
Фамилна
хиперхолестеролемия-
кога да мислим за нея?

85%

46-годишен мъж с висок кардиоваскуларен риск, фамилна обремененост и

известна ИБС - преживяни два миокардни инфаркта на 31 и 38 годишна

възраст и проведени многократно ангиопластики на коронарните съдове. 
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Фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) е наследствено обусловено, най-

често автозомно-доминантно заболяване, характеризиращо се с високи

нива на общия холестерол и по-специално на LDL-холестерола, водещо до

по-ранна изява на сърдечно-съдови заболявания спрямо общата

популация. ФХ засяга приблизително 10 млн. души в световен мащаб [1].

Въпреки установения генетичен полиморфизъм се наблюдава идентична

клинична изява, дължаща се основно на сърдечно-съдови, мозъчносъдови и

периферносъдови усложнения. Пациентите се категоризират като

хетерозиготи и хомозиготи в зависимост от генетичния вариант. 

ВЪВЕДЕНИЕ

Фиг. 1 – сухожилни ксантоми

Фиг. 2 – визуализира се

субтотална оклузия на RCA

Диагноза ФХ най-често се поставя въз основа а Dutch Lipid Clinical Network Criteria –

препоръчвани в Ръководството на ESC/EAS [2][фиг. 3]. Основава се на 5 основни критерия:

фамилна анамнеза и клинична анамнеза за преждевременна проява на сърдечно-съдово

заболяване; физикален преглед, при който могат да се открият характерните сухожилни

ксантоми и корнеален аркус; лабораторни изследвания за изключване на вторични

причини за хиперхолестеролемия; липиден профил и генетичен анализ. Въпреки това по

литературни данни около 85% от пациентите с това заболяване не са били

диагностицирани и не приемат липидопонижаваща терапия редовно.
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РЕФЕРЕНЦИИ

След подробен разговор с пациента, става ясно, че е посещавал неколкократно лекари от различни

специалности през последните години – включително и кардиолози. Пролежавал е освен в

кардиологично и в хирургично отделение, където са отстранявани ксантоми, но до настоящата

хоспитализация не му е поставяна диагнозата ФХ, нито е променяна липидопонижаващата терапия,

въпреки наличието на достатъчно критерии за диагностициране на заболяването. 

Презентира се с клинични, ЕКГ и

лабораторни данни за STEMI на ДСЛК -

реинфаркт в зоната на стар.

Физикална находка - тахикардия, тахипнея,

изпотена кожа и множество сухожилни

ксантоми по крайниците [фиг. 1]

Лабораторни данни за дислипидемия: общ

холестерол 3,54 mmol/l; LDL – 2,38 mmol/l на

фона на розувастатин 20мг

СКАГ – субтотална оклузия на RCA –

проведена PCI с имплантация на DES

Supraflex 4,0/28mm и хронична оклузия на

LCx [фиг. 2]

Dutch Lipid Clinics Network Criteria критерии -

10 точки, което съответства на дефинитивна

ФХ, поради което пациентът е насочен за

стартиране на лечение с PCSK9 инхибитор. 


