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οἰκογενὴς ὑπερχοληστερολαιμία εἶναι μία κληρονομικὴ
ἀσθένεια, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τῆς «κακῆς» LDL
χοληστερόλης ἀπὸ μικρὴ ἡλικία. Ἔχει σημαντικὲς ἐπιπτώσεις
στὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία τῶν ἀσθενῶν. Ἄν δὲν διαγνωστεῖ καὶ
ἀντιμετωπιστεῖ ἐγκαίρως, μὲ κατάλληλη φαρμακευτικὴ ἀγωγή,
ὁδηγεῖ στὴν ἐκδήλωση στεφανιαίας νόσου, ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου καὶ πρόωρου θανάτου, συχνὰ σὲ μικρὴ ἡλικία.
Γνωρίζουμε ὅτι ὀφείλεται σὲ ἀλλαγὲς (μεταλλάξεις) στὸ
γονίδιο τοῦ ὑποδοχέα τῆς LDL. Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς μεταφέρονται
ἀπὸ τὸ γονέα στὰ παιδιά. Στὴν Ἑλλάδα, ἔχει ὑπολογιστεῖ, ὅτι
τοὐλάχιστον 1 σὲ κάθε 300 πρόσωπα ἔχει οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία. Δυστυχῶς, ἡ οἰκογενὴς ὑπερχοληστερολαιμία
ὑποδιαγνώσκεται, ποὺ σημαίνει ὅτι εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ εἶναι
πολὺ περισσότεροι οἱ ἀσθενεῖς. Ἡ διάγνωση τῆς οικογενοῦς
ὑπερχοληστερολαιμίας γίνεται κλινικὰ καὶ στηρίζεται κυρίως
στὰ ἐπίπεδα τῆς χοληστερόλης. Ἐὰν ἔχετε ἀφύσικα ὑψηλὰ
ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης καὶ ὁ καρδιολόγος σᾶς διαγνώσει
οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία, τότε θὰ σᾶς προτείνει νὰ
κάνετε ἔλεγχο τοῦ DNA σας. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς γενετικῆς
ἐξέτασης, ἐφόσον εἶναι θετικά, ὁριστικοποιοῦν τὴ διάγνωση
τῆς οἰκογενοῦς ὑπερχοληστερολαιμίας. Ὁ καρδιολόγος σας
θὰ σᾶς προτείνει νὰ κάνουν γενετικὸ ἔλεγχο τὰ παιδιά σας
καὶ οἱ συγγενεῖς σας, γιατὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν καὶ οἱ ἴδιοι τὴ
νόσο χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν. Σὲ κάθε περίπτωση, ὁ γιατρὸς
θὰ παρακολουθεῖ ἐσᾶς καὶ θὰ προτείνει νὰ παρακολουθεῖ
καὶ τοὺς συγγενεῖς σας, κλινικὰ καὶ μὲ ἐξετάσεις αἵματος,
γιὰ νὰ ἐλέγχει τὰ ἐπίπεδα τῆς LDL χοληστερόλης καί, ὅταν τό
κρίνει ἀπαραίτητο, θὰ σᾶς δώσει φάρμακα ποὺ μειώνουν
τὴ χοληστερόλη καὶ σᾶς προστατεύουν ἀπὸ τὸν κίνδυνο νὰ
πάθετε ἔμφραγμα.
Στὰ πρόσωπα ποὺ γνωρίζουν ὅτι ἔχουν κληρονομήσει
τὴ μετάλλαξη τῆς οἰκογενοῦς ὑπερχοληστερολαιμίας ὑπάρχει
πάντα ὁ προβληματισμός, ἂν θὰ μεταβιβάσουν τὴ νόσο στὰ
παιδιά τους. Εἰδικά, ἂν πρόκειται γιὰ ζευγάρι ποὺ σκέφτεται
νὰ ἀποκτήσει παιδί, ἡ σκέψη, ὅτι μπορεῖ καὶ τὸ παιδί τους νὰ
νοσεῖ, εἶναι ψυχοφθόρος καὶ συχνὰ ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὸν
οἰκογενειακὸ προγραμματισμό. Ὅταν οἱ γονεῖς γνωρίζουν
ὅτι ἔχουν καὶ οἱ δύο τὴ μετάλλαξη τῆς οἰκογενοῦς ὑπερχολη-

στερολαιμίας, εἶναι ἐφικτὸ νὰ γίνει προγεννητικὸς ἔλεγχος ἤ
προεμφυτευτικὴ γενετικὴ διάγνωση (σὲ περίπτωση ἐξωσωματικῆς
γονιμοποίησης), καθὼς ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα τὸ παιδὶ νὰ
γεννηθεῖ μὲ βαριᾶς μορφῆς οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία.
Οἱ μυοκαρδιοπάθειες εἶναι μία διαφορετικὴ ὁμάδα παθήσεων τῆς καρδιᾶς, ποὺ σχετίζονται μὲ παθολογικὴ ὑφὴ
τοῦ μυὸς τῆς καρδιᾶς, τὸ μυοκάρδιο. Εἶναι σοβαρὲς παθήσεις μὲ ἐπιπτώσεις στὴν ποιότητα καὶ τὸ προσδόκιμο ζωῆς.
Ὑπάρχουν διαφορετικὲς μορφὲς μυοκαρδιοπάθειας, ὅπως
ἡ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια, στὴν ὁποία τὸ μυοκάρδιο
«παχαίνει» ὑπερβολικὰ καὶ ἔτσι δυσκολεύεται ἡ λειτουργία τῆς
καρδιᾶς, ἡ διατατικὴ μυοκαρδιοπάθεια, στὴν ὁποία ἕνα μέρος
τῆς καρδιᾶς μεγαλώνει καὶ ἐπίσης δυσκολεύεται ἡ λειτουργία
της καὶ ἡ ἀρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια, ἡ ὁποία προκαλεῖ
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ἐπικίνδυνες γιὰ τὴ ζωὴ ἀρρυθμίες.
Οἱ μυοκαρδιοπάθειες εἶναι ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ὑγεία,
καθὼς ἂν δὲν διαγνωστοῦν ὁδηγοῦν σὲ αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο, συνήθως σὲ νεαρὴ ἡλικία. Ὅπως γιὰ τὴν
οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία, ἔτσι καὶ γιὰ τὶς μυοκαρδιοπάθειες, γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν μεταλλάξεις στὸ DNA
κάθε προσώπου, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐμφάνιση
τῆς νόσου. Ἡ ἐξέταση DNA, γιὰ τὴν παρουσία αὐτῶν τῶν
ἐπιβαρυντικῶν μεταλλάξεων γιὰ τὶς μυοκαρδιοπάθειες, εἶναι
ἐφικτὴ καὶ διαθέσιμη καὶ προτείνεται ἀπὸ τοὺς καρδιολόγους,
ὅταν γίνει ἀρχικὴ διάγνωση μυοκαρδιοπάθειας μὲ βάση τὰ
καθιερωμένα κλινικὰ διαγνωστικὰ κριτήρια τῆς νόσου καὶ τὸ
οἰκογενειακὸ ἱστορικό. Ἀντίστοιχα, ὑπάρχει καὶ ἡ δυνατότητα
προγεννητικοῦ ἤ προεμφυτευτικοῦ ἐλέγχου, ὅταν οἱ γονεῖς
γνωρίζουν ὅτι ἔχουν καὶ οἱ δύο κάποια μετάλλαξη ποὺ ὁδηγεῖ
σὲ μυοκαρδιοπάθεια.
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Ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, μᾶς ἔχει δώσει
τὴ δυνατότητα νὰ μποροῦμε νὰ ἀνιχνεύσουμε εὔκολα τὶς
κλινικὰ χρήσιμες πληροφορίες ποὺ ὑπάρχουν στὸ DNA μας,
γεγονὸς ποὺ συμβάλει σημαντικὰ στὴν ἔγκαιρη καὶ ἀκριβὴ
κλινικὴ διάγνωση τῆς οἰκογενοῦς ὑπερχοληστερολαιμίας καὶ
τῶν μυοκαρδιοπαθειῶν καὶ στὴ βέλτιστη ἀντιμετώπισή τους.
Παρέχει, ἐπίσης, τὴν πολύτιμη δυνατότητα τῆς διάγνωσης
τῶν συγγενῶν μας πρὶν ἐκδηλώσουν συμπτώματα. Στὸν
προγεννητικὸ ἔλεγχο δὲν ὑπάρχει σαφὲς νομοθετικὸ καὶ ἠθικὸ
πλαίσιο. Ἡ χρήση του περιορίζεται στὰ ζευγάρια ποὺ εἶναι
γνωστὸ ὅτι καὶ οἱ δύο ὑποψήφιοι γονεῖς ἔχουν τὴ νόσο ἤ
γέννησαν ἤδη παιδὶ ποὺ νοσεῖ, καὶ προϋποθέτει οἱ γονεῖς
νὰ γνωρίζουν ἤδη πιά μετάλλαξη ἔχουν. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ
συνεργασία καρδιολόγων καὶ γυναικολόγων, στὰ πλαίσια
γενετικῆς συμβουλευτικῆς, ὥστε νὰ καθοριστεῖ, ἐὰν καὶ πότε
ὁ προγεννητικὸς ἔλεγχος εἶναι ἀπαραίτητος. 

