
 

 

FAMILIA-AZTERKETEI BURUZKO INFORMAZIOA 

 

Familiako kide bati kardiopatia familiarra diagnostikatu diote. Familiako kardiopatiak bihotzeko 

gaixotasunen multzo bat dira, eta barne hartzen ditu miokardiopatiak (bihotzaren muskuluko edo 

miokardioko gaixotasunak) eta kanalopatiak (bihotzeko kanaletako gaixotasunak, bihotzeko bulkada 

elektrikoen transmisioaren arduradunak)  

Kasu gehienetan, gaixotasun horiek ez diete nahasmendu handirik eragiten gaixotasun horiek dituzten 

pertsonei; hala ere, batzuetan, konplikazioak izaten dira, gaixotasunaren lehen agerpena izan 

daitezkeenak. Gaur egun, konplikazio horiek saihets ditzaketen tratamenduak ditugu, eta, horregatik, 

garrantzitsua da gaixotasunaren diagnostiko goiztiarra egitea. 

Gaixotasun horien ezaugarri nagusia herentziazkoa izatea da. Hau da, familiako kide batek gaixotasun 

horietakoren bat badu, aukera handia dago (askotan % 50era artekoa) gainerako senideak ere 

gaixotasun hori izateko. Gaixotasunaren adierazpenak oso desberdinak izan daitezke familia bereko 

kideen artean. Horregatik da hain garrantzitsua familia ikastea. 

Azterketa bat egiteko aukera eskaintzen dizugu, zuretzat ez ezik, zure familiarentzat ere garrantzitsua 

iruditzen zaiguna; izan ere, gaixotasunen bat duen senideren bat aurkituz gero, gomendagarria da 

zure ondorengoen eta gainerako senideen jarraipena egitea. 

Senideei egin beharreko ebaluazio-kontsultan, honako hauek egingo dira: 

- Historia kliniko bat, aurrekari pertsonalak eta sintomak jasoko dituena. Komeni da aurretiko 

gaixotasunei buruz eskuragarri dauden txostenen kopia ekartzea, baita hartzen ari zaren 

medikazioen zerrenda ere.  

- Miaketa fisikoa.  

- Elektrokardiograma bat. 

- Baliteke ekokardiograma bat une berean egitea.  

- Beste proba osagarri batzuen beharrari buruzko balorazioa (beste une batean egingo lirateke). 

- Familiako kardiopatiek kausa genetiko bat dute, hau da, eragiten dituen kausa gure geneetan 

dago. Kasu batzuetan posible da azterketa genetiko baten bidez gaixotasunaren kausa zehatza 

identifikatzea. Horretarako, eta kasu partikularraren arabera, beharrezkoa bada eta baimen 

espezifikoa ematen baduzu, odol-lagin bat jasoko dugu (ez da beharrezkoa baraurik egotea) 

gaixotasun horri buruzko azterketa genetikoa egiteko. Bildutako datuak euskarri informatikoan 

gordeko dira, eta odol-lagin izoztu bat gordeko da, ondoren analisia egiteko. 

 

  



 

 

 

Azaldutako arrazoi guztiengatik, eta gai honi buruzko nazioarteko adostasunek eta gidek adierazten 

duten bezala, komenigarria da azterketa kardiologikoa egitea, zure familian dagoen kardiopatia izan 

dezakezula baztertzeko. Nahi baduzu, familiako kardiopatien screening-kontsulta espezifikoan arreta 

eman diezazukegu. 

945007304 telefonora deituta (AUO KKK kardiologiako idazkaritza), goizeko ordutegian, 

lanegunetan, gure kontsultarako hitzordua emango dizugu (guk ebaluatutako senidearen izena 

eskatuko dizugu). Azterketa horiei buruzko zalantzarik baduzu, deitu telefono honetara, eta izan 

dezakezun edozein arazo konpontzen saiatuko gara. 
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Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu arreta ematen dizuten profesionalei. 


