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Bakgrunn
ARVC (arytmogen høyre ventrikkelkardiomyo-
pati) er en kardiomyopati som først og fremst 
rammer høyre ventrikkel, og som medfører 
risiko for ventrikkeltakykardi og plutselig 
hjertedød. ARVC er en av de viktigste årsaker 
til plutselig hjertedød hos personer under 
35 år og antas å være årsaken til ca. 20 % 
av dødsfallene hos aktive idrettsutøvere (1). 
Prevalensen for sykdommen er beregnet til 
rundt 1:1000, men dette er antagelig unde-
restimert (1;2). Den patofysiologiske kunn-
skapen om sykdommen har de siste årene 
økt betraktelig. Man antok opprinnelig at 
utviklingsanomalier var årsaken til den typiske 
fibrose- og fettinfiltrasjonen i høyre ventrik-
kel, og det første navnet på sykdommen var 
arytmogen høyre ventrikkeldysplasi, ARVD. 
Kliniske og patologiske studier har senere ført 
til en reklassifisering av sykdommen som en 
kardiomyopati med en genetisk komponent 
(3). Det viktigste fremskrittet det siste tiåret 
har imidlertid vært erkjennelsen av at ARVC 
skyldes mutasjoner i gener som koder for 
desmosomen, den spesialiserte intercellulære 
forbindelse som holder cellene sammen i et 
nettverk. Man har også observert at venstre 
ventrikkel er hyppigere involvert i sykdommen 
enn tidligere antatt. Dette har ført til forslaget 
om ytterligere et nytt navn for sykdommen: 
arytmogen kardiomyopati (2).

Symptomer
Sykdomsstadiene deles opp i fire faser (2):
1. Skjult fase. 

I denne fasen er det ingen symptomer 
på sykdommen og alle bilde-diagnostika 
er normale. Likevel er det økt risiko for 
maligne arytmier.

2. Elektrisk fase. 
Pasienten debuterer med arytmier. Struk-
turelle forandringer er ofte synlige ved 
bildediagnostikk.

3. Høyre ventrikkelsvikt. 
Høyre ventrikkel er dilatert og har nedsatt 
funksjon og kryptedannelse.

4. Biventrikulær svikt. 
Venstre ventrikkelsvikt foreligger i tillegg 
til høyresvikt.

Symptomer på ARVC debuterer hyppigst i 
ungdomsårene og utgjøres først og fremst av 
ventrikulær takykardi (VT). Symptomene er 
derfor palpitasjoner og synkoper som oftest 
er anstrengelsesutløste. Dessverre debuterer 
sykdommen hos så mange som hos 50 % 
med plutselig død (4). VT-en er monomorf 
og kommer typisk fra høyre ventrikkel og 
har derfor venstre grenblokkspreg på EKG. 
Typisk differensialdiagnose er høyre ventrikkel 
utløpstrakts-VT (RVOT-VT) som også kom-
mer fra høyre ventrikkel og kan være vanskelig 
å skille fra ARVC-VT. Familieanamnese og 
strukturell hjertesykdom trekker diagnosen 
mot ARVC. Også supraventrikulære takykar-
dier forekommer ved ARVC, men er sjeldnere. 
I senere stadier utvikler ca. 20 % av ARVC-
pasientene også hjertesvikt. Hjertesvikten 
er oftest høyresidig, men biventrikulær svikt 
forekommer også (5;6).

Genetikk og 
patofysiologi 
Systematiske undersøkelser av familiene til 
ARVC-pasienter har vist at ca. 50 % av tilfel-
lene er familiære. I ca. 40 % av sykdomstilfel-
lene påviser man i dag en genmutasjon, og 
arvegangen er vanligvis autosomal dominant 
(7).

Man kjenner i dag et flertall ulike 
gener der en mutasjon fører til ARVC. Felles 
for disse genene er at de koder for desmoso-
male proteiner (figur 1). Desmosomer er tett 
forekommende i vev som er utsatt for friksjon 
og veggstress slik som hudepitel og myokard. 
Forandrede desmosomer i myokard vil føre 
til at myocyttene ved mekanisk stress mister 
forbindelsen med hverandre, og dette kan 
lede til myocyttnekrose (2). Myocyttnekrosen 
ledsages av en inflammatorisk respons. Myo-
cyttenes evne til å regenerere er begrenset, 
og de vil bli erstattet av fett og bindevev. Man 
tenker seg videre at myocyttnekrosen ikke er 
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en gradvis kontinuerlig prosess, men at den 
foregår intermitterende i så kalte ”hot phases”. 
I disse eksaserbasjonsfasene er arytmiten-
densen øket, hvilket også forklarer hvordan en 
tilsynelatende stabil pasient plutselig kommer 
i en fase med hyppige arytmier.

ARVC har typisk aldersrelatert pene-
trans (8). Symptomer i barneårene er sjeldne, 
og sykdommen debuterer typisk i ungdomså-
rene. Aldersrelatert penetrans innebærer 
videre at ARVC-diagnosen også må vurderes 
hos godt voksne individer med nyoppstått VT 
og strukturelle kardiale forandringer. Pene-
transen er foruten å være aldersrelatert, også 
variabel i seg selv. Dette betyr at man ikke må 
utvikle sykdom selv om man er mutasjons-
bærer. Mutasjonsbærere som aldri utvikler 
symptomer eller tegn på sykdommen, kalles 
for asymptomatiske mutasjonsbærere (silent 
mutation carriers). Asymptomatiske muta-
sjonsbærere er relativt vanlig ved ARVC og 

kan gi det feilaktige inntrykket av sporadisk 
sykdom i mindre familier.

En sjelden tilstand er om man har arvet 
en ARVC-mutasjon fra begge sine foreldre og 
derfor er homozygot eller blandet heterozygot 
(Naxos sykdom og Carvajal sykdom). Disse 
individer får ofte en alvorligere klinisk tilstand 
og har i tillegg til hjertesykdom også hud og 
hårforandringer. Patomekanismen for hud-
forandringene er den samme som for hjertet. 
Hudpartier med stor mekanisk belastning er 
spesielt utsatte, og pasienten utvikler typisk 
palmar og plantar keratose (9)(figur 2).

diagnostikk
Pasienter med mistanke om ARVC bør 
utredes med minimum EKG, arbeids-EKG, 
Holter-monitorering, ekkokardiografi og MR-
undersøkelse av hjertet. Senpotensial-EKG er 
et sensitivt diagnostikum, men utføres ikke 
alle steder. Kriterier for ARVC-diagnosen 
ble publisert i 1994 og er oppdelt i major- og 

minorkriterier basert på strukturelle 
forandringer, histologi, elektrokardiografi, 
arytmi og familiære forhold (10). Nylig 
ble disse kriterier revidert, og det er lagt 
mer vekt på familieanamnese og genetikk 
(tabell 1)(11).

Figur1. Bilde a viser to hjertemuskelceller med de intercellulære forbindelsene i form av desmoso-
mer. Desmosomene holder cellene sammen og er forankret i cellenes cytoskelett. Gap junctions 
er intercellulære strukturer som opprettholder kommunikasjonen mellom cellene og er viktige for 
elektrisk ledning. Bilde b viser de ulike proteiner som er byggesteiner i desmosomene og der defekter 
forårsaker ARVC.
(Bilde fra http://www2.massgeneral.org/cvrc/faculty_ellinor_science.html)

 a  b

Figur 2 viser typisk palmar og plantar keratose som forekommer 
hos homozygote ARVC-mutasjonsbærere (bilde fra N. Proto-
notarios et al., Naxos disease. Indian Pacing Electrophysiol J 
2005;5:76-80).
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Tabell 1. Major- og minor-kriterier for ARVC-diagnosen fra 2010. Diagnosen er oppfylt om det foreligger to major-kriterier, en 
major- og to minor- eller fire minorkriterier (for detaljer, se ref. 11).

I Global og/eller regional dysfunksjon og strukturelle forandringer 
Major
Ekkokardiografi:
Regional HV akinesi, dyskinesi eller aneurysme og  én av følgende:

• PLAX RVOT ≥ 32 mm (korrigert for kroppsoverflate (BSA): ≥19 mm/m²)
• PSAX RVOT ≥ 36 mm (≥21 mm/m² BSA))
• Eller fraksjonell arealforandring ≤33 %

MR-undersøkelse:
Regional HV akinesi eller dyskinesi eller dyssynkron HV-kontraksjon og én av følgende:

• Ratio av HV endediastoliske volum til BSA > 110ml/m2 (menn) eller > 100ml/m2 (kvinner)
• Eller HV EF < 40 %

HV angiografi: 
Regional HV akinesi, dyskinesi eller aneurysme
Minor
Ekkokardiografi:
Regional HV akinesi eller dyskinesi og én av følgende:

• PLAX RVOT ≥ 29 til— <32 mm (≥16 til <19 mm/m² BSA)
• PSAX RVOT ≥ 32 til — <36 mm (≥18 til <21 mm/m² BSA)
• Eller fraksjonell areal-forandring > 33% til ≤ 40%

MR-undersøkelse:
Regional HV akinesi eller dyskinesi eller dyssynkron HV-kontraksjon og én av følgende:

• Ratio av HV endediastolisk volum til BSA ≥100 til 110 ml/m² (menn) eller ≥90 -100 ml/m² (kvinner)
• Eller HV EF > 40 % - ≤ 45

II Vevskarakterisering (for detaljer, se ref. 11)
Major
Gjennværende myocytter < 60 % ved morfometrisk analyse med fibrøs erstatning av HV frie vegg i ≥1 biopsi
Minor
Gjennværende myocytter 60 % til 75 % ved morfometrisk analyse med fibrøs erstatning av HV frie vegg i ≥1 
biopsi 
III Repolarisasjonsforstyrrelser
Major
T-inversjon i høyre prekordiale avledninger (V1-V3) eller flere (hos individer > 14 år og i fravær av HGB)
Minor
T-inversjon i avledninger V1-V2 eller V4-V6 (hos individer > 14 år og i fravær av HGB)
IV Depolariseringsforstyrrelser
Major
Epsilonbølger i V1-V3
Minor
Positive senpotensialer ved senpotensial-EKG
V Arytmier
Major
VT med venstre grenblokkskonfigurasjon (ikke-vedvarende/vedvarende)
Minor
VT med RVOT VT-konfigurasjon (ikke-vedvarende/vedvarende)
Hyppige ventrikulære ekstrasystoler (>500/24 timer)
VI Familiehistorie
Major
Biopsiverifisert eller kriteriebasert ARVC påvist hos førstegradsslektning 
Mutasjon påvist i ARVC-relatert gen
Minor
Plutselig død < 35 års alder suspekt på ARVC hos førstegradsslektning
Andregradsslektning med kriteriebasert ARVC-diagnose

HV: høyre ventrikkel, HGB: høyre grenblokk i EKG



hjerteforum   N° 3 / 2010 / vol 23 18

ekG, senpotensial-ekG, holter-
monitorering og arbeids-ekG
EKG viser i klassiske tilfeller T-inversjon i de 
mediale prekordialavledningene og iblant kan 
epsilonbølger være synlige (figur 3 og 4) (12).

Senpotensial-EKG tydeliggjør epsi-
lonbølgene og viser forlenget QRS-bredde og 
senpotensialer (figur 4). Senpotensial-EKG 
vurderes som positivt når to av følgende ver-
dier er patologiske: total filtrert QRS-varighet 
>114 ms, RMS (root mean square voltage) < 
20μV, lav amplitude < 40μV og senpotensial-
varighet (HFLA) >38 ms.

Ved Holter-monitorering ser man 
fremfor alt etter antall ventrikulære ekstra-

systoler og ikke-vedvarende VT. Over 500 
ventrikulære ekstrasystoler per døgn er et 
av minorkriteriene for diagnosen. Om det 
forekommer vedvarende VT er det indika-
sjon for intensivert behandling og eventuelt 
ICD-implantasjon. Arbeids-EKG kan provosere 
frem anstrengelsesutløste arytmier og hører 
med i vurdering av medikamenteffekt og opp-
følgingen av ARVC-pasienter.

ekkokardiografi
Ekkokardiografi kan være vanskelig å tolke 
grunnet høyre ventrikkels anatomi. Nedsatt 
høyre ventrikkelfunksjon sees tidlig i tillegg til 
dilatasjon. I uttalte tilfeller påvises fortynnet 
høyre ventrikkelvegg og kryptedannelse (figur 

5). Forandringene er oftest lokalisert i 
”dysplasitriangelen” – den basale posteri-
øre og inferiøre vegg av høyre ventrikkels 
innløp, høyre ventrikkels utløp og apex.
Nyere studier har klassifisert tre ulike 
mønster av sykdomsforløpet (7):
1. Den velkjente formen med høyre 

ventrikkel som predileksjonssted 
gjennom hele sykdomsforløpet.

2. Den biventrikulære formen med 
parallell involvering av høyre og 
venstre ventrikkel.

3. Den venstredominante formen.

Diagnosen ARVC må derfor også 
vurderes ved arytmiproblematikk og 
forandringer i venstre ventrikkel. VT fra 
venstre ventrikkel (høyre grenblokkskon-
figurasjon) og laterale EKG-forandringer 

Figur 3. 12-kanals hvile-EKG med typiske T-inversjoner i alle prekordialavledninger. Disse T-inver-
sjoner antas å representere repolarisasjonsforstyrrelser i høyre ventrikkel (bilde fra J. H. Indik og F. I. 
Marcus. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Indian Pacing Electrophysiol J 
2003;3:148-56).

Figur 4. Figur til venstre viser epsilonbølger i de mediale 
prekordialavledningene (piler). Til høyre vises senpotensial-EKG 
som tydeliggjør epsilonbølgene som positive senpotensialer 
(mørkt område markert med pil) (bilde fra G. Thiene, D. Cor-
rado, C. Basso. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyo-
pathy/dysplasia. Orphanet J Rare Dis 2007;2:45).
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er observert i biventrikulære (figur 6) og 
venstredominante former. De siste to formene 
blir ofte feilaktig diagnostisert som dilatert 
kardiomyopati. Hovedforskjellen er at dilatert 
kardiomyopati typisk presenterer seg som 
hjertesvikt til forskjell fra arytmisymptomer 
som er klassiske for ARVC (13). Også i den 
klassiske høyredominante formen er venstre 
ventrikkels funksjon ofte subklinisk redusert. 
Nyere ekkokardiografiske metoder, som strain, 
egner seg for påvisning av dette (14;15).

mr-undersøkelse
MR-undersøkelse av hjertet med protokoll for 
høyre ventrikkel kan påvise dilatasjon, nedsatt 
funksjon og i tillegg fettinfiltrasjon i myokard 
(figur 7) (16). I tillegg kan MR-undersøkelse 
med gadoliniumkontrast påvise myokardfi-
brose (17). I klinisk praksis har MR-undersø-
kelse av hjertet vært sentral for diagnoseset-
tingen av ARVC. Negativ MR-undersøkelse 
betyr imidlertid ikke at sykdommen ikke fore-
ligger. Det er mange eksempler på symptoma-
tiske pasienter med ventrikulære arytmier der 
MR er normal. Dessverre forekommer også en 
viss overdiagnostisering av ARVC ved MR.

endomyokardial biopsi
Fibrosen ved ARVC er hyppigere i epikard 
og ofte ikke til stede i endokard. Dessuten 
er de strukturelle forandringene hyppigere i 
høyre ventrikkels frie vegg enn i septum og 
derfor ofte ikke påvisbare ved histologisk 
undersøkelse av endomyokardial biopsi som 
vanligvis blir tatt fra septum i høyre ventrik-
kel(1). Imidlertid har en ny rapport vist at 
immunhistokjemi av hjertebiopsi kan påvise 
reduserte nivåer av desmosomale proteiner 
hos ARVC-pasienter (18). Dette kan være et 
mulig diagnostisk verktøy hos pasienter med 
mistanke om ARVC der annen diagnostikk og 
genanalyse feiler.

Figur 5. Ekkokardiografisk bilde av høyre ventrikkel hos 
pasient med ARVC. Høyre ventrikkel er dilatert og med 
fortynning av fri vegg lateralt opp mot apex.

Figur 6. Biventrikulær dilatasjon og kryptedannelse hos 
pasient med ARVC og hyppige VT-anfall. ICD-ledning er 
synlig i høyre ventrikkel.

Figur 7. MR-undersøkelse av pasient med ARVC viser 
fettinfiltrasjon i høyre ventrikkels frie vegg. Septum er 
typisk ikke affisert (bilde fra G. Teiene, D. Corrado og C. 
Basso. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopa-
thy/dysplasia. Orphanet J Rare Dis 2007;2:45).
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nyere diagnostisk verktøy
I de siste årene har man erkjent at livstruende 
arytmier kan oppstå hos ARVC-mutasjons-
bærere i tidlig skjult fase uten at patologi kan 
påvises ved noen av dagens diagnostiske 
verktøy. I noen tilfeller med genetisk bekreftet 
ARVC har heller ikke histopatologiske under-
søkelser av hjertet postmorten kunnet påvise 
patologi (19). Imidlertid kunne immunfluores-
cens og elektronmikroskopiske studier i disse 
tilfellene avsløre at ARVC-mutasjoner også 
kan føre til nedsatt ekspresjon av connexin-43 
som medfører nedsatt antall og nedsatt funk-
sjon av gap-junctions (19) (figur 3a). Gap-
junctions er viktige for myocyttenes innbyrdes 
kommunikasjon, og en destabilisering av gap-
junctions fører til heterogen elektrisk ledning 
og gir arytmitendens. Det er per i dag ingen 
etablerte metoder for å vurdere arytmirisiko 
hos ARVC-pasienter i denne tidlige skjulte 
fase, men lovende ekkokardiografiske verktøy 
er under utprøvning (20).

Genetisk testing og 
familiescreening
I ca. 40 % av pasientene med klinisk ARVC 
finner man en genetisk mutasjon som kan 
forklare tilstanden. Autosomal dominant arve-
gang innebærer at barn til en genbærer har 
50 % risiko for å arve mutasjonen. Genetisk 
undersøkelse på ARVC-relaterte mutasjoner 
utføres ved Medisinsk genetisk laboratorium, 
Oslo Universitetssykehus. Følgende gener blir 
per i dag sekvensert i ARVC-diagnostikken: 
plakophilin-2 (PKP2), desmoglein-2 (DSG-2) 
og desmoplakin (DSP) i tillegg til 29 av de 105 
exonene av ryanodine receptor-2 (RYR2)-genet. 
Blodprøve av en pasient med mistanke om 
ARVC kan sendes i posten til ovenstående 
laboratorium. Svartiden er for tiden ca. 4 uker.

Det er enighet om at man ved ARVC 
har dekning for presymptomatisk genetisk tes-
ting og familiescreening. Dette innebærer at 
familiemedlemmer til en pasient med genetisk 
bekreftet ARVC kan testes om de er bærere av 
familiens mutasjon. Fordelen med presympto-
matisk testing er blant andre:

1. Hos ca. 50 % av de testede vil man kunne 
avkrefte at det foreligger mutasjon, og 
disse personer kan da være sikre på å ikke 
ha høyere risiko for å utvikle ARVC enn 
normalbefolkningen.

2. De kliniske resursene vil kunne fokuseres 
til mutasjonsbærerne som har øket risiko 
for sykdomsutvikling og risiko for maligne 
arytmier.

Før presymptomatisk testing utføres må de 
pårørende motta genetisk veiledning for å få 
informasjon om hva en eventuell diagnose vil 
innebære for dem. Genetisk veiledning utføres 
ved de genetiske avdelinger i Norge. Familie-
medlemmer som tester positivt for familiens 
ARVC-mutasjon, må følges opp kardiologisk 
med tanke på om de utvikler sykdommen. 
Dette gjøres per i dag rutinemessig ved Kar-
diologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet.

Behandling
Medikamentell behandling utgjøres av beta-
blokker og amiodaron. Sotalol har ofte vært 
brukt hos pasienter med ARVC med god effekt 
på arytmier. Hvis sotalol alene ikke fører til 
arytmifrihet, er skifte til amiodaron kombinert 
med konvensjonell betablokker neste trinn.

ICD er indisert hos ARVC-pasienter 
med dokumentert VT eller ved uforklarte 
synkoper. Overlevd hjertestans er alltid indika-
sjon for ICD. ICD kan vurderes ved alvorlig 
høyresvikt (RV EF<45%) venstresvikt (LV 
EF<55%). ICD-implantasjon ledsages alltid 

Figur 8. ICD-utskrift viser hyppige VES og monomorft VT-løp hos 
ARVC- pasient. Disse er ofte selvlimiterende som på denne utskrift.
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av optimal medikamentell behandling for å 
minimalisere antall sjokk (figur 8).

Ved residiverende, vanskelig behand-
lingsbar VT kan det være aktuelt med radiofre-
kvensablasjon av et arytmogent fokus. Dette 
kan ha god effekt på arytmier i en periode, 
men dessverre oppstår ofte nye fokus etter 
hvert som trenger behandling.

Ved biventrikulær hjertesvikt eller 
terapiresistent VT er hjertetransplantasjon en 
siste utvei. Det er de siste 5 år transplantert 3 
pasienter i Norge med denne diagnose.

oppfølging, undersøkelser 
og livsstilsråd
Pasienter med klinisk ARVC følges etter klinisk 
indikasjon. Det foreligger per i dag ingen 
internasjonale retningslinjer for oppfølging av 
asymptomatiske genbærere. Ved Kardiologisk 
avdeling, Rikshospitalet, undersøkes asymp-
tomatiske genbærere som er diagnostisert 
gjennom familiescreening, med EKG, senpo-
tensial-EKG, arbeids-EKG, ekkokardiografi 
og MR ved første gangs kontakt. Hvis noen 
av disse undersøkelser viser patologi, startes 
det vanligvis med konvensjonell betablok-
ker. Asymptomatiske mutasjonsbærere uten 
patologiske funn undersøkes ca. hvert 3 år, 
eventuelt hyppigere i ungdomsårene.

konkurransesport
Før den genetiske æra ble ARVC også kalt ball-
spillersyken. Man så en overhyppighet av syk-
dommen hos idrettsaktive individer og spesielt 
hos ballspillere. Genetisk kunnskap har til dels 
forklart dette fenomen i og med at sterk fysisk 
aktivitet innebærer øket mekanisk stress på 
svekkede kardiale desmosomer og formodelig 
trigger nekroseprosessen (21). Kombinert med 
den aldersavhengige penetransen støtter disse 
observasjoner linken mellom sykdomsprogre-
sjon og intensiv kumulativ stress på hjertet. 
Pasienter med påvist ARVC bør ikke fortsette 
konkurranseidrett. Det er diskutert hvorvidt 
idrettsutøvere bør screenes på ARVC. Dette 
gjøres rutinemessig i for eksempel Italia.
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