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GENETISK TESTING VED 
KARDIOMYOPATI: NÅR SKAL MAN 

OG NÅR SKAL MAN IKKE TESTE
Trine Fink Håland, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

De siste 20 årene har gitt oss økt kunnskap 
om det genetiske grunnlaget for kardio-
myopatier som hypertrofisk kardiomyopati 
(HCM), dilatert kardiomyopati (DCM), 
arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati 
(ARVC) og venstre ventrikkel non-compac-
tionkardiomyopati. Dette har gitt oss nye 
muligheter innen diagnostikk og behandling 
av pasienter med kardiomyopati. I tillegg 
har det gitt oss muligheter for kaskade-
screening og en bedre forståelse av den 
naturlige utviklingen av genotype-positive 
familiemedlemmer. På den andre siden har 
økt bruk av genetisk diagnostikk gitt oss en 
del utfordringer, både med tanke på tolkning 
av genetiske varianter med usikker signifi-
kans samt etiske perspektiver. Et hovedprin-
sipp bør være at genetisk utredning har en 
nytteverdi samt at det er etablert et klinisk 
oppfølgingsprogram for genotype-positive 
familiemedlemmer før en igangsetter 
denne utredningen. Kardiologisk genetisk 
utredning er i Norge sentralisert til noen 
få genetiske laboratorier, mens genetisk 
veiledning og kardiologisk oppfølging gjøres 
regionalt. Oslo universitetssykehus, Riks-
hospitalet, har egen poliklinikk for genetiske 
hjertesykdommer.

Denne artikkelen vil en først og 
fremst omhandle generelle prinsipper ved 
genetisk utredning og indikasjon ved de 
vanligste kardiomyopatiene med kliniske 
eksempler for å belyse problemstillinger.

Generelle prinsipper ved 
genetisk utredning av 
kardiomyopatier
Bioteknologiloven
Genetisk utredning og testing er regulert 
av Bioteknologiloven som krever informert 
samtykke. Ved genetisk testing hos pasien-
ter med klinisk fenotype stiller ikke lovverket 

krav til genetisk veiledning. Informasjon om 
påvist genetisk risiko må videreformidles til 
andre familiemedlemmer av pasienten selv. 
Hos familimedlemmer, uten fenotype, kalles 
genetisk testing prediktiv testing. Det vil si 
at personen føler seg frisk og ikke har symp-
tomer, og genetisk utredning er indisert kun 
grunnet muligheten for arv. Ved prediktiv 
testing forutsettes det genetisk veiledning 
der en gjennomgår arvegang, sykdomsbildet 
ved den aktuelle sykdommen samt forde-
ler og ulemper ved genetisk undersøkelse. 
Oppsøkende genetisk virksomhet er ikke til-
latt. Prediktiv testing av barn er ved genetisk 
hjertesykdom i familien ofte aktuelt fra 10 
- 12 års alder da risiko for å utvikle sykdom-
mens fenotype øker ved pubertet. 

Arvegang og penetrans
De fleste kardiomyopatier har en autosomal 
dominant arvegang, noe som innebærer at 
et barn av en mutasjonsbærer vil ha 50 % 
risiko for å arve den aktuelle mutasjonen. 
Ved å sette opp et familietre vil man ved 
autosomal dominant arvegang kunne se 
at det ikke foreligger en kjønnsbundet arv 
i motsetning til X-bundet recessiv sykdom 
der sykdommen kun affiserer menn. Det 
er dog viktig å merke seg at kvinnene ved 
for eksempel Fabrys sykdom (fortykket 
myokard og arytmier) kan få klinisk sykdom 
til tross for at dette er en X-bundet recessiv 
sykdom. Symptomene kommer da ofte på et 
senere tidspunkt. 

Hver familie har ofte en familiespesi-
fikk mutasjon, og mutasjonens karakter vil i 
noen tilfeller kunne si noe om patogenisitet. 
Hvordan man tolker et mutasjonssvar, er 
tidligere omtalt i Hjerteforum tidligere av 
Haugaa og Leren (1). 

Penetrans av en mutasjon er definert 
som sannsynligheten for å utvikle sykdom 
(fenotype) i løpet av livet. Ved kardio-
myopatier som domineres av autosomal 
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dominant arvegang er penetransen ofte 
inkomplett med inter-familiær variabilitet 
illustrert ved kasuistikk 1. 

Kasuistikk 1: Figur 1 viser to brødre 
med samme mutasjon i et HCM-relatert gen 
(MYBPC3) der den eldste broren (A) er voksen 
og frisk mens den yngre broren (B) har en 
uttalt hypertrofi.

Ved de fleste kardiomyopatiene 
anbefales det at man starter genetisk og 
klinisk screening av familiemedlemmer først 
i tidlig ungdomsår. Pubertet ansees som en 
sårbar fase for utvikling av sykdommens 
fenotype (2). Likevel kan kardiomyopatiene 
utvikle seg senere i livet, og det er alltid en 
problemstilling når og om klinisk screening 
skal avsluttes. I enkelte tilfeller er det en klar 
familiær opphopning av sykdom uten at en 
påviser mutasjon. En tommelfingerregel er 
da at pasientene og deres familiemedlem-
mer følges opp i henhold til retningslinjer, 
jamfør hver enkelt kardiomyopati. Man 
mister da muligheten for avklare familie-
medlemmer uten risiko for å utvikle sykdom. 

Genetisk testing ved kardiomyopati: 
når skal man og når skal man ikke 
teste 

Argumenter for å utføre genetisk testing 
er følgende: 

 y Hos pasienter med definitiv diagnose 
er genetisk utredning mest aktuell for å 
muliggjøre prediktiv screening av første-
gradsslektninger. I enkelte tilfeller kan 
genetisk testing være avklarende med 
tanke på diagnose, men genetisk testing 

mutasjon samt DCM-pasienter med 
lamin A/C-mutasjon (3,4) til tross for lite 
fremtredende myokardforandringer. Indi-
kasjon for hjertestarter (ICD) vil dermed 
kunne foreligge tidligere enn i henhold til 
generelle risikovurderinger og retnings-
linjer (kasuistikk 3). 

 y Prediktiv testing av førstegradsslektnin-
ger vil være kostnadseffektivt. Kun fami-
liemedlemmer som er genotype-positive 
har indikasjon for videre klinisk screening 
og oppfølging. Prediktiv testing kan også 
ha en klinisk konsekvens da man generelt 
ikke anbefaler konkurranseidrett hos 
genotype-positive familiemedlemmer, og 
man anbefaler ekstra oppfølging under 
svangerskap. 

Argumenter som taler i mot genetisk 
testing:

 y Genetisk testing er ikke indisert der 
det ikke foreligger en klar fenotype. 
Ved uklar diagnose vil negativ gentest 
likevel ikke utelukke sykdommen, og ved 
påvisning av genetiske varianter med 
usikker signifikans (VUS) gir dette ofte 
mer forvirring enn avklaring (kasuistikk 
2). Sammenhengen mellom VUS og 
fenotype er usikker, og det foreligger i 
tillegg et stort spenn innenfor tolkning av 
VUS som hele tiden er dynamisk grunnet 
tillegg av kunnskap (figur 2). VUS gir ikke 
indikasjon for prediktiv testing av fami-
liemedlemmer. Ved usikre diagnoser kan 
det heller være hensiktsmessig å henvise 
pasienter til sykehus med kompetanse på 

Figur 1. Ekkokardiografisk undersøkelse fra to brødre med samme mutasjon i HCM-
relatert gen (MYBPC3). Den eldste broren (A) er voksen og frisk mens den yngre 
broren (B) har en uttalt hypertrofi. Dette illustrerer variabel penetrans av mutasjoner 
interfamiliært. 

BA

Figur 1

på dette grunn-
lag bør gjøres 
med forsiktighet 
(kasuistikk 2). 

 y Påvisning av 
enkelte geno-
typer vil kunne 
ha en klinisk 
implikasjon. 
Det er høyere 
forekomst av 
maligne aryt-
mier og plut-
selig død hos 
HCM-pasienter 
med TNNT2-
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genetiske hjertesykdommer i stedet for 
genetisk testing. 

 y Da penetrans av sykdom ved mutasjoner 
ikke er komplett, vil det alltid være et 
psykisk aspekt som man må ta hensyn 
til før man tar genetisk test av familie-
medlemmer. I enkelte tilfeller blir den 
psykiske belastningen av å vite bærersta-
tus så stor at genetisk screening ikke bør 
utføres. 

Genetisk utredning ved de 
spesifikke kardiomyopatiene
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
HCM er den hyppigste monogent arvelige 
hjertesykdommen med insidens på 1:500 
i den alminnelige befolkningen og er den 
hyppigste årsaken til plutselig død hos 
unge idrettsutøvere i USA (5). Sykdom-
men karakteriseres ved at deler eller hele 
hjertemuskelen fortykkes uten at man finner 
annen sykdom som kan forklare denne 
fortykkelsen. Pasienter med HCM har økt 
risiko for utvikling av hjertesvikt, maligne 
arytmier og plutselig død (6). Som ved 
andre arvelige kardiomyopatier har HCM 
høy grad av fenotypisk variabilitet, selv 
innad i en familie. I de fleste tilfeller har 
HCM et autosomalt dominant nedarving-
smønster der sekvensering av gener som 
koder for sarkomerproteiner (MYBPC3, 
MYH7, TNNI3, TNNT2, TPM1) identifiserer 
sykdomsrelaterte mutasjoner i opp til 60 
% av tilfellene. Mutasjon i MYBPC3 og 
MYH7 står for 90 % av mutasjonene (7). 
Grunnet relativt hyppig påvist mutasjon ved 
HCM ansees effekten av genetisk testing 
til å være høy, og det er en klar korrelasjon 
mellom genotype og fenotype. Penetrans 

av sykdom er ofte komplett ved 50 - 60 års 
alderen, men sen debut kan forekomme ved 
enkelte mutasjoner (MYBPC3). Vi er i behov 
for mer forskning som ser på den naturlige 
utviklingen av genotype-positive fami-
liemedlemmer, men rent praktisk vil det ikke 
være indikasjon for videre klinisk screening 
av familiemedlemmer ved alder over 60 år. 
HCM følger samme indikasjon for genetisk 
utredning som beskrevet tidligere i artik-
kelen. I henhold til ESC-retningslinjene fra 
2014 for HCM (5) er det anbefalt følgende 
oppfølging av HCM-pasienter og deres 
familiemedlemmer: 

 y HCM-pasienter bør følges med 1 - 2 års 
mellomrom (ekkokardiografi og arbeids-
belastning), men holter-registrering bør 
utføres med 6 - 12 måneders intervaller 
hvis venstre atrium-diameter er ≥ 45 mm 
for og tidlig avdekke atrieflimmer. Det 
anbefales MR av hjertet som utgangs-
punkt for å se etter tegn til fibrose. 

 y Prediktiv testing av barn kan vurde-
res når barnet er rundt 10 - 12 år. Det 
anbefales klinisk screening av geno-
type-positive familiemedlemmer med 
1 - 2 års mellomrom mellom 10 - 20 års 
alder og deretter hvert 2 - 5 år. Hvis det 
ikke foreligger tegn til sykdom, er det 
foreløpig ikke restriksjoner med tanke på 
sportslige aktiviteter, men det anbefales 
ikke konkurransesport. Ved graviditet bør 
genotype-positive familiemedlemmer 
følges opp ekstra da graviditet kan være 
utløsende årsak til utvikling av sykdom. 

5 - 10 % av HCM-pasienter har underlig-
gende arvelige metabolske og nevromusku-
lære sykdommer, kromosomabnormaliteter 
og genetiske syndromer som årsak til 
hypertrofi. Utredning av disse sykdommene 
er som regel multidisiplinær og viktig med 
tanke på videre behandling.

HCM kan ha overlapp til andre 
kardio myopatier som venstre ventrikkel 
non-compactionkardiomyopati (kasuistikk 
5) og atlethjerter som også kan ha hypert-
rofiforandringer. Følgende eksempel (kasu-
istikk 2) illustrerer utfordringer ved å ta en 
gentest for å differensiere mellom HCM og 
atlethjerte: 

Kasuistikk 2: Pasienten er en mann i 
50 årene som er tidligere frisk uten hereditet 
for hjertesykdom i familien. Han innlegges 

Figur 2. Varianter med usikker signifikans omfatter et 
stort spenn av fortolkning som hele tiden er dynamisk 
grunnet tillegg av ny kunnskap. 

Varianter med usikker signifikans (VUS)
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betydning
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patogen

Figur 2
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grunnet hjertebank og brystsmerter med 
troponin T på 15 ng/l og EKG med inkomplett 
høyre grenblokk og vedvarende ST-elevas-
joner antroseptalt (figur 3). Diagnostisk 
koronar angiografi viste normale kransårer, 
men ekkokardiografi avdekket hypertrofi med 
maksimal veggtykkelse på 15 mm i septum og 
endediastolisk diameter på 58 mm. Pasienten 
har hele livet trent utholdenhetsidrett, ca. 3 - 4 
timer i uken. Han ble henvist til poliklinikk for 
genetiske hjertesykdommer med spørsmål 
om atlethjertet eller HCM. Det ble utført en 
genetisk utredning der pasienten er hetero-
zygot bærer av mutasjon K1042N i MYH7. 
Prediksjonsprogrammene PlyPhen2 og SIFT 
predikerer at mutasjonen er sykdomsgivende 
ved henholdsvis å gi den scorene «possibly 
damaging» og «not tolerated». Mutasjonen er 
ikke tidligere beskrevet i litteraturen, og det er 
derfor en usikkerhet rund betydningen av om 
mutasjonen er årsak til pasientens fenotype. 
Ved atletforandringer er veggtykkelse sjeldent 
> 11 mm hos kvinner og >13 - 15 mm hos menn. 
Dimensjon av venstre ventrikkel er ofte > 55 

mm i endediastole hos atleter mens HCM-pa-
sientene ofte har en kavitetsstørrelse < 45 
mm. I tillegg forekommer det ofte diastolisk 
dysfunksjon hos HCM-pasienter, noe denne 
pasienten ikke har påvist (8). Vi har i dette 
tilfellet anbefalt dekondisjonering med ny 
ekkokontroll etter ca. 3 måneder. Hypertrofi-
forandringer relatert til atleter reduseres med 
2 - 5 mm i løpet av et slikt tidsintervall. Det 
er foreløpig ikke anbefalt prediktiv testing av 
førstegradsslektninger. Det vil alltid være et 
spørsmål om det forelå indikasjon for genetisk 
testing hos denne pasienten ut ifra familie-
historie og fenotype. I utgangspunktet er det 
ingen klar indikasjon, og videre oppfølging for 
denne pasienten hadde blitt den samme hvis 
genetisk utredning ikke ble utført. Det er mulig 
at genetisk testing ble tatt litt prematurt og 
kunne vært avventet til man så effekten av 
dekondisjonering. 

Det er anbefalt i ESCs konsensus-
dokumentet for genetisk testing at testing 
på differensialdiagnostisk grunnlag kun bør 
utføres hos team med spesiell kompetanse 

Figur 3. Pasienten ble henvist til enhet for for genetiske hjertesykdommer ved Rikshospitalet med spørs-
mål om HCM eller treningsutløste myokardforandringer. EKG viste sinusbradykardi med frekvens 45/
minutt og repolariseringsforstyrrelser med vedvarende ST-elevasjoner og T-invertering anteroseptalt 
og lette ST-depresjoner i nedre vegg. Ekkokardiografisk undersøkelser (2 –kammer- og 4-kmmerbilder) 
viser en grensedilatert venstre ventrikkel med eksentrisk hypertrofi. Maksimal veggtykkelse er 15 mm i 
septum. Det er lett markert trabekulering i apex og papillemuskulatur. 

Figur 3
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innen genetisk kardiologi og som har etablert 
et tett samarbeid med genetikere (2).Ved OUS, 
Rikshospitalet, er det etablert egen poliklinikk 
for genetiske hjertesykdommer der man har 
jevnlige møter og standardisert opplegg for 
oppfølging og avklaring av pasienter med 
negativ og usikker genetisk test.

Dilatert kardiomyopati (DCM)
DCM er karakterisert av utvidet og svekket 
hjertemuskulatur med høy heterogenitet. 
Det finnes flere årsaker som kan gi fenoty-
pen som blant annet kransåresykdom, klaf-
fesykdom, hypertensjon, myokarditt samt 
takyarytmier. Dette avsnittet vil omhandle 
idiopatisk dilatert kardiomyopati der en ikke 
finner bakenforliggende årsak til DCM.

Studier viser at ca. 20 - 35 % av 
DCM-tilfellene har en arvelighet (7,9) der 
autosomal dominant arvegang er hyppigst. 
Enkelte tilfeller har X-bundet (Duchen-
nes og Beckers muskeldystrofi), recessiv 
og mitokondriell årsak til DCM, men disse 
nevnes ikke videre. Ved genetisk testing 
screener man for mutasjoner i sarkomer-
proteiner som ved HCM i tillegg til LMNA 
og ACTC (10). Indikasjon for genetisk 
testing ved DCM følger samme indikas-
jon for genetisk utredning som tidligere 
omtalt. Selv om sensitiviteten for genetisk 
screening av DCM-pasienter er lavere enn 
for HCM (lav forekomst av positive tester), 
har DCM-pasienter med en klar familiehis-
torie og ledningsforstyrrelse størst utbytte 
av genetisk testing. Påvisning av enkelte 
mutasjoner som Lamin A/C (LMNA) vil 
ha behandlingsmessige konsekvenser. 
LMNA-mutasjon er den hyppigste årsaken 
til DCM i Norge. Lamin er et protein i 
cellekjernenes membran og er en del av 
cellenes skjelett som bidrar til at cellen 
holder normal størrelse. I tillegg er proteinet 
med på å bestemme hva som produseres 
i cellen. LMNA-mutasjon kan vise seg på 
flere måter som høygradig AV-blokk og 
atrieflimmer i tidlig alder, hjertesvikt og 
maligne ventrikulære arytmier. Det er ingen 
regel for hvilke av symptomene som opptrer 
først. LMNA mutasjoner har høy penetrans, 
og alder for debut av sykdom er forskjellig, 
men sykdommen oppstår ofte i 30-års alder 
(som regel komplett ved 60-års alder). 
Påvisning av LMNA-mutasjon og høygradig 
AV-blokk med relativt vel bevart ventrik-

kelfunksjon vil ofte føre til spørsmålet om 
pasienten i første omgang skal ha en pace-
maker eller ICD. Studier har vist at det er en 
sammenheng mellom grad av AV-blokk og 
ventrikulære arytmier hos LMNA-pasienter 
(11), og det er også vist at det er høy risiko 
for maligne arytmier og plutselig død til 
tross for at ejeksjonsfraksjonen er normal 
(4). Problemstillingen er illustrert med en 
pasientkasuistikk. 

Kasuistikk 3: Pasienten er en kvinne 
i 40-årene som henvises grunnet >10.000 
ventrikulære ekstraslag i døgnet. Av hereditet 
er det tilfeller av plutselig død i tidlig alder, 
og flere familiemedlemmer har pacemaker, 
atrieflimmer og hjertesvikt. EKG ved innkomst 
viste uttalt AV-blokk grad 1 (figur 4) og patol-
ogisk ledningssystem uten utløsbar arytmi ved 
elektrofysiologisk utredning. Ekkokardiografi 
viser normal venstre ventrikkel. Pasienten fikk 
implantert tokammer-pacemaker, og genetisk 
utredning ett år senere påviste mutasjon 
R321X i LMNA. Pasienten fikk året etter påvist 
atrieflimmer, men også ikke-vedvarende 
ventrikkeltakykardi ved holter-undersøkelse 
med fortsatt god EF. Pasienten fikk deretter 
ICD. Hos denne pasienten har svar på gentest 
en klinisk betydning, og indikasjon for genetisk 
testing var til stedet allerede da vi så pasienten 
første gang. Spørsmålet er om svar på gentest 
ville ha ført til ICD som første trinn i stedet for 
implantasjon av pacemaker til tross for god 
venstre ventrikkelfunksjon. I utgangspunktet 
synes det riktig å vurdere ICD på et tidligere 
tidspunkt hos LMNA-pasienter da de ofte har 
ventrikulære arytmier når AV-blokk foreligger. 

Oppfølging av DCM-pasienter og 
screening av familiemedlemmer følger 
samme opplegg som ved HCM-pasienter 
som skissert over. 

Arytmogen høyre ventrikkel 
kardiomyopati
ARVC er en arvelig og progressiv kardio-
myopati med prevalens på 1:1000-3000 
som karakteriseres ved cellenekrose først og 
fremst i høyre hjertehalvdel som erstattes 
med bindevev og fett. Ventrikkelen dilate-
res og svekkes, og pasientene er disponert 
for alvorlige arytmier. 30 % av pasientene 
har også affeksjon av venstre ventrikkel. 
ARVC er en av de hyppigste årsakene til 
plutselig død hos yngre < 35 år. Genetisk 
testing spiller en viktig rolle i diagnostikk av 
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ARVC-pasientene. Hos ca. 50 % av pasi-
entene finner man en genfeil som koder for 
desmosomene som binder hjertemuskelcel-
len sammen (DSC2, DSG2, DSP og PKP2). 
Som ved HCM og DCM nedarves ARVC 
oftest autosomal dominant med variabel 
penetrans. 

Fenotypisk uttrykkes sykdommen 
seg på forskjellige måter, og symptomene 
går ofte i faser («kalde og varme faser»). 
Sykdommen er ofte asymptomatisk en len-
gre periode, og symptomene kan deretter 
domineres av elektrisk fase med arytmier 
(kasuistikk 4), høyre ventrikkelsvikt og 
biventrikulær svikt. Som ved LMNA kan 
arytmiene oppstå før man ser strukturelle 
forandringer. Diagnosen ARVC baserer seg 
på major- og minorkriterier fra de anbefalte 

modifiserte diagnostiske kriteriene fra en 
internasjonal arbeidsgruppe (Task force) 
fra 2010 (12). Det henvises til artikkel om 
ARVC av Saberniak i det forrige num-
meret av Hjerteforum (nr. 1, 2016) for mer 
inngående informasjon om disse kriteri-
ene. ARVC-diagnosen kan være vanskelig 
å stille når pasienter er genotype-negative 
og venstre ventrikkelaffeksjon domineres 
ved diagnosetidspunktet (kasuistikk 4). I 
følge HRS/EHRA-retningslinjer for ARVC 
anbefales genetisk testing ut i fra følgende 
kriterier: 

 y Det foreligger indikasjon for genetisk tes-
ting hvis pasienten oppfyller «2010 Task 
force»-kriterier for ARVC-diagnose.

Figur 4. Pasienten ble henvist til Rikshospitalet grunnet > 10000 ventrikulære ekstraslag i døgnet. 
EKG viste uttalt AV-blokk grad I med PQ tid på 344 ms. 

Figur 4
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 y Genetisk testing kan være aktuelt ved 
mulig ARVC-diagnose (1 major- og 2 
minor-kriterier).

 y Genetisk testing er ikke anbefalt hvis 
pasienten kun oppfyller 1 minor-krite-
rium for diagnosen ut i fra «2010 Task 
force»-kriterier.

 y Mutasjonsspesifikk testing anbefales 
nære slektninger hvis familiens indeks-
pasient har fått påvist sykdomsgivende 
mutasjon (barn fra 12 års alder).

Pasienter med ARVC og deres genotype-
positive familiemedlemmer følges opp 
svarende til HCM der MR-undersøkelse av 
hjertet brukes noe mer som et diagnostisk 
verktøy. Som ved HCM anbefales det ikke 
konkurranseidrett, men ved ARVC har 
Saberniak og medarbeidere sett en klar 
sammenheng mellom mengde trening og 
alvorlig klinisk utvikling av ARVC-sykdom 
(13). ARVC-pasienter og genotype-positive 
familiemedlemmer anbefales ikke høyinten-
sitetstrening, og treningsmengden bør ikke 
overstige rundt 3 timer per uke. I «varme 
faser» av sykdommen bør trening totalt 
frarådes hos ARVC-pasienter. 

Kasuistikk 4: En mann i starten av 
20-årene uten hereditet for hjertesykdom i 
familien ble utredet grunnet synkope, med 
normalfunn ved utredning inkludert ekkokar-
diografisk undersøkelse. Pasienten fikk noen 
år senere hjertestans på idrettsbanen. Det var 
normale kransårer, og ekkokardiografi viste 
en svekket venstre ventrikkel med EF 25 % og 
apikal trombe (figur 5). Høyre ventrikkel hadde 

grensemål og moderat nedsatte kontraks-
joner. Det var ingen sikre funn ved biopsi, og 
genetisk testing av de vanligste ARVC-genene 
var negativ. ICD ble implantert med hyppige 
innslag av ventrikulære arytmier (figur 5). 
Under hjertesviktmedisinering ble det bedring 
av venstre ventrikkelfunksjon med EF 40 % og 
normalisering av høyre ventrikkelfunksjonen. 
Pasienten gikk under diagnosen uspesifisert 
kardiomyopati i flere år. Etter arytmistorm ble 
det utført elektrofysiologisk utredning som 
påviste to apikale epikardielle utgangspunkt 
for ventrikulær takykardi med tegn til fibrose. 
Pasienten har sannsynligvis en genotype-nega-
tiv ARVC med overvekt av venstre ventrikkelaf-
feksjon som gjør diagnosen vanskelig å fastslå. 

Venstre ventrikkel non-compaction 
(LVNC)
LVNC er en relativt ny diagnose som har fått 
økende oppmerksomhet de siste 25 årene. 
Det foreligger flere teorier for det patogene-
tiske grunnlaget for LVNC der den embryo-
logiske teorien er dominerende. I fosterlivet 
er myokard ikke-kompakt slik at næringen 
til myokard skjer via diffusjon i tidlig fase. 
Etter hvert får man en «sammenpakking» 
av myokard som starter i basis og brer seg 
til apex og fra septum til lateralveggen i 
forbindelse med dannelse av kransårene. 
Diagnosen baserer seg på bildediagnostikk 
som ekkokardiografi og MR av hjertet der 
man finner områder med ikke-kompakt 
myokard, spesielt i nedrevegg, lateralt og 
apikalt (områder der myokard sist blir kom-
pakt i fosterlivet) der forholdet til kompakt 

Figur 5. Pasienten innlegges med hjertesvikt der ekkokardiografisk undersøkelse viser uttalt venstre ven-
trikkelsvikt med EF 25 % og apikal trombe (A, hvit pil). Man implantert ICD. Pasienten har i perioder hatt 
ventrikulære takykardier illustrert ved utskrift fra ICD-kontroll (B)

Figur 5
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myokard er > 2 målt i ende-systole. I det 
ikke-kompakte myokard foreligger det ofte 
dype intratrabekulære recesser som en får 
frem ved fargedoppler. Den klassiske triaden 
ved LVNC er hjertesvikt, arytmier og syste-
miske embolier. 

LVNC er en genetisk heterogen syk-
dom og har blitt satt i relasjon til mutasjo-
ner i mitokondrie-, cytoskjelett-, Z-linje- og 
sarkomer-proteiner (14). Indikasjon for 
genetisk testing ved LVNC følger generelle 
argumenter, jamfør tidligere. Genetisk 
utredning avdekker mutasjon i 15 - 25 % 
av LVNC-pasientene, og sykdommen har 
hyppigst en autosomal dominant arvegang 
(7) der man vanligvis tester for mutasjoner 
i samme sarkomergener som ved HCM 
og DCM. Det er en usikker penetrans av 
sykdom, og det er ingen klar genotype-feno-
type-korrelasjon. Det synes i tillegg å være 
en fenotypisk overlapp mot andre kardio-
myopatier som HCM, og begge fenotyper 
kan opptre samtidig (15) (kasuistikk 5). 
Erfaringsmessig kan det virke som LVNC har 
hyppigere ventrikulære arytmier enn HCM, 
og differensiering av de to fenotypene er 
viktig. I tillegg foreligger det indikasjon for 
antikoagulasjon hos LVNC ved EF < 40 % 
grunnet økt fare for kardiale embolier (14). 
Oppfølging av LVNC-pasienter og deres 
genotype-positive familiemedlemmer følger 
samme mal som ved HCM. 

Kasuistikk 5: Kvinne i 40 årene med 
mutasjon i MYBPC3 og HCM i familien. 
Ekkokardiografisk undersøkelse (figur 6) viste 
maksimal veggtykkelse i septum på 18 mm. Det 
var tegn til ikke-kompakt myokard i nedrevegg 

(hvit pil) både ved ekkokardiografi og MR av 
hjertet. Pasienten har fått diagnosen HCM, 
men det foreligger mulig en overlapp til LVNC 
hos denne pasienten. 

Konklusjon
Bruken og tilgjengeligheten av genetisk 
testing ved hjertesykdom har økt betrakte-
lig de siste årene, og de fleste kardiologer 
blir involvert i pasienter med spørsmål om 
genetisk hjertesykdom. Det foreligger som 
regel indikasjon for genetisk testing hos 
pasienter med klar fenotype med tanke 
på prediktiv testing av familiemedlemmer. 
Genetisk testing som differensialdiagnostisk 
verktøy bør gjøres med varsomhet, og det 
vil ofte være mer hensiktsmessig å henvise 
pasienter til sykehus med kompetanse på 
genetiske hjertesykdommer. Familiemed-
lemmer skal henvises til genetisk veiledning 
før det utføres prediktiv genetisk testing. 

Takk til 1. amanuensis, overlege og medisinsk 
ansvarlig for Kardiologisk poliklinikk, Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet, Kristina 
Hermann Haugaa for gjennomlesning og gode 
innspill til denne artikkelen. 
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