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L'aterosclerosi i les malalties cardiovasculars associadcs son ]a primera
causa de mortalitat en els paisos industrialitzats. L'hipercolesterolemia fami-
liar (FH) Os considerada el model mes adient dels llacos entre hipercoles-
terolemia i aterosclerosi. Efectivament, els patients que sofreixen de FH
s'emmalalteixen de cardiopatia isquemica mes soviet de la norma.

La hipercolesterolemia familiar to una frequencia de 1:500 individus a
I'estat heterozigot i de 1:1.000.000 en 1'homozigot; perm en zones d'elevada
consanguinitat Ia fregiicncia es major.
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El projecte 1-m i i OI l i 1 1 , 01 E:MIA FAMIIAR SARni-x -v to el seu fonament sobre
dues observacions preliminars:

I) Nombroses observations de deferents parts de la Sardenva evidencien un
gran numero de formes de hipercolesterolemia (colesterol total mes de
350 mg / dl ), amb caracteristica fami liaritat i una notable incidencia de cardiopa-
tia isquemica precoc. Les peculiaritats cliniques dels pacients i la manera de
transmissiu de la hipercolesterolemia son suggestives per a una diagnosi de HE

2) La situaci6 geografica de Sardenva ha causat als seculs passats un
isolament de la poblaci6 que per aixb se pot considerar geneticament homoge-
nia. A mes, aqueix isolament ha afavorit, sobretot a ('interior , un augment de
la consanguinitat amb la consegi_iencia d ' un creixement de la malaltia heredi-
taria.

Les sobredites observacions nos han fet suposar que en Sardenva se segue
verificat el fenomen del ,tundador » ounder effect ). Segons aqueix fenomen
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solament una o almanco una molt petita quantitat de mutacions, aparegudes
en la poblaci6 sarda en epoca remota, se seria difusa amb rapidesa a causa del
reduit intercanvi genetic amb altres poblacions.

Igual fenomen es estat rellevat en altres pobles com els canadencs de la
provincia del Quebec, els afrikaners blancs del Sud-Africa, els hebreus ashkenazi
en Israel, que s6n grups que tenon origen de un petit numero de genitors i
mantenen un alt percentatge de consanguinitat.

Els objectius del Projecte HF Sardenya son els segiients:

1. ldentificacio de la causa que provoca una prevalenca de les formes greus
de HF en el poble sard.

2. En 1'eventualitat de HF, identificaci6 de les mutacions geniques presents
en l'Illa i qualificacio d'un punt de vista fisiopatologic.

3. Preparaci6 d'un metode diagnostic senzill in vitro, que permeti una
investigacio epidemiologica al fi d'una diagnosi precisa i una adequada

consulta genetica.

4. Optimitzaci6 de la terapia hipolipemica per a prevenir les complicacions
(angina de pit, infart miocardic), sigui amb farmacs, sigui amb HDL-aferesi
peribdica utilitzant Destran-solfat cel•lulosa i, si escau, terapia genica.

Les etapes del Projecte son:

1. Reclutament dels pacients amb colesterol total superior a 350 mg/dl.

Aqueixa fase se realitza implicant al projecte metges de familia, rnetges hospi-

talaris, col-legues dels centres d'assistencia per ala diabetis, per a les malalties
metaboliques i cardiovasculars, en Sardenya i a (ores, per un total de 18
estructures sardes i 8 no sardes (Jerusalem, Ferrara, Mil,)).

2. Caracteritzaci6 fenotipica dels subjectes, estudiant-ne la bioquimica
clinica cardiovascular per individuar danys d'organ, excluint formes secunda-
ries (hipotiroidisme, etc.).

3. Caracteritzaci6 del pedigree de pertinenca fins al tercer gran de parentela.

4. Recerca de la mutaci6 genica amb metodiques de biologia molecular en
el gen del receptor de les LDL i estudi de la transmissi6 analitzant els haplotips.

La confirmaci6 de la mutaci6 s'obten amb ]'estudi del receptor de les LDL en

cultius de fibroblasts del subjecte (biopsia cutania), excluint la FDB (Familiar

Detective ApoB).

5. Prevenci6 de les complicacions i terapia.

Els avantatges del Projecte son:

1. Pels subjectes individuats i curats una disminuici6 de les malalties
cardiovasculars.

2. Disminuici6 de la morbiditat i de la mortalitat i, doncs, del cost social.
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3. Participaci6 activa de nombrosos centres d'assistencia sards amb conse-

quent difusio del ,know-how,, i de tecnologies biomediques.

4. Participacio dels metges de familia.

5. Creixenca cultural dels participants.

De moment, el Projecte HF 6s estat comen4at i is possible comunicar-ne els

primers resultats.

Son estats reclutats 60 pacients afectes de hipercolesterolemia: 33 mascles

i 27 femelles de edat entre els 10 i 70 anys, pertanvents a 28 families sardes.

Relativament at fenotip, 8 subjectes sofrint d'hipercolesterolemia Ilex,
i2,de11[3.

Dos pacients son homozigots pel deficit del receptor LDL, 52 son heterozi-

gots (mes o manco greus), altres 6 son estats classificats amb una hiper-

colesterolemia que havem nominat «FH-like,, perque tC un fenotip simil a les
formes heterozigotes de la HF classica, ma amb una manera de transmissio

segurament diferent d'aquella autosbmica dominant de ]a HF, dat que els
pares tenen un nivell normal de colesterol. Aqueixa varietat Cs estada indivi-

duada en Sardenya, pero la sua consistencia no Cs encara coneixuda.

Setze pacients son actualment en terapia amb LDL-aferesi. Deu son estats
estudiats de un punt de vista cardiovascular (ECG Hotter, ECG d'esforc,
Ecocardiografia, ultrasonografia dels troncs arteriosos sobre aurtics, angio-
grafia coronarica). Tres han patit una intervencio de derivacio aorto-coronaria.
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