-
гативний результат щодо 
зниження смертності;  

• препарати нікотинової кис-
лоти – Тредаптів (HPS2-
THRIVE, 2013) – негатив-
ний результат; 

• ліпідознижуючі лікарські 
засоби з червоного рису 
(Летіум) – відсутні доказові 
дані ефективності; 

• ломітапід та міпомерсен – 
ліпідознижуючі ЛЗ для лі-
кування СГХС;  

• екстракорпоральна терапія 
(ЛПНГ-аферез).  

Лікарським засобом вибо-
ру у  лікуванні атеросклерозу та 

ДЛП є статини. Інтенсивна тера-
пія статинами зумовлює клінічно 
значиме зниження рівня атеро-
генних фракцій ХС, стабілізацію 
атеросклеротичних бляшок і навіть 
зменшення їх розміру, що доведено 
у  численних клінічних досліджен-
нях (табл. 9, 10). Основний аргумент 
їх призначення – доведено сприят-
ливий вплив на прогноз у пацієнтів 
високого та дуже високого серце-
во-судинного ризику.

У настановах ACC/AHA [2] 
з конт ролю рівня ХС крові з ме-
тою зниження ССР, пов’язаного 
з  атеросклерозом у дорослих, за-
пропоновано різні режими інтен-
сивності статинотерапії залежно 
від вибору конкретного ЛЗ і його 
дози (табл. 10). У підборі статину 
і його дози в досягненні цільового 

Таблиця 8. Мета лікування залежно від серцево-судинного ризику (EAS/ESC, 2016) 

Рекомендації Клас Рівень
ДУЖЕ ВИСОКИЙ серцево-судинний ризик: 

цільовий рівень ХС ЛПНГ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) і/або 50% знижен-
ня, якщо вихідний рівень 1,8−3,5 ммоль/л (70−135 мг/дл)  

I B

ВИСОКИЙ серцево-судинний ризик:
цільовий рівень ХС ЛПНГ 2,6 ммоль/л (<100 мг/л) або зниження 

на 50%, якщо вихідний рівень 2,6−5,1 ммоль/л (100−200 мг/дл)
I B

ПОМІРНИЙ серцево-судинний ризик:
цільовий рівень ХС ЛПНГ 3,0 ммоль/л (<115 мг/дл) IIa C

Таблиця 9. Лікарський засіб вибору у лікуванні дисліпідемії (EAS/ESC, 2016)

Рекомендації Клас Рівень
Призначити статин у найбільш високій рекомендованій дозі або 

найбільш переносимій дозі для досягнення мети терапії I A

Таблиця 10. Інтенсивна терапія статинами (АНА/АСС, 2013)

Високоінтенсивна Помірно інтенсивна Низькоінтенсивна 
Щоденно статин для 

зниження рівня ХС ЛПНГ 
на ≥50%**

Щоденно статин для зни-
ження рівня ХС ЛПНГ  

на ≈30−50% 

Щоденно статин для 
зниження рівня ХС ЛПНГ 

на ≤30% 
Аторвастатин 40*−80 мг
Розувастатин 20 (40) мг

Аторвастатин 10 (20) мг
Розувастатин (5)–10 мг
Симвастатин 20−40 мг
Правастатин 40 (80) мг

Ловастатин 40 мг
Флувастатин XL 80 мг

Флувастатин 40 мг 2 рази 
на добу

Пітавастатин 2−4 мг

Симвастатин 10 мг
Правастатин 10−20 мг

Ловастатин 20 мг
Флувастатин 20−40 мг

Пітавастатин 1 мг 

Примітки: жирний шрифт – препарати вивчені у РКД (рандомізовані контрольова-
ні дослідження) і знижують ризик серцево-судинних подій; курсив – схвалені FDA  
(американська організація за контролем використання ліків), але не вивчені у РКД;  
* − лише одне РКД.  
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рівня ХС ЛПНГ також слід користува-
тися таблицею 11 з рекомендацій EAS/
ESC (2016) з лікування ДЛП.  

У рекомендаціях ACC/AHA (2013) 
визначено 4 основні групи пацієнтів, 
для яких терапія статинами має пози-
тивний ефект щодо зниження ризику 
атеросклеротичних серцево-судинних 
захворювань (АССЗ): 

1) пацієнти ≥21 року з клінічним 
АССЗ;

2) пацієнти ≥21 року з рівнем ЛПНГ 
не менше 4,9 ммоль/л (190 мг/дл);

3) пацієнти у віці 40−75 років без 
АССЗ, але які мають цукро-
вий діабет (ЦД) і рівень ЛПНГ 
1,8−4,9 ммоль/л (70−189 мг/дл); 

4) пацієнти у віці 40−75 років 
без АССЗ і ЦД, що мають рі-
вень ЛПНГ 1,8−4,9 ммоль/л 
(70−189  мг/дл) та імовірний 
10-річний ризик розвитку АССЗ 
7,5% і вище (визначається за до-
помогою калькулятора Pooled 
Cohort Equations) (рис. 7). 

Помірно інтенсивна терапія 
статинами

В деяких групах пацієнтів з високим 
ризиком небажаних подій через супут-
ні захворювання і/або їх ускладнення, 
похилий вік, азіатське походження ви-
користовують низькоінтенсивну ста-
тинотерапію (табл. 10, рис. 7).  

Не рекомендовані високі дози ста-
тинів у таких випадках:

• тяжкі супутні захворювання та 
порушення функції нирок або 
печінки;  

• прийом лікарських засобів, що 
впливають на метаболізм статинів;

• в анамнезі − геморагічний інсульт;  
• міалгія в анамнезі;
• вік ≥75 років;
• підйом рівня печінкових тран-

саміназ (АлАТ в 3 рази і більше), 
яке нічим не можна пояснити;

• азіатське походження; 
• тендітна будова тіла жінки.

Таблиця 11. Ефективність статинів у зниженні рівня ХС ЛПНГ залежно від їх дози 
(EAS/ESC, 2016)  

Зниження рівня  
ХС ЛПНГ, % 51−55 46−52 39−47 35−42 28−34

Розувастатин 40 20 10 5
Аторвастатин 80 40 20 10
Симвастатин 40 20 10
Пітавастатин 4 2 1
Ловастатин 80 40 20
Правастатин 80 40
Флувастатин 80 40

Рис. 7. Пацієнти, які отримують користь від статинів  
у профілактиці атеросклеротичного серцево-судинного захворювання 

(АССЗ) (АНА/АСС, 2013)  

Група 1
Клінічне АССЗ

Вік ≤75 р. – високоінтенсивна терапія статинами (ІА)

Вік ≥75 р. – помірно інтенсивна терапія статинами (ІА)

Помірно інтенсивна терапія статинами (ІА)

Помірно інтенсивна терапія статинами (ІА)

Високоінтенсивна терапія статинами (ІІаВ)
Ризик 10-річний АССЗ ≥7,5%

Високоінтенсивна терапія статинами (ІВ)

Високоінтенсивна терапія статинами (ІВ) 
Знижувати рівень ХС ЛПНГ як мінімум на 50% (ІІаВ)

Група 2
ХС ЛПНГ ≥ 4,9 ммоль/л 

(190 мг/дл), вік >21 р.

Група 3
ЦД 1-го або 2-го типу, 
вік 40−75 р., ХС ЛПНГ 

1,8−4,9 ммоль/л  
(70−189 мг/дл)

Група 4
Немає АССЗ  

або ЦД з ХС ЛПНГ 
1,8−4,9 ммоль/л  

з ризиком 10-річного 
АССЗ ≥7,5

NB! Запам’ятати !
Статини мають різну силу стартової 
дози. Розувастатин у дозі 10 мг знижує 
рівень ХС ЛПНГ на 39−47%, аторваста-
тин – 35−42%, симвастатин – 28−34%. Існує 
«правило шість»: подвоєння дози стати-
ну додає ефективності препарату всього 
лише на 6%  

NB! Запам’ятати !
Лікування статинами супроводжується покра-
щенням клінічного перебігу ІХС, зменшенням 
ризику розвитку фатального і нефатального ін-
фаркту міокарда, некардіо емболічного інсульту, 
зниженням серцево-судинної захворюваності 
і  загальної смертності у чоловіків і  жінок всіх 
вікових груп  

NB! Запам’ятати !
Високоінтенсивна терапія статинами оз-
начає призначення аторвастатину в дозі 
40–80 мг або розувастатину в дозі 20–40 мг 
на добу. Особливо потребують такої тера-
пії пацієнти з ІХС та сімейною гіперхолес-
теринемією 
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Комбінації  
ліпідознижуючих 

лікарських засобів  
у лікуванні ДЛП:

• статини – основні ЛЗ у фар-
макотерапії ДЛП. Всі інші 
ліпідознижуючі середники є 
додатковими або альтерна-
тивними, оскільки їх рівень 
доказів у лікуванні ДЛП зали-
шається низьким. Переважно 
їх призначають при непере-
носимості статинів або якщо 
не досягнута мета при терапії 
статином в адекватній дозі 
(інгібітор абсорбції холесте-
рину езетіміб, секвестранти 
жовчних кислот або їх комбі-
нація) (табл. 14);

• езетіміб є першим гіполіпіде-
мічним ЛЗ, про який слід ду-
мати при вирішенні питання 
нестатинової терапії у зв’язку 
з доведеною ефективністю 
і  безпекою.  Показана його 

помірна ефективність у  хво-
рих із ГКС при додаванні 
до помірної дози статина 
(дослід ження IMPROVE-IT);

• секвестранти жовчних кис-
лот можуть бути рекомен-
довані як терапія другої лінії 
у  пацієнтів, у яких не відмі-
чається ефект або спостеріга-
ється непереносимість езеті-
мібу, але їх призначення слід 
уникати у хворих із рівнем ТГ 
понад 300 мг/дл;

• інгібітори PCSK9: 
o Еволокумаб (Репата) – 

в  дозі 140 мг (1 шприц) 
підшкірно 1 раз на 2 тиж-
ні або 420 мг (3 шприци 
з  інтервалом 15 хвилин) 
1 раз на місяць; 

o Алірокумаб (Пралу-
ент) – 75 мг (шприц-руч-
ка 1 мл) підшкірно 1 раз 
кожні 2 тижні, для більш 
значного зниження ХС 

ЛПНГ (>60%) початкова 
доза 150 мг (шприц-руч-
ка 1 мл) вводиться під-
шкірно 1 раз на 2 тижні.

У пацієнтів з дуже високим 
ризиком і у яких зберігається ви-
сокий рівень ХС ЛПНГ, незва-
жаючи на лікування статином 
у  максимальній дозі, у поєднанні 
з езетімібом або у пацієнтів, які не 
переносять статинів, може бути 
розглянуто призначення інгібіто-
ра PCSK9 (алірокумаб та еволоку-
маб). Цей новий клас ліпідозни-
жуючих ЛЗ більш ефективно, ніж 
статини, знижує рівень ХС ЛПНГ. 
Через відсутність довгострокових 
даних про ефективність і безпеку 
інгібіторів PCSK9, їх не рекомен-
дують для первинної профілакти-
ки у пацієнтів, які не мають СГХС.  

Лікування 
гіпертригліцеридемії  

(EAS/ESC, 2016):
• розглянути лікування у па-

цієнтів високого ризику 
і  рівнем ТГ >2,3 ммоль/л 
(200 мг/дл) (ІІаВ); 

• статини розглядаються як 
препарати першого вибору 
для зниження ризику ССЗ 
у осіб з високим ризиком 
і ГТГ (ІА); 

• у пацієнтів високого ризи-
ку з рівнем ТГ >2,3 ммоль/л, 
незважаючи на лікуван-
ня статином, розглянути 
комбінацію фенофібрату 
зі статином (ІІbC);  

• рекомендовано підтримува-
ти ТГ на рівні <1,7 ммоль/л 
(*150 мг/дл).

Виділяють різні причини ГТГ 
(табл. 13).

Лікування дисліпідемій  
у різних категорій 

пацієнтів (EAS/ESC, 2016) 
Пацієнти після гострого ко-

ронарного синдрому (ГКС) або 
черезшкірного коронарного втру-
чання (ЧКВ):

Таблиця. 12. Комбінації лікарських засобів у лікуванні дисліпідемії (EAS/ESC, 2016)  

Рекомендації Клас Рівень
При непереносимості статина:

езетіміб, або
секвестранти жовчних кислот, або 

езетіміб + секвестранти жовчних кислот

IIa C

Якщо ціль не досягнута:
статин + інгібітор абсорбції холестерину IIa B

Може бути розглянутий:
статин + секвестранти жовчних кислот IIb B

Може бути розглянутий, якщо ціль не досягнута:
Статин + інгібітор PCSK9

Статин + езетіміб + інгібітор PCSK9*
IIb B

Примітка: * − з інгібіторів PCSK9 в Україні зареєстрований алірокумаб (Пралуент).

Таблиця 13. Можливі причини гіпертригліцеридемії

Генетична схильність
Ожиріння

Цукровий діабет 2-го типу
Вживання алкоголю

Дієта з надмірною кількістю простих вуглеводів
Захворювання нирок

Гіпотиреоз
Вагітність (фізіологічна концентрація ТГ зростає у 2 рази в третьому триместрі)

Парапротеїнемія та аутоімунні захворювання (системний червоний вовчак)
Прийом різних медикаментів (кортикостероїди, естрогени (особливо пероральні), 
тамоксифен, антигіпертензивні лікарські засоби (блокатори β-адренорецепторів 
(різних класів), тіазидні діуретики, секвестранти жовчних кислот, ізотретіноїн, 

циклоспорин, антиретровірусні лікарські засоби (інгібітори протеаз), психотропні 
лікарські засоби (фенотіазини, друге покоління нейролептиків)
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• розпочати та продовжити ліку-
вання статинами у високих дозах 
в ранні терміни після госпіталіза-
ції у всіх пацієнтів з ГКС без про-
типоказань або непереносимості, 
незалежно від вихідного рівня 
ХС ЛПНГ (ІА); 

• якщо цільовий рівень ХС ЛПНГ 
у пацієнтів після ГКС не вдається 
досягти при застосуванні найви-
щої дози статина, що переносить 
пацієнт, слід розглянути комбіна-
цію езетімібу зі статинами (ІІаВ); 
у випадку, якщо цільовий рівень не 
вдається досягти при застосуванні 
найвищої дози статина і/або езеті-
мібу, що переносить пацієнт, мож-
на розглянути інгібітори PCSK9 
як доповнення до гіполіпідемічної 
терапії; окремо або у поєднанні 
з  езетімібом для пацієнтів, які не 
переносять статини або яким ста-
тини протипоказані (ІІbC); 

• контроль ліпідів має проводити-
ся через 4−6 тижні після ГКС для 
оцінки цільового рівня ХС ЛПНГ 
1,8 ммоль/л (70 мг/дл) у випадку 
зниження рівня менше ніж на 50% 
або якщо виникають будь-які за-
питання щодо безпеки; у  такому 
випадку терапевтична доза має 
бути відповідно адаптована (ІІаС); 

• рутинне короткотермінове по-
переднє лікування або наванта-
ження високою дозою статина 
перед ЧКВ слід розглянути ви-
бірково при ЧКВ або ГКС без 
елевації ST (ІІаА). 

Пацієнти похилого віку:

• лікування статинами рекомен-
дується для осіб похилого віку 
зі встановленими ССЗ так само, як 
і для більш молодих пацієнтів (ІА);

• гіполіпідемічне лікування слід 
розпочинати з більш низької 

дози, а потім титрувати до ці-
льового рівня (IIaС); 

• терапію статинами слід розгля-
нути в більш похилому віці без 
ССЗ за наявності АГ, куріння, 
ЦД або дисліпідемії (ІІаВ).

Профілактика інсульту:

• для первинної профілактики 
у пацієнтів високого і дуже висо-
кого ризику рекомендована те-
рапія статинами з досягненням 
цільових рівнів ліпідів (ІА). Лі-
підознижуюча терапія рекомен-
дована також хворим з іншими 
проявами ССЗ для первинної 
профілактики інсульту;

• для вторинної профілактики ін-
сульту рекомендована інтенсивна 
терапія статинами пацієнтам з пе-
ренесеним некардіоемболічним 
ішемічним інсультом або транзи-
торною ішемічною атакою (ІА).

Захворювання периферичних 
артерій (ЗПА):

• ЗПА, включаючи сонні артерії, 
асоціюється з дуже високим сер-
цево-судинним ризиком, таким 
пацієнтам наполегливо рекомен-
дована ліпідознижуюча терапія, 
в першу чергу статинами (ІА); 

• терапія статинами рекомендова-
на для попередження прогресу-
вання аневризми черевного від-
ділу аорти (ІІаВ). 

Пацієнти з цукровим діабетом: 

• всім пацієнтам з ЦД 1-го типу 
і  мікроальбумінурією і/або за-
хворюванням нирок рекомендо-
вано призначення статинів з ме-
тою зниження рівня ХС ЛПНГ 
на 50%, незалежно від його ви-
хідного рівня (ІС);

• у хворих з ЦД 2-го типу та ХХН, 
а  також у осіб віком старше 
40  років без ССЗ, але з одним 
і  більше факторами ризику або 
маркерами ураження органів-мі-
шеней рекомендовано як первин-
на мета зниження рівня ХС ЛПНГ 

NB! Запам’ятати !
На перший план у фармакотерапії ГТГ ви-
ступають статини.
Фібрати більше не розглядаються ЛЗ ви-
бору у лікуванні ГТГ. 
Препарати нікотинової кислоти взагалі 
виключено із рекомендацій з лікування 
ГТГ 
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<1,8 ммоль/л (<70 мг/дл), вторин-
на мета – зниження рівня ХС не-
ЛПВГ <2,6 ммоль/л (<100  мг/дл) 
і Апо-B <80 мг/дл (IB);

• у всіх пацієнтів з ЦД 2-го типу 
без додаткових факторів ризику 
і/або очевидного ураження ор-
ганів-мішеней рівень ХС ЛПНГ 
<2,6  ммоль/л – первинна мета. 
Рівень ХС не-ЛПВГ <3,4 ммоль/л 
(<130 мг/дл) і Апо-B <100 мг/дл –  
вторинна мета.

Пацієнти з хронічною хворобою 
нирок (ХХН) III−V стадій:

• статини або комбінація статин + 
езетіміб рекомендовані хворим 
з ХХН, яким не проводиться діа-
ліз (IA);  

• статини не показані хворим з діа-
ліз-залежною ХХН за відсутності 
атеросклеротичного ССЗ. Пацієн-
там з ССЗ, які на момент початку 
діалізу приймають статини, езеті-
міб або комбінацію статин + езе-
тіміб, терапію цими лікарськими 
засобами слід продовжувати.

Пацієнти з серцевою недостатністю 
(СН) і патологією клапанів серця: 

• статини не рекомендовані (од-
нак не шкодять) пацієнтам із СН 
за відсутності інших показань до 
їх використання;  

• омега 3-поліненасичені жирні кис-
лоти (1 г на добу) можна додава-
ти до основної терапії у хворих  
з СН; 

• ліпідознижуюча терапія не ре-
комендована пацієнтам зі стено-
зом аортального клапана без ІХС 
за відсутності інших показань до 
їх використання. 

Побічна дія статинів:

• рабдоміоліз – небезпечне, але 
дуже рідкісне ускладнення з боку 
скелетних м’язів, яке зустріча-
ється з частотою 1−3 випадки на 
100 тисяч пацієнтів на рік; 

• міалгії – більш поширене явище 
з частотою 10−15% згідно з дани-

ми відкритих спостережень у клі-
нічній практиці і 5% − в  конт-
рольованих дослідженнях. Для 
пацієнтів з побічною дією з боку 
м’язової системи пропонується 
альтернативний режим прийому 
статинів – 2 рази на тиждень;

• з боку печінки можливе підви-
щення активності маркерів цито-
лізу: рівень АлАТ підвищується 
в >3 рази у 0,5−2% пацієнтів, які 
приймають статини. Це  дозоза-
лежний ефект, при якому може 
виникати необхідність корекції 
дози, але він не асоціюється з ге-
патотоксичністю і не повинен 
бути причиною відміни терапії; 

• нові випадки ЦД виявляються на 
фоні прийому статинів дуже рідко. 
За даними мета-аналізу відносний 
ризик становить 9%, абсолют-
ний – 0,2%. Це один випадок ЦД 
на 255 пацієнтів впродовж 4 років.

Як часто контролювати 
 рівень ліпідів:

• перед початком ліпідознижу-
ючої терапії та принаймні ще 
2  рази з інтервалом 1−12 тиж-
нів за винятком хворих з ГКС 
та дуже високим ризиком;

• повторювати аналіз на ліпіди че-
рез 8 (±4) тижнів після початку 
лікування та через 8 (±4) тиж-
нів – підбір дози для досягнення 
цільового рівня;  

• визначати показники ліпідогра-
ми 1 раз на рік після досягнення 
пацієнтом цільового або опти-
мального рівня ліпідів.

Як часто контролювати 
трансамінази печінки (АлАТ) 

у хворих, які отримують 
ліпідознижуючу терапію: 

• початковий рівень і через 
8−12  тижнів після початку ліку-

У пацієнтів з хронічною СН рівень ЗХС і 
ХС ЛПНГ переважно нижчий порівняно 
з пацієнтами без СН. Низький рівень за-
гального ХС – несприятлива прогностич-
на ознака при СН  
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вання або після збільшення дози 
ЛЗ. У подальшому рутинний скри-
нінг АлАТ не рекомендується; 

• якщо рівень ферментів підви-
щився, але менше ніж у 3 рази 
від верхньої межі норми (ВМН), 
слід продовжити лікування, по-
вторний аналіз провести через 
4−6 тижнів; 

• якщо рівень ферментів підви-
щився більше ніж у 3 ВМН, слід 
відмінити статин або знизити 
дозу, повторний аналіз – через 
4−6 тижнів;

• обережне відновлення терапії 
може розглядатися після норма-
лізації рівня АлАТ.  

Як часто контролювати рівень 
креатинфосфокінази (КФК): 

• перед початком терапії. Якщо 
рівень КФК в 4 рази перевищує 
ВМН – статин не призначати;  

• регулярний моніторинг КФК не 
рекомендується. Слід визначати 
КФК, якщо є симптоми міалгії. 
Звертати увагу на пацієнтів гру-
пи ризику щодо розвитку міо-
патії та підвищення КФК: похи-
лий вік, супутня терапія, значна 
кількість лікарських засобів, пе-
чінкова і ниркова недостатність, 
спортсмени; 

• якщо рівень КФК підвищився 
під час лікування у 4 рази, слід 
відмінити статин і контролюва-
ти функцію нирок. Визначення 
КФК повторити через 2 тижні, 
розглянути вторинні причини 
міопатії, якщо рівень КФК зали-
шається високим;

• якщо рівень КФК підвищився 
під час лікування у 4 рази ВГН:

 – симптоми міалгії зберігають-
ся  – відмінити статин і про-
вести оцінку симптомів через 
6 тижнів та проаналізувати 
показання до призначення 
статинів;

 – можна призначати малі дози 
статинів через добу, 1−2 рази 
на тиждень або комбіновану 
терапію.

Ієрархія ефективності терапії 
статинами та тривалість 

використання:
• цільові рівні ХС ЛПНГ 

<1,8  ммоль/л (сурогатні кінце-
ві точки: оцінюються зміни по-
казників ліпідного обміну через 
1−2 місяці прийому статина);  

• коронароангіографія (КАГ), 
УЗД сонних артерій − товщина 
комплексу інтима−медіа сонних 
артерій або наявність бляшки 
(валідні інструментальні кінце-
ві точки: оцінюється через 18–
24 місяців); 

• зниження частоти ускладнень: 
смерть + інфаркт + інсульт + хі-
рургічні втручання АКШ/ЧКВ + 
кількість госпіталізацій (твер-
ді кінцеві точки: оцінити через 
3−5 років);  

• покращення якості і тривалості 
життя (концепція «пожиттєвого 
ризику/судинного віку»: оціню-
ється через >5 років).  
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Анкета учасника проекту  
«Післядипломне навчання на сторінках журналу «Мистецтво лікування»

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
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відповідно до сформульованої в анкеті (учасника проекту) мети

______________________________ Ваш підпис

Проект «Дистанційне навчання  
на сторінках журналу «Мистецтво лікування»

Випуск 5/2017
Фах: сімейна медицина, терапія
Модератор: кафедра сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького
Термін відправлення відповідей: протягом одного місяця з дати отримання журналу
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1.  Яку функцію виконує холестерин в організмі? 
а)  є складовою клітинних мембран; 
б)  входить до складу шлункового соку; 
в)  входить до складу гормону росту; 
д)  є джерелом для синтезу інсуліну. 

2. Ризик ішемічної хвороби суттєво збільшують: 
а) фосфоліпіди; 
б) жирні кислоти; 
в) ліпопротеїни високої густини;
г) апопротеїн В. 

3. При якому типі гіперліпідемії різко збільшуєть-
ся ризик атеросклерозу коронарних судин: 
а) тип І; 
б) тип ІІа; 
в) тип ІІІ; 
г) тип ІV.  

4. Визначення оптимального рівня ліпідів за «пра-
вилом 5»: 
а) загальний холестерин менше 5 ммоль/л; 
б) індекс атерогенності менше 4; 
в) ліпопротеїни низької густини менше 3 ммоль/л; 
г) тригліцериди менше 2 ммоль/л;
д) ліпопротеїни високої густини понад 1 ммоль/л;
е) усі відповіді вірні.  

5.  Якщо запідозрюють гомозиготну сімейну гіпер-
холестеринемію, обстеження проводять:
а) з 5 років і раніше; 
б) з 7 років; 
в) при виявленні класичних симптомів; 
г) у дітей будь-якого віку з рівнем холестерину  

>3 ммоль/л.  

6.  Первинна мета ліпідознижуючої терапіі: 
а) загальний холестерин; 
б) ліпопротеїн (а); 
в) холестерин ліпопротеїнів низької густини; 
г) тригліцериди;
д) холестерин ліпопротеїнів високої густини.

7.  Розпочинати гіполіпідемічну фармакотерапію  
з метою первинної профілактики рекомендова-
но у випадку:
а) 10-річний ризик за шкалою SCORE ≥5% і <10%;
б) 10-річний ризик за шкалою SCORE <5%; 
в) 10-річний ризик за шкалою SCORE ≥1% і <5%. 

8.  Цільовий рівень холестерину ліпопротеїнів 
низької густини при високому серцево-судинно-
му ризику: 
а) 2,6 ммоль/л (<100 мг/л);  
б) 2,6 ммоль/л (>100 мг/л); 
в) 1,8 ммоль/л (<70 мг/дл); 
г) 3,0 ммоль/л (<115 мг/дл).

 
9. Лікарський засіб вибору у лікуванні дисліпідемії: 

а) статин у найбільш високій рекомендованій дозі; 
б) статин у середніх дозах; 
в) омега-3 в максимальній дозі; 
г) фібрати в найбільш високій рекомендованій 

дозі. 

10.  Доза аторвастатину для зниження ХС ЛПНГ 
на 30−50%: 
а) 40−80 мг; 
б) 60−80 мг; 
в) 20−30 мг; 
г) 10−20 мг.  

11.  З якого віку терапія статинами має позитивний 
ефект у зниженні ризику розвитку атеросклеро-
тичних серцево-судинних захворювань: 
а) 21 рік; 
б) 40 років; 
в) 30 років; 
г) 50 років; 
д) 75 років. 

12.  Не рекомендовані високі дози статинів у на-
ступних випадках, крім:
а) в анамнезі − геморагічний інсульт;
б) в анамнезі − міалгія;
в) азіатське походження;
г) жінки тендітної будови тіла;
д) вік ≤75 років.
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