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Dyslipidemia in children: state of the art
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Objectives. To determine criteria and features of clinical course of various types of dyspilidemias in children’s age. 
Materials and methods. Analysis of foreign scientific sources for the recent years was done. 
Results. According modern research, definition «hyperlipidemia» means various changes in lipid spectrum of the blood serum – from increase up 
to complete disappearance of its separate fractions. Most of the dyslipidemias in children’s age belongs to primary polygenic dyslipidemias with 
autosomic-recessive type of inheritance. Secondary dyslipidemias should complicate course of the diseases and syndromes which may be closely 
related to consumption of several medicines. Among pathological conditions accompanied by dyslipidemias there are as follows: insulin-
independent diabetes mellitus, hypothyroidism, mechanic jaundice, nephritic syndrome. In clinic there are various signs, particularly: linear 
xantomatosis, appearance of eruptive xantomas over the body, involvement of vessels of different caliber, changes from the side of cardio-vascular 
system. Development of pancreatitis is possible like in case of family endogenous hypertriglyceridemia. It was exactly confirmed that lipid screening 
should be done: in case of complicated family anamnesis because of pathology of cardio-vascular system and/or hyperlipidemia, presence of 
harmful habits and obesity in a member of the family or a child, pathology of endocrine system and kidneys, long-term consumption of the medicines 
potentiating development of dyslipidemia (corticosteroids, cyclosporins and inhibitors of proteases). The treatment of dyslipidemias in children 
nowadays starts with modification of the lifestyle, diet as well.  Correction of condition with medicines is complicated in pediatrics because of age 
limitations for usage of anticholesterol medicines. 
Conclusion. So, acquaintance with modern data concerning etiology, pathogenesis, clinical features, methods of investigation and treatment of 
dyslipidemias in children and adolescents, should help practitioner to create adequate rehabilitation and preventive program for prevention of 
cardio-vascular system and diseases of pancreatic-biliary zone. 
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Дислипидемии в детском возрасте: современное состояние проблемы 
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Цель. Определить критерии и особенности течения вариабельных типов гиперлипидемий в детском возрасте. 
Материалы и методы. Проведен анализ зарубежных научных источников за последнее время, посвященных данной проблеме. 
Результаты. Согласно современных данных, термином «гиперлипидемии» обозначают вариабельные изменения липидного спектра 
плазмы крови – от повышения до почти полного отсутствия отдельных их фракций. Большинство дислипидемий детского возраста принад-
лежат к первичным полигенным дислипопротеинемиям с аутосомно-рецессивным типом наследования. Вторичные дислипидемии усложня-
ют течение ряда заболеваний и синдромов, а также могут быть связаны с приемом некоторых лекарственных средств. К патологическим 
состояниям, часто сопровождающимся дислипидемиями, относят: инсулин независимый сахарный диабет, гипотиреоз, механическую жел-
туху, нефротический синдром. В клинике наблюдаются вариабельные проявления, в частности: линийный ксантоматоз, появление 
эруптивных ксантом по телу, поражение сосудов разного калибра, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Возможно также 
развитие панкреатита, как в случае семейной эндогенной гипертриглицеридемии. Четко определено, в каких случаях следует проводить 
скрининг липидограммы: осложненный семейный анамнез касательно патологии сердечно-сосудистой системы и/или гиперлипидемии, 
наличие вредных привычек, ожирения у одного из членов семьи или ребенка, наличие патологии эндокринной системы, органов пищева-
рения и мочевыделительной системы, длительное употребление лекарств, потенциирующих развитие гиперлипидемии 
(глюкокортикостероиды, циклоспорины, ингибиторы протеаз). Лечение дислипидемий у детей сегодня начинается из модификации спосо-
ба жизни, диетотерапии.  Медикаментозная коррекция дислипидемий усложняется в педиатрии возрастными ограничениями касательно 
антихолестеринемических препаратов. 
Вывод. Таким образом, знакомство с новыми данными по поводу этиопатогенеза, клинических особенностей, данных дополнительных 
методов исследования и принципов лечения гиперлипидемий в детском и подростковом возрасте, позволит клиницисту разработать адек-
ватную реабилитационную и превентивную программу с целью профилактики развития патологии сердечно-сосудистой системы и забо-
леваний панкреатобилиарной зоны. 
Ключевые слова: дети, дислипидемии, диагностика, лечение.
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Як відомо, холестерин (ХС), тригліцериди (ТГ) та фос-

фоліпіди (ФС) є нерозчинними в крові сполуками і 

транспортуються у формі ліпідно-білкових комплексів 

– ліпопротеїнів (ЛП) [1, 7, 8, 9]. Ліпопротеїни складають-

ся із зовнішньої оболонки, утвореної холестерином, 

фосфоліпідами та апопротеїнами, і внутрішньої, пред-

ставленої тригліцеридами та холестерином [7, 8, 9]. 

Апопротеїни, в свою чергу, функціонують як структурні 

білки, які надають ліпопротеїнам властивість розчиня-

тися у крові, слугують активаторами ферментів (напри-

клад, апопротеїн С-ІІ активує ліпопротеїн ліпазу (LPL)), 

а також зв’язують ліпопротеїн з певними рецепторами 

клітини [7, 8]. 

Ці аспекти жирового обміну покладено у вивчення 

різних типів дисліпідемій у дитячому віці.

Мета дослідження. Визначити критерії та особливості 

перебігу різних типів гіперліпідемій у дитячому віці.

Матеріали та методи. Проведено аналіз зарубіжних 

наукових джерел за останній час, присвячених даній 

проблемі.

Результати дослідження та їх обговорення. 

Терміном «дисліпопротеїнемії» чи «дисліпідемії» позна-

чають різноманітні зміни спектра ЛП у плазмі крові – від 

підвищення чи зниження до майже повної відсутності 

окремих їх фракцій [1, 7, 8, 9]. У більш вузькому значенні 

поняття «гіперліпопротеїнемія» застосовують для позна-

чення підвищеного рівня ЛП одного чи декількох класів, 

серед яких найбільше клінічне значення має збільшення 

рівня згаданих вище ХС і ТГ [1, 7, 8, 9]. 

Класифікації ліпопротеїнів. У існуючих класифікаціях 

ЛП враховують їх фізико-хімічні характеристики, що 

дозволяє ідентифікувати окремі класи зі своїм визначе-

ним складом та специфічними шляхами метаболізму [1, 

7, 8, 9]. 

За особливостями електрофоретичної рухливості ЛП 

розрізняють: хіломікрони (ХМ), що залишаються на стар-

ті, пре-β-ліпопротеїни, β-ліпопротеїни, які займають про-

міжне становище, і α-ліпопротеїни – як найбільш рухли-

ва фракція ліпопротеїнів. 

В залежності від поділу ЛП при ультрацентрифугуванні 

та їх питомої щільності, виділяють: ХМ, ліпопротеїни 

дуже низької щільності (ЛПДНЩ), низької (ЛПНЩ) і висо-

кої (ЛПВЩ) щільності [1, 7, 8, 9]. 

Обидві класифікації мають наступні відповідності. Так, 

пре-β-ліпопротеїни, β-ліпопротеїни і α-ліпопротеїни від-

повідають ЛПДНЩ, ЛПНЩ і ЛПВЩ.  При цьому, ХМ і 

ЛПДНЩ містять у своєму складі найбільшу кількість ТГ, 

ЛПНЩ – холестерину, а ЛПВЩ – фосфоліпідів [1, 7, 8, 9]. 

Різниця між ЛПВЩ та ЛПНЩ полягає у їх антагоністич-

них властивостях: ЛПНЩ переносять холестерин у кліти-

ни і є атерогенними, а ЛПВЩ здійснюють зворотний 

транспорт холестерину від клітин до печінки, де остан-

ній трансформується в жовчні кислоти [1, 7, 8, 9].

Метаболізм ліпопротеїнів реалізується двома шляха-

ми: екзогенним – через вживання у їжу достатньої кіль-

кості жирів, та ендогенним (синтез у печінці) [4].

Ліпіди, які потрапляють в організм з харчовими про-

дуктами, представлені переважно тригліцеридами, які у 

клітинах слизової оболонки кишечника запаковуються у 

хіломікрони. Серед найважливіших апопротеїнів у хіло-

мікронах виділяють: апопротеїн С-ІІ, апопротеїн В-48 та 

апопротеїн Е [4, 8, 9]. Надалі хіломікрони, збагачені три-

гліцеридами, потрапляють у лімфу до грудної протоки, а 

згодом – у vena cava, де постійно циркулюють. За допо-

могою ліпопротеїн-ліпази та власного апопротеїну С-ІІ,  

хіломікрони прикріплюються до ендотелію судин у 

жировій та м’язовій тканині та звільняють тригліцериди, 

розщеплені до моногліцеридів та вільних жирних кислот 

[4, 7, 8]. Кліренс хіломікронів може бути порушеним, 

якщо виявляють дефекти на рівні вищезгаданого апо-

протеїну C-II [4]. 

Моногліцериди та вільні жирні кислоти зберігаються 

у жировій тканині як потенційне джерело енергії для 

всього організму, оскільки із них завжди можна ресин-

тезувати необхідні для цього тригліцериди. Окрім 

цього, адипоцити застосовують тригліцериди для син-

тезу органел та структурних компонентів мембрани 

клітин [1, 4, 7, 8, 9]. 

Як тільки хіломікрони звільняються від тригліцеридів, 

вони стають ремнантними частками і підлягають подаль-

шому метаболізму в печінці. Тут синтезуються ліпопроте-

їди дуже низької та низької щільності за безпосередньої 

участі згаданих вище апопротеїнів С-ІІ та Е [4, 7, 9]. 

Захоплення останніх макрофагами та гладком’язовими 

клітинами є нерегульованим процесом, і тому вони зго-

дом перетворюються на опасисті клітини [8, 9].  Через 

втрату захисних властивостей циркулюючих у плазмі 

антиоксидантів, ЛПНЩ набувають патогенних власти-

востей: має місце раннє ушкодження ендотелію, місцеве 

порушення згортальних властивостей крові [1, 4, 7, 8, 9].

Скринінг щодо виявлення гіперліпопротеїнемій. У від-

повідності до міжнародних рекомендацій, скринінг щодо 

ймовірного виявлення гіперліпопротеїнемій слід про-

водити у віці від 2 до 10 років. Якщо рівні основних типів 

ліпопротеїнів не будуть відрізнятися від норми, то  

повторне тестування є недоцільним щонайменше впро-

довж 3-5 років [2, 4, 11, 12].

Скринінг ліпідного профілю слід проводити у разі 

якщо:

Наявний обтяжений сімейний анамнез щодо вродже-

ної серцево-судинної патології

Виявлено гіперліпідемію у одного із членів родини

Запідозрено у дитини будь-які патологічні стани, що 

можуть передувати серцево-судинним захворюванням 

або дисліпідемії

Констатовано порушення способу життя у дитини: 

куріння, в т. ч. пасивне, ожиріння (вага ≥30% від норми), 

гіподинамія
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Діагностовано цукровий діабет, ендокринопатії, зокре-

ма хворобу чи синдром Іценко-Кушинга, захворювання 

печінки, нирок

Встановлено вживання ліків, що потенціюють розви-

ток гіперліпідемій (глюкокортикостероїди, циклоспори-

ни, інгібітори протеаз) [3, 4].

Класифікації гіперліпопротеїнемій.

Відповідно до класифікації D. Fredrickson (ВООЗ, 1970), 

виділяють п’ять основних типів гіперліпопротеїнемій 

(ГЛП) із властивими кожному із них співвідношеннями 

різних класів ліпідів і ЛП [1, 2, 4, 6].

ГЛП I типу характеризується гіперхіломікронемією та 

гіпертригліцеридемією. 

ГЛП II типу має два підтипи – ІІа й ІІв. ГЛП типу ІІа – це 

гіпер-β-ліпопротеїнемія з підвищеним вмістом ХС у плаз-

мі крові, ІІв – гіпер-β-ліпопротеїнемія і гіперпре-β-

ліпопротеїнемія зі збільшенням рівня  ХС та ТГ. Для дру-

гого типу характерними є: обструкція коронарних судин, 

інфаркт міокарда у віці 3 років (при гомозиготному варі-

анті захворювання). Гетерозиготному варіанту прита-

манні: розвиток серцево-судинних захворювань на 5-6 

році життя з високим ризиком смерті у 20-річному віці.

Близьким за клінікою до цього захворювання є дефект 

апопротеїну В-100, однак при останньому практично не 

зустрічаються ксантоми та ураження рогівки (arcus 

cornealis). Повністю розмежувати дані захворювання 

можна лише шляхом проведення специфічних 

молекулярно-генетичних методів дослідження [1, 2, 4, 6]. 

ГЛП III типу – це дис-β-ліпопротеїнемія, при якій вияв-

ляють аномальні ЛП, що утворюються в результаті непо-

вного метаболічного перетворення ЛПДНЩ у ЛПНЩ, – 

так звані флотуючі β-ЛП. Для цього типу гіперліпідемій 

характерні гіперхолестеринемія і гіпертригліцеридемія. 

ГЛП IV типу – гіперпре-β-ліпопротеїнемія, що супрово-

джується гіпертригліцеридемією при нормальному чи 

помірному підвищенні вмісту ХС у плазмі крові. 

ГЛП V типу – це змішана форма ГЛП: гіперхіломікроне-

мія і гіперпре-β-ліпопротеїнемія і, відповідно, виражена 

гіпертригліцеридемія і помірна гіперхолестеринемія.

До мінусів цієї класифікації можна віднести відсутність 

клінічної характеристики гіперліпідемій, а також немож-

ливість розділити ГЛП на первинні та вторинні форми. 

Також слід зважати на те, що у низці випадків,  для вста-

новлення типу ГЛП за рівнем ліпідів, необхідно застосо-

вувати складні методи типування ГЛП [2, 3, 6]. 

Як відомо, ГЛП I, III і V типів зустрічаються вкрай рідко, 

причому ГЛП I і V типів є притаманними власне педіа-

тричному хворому.

На сьогодні існує клінічна класифікація дисліпідемій, 

якою більш доцільно послуговуватися на практиці [1, 2, 

3, 6, 11]. 

Зокрема, дисліпідемії за своїм походженням поділяють 

на дві основні групи: первинні (моногенні та полігенні) та 

вторинні, які виникають на фоні основного соматичного 

захворювання або індукуються низкою несприятливих 

факторів навколишнього середовища [1, 2, 6].  

Залежно від зміни рівня основних класів ліпопротеїнів 

у крові, первинні дисліпідемії згруповано у п’ять осно-

вних категорій [1, 2, 6].  До першої відносять гіпертриглі-

церидемії, що нерідко супроводжуються клініко-

параклінічними ознаками панкреатиту, але не загрозли-

ві щодо виникнення атеросклерозу в майбутньому [3, 6]. 

До другої категорії належать змішані гіперліпідемії, в 

основі яких – збільшення кількості хіломікронів та висо-

ка концентрація ліпопротеїдів дуже низької щільності  у 

сироватці крові, які, як відомо, є атерогенними [8, 9, 11, 

12]. Третя категорія – це ізольовані гіперхолестеринемії, 

як результат збільшення у крові частки ліпопротеїнів 

низької щільності. Клініцисту належить звернути на них 

особливу увагу, оскільки вони сприяють розвитку низки 

серцево-судинних захворювань [4, 7, 8, 9, 11, 12]. Четверта 

категорія – це гіпоальфаліпопротеїнемії, які характери-

зуються низьким рівнем ліпопротеїнів високої щільності 

за рахунок їх недостатнього синтезу. Такі пацієнти також 

підпадають під визначення «група ризику щодо перед-

часного розвитку атеросклерозу» [4, 7, 8, 9, 11, 12]. 

Нарешті, п’ята категорія включає гіпоальфаліпопротеїне-

мію, зі зменшеним рівнем ліпопротеїнів дуже низької 

щільності та ліпопротеїнів низької щільності, внаслідок 

неврологічної патології [1, 2, 6].

Більшість ГЛП дитячого віку належать до первинних 

полігенних дисліпопротеїнемій. В таких випадках спад-

кова схильність до захворювання визначається сукуп-

ністю генів, ідентифікація яких є, зазвичай, достатньо 

проблематичною [1].

Первинні моногенні ГЛП  (близько 10-15% усіх випад-

ків ГЛП)  належать до спадкових генетичних захворю-

вань з аутосомно-домінантним чи рецесивним типом 

успадкування. Як правило, такі ГЛП діагностують і у поло-

вини родичів хворої дитини [1, 3].

До первинних моногенних дисліпопротеїнемій відно-

сять сімейну гіперхолестеринемію, сімейну комбіновану 

гіперліпідемію, сімейну ендогенну гіпертригліцериде-

мію, а також сімейну хіломікронемію [1, 3, 6].

Сімейна гіперхолестеринемія (СГ) має аутосомно-

домінантний тип успадкування і виникає внаслідок дефек-

ту гена, що кодує структуру і функцію рецептора до апо-

протеїнів В/Е [1, 4]. Гетерозиготна форма захворювання 

зустрічається в загальній популяції з частотою один випа-

док на 350-500 дітей. При цьому діючою є половина В/Е 

рецепторів, у зв’язку з чим рівень ХС підвищується при-

близно вдвічі від загальноприйнятої норми. 

Гіперхолестеринемія виникає з моменту народження і 

зберігається все життя. Якщо проводити паралелі із кла-

сифікацією D. Fredrickson, при цій недузі частіше має місце 

ГЛП ІІа типу (ізольована гіперхолестеринемія) [1, 4].

Патогномонічною ознакою гетерозиготної форми СГ є 

ксантоматоз, тобто відкладення ефірів ХС у сухожиллях 
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(ахіловому, екстензора кисті), що призводить до їхнього 

потовщення. Може виявлятися також ліпідна дуга рогівки 

[1, 4]. Даний тип гіперліпідемій виникає внаслідок вро-

дженого дефекту ліпопротеїн-ліпази, апопротеїну С-ІІ або 

інгібітора (автоантитіла до ліпопротеїн-ліпази) [1, 4]. 

Відомо що найменше 40 дефектів молекули 

ліпопротеїн-ліпази та 12 – апопротеїну С-ІІ, які успадко-

вуються за аутосомно-рецесивним типом і зустрічають-

ся у 1-єї людини з мільйона. Вік маніфестації недуги у 

80,0% пацієнтів становить до 10 років, у 20,0% –до 1 

року відповідно [1, 4, 11, 12].

Через швидкий розвиток ішемічної хвороби серця у 

дорослих, дієтотерапію та медикаментозну терапію при 

гетерозиготній формі СГ варто починати в ранньому 

дитячому віці та проводити протягом усього життя [1, 4].

Гомозиготна форма СГ зустрічається вкрай рідко – з 

частотою один випадок на 1 мільйон населення. У таких 

хворих зовсім відсутні рецептори до апопротеїнів В/Е, 

що сприяє значному підвищенню рівня ХС у сироватці 

крові. Як наслідок, перші прояви ІХС виникають у таких 

пацієнтів ще до 20-річного віку [1, 4, 11]. 

Провідною ознакою гомозиготної форми СГ є наяв-

ність ксантом на різних ділянках тіла: на сідницях, колі-

нах, ліктях, слизовій оболонці порожнини рота. 

Медикаментозна терапія не є ефективною, застосовують 

плазмаферез, плазмосорбцію, трансплантацію печінки 

[1, 4, 11, 12]. 

Сімейна комбінована гіперліпідемія (СКГ) також пере-

дається за аутосомно-домінантним типом, і зустрічаєть-

ся вкрай рідко –  в одному зі ста випадків. Припускають, 

що в її основі лежить гіперпродукція апо-В-100. Для 

ліпідного спектра хворих із СКГ характерний полімор-

фізм та мінливість протягом життя: в одних пацієнтів, 

наприклад, виявляється ГЛП ІІа типу (ізольована гіперхо-

лестеринемія), в інших – ГЛП ІІв типу (підвищення рівня 

ХС і ТГ), у третіх – ГЛП IV типу (ізольована гіпертригліце-

ридемія). Така ж варіабельність ліпідного спектру харак-

терна для родичів хворого. Лікування при цій формі ГЛП 

медикаментозне [1, 4, 11, 12].

Сімейна ендогенна гіпертригліцеридемія (СЕГ) зустрі-

чається приблизно в однієї людини з 300, і характеризу-

ється підвищенням рівня ЛПДНЩ (ГЛП IV типу). Рівень ТГ 

звичайно підвищений, вміст ХС у нормі або трохи підви-

щений, в той час як  рівень ХС ЛПНЩ – знижений. Ризик 

розвитку ІХС помірно збільшений. Рідко СЕГ виявляєть-

ся як ГЛП V типу із гіпертригліцеридемією та гіперхолес-

теринемією. При цьому варіанті СЕГ ризик розвитку ІХС 

значно зростає. Крім того, існує реальна небезпека роз-

витку гострого панкреатиту. Лікування СЕГ спрямоване 

на зниження частки жирів у раціоні [1, 4, 11, 12].

Дис-β-ліпопротеїнемія (ГЛП III типу) – найбільш рідкіс-

на моногенна форма первинних ГЛП, оскільки зустріча-

ється із частотою 1 випадок на 5 тисяч населення. 

Захворювання передається за аутосомно-рецесивним 

типом і пов’язане з наявністю мутантної форми апопро-

теїну Е2. Оскільки цей апопротеїн опосередковує 

зв’язування ремнантних частинок – продуктів катаболіз-

му ХМ і ЛПДНЩ, з В/Е рецепторами печінки, то рівень їх 

у сироватці крові значно зростає. Інша назва ремнантних 

частинок –β-ЛПДНЩ, звідки і походить дефініція даної 

аномалії – дис-β-ліпопротеїнемія. Для формування ГЛП III 

типу недостатньо наявності тільки генетичного дефекту, 

необхідні й інші фактори – гіпотиреоз, цукровий діабет, 

ожиріння, зловживання алкоголем [1, 4, 8, 11, 12]. 

Клінічні ознаки дис-β-ліпопротеїнемії є достатньо варі-

абельними: лінійний ксантоматоз складок долонь і паль-

ців, тубероеруптивні ксантоми, а також атеросклеротич-

не ураження артерій різних судинних басейнів – вінце-

вих, сонних, ниркових і периферійних. Діагноз аномалії 

встановлюють за допомогою ідентифікації ізоформ апо-Е. 

Лікування передбачає дієтотерапію із різким обмежен-

ням насичених жирів, а також достатня рухова актив-

ність хворої дитини [1, 2, 11, 12]. 

Сімейна хіломікронемія (СХ) успадковується за 

аутосомно-рецесивним типом і зустрічається вкрай рідко. 

Дана патологія характеризується підвищенням рівнів 

циркулюючих ХМ, що зберігаються в плазмі крові навіть 

після 12 годин голодування. Рівень ТГ при цьому може 

бути високим, а вміст ХС – нормальним [1, 2, 4, 11, 12]. 

Вважають, що СХ домінує в дитячому віці та виникає 

внаслідок зниження активності ліпопротеїнліпази. При 

цьому мають місце як генетичний дефект, так і утворен-

ня мутантних форм апо-С-ІІ, що є її активатором. 

Ліпідний спектр крові характеризується підвищеним 

вмістом ХС та ЛПВЩ. Клінічно СХ проявляється розви-

тком панкреатиту. Для захворювання характерна наяв-

ність еруптивних ксантом, що можуть займати велику 

частину поверхні шкіри. Ефективна при даній патології 

дієта з обмеженням жирів до 10% від загальної калорій-

ності раціону [1, 2, 4, 11, 12].

В окремих випадках незначна гіперхолестеринемія 

може бути зв’язана з надзвичайно високим рівнем ХС 

ЛПВЩ. Рівень інших ЛП у нормі. Це – корисна зміна ліпід-

ного спектра крові, яка не потребує лікування і є анти-

фактором ризику атеросклерозу; його називають «син-

дром довголіття». Підвищений вміст ХС ЛПВЩ може бути 

обумовлений вживанням естрогенів, фенітоїну, фено-

барбіталу, циметидину, рифампіцину та алкоголю. В 

нормі гіперХС спостерігається в худорлявих тренованих 

спортсменів [1, 4, 11, 12].

Відомо, що сумарний вплив полігенних чинників 

навколишнього середовища власне і призводить до дис-

ліпідемій у дітей і підлітків. Одним із суттєвих факторів в 

цьому переліку є ожиріння, яке поряд з артеріальною 

гіпертензією та гіперглікемією є компонентами метабо-

лічного синдрому, як предиктора розвитку тяжкої 

серцево-судинної патології у дорослому віці [7, 8, 9, 11, 

12]. На жаль, в останні роки спостерігається суттєве омо-
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лодження даного синдрому. У дітей та підлітків з надлиш-

ковою масою тіла вираженість клінічних проявів 

серцево-судинної патології може бути помітною вже на 

20-25-му році життя [6, 8, 9, 11, 12].

Вторинні ГЛП ускладнюють перебіг низки захворювань 

і синдромів, а також можуть бути пов’язані з прийомом 

деяких лікарських препаратів. До патологічних станів, 

які часто супроводжуються дисліпідеміями, зарахову-

ють: інсулінонезалежний цукровий діабет, гіпотиреоз, 

механічну жовтяницю, нефротичний синдром, а також 

алкоголізм [6, 8, 11, 12]. 

При діабеті виявляють гіпертригліцеридемію, зумовле-

ну посиленням синтезу ЛПДНЩ, поряд зі зниженням 

рівня ХС ЛПВЩ. Гіпотиреоз може бути причиною зворот-

ної ГЛП ІІа й ІІв типів, а в деяких випадках – і вирішальним 

фактором виникнення ГЛП III типу (дис-β-ліпопротеїнемії). 

У хворих з механічною жовтяницею внаслідок надлиш-

кового надходження в кров лецитину синтезуються ано-

мальні ЛП, що супроводжується підвищенням рівнів ХС і 

ТГ у плазмі крові. Вміст ХС і ТГ також збільшується у хво-

рих з нефротичним синдромом, при якому найчастіше 

зустрічаються ГЛП IIа i IIв типів [7, 8, 12].

 При зловживанні алкоголем також нерідко спостеріга-

ють гіпертригліцеридемію (ГЛП IV типу), яку пов’язують з 

утворенням додаткового пулу вільних жирних кислот 

внаслідок окислювання етанолу в печінці [6, 7, 9, 11, 12]. 

До медикаментів, які можуть спричинити розвиток 

гіперліпідемії, відносять: тіазидні та інші діуретики, ком-

біновані оральні контрацептиви, ретиноїди і кортикосте-

роїди. 

Вторинні дисліпопротеїнемії відрізняються від пер-

винних тим, що, поряд із відновленням організму дитини 

після соматичної патології чи впливу психологічного 

стресу, відбувається і нормалізація показників ліпідогра-

ми. Первинні дисліпопротеїнемії, натомість, коригувати 

значно важче. Окрім цього, ризик розвитку ІХС при 

повторних гіперліпідеміях є нижчим, аніж при первин-

них [1, 7, 11, 12].

Деякі автори виділяють дисліпідемії, що виникають 

внаслідок хронічних розладів живлення (гіпотрофії), 

мальабсорбції, гіпертиреоїдизму, анемії, печінкової чи 

ниркової недостатності, зловживання алкоголем, курін-

ня тощо. Генетичні чинники розвитку гіперліпідемій 

включають: абеталіпопротеїнемію, гомозиготну чи гете-

розиготну гіпобеталіпоротеїнемію (із або без уражень 

ШКТ та нервової системи), абеталіпопротеїнемії з нормо-

тригліцеридемією тощо [1, 6].

Діагностику гіперліпідемій слід розпочинати за умови, 

якщо дитина перебуває на дієті протягом останніх 4-6 

місяців перед тестуванням [6, 10]. Норми основних кла-

сів ліпопротеїнів можуть варіювати залежно від величин 

лабораторних показників, адаптованих для кожної краї-

ни. У США, наприклад, послуговуються нормами, при-

йнятими у рамках спеціальної програми – National 

Cholesterol Education Program (NCEP), модифікованими у 

2001 році. Відхилення від норми основних типів ЛП 

визначають на рівні 95 перцентиля залежно від віку та 

статі. До тимчасових протипоказників щодо діагностики 

ліпідного профілю, за рекомендаціями NCEP, належать: 

будь-яке гостре захворювання, хронічні недуги у стані 

загострення, тяжкий стан хворого [6, 10]. 

Лікування дисліпідемій у дітей на сучасному етапі 

починається із модифікації способу життя, дієтотерапії, 

медикаментозних середників, покликаних нормалізува-

ти ліпідний обмін [6, 10]. 

При розробці дієти з низьким вмістом жирів слід вра-

ховувати наступні параметри: менше, ніж 30,0% загаль-

ної частки жиру та менше, ніж 7,0% сатурованого жиру; 

менше, ніж 200 мг холестерину на день  (або 100 мг на 

1000 ккал у дієті); 15-20,0% енергетичної цінності раціону 

повинні складати білки. У щоденний раціон харчування 

хворої дитини слід включати також складні та слабко 

рафіновані вуглеводи. 

Розрахунок енергетичної цінності раціону для дитини 

з гіперліпідемією має проводитися наступним чином: 

100 ккал/день+100 ккал на кожний рік життя або з враху-

ванням  добової енергетичної потреби раціону. Oднак 

cлід пам’ятати, що зниження маси тіла має відбуватися 

уповільнено і паралельно із досягненням дитиною пев-

ного зросту відповідно до вікових норм [2, 6, 10]. 

У США лікувальні рекомендації вже давно розробля-

ють, враховуючи не лише енергетичні потреби дитини з 

гіперліпідемією, але й тип гіперліпідемії [2, 3, 6, 10]. 

Наприклад, при першому типі обмеження частки жирів 

становить до 15,0% від добової енергетичної потреби 

раціону, рекомендовано також суворе вегетаріанське 

меню із забезпеченням необхідної дози вітамінів та 

мікроелементів. При четвертому та п’ятому типах гіпер-

ліпідемій мають значення: уникання переїдання, обме-

ження калорійності раціону, внормування способу 

життя, обмеження перегляду телевізійних програм, 

роботи з Інтернетом до 1 години на день, заборона на 

вживання слабоалкогольних напоїв чи препаратів з під-

вищеним вмістом естрогенів. Терапія гіпоальфаліпопро-

теїнемії передбачає: усунення шкідливих звичок, упо-

вільнення наростання маси тіла, заняття аеробікою до 

30-60 хвилин на день [2, 6, 10]. 

Застосування фармакологічних середників (антихо-

лестеринемічних засобів) при ІІ А та ІІ В типах гіперліпі-

демій є доцільним у дітей старше 10 років, якщо наявні: 

обтяжений сімейний анамнез щодо серцево-судинної 

патології, цукровий діабет чи гіпертензія, ожиріння, нир-

кова патологія, гіподинамія, чоловіча стать [2, 10, 12].

Загалом проблема застосування антихолестерине-

мічних засобів у вітчизняній педіатрії є актуальною як 

при первинній, так і при вторинній гіперліпідемії, 

через вікові обмеження у застосуванні [2, 10, 12]. За 

рекомендаціями FDA, окремі групи антихолестерине-
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мічних середників – статини (ловастатин, симвастатин, 

правастатин, флувастатин) з лікувально-

профілактичною метою рекомендують з 10-ти років [2, 

6, 10]. Зокрема,  ловастатин (мевакор) призначають 

при ІІ типі гіперліпідемій з метою первинної та вторин-

ної профілактики серцево-судинних захворювань, у 

підлітків із гетерозиготною сімейною гіперліпідемією; 

симвастатин показаний при ІІ та IV типах гіперліпіде-

мій, з профілактичною метою, у підлітків із гомо-та 

гетерозиготною сімейною гіперліпідемією [2, 6, 10, 12]. 

З 1991 року у лікуванні гіпергліпідемій у світі застосо-

вують холестерамін та колестіпол, які зв’язують компо-

ненти жовчі та знижують рівень холестерину в крові [3]. 

Вказані середники  слід розчиняти у воді, щоб уникнути 

завороту кишківника, тому їх випускають у гранулах або 

пакетах по 4-5 грамів кожен. Застосовувати їх можна, 

починаючи з 10-ти років. Поруч з цим діти повинні отри-

мувати достатню кількість вітамінів, зокрема фолатів, та 

мікроелементів [1, 6, 10, 12]. 

Висновки
1. Дисліпідемії у дитячому віці є актуальною 

проблемою сучасної кардіології та ендокринології.
2. Лише співпраця клініцистів, дієтологів та батьків 

може в майбутньому попередити ймовірні негативні 
наслідки метаболічних порушень для дитячого 
організму.

3. Важливим моментом профілактики дисліпідемій є 
усунення факторів ризику, прогнозування розвитку 
серцево-судинної патології чи обмінних 
захворювань. 

4. Перспективні дослідження сучасної кардіології 
дозволили припустити, що цей ризик може бути 
зменшено за рахунок зниження концентрації 
ліпопротеїнів низької щільності.
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