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Kardiomyopatier er primære hjertemuskel-
sykdommer som gir strukturelle og funksjo-
nelle forstyrrelser i hjertet (1). Diagnosen 
stilles etter eksklusjon av andre bakenforlig-
gende årsaker som iskemisk hjertesykdom, 
hjerteklaff-sykdom, hypertensjon og med-
fødte hjertemisdannelser. Kardiomyopatier 
er en relativt heterogen sykdomsgruppe, 
og den kliniske presentasjonsformen kan 
variere betydelig hos pasienter med samme 
diagnose. I en del tilfeller vil pasienten 
presentere seg med klassiske strukturelle 
forandringer i hjertet, mens i andre tilfel-
ler vil pasienten få symptomer før tydelige 
strukturelle forandringer er synlige. Det er 
i sistnevnte tilfelle at den diagnostiske vur-
deringen kan være særlig utfordrende. Det 
samme gjelder risikostratifisering, ettersom 
fravær av tydelig strukturell patologi ikke 
behøver å bety lav risiko for livstruende 
arytmier. 

I litteraturen oppgis typisk at man 
påviser en mutasjon som årsak til sykdom i 
over halvparten av kardiomyopati-tilfellene, 
men så høy treffprosent får man bare ved 
sterk seleksjon av pasienter med klassisk 
sykdom og betydelig familiehistorie. Med 
rimeligere genetisk utredning og således 
lavere terskel for testing er treffprosenten i 
Norge 10-20%. Ofte rekvireres nok genetisk 
utredning litt for «å utelukke» en genetisk 
årsak, selv om flere andre ikke-genetiske 
faktorer kan være til stede. For pasienter 
med negativ genetisk utredning er det en 
klinisk utfordring å avgjøre om disse skal 
følges som familiære kardiomyopatier uten 
påvist genetisk årsak (og hvor friske slekt-
ninger da følges klinisk), eller som idiopa-
tiske enkeltstående tilfeller der man videre 
kun følger opp pasienten selv. 

Hypertrofisk kardiomyopati

Definisjon
Ved hypertrofisk kardiomyopati (HCM) 
ses økt veggtykkelse av hjertemuskelen 
(venstre ventrikkelhypertrofi) uten at det 
kan forklares av vanligere tilstander som 
høyt blodtrykk eller klaffefeil (2). Veggtyk-
kelsen er ofte asymmetrisk, og gjerne mest 
uttalt i det interventrikulære septum. Det 

kan føre til obstruksjon av venstre ventrik-
kels utløpstrakt (LVOT), såkalt hypertrofisk 
obstruktiv kardiomyopati (HOCM) med 
varierende grad av systolisk fremoverrettet 
bevegelse av mitralklaffen (systolic anterior 
motion; SAM). 

Prevalens
Prevalensen av HCM er ca 1:500. 

Etiologi
HCM skyldes hovedsakelig mutasjoner i 
gener som koder for ulike proteiner i sar-
komerene, som er en del av det kontraktile 
apparatet i hjertemuskelcellen (3). Resulta-
tet er hypertrofi av hjertemuskelcellene, og 
økt mengde myokardfibrose og «disarray» 
(«disarray»; begrenset område med hjerte-
muskelceller i et kaotisk/uordnet mønster). 
Hos litt over halvparten av pasientene påvi-
ses en HCM-relatert mutasjon. Arvegangen 
er hovedsakelig autosomal dominant. En 
rekke systemsykdommer og andre arvelige 
og ikke-arvelige tilstander kan imidlertid 
også gi hypertrofi, som f.eks. avleiringssyk-
dommer (amyloidose; AL-amyloidose, senil 
TTR amyloidose, familiær TTR-amyloidose. 
Anderson-Fabry. Glykogenavleiringssykdom-
mer; Pompes sykdom, Danons sykdom), 
utviklingssyndromer (Noonan syndrom, 
LEOPARD syndrom), nevromuskulære syk-
dommer (Friedreich’s ataksi), mitokondrie-
sykdommer (MELAS, MERFF) m.fl. HCM kan 
også være medikamentindusert (anabole 
androgene steroider, Takrolimus). Diagnos-
tiske utfordringer oppstår ved HCM med 
samtidig hypertensjon og/eller hjerteklaffe-
feil, isolert basal septal hypertrofi hos eldre 
og fysiologisk hypertrofi hos idrettsutøvere. 
Det kan også være vanskelig å skille mellom 
langtkommet HCM med begynnende hjer-
tesviktutvikling og dilatert kardiomyopati 
(DCM).

Symptomer
En stor andel av pasientene med HCM er 
asymptomatiske, mens andre kan ha uttalte 
symptomer og utvikle livstruende arytmier 
og hjertesvikt (2). De vanligste sympto-
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mene er dyspne, brystsmerter, palpitasjo-
ner, svimmelhet, samt synkope/nærsynkope 
og hjertestans. HCM er den vanligste 
årsaken til plutselig død blant unge idretts-
utøvere i USA (4).  Ved utløpsobstruksjon er 
symptomene ofte anstrengelsesrelaterte. 

Utredning
Ekkokardiografi 
Diagnosen HCM stilles ved påvisning av 
veggtykkelse på ≥ 15 mm (z-score >2 hos 
barn) i ett eller flere segmenter av ven-
stre ventrikkel, uten annen forklarende 
årsak som for eksempel hypertensjon eller 
hjerteklaffefeil (2). Genbærere får HCM-
diagnosen ved påvisning av veggtykkelse ≥ 
13 mm. 

Pasienter med LVOT-obstruksjon 
(LVOTO) klassifiseres som basalt obstruk-
tive (hvilegradient ≥ 30 mmHg), latent 
obstruktive (hvilegradient < 30 mmHg men 
provosert gradient ≥ 30 mmHg) eller non-
obstruktive (hvile- og provosert gradient < 
30 mmHg). Provosert gradient måles enten 
«bed-side» med Valsalva manøver, rett etter 
knebøy, i stående stilling, eller med «ligge-
sykkel» (ergometrisk stress-ekkokardiografi; 
ergo-ekko). Klassifiseringen i non-, latent 
og basal obstruktiv HCM har betydning for 
valg av medikamentell behandling. Perifert 
dilaterende medikamenter skal ikke gis til 
pasienter med signifikant LVOTO.

HOCM-pasienter med enten hvile- 
eller provosert LVOTO ≥ 50mmHg, vurderes 
for septum-reduserende behandling dersom 
de er symptomatiske til tross for maksimal 
medikamentell behandling. 

HCM-pasienter har ofte hjertesvikt-
symptomer, men tilsynelatende bevart 
systolisk funksjon når man måler med 
ejeksjons fraksjon (EF); heart failure with 
preserved ejection fraction (HFpEF). Ekkokar-
diografisk ses nokså karakteristisk redusert 
longitudinell funksjon (redusert global 
longitudinell strain) med bevart/øket radiell 
funksjon og dermed bevart eller supernor-
mal EF. Nær sagt alle HCM-pasienter har 
noen grad av diastolisk dysfunksjon.

Venstre ventrikkels maksimale 
veggtykkelse, peak gradient i LVOT og 
venstre atriums diameter målt i parasternal 
langakse, inngår i risikostratifiseringen i for-
hold til risiko for plutselig hjertedød (SCD).

Barn
Score må brukes med forsiktighet hos små 
barn hvor feilmargin kan gi større endringer 
i z-score og hos barn hvor kroppsoverflaten 
er utenfor 2 SD for alder.
Magnet-resonans (MR)
MR er bedre enn ekko når det gjelder å 
diagnostisere apikal hypertrofi, aneurismer 
(opptil 40% oversees ved ekko) og tromber. 
MR med kontrast gir også informasjon om 
sen kontrastoppladning (late gadolineum 
enhancement, LGE) som uttrykk for fibrose. 
LGE er en prognostisk markør for dårligere 
prognose og bl.a. for økt arytmitendens, 
men det foreligger ingen eksakt terskel-
verdi. Vi anbefaler at MR utføres som ledd i 
utredningen når pasienten har hypertrofi. Vi 
har ikke holdepunkter for å anbefale MR hos 
pasienter med påvist mutasjon uten påvist 
hypertrofi.
Ergo-ekko (ergometrisk stress-
ekkokardiografi)
Dersom pasientene har anstrengelsesre-
laterte symptomer uten signifikant utløps-
obstruksjon i hvile, er det indikasjon for 
ergo-ekko med tanke på eventuell signifi-
kant provosert LVOTO. 
Transøsofagusekkokardiografi (TEE)
Ved utløpsobstruksjon og samtidig mitralin-
suffisiens eller annen mitralklaffepatologi, 
bør man gjøre TEE for nærmere kartlegging 
av mitralapparatet. TEE er også ofte aktuelt i 
forkant av septum-reduserende behandling.
EKG 
EKG er patologisk hos > 90% av HCM-
pasientene; hypertrofi-tegn, ST-T-forand-
ringer og/eller patologiske Q-takker. Det er 
imidlertid ofte manglende samsvar mel-
lom ekko- og EKG-funn, med f.eks. tydelig 
hypertrofi-tegn på ekko uten hypertrofi-
forandringer på EKG, og vice versa. 
Gentest 
Vi bekrefter diagnosen hos 50-60% av 
pasientene med HCM avhenging av pretest 
sannsynlighet. Den genetiske analysen som 
utføres av Enhet for hjertegenetikk, Avdeling 
for medisinsk genetikk, OUS, er nå primært 
en bred genetisk utredning («bredt genpa-
nel») der også amyloidose- og Anderson-
Fabry-relaterte mutasjoner inngår. Ved 
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klassisk HCM er det oftest mutasjonsfunn 
i sarkomerrelaterte gener (for eksempel 
MYBPC3 eller MYH7), og sykdommen 
arves autosomal dominant. 

Dersom den genetiske utredningen 
med «bredt genpanel» er negativ, betyr det 
at både Fabry og arvelig TTR-amyloidose i 
praksis nærmest er utelukket.
Arbeids-EKG (sykkel eller tredemølle)
Viktigst ved denne undersøkelsen er å få 
inntrykk av arbeidskapasiteten til pasienten. 
Ved utløpsobstruksjon kan man observere 
at blodtrykket ikke stiger som normalt med 
økende belastning, men flater ut, samtidig 
som pasienten kan rapportere om svimmel-
het. Dette er et tegn på klinisk signifikant 
obstruksjon og reiser spørsmål om indika-
sjon for videre undersøkelser med tanke på 
septum-reduserende behandling. Hjerte-
auskultasjon under belastning kan også 
påvise dynamikk i bilyd ved subvalvulær 
gradient hos HOCM pasienter.

A-EKG kan også avdekke signifikant 
arytmi; enten anstrengelsesutløst atrieflim-
mer og/eller ventrikulær arytmi.
Koronar angiografi
Ved aktivitetssymptomer og redusert 
arbeidskapasitet kan det være riktig å 
utføre koronar angiografi for å utelukke 
sameksisterende koronarsykdom, som kan 
være behandlingstrengende i seg selv. Ved 
utredning for septum-reduserende behand-
ling ser man etter septalgrener egnet for 
septum-ablasjon med alkohol («alcohol 
septal ablation»; ASA).
Tverrfaglig hjertemøte
Dersom det er gradientrelaterte sympto-
mer til tross for maksimal medikamentell 
behandling, hvile- og/eller provosert 
LVOTO ≥ 50 mmHg og basal septumtyk-
kelse ≥ 16 mm, kan det være indikasjon 
for septum-reduserende behandling. Det 
diskuteres med intervensjonskardiolog og 
hjertekirurg om pasienten er best egnet 
for septum-ablasjon med alkohol (ASA) 
eller kirurgisk myektomi. Pasientens alder, 
anatomi av septal-grener, hypertrofiutbre-
delse, mitralklaffefunksjon og komorbiditet 
tas i betraktning. Videre vurderes eventuell 
tilleggsindikasjon for behandling av koronar-
kar, atrieflimmer eller annen hjerteklaffefeil.

Apikal hypertrofisk 
kardiomyopati 
Apikal HCM er karakterisert av dype 
T-inversjoner i prekordialavledningene på 
EKG (se Figur 2), og hypertrofi av apex i 
venstre ventrikkel. Hypertrofien kan være 
selektiv apikal med normal veggtykkelse i 
basale deler av ventrikkelen, og kan være 
vanskelig å se med ekko.

Familiehistorien kan være mindre 
alvorlig med mindre forekomst av diagnosti-
sert HCM og plutselig død enn ved «vanlig» 
HCM, og dette kan nok i noen grad forklares 
av mindre forekomst av utløpsobstruksjon. 
Ved MR påvises det også mindre LGE («late 
gadolinium enhancement») som uttrykk for 
mindre fibrose enn ved HCM ellers (5).
Forekomst og diagnose
Apikal HCM ble først beskrevet i Japan i 
1976 (6) og synes å være hyppigere blant 
asiater. Andelen apikal HCM er angitt som 
25% av HCM hos asiater og 1-10% hos ikke-
asiater (5, 7).

Med økende bruk av MR påvises 
apikal HCM oftere, og det anbefales at en 
gjør MR av pasienter med dype T-inver-
sjoner prekordialt dersom ikke ekko gir en 
forklaring.

Figur 2: Eksempler på EKG-funn karakteristisk 
for Apikal HCM: Dype T-inversjoner  i 
prekordialavledningene.
Det kan også være T-inversjoner i ekstremitetsav-
ledningene, og stor QRS-amplitude som tilfredsstil-
ler HCM-kriterier.
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Prognose:
Ukomplisert apikal HCM synes å ha mer 
benign prognose sammenlignet med annen 
HCM, med lavere forekomst av plutselig 
død (5, 8).

Et viktig unntak er ved samtidig 
apikalt aneurysme, som er vanligere ved 
apikal HCM enn ved annen HCM. Apikale 
aneurysmer i venstre ventrikkel forekommer 
hos 2-4% av pasienter med HCM totalt, og 
13-15% av pasienter med apikal HCM (7, 9). 
Pasienter med apikalt aneurysme har økt 
forekomst av plutselig død, tromboembo-
lisme og hjertesvikt.

Pasienter med apikal HCM følges 
som andre HCM pasienter med følgende 
presiseringer: 

 y Pasienter med uforklarte påfallende prekor-
diale T-inversjoner: Ekko/MR utføres med 
hensikt å diagnostisere apikal HCM.

 y Påvist apikal HCM: Oppfølging med ekko/
MR med tanke på aneurysmeutvikling 
med kontrollintervaller som anført for 
HCM.

 y Apikal HCM med aneurysme i apex: 
Vurderes for antikoagulasjon ved synlig 
trombedannelse i apeks. Indikasjon for 
intensivert oppfølging med langtids-EKG 
og lav terskel for ICD-implantasjon grun-
net økt arytmirisiko fra apikalt substrat 
(10).

Differensialdiagnoser ved  
gen-negativ HCM
Det genteknologiske analysetilbudet har 
økt betydelig de siste årene. For pasienter 
som tidligere er utredet uten påvist gene-
tisk årsak, kan det være aktuelt å utføre 
ny/supplerende genetisk utredning. Dette 
gjelder primært pasienter som er utredet 
før det nye, utvidede genpanelet ble tatt i 
bruk 07.11.18, men også pasienter utredet 
senere enn dette når familieanamnesen 
gir sterk mistanke om en genetisk årsak. 
Når genetisk testing likevel er negativ, må 
differensialdiagnoser vurderes; myokardhy-
pertrofi pga hypertensjon og/eller hjer-
teklaffefeil, isolert basal septal hypertrofi 
hos eldre eller fysiologisk hypertrofi hos 
idrettsutøvere. Man kan gjenkjenne andre 
årsaker til myokardhypertrofi ved å vurdere 
tilleggssymptomer. 

Differensial diagnose Fabrys sykdom 
Hudsymptomer/redusert svetting/hudut-
slett/ukarakteristiske smertesymptomer/
nyresvikt kan tyde på Anderson-Fabry 
sykdom. Ved vurdering av Anderson-Fabrys 
sykdom utelukkes nærmest denne diagno-
sen dersom genetisk utredning med tanke 
på Fabry-relatert mutasjon er negativ. Ved 
fortsatt usikkerhet ved Anderson-Fabry 
sykdom måles enzymaktiviteten; alfa-gal-
aktosidase A-aktivitet i hvite blodlegemer 
og plasmanivå av lyso-globotriaocylceramid 
(lyso-Gb3). Denne analysen utføres bl.a. på 
Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg. 

Ved Fabrys sykdom er det muta-
sjoner i genet som koder for enzymet 
alfa-galaktosidase-A, kalt GLA, som ligger 
på X-kromosomet. Sykdommen er derfor 
kjønnsbundet, og menn (som bare har ett 
X-kromosom) er betydelig oftere og mer 
uttalt affiserte enn kvinner. Arvegangen 
er altså X-bundet dominant. Genfeil som 
ødelegger GLA funksjonen gir opphopning 
av fettstoffet globotriaocylceramid (Gb3) i 
lysosomene. Dette har bl.a. konsekvenser 
for endotelfunksjon (mikrosirkulasjon), 
hjertemuskelceller og nyrefunksjon, og 
menn med genfeil kan oppleve smerteanfall 
(akroparestesier) pga. tynnfibernevropati. 
I tillegg til ødeleggende genfeil i GLA, som 
gir Fabry sykdom, foreligger det en rekke 
varianter i GLA som reduserer enzymaktivi-
teten til noen prosent av normalnivå. Disse 
variantene gir ikke Fabry sykdom, men kan 
tenkes å medvirke til hypertrofisk kardio-
myopati som del av et mer oligofaktorielt 
årsakskompleks. Enzymerstatningsbehand-
ling er ikke nødvendigvis indisert til denne 
store gruppen individer.  
Diagnose

 y Gentest (inkludert i 174 geners panel)
 y Enzymmåling

Differensial diagnose amyloidose
Amyloidose er en ekstracellulær avleirings-
sykdom. Det er lite dokumentasjon for nytte 
av ICD hos disse pasientene.

Ved mistanke om amyloidose, er det 
prinsipielt snakk om enten AL-amyloidose 
(ikke arvelig) eller TTR-amyloidose. Ved 
TTR-amyloidose er det enten en ikke-arvelig 
(senil/kardial/«wild type») eller en arvelig 
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form. Ved arvelig TTR-amyloidose er det 
mutasjoner i TTR-genet som fører til patolo-
gisk fibrill-dannelse av TTR-proteinet (tyre-
oglobulin) og proteinavleiring i myokard.     

Hos eldre pasienter med nylig 
påvist HCM er diagnosen ofte amyloidose. 
Amyloidose er ofte assosiert med lav 
voltage i EKG samt ekstrakardiale symp-
tomer som karpal tunnel syndrom eller 
spinalstenose. For å differensiere mellom 
AL-amyloidose og TTR-amyloidose måles 
nivå og ratio av frie lette kjeder i serum 
(kappa og lambda) og serum-elektroforese 
(AL-Amyloidose), og det tas DPD-
myocardscintigrafi (myokardscintigrafi med 
amyloidoseprotokoll) (TTR-amyloidose). 
For å skille mellom ikke-arvelig TTR-
amyloidose (senil/kardial/«wild-type» 
amyloidose) og arvelig TTR-amyloidose, 
utelukkes nærmest arvelig TTR-amyloidose 
dersom genetisk utredning med tanke 
på amyloidose-relatert mutasjon (TTR-
mutasjon) er negativ. Ved histologisk under-
søkelse av endomyokardbiopsi, påvises 
amyloidavleiring ved kongo-farging både 
ved AL- og TTR-amyloidose.

Det er viktig å kontrollere hemato-
logisk status inkludert nivå og ratio av frie 
lette kjeder (kappa og lambda) og serum-
elektroforese med tanke på amyloidose.
Symptomer/tegn på amyoidose som 
differensialdiagnose

 y Hypertrofi
 y Lav voltage EKG
 y Lett økt perikardvæske
 y Ekstrakardiale symptomer som karpal-

tunnelsyndrom, spinalstenose
Diagnose, tilleggsundersøkelser for differen-
sialdiagnose amyloidse ved uklar etiologi i 
hypertrofiutredning

 y DPD-myocardscintigrafi (myokards-
cintigrafi med amyloidoseprotokoll) 
(hovedsakelig TTR-amyloidose, kan 
være svakt positiv ved AL amyloidose).

 y Frie lette kjeder (kappa og lambda) i 
serum -elektroforese (AL-Amyloidose)
 - Dersom patologiske funn i frie lette 

kjeder og/eller serum-elektroforese, 
henvise til hematolog

 y Endomyokardbiopsi med Kongo-farging 
(påvisning av amyloid-fibriller; aktuelt 
både ved AL- og TTR-amyloidose)

 y Gentest (TTR-mutasjon er inkludert i 
174 gens panel)

Annen utredning: 
Generelle helseparametre som nyrefunk-
sjon, leverstatus, fastende glukose, plasma 
laktat, total-CK, thyreoidea-status, jernsta-
tus og NT-proBNP. 
Barn:
Hos barn vurderes også andre differensi-
aldiagnoser som bakenforliggende nev-
romuskulære sykdommer (obs. ataksi: 
e.g. Friedreich) og avleirings-/metabolske 
sykdommer (for eksempel Pompe sykdom). 
Hos nyfødte er det i anamnesen viktig å 
legge vekt på mulige toksiner, infeksjoner, 
legemidler eller hjerterytmeforstyrrelser hos 
fosteret under svangerskapet. Patologiske 
urinprøver kan peke i retning av syndromer 
eller metabolske sykdommer (ketoner, 
aminosyrer, organiske syrer, oligosakkarider, 
mukopolysakkarider). Det finnes en rekke 
aktuelle blodprøver i differensialdiagnostik-
ken og en detaljert gjennomgang av disse 
ligger utenfor veilederens område, men her 
et forlag til initial prøvetaking:

Hb, leukocytter med differensialtel-
ling, trombocytter, albumin, aminosyrer, 
ammoniakk, proBNP, karnitin, kalsium, 
kolesterol, ceruloplasmin, glukose, laktat, 
leverparametre, magnesium, pyruvat, selen, 
thyroideaparametre, vitaminer (D, B1, C), 
ANA, anti Ro/La, senkning, CRP, troponin.
Familieutredning
Barn av genpositiv indekspasient/proband:
I de oppdaterte guidelines (11) anbefales 
det å starte screening av asymptomatiske 
familiemedlemmer, inkludert barn, på det 
tidspunktet HCM er diagnostisert i familien. 
Det anbefales ikke lenger å vente til barnet 
er nådd en viss alder. 
Genpositive familiemedlemmer:
Henvises til et senter/en kardiologisk 
avdeling med erfaring innen arvelige hjer-
tesykdommer. Ved poliklinikk for genetiske 
hjertesykdommer på Rikshospitalet, tar vi 
gen-positive HCM-pasienter til en første 
konsultasjon for å gi informasjon om livsstil, 
arvelighet og prognose. Ved første undersø-
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kelse av friske genbærere anbefales ekko-
kardiografi og EKG. A-EKG og/eller Holter 
vurderes dersom pasienten rapporterer 
hjertebank eller arytmisuspekte symptomer. 
Genbærere utvikler sjelden alvorlig arytmi 
uten samtidig patologisk myokardhypertrofi 
eller annen patologi ved ekkokardiografisk 
undersøkelse. Diagnosen HCM stilles ved 
påvisning av veggtykkelse ≥ 13 mm eller 
Z-score >2 hos barn. EKG og ekkofunn er 
ikke alltid i samsvar. Slanke barn og unge 
kan ha voltage-tegn på EKG uten hypertrofi.  
Asymptomatiske genbærere:
Hvis den initiale utredning av en gen-positiv 
(eller familiært belastet) pasient ikke viser 
noen patologi, vil intervallet frem til neste 
kontroll være avhengig av pasientens alder. 
I ungdomsårene anbefales årlige kontroller, 
eventuelt kontroll hvert 2. år.  Etter 18-20 
års alder kan man øke intervallene til hvert 
2.-5. år hvis tilstanden har vært stabil. 
Pasientene instrueres nøye om å ta kontakt 
tidligere ved hjerterelaterte symptomer. 
Dersom pasienten får kardiomyopati-diag-
nose eller alvorlig arytmi, frarådes konkur-

ranseidrett og høyintensitetstrening. Helse-
kravene til førerkort gruppe 2 og 3 er da ikke 
lenger oppfylt, og det er enkelte yrker som 
kan bli vanskelige å utøve (dykker, røykdyk-
ker, pilot, lokomotivfører).
Familiemedlemmer av gen-negative eller 
ikke gentestet pasient

Førstegrads slektninger tilbys klinisk 
undersøkelse med EKG og ekkokardiografi 
som kan gjentas med 2-5 års mellomrom 
avhengig av familiemedlemmets alder og 
graden av mistanke om arvelighet.

Behandling
I behandlingen av HCM pasienter er det 
flere forhold å ta hensyn til.
Symptomer 
Behandling av HCM-pasienter med 
hjertesvikt-symptomer er godt oppsummert 
i figur fra ESC Guidelines 2014 (2):

For non-obstruktive HCM-pasienter 
med bevart EF (HFpEF), rettes behand-
lingen mot varierende grad av diastolisk 
dysfunksjon, først og fremst ved å redusere 

Figur 3: Flytskjema for behandling av HCM-pasienter. Hentet fra ESC Guidelines 2014 (2).
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hjertefrekvensen, eller en sjelden gang lave 
doser diuretika. Førstehåndspreparat for 
hjertefrekvensreduksjon er betablokker i 
høyeste tolerable dose. Hvis betablokker 
ikke tolereres grunnet bivirkninger, kan kal-
siumantagonister med direkte virkning på 
hjertet (Verapamil eller Diltiazem) forsøkes. 
Ved atrieflimmer forsøker man i størst mulig 
grad å bevare normal sinusrytme (rytme-
kontroll). Hos noen pasienter er det ikke 
mulig å unngå atrieflimmer, og da er det 
viktig å bevare en akseptabel ventrikkelfre-
kvens (frekvenskontroll). Dersom medika-
mentell frekvenskontroll ikke er mulig, kan 
AV-knuteablasjon med PM-implantasjon 
være en mulighet. Digoksin er ikke anbefalt 
pga positiv inotrop effekt og mulighet for at 
det tilkommer obstruksjon i LVOT som kan 
aksentuere en latent utløpsobstruksjon.

For non-obstruktive HCM-pasi-
enter med redusert EF anbefales ordinær 
hjertesvikt-behandling med ACE-hemmer/
A2-blokker, betablokker, aldosteronantago-
nister og diuretika. Dersom venstre ventrik-
kels kavitet er liten, er det ikke alltid man 
kan titrere opp til høyeste ACE-hemmer/
A2-blokker-dose. Hos non-obstruktive 
HCM-pasienter med redusert EF og 
persisterende atrieflimmer er betablokker 
førstehåndspreparat for frekvensregulering. 
Ved utilstrekkelig effekt kan man forsøke 
lavdosert Digoksin i tillegg, under nøye kon-
troll av serumnivå og klinisk respons.  

For obstruktive HCM-pasienter 
med LVOTO mellom 30 og 50 mmHg 
rettes behandlingen mot obstruksjonen i 
LVOT. Alle pasienter anbefales å være godt 
hydrerte, unngå overforbruk av alkohol, og 
tilstrebe normal kroppsvekt. Medikamen-
ter som gir arteriell eller venøs dilatasjon 
må unngås; dvs. nitrater, ACE-hemmere/
A2-blokkere, perifert virkende kalsiumanta-
gonister og fosfodiesterase 5-hemmere er 
kontraindisert grunnet mulighet for forver-
ring av LVOTO med BT-fall. Atrieflimmer 
med rask ventrikkelfrekvens skal raskt for-
søkes konvertert til sinusrytme, alternativt 
god ventrikkelfrekvens-kontroll. Digoksin er 
kontraindisert hos pasienter med LVOTO.

Likeså kan positiv inotrope og krono-
trope medikamenter (dopamin, adrenalin) 
forverre en labil obstruksjon. Disse må der-
for brukes med forsiktighet. Kombinasjonen 

HOCM og kardiogent sjokk er behandlings-
messig en stor utfordring.

Medikamentell behandling rettet 
mot obstruksjonen i LVOT er først og fremst 
høyeste tolerable betablokker-dose. Dersom 
betablokker alene ikke har effekt eller ikke 
tolereres, kan verapamil forsøkes, men man 
skal være forsiktig ved LVOTO > 100 mmHg 
og ved pulmonal hypertensjon. Dersom 
betablokker og verapamil ikke har effekt, 
kan man legge til disopyramid (se forsiktig-
hetsregler og dosering under «Antianginøs 
behandling»). Disopyramid søkes på regis-
treringsfritak under navnet Rythmodan. 

Diltiazem kan forsøkes når beta-
blokker og verapamil ikke har effekt. Man 
kan også forsøke lave doser diuretika, men 
unngå hypovolemi.

For symptomatiske HOCM-pasien-
ter med hvile- og/eller provosert LVOTO 
≥ 50 mmHg, til tross for maksimal medi-
kamentell behandling, vurderes septum-
reduserende behandling i form av septuma-
blasjon med alkohol (ASA) eller kirurgisk 
myektomi. Septumablasjon med alkohol 
(ASA) utføres ved enkelte regionsykehus. 
Dette kateterbaserte inngrepet går ut på at 
man injiserer 1-2 ml etanol i en egnet septal 
koronararteriegren, og derved induserer 
et begrenset, lokalisert hjerteinfarkt med 
påfølgende tilsiktet myokard-nekrose og 
-atrofi. Mange pasienter utvikler grenblokk 
og varierende grad av AV-blokk i etterkant 
av ASA. Opp mot 10% av pasientene får 
total AV-blokk og behov for permanent 
pacemaker. Pasienten tas til kontroll 3-6 
måneder og 12 måneder etter inngrepet for 
å vurdere behandlingseffekt og eventuell 
indikasjon for gjentatt prosedyre.

Kirurgisk myektomi, som innebærer 
åpen hjertekirurgi, kan være indisert dersom 
forholdene ikke ligger til rette for ASA, hvis 
pasienten har annen hjertepatologi som 
tilsier hjerteoperasjon, eller dersom ASA 
ikke har vært vellykket. 
Antiarytmisk behandling
Betablokker og amiodaron kan brukes for å 
opprettholde sinusrytme ved paroksystisk 
AF.

Ved høy risiko for ventrikkeltakykardi 
(VT) eller ved påvist ikke-vedvarende VT 
(nsVT), bør betablokker-dosen økes. Vurde-
ring med tanke på implantasjon av hjerte-
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starter (ICD) gjøres fortløpende. Man har 
ikke studier som viser at langsomme eller 
korte episoder med ventrikkeltakykardi er 
mindre farlig enn rask VT som risikomarkør, 
men dette er omstridt. Amiodaron kan prø-
ves for å supprimere hyppige VT-episoder 
hos pasienter med ICD.
Antikoagulasjon ved AF
Antikoagulasjon, gjerne NOAK, skal startes 
ved påvist atrieflimmer hos pasienter med 
HCM. Risiko for systemisk tromboembolise-
ring vurderes som høy ved diagnosen HCM; 
man starter antikoagulasjon uavhengig av 
CHA2DS2 VASc. Selv ved korte episoder 
med atrieflimmer er det indikasjon for opp-
start med antikoagulasjon hos disse pasien-
tene. Ved symptomer som gir mistanke om 
atrieflimmer, men der atrieflimmer ikke er 
dokumentert, må det gjøres hyppige Holter-
monitorering. Ved atriediameter over 45 
mm (AP-diameter i parasternal langakse) 
er det anbefalt Holter hver 6. måned med 
tanke på utvikling av atrieflimmer.
Antianginøs behandling
Pasienter med betydelig hypertrofi har ofte 
anginalignende smerter på tross av nor-
male koronarkar. Dette kan skyldes man-
glende koronarperfusjon grunnet diastolisk 

dysfunksjon med treg myokard relaksasjon. 
Smertene kan lindres med disopyramid 
(Rythmodan). Man starter oftest først med 
halv dose (125 mg x 2) som økes til full 
dose (250 mg x 2) etter 4-7 dager. QTc-tid 
må måles før oppstart, og måles jevnlig 
under behandlingen. Ved OUS Rikshospi-
talet, praktiserte vi i starten innleggelse 
med telemetriovervåking under oppstart av 
disopyramid, men har de senere årene god 
erfaring med å starte poliklinisk. Etter 4-7 
dager på halv dose kommer pasienten til 
samtale og EKG. Ved QTc-økning > 20-25% 
eller økning > 500ms bør dosen reduseres 
eller seponeres. Ved QTc økning under disse 
verdier økes dosen til full dose.
Risiko for ventrikulære arytmier og 
vurdering for primærprofylaktisk ICD
For vurdering av risiko for potensielt livstru-
ende ventrikulære arytmier brukes ESCs 
HCM-risikokalkulator. I denne inkluderes 
alder, maksimal veggtykkelse, venstre atrie-
diameter, LVOT gradient, familiehistorie på 
plutselig død under 40 år, ikke-vedvarende 
VT og uforklarte synkoper, for å få et esti-
mat på 5 års risiko for plutselig og uventet 
død (5 års SCD-risiko). 

Det er viktig å merke seg at yngre 
alder gir høyere risiko for plutselig død. 

Figur 4: Skjermdump fra HCM-risikokalkulator ( https://doc2do.com/hcm/webHCM.html) 
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Estimatet på 5 års risiko for plutselig 
død (SCD) kategoriseres i lav, intermediær 
og høy risiko (Figur5). Ved lav risiko er ICD 
ikke indisert og ved høy risiko er ICD oftest 
indisert.

Vanskeligheter i vurderingen av 
ICD-behov oppstår ved intermediær risiko. 
Man kan da utføre MR cor med kontrast 
for deteksjon av LGE («late gadolineum 
enhancement»). Større mengder fibrose (> 
10-15% av hjertemuskelmassen) taler i ret-
ning av ICD-indikasjon, mens lavere meng-
der taler for avventende holdning. Påvisning 
av apikale aneurismer trekker i retning av 
ICD fordi det er vist at slike aneurismer ofte 
er substrat for VT.

HCM-risikokalkulator er ikke 
eksternt validert i barnepopulasjoner og ikke 
på pasienter som har gjennomgått septum-
reduserende behandling. Risikokalkulatoren 
skal derfor brukes med forsiktighet i disse 
pasientpopulasjonene.
HCM Risikovurdering 
Om det er indikasjon for primærprofylak-
tisk ICD er vanskelig, og forblir en klinisk 
vurdering der risikokalkulatoren er et viktig 
hjelpemiddel. Man må ta hensyn til mange 
ulike faktorer i vurderingen av behovet 
for primærprofylaktisk ICD hos en HCM 
pasient.

Det er viktig å være klar over at det 
kan være spesielle hensyn både ved implan-
tasjon og ved programmering av ICD hos 
pasienter med HCM. Disse vurderingene, 

samt selve implantasjonen, bør gjøres ved 
et senter med spesiell erfaring innen denne 
pasientgruppen.

Prognose
Pasienter med HCM har et heterogent 
sykdomsforløp som gjenspeiles i varierende 
prognose. Plutselig hjertedød er relativt 
uvanlig i de moderne HCM-kohorter, mens 
progresjon av den strukturelle sykdommen 
mot hjertesvikt i endestadium forekom-
mer fra tid til annen. HOCM-pasienter som 
får utført vellykket septumreduserende 
behandling har forventet levetid nærmest 
på lik linje med en frisk befolkning (12). 
Hos pasienter uten ICD vurderes 5 års 
SCD-risiko og risikoen for alvorlig arytmi 
ved hver kontroll, bl.a. ved å benytte HCM-
risikokalkulator som et hjelpemiddel (se 
ovenfor). Den beste risikostratifisering av 
progresjon mot terminal hjertesvikt, oppnås 
ved gjentatte kliniske observasjoner av 
pasientene. HCM-pasienter som går inn i 
en terminal hjertesvikt, har dessverre ofte 
en dårlig prognose, og det er svært viktig at 
pasienter aktuelle for hjertetransplantasjon 
får en rask vurdering.

Konsekvenser for 
idrettsaktivitet, og generelle råd
Idrett
Tidligere retningslinjer har anbefalt at 
pasienter med HCM og høy risiko for 
ventrikulære arytmier og plutselig hjerte-

Figur 5: HCM risikovurdering for ICD. Hentet fra ESC HCM guidelines 2014 (2). 
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død skal avstå fra konkurranseidrett. Nyere 
forskning stiller spørsmål ved om høyinten-
sitetsaktivitet virkelig er uheldig hos HCM 
pasienter (13). Nyere kliniske retningslinjer 
gir et signal om at pasienter med lav risiko, 
kan drive fysisk aktivitet under visse vilkår 
(14). Forskning ved OUS Rikshospitalet, 
sammenstilte treningshistorien til nesten 
400 HCM pasienter. Vi kunne ikke finne at 
trening hadde noen skadelig langtidseffekt, 
men antydet en svak positiv effekt med 
større hjertevolum og bedre diastolisk funk-
sjon (13). Vi anbefaler derfor pasienter med 
HCM å trene moderat. Pasienter med LVOT 
obstruksjon eller betydelig hypertrofi bør 
trene med lav intensitet.

Asymptomatiske genbærere uten 
fenotypiske tegn til hypertrofisk kardiomyo-
pati og uten signifikante arytmi-symptomer, 
oppfattes prinsipielt som friske og får ingen 
fysiske restriksjoner med tanke på trening 
(14). Strengt tatt kan de fortsette å trene 
(hardt) og eventuelt konkurrere på høyt 
nivå, men det må presiseres at sykdommen 
kan utvikle seg. Dersom pasienten får kar-
diomyopati-diagnose eller alvorlig arytmi, 
frarådes konkurranseidrett og høyintensi-
tetstrening. Friske genbærere som velger 
å fortsette med konkurranseidrett på høyt 
nivå, bør sannsynligvis kontrolleres årlig. 
Barn
Barn kan delta i fysisk aktivitet inntil hva de 
selv orker, men de skal ikke presses utover 
det. 
Generelle råd
En sunn livsstil med fysisk aktivitet er viktig 
for HCM pasienter. Det er svært viktig å 
forebygge hypertensjon og fedme. Det bør 
være vesentlig lavere terskel for å starte opp 
med antihypertensiv medikasjon hos HCM-
pasienter, sammenlignet med hyperten-
sjons-pasienter som ikke har en genetisk 
risiko for å utvikle myokardhypertrofi. 

Alle pasienter med HCM bør unngå 
dehydrering, som kan føre til sirkulasjons-
problemer. Særlig bør de oppfordres til rike-
lig væskeinntak i forbindelse med trening og 
i varmt klima (sydenreiser, varm sommer-
temperatur, evt. unngå badstue).
Førerkort og yrkesvalg
Helsekrav til førerkort er av og til en 
utfordring hos HCM-pasientene. I forhold 

til helsekrav til førerkort gruppe 1, er som 
oftest disse kravene oppfylt. I forhold til 
helsekrav til førerkort gruppe 2 (lastebil) og 
3 (taxi, buss, utrykningskjøretøy), må man 
ta hensyn til flere forhold; spesielle krav i 
forhold til selve HCM-diagnosen, hjertesvikt 
med funksjonsklasse, anfall med bevisst-
hetstap/synkope, og om pasienten har ICD. 
Helsekravene til førerkort gruppe 2 og 3 er 
ikke oppfylt dersom det er indikasjon for 
primær- eller sekundær-profylaktisk ICD.

Med kardiomyopati-diagnose og/
eller arytmi-problematikk kan også enkelte 
yrker bli vanskelige å utøve; dykker, røykdyk-
ker, pilot, lokomotivfører. 

Graviditet
Graviditet tolereres som regel godt av 
asymptomatiske kvinner med HCM med 
eller uten fenotype. Kvinner med sympto-
mer bør kontrolleres regelmessig. Dersom 
bruk av betablokker forekommer før svan-
gerskapet, skal dette videreføres gjennom 
svangerskapet.  Pasienter som planlegger 
å bli gravide og som har symptomatisk 
HCM, ICD eller signifikant obstruksjon i 
LVOT, bør henvises til prekonsepsjonell 
veiledning. Dersom graviditet påvises, bør 
disse pasientene henvises til et senter med 
erfaring innen denne pasientgruppen eller 
henvises til Nasjonal behandlingstjeneste 
for hjertesyke gravide, Rikshospitalet, for en 
vurdering. 

Gravide friske genbærere uten tegn 
til hypertrofisk kardiomyopati (genotype-
positive fenotype-negative) anbefales 1-2 
kardiologiske vurderinger i svangerskapet, 
og dersom undersøkelsen(e) er tilfredsstil-
lende, kan kvinnen følges og føde på lokalt 
sykehus. 

Forholdsregler ved anestesi 
Risikoen ved anestesi gjenspeiles i graden 
av hypertrofi, samt i om det foreligger 
dynamisk utløpsobstruksjon (15). Vanlig-
vis foreligger både diastolisk og systolisk 
dysfunksjon. Hypovolemi og takykardier 
tolereres dårlig. Evnen til å kompensere 
for fall i perifer motstand med økning i 
hjerteminuttvolum er begrenset. Det er 
viktig at pasienten holdes normovolem. De 
fleste anestesiteknikker medfører redusert 
kartonus både på arteriell og venøs side.  
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Hos pasienter med HCM kan dette føre til 
betydelig fall i blodtrykk, noe som igjen kan 
gi kardial iskemi og føre pasienten inn i en 
ond sirkel med stadig lavere blodtrykk og 
økende iskemi. Dette kan unngås med tidlig 
og titrert bruk av vasopressor. Det kan være 
hensiktsmessig med invasiv blodtrykksmå-
ling. Pasienter som står på betablokker bør 
kontinuere dette gjennom det perioperative 
forløpet.  Ved takykardi kan intensivert fre-
kvensregulerende behandling være aktuelt. 
Nyoppståtte arytmier vurderes elektrokon-
vertert. Ved å ta hensyn til den endrede 
fysiologien hos disse pasienten, kan både 
regionale og generelle anestesiteknikker 
benyttes på en trygg måte.

Oppfølging av HCM-pasienter 
lokalt eller ved senter med 
spesialkompetanse 
Vi anbefaler følgende oppdeling i oppfølgin-
gen av HCM-pasienter:
Oppfølging lokalt 
Systematisk utredning av årsak til myokard-
hypertrofi, inkludert gentest, gjøres lokalt; 
se avsnittet «Differentialdiagnoser ved gen-
negativ HCM». 

Stabile non-obstruktive og obstruk-
tive HCM-pasienter skal i prinsippet til 
årlige kliniske kontroller, men ved stabil 
non-obstruktiv sykdom kan kontroll-inter-
vallet økes. Ved hver kontroll bør følgende 
vurderes: 

 y LVOTO (ekkokardiografi; vurdere både 
hvile- og provosert gradient med Val-
salva/knebøy/stående stilling, evt med 
ergo-ekko). 

 y Hypertrofiutvikling (ekkokardiografi, MR 
cor med kontrast som baseline-undersø-
kelse og eventuelt med gjentagelse etter 
noen år).

 y Arytmitendens/hjertebanksymptomer 
(Holter, evt A-EKG). 

 y SCD-risiko og eventuelt indikasjon for 
primærprofylaktisk ICD (HCM-risikokal-
kulator; Holter, A-EKG, ekko, anamnese)

 y ICD kontroller etter avtale

Oppfølging ved senter med 
spesialkompetanse 
Systematisk utredning av årsak til myo-
kardhypertrofi, inkludert gentest, bør gjøres 
FØR pasienten henvises til vurdering ved et 
senter med spesialkompetanse; se avsnit-
tet «Differensialdiagnoser ved gen-negativ 
HCM».

 y Ved påvist mutasjon som årsak til myo-
kardhypertrofi; henvise for ytterligere 
informasjon om gensvar og informasjon 
om videre undersøkelse av familiemed-
lemmer, prognostiske vurderinger, og råd 
om videre oppfølging. 

 y Ved symptomgivende signifikant 
obstruksjon; henvise for vurdering med 
tanke på gradientreduserende behand-
ling. Kontroll 1-6 mnd og eventuelt 
6-12 mnd etter gradientreduserende 
behandling. Behov for gjentatt prosedyre 
vurderes først 9-12 måneder etter første 
behandling. 

 y Ved spørsmål om indikasjon for primær-
profylaktisk ICD; dersom > 4% 5-års 
risiko for SCD (HCM risikokalkulator), 
henvise for ICD vurdering.

 y Ved hjertesviktutvikling og betydelig 
økende grad av redusert fysisk kapasitet 
(reduksjon i systolisk funksjon og/eller 
venstre ventrikkel dilatasjon); henvise til 
hjerte-transplantasjonsutredning.

 y Ved planlagt eller pågående graviditet.
 y Ved spørsmål om indikasjon for atrie-

flimmer ablasjon.

Oppfølging av genpositive 
familiemedlemmer
Friske genbærere skal få den første kardio-
logiske undersøkelsen ved et sentralt senter 
med erfaring innen arvelige hjertesykdom-
mer. Denne undersøkelsen inkluderer klinisk 
vurdering, EKG og ekkokardiografi, samt 
informasjon om genfeilen og prognostiske 
vurderinger. Dersom det ikke påvises tegn 
til HCM, kan genbærere følges og kontrol-
leres videre lokalt med intervaller avhengig 
av alder: 
10-20 år: hvert 1.- 2. år, 
Over 20 år: hvert 3.- 5. år ved stabil sykdom, 

frem til ca 50-60 års alder
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Deretter: ved symptomer (aldersrelatert 
penetrans). 

Det er svært sjelden at friske genbærere 
uten tegn til HCM, dvs. veggtykkelse <13 
mm, utvikler alvorlig arytmi. Holter og 
A-EKG er derfor kun nødvendig dersom 
klinisk indikasjon. 
Pasientene rådes til å ta kontakt tidligere 
dersom hjerterelaterte symptomer oppstår. 

Oppfølging av barn
 y Oppfølging av barn må individualise-

res i forhold til evt. forekomst av tidlig 
sykdomsdebut i familien og forventet 
utvikling av sykdommen, samt lokal 
kompetanse.

 y Første gangs undersøkelse og genetisk 
veiledning av familiemedlemmer bør 
helst foregå sentralt. Videre oppfølging 
kan skje lokalt eller ved en kombinasjon 
av lokalt/sentralt. Barnekardiologisk 
avdeling ved Rikshospitalet ønsker 
uansett å få tilsendt kopi av polikliniske 
notater fra lokale kontroller.

 y Oppfølging av asymptomatiske gen-
bærere med lav penetrans i barnealder: 
EKG+ekko ved diagnosestilling (posi-
tiv gentest), i skolealder (cirka 8 år), i 
pubertetsalder (cirka 12 år) og ungdoms-
alder (cirka 14-16år).

 y Asymptomatiske genbærere med høy 
penetrans: EKG + ekko repeteres hvert 
eller annethvert år.

 y Stabile pasienter med hypertrofi uten 
obstruksjon: Hvert eller hvert andre år 
med EKG+ekko+Holter (før og etter 
betablokker oppstart).

 y Ved obstruksjon og ved symptomer, 
vurdere belastningstest.

 y Sentral kontroll ved vurdering av gradien-
treduserende behandling og deviceterapi 
(skal foregå ved OUS Rikshospitalet).

Arytmogen kardiomyopati

Definisjon
Arytmogen kardiomyopati (AC), tidligere 
kalt arytmogen høyre ventrikkel kardiomyo-
pati (ARVC), kjennetegnes av økt arytmiri-
siko og karakteristiske strukturelle forand-

ringer i hjertemuskelen. Høyre hjertehalvdel 
er ofte mest affisert, men biventrikulær 
affeksjon er ikke uvanlig, og det finnes også 
venstredominante former. Diagnosekri-
teriene er komplekse, og omfatter både 
bildediagnostikk, histologi, EKG, rytmeregis-
trering og familiehistorikk (16).

Prevalens
Prevalensen er cirka 1:1000-3000

Etiologi
AC skyldes defekter i de kardiale desmoso-
mene, som fungerer som «limet» mellom 
hjertemuskelcellene (17). Defekte desmoso-
mer fører til at myocyttene «rives fra hver-
andre», nekrotiserer og erstattes av fett og 
bindevev når hjerteveggen utsettes for stort 
mekanisk stress. Hos cirka halvparten av 
pasientene påviser man en kjent AC-relatert 
mutasjon (18), men mer liberal gentesting 
i Norge har ført til lavere treffprosent de 
senere år. Arvegangen er hovedsakelig auto-
somal dominant.

Symptomer
Dessverre kan ventrikulær arytmi og plutse-
lig død være det første symptomet på AC 
(19, 20), og sykdommen er den vanligste 
årsaken til plutselig død blant unge i Skandi-
navia (21). Svimmelhet og synkope, særlig i 
forbindelse med fysisk aktivitet, er symp-
tomer man skal være oppmerksom på, da 
de kan være uttrykk for ventrikulær arytmi. 
Pasientene kan også beskrive dyspnø, pal-
pitasjoner og brystsmerter. I senere stadier 
av sykdommen kan det utvikles hjertesvikt, 
hovedsakelig høyresidig, men biventrikulær 
og venstresidig svikt forekommer også.

Utredning
De diagnostiske kriteriene for AC er omfat-
tende og baserer seg på et scoringssystem 
innenfor seks ulike kategorier, hvor kriteri-
ene klassifiseres som major- og minorkrite-
rier. Den totale scoren avgjør om diagnosen 
stilles. Videre graderes diagnosen som 
«definite», «borderline» eller «possible», 
avhengig av hvor mange diagnosekriterier 
som er oppfylt (16) (Tabell 1). 

 y Definite AC diagnose krever: to major-
kriterier, eller ett major- og to minorkri-
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Tabell 1 – Diagnostiske kriterier for AC (etter modifiserte ARVC Task Force Criteria fra 2010(16))

I. GLOBAL ELLER REGIONAL DYSFUNKSJON OG STRUKTURELLE ENDRINGER
MAJOR kriterier
2D ekkokardiografi

 y Regional høyre ventrikkel (HV) akinesi, dyskinesi eller aneurysme
 y Og en av følgende (i ende-diastole)

 - PLAX RVOT ≥32 mm (korrigert for BSA ≥19 mm/m2)
 - PSAX RVOT ≥36 mm (korrigert for BSA ≥21 mm/m2)
 - HV Fractional Area Change (FAC) ≤33%

MR undersøkelse
 y Regional HV akinesi eller dyskinesi, eller dyssynkron høyre ventrikkel kontraksjon
 y Og en av følgende

 - Ratio av HV ende-diastolisk volum til BSA ≥110 ml/m2 menn og ≥100 ml/m2 kvinner
 - HV EF ≤40%

Angiografi (høyre ventrikkel)
 y Regional HV akinesi, dyskinesi eller aneurysme

MINOR kriterier
2D ekkokardiografi

 y Regional HV akinesi eller dyskinesi 
 y Og en av følgende (i ende-diastole)

 - PLAX RVOT ≥29 og <32 mm (korrigert for BSA ≥16 og <19 mm/m2)
 - PSAX RVOT ≥32 og <36 mm (korrigert for BSA ≥18 og <21 mm/m2)
 - FAC >33% til ≤40%

MR undersøkelse
 y Regional HV akinesi eller dyskinesi, eller dyssynkron høyre ventrikkel kontraksjon
 y Og en av følgende

 - Ratio av HV ende-diastolisk volum til BSA ≥100 og <110 ml/m2 menn, og ≥90 og <100 
ml/m2 kvinner

 - HV EF >40 og ≤45%
II. VEVSKARAKTERISTIKA (MYOKARD)
MAJOR kriterier

 y Residual myocytter <60% ved morfomerisk analyse (eller <50% dersom estimert), med 
fibrøs erstatning av HV frie vegg i ≥ 1 biopsi, med eller uten fettvevsinfiltrasjon

MINOR kriterier
 y Residual myocytter 60-70% ved morfomerisk analyse (eller 50-65% dersom estimert), 

med fibrøs erstatning av HV frie vegg i ≥ 1 biopsi, med eller uten fettvevsinfiltrasjon
III. REPOLARISERINGSFORSTYRRELSER
MAJOR kriterier

 y Inverterte T-bølger i høyre prekordialavledninger (V1, V2 og V3) og evt i flere avledninger, 
hos individer >14 år gamle, i fravær av komplett høyre grenblokk (QRS ≥120 ms) 

MINOR
 y Inverterte T-bølger i V1 og V2 hos individer >14 år gamle i fravær av komplett høyre gren-

blokk (QRS ≥120 ms), eller inverterte T-bølger i V4, V5 eller V6
 y Inverterte T-bølger i V1, V2, V3 og V4 hos individer >14 år gamle med komplett høyre 

grenblokk (QRS ≥120 ms)
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IV. DEPOLARISERINGSFORSTYRRELSER
MAJOR kriterier

 y Epsilon bølge (reproduserbare lav-amplitude signaler mellom enden på QRS og starten av 
T-bølgen) i høyre prekordialavledninger (V1, V2 og V3)

MINOR kriterier
 y Senpotensialer i SAECG i ≥1 av 3 parametre i fravær av QRS varighet ≥110 ms i standard 

EKG
 - Total filtrert QRS varighet (fQRS) ≥114 ms
 - Lav amplitude < 40μV og senpotensialvarighet (HFLA) >38 ms
 - Root-mean-square voltage av terminale 40 ms ≤20 µV

 y Terminal aktiveringsvarighet av QRS ≥55 ms, målt fra S-nadir til enden av QRS, inklude-
rende R’, i V1, V2 eller V3, i fravær av komplett høyre grenblokk (QRS ≥120 ms)

V. ARYTMIER
MAJOR kriterier

 y VT (vedvarende eller ikke-vedvarende) med venstre grenblokk morfologi og superior akse 
(negativ eller ubestemmelig QRS i avledning II, III og aVF og positiv i aVL)

MINOR kriterier
 y VT (vedvarende eller ikke-vedvarende) med RVOT-VT konfigurasjon (venstre grenblokk 

morfologi med inferior akse), eller av ukent akse
 y >500 ventrikulære ekstrasystoler på 24 timers Holter

VI. FAMILIEHISTORIE
MAJOR kriterier

 y AC bekreftet i førstegrads familiemedlem som oppfyller 2010 Task Force Criteria
 y AC bekreftet patologisk ved obduksjon eller kirurgi (for eksempel hjertetransplantasjon) i 

førstegrads familiemedlem
 y Identifikasjon av mutasjon kategorisert som assosiert eller trolig assosiert med AC hos 

pasient som er under evaluering for sykdommen 
MINOR kriterier

 y AC historikk hos førstegrads familiemedlem uten at det er mulig å evaluere om vedkom-
mende oppfyller 2010 Task Force Criteria

 y Plutselig død hos førstegrads familiemedlem (<35 år gammel) og mistanke om AC som 
årsak til dødsfallet

 y AC bekreftet patologisk eller med 2010 Task Force Criteria hos andregrads 
familiemedlem

AC = arytmogen kardiomyopati, BSA = body surface area ( kroppsareal), EF = ejeksjonsfraksjon, FAC = frak-
sjonell arealforandring, HV = høyre ventrikkel, PLAX = parasternal langakse, PSAX = parasternal kortakse, 
RVOT = høyre ventrikkels utløpstraktus, SAECG = Signal averaged electrocardiogram (senpotensiale EKG), 
VT = ventrikkeltakykardi. 
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terier, eller fire minorkriterier fra ulike 
kategorier

 y Borderline AC diagnose krever: ett 
majorkriterium og ett minorkriterium, 
eller tre minorkriterier fra ulike kategorier 

 y Possible AC diagnose krever: ett major-
kriterium eller to minorkriterier fra ulike 
kategorier

Barn: Høyre ventrikkelmål er ikke 
validert for barn, heller ikke hvis korrigert 
for kroppsoverflate.

Pasienter med mistenkt AC bør 
alltid utredes med EKG, senpotensial-EKG, 
arbeids-EKG, Holter-monitorering, bilde-
diagnostikk av hjertet (ekkokardiografi og 
eventuelt hjerte-MR), samt selvfølgelig 
anamnese og familieanamnese, og tilbud 
om genetisk testing dersom det foreligger 
klar AC fenotype. I noen tilfeller kan tilleggs-
undersøkelser i form av endomyokardbiopsi, 
elektrofysiologiske undersøkelser, supple-
rende bildediagnostikk med CT, nukleærme-
disinske undersøkelser, m.m. være aktuelt. 

Det er viktig å være klar over at 
de diagnostiske kriteriene for AC baserer 
seg på den klassiske AC varianten med 
høyredominant affeksjon, men at venstre-
sidig affeksjon også er vanlig, og hos noen 
pasienter foreligger det venstredominant 
sykdom. Disse tilfellene kan feildiagnostise-
res som dilatert kardiomyopati eller annet, 
med uheldige konsekvenser for behandling 
og oppfølging. De klassiske arytmisympto-
mene hos AC pasienter er viktig informa-
sjon i denne sammenhengen, og bør lede 
klinikeren i riktig retning.
EKG-undersøkelser
Standard EKG vil typisk vise T-inversjoner 
som brer seg fra høyre mot venstre i pre-
kordialrekken, samt evt epsilon-bølger. EKG 
forandringer vil ofte være en tidlig sykdoms-
manifestasjon, men foreligger likevel ikke 
alltid i de tidligste stadier av sykdommen. 
Senpotensial-EKG (SAECG) kan bidra til 
å fange opp noen av disse pasientene, og 
er et viktig supplement til vanlig EKG, men 
har både lav sensitivitet og spesifisitet. 
Arbeids-EKG kan provosere frem anstren-
gelsesutløste arytmier og er viktig både 
for diagnostikk og senere oppfølging. Ved 
Holter-monitorering ser man etter ventriku-
lære ekstrasystoler i tillegg til ventrikkelta-

kykardi. Det klassiske ved AC er ventrik-
keltakykardi utgående fra høyre ventrikkel, 
som gir venstre grenblokks-morfologi på 
EKG, typisk med superior akse. I tillegg 
finner man  ventrikkeltakkykardi fra høyre 
ventrikkels utløp som kan være vanskelig 
å skille fra ideopatisk utløpstraktsarytmi, 
som er en betydelig mer benign tilstand 
(22). Differensialdiagnostisk må man derfor 
vurdere idiopatisk utløpstraktsarytmi, som 
er en non-familiær sykdom uten ledsagende 
strukturell hjertesykdom, med lav risiko for 
plutselig død, og disse pasientene har mye 
bedre prognose og et mye lavere oppføl-
gingsbehov enn AC pasienter. Monomorfe 
VES fra høyre ventrikkels utløp styrker 
denne diagnosen, da AC oftere har polymorf 
ekstrasystoli.  

Barn: Inkomplett høyre grenblokk 
er et normalfenomen hos barn og negative 
T-bølger inntil V4 kan være normal. Videre 
bør plassering av prekordialavledningene 
sjekkes for å unngå feiltolking.
Ekkokardiografi
Den ekkokardiografiske protokollen for 
AC evaluering er mer omfattende enn en 
standard ekkokardiografi, og det kan være 
vanskelig å tolke grunnet høyre ventrikkels 
anatomi og krever en erfaren operatør. De 
klassiske forandringene er dilatert høyre 
ventrikkel med redusert funksjon (globalt 
eller regionalt), og eventuelt fortynnet 
vegg og kryptedannelse, men dette er funn 
sent i sykdommen. Forandringene er ofte 
lokalisert i «dysplasitriangelet» – høyre 
ventrikkels innløp, høyre ventrikkels utløp 
og høyre ventrikkels apex. Posterolaterale 
venstre ventrikkel regnes også som en av 
predileksjonsstedene i deler av litteraturen. 
European Association of Cardiovascular 
Imagig (EACVI) publiserte i 2017 et konsen-
susdokument om bildediagnostikk innen AC 
(23), som også inkluderer parametre som 
har vist seg å kunne identifisere patologi 
før de strukturelle forandringene åpenbarer 
seg. Her inkluderes bl.a. strain-deriverte 
parametre (24) (se tabell 2 og figur 7.) 

Differensialdiagnostisk bør man ved 
en forstørret høyre ventrikkel også tenke 
på ASD, pulmonal hypertensjon og andre 
tilstander. 
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Figur 6: EKG tatt av en AC pasient i hvile. Det ses uttalte T-inversjoner som er tilstede i de 
fleste avledninger. Terminal aktiveringsvarighet er forlenget til 120 ms og den terminale 
depolariseringen kan ses som en epsilon-bølge i V1-V4. Hentet fra Haugaa et al. EP 
Europace (17).

Tabell 2: EACVI anbefalinger for bruk av utvidede ekkokardiografiske 
parametre for evaluering av AC (23) 

Parameter Patologisk dersom
PLAX RVOT (mm) ≥29
PLAX RVOT indeksert (mm/m2) ≥16
PSAX RVOT (mm) ≥32
PSAX RVOT indeksert (mm/m2) ≥18
HV basal diameter (mm) >41
HV FAC (%) ≤40
TAPSE (mm) <17
HV longitudinell strain av laterale frie vegg (%) Dårligere enn -23
HV mekanisk dispersjon (ms) >25-30
3D HV-EF (%) ≤40
VV GLS (%) Dårligere enn -18

AC = arytmogen kardiomyopati, EF = ejeksjonsfraksjon, ESC = European 
Society of Cardiology, FAC = fraksjonell arealforandring, GLS = global 
longitudinell strain, HV = høyre ventrikkel, PLAX = parasternal langakse, 
PSAX = parasternal kortakse, RVOT = høyre ventrikkels utløpstraktus, 
TAPSE = tricuspid annular plane systolic excursion ( longitudinell forflyt-
ning av laterale del av trikuspidalannulus), VV = venstre ventrikkel.
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Figur 7: Ekkokardiografisk undersøkelse av pasient med AC med redusert høyre ventrikkel 
strain (RV global strain) og økt høyre ventrikkel mekanisk dispersjon (RV MD). De vertikale 
linjene (*1) markerer maksimal longitudinell strain og de horisontale pilene (*2) markerer 
tiden fra R i QRS til maksimal longitudinell strain. Høyre ventrikkel mekanisk dispersjon 
beregnes fra gjennomsnittlig maksimal strain fra seks høyre ventrikkel segmenter (inkludert 
septum). Figur fra Haugaa et al. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging (23).

MR-undersøkelse
MR-undersøkelse av hjertet kan fange opp 
mer subtile forandringer enn konvensjonell 
2D ekkokardiografi og anbefales innen 5 år 
etter diagnose hos voksne (se eget avsnitt 
om barn). Ved MR med protokoll for høyre 
ventrikkel kan man påvise dilatasjon, ned-
satt funksjon, fettinfiltrasjon i myokard, for-
tynnet myokard og aneurismer. I tillegg kan 
MR-undersøkelse med gadoliniumkontrast 
påvise myokardfibrose (late gadolinium 
enhancement, LGE), men dette er vanskelig 
å påvise i høyre ventrikkel. I klinisk praksis 
har MR-undersøkelse av hjertet vært sentral 
for diagnosesettingen av AC. Negativ MR-
undersøkelse betyr imidlertid ikke nødven-
digvis at sykdommen ikke foreligger. Det er 
mange eksempler på symptomatiske pasi-
enter med ventrikulære arytmier der MR er 
normal. Dessverre forekommer også en viss 
overdiagnostisering av AC ved MR. Ved bil-
dediagnostiske funn vil man også forvente 
at det foreligger elektrokardiografiske funn. 
Dersom dette ikke er tilfellet, skal man være 
svært forsiktig med å stille diagnosen AC.  

Endomyokardial biopsi
Dette er en invasiv undersøkelse som er 
forbeholdt tilfeller med diagnostisk usik-
kerhet og mistanke om alvorlig sykdom. 
Fibrosen ved AC 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 
målrettet biopsi av fri vegg foretas bare i 
helt spesielle tilfeller.
Elektrofysiologiske undersøkelse
Elektrofysiologiske undersøkelser er ikke 
en del av standard AC-utredning, men 
kan være nyttige ved usikker diagnose. 
Dette gjelder særlig for å differensiere 
AC fra andre arytmogene tilstander som 
den vanligere og mer benigne idiopatisk 
utløpstraktsarytmi(25). 
Genetiske undersøkelser
Hos cirka halvparten av pasientene med 
typisk fenotype påviser man en mutasjon 
som fører til dysfunksjon av de kardiale 
desmosomene. Ved mistanke om AC tilbys 
pasienten genetisk testing. Flere sykdoms-
mutasjoner er kjent, men mutasjon i genet 
for plakofilin-2 (PKP2) er den klart vanligste. 
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Figur 8: Cine-MR-opptak av høyre ventrikkel i ende-diastole (A) og ende-systole (B). Mikroaneurismer i 
høyre ventrikkels utløpstraktus og frie vegg er demonstrert med piler. Hentet fra Haugaa et al. European 
Heart Journal - Cardiovascular Imaging, (23).

Figur 9: Illustrasjon av de kardielle desmosomene, og de viktigste 
strukturelle komponentene de består av. Hentet fra Wilde AA, 
Behr ER. Nature reviews. Cardiology (26).

Det genteknologiske analysetilbudet har 
økt betydelig de siste årene. For pasienter 
som tidligere er utredet uten påvist gene-
tisk årsak, kan det være aktuelt å utføre 
ny/supplerende genetisk utredning. Dette 
gjelder primært pasienter som er utredet 
før det nye 174-geners panelet ble tatt i bruk 
07.11.18, men også pasienter utredet senere 
enn dette når familieanamnesen gir sterk 
mistanke om en genetisk årsak.

Mutasjonspositive familiemed-
lemmer må følges opp kardiologisk med 
tanke på om de utvikler sykdommen. Tidlig 
diagnostikk er av stor betydning i denne 

pasientgruppen, da risikoen for maligne 
arytmier oppstår tidlig i sykdomsforløpet, 
og implantasjon av en primærprofylaktisk 
ICD kan være livreddende.
Familieutredning
Det anbefales i utgangspunktet at barn 
gentestes på lik linje med andre familiemed-
lemmer, uavhengig av alder, men uansett 
før 10 års alder. Når et familiemedlem får 
påvist en AC-assosiert mutasjon, vil han/
hun som hovedregel gjennomgå det samme 
utredningsforløpet som indekspasienten, 
som skissert ovenfor. Dette innebærer EKG, 
SAECG, arbeids-EKG, Holter og ekkokardio-

grafi. MR tas gjerne i forbindelse 
med førstegangskonsultasjon. Hvis 
disse undersøkelsene gir mistanke 
om sykdom, men usikker diagnose, 
kan videre undersøkelser også 
være indisert. Dersom et familie-
medlem tester negativt for den 
aktuelle AC mutasjonen, har han/
hun ikke større risiko for denne 
hjertesykdommen enn resten av 
befolkningen. 

I de tilfeller hvor det ikke 
påvises mutasjon hos indekspasi-
enten, vil det være usikkerhet rundt 
hvorvidt familiemedlemmer har 
risiko for å utvikle sykdommen. Det 
er viktig med god informasjon til 
familiemedlemmene, med særlig 
fokus på hvilke symptomer som 



Hjerteforum   Suppl. N° 1/ 2022/ vol 35 34

er assosiert med tilstanden og hva de skal 
være oppmerksomme på. I en del tilfeller vil 
det være aktuelt å utrede førstegradsslekt-
ninger klinisk, dette vil være avhengig av 
forhold hos indekspasienten og i familiehis-
torien, og vurderes individuelt. Selv om før-
stegangsutredningen av mutasjonsnegative 
familiemedlemmer bare viser normale funn, 
er det ikke utelukket at det kan tilkomme 
sykdomstegn med tiden, så personene/
pasientene må overvåkes dersom man har 
mistanke om arvelig sykdom.

Behandling
Behandlingen av AC pasienter har som 
mål å forhindre plutselig hjertedød, og å 
redusere eventuelle arytmi- og hjertesvikt-
symptomer (27). Behandlingen kan bestå av 
livsstilsendringer, medikamentell behand-
ling, ICD-implantasjon, kateterablasjon eller 
hjertetransplantasjon. 
Livstilendringer
Fysisk aktivitet, og særlig høy-intensitets 
trening, er assosiert med raskere sykdoms-
progresjon og mer malignt forløp hos AC 
pasienter (28). Det antas at dette fenome-
net er forårsaket av at sterk fysisk aktivitet 
medfører økt mekanisk stress på de kardiale 
desmosomene. Denne stressøkningen er 
mer uttalt i høyre enn venstre ventrikkel. 
Det er en klar internasjonal anbefaling at 
AC pasienter skal avstå fra konkurranse-
idrett. Se nedenfor under «Konsekvenser for 
idrett» 

Barn: Det gis ingen restriksjoner på 
fysisk aktivitet så lenge det ikke er tegn til 
sykdommen. Barn kan delta i fysisk aktivitet 
inntil hva de selv orker, men de skal ikke 
presses utover det.  Høyintensitetsidretter 
og en idrettskarriere anbefales imidlertid 
ikke.
Medikamentell behandling
Betablokker skal vurderes hos alle pasienter 
med AC, og anbefales å gis i høyeste tole-
rable terapeutiske dose. Dette supprimerer 
ventrikulær arytmi, men det er ikke vist at 
medikamentell behandling gir bedret overle-
velse. Medikamentell behandling anbefales 
ikke til asymptomatiske familiemedlemmer.

Sotalol har tidligere vært mye brukt 
for å supprimere arytmier hos pasienter 
med AC. Hvis sotalol alene ikke fører til 

arytmifrihet, er skifte til amiodaron kombi-
nert med konvensjonell betablokker aktuelt. 
Der arytmier er vanskelige å få kontroll over, 
kan flekainid være et behandlingsalternativ 
i kombinasjon med betablokker hos dem 
med ICD. Ved utvikling av hjertesvikt eller 
risiko for kardiale embolier, skal pasien-
tene behandles for dette etter standard 
retningslinjer. 

Barn: Hos barn er vanlig betablokker 
(metoprolol) første valg, deretter sotalol og 
evt. kombinasjon metoprolol med flekainid. 
Ved bruk av flekainid må man være obs. på 
vedvarende lavfrekvent VT. Amiodaron bru-
kes lite pga. langtidsbivirkninger. Ved hjerte-
svikt gis i tillegg diuretika og ACE-hemmer.
Implantasjon av hjertestarter 
ICD (hjertestarter) er den eneste behand-
lingen som er vist å bedre overlevelse hos 
AC pasienter. Implantasjon av ICD er alltid 
indisert hos AC-pasienter som har over-
levd hjertestans eller hatt dokumentert 
vedvarende ventrikkeltakykardi. Man kan 
rådføre seg om risiko for fremtidig livstru-
ende arytmi ved hjelp av risikokalkulato-
ren på www.arvcrisk.com (29). Denne er 
å betrakte som en hjelp i beslutning om 
primærprofylaktisk ICD og naturligvis ikke 
alene avgjørende for indikasjonen. Hos 
AC-pasienter fulgt ved Oslo Universitets-
sykehus, Rikshospitalet, var høy risiko for 
førstegangs ventrikulær arytmi særlig knyt-
tet til høy-intensitets trening, T-inversjoner i 
prekordiet ≥ V3, og uttalt venstre ventrikkel 
mekanisk dispersjon (30). Vi anbefaler at 
denne informasjonen tas med i vurderingen. 
ICD-implantasjon skal alltid ledsages av 
optimal medikamentell behandling, og pasi-
enter med ICD skal også rådes til å avstå fra 
høy treningsintensitet på lik linje med alle 
andre AC pasienter.

Barn: ICD-indikasjon hos barn er 
gjennomgått hjertestans og livstruende ved-
varende ventrikkeltakykardi, samt primær-
profylaktisk i påvente av en hjertetransplan-
tasjon ved alvorlig hjertesvikt.
Kateterablasjon
Ved residiverende ventrikkeltakykardi uten 
effekt av medikamentell behandling kan 
det være aktuelt med radiofrekvensabla-
sjon av et arytmogent fokus. Dette kan ha 
symptomlindrende effekt med redusert 
arytmibyrde i hvert fall en periode, men 
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det stopper ikke sykdommens naturlige 
progresjon. Dessverre oppstår ofte nye 
fokus og dermed nye arytmier. Til forskjell 
fra kateterablasjon av idiopatisk RVOT-VT 
eller postinfarkt-VT, er det hos AC-pasienter 
ofte ikke tilstrekkelig å abladere fra hjertets 
innside (endokardialt). Det er mulig å gå til 
hjertets utside (epikardialt) ved en spesiell 
punksjonsteknikk gjennom huden under 
costal-buen, men dette krever narkose og 
er beheftet med litt høyere risiko enn en 
endokardial ablasjon. 
Hjertetransplantasjon
Hjertetransplantasjon er siste utvei ved 
sykdomsprogresjon til terminal hjertesvikt 
eller ved intraktable arytmier, men det er 
heldigvis bare en liten andel av pasientene 
med AC som får behov for 
dette. Ved Rikshospitalet 
er det i skrivende stund 
transplantert rundt 20 
pasienter med AC i løpet 
av 36 år (31), med godt 
resultat. 

Barn: Denne kal-
kulatoren er ikke validert 
for barn.

Oppfølging
AC er en progressiv syk-
dom som fordrer jevnlig 
oppfølging. Anamnesen 
må inkludere nytilkomne 
symptomer som bryst-
smerter, hjertebank, 
synkoper eller nærsynko-
per. I tillegg er det viktig 
å kartlegge fysisk aktivitet. 

Undersøkelser 
som gjøres hver gang, er 
EKG og Holter så lenge 
pasienten ikke har ICD. 
Det er lav terskel for å 
utføre arbeids-EKG og 
ekkokardiografi med 
regelmessige intervaller. 
Som hovedregel anbefaler 
vi at pasienter med eta-
blert diagnose vurderes 
hos spesialist hvert 1.-2. 
år, og hyppigere ved 
usikker arytmirisiko eller 
sviktutvikling. Oppføl-

gingen anbefales å være minimum årlig de 
første årene etter etablert diagnose, og ved 
stabile forhold kan hyppigheten eventuelt 
reduseres til hvert andre år. Spesielt viktig 
er det å følge pasienter/familiemedlemmer 
som enda ikke har ICD tett, for å unngå 
plutselig død. 

Genotype-positive fenotype-nega-
tive familiemedlemmer bør som hovedregel 
vurderes minimum hvert 2.-3. år. Disse pasi-
entene må være nøye informert om varsel-
symptomer, og om umiddelbart å ta kontakt 
med den kardiologiske enheten de tilhører 
dersom slike symptomer skulle oppstå.

Barn: Mutasjonspositive asymp-
tomatiske genbærere ses ved diagnose-
tidspunkt (positiv gentest) hovedsakelig 
for å snakke med familien og gi veiledning 

Figur 10: ARVC risiko kalkulator tilgjengelig på www.arvcrisk.com 
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angående videre livsplanlegging. Det gis 
ingen restriksjoner så lenge det ikke er tegn 
til sykdommen. Fra 8-10-årsalder gjennom-
føres det kontroller hvert 2.-3.år med EKG, 
senpotensial-EKG, ekko- og Holter. Vi ber 
om å få beskjed dersom det oppstår symp-
tomer i mellomtiden. MR tas det kun når det 
er tegn til sykdommen eller ved veldig dårlig 
innsyn på ekko. Ved diskrete tegn til syk-
dommen følges pasienten årlig med ekko og 
Holter. Det samme ved symptomer. Holter 
er den viktigste undersøkelsesmodalitet ved 
siden av ekko ved symptomer. Hyppig mul-
tifokal ventrikulær ekstrasystoli er et viktig 
tegn. En belastningstest gir lite så lenge 
man ikke finner noe ventrikulær arytmi på 
Holter og hjertefunksjonen er normal.

Barn som er førstegrads familie-
medlemmer av gen-negative AC-pasienter, 
tilbys kardiologisk kontroll ved 8-10-års 
alder, i ungdomsalder og ellers ved eventu-
elle symptomer. 

Prognose
Morbiditet og mortalitet hos AC pasien-
ter er hovedsakelig knyttet til ventrikulær 
arytmi. Plutselig død er en fryktet første 
manifestasjon av AC, og det har vært rap-
portert at opptil halvparten av indekspa-
sienter presenterer seg med ventrikulær 
arytmi. Nyere studier viser imidlertid at det 
reelle tallet trolig er lavere og har sunket 
de senere årene (32). Årlig mortalitet 
etter at diagnosen er etablert er anslått til 
mellom <1% og 6%. Prognosen er imid-
lertid særdeles god for genotype-positive 
fenotype-negative familiemedlemmer som 
følger oppfølgingsrutiner. Hjertesvikt kan 
også redusere livskvalitet og livslengde 
for AC pasienter. Dette er mindre hyppig 
enn plutselig hjertestans, og ses typisk i en 
eldre AC populasjon. Det er imidlertid også 
eksempler på at relativt unge AC pasienter 
har hatt behov for hjertetransplantasjon.

Konsekvenser for idrett
Pasienter med AC, inkludert genotype-posi-
tive fenotype-negative familiemedlemmer, 
anbefales å avstå fra konkurranseidrett og 
fysisk aktivitet utover aktivitet av moderat 
intensitet. Høyintensitetsidrett er forbundet 
med både tidligere arytmidebut og mer 
alvorlig sykdomsforløp (28, 33). 

Vi anbefaler alle AC pasienter å 
avstå fra idrett og høy-intensitets fysisk 
aktivitet (aktivitet med intensitet over 6 
metabolske ekvivalenter (METS) (34)). 
Vi anbefaler som hovedregel ikke å avstå 
fra lavgradig og moderat fysisk aktivitet 
(gåturer, lett styrketrening, lett dans, etc), 
da vi mener at de gunstige helseeffektene 
her forventes å veie tyngre enn de poten-
sielt negative. Men dette må vurderes for 
hver pasient individuelt. Disse anbefalin-
gene gjelder også for mutasjonspositive 
familiemedlemmer.  
Graviditet
Det er sparsomt med kunnskap om gravi-
ditet ved AC. Den største studien som er 
gjennomført på området, er norsk, og viser 
at flere svangerskap ikke er assosiert med 
mer uttalt sykdom (35). Noen kasuistikker 
har rapportert om økt arytmitendens under 
graviditeten, men etter vår erfaring tåler 
kvinner med AC både svangerskap og fødsel 
godt. AC-pasienter som ønsker å bli gravide, 
bør følges ved høyspesialisert senter. 
Oppfølgingsnivå ved senter med 
spesialkompetanse versus lokalt
Pasienter med AC bør følges ved et senter 
som har erfaring med disse pasientene. 
Hos pasienter som har diagnosen AC eller 
hvor det er mistanke om AC, men hvor det 
ikke er implantert ICD, er det spesielt viktig 
med tett oppfølgning ved et spesialisert 
senter. Disse pasientene kan ha økt risiko 
for ventrikulære arytmier og plutselig død. 
Oftest er det ikke indikasjon for implan-
terbar loop recorder, men man kommer i 
mål med ambulatorisk EKG monitorering. 
Pasienter med ICD og stabilt sykdomsbilde, 
samt familiemedlemmer av mutasjonsnega-
tive AC-pasienter med familiehistorie, kan 
underlegges en tilpasset oppfølging som 
inkluderer kontroller lokalt. 

Vi anbefaler følgende:

Oppfølging ved senter med 
spesialkompetanse 

 y Barn 
 y Ved tidspunktet for AC-diagnose eller 

AC-positiv gentest: Førstegangsin-
formasjon om genresultat, livsstil og 
treningsrestriksjoner
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 - Familietre
 - EKG, AKG 
 - Ekko
 - Holter (OBS VES)
 - MR cor vurderes som 

baselineundersøkelse 
 y Genbærere uten ICD som har AC-rela-

terte funn (symptomer, EKG eller ekko, 
MR funn) har høy risiko for utvikling av 
arytmier og bør følges minimum årlig 
med
 - AKG etter individuell vurdering 
 - Holter 
 - Ekko

 y Ved planlagt eller pågående graviditet
 y Utredning for VT ablasjon

Oppfølging lokalt
 y Pasienter med AC og ICD
 y Stabile pasienter: 

 - regelmessig kliniske og ICD kontroller 
 - ekko ved mistanke om hjertesviktut-

vikling eller endring i symptomer

Dilatert kardiomyopati

Definisjon
Dilatert kardiomyopati (DCM) er en 
heterogen sykdomsgruppe karakterisert 
ved ikke-ischemisk dilatasjon og redusert 
systolisk funksjon av venstre ventrikkel, med 
varierende affeksjon av høyre ventrikkel og 
utvikling av diastolisk dysfunksjon (36). 

Prevalens
Prevalensen av DCM angis til rundt 1:1000.

Etiologi 
DCM er forbundet med en rekke tilstander 
som gir skade av myokard (infeksjon, tok-
sisk skade som ved f.eks. cellegift, autoim-
mun sykdom, etc). Familiær DCM er arvelig 
og skyldes mutasjoner. DCM hvor man 
verken finner sykdomsfremkallende agens, 
generalisert sykdom eller man har sikker 
familiær opphopning kalles idiopatisk DCM 
og er en eksklusjonsdiagnose. 

Genfeil påvises i ca 50% av tilfellene 
av familiær DCM, og kan skyldes mutasjo-
ner i en rekke ulike gener. Arvegangen er 
hovedsakelig autosomal dominant, men 
annen arvegang forekommer også. Muta-
sjoner i lamin A/C genet (LMNA) er assosi-
ert med en spesielt malign fenotype (37) og 
følger autosomal dominant arvegang. 

Symptomer
Pasientene presenterer seg ofte med hjerte-
sviktsymptomer, hovedsakelig venstresidig 
svikt med dyspnø og asteni, men høyresidig 
hjertesvikt med venøs stase og ødemer 
forekommer også.  Sykdommen kan imid-
lertid også debutere med arytmier, og dette 
gjelder særlig for pasienter med Lamin A/C 
mutasjoner, hvor atrieflimmer, AV-blokk og 
livstruende ventrikulære arytmier ses hyp-
pig. Noen av disse pasientene har i tillegg 
skjelettmuskeldystrofi (typisk av type limb-
girdle eller Emery Dreifuss muskeldystrofi). 

Utredning
Indekspasienten
Diagnosen stilles oftest ved symptomer og 
kliniske tegn på hjertesvikt. Supplerende 
undersøkelser med ekkokardiografi og 
biomarkører slik som NT-pro-BNP gir diag-
nosen etter at koronarsykdom som etiologi 
er utelukket.  Ekkokardiografi viser redusert 
systolisk funksjon, som regel definert som 
EF < 52% hos menn og < 54% hos kvinner, 
sammen med dilatasjon av venstre ventrik-
kel. Diameter over 60 mm kan brukes som 
en tommelfingerregel på at dilatasjon er 
tilstede, imidlertid vil diagnosen stilles mest 
presist ved bruk av kjønnsspesifikke indek-
serte mål for venstre ventrikkels størrelse, 
dilatasjon er da definert som >30 mm/m2 
overflate for menn og 28 mm/m2 overflate 
for kvinner. Venstre ventrikkels dysfunksjon 
skal ikke kunne forklares av fylningsforhold 
eller koronarsykdom.
Genpositiv DCM 
Antallet kjente gener som forårsaker 
DCM øker. Noen eksempler er Lamin A/C 
(LMNA), titin (TTN), fosfolamban (PLN), 
RBM20, BAG og Filamin C.  For videre infor-
masjon se https://genetikkportalen.no/.

Fenotypen varierer mellom de ulike 
genene. Alle pasienter med mutasjoner i 
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DCM relaterte gen skal imidlertid følges 
med tanke på hjertesviktutvikling. De fleste 
genotypene har økt risiko for arytmier, både 
supraventrikulære og ventrikulære arytmier. 
Oppfølgingen av pasientene må ta hensyn 
til dette med adekvate Holter-monitorerin-
ger og arbeids-EKG. 
Gen-negativ DCM - 
differensialdiagnoser
Man bør prøve å finne etiologien til pasien-
tens dilaterte kardiomyopati, da prognose 
og behandling kan variere avhengig av 
årsak. For eksempel kan takykardiomyopati 
som forekommer ved rask atrieflimmer 
være reversibel, mens de genetiske årsa-
kene ofte fører til progressiv DCM. 

For etiologisk avklaring kan koronar 
angiografi (eventuelt CT koronar-angiografi) 
og MR cor være nyttig. Virusprøver med 
tanke på myokarditt kan tas, men er ofte 
negative. 

Utredning for sarkoidose kan vurde-
res (SR, kalsium albumin ionisert kalsium, 
aktivert D-vitamin, ACE og løselig IL2 resep-
tor, RTG thorax, CT thorax, samt PET CT).

Ved noen spesifikke tilstander kan 
endomyokardbiopsi være avklarende. Dette 
er først og fremst viktig ved uttalt ventriku-
lær arytmi som gir mistanke om kjempecel-
lemyokarditt, da denne diagnosen muliggjør 
spesifikk og potensielt livreddende immun-
osuppressiv behandling.

Det genteknologiske analysetilbudet 
har økt betydelig de siste årene. For pasi-
enter som tidligere er utredet uten påvist 
genetisk årsak, kan det være aktuelt å utføre 
ny/supplerende genetisk utredning. Dette 
gjelder primært pasienter som er utredet 
før det nye 174-geners panelet ble tatt i bruk 
07.11.18, men også pasienter utredet senere 
enn dette når familieanamnesen gir sterk 
mistanke om en genetisk årsak.
Familieutredning
Genpositive familiemedlemmer undersø-
kes med EKG og ekkokardiografi. Disse blir 
diagnostisert med DCM etter de samme 
kriterier som indekspasientene (redusert EF 
og venstre kammer dilatasjon), men i tillegg 
kan de klassifiseres som å ha sannsynlig 
DCM dersom de bare har lett redusert EF 
eller uforklarlig kammerdilatasjon. 

Hvis systolisk funksjon og kammer-
dimensjoner er normale, avklares kon-

trollintervaller individuelt etter gensvar og 
avhengig av alder. 

Behandling
Hos de fleste pasienter med genetisk 
betinget DCM gjelder vanlig hjertesviktbe-
handling. Det er imidlertid unntak ved DCM 
relatert til Lamin A/C (LMNA)-mutasjoner 
(se nedenfor), der arytmier og ledningsfor-
styrrelser er fremtredende. Det er også økt 
forekomst av arytmier ved titin-mutasjoner, 
og kontroller må fokusere på symptomer og 
tegn på arytmi.

DCM ved andre muskeldystrofier 
som Duchenne og Becker omhandles ikke 
her. 

Prognose
Prognosen er avhengig av genotype. LMNA-
mutasjoner har høy penetrans (nær 100% 
innen 60 års alder) og de fleste pasienter 
med disse mutasjonene får alvorlige symp-
tomer i løpet av livet. Andre etiologier har 
gjerne varierende livstidspenetrans og kan 
ha bedre prognose. DCM er den vanligste 
årsaken til hjertetransplantasjon i USA (38).

Risikostratifisering for  
plutselig død
Indikasjon for ICD følger retningslinjer med 
sekundærprofylaktisk ICD til pasienter med 
overlevd hjertestans. Primærprofylaktisk 
ICD anbefales ved EF <35% og NYHA 
funksjonsklasse II eller dårligere tross 
optimal medikamentell hjertesviktbehand-
ling. I senere tid har DANISH-studien (39) 
utfordret bruken av primærprofylaktisk ICD 
hos pasienter med non-ischemisk DCM, da 
denne studien ikke viste gevinst på morta-
litet. Imidlertid har pasienter med familiær 
DCM ofte høyere arytmirisiko enn den hete-
rogene gruppen av non-ischemiske DCM 
pasienter studert i DANISH. Man må aktivt 
følge pasienten med tanke på primærprofy-
laktisk ICD da det i flere tilfeller av familiær 
DCM er arytmifare også ved sparsomme 
kliniske funn.

Konsekvenser for idrett
Tilpasset trening gir bedret prognose hos 
hjertepasienter generelt. Noen pasienter 
med familiær DCM anbefales likevel å 
avstå fra konkurranseidrett og annen høy-
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intensitets trening. Dette gjelder spesielt 
dersom de er symptomatiske, har veldig 
lav EF (<40%), utbredt sen-kontrastopptak 
på MR, hyppig ventrikulær arytmi, og ikke 
minst synkope. Å avstå fra konkurranse-
idrett er særlig viktig for pasienter med 
lamin A/C mutasjon, da sykdommen trolig 
forverres av trening (40). Pasienter med 
mildere sykdomsuttrykk, andre mutasjoner, 
uten synkopehistorie/ventrikulær arytmi og 
som er godt informert om varselsymptomer, 
kan trene som normalt (14).

Graviditet
Svangerskap kan innebære en stor risiko 
for kvinner med DCM. Graviditet tolereres 
dårlig hos kvinner med en allerede dilatert 
venstre ventrikkel med redusert systolisk 
funksjon. Prediktorer for negativt utfall av 
svangerskapet er NYHA klasse III-IV og EF 
<40%. Pasienter med svært høy risiko er 
kvinner med EF <20%, med mitralinsuf-
fisiens, sviktende høyre ventrikkel, atrie-
flimmer og hypotensjon.  Alle kvinner med 
kjent DCM som planlegger svangerskap, 
bør gjennomgå prekonsepsjonell veiledning 
utført av et tverrfaglig team for hjertesyke 
gravide.

Kvinnene må følges tett gjennom 
hele svangerskapet da det foreligger stor 
risiko for dekompensering underveis. Opp-
følgingsnivået under svangerskapet avhen-
ger av venstre ventrikkels funksjon, samt av 
kvinnenes symptomer og det kliniske for-
løpet. Det anbefales kontakt med Nasjonal 
behandlingstjeneste for hjertesyke gravide 
ved Rikshospitalet når kvinner med DCM 
blir gravide. Vi anbefaler at det gjøres ekko 
hvis det er 1-2 år siden sist undersøkelse. 
Oppfølging DCM generell
Vi anbefaler følgende:

Oppfølging ved senter med 
spesialkompetanse
Pasienter med DCM

 y Barn 
 y Førstegangsinformasjon og veiledning 

om gentest eller genresultat
 y LMNA (men vekselvis ved lokalsykehus)
 y Ved økende risiko for SCD med ICD 

vurdering 

 y Endestadium hjertesvikt for vurdering av 
behov for transplantasjon eller LVAD

 y Ved planlagt eller pågående graviditet
 y Utredning for atrieflimmer ablasjon

Gen-positive familiemedlemmer

 y Førstegangs utredning av antatt friske 
familiemedlemmer som er testet og har 
mutasjonen. 
 - Ekko ved førstegangskonsultasjon
 - AKG og Holter ved årlige kontroller 

etter genotype

Oppfølging lokalt
Pasienter med DCM

 y Stabile pasienter: 
 - Regelmessig kliniske kontroller 
 - Årlig Holter
 - Ekkokardiografi ved forverrelse av 

symptomer, ellers hvert 2 år  
 - Årlig SCD risikovurdering, atrieflim-

mer, OBS symptomer
Genotype-positive, fenotype-negative 
familiemedlemmer

 y Ekkokardiografi, EKG med intervaller 
avhengig av alder 
 - 10-20 år: engangsundersøkelse
 - > 20 år: hvert 2-5 år
 - > 60 år avsluttes kontroller, tar kon-

takt ved symptomer
Unntaket for disse anbefalingene er pasien-
ter med lamin A/C mutasjoner. De følges 
etter egne retningslinjer, som beskrevet 
nedenfor.

Spesifikke DCM gener 

Lamin A/C mutasjoner
Spesiell oppmerksomhet må rettes mot 
pasienter med en kombinasjon av AV-blokk, 
atrieflimmer og ventrikulære takykardier. 
Disse kan ha tilgrunnliggende mutasjoner 
i Lamin A/C-genet som gir en malign form 
for DCM, med høy forekomst av plutselig 
død (37). Lamin A og lamin C proteinene 
inngår i cellekjernemembranen og har 
forbindelse med cytoskjelett og ekstracel-
lulærproteiner (Figur 11). Eksakt funksjon 
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er ukjent, men proteinene har sannsynlig 
også betydning for regulering av gentrans-
kripsjon. Ofte debuterer disse pasientene 
rundt 30-40-års alder med arytmier som 
for eksempel atrieflimmer eller lednings-
forstyrrelser/AV-blokk. Behandlingen er 
som for dilatert kardiomyopati av annen 
årsak, med både hjertesviktmedikasjon og 
antiarytmisk behandling. Hos pasienter med 
Lamin A/C mutasjoner bør medikamentell 
behandling startes tidlig. ICD implantasjon 
bør vurderes ved et tidligere tidspunkt enn 
ved generell DCM. Ved PM/CRT indikasjon 
anbefales ICD/CRT-D implantasjon direkte 
idet ledningsforstyrrelser er uttrykk for 
sykdomsprogresjon med øket ventrikulær 
arytmirisiko.    

Behandling
 y Ved første påvisning av atrieflimmer 

startes antikoagulasjon 
 y Hjertesvikt medikasjon startes ved påvis-

ning av redusert VV funksjon 
 y Ved indikasjon for bradykardi-pacing er 

det etablert praksis å implantere ICD 
 y Vi pleier å oppgradere til CRT når pace-

behovet øker og/eller VV funksjonen er 
påvirket, men praksis her varierer

Konsekvenser for idrett
En studie har vist at konkurranseidrett kan 
forverre sykdommens forløp. Data fra Lamin 
A/C-kohorten ved OUS Rikshospitalet 
støtter denne observasjonen, og vi fraråder 
derfor både konkurranseidrett og større 
mengder trening hos pasienter og familie-
medlemmer med Lamin A/C-mutasjoner 
(40). 

Barn: Det gis ingen restriksjoner 
på fysisk aktivitet så lenge det ikke er 
tegn til sykdomsmanifestasjon. Barn kan 
delta i fysisk aktivitet inntil hva de selv 
orker, men de skal ikke presses utover det.  
Høyintensitetsidretter og en idrettskarriere 
anbefales imidlertid ikke.

Graviditet
Det finnes ingen studier på effekten av 
svangerskap på sykdomsutviklingen ved 
lamin A/C-assosiert DCM. Erfaring fra vår 
gruppe tilsier at svangerskap er relativt 
godt tolerert, men vi anser det som viktig 
med ekstra oppfølging og kontroll av disse 
pasientene da hjertesykdommen kan debu-
tere under graviditet. Venstre ventrikkels 
funksjon og arytmier må kontrolleres, og det 
må tas stilling til eventuelt bytte av antikoa-
gulasjon hos pasienter med atrieflimmer. 
Gravide lamin A/C pasienter anbefales å 
fortsette med betablokkere. Om nødvendig 

Figur 11: Illustrasjon av lamin A og C proteinene i cellekjernemembranen, modifisert fra Robin, 
Magdinier, Front Genet 2016 (41).
Defekter i lamin A/C fører til skader på kjernemembranen og omliggende
strukturer, som igjen fører til prematur aldring og signalfeil. INM = inner
nuclear membrane (indre kjernemambran), ONM = outer nuclear membrane (ytre
kjernemembran). 
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kan de stå på Marevan (5 mg) og Fragmin 
(120 mg pr kg x 2). NOAK er kontraindisert 
i graviditet. I disse tilfeller bør det konfe-
reres med Landsfunksjonen for hjertesyke 
gravide. 

Genotype-positive, fenotype-
negative kvinner bør undersøkes i starten 
av graviditeten og før fødsel. Videre må 
kvinnene ha lav terskel for å ta kontakt ved 
symptomer.

Oppfølging genotype positive 
Lamin A/C-pasienter uansett 
fenotype

 y Førstegangsinformasjon om genresultat, 
livsstil og treningsrestriksjon
 - Familietre
 - EKG, AKG 
 - Ekko
 - Holter

 y Oppfølging deretter: 
 - Ekko 1-2 år frem til evt ICD/CRT-D 

implantasjon
 - Holter årlig, evt hyppigere i forkant av 

en primærprofylaktisk ICD vurdering.  
 - AKG hvert år (ofte manifesteres VT 

her)
Barn: Barn med Lamin-mutasjoner følges 
hvert år eller hvert 2. år med EKG, ekko og 
Holter. Det kan også være aktuelt med nev-
rologisk undersøkelse, da sykdommen også 
kan involvere skjelettmuskulatur.

Titin-mutasjoner
Mutasjoner i Titin-genet (TTN) gir familiær 
dilatert kardiomyopati, ofte med ledsagende 
atrieflimmer og AV-blokk. Symptomene 
starter vanligvis litt senere i livet enn ved 
LMNA-mutasjoner, men dette varierer. 
Utredning, oppfølging og behandling er 
som ved generell DCM, men man skal være 
oppmerksom på økt arytmirisiko hos disse 
pasientene.

Barn: Titin-mutasjoner manifesterer 
seg oftest senere i livet, men også der fin-
nes det unntak. Asymptomatiske barn med 
titin-mutasjon skal ikke gis restriksjoner. 
Dersom familieanamnesen ikke gir holde-
punkter for tidlig manifestasjon, er det ikke 

indisert med hyppige kontroller gjennom 
barndommen. Det skal tilbys en rutinekon-
troll i ungdomsalder, evt. tidligere dersom 
det oppstår symptomer.

Graviditet
Titin-mutasjoner er satt i sammenheng 
med og kan være bidragende til peripartum 
kardiomyopati. Det er indikasjon for gentest 
for DCM (inkludert titin) når man har en 
pasient med peripartumkardiomyopati, og 
spesielt dersom det forekommer kardio-
myopati i familien. Pasienter med kjent 
titin-mutasjon får oppfølging i svanger-
skapet som ved annen DCM og så langt er 
det ved Rikshospitalet, OUS ikke praktisert 
ekstra oppfølging av gravide kvinner med 
titin-mutasjon sammenliknet med andre 
DCM kvinner. Man kan vurdere om friske 
genbærere av titin-mutasjoner skal en ekko 
kontroll ila tredje trimester. Vi avventer 
videre litteratur på dette feltet. 

Troponin-mutasjoner
Barn: Troponin-T mutasjoner har ofte høy 
penetrans og tidlig manifestasjon. Familiea-
namnese er viktig, og genpositive barn bør 
få et tilpasset oppfølgingsopplegg. Det gis 
ingen restriksjoner så lenge det ikke er noen 
sykdomstegn, men som ved AC anbefa-
les ikke toppidrettskarriere på føre-var 
prinsippet.

RBM20 mutasjoner
RBM20 mutasjoner fører til både DCM og 
hyppig samt tidlig arytmi. Pasientene følges 
som nevnt ovenfor med fokus på tidlig 
debuterende ventrikulær arytmifare, ofte 
ved selv sparsomme forandringer på EKG og 
ekkokardiografi.

PLN (phospholamban) 
mutasjoner 
Det er i hovedsak en PLN-mutasjon som 
er kjent i Norge (c.40_42delAGA). Dette 
er en nederlandsk founder-mutasjon som 
nedarves autosomalt dominant og er påvist 
hos flere familier i Norge med stor opphop-
ning på Sunnmøre. Heterozygot mutasjon 
gir dilatert kardiomyopati med høy arytmiri-
siko. På basis av foreliggende litteratur, med 
spesielt fokus på artikler fra det nederland-
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ske miljøet (42), har kardiologer i Ålesund, 
St Olav og OUS kommet fram til et felles 
opplegg for håndtering av disse pasien-
tene. Det presiseres at dokumentasjonen 
foreløpig er tynn og justeringer i oppfølging 
og behandling må gjøres fortløpende, etter 
hvert som det kommer mer litteratur.
Genotype positive pasienter:

 y Årlig ekkokardiografi og 24 t EKG frem 
til eventuell ICD implantasjon (deretter 
ekko for vurdering av oppstart av eventu-
ell sviktmedikasjon)

 y MR cor ved diagnosetidspunkt og 
cirka hvert 5.år (frem til eventuell 
ICD-implantasjon). 

 y Hjertesviktmedikasjon på ordinær 
indikasjon. 

Familiemedlemmer:

 y Genetisk veiledning og testing tilbys fra 
cirka 16-års alder

 y Ved positiv gentest eller de som ikke 
ønsker genetisk testing; 
 - Årlig 24 t EKG og ekkokardiografi 

 y MR kan vurderes ved genetisk diagnose-
tidspunkt eller ved dårlig innsyn ved ekko 

ICD vurdering 
Da disse pasientene har spesielt høy aryt-
mirisiko, er det enighet om lavere terskel for 
å tilby ICD-implantasjon til disse pasientene 
enn til den generelle DCM-populasjonen. 
Det nederlandske miljøet presenterte 
sommeren 2021 et verktøy i form av en 
«PLN-risikokalkulator» (https://plnriskcal-
culator.shinyapps.io/final_shiny )(42) for å 
evaluere arytmirisiko hos disse pasientene. I 
kalkulatoren inngår parameterne:

 y LVEF
 y EKG QRS lav voltage 
 y EKG utbredelse av T-inversjoner  
 y Antall VES/24h

Kalkulatoren skal beregne 5-års risiko for 
et kombinert endepunkt bestående av ved-
varende VT, VF, «appropriate» ICD-inter-
vensjon og (aborted) SCD. Vi har enighet 
om at denne risikokalkulatoren kan brukes 
også i Norge som et verktøy for å plukke ut 
de pasientene med spesielt høy arytmirisiko 

slik at ICD-implantasjon kan/bør vurderes. 
Vi har foreslått følgende beslutningsgrenser; 

 y 5-års risiko 5-10%: ICD kan vurderes, 
 y 5-års risiko > 10%: ICD bør vurderes.  

I tillegg kan faktorer som eventuelle funn av 
LGE ved MR cor, synkope og søskenhistorikk 
være aktuelle å ta med i totalvurderingen 
der pasientens preferanse/ønsker selvsagt 
også har betydning.

Konsekvenser for idrett 
Genotype positive pasienter bør unngå 
konkurranseidrett etter føre-var-prinsippet 
fram til videre data foreligger. Det er ikke 
belegg for å fraråde høyintensitetstrening til 
genpositive familiemedlemmer, men med 
manifest sykdom bør sannsynligvis høyin-
tensitetstrening unngås.

Graviditet
Det er ingen studier på graviditet og PLN 
mutasjoner. Retningslinjer for hjertesvikt, 
arytmitendens og eventuelt antikoagula-
sjon følges, og ved tvil tas det kontakt 
med og eventuellt henvises til Nasjonal 
behandlingstjeneste for hjertesyke gravide, 
Rikshospitalet.

Venstre ventrikkel non-
compaction kardiomyopati 
(VVnC)

Definisjon og diagnose
Tilstanden er karakterisert ved et patologisk 
misforhold mellom kompakt og ikke-kom-
pakt myokard med unormal overvekt av 
ikke-kompakt myokard (43). Diagnosen stil-
les ved bildediagnostiske metoder: ekkokar-
diografi eller MR. En ser ofte dype flowfylte 
krypter inn i den kompakte muskelveggen 
og større eller mindre grad av venstre 
ventrikkel dysfunksjon. Flere diagnostiske 
kriterier oppgir at forholdet ikke-kompakt/
kompakt myokard >2 er diagnostisk, men 
det er ingen klar konsensus om dette. 

Prevalens 
Prevalensen av VVnC er ukjent. 
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Etiologi
Sykdommen skyldes sannsynligvis ufull-
stendig tilbakedannelse av endomyokard, 
som i tidlig embryonale fase er ikke-kom-
pakt og fyller venstre ventrikkel. Dette fører 
til økt trabekulering i ventrikkelen. Non-
compaction kan forekomme isolert, eller 
som en del av mer omfattende medfødte 
hjertesykdommer, genetiske syndromer 
eller nevromuskulære sykdommer. VVnC 
kan forekomme familiært, og i samme 
familie kan det være variabel ekspressivitet 
med både DCM og HCM, altså flere for-
skjellige fenotyper indusert av en og samme 
mutasjon.
Symptomer
Hos mange pasienter er VVnC et tilfel-
dig funn og pasienten er asymptomatisk. 
Hvis symptomer foreligger, er det oftest 
ventrikulære arytmier og/eller hjertesvikt. 
Ved usikre funn kan bruk av intravenøst 
ekkokontrastmiddel være nyttig for å sikre 
diagnosen. Trabekulerte krypter i venstre 
ventrikkel utgjør en fare for embolisering.

Utredning
Indekspasienten
Pasienter med VVnC utredes ekkokardio-
grafisk, og med hjerte-MR som tilleggs-
undersøkelse. Kontrast ekko kan avklare 
anatomien ved tvil. Holtermonitorering bør 
utføres regelmessig for å få et bilde av aryt-
mitendens. EKG kan være normalt eller vise 
hypertrofi, grenblokk, dårlig R-progresjon, 
inverterte T-bølger eller Q-takker. Arbeids-
EKG er nyttig for å se på arbeidskapasitet, 
aktivitetsrelatert arytmi og eventuelt gi råd 
om trening. 

VVnC er ofte et tilfeldig funn der 
den kliniske betydning er uklar. En spongiøs 
venstre ventrikkel kan også ses ved HCM, 
DCM, peripartumkardiomyopati, og for 
eksempel atlethjerte. Genetisk testing kan 
være nyttig for familiemedlemmer av pasi-
enter med VVnC-fenotype, men det er sjel-
den man påviser mutasjon. Disse pasien-
tene testes for mutasjoner i sarkomergener 
som ved HCM, og strukturelle proteingener 
som ved DCM, da det foreligger betydelig 
fenotypisk overlapp mellom disse. Andre 
beskrevne gener er Taffazin (X-bundet), 
Α-dystrobrevin, Cypher/ZASP og SCN5A.

Familieutredning
Familiemedlemmer til pasienter med VVnC 
fenotype kan utredes med EKG, ekkokardio-
grafi og Holter ved arytmisymptomer. Hvis 
det foreligger en sykdomsgivende mutasjon 
hos indekspasienten, utredes familien med 
kaskadescreening.

Det foreligger ingen autoriserte 
anbefalinger angående kontroll-intervall. 
Hvis man antar at sykdommen er embryo-
nal og tilstede ved fødsel, burde en normal 
ekkokardiografi utelukke sykdom. Imidlertid 
er dette lite kjent. Anbefalingen for oppføl-
ging av familiemedlemmer er motivert av 
at også de uten VVnC ved første undersø-
kelse kan utvikle DCM eller HCM senere 
i livet, da det er genetisk overlapp mellom 
disse kliniske bildene. Kontrollintervallene 
kan sannsynligvis være relativt lange om 
en grundig første undersøkelse er normal. 
Pasienten bør informeres om å søke kontakt 
ved hjerterelaterte symptomer. 

Ved funn av VVnC må man følge 
pasienten med tanke på utvikling av hjerte-
svikt og arytmier, se oppfølging nedenfor. 

Behandling
Det finnes ikke spesifikk behandling mot 
VVnC, så pasientene får symptoma-
tisk behandling. Hjertesvikt og arytmier 
behandles etter vanlige retningslinjer. Det er 
viktig å være oppmerksom på økt risiko for 
tromboembolier ved uttalt spongiøs venstre 
ventrikkel, og ha lav terskel for å starte 
antikoagulasjon hvis systolisk funksjon 
er redusert. Det er ofte vanskelig å måle 
ejeksjonsfraksjon ved uttalt trabekulering og 
visuell vurdering av systolisk funksjon kan 
være nødvendig.  

Prognose
Sykdommen er til stede ved fødselen og kan 
være en årsak til tidlig debut av hjertesvikt 
hos barn. Oftere presenterer pasienter seg i 
voksenlivet med symptomer på hjertesvikt. 
Siden tilstanden er sjelden, er det vanskelig 
å kommentere prognosen, men den er trolig 
sammenlignbar med prognosen ved andre 
former for hjertesvikt med nedsatt EF. Mulig 
behov for hjertetransplantasjon er korrelert 
med tidlig debut.
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Risikostratifisering for plutselig 
død
Det finnes ingen spesifikk kunnskap om risi-
kostratifisering for plutselig død ved VVnC. 
Arytmirisiko ved hjertesvikt og arytmiten-
dens må vurderes etter DCM retningslinjer. 

Konsekvenser for idrett 
Ingen kjente. Ved hjertesvikt og arytmiten-
dens bør treningen monitoreres og følges 
nøye. 

Graviditet
Det er ingen studier på graviditet og VVnC. 
Retningslinjer for hjertesvikt, arytmitendens 
og eventuelt antikoagulasjon følges, og ved 
tvil tas det kontakt med og evt henvises til 
Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke 
gravide, Rikshospitalet.
Oppfølgingsnivå ved senter med 
spesialkompetanse versus lokalt
Oppfølging ved senter med 
spesialkompetanse 
Pasienter med VVNC

 y Barn 
 y Førstegangsinformasjon og veiledning 

om positiv gentest (sjeldent) 
 y Ved økende risiko for SCD 
 y Venstre ventrikkel-dilatasjon 

og hjertesvikt, mtp LVAD/
transplantasjonsutredning

 y Ved planlagt eller pågående graviditet

Gen positive familiemedlemmer 
(sjeldent) eller klinisk kontroll av 
førstegradsslektninger

 y ekko ved førstegangskonsultasjon, ved 
normalt funn nedtrappes oppfølging

 y Holter ved årlige kontroller ved positiv 
fenotype 

 y AKG for kapasitets/trenings vurdering
Oppfølging lokalt

 y Stabile VVNC pasienter: 
 - Regelmessig kliniske kontroller 
 - Årlig Holter
 - Ekkokardiografi ved forverrelse av 

symptomer, ellers hvert 2-5 år  
 - Arytmi risikovurdering, atrieflimmer, 

etter individuell vurdering
 y Klinisk kontroll av førstegradsslektninger

 - Ekko ved førstegangskonsultasjon, 
ved normalt funn kan ofte oppfølging 
avsluttes

 - Holter ved årlige kontroller ved positiv 
fenotype 

 - AKG for kapasitets/trenings vurdering


