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Isolert ventrikulær non-compaction er en 
sjelden hjertemuskelsykdom med dårlig 
prognose. Det siste tiår har tilstanden blitt 

bedre kjent, og forbedret bildediagnostisk verk-
tøy har gjort sykdommen enklere å påvise. Til-
standen er fortsatt betydelig underdiagnostisert, 
og det er viktig at leger som jobber med hjerte-
pasienter, er kjent med den.

Denne oversiktsartikkelen er en gjennom-
gang basert på tilgjengelig litteratur samt egne 
erfaringer basert på diagnostikk og behandling 
av totalt ca. 15-20 pasienter fra Sykehuset Le-
vanger og førsteforfatterens tid som B-grenlege 
ved Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospi-
tal.

Innledning
Isolert ventrikulær non-compaction (IVNC) av 
myokard oppfattes som en genetisk hjertemus-
kelsykdom 1. Den har gjennom historien hatt 
flere navn: ”spongy myocardium”, ”left ven-
tricle hypertrabeculation” og ”left ventricular 
non-compaction cardiomyopathy”. Første kasu-
istiske presentasjon om en kvinne med ekko-
kardiografisk påvist persisterende ”sinusoider” 
kom i 19842, og i 1990 publiserte Chin et al en 
studie med åtte tilfeller av IVNC fra en pedia-
trisk populasjon 3. 

Ifølge WHOs ”Definition and classification 
of cardiomyopathies” er IVNC kategorisert som 
en ”uklassifisert kardiomyopati”4. I de senere 
år har IVNC fått økende oppmerksomhet, noe 
som har gjenspeilet seg i et betydelig økt antall 
publikasjoner. Manglende kjennskap til diagno-
sen fører ofte til at tilstanden overses 5. Tidlig 
diagnose og riktig behandling er avgjørende et-
tersom tilstanden medfører betydelig morbiditet 
og mortalitet i form av hjertesvikt, livstruende 
ventrikulære arytmier og embolisering til sys-
temkretsløpet6.

Epidemiologi
Prevalensen hos barn i nyere data fra Australia 
har vært ca. ni prosent av alle nydiagnostiserte 

kardiomyopatier 7. For voksne finnes det ingen 
sikre tall på prevalens. Fra tidligere antok man 
en prevalens på cirka 0,05 % 8.

Tilstanden er medfødt, men presenteres i 
alle aldersgrupper. Menn er overrepresentert 
med totalt cirka 56-82 % av tilfellene, både hos 
yngre og eldre. Familiær opphopning er i en-
kelte publikasjoner rapportert i opp mot 40 % 
av tilfellene3, 6, 8-10.

Patogenese og genetikk
IVNC regnes som en medfødt anomali, forår-
saket av stopp i hjertets embryogenese der hjer-
temuskelen omdannes fra et løst myokardialt 
nettverk til kompakt myokard1, 11, 12. 

Hyppigste lokalisasjon er området posteri-
ort og inferiort mid-ventrikulært samt i apikale 
del av venstre ventrikkel6. Her ses tydelig økt 
veggtykkelse med to sjikt av ulik struktur. Det 
kompakte subepikardiale sjiktet fremstår som et 
lag med homogent vev, mens det mye tykkere 
ikke kompakte subendokardiale sjiktet viser ut-
talt trabekularisering med dype intertrabekulære 

Figur 1. Lett skrått, apikalt, parasternalt kortakse-
bilde med tydelig økt veggtykkelse med to sjikt av 
ulik struktur. Det kompakte, subepikardiale sjiktet 
fremstår som et lag med homogent vev (merket blått), 
mens det mye tykkere ikke-kompakte subendokardiale 
sjiktet viser uttalt hypertrof trabekularisering med 
dype intertrabekulære kanaler som kommuniserer 
med ventrikkelens hulrom (merket rødt). Største ratio 
er her ca 3:1.
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kanaler som kommuniserer med ventrikkelens 
hulrom (figur 1)13. Kanalene kommuniserer ikke 
med epikardiale kar, slik de gjør ved persiste-
rende sinusoider.

Det er påvist ulike mutasjoner i flere gener 
som er koblet til utvikling av tilstanden. I den 
pediatriske populasjonen ser det ut til at arve-
gangen er hovedsakelig kjønnsbunden9, 14, mens 
den i den voksne populasjonen er hovedsake-
lig autosomal dominant14-16. Ulike mutasjoner er 
påvist og forskjellige gener er affisert. Gen-
tester finnes, og det er sannsynlig at det forelig-
ger ytterligere mutasjoner av betydning1, 11, 14, 

17. Rikshospitalet tilbyr testing av flere av de 
kjente mutasjonene. Gentesting er per i dag av 
diskuterbar nytte, da man ikke kjenner alle mu-
tasjoner og heller ikke har tilgjengelige tester i 
Norge for alle kjente mutasjoner.

Klinisk presentasjon og 
forløp

Hjertesvikt er hyppigste manifestasjonsform. 
Arytmier og embolier til systemkretsløpet er 
også vanlig. I de største materialene ses redusert 
venstre ventrikkelfunksjon i 58-82 % av tilfel-
lene, atrieflimmer hos 5-29 %, ventrikulære ta-
kykardier hos opp til 47 %, plutselig kardial død 
hos opp til 18 % og embolier til systemkretslø-
pet hos opp i mot 38 % 3, 6, 8-10.

EKG er patologisk hos cirka 90 prosent, 
hvorav venstre grenblokk er det hyppigste. 
WPW-syndrom er ikke uvanlig i barnepopula-
sjoner med IVNC, men er sjeldent hos voksne 
med tilstanden. Derimot er atrieflimmer hyppig 
blant de voksne3, 6, 8-10. 

I enkelte publikasjoner er det beskrevet en 
svært sterk assosiasjon til nevromuskulær syk-
dom. Dette er først og fremst publikasjoner fra 
barnepopulasjoner, og man har i noen av disse 
publikasjonene lokalisert mutasjonen an-
svarlig for utvikling av IVNC til samme 
region av X-kromosomet som mutasjonen 
ved enkelte nevromuskulære sykdommer9, 

10, 17, 18.
Tilstanden (IVNC) er assosiert med 

alvorlig prognose. Historisk sett var prog-
nosen til publiserte kasus frem til år 2000 
svært dårlig. De første publikasjonene 
er på barn og unge voksne, men også de 
første publikasjonene på voksne pasienter 
viste svært dårlig prognose3, 6, 8.

Senere studier har vist betydelig bedre prog-
nose, og i 2005 publiserte Murphy et al opp-
følgingsdata over 46 måneder for 45 pasienter 
hvor 97 % overlevde uten behov for transplan-
tasjon19. I samme studie var forekomst av em-
bolier seks prosent og ventrikulære takykardier 
20 %.

Symptomfrie individ med IVNC er oftest 
diagnostisert ved screening av familie til pri-
mærkasus. Disse inngår gjerne i publiserte ma-
terialer, og man vet nokså lite om det naturlige 
forløpet isolert for denne gruppen. 

Diagnose
Ekkokardiografi er avgjørende i påvisning av 
IVNC1, 11, 20, 21. De første kriteriene ble publisert 
av Chin i 1990 og vektla påvisning av tolags 
struktur av myokard3.

Mest brukte ekkokardiografiske kriterier ble 
publisert og validert av Jenni et al i 200113: 

1) Fravær av co-eksisterende kardial abnorma-
litet (per definisjon). 

2) Tolags struktur av myokard, med tynt kom-
pakt subepikardialt sjikt og tykt ikke-kom-
pakt subendokardialt sjikt med trabekulært 
nettverk og dype endomyokardiale kanaler 
(figur 1). Maksimal endesystolisk ratio >2 
mellom ikke-kompakt og kompakt myo-
kard er diagnostisk. 

3) Predominant lokalisasjon er laterale og in-
feriore vegg midtventrikulært samt apeks 
(figur 2). Områder med hypokinesi er ikke 
begrenset av utbredelsen av ikke-kompakt 
myokard. 

4) Det kan påvises blodstrøm i de dype inter-
myokardielle kanalene (figur 3).

Stöllberger 10 publiserte i 2002 alternative kri-
terier og mente at funn av mer enn tre promi-
nerende trabekler i venstre ventrikkel, i tillegg 

Figur 2. Apikal 4-kammer bilde (A) og apikalt langakse-
bilde (B). Det ses midt-ventrikulær og apikal fortykning av 
myokard med hypertrabekularisering og krypter lateralt og 
posterolateralt .
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til intertrabekulære kanaler, er diagnostisk for 
venstre ventrikkel hypertrabekularisering/non-
compaction. 

I tilfeller med dårlig ekkogenisitet, kan kon-
trastekkokardiografisk undersøkelse være til 
hjelp (figur 4), spesielt for å påvise blodstrøm 
i de dype intramyokardielle kanalene22. I den 
voksne populasjonen har nesten alle nedsatt 
diastolisk og/eller systolisk funksjon. Måling 
av regional deformasjon med vevsdoppler kan 
være nyttig17. Diagnosen kan også enkelt stil-
les ved hjertekateterundersøkelse hvor man 
fremstiller det ikke-kompakte endomyokard ved 
ventrikulografi, men denne undersøkelsen er 
sjelden nødvendig ved utredning av tilstanden.

MR-undersøkelse kan være nyttig i tilfeller 
med redusert bildekvalitet ved ekkokardiografi. 
Diastolisk ratio > 2,3 mellom ikke-kompakt og 
kompakt myokard skiller godt mellom IVNC 
på den ene siden og friske kontroller eller andre 
former for kardiomyopati på den andre siden23. 
Ultrarask CT-undersøkelse kan være aktuelt, 
men lite er publisert vedrørende denne metoden.

Genetisk undersøkelse har ingen plass i ek-
sisterende diagnostiske kriterier, men kan ved 
positivt funn hos primærkasus brukes til å sann-
synliggjøre fravær av sykdom hos familiemed-
lemmer1, 10, 17.

Behandling
Pasienter med nedsatt venstre ventrikkel-
funksjon og IVNC skal alltid antikoagule-
res på grunn av den økte embolifaren1, 10, 

11, 17, 20. Behandling av hjertesvikt og aryt-
mier følger gjeldende generelle retnings-
linjer, og man har ingen dokumentasjon 
særskilt for IVNC. 

Tilstanden er alvorlig og følges av be-
tydelig morbiditet og mortalitet. Det blir 
derfor spesialistens ansvar å sørge for at 
pasientene får optimal behandling.

Diskusjon og egne 
erfaringer

IVNC er en tilstand som kan være van-
skelig å diagnostisere. Ritter publiserte 
at gjennomsnittlig forsinkelse av diagno-
sen var cirka 3,5 år 8. I takt med forbedret 
bildekvalitet på ultralydscannere, spesielt 
med tanke på bildekvaliteten i nærfeltet, 
bør tilstanden oftere kunne bli korrekt 
diagnostisert på et tidligere stadium24. 
På grunn av tilstandens predileksjon for 

apeks og inferiore og laterale midtventrikulære 
vegg, er det viktig at disse områdene blir spesi-
elt godt kartlagt. Vår erfaring er at man gjerne 
får mistanke om at tilstanden kan foreligge ved 
at midtventrikulære del av bakre og laterale 
vegg fremstår noe rufsete grunnet det ikke-kom-
pakte endomyokard. For best mulig å fremstille 
og kartlegge utbredelsen må man gjerne flytte 
proben litt til siden for apeks eller det tradi-
sjonelle parasternale vinduet, avhengig av hva 
som gir best oversikt over utbredelsen. For å 
unngå å overse tilstanden er nok det viktigste 
det å tenke på IVNC som en aktuell differen-
sialdiagnose. Ved Sykehuset Levanger påviste 
vi IVNC første gang i 2004. Det medførte at vi 
selv ble mer årvåkne for tilstanden. De to første 
årene registrerte vi alle tilfeller nøye. I den pe-
rioden fant vi ni klassiske tilfeller som beskri-
ves litt nærmere nedenfor. Dette gjør at vi, som 
flere, tror at tilstanden er betydelig hyppigere 
enn det man først antok1, 14, 20, 21. Vi har åpenbart 
oversett dette tidligere, delvis fordi vi ikke var 
oppmerksomme på tilstanden og delvis fordi 
bildekvaliteten ved tidligere ultralydscannere 
var dårligere.

IVNC er ikke klassifisert som en egen kar-
diomyopati4, og det er ved gjennomgang av 

Figur 3. Parasternal kortakse uten (A) og med (B) farged-
oppler som påviser blodstrøm i kanalene i det ikke-kompakte 
endomyokard .

Figur 4. Parasternale kortaksebilder uten (A) og med (B) intra-
venøs kontrastinjeksjon. Bruken av kontrastinjeksjon kan ofte 
tydelig visualisere blodstrøm i kanalene i det ikke-kompakte 
endomyokard.
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litteraturen noe ulik oppfatning av hva dette 
egentlig representerer. De fleste oppfatter IVNC 
som en spesifikk kardiomyopati med oven-
for beskrevne patoanatomiske funn1, 9, 11, 14, 19, 25. 
Noen mener at andre patogenetiske forhold kan 
ligge bak utviklingen av hypertrabekularisering 
og det ikke-kompakte myokard og at IVNC der-
for er en ervervet sykdom24. I eget materiale har 
vi i all hovedsak sporadiske tilfeller, men minst 
to tilfeller er fra samme familie. Litteraturen 
viser at det ved screening av førstegrads slekt-
ninger like ofte påvises andre arvelige kardio-
myopatier som IVNC. Dette er i tråd med funn 
av samme mutasjoner ved IVNC og andre kar-
diomyopatier9, 12, 16, noe som støtter hypotesen 
om at IVNC er en ekstrem morfologisk variant 
og ikke en distinkt kardiomyopati forårsaket 
av intrauterin stopp i utviklingen av kompakt 
myokard. 

Bildet kompliseres ytterligere av at man 
også finner tilsvarende morfologisk bilde as-
sosiert med andre kardiomyopatier, og per 
definisjon tilfredstilles dermed ikke Jenni-krite-
riene. Dette betegnes oftest som ”non-isolated 
ventricular non-compaction”1, 11, 17, 26. Jenni et al 
argumenterer for at IVNC og ”non-isolated ven-
tricular non-compaction” er to ulike tilstander 
og at den isolerte formen er en distinkt kardio-
myopati som beskrevet over1, 13. 

Kriteriene som er presentert tidligere er vali-
derte, men likevel kan man også hos hjertefriske 
finne forandringer som tilfredstiller kriteri-
ene. Kohli et al fant at ca. 24 % av pasienter 
med hjertesvikt og cirka åtte prosent av friske 
kontroller oppfylte minst ett av de tre tidligere 
nevnte kriteriene. Dette forekom hyppigst blant 
mørkhudete 27. Vår erfaring er at dette kan ses 
i sjeldne tilfeller, også blant friske. Det er nok 
viktig å være litt forsiktig med å sette diagno-
sen IVNC, spesielt om kardial funksjon er nor-
mal. Viktigste ekkokardiografiske funn som har 
medført at diagnosen IVNC er stilt på feilaktig 
grunnlag, er ”falske” bånd, tromber, apikal hy-
pertrofi og intrakardiale svulster21. På sikt kan 
nok bedre molekylærgenetisk kartlegging være 
til hjelp for å avklare slike tilfeller samt til å 
bedre forståelsen av tilstanden. 

Det er viktig at klinikere og kardiologer er 
kjent med tilstanden, da disse pasientene har 
betydelig øket risiko for beskrevne hendelser. 
Av våre første ni pasienter hadde to hatt en eller 
flere cerebrale embolier, syv debuterte med 

hjertesvikt. To ble oppdaget ved en tilfeldig-
het, og totalt var det bare én av ni som hadde 
normal ejeksjonsfraksjon. Livstruende ventriku-
lære arytmier med indikasjon for innleggelse av 
kardioverterdefibrillator (ICD) har vært tilstede 
hos to personer av totalmaterialet som dessverre 
ikke er systematisert i skrivende stund. 

Konklusjon
Isolert ventrikulær non-compaction er en til-
stand som fortsatt ikke er fullt ut forstått og 
som fortsatt mangler en helt klar definisjon. 
Hvorvidt dette er en unik kardiomyopati eller et 
morfologisk uttrykk ved ulike kardiomyopatier, 
er ukjent.

Tilstanden har vært vanskelig å diagnos-
tisere og krever en årvåken kliniker. De aller 
fleste tilfellene er mulig å diagnostisere ekko-
kardiografisk. Typiske funn er tydelig tosjikts 
myokard med subepikardielt kompakt myokard 
og subendokardielt ikke-kompakt myokard med 
dype kanaler hvor man kan påvise blodstrøm 
ved fargedoppler eller kontrastinjeksjon. Vali-
derte kriterier eksisterer.

Påvisning av tilstanden er viktig da pasien-
tene er utsatt for hjertesvikt, embolier og alvor-
lige arytmier. Ved redusert systolisk funksjon av 
venstre ventrikkel er antikoagulasjon indisert. 
Behandling av hjertesvikt og arytmier følger 
gjeldende retningslinjer og er ikke spesifikk for 
isolert ventrikulær non-compaction.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen .
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