
Conte com a gente. Sempre.

Hipercolesterolemia Familiar



O que é hipercolesterolemia?
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é um transtorno genético frequente que se 
manifesta desde o nascimento e que causa um aumento nos níveis plasmáticos 
de colesterol-LDL (c-LDL), xantomas e enfermidade coronária (EC) prematura. 
Sua  detecção  e  tratamento  precoce  reduz  a  morbimortalidade  coronária. 
Apesar da disponibilidade de um tratamiento eficaz, a HF é pouco diagnosticada 
e tratada. Ainda que se possa suspeitar de HF através de critérios clínicos, 
recomenda-se o diagnóstico genético como prova definitiva.

Quais são os genes relacionados?

O mecanismo de transmissão é autossômico dominante, e aproximadamente 
metade dos descendentes de uma pessoa afetada apresentará o transtorno.
É causada principalmente por mutações no gene do receptor LDL (RLDL) – que 
possui como função remover LDL circulante – e, menos frequentemente, por 
mutações do gene da Apolipoproteina B (ApoB) – que ajuda no transporte de 
colesterol - e do gene ProproteinConvertaseSubtilisin/kexintype 9 (PCSK9) – 
relacionado ao nível de receptores de LDL presentes.
Sua prevalência é de 1 a cada 300-500 pessoas.
Outros genes envolvidos em desordens hereditárias com colesterol alto são:

• LDLRAP1, de herança autossômica recessiva, o qual codifica para uma 
proteína com funções relacionadas à remoção de LDL da corrente 
sanguínea.

• ApoE, de acordo com a variante do gene presente, determina se há risco 
de arteriosclerose.



Estamos  sempre  dispostos  a  ouvir  suas  necessidades  e  entender  como 
podemos prestar um serviço ainda melhor para nossos parceiros e ajudá-los 
com seus pacientes.

Que pacientes necessitam este estudo? 
Aqueles que apresentam altos níveis de colesterol total e LDL, que tenham 
antecedentes familiares de hipercolesterolemia, antecedentes de enfermidades 
cardíacas precoces, infartos com menos de 30 anos, presença de xantomas 
e/ou arco corneano.

O que oferecemos?
O Laboratório Genia oferece o sequencimanto completo por NGS (Next Genera-
tion Sequencing – Sequenciamento de Nova Geração) dos genes LDLR, APOB, 
APOE, PCSK9 e LDLRAP1.

Desta maneira se outorga ao profissional médico uma ferramenta completa para 
acompanhar o diagnóstico clínico do paciente de maneira precoce, bem como 
auxiliar na escolha terapêutica mais adequada.

Nossos serviços incluem:
Cobertura total das regiões   dos genes oferecidos.

• de mutações patogênicas por sequenciamento Sanger.

• Pesquisa de mutações já conhecidas para determinar ou descartar o 
estado de portador.

• Controle de Variantes de   Incerto: V.U.S.

• Tempo de entrega do resultado: 30 dias úteis.

Fontes: Fundação de Hipercolesterolemia Familiar  – Documento de Consenso / Heart UK
– The Colesterol Charity website
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Av. Borges de Medeiros, 2500/1805
Porto Alegre - RS

contato@laboratoriogenia.com.br

51 3268.0086 

Para solicitar uma conversa sem compromisso ou tirar dúvidas,
use qualquer dos contatos abaixo.

www.laboratoriogenia.com.br


