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FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA

PENDAHULUAN

Kolesterol merupakan senyawa sterol yaitu gabungan antara senyawa steroid, alkohol

dan lemak yang dapat ditemukan dalam membran sel disemua jaringan tubuh. Terdapat 2

jenis lipoprotein utama yang mentrasportasikan kolesterol, yaitu low density lipoprotein

(LDL) dan high density lipoprotein (HDL). Kolesterol LDL merupakan jenis kolesterol yang

paling berpengaruh terhadap penumpukan lemak dalam arteri. Akumulasi lemak ini akan

menyebabkan penyempitan dari diameter arteri dan mengurangi aliran darah dalam tubuh

terutama terhadap jantung. Peningkatan kadar kolesterol ini dapat disebabakan oleh kelainan

primer dan kelainan sekunder1-3.

Salah satu bentuk kelainan primer adalah familial hypercholesterolemia (FH) yang

merupakan kelainan primer tersering. Secara statistik 1 dari 1.000.000 orang pada populasi

terdapat kelainan berupa defek genetik yang menyebabkan peninggian kadar kolesterol dalam

darah. Individu tersebut mempunyai defek genetik berupa kekurangan atau tidak terdapatnya

reseptor dari low-density lipoprotein receptors (LDL-R) yang berfungsi mengikat low-density

lipoprotein cholesterol (LDL-C) sehingga menurunkan kadar kolesterol dalam darah1-3.

Familial hypercholesterolemia (FH) merupakan kelainan autosomal dominan pada

kromosom 19q13 yang menyebabkan berkurang atau tidak terdapatnya reseptor LDL-R.

Setiap sel dalam tubuh mempunyai reseptor LDL-R terutama dalam sel hati, dan berfungsi

untuk mengikat LDL-C untuk direabsorpsi kembali dalam hati, sehingga tidak terjadi

penumpukan kadar kolesterol LDL dalam darah1-3. Kelainan FH dapat diturunkan dari kedua

orang tua atau salah satu orang tua. Risiko untuk terjadi FH dengan riwayat keluarga

menderita FH adalah 50%1-3.

Penderita dengan FH akan mempunyai kadar kolesterol darah yang tinggi sejak lahir,

terkumpul dalam darah terutama pada dinding pembuluh darah, yang akan menyebabkan

pembentukan atherosklerosis dan gangguan vaskuler sejak dini1-4. Kelainan ini jika tidak

ditangani sejak dini akan berakibat fatal dan menyebabkan kematian akibat coronary artery

disease (CAD) 1-4.

Pada referat ini akan dibahas mengenai epidemiologi, metabolisme lemak, definisi

dan klasifikasi, patofisiologi, manifestasi klinis, tatalaksana dan prognosis dari FH.
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EPIDEMIOLOGI

Angka kejadian FH heterozigot kurang lebih 1 kasus per 500 orang dan FH homozygot 1

kasus per 1 juta orang. Angka kejadian di Eropa dan di Amerika hampir sama, dan lebih

tinggi yaitu 1 kasus per 270 orang. Ras tertentu seperti, Afrika dan penduduk asli Prancis,

Kanada, Islandia dan Finlandia mempunyai angka kejadian FH yang lebih tinggi. Angka

kejadian berdasarkan jenis kelamin hampir sama, hanya onset terjadinya manifestasi penyakit

seperti atherosklerosis pada laki-laki lebih cepat dibandingkan perempuan1-3.

METABOLISME LIPID

Proses metabolisme dari lipid dimulai dari proses pencernaan, absorpsi dan transpor dari

lipid.

Pencernaan

Proses pencernaan lipid dimulai di mulut, proses mengunyah berperan memisahkan lemak,

enzim lipase lingual berperan memulai proses hidrolisis lemak. Asam hidroklorida

memisahkan lemak dari zat makanan lain dan enzim lipase menghidrolisis lemak di dalam

lambung. Asam empedu berperan dalam mengemulsikan dan memecah lemak sehingga

enzym lipase dari pankreas menghidrolisis trigleserida menjadi digliserida, monogliserid dan

asam lemak. Digliserida dan monogliserida dihidrolisis menjadi komponen-komponen asam

lemak dan gliserol di usus halus. 2.

Absorpsi

Absorpsi lipid terutama terjadi di duodenum. Sebagian besar hasil pencernaan diabsorpsi

kedalam membran mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Hasil pencernaan lemak

berupa monogliserida dan asam lemak rantai panjang didalam usus diubah kembali menjadi

trigliserida (TG). Asam lemak rantai panjang berikatan dengan koenzim A melalui enzim asil

co A sintetase kemudian mengalami reesterifikasi menjadi trigleserida (TG), fosfatidil kolin

(FK) dan kolesterol ester (KE). Asam lemak rantai pendek langsung berikatan dengan

albumin untuk ditranspor ke jaringan. Kolesterol kemudian diambil oleh vesikel lemak yang

kemudian menyatu dengan aparatus golgi membentuk kilomikron (CM), yang selanjutnya di

transpor ke membran sel dan keluar menuju sirkulasi untuk di transpor lebih lanjut2.

Transpor
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Lipid dan darah tidak dapat bercampur, selama dalam darah lipid bergabung dengan protein.

Terdapat 2 jalur transpor lipid yaitu jalur eksogen dan jalur endogen, jalur eksogen adalah

tranpor lipid dari jaringan ke hati dan jalur endogen adalah transpor dari hati ke jaringan

perifer dan sebaliknya. Transpor sebagian besar lipid hidrofobik dalam sirkulasi ini dicapai

dengan konjugasi lipid dan protein yang disebut lipoprotein. Komponen lipoprotein terdiri

dari TG, kolesterol bebas (K), KE dan fosfolipid (FL)1,2.

Transpor eksogen lipid

Epitel dari usus halus mensintesis apolipoprotein (apo) A1, A IV dan B-48 serta trigleserida

dari gliserol dan asam lemak yang berasal dari asupan makanan. Komponen tersebut

bergabung dengan kolesterol, fosfolipid dan kolesterol ester, dibentuk menjadi kilomikron.

Trigliserida kaya lipoprotein ini kemudian disebut triglyceride-rich lipoprotein (TGRL)

disekresikan ke sistem limfatik dan masuk kedalam sirkulasi melalui duktus thoraksikus.

Dalam proses transpor, kilomikron menjadi lipoprotein yang larut dalam air dan

mengandung Apo C II, apo C III dan Apo E. Dalam kapiler terutama di otot, hati dan

jaringan adiposa, TG dari CM dihidrolisis oleh lipoprotein lipase (LPL) dan adanya apo C II

diperlukan untuk mengaktifkan LPL. Lipolisis dari CM menimbulkan 2 partikel1,2

1. Core remnants, bagian yang kaya CE dengan apo B-48, apo C, apo E dan sedikit LPL

pada permukaannya, dan

2. Phospholipid remnants, bagian yang mengikat apo A-1, Apo A-IV dan Apo C, dan

berkontribusi dalam pembentukan HDL

Dua reseptor yang terlibat dalam katabolisme dari core remnant yaitu reseptor LDL (LDL,

apo B,E) dan reseptor CM (apo E). Lipoprotein lipase berperan dalam metabolisme remnant

dengan Apo E sebagai ligant spesifiknya. Lipolysis dari CM berlangsung 12 jam setelah

intake1,2.

Transpor Endogens

Sembilan puluh persen TG disintesis dalam hati dan sekresi akhirnya adalah very low density

lipoprotein (VLDL) yang mengandung 60-70 % TG, 10-15 % kolesterol dan fosfolipid dan

10 % protein. Lipolisis dari VLDL oleh LPL membentuk intermediate-density lipoprotein

(IDL) yang analog dengan CM core remnants. Intermediate-density lipoprotein juga diambil
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oleh hepatic remnant dan reseptor apo B,E atau lebih jauhnya lipolisis dilakukan oleh enzim

lipase hati untuk diubah menjadi LDL1,2.

Reseptor LDL terdapat pada semua sel dan yang paling banyak terdapat pada sel hati.

Katabolisme dari LDL pada orang normal 80% berada dalam hati. Lysosomal acid lipase

(LAL) berperan dalam proses hidrolisis CE. Pengeluaran kolesterol merupakan hal yag

sangat penting dalam homeostasis kolesterol seluler1,2.

Homeostasis kolesterol

Total kolesterol dalam darah kira-kira 140 gr, dan sekitar 8 gr kolesterol tersebut berada

dalam plasma. Sekitar 1 gram kolesterol masuk ke dalam tubuh setiap harinya, 400 mg

kolesterol berasal dari absropsi di usus dan 600 mg dari biosintesis di dalam tubuh.

Perputaran kolesterol dalam plasma kurang lebih 5 gram tiap harinya, kolesterol masuk

kedalam plasma bentuk kilomikron, VLDL dan HDL, dan meninggalkan plasma dalam

bentuk kilomikron remnants, VLDL dan IDL.

Perputaran dari kolesterol juga terjadi melalui siklus enterohepatik. Asam empedu

dibentuk dari kolesterol dihati dan dikeluarkan oleh empedu saat terdapat makanan dan

kemudian direabsropsi ulang di ileum. Total asam empedu sekitar 2,5 – 4 gram dan

diproduksi ulang setiap kali setelah makan. Kolesterol juga disekresikan di empedu sekitar 1

gram/hari, sebagian direabsropsi dan sebagian terbuang bersama feces.

Proses pengaturan homeostasis kolesterol terdiri dari 3, yaitu

1. Mengatur sintesis kolesterol, 3-hydroxy-3-methylglutaryl co enzyme A (HMG-Coa)

reductase,

2. Mengatur sinthesis dan daur ulang reseptor LDL

3. Mengaktifkan proses esterifikasi kolesterol intraseluler oleh enzim acyl-

CoA:cholesterol-acyltransferase (ACAT)

Ketiga mekanisme diatas secara bersama-sama mengatur dan mencegah peningkatan

konsentrasi kolesterol intraseluler1.

DEFINISI DAN KLASIFIKASI FAMILIAL HYPERKOLESTEROLEMIA

Definisi

Familial Hypercholesterolemia adalah kelainan metabolik lemak dengan karakteristik berupa

kelainan klinik dan molekuler. Kelainan klinis ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol

dan lemak LDL didalam darah dan kelainan molekuler ditandai dengan tidak terdapatnya
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reseptor dari LDL. Familial hypercholesterolemia merupakan penyakit autosomal dominan

pada kromosom 19q13 yang diturunkan sehingga terjadi defek gen LDL-R. Terdapat 2 jenis

mutasi, individu dengan mutasi pada 2 alel LDL-R disebut FH homozigot, dan individu

dengan mutasi pada 1 alel LDLR disebut FH heterozigot1-5.

Klasifikasi

Familial hypercholesterolemia dibagi dalam 2 kategori, FH homozigot dan FH heterozigot.

FH Homozygot

Familial hypercholesterolemia homozigot terjadi oleh mutasi gen LDL-R yang diturunkan

dari kedua orang tua. Familial hypercholesterolemia terdiri dari 2 yaitu true homozygote

yaitu kelainan diturunkan dari kedua orang tua dengan defek pada gen yang sama. Compound

heterozygous jika mutasi dari gen LDL-R berbeda. Kedua kelainan ini mempunyai

konsentrasi low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) sangat tinggi dan mempunyai risiko

yang sama untuk kelainan kardivaskuler pada umur anak kurang dari 10 tahun.

Kelainan FH homozigot ditandai dengan kadar LDL-C sangat tinggi, sekitar 6 kali nilai

normal (650 – 1000 mg/dl). Kelainan ini dapat diidentifikasi pada saat lahir dengan

pemeriksaan darah umbilikus1,6.

FH Hetrozygote

Familial hypercholesterolemia heterozygot terjadi karena defek gen yang diturunkan dari

salah satu orang tua. Kelainan ini ditandai dengan peningkatan dari kadar LDL-C dua kali

dari nilai normal (140 mg/dL). Kelainan FH heterozigot tergantung juga dengan kelainan

genetik lain dan faktor lingkungan. Lima persen anak laki-laki akan mengalami miokard

infark sebelum usia 30 tahun. Prognosis dari FH heterozigot tidak hanya dipengaruhi oleh

tingginya elevasi dari LDL-C plasma juga ditentukan oleh faktor risiko penyakit jantung

koroner1-6.

PATOFISIOLOGI

Reseptor low-density lipoprotein (LDL-R) pada kelainan FH tidak ada atau tidak

berfungsinya sehingga mekanisme pengikatan LDL-C oleh LDL-R tidak terjadi. Reseptor

LDL ini terletak pada lengan pendek dari komosom 19, dan terdiri dari 860 asam amino1-6.
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Terdapat 2 ligan reseptor utama LDL, apolipoprotein B-100 (Apo B-100) dan apolipoprotein

E (Apo E), disebut juga reseptor B dan E. ApoE ditemukan lebih banyak pada lipoprotein

seperti LDL, very low-density lipoprotein (VLDL) dan CM, intermediate-density lipoprotein

(IDL) dan high-density lipoprotein (HDL). Reseptor LDL mempunyai afinitas tinggi

terhadap ApoE dibanding terhadap apoB-1001,2.

Familial hypercholesterolemia terjadi disebabkan adanya defek pada gen reseptor

LDL-R yang menghalangi proses sintesis reseptor LDL-R (defek tipe 1) atau tidak bisa

mensitesis reseptor LDL atau mengalami disfungsi dalam sintesis. Bentuk selanjutnya adalah

penurunan fungsi dalam proses binding ( defek tipe 2) atau proses internalisasi dari LDL

(defek tipe 3). Berkurangnya jumlah reseptor LDL yang fungsional menghambat proses

katabolisme LDL dan menyebabkan akumulasi LDL dalam plasma sehingga terjadi

penurunan pengambilan LDL ke dalam hepar. Proses transpor tersebut 90 % dilakukan oleh

LDL-R. Peningkatan sintesis kolesterol dalam hepar akan menambah produksi VLDL.

Dikarenakan kurangnya reseptor LDL yang fungsional maka proses transportasi VLDL dan

konversinya menjadi IDL terhambat, sehingga LDL semakin meningkat. Peningkatan kadar

LDL-C pada FH menunjukan terganggunya proses katabolisme LDL dan terjadi

overproduksi LDL.

Gambar 1. Mekanisme hati mengontrol proses produksidan kataolisme LDL

Sumber : Michael S. Brown2

Sejumlah LDL akan teroksidasi dan akan dikeluarkan oleh reseptor skavenger dalam

makrofag. Kolesterol LDL yang dibawa oleh makrofag akan mengubah makrofag menjadi sel

busa (foam cell), sehingga terjadi pengeluaran kelenjar otokrin dan parakrin yang

bertanggung jawab terhadap terjadinya proses atherosklerosis dan xantoma1,2.



8

Terdapat lima kelas mutasi yang reseptor LDL-R yang telah diketahui2

1. Kelas 1, meliputi seluruh alel, sehingga reseptor LDL tidak ada.

2. Kelas 2, defek pada alel transpor, yang menyebabkan terganggunya proses transpor

dari LDL, terdiri dari 2 yaitu

a. Kelas 2a, mutasi komplit yang menghalangi proses transpor reseptor dari

retikulum endoplasma ke aparatus golgi

b. Kelas 2b, mutasi parsial

3. Kelas 3, mencakup cacat alel pengikat LDL dan VLDL

4. Kelas 4, meliputi defek pada proses internalisasi yang mempengaruhi konsentrasi

reseptor pada clathrin-coated untuk internalisasi oleh hepatosit

5. Kelas 5, meliputi defek alel untuk daur ulang reseptor sehingga proses daur ulang

reseptor terganggu

MANIFESTASI KLINIS

Penderita FH heterozigot terdeteksi ketika dilakukan skrining karier FH dengan kadar LDL-C

yang sangat tinggi atau ketika dilakukan pemeriksaan rutin profil lemak atau terdapat gejala

klinis pada saat usia 30 atau 40 tahun. Manifestasi klinis penting yang terlihat pada penderita

FH heterozigot berupa prematur atherosklerosis dan xanthomatosis. Tendo xanthomas terjadi

pada tendo achiles, siku, lutut dan pada sela tangan. Xanthoma merupakan penumpukan

kolesterol. Manifestasi lain dapat berupa xantelasma dan arkus kornea namun bukan

merupakan gejala khas1,2,7.

Penderita FH heterozigot sangat berisiko untuk terjadi kelainan jantung , 5 %

penderita FH heterozigot berisiko untuk terjadi infark miokard, angina pektoris yang

memerlukan tindakan operasi atau angioplasti. Faktor risiko terjadinay coronary artery

disease (CAD) akan bertambah sesuai pertambahan umur1-8.

Pemeriksaan laboratorium menunjukan konsentrasi LDL-C dibawah persentil ke 95

menurut umur dan jenis kelamin, dengan nilai 130mg/dl untuk anak dan 210 mg/dl untuk

dewasa. Kadar trigliserida dapat normal atau meningkat dan HDL-C dibawah batas persentil

951-8.

Penderita FH homozigot mempunyai manifestasi klinis hampir sama dengan FH

heterozigot namun dengan gejala yang berat. Xanthomatosis dapat timbul sejak lahir atau

sebelum umur 2 tahun. Atherosklerosis dari arteri koronari timbul sebelum usia 10 tahun.

Pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar kolesterol antara 12 – 25 mmol/L (500 – 1000
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mg/dL)1-8. Kelainan penyakit jantung koroner (CAD) sering tampak secara klinis sebelum

usia 10 tahun dengan miokard infark pada saat usia 18 tahun. Atherosklerosis terjadi pertama

kali di cabang aorta, menyebabkan supravalvular stenosis. Berat ringannya atherosklerosis

tergantung dari berapa lama dan konsentrasi dari LDL-C. Penurunan yang tidak efektif dari

LDL-C pada FH homozigot, akan mengalami kematian pada saat awal kehidupan disebabkan

karena gangguan atherosklerotik. Gambaran klinis khas lain terdapat pertumbuhan

xanthomas kulit planar diantara ibu jari dan tendo achiles. Diagnosis dari FH homozigot

sering terlambat dan baru terdeteksi setelah terjadi serangan angina pektoris atau terjadi

sinkop akibat stenosis aorta. Kelainan FH homozigot tidak respon terhadap pengaturan diet,

obat atau pengaturan pola hidup1-6.

DIAGNOSIS

Diagnosis dari FH ditegakkan berdasarkan kadar LDL-C yang melebihi persentil ke 95

berdasarkan umur dan jenis kelamin, setelah penyakit lain seperti kelainan hipotiroid,

kelainan ginjal dan kelainan hati disingkirkan. Definitif diagnosis FH ditegakkan berdasarkan

pemeriksaan genetik1,2,7.8,9.

Riwayat keluarga dengan prematur CAD harus dipertimbangkan untuk diagnosis FH. Anak

dengan risiko FH dikarenakan salah satu orang tua menderita FH harus dilakukan

pemeriksaan sebagai berikut

- Tes DNA dilakukan jika mutasi dalam keluarga diketahui

- Pemeriksaan kadar LDL-C dilakukan jika defek dalam keluarga tidak diketahui.

Ketika FH disingkirkan pemeriksaan kadar LDL-C diulang setelah masa pubertas.

Anak dengan risiko homozigot FH dikarenakan kedua orang tua menderita FH atau terdapat

tanda patognomonis seperti xanthomata. Pemeriksaan LDL-C harus segera dilakukan

sebelum umur 5 tahun jika kadar LDL-C lebih dari 11 mmol/l maka diagnosis FH homozigot

dapat ditegakan.

Pemeriksaan laboratorium untuk menentukan FH, dapat dilakukan dengan menilai

kemampuan fibroblas kulit untuk menginternalisasi radioiodinate LDL. Pemeriksaan ini

memerlukan pemeriksaan laboratorium khusus dan memerlukan waktu lama. Reseptor LDL

juga dapat dinilai dengan menggunakan fluorosence-assitedflow cytometri1-2.

Jumlah reseptor dari LDL lebih dari 100 alel, menyulitkan proses identifikasi maka

pendekatan diagnostik secara genetik untuk menentukan FH, didasarkan kepada analisis
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cosegresi menggunakan pertanda indirek dari gene reseptor LDL. Tes secara spesifik untuk

alel direkomendasikan untuk FH pada keluarga yang sudah diketahui terdapat defek secara

genetik dan pada etnik serta sosiokultur yang homogen. Analisis secara familial dengan

menggunakan indirek marker sangat memberi informasi terutama dalam silsilah keluarga

yang jelas, kurang lebih 5 keturunan terakhir akan memberikan kemungkinan 95% positif

FH1,7,8,9.

Diagnosis definitif dari FH dengan pemeriksaan genetik memerlukan waktu lama dan

biaya yang relatif lebih besar. Berbagai pendekatan diagnosis untuk menilai FH sudah

banyak dilakukan, salah satunya adalah panduan dari Nasional Institute for Health and

Clinical Excellence (NICE) dengan menggunakan Simon Broome kriteria. Simon Broome

kriteria membagi FH dalam 2 kategori yaitu definitife dan possible FH1-2.

a. Definitife FH

Diagnosis definitif FH ditegakkan berdasarkan nilai kolesterol total dan LDL-C sesuai

tabel 1 dibawah ini

Tabel 1. Kadar kolesterol dan LDL-C

Total kolesterol LDL-C

Anak > 6,7 mmol/l > 4,0 mmol/l

Dewasa > 7,5 mmol/l > 4,9 mmol/l

Sumber : NICE 20088

Ditambah :

- Xanthoma tendon atau terdapat riwayat keturunan pertama dari orang tua, saudara

kembar. Atau riwayat keturunan kedua seperti kakek, paman atau bibi

Atau

- Pada pemeriksaan DNA, terbukti ditemukan mutasi reseptor LDL (LDL-R), defek

apo B-100 (APOB) atau mutasi PCSK.

b. Possible FH

Diagnosis possible FH ditegakan berdasarkan nilai kolesteol dan LDL-C sesuai tabel

1,

Ditambah
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Riwayat infark miokard dibawah usia 50 tahun pada keturunan kedua, atau dibawah

usia 60 tahun pada keturunan pertama.

Atau

Riwayat keluarga dengan peningkatan kolesterol lebih dari 7,5 mmol/L pada

keturunan pertama atau kedua atau lebih dari 6,7 mmol/L pada anak atau saudara

kembar usia kurang dari 16 tahun.

TATALAKSANA

Familial hypercholesterolemia akan meningkatkan risiko dari kelainan jantung secara dini.

Kelainan jantung ini dapat dikurangi dengan menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Identifikasi dari FH harus sedini mungkin untuk mencegah kemungkinan atherosklerosis

arteri koronaria, dan memulai tindakan pencegahan secara primer maupun skunder dan

mengobati FH. The National Cholesterol Education Program in USA (NCEP) dan The Task

Force for the Prevention CHD di Eropa mengeluarkan panduan untuk terapi FH. Tujuan

terapi dari FH adalah menurunkan kadar LDL-C dibawah 135 mg/dL dan dibawah 115

mg/dL pada pasien FH dengan manifestasi coronary heart disease (CHD)1,2,8-12.

Tatalaksana secara umum FH terdiri dari pengaturan diet, terapi obat, olah raga dan

modifikasi gaya hidup. Intervensi diet dilakukan terutama untuk menurunkan lemak dari

asupan makanan. Penurunan kadar lemak pada penderita FH heterozigot harus

mempertimbangkan usia pasien, adanya CAD dan risiko penyakit jantung. Total lemak dari

asupan makanan dibatasi 30 % dari total kebutuhan energi, dengan lemak tersaturasi kurang

lebih 10% dari total lemak. Lemak saturasi diganti dengan meningkatkan asupan lemak

monosaturasi dan polisaturasi. Asupan kolesterol dibatasi kurang dari 300 mg/hari. Diet pada

anak juga harus mempertimbangkan kecukupan untuk tumbuh dan berkembang, dengan cara

mengganti asupan lemak dengan diet karbohidrat kompleks. Intervensi diet sendiri kurang

efektif jika tidak disertai pemberian obat penurun kolesterol13.

Pemberian obat-obatan pada anak penderita FH masih diperdebatkan, terutama kapan

dan pada usia berapa anak dapat mulai mendapat terapi. Pemberian terapi obat pada anak

dipertimbangkan setelah didiskusikan secara bersama dengan orang tua untuk menggunakan

obat, keamanan, dan toleransi penggunaan obat penurun lemak. Pengobatan FH diberikan

seumur hidup. Pemberian obat dapat diberikan diatas usia 6 tahun dengan kadar LDL-C

diatas 160 mg/dL, namun yang paling sering setelah umur 10 tahun, dengan

mempertimbangkan umur, onset dari CHD, risiko kardiovaskuler dan konsentrasi LDL-C
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dari darah. Pengobatan dimulai dengan pemberian statin sebagai terapi lini pertama. Statin

diberikan 20 mg/hari untuk anak usia kurang dari 14 tahun dan 40 mg/ hari untuk anak diatas

14 tahun.

Efektifitas pemberian statin dievaluasi dengan menilai kadar kolesterol total dan

kolesterol LDL (LDL-C), jika tidak efektif dipertimbangkan dengan memberikan antilipid

yang lain seperti bile acid squestran (resin), fibrates atau ezetimibe. Pengobatan dengan

resin dimulai dengan dosis rendah (4 gram cholestiramine atau 5 gram colestipol) tiap hari

atau dengan pemberian sitosterol (3 gram) tiap hari14-16.

Pengobatan pada penderita FH homozygot harus lebih agresif. Pemberian preparat

statin yang paling poten dalam menurunkan kadar lemak, tidak efektif untuk pengobatan FH

homozygot. Namun demikian pemberian preparat statin masih dapat dicoba. Pemberian 20

mg lovastatin atau 10 mg pravastatin atau simvastatin tiap hari mungkin dapat menurunkan

kadar LDL. Peningkatan dosis statin harus dimonitor terutama pada anak untuk mencegah

efek samping terhadap hati dan otot. Pemeriksaan fungsi hati dan enzim otot diperlukan

dalam memantau efek samping dari terapi. Tindakan ekstrakorporeal LDL apheresis

diperlukan jika pengobatan dengan statin dan obat lain tidak berhasil12-15.

Olahraga untuk penderita FH harus dilakukan minimal 5 kali dalam seminggu dengan

waktu latihan kurang lebih 30 menit. Jenis olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang

memungkinkan dilakukan tiap hari seperti jalan kaki atau jalan cepat, bersepeda, aerobik low-

impact, dan berenang. Olah raga ditujukan untuk meningkatkan kadar kolesterol HDL dalam

darah 8,17.

Pemantauan pada penderita anak dengan homozigot FH harus lebih ketat disebabkan

risiko untuk terjadinya infark miokardial sebelum usia 20 tahun sangat mungkin terjadi.

Pemantauan penderita FH dilakukan secara reguler terutama untuk pemeriksaan kardiologi.

Pemeriksaan kardiologi terdiri dari pemeriksaan EKG, thallium scintigraphy, dan coronary

angiography. Pemeriksaan angiografi harus dilakukan sebelum usia 10 tahun pada anak yang

telah menunjukan gejala iskemia miokard dini1.

Tindakan revaskularisasi dapat dilakukan dengan patch angioplasty atau ostial

endarterectomy. Tindakan bypass pada anak tidak direkomendasikan. Tindakan terakhir pada

FH homozygot adalah transplantasi hati yang sudah dilakukan terutama di Eropa.Tindakan

transplantasi hati ini akan efektif menurunkan kadar LDL-C jika ditambah dengan pemberian

HMG-CoA reductase inhibitor1,2,14,15.
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PROGNOSIS

Deteksi dini penderita FH akan sangat menentukan prognosis, semakin dini penemuan FH,

tindakan pencegahan primer maupun sekunder untuk mencegah timbulnya atherosklerosis

dapat segera dilakukan. Penderita FH homozygot mempunyai prognosis buruk. Kematian

pada FH homozigot disebabkan prematur CAD, kematian mendadak terjadi akibat infark

miokard pada usia 1 – 2 tahun. Obesitas, diabetes melitus dan hipertensi akan memperburuk

prognosis dari FH dan harus segera dikoreksi1,2,8,17.

RINGKASAN

Familial hypercholesterolemia adalah kelainan autosomal dominan yang disebabkan mutasi

pada gen ke 19. Kelainan FH timbul akibat tidak terdapatnya reseptor dari LDL, yang

menyebabkan kadar LDL dalam darah meningkat. Kadar LDL yang tinggi akan

menyebabkan risiko terjadinya CAD secara dini. Deteksi dini penderita FH terutama pada

keluarga yang diketahui mempunyai defek genetik harus segera dilakukan, karena

kemungkinan 50 % akan menderita FH. Pengobatan FH dapat dilakukan dengan diet rendah

lemak, pemberian obat penurun lemak, olah raga dan modifikasi gaya hidup. Penderita FH

homozygot mempunyai prognosis buruk sehingga intervensi dengan pemberian nutrisi dan

pengobatan harus segera dilakukan sedini mungkin.
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