
Familiárna hypercholesterolémia (FH)
je genetická porucha, ktorá 

spôsobuje nebezpečne vysoké 
hladiny LDL alebo „zlého“ 
cholesterolu od narodenia.

30 miliónov ľudí 
na svete žije s FH. 

Ak máte v rodinnej anamnéze srdcové ochorenie a veľmi 
vysokú hladinu cholesterolu, môže ísť o rodinnú poruchu.

FH je možné regulovať. Liečba zameraná na zníženie hladiny 
LDL môže znížiť riziko vzniku srdcového ochorenia.

Keďže FH sa vyskytuje v rámci rodín, rodinný skríning je kľúčový.

~ 90 % ľudí s FH 
nemá zistenú diagnózu.

Lieky: 
statíny, inhibítory 

absorpcie cholesterolu, 
inhibítory PCSK9 a odlučovače 

žlčových kyselín

Aferéza:
 liečba zameraná na 

odstránenie 
LDL cholesterolu 

z krvi

Zmeny životného štýlu: 
môže pomôcť strava 

zdravá pre srdce  
a pravidelné cvičenie

VIETE, ČO JE FH?

Čo je FH?

Ak máte FH, u každého 
z vašich detí je 50 % 
pravdepodobnosť 

zdedenia FH.
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V porovnaní s inými 
genetickými poruchami 

u detí FH je úplne 
najčastejšia.1 

Získajte viac informácií. Navštívte webovú stránku www.theFHfoundation.org

Neliečení jednotlivci s FH 
sú vystavení až 20-krát vyššiemu 

celoživotnému riziku vzniku 
predčasného srdcového ochorenia.2

20 X

Rodinná anamnéza 
predčasného 

srdcového ochorenia

Vysoká hladina LDL 
cholesterolu: nad 

4.9 mmol/l* u dospelých a 
4.1 mmol/l*  u detí

Familiárna
hypercholesterolémia

R + V = FH

FH je genetická porucha, ktorá 
spôsobuje úmrtie mnohých 

jednotlivcov na svete.1

Centrum pre prevenciu a kontrolu 

ako genómové aplikovanie 1. 
kategórie a odporúča stupňovitý 

rodinný skríning.3

KATEGÓRIA 1
GENÓMOVÉ APLIKOVANIE
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Familiárna hypercholesterolémia (FH)
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*Neliečené


