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UTREDNING OG BEHANDLING 
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SEPTUMREDUSERENDE 
BEHANDLING

Vibeke Marie Almaas, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hypertrofisk kardiomyopati 
– en oversikt
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er den 
vanligste arvelige hjertemuskelsykdommen 
med prevalens på 1:500 (1). Diagnosen 
HCM stilles ved påvisning av veggtykkelse ≥ 
13 mm i ett eller flere segmenter av venstre 
ventrikkel, uten annen forklarende årsak 
som for eksempel hypertensjon, hjerteklaf-
fefeil eller idrettshjerte. Det skal imidlertid 
bemerkes at hypertensjon, hjerteklaffefeil 
og idrettshjerte sjelden gir veggtykkelse > 
15 mm, men ikke sjelden kan hypertensjon 
og hjerteklaffefeil være en tilleggsfaktor 
til hypertrofiutviklingen. Avhengig av type 
myokardhypertrofi påvises en sykdoms-
givende mutasjon i litt over halvparten 
av tilfellene (2). Familiemedlemmer med 
tilsvarende mutasjon får HCM-diagnosen 
ved påvisning av veggtykkelse ≥ 13 mm. 

20-25 % av pasientene har hvile- 
og/eller anstrengelsesutløst intraventri-
kulær gradient over 30 mm Hg og klas-
sifiseres som obstruktiv HCM (HOCM). 
Den intraventrikulære gradienten er oftest 
lokalisert i venstre ventrikkels utløpstrak-
tus (LVOT) – da ofte i kombinasjon med 
systolisk fremoverrettet bevegelse (SAM) 
av mitralklaffen, men den kan også være 
lokalisert lenger ned i venstre ventrik-
kel som en midtventrikulær gradient. Det 
finnes to ulike former for obstruktiv HCM: 
labil obstruktiv (hvilegradient < 30 mm Hg, 
men anstrengelsesutløst gradient ≥ 30 mm 
Hg) og basal obstruktiv HCM (hvile- og 
anstrengelsesutløst gradient ≥ 30 mm Hg). 
Det er viktig å skille mellom basal obstruk-

tiv, labil obstruktiv og non-obstruktiv HCM 
(hvile- og anstrengelsesutløst gradient < 30 
mmHg), fordi behandlingen som er beskre-
vet senere, er svært forskjellig. 

En spesiell problemstilling er 
kombinasjonen obstruktiv HCM (labil og 
basal obstruktiv) og kardiogent eller septisk 
sjokk. Behandlingsmessig er dette en stor 
utfordring. Positiv inotrope og kronotrope 
medikamenter (dopamin, adrenalin) forver-
rer obstruksjonen og må brukes med forsik-
tighet, og disse midlene må balanseres med 
væskebehandling og frekvenskontroll (1). 

Noen få pasienter utvikler endesta-
dium av sykdommen med dilatasjon av ven-
stre ventrikkel og fall i ejeksjonsfraksjonen 
(EF) (hjertesvikt med redusert EF (HFrEF)). 
HCM-pasienter med HFrEF har dårlig prog-
nose, og sykdomsutviklingen kan gå raskt, 
med behov for rask vurdering med tanke på 
hjertetransplantasjon. HCM i endestadiet 
med dilatasjon er typisk ikke tynnvegget 
som ved dilatert kardiomyopati (DCM). 

Som oftest har både obstruktive og 
non-obstruktive HCM-pasienter normal 
eller super-normal EF, med varierende 
grad av diastolisk dysfunksjon (hjertesvikt 
med bevart/preservert EF (HFpEF)(3). 
Hos non-obstruktive HCM-pasienter med 
HFpEF vil behandlingen være å redusere 
hjertefrekvensen og forsiktig bruk av diure-
tika/aldosteronantagonist. Enkelte HCM-
pasienter med HFpEF utvikler betydelig grad 
av hjertesviktsymptomer - drevet av alvorlig 
diastolisk dysfunksjon og samtidig pulmo-
nal hypertensjon som gjenspeiles i økende 
proBNP, og klart redusert arbeidskapasitet 
med redusert oksygenopptak – men bevart 
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systolisk funksjon. Også disse pasientene 
bør henvises for vurdering med tanke på 
hjertetransplantasjonsutredning.

HCM-pasienter skal kontrolleres 
regelmessig. Hyppighet av kontrollene 
bestemmes av symptomer og kliniske funn 
som grad av myokardhypertrofi og intra-
ventrikulær obstruksjon, samt risiko for 
arytmiutvikling (atrieflimmer og ventrikulær 
arytmi).     

HCM og atrieflimmer
HCM-pasienter med dilatert venstre atrium 
har økt risiko for utvikling av atrieflimmer, 
men CHA2DS2-VASc-skår er ikke validert 
på disse pasientene og skal ikke brukes (1). 
Hos HCM-pasienter med atrieflimmer er 
det høy risiko for tromboembolisme (1). 
Vår praksis er at vi vurderer oppstart med 
antikoagulasjonsbehandling, gjerne nye 
perorale antikoagulasjonsmidler (NOAK), 
straks det påvises klinisk atrieflimmer 
(atrieflimmer ≥ 30 sekunder registrert på 
EKG/Holter)(4). De europeiske retnings-
linjene (1,4) definerer ikke dette nærmere, 
men som en grunnholdning, skal man være 
raskere til å starte antikoagulasjonsbehand-
ling hos HCM-pasienter med atrieflimmer 
enn man ellers ville vært, også hos unge 
pasienter – spesielt de med alvorlig sykdom. 
Det anbefales Holter-registrering hver 
6.-12. måned dersom diameter i venstre 
atrium er > 45 mm (1). HCM-pasient 
med tidligere hjerneslag og suspekte 
hjertebanksymptomer med subklinisk 
atrieflimmer eller atrial high-rate episodes 
(AHRE) (4) bør også vurderes med tanke på 
antikoagulasjonsbehandling. 

Det er svært viktig å opprettholde 
sinusrytme så lenge som mulig med 
medikamentell behandling, men valg av 
antiarytmika avhenger av om pasienten er 
obstruktiv eller ikke-obstruktiv. Digoxin er 
kontraindisert hos obstruktive HCM-pasien-
ter. Rytmekontroll er et viktig mål hos HCM-
pasienter med atrieflimmer, og man skal 
forsøke elektrokonvertering (1-2 ganger), 
eventuelt søke pasienten til atrieflimme-
rablasjon (sannsynligvis ikke flere forsøk). 
Dersom HCM-pasientene etter elektrokon-
vertering eller atrieflimmerablasjon oppnår 
stabil sinusrytme, skal de allikevel ha livs-
lang antikoagulasjonsbehandling (1). 

Ofte må man akseptere frekvens-
kontroll med betablokker og/eller verapa-
mil, og dersom det er dårlig frekvensregulert 
atrieflimmer til tross for utprøving av ulike 
antiarytmika, kan AV-knute-ablasjon være 
et alternativ. Ved pacemaker-behov skal 
man alltid samtidig vurdere ICD-behov. 

HCM og ICD
I de europeiske retningslinjene (European 
Society of Cardiology-retningslinjene 
fra2014) anbefales det å benytte risikokal-
kulator for HCM for å estimere 5 års risiko 
for plutselig hjertedød med tanke på pri-
mærprofylaktisk ICD (1). Avhengig av alder, 
maksimal veggtykkelse, diameter i venstre 
atrium, maksimal hvile- og/eller belast-
ningsindusert gradient, om det har vært 
HCM-relatert plutselig hjertedød i familien, 
ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi og/
eller uforklarlig arytmisuspekt synkope, esti-
meres lav (< 4 %), moderat (4-6 %) og høy 
(> 6 %) 5 års risiko for plutselig hjertedød. 
Hos pasienter med lav risiko er det vanligvis 
ikke indikasjon, mens hos pasienter med 
høy risiko er det vanligvis indikasjon for pri-
mærprofylaktisk ICD. Pasienter med mode-
rat risiko for plutselig hjertedød kan være 
vanskelige å vurdere. Da må man ta hensyn 
til faktorer som bl.a. grad av forsinket kon-
trastopptak på MR tydende på økt arrdan-
nelse i myokard, tilstedeværelse eller ikke av 
atrieflimmer, apikal hypertrofi med aneuris-
medannelse, alvorlighetsgrad av symptomer 
og slektsanamnese. Det skal bemerkes at 
risikokalkulatoren er veiledende i forhold til 
en beslutning – som bør tas av leger med 
erfaring innen denne problemstillingen. 

Videre vil det nå fokuseres på to forhold 
ved obstruktive HCM-pasienter: utredning med 
tanke på årsak til myokardhypertrofi og opti-
malisert medikamentell behandling før man 
vurderer indikasjonen for septumreduserende 
behandling. Årsak til myokardhypertrofi kan få 
betydning for om septumreduserende behand-
ling skal tilbys eller ikke.

Obstruktiv HCM og 
hypertensjon
Det er svært viktig at HCM-pasienter, både 
obstruktive og non-obstruktive, har et godt 
regulert blodtrykk. En hyppig og vanskelig 
problemstilling er valg av antihypertensiv 
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behandling til obstruktive HCM-pasienter. 
De mest brukte antihypertensive midlene 
har vasodilaterende virkning og er kon-
traindisert hos obstruktive HCM-pasienter 
(ACE-hemmere, angiotensin II-reseptor-
antagonister, selektive kalsium-antagonister 
med vaskulær virkning/perifert virkende 
kalsiumantagonister og kombinerte alfa- og 
betablokkere). Hypertensive obstruktive 
HCM-pasienter skal behandles med selek-
tive betablokkere eller selektive kalsiuman-
tagonister med direkte virkning på hjertet 
(verapamil og diltiazem) (1). Så lenge 
ledningssystemet ikke påvirkes har man 
hos enkelte HCM-pasienter god erfaring 
med å bruke kombinasjonen betablokker 
og verapamil rettet både mot hypertensjon 
og obstruksjon. Betablokker og verapa-
mil reduserer myokards kontraktilitet og 
reduserer dermed obstruksjonen. Midlene 
har også en blodtrykkssenkende effekt. 
Kombinasjonen betablokker og verapamil 
burde sannsynligvis vært mer benyttet hos 
hypertensive obstruktive HCM-pasienter, 
men oppstart av slik behandling må pga. 
effekt på ledningssystemet vurderes gjort 
inneliggende på sykehus. Verapamil skal 
ikke gis til obstruktive HCM-pasienter med 
hvilegradient > 100 mm Hg og/eller tegn til 
alvorlig pulmonal hypertensjon pga. fare for 
utvikling av lungeødem (1).

Årsak til myokardhypertrofi
Grundig slektsanamnese gir et godt inntrykk 
av om det dreier seg om arvelig kardiomyo-
pati eller ikke. Dette vil få betydning for om 
man velger å bestille genetisk utredning 
eller ikke hos pasienter med begrenset grad 
av myokardhypertrofi eller der man antar 
at hypertrofien har annen årsak – som f.eks. 
hypertensjon, hjerteklaffefeil, isolert basal 
septal hypertrofi hos eldre eller fysiologisk 
hypertrofi hos idrettsutøvere. 

Avhengig av pretest-sannsynlighet 
bekreftes HCM-diagnosen hos 50-60 % 
av pasientene med gentest. Den genetiske 
analysen utføres i Norge av Enhet for hjer-
tegenetikk, Avdeling for medisinsk genetikk, 
Oslo universitetssykehus, og er primært 
en bred genetisk utredning («bredt genpa-
nel») der de tradisjonelle HCM-relaterte 
sarkomer-mutasjonene inngår, samt arvelig 
transthyretin-myloidose (arvelig TTR-amy-
loidose (ATTRv), også kalt mutant TTR-

amyloidose (ATTRm))- og Anderson-Fabry-
relaterte mutasjoner. Fullstendig beskrivelse 
av genpanelet finnes på nettsiden www.
genetikkportalen.no der det for øvrig finnes 
en fullstendig oversikt over de ulike genpa-
nelene som benyttes ved utredning av alle 
genetiske sykdommer i Norge. Ved klassisk 
genetisk HCM er det oftest mutasjonsfunn 
i sarkomer-relaterte gener som koder for 
ulike proteiner i sarkomeren. De vanligste 
mutasjonene er lokalisert i gener som koder 
for myosin- og troponin-proteiner. Mutasjo-
ner i MYBPC3- og MYH7-genet er hyppigst 
(5). Genetisk HCM arves autosomal domi-
nant – dvs. at det er 50 % risiko for at barn 
arver mutasjonen. En rekke andre arvelige 
tilstander kan også gi myokardhypertrofi, 
som f.eks. glykogenavleiringssykdommer 
(Pompes sykdom, Danons sykdom), utvi-
klingssyndromer (Noonan syndrom, LEO-
PARD syndrom), neuromuskulære sykdom-
mer (muskeldystrofier, Friedreichs ataksi), 
mitokondriesykdommer (MELAS, MERFF) 
m.fl. (1). Dersom det er klinisk mistanke om 
syndromtilstand eller nevromuskulær syk-
dom med myokardhypertrofi eller hvis det 
er mistanke om mitokondriesykdom, er det 
viktig at det genetiske laboratoriet får slike 
opplysninger når de vurderer resultatet av 
den genetiske analysen – alternativt om det 
skal gjøres utvidede målrettede analyser. 
HCM kan også være medikamentindusert 
(anabole androgene steroider, takrolimus).

Dersom negativ genetisk utredning 
med «bredt genpanel» er tradisjonell sarko-
mer-HCM, Fabry og arvelig TTR-amyloidose 
i praksis utelukket. For å fullstendiggjøre 
myokardhypertrofi-utredningen anbefales 
blodprøve til å måle nivå og ratio av frie lette 
kjeder samt serum-proteinelektroforese 
(6). Dersom disse prøvene er negative, 
er lettkjede-amyloidose (AL-amyloidose) 
utelukket. Dersom det er utfall på én eller 
flere av disse prøvene, skal pasienten 
henvises til hematologisk utredning – oftest 
med benmargs- og fettvevs-biopsi. Myo-
kardscintigrafi etter amyloidose-protokoll 
(DPD-myokardscintigrafi) har høy spesifi-
sitet for diagnosen TTR-amyloidose – både 
arvelig og ikke-arvelig TTR-amyloidose 
(også kalt vill-type transthyretin amyloi-
dose; ATTRwt), men den kan også detektere 
AL-amyloidose. Dersom DPD-myokardscin-
tigrafi er negativ og det fortsatt er mistanke 
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om amyloidose pga. lav voltage i EKG i 
forhold til myokardhypertrofi, carpal tunnel-
syndrom, spinalstenose, perifer nevropati, 
gastrointestinal-problematikk, AV-blokk, 
annen tilgrunnliggende revmatologisk 
sykdom, langvarig kronisk nyresvikt med 
dialysebehandling, betydelig myokardhy-
pertrofi med redusert systolisk funksjon og/
eller mistanke om avleiring ekkokardiogra-
fisk, myokardhypertrofi av både venstre og 
høyre ventrikkel med fortykket atrieseptum, 
vil endomyokardbiopsi med Kongo-farging 
være avklarende. Endomyokardbiopsi er 
gullstandard for diagnostisering av amy-
loidose. Dersom det er amyloid-fibriller i 
myokard, påvises dette ved Kongo-farging, 
uavhengig av type amyloidose. Med 
immunhistokjemi av endomyokardbiopsi 
bestemmes type amyloidose. I Hjerteforum 
No2/2021/volum 34 og No4/2017/volum 30 
er det to oversiktsartikler om amyloidose 
skrevet av hhv. Tale Norbye Wien og Einar 
Gude (Hvorfor og hvordan påvise amyloidose i 

hjertet?) og Fredrik Schjesvold (AL-amyloidose 
i hjertet – vi finner pasientene for sent!).

Dersom hele denne myokardhyper-
trofi-utredningen er negativ og det heller 
ikke er syndrom-mistanke eller mistanke om 
nevromuskulær sykdom eller mitokondrie-
sykdom og i tillegg at blodprøver med tanke 
på hemokromatose (ferritin og transfer-
rinmetning), leverstatus, nyrefunksjon, 
diabetes (HbA1C) og stoffskifteprøver (fritt 
T4 og TSH) er normale, står man igjen med 
diagnosen gen-negativ HCM. I noen tilfeller 
viser slektsanamnese at man sannsynligvis 
likevel har med en arvelig kardiomyopati å 
gjøre; dvs. gen-negativ arvelig HCM. I disse 
tilfellene, samt når man har en svært alvor-
lig gen-negativ HCM hos ung pasient, anbe-
fales kardiologisk undersøkelse og kontroller 
av alle førstegrads slektninger, dvs. foreldre, 
søsken og barn. 

Dersom amyloidose påvises, er det 
viktig å diagnostisere hvilken type amyloi-
dose det er siden dette både får prognos-
tiske og behandlingsmessige konsekvenser. 

Figur 1. Ekkokardiografisk fremstilling av myokardhypertrofi av tre ulike årsaker. Figur 1a og 1b 
illustrerer asymmetrisk septal hypertrofi og figur 1c konsentrisk hypertrofi der det også er affeksjon 
av høyre ventrikkel. Gul strek markerer veggtykkelsen. Figur 1a): 43 år gammel kvinne med gen-
positiv HCM (sarkomer-HCM). Maksimal veggtykkelse septalt er17 mm. Dilatert venstre atrium. 
Figur 1b): 54 år gammel mann med Fabrys sykdom. Maksimal veggtykkelse basalt på septum er 17 
mm med rask avsmalning til 11 mm lenger distalt. Basalt på septum ses patologisk papillemuskel-
feste som gir signifikant anstrengelsesutløst LVOT-obstruksjon. Figur 1c): 64 år gammel mann med 
ikke-arvelig TTR-amyloidose. Maksimal veggtykkelse septalt er 25 mm, bakrevegg 22 mm. Det er 
også myokardhypertrofi av høyre ventrikkel. Biatrial dilatasjon. 

Figur 1b) HCM pga. 
Fabrys sykdom

Figur 1c) HCM pga. ikke-arvelig 
TTR-amyloidose

Figur 1a) Gen-positiv HCM 
(sarkomer-HCM)

1a 1b 1c
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Den ekstracellulære avleiringssykdommen 
amyloidose er fundamental forskjellig fra 
HCM med myocytthypertrofi og supernor-
mal systolisk funksjon. Ved amyloidose blir 
ventriklene stive, og hjertemuskelen får et 
restriktivt fyllingsmønster. For å opprett-
holde slagvolum kreves høye fyllingstrykk 
med fare for både venstre- og høyresidig 
stuvning. Hos amyloidose-pasienter kreves 
det en fin hemodynamisk balanse mellom 
høye fyllingstrykk, slagvolum og frekvens. 
Amyloidose har prinsipielt dårligere prog-
nose enn HCM, og AL-amyloidose er den 
mest alvorlige formen. Ved AL-amyloidose 
blir behandlingen i samarbeid med hema-
tolog. Ved arvelig TTR-amyloidose har det 
en sjelden gang vært aktuelt med lever-
transplantasjon. Den hyppigste formen er 
ikke-arvelig TTR-amyloidose (senil/kardial/
vill-type amyloidose). 

Ved både arvelig og ikke-arvelig 
TTR-amyloidose finnes det nå et spesi-
fikt behandlingsalternativ, Tafimidis, med 
moderat effekt på dødelighet og sykehus-
innleggleser (7). Tafimidis bremser/stopper 
produksjonen av amyloidfibrillene og brem-

ser/stopper dermed videre sykdomsprogre-
sjon. Medikamentet er registrert i Norge, 
men medikamentet er svært kostbart, og 
norske myndigheter har vurdert at prisen 
ikke veier opp for nytten. Preparatet fås 
derfor ikke på blå resept. Ett års behandling 
med Tafimidis koster opp mot 2 millioner 
norske kroner. Selv om dette medikamentet 
foreløpig i praksis ikke er tilgjengelig, er det 
likevel svært viktig å diagnostisere amyloi-
dose da dette vil påvirke valg av ulike typer 
hjertemedisiner. Pga. autonom dysfunksjon 
tolereres ofte ACE-hemmere og angiotensin 
II-reseptor-blokkere dårlig pga. blodtrykks-
fall (6). Siden pasienter med alvorlig HFpEF 
med restriktivt fyllingsmønster er avhengig 
av frekvens for å opprettholde minuttvo-
lum, kan betablokker være ugunstig, men 
førstevalg dersom dårlig frekvensregulert 
atrieflimmer, da eventuelt med tillegg 
av amiodaron. Amiodaron må imidlertid 
brukes med forsiktighet dersom AV-blokk. 
Selektive kalsiumantagonister med direkte 
virkning på hjertet (verapamil og diltiazem) 
bindes direkte til amyloidfibrillene og er 
kontraindiserte pga. fare for akutt hypoten-

Figur 2. Flytskjema for utredning av årsak til myokardhypertrofi med veggtykkelse ≥ 15 mm påvist på 
ekkokardiografi, MR eller CT.

Utredning av myokardhypertrofi:  veggtykkelse ≥ 15 
mm uten annen forklarende årsak. Hypertensjon, 

aortastenose og idrettshjerte gir sjelden 
veggtykkelse > 13 mm.

Grundig slektsanamnese Klinisk mistanke om arvelig 
kardiomyopati?

Gentest (hvilket 
genpanel?)

Gen-negativ Gen-positiv

Usikker sykdomsgivende 
mutasjon/variant (VUS)?

Sikker 
sykdomsgivende 

mutasjon/variant?

Sikker genetisk HCM: i 
praksis enten sarkomer-

HCM, HCM pga. Fabry eller 
HCM pga. arvelig TTR-

amyloidose

Ikke-genetisk HCM?
1) Medikamentindusert? (anabole 

androgene steroider, tacrolimus)
2) Orienterende bred biokjemisk status 

(hematologiske prøver,  nyre- og 
leverfunksjonsprøver, stoffskifteprøver, 
HbA1C, jernstatus/hemokromatose)

3) Dersom normal serum-
proteinelektroforese og normalt nivå og 
ratio av frie lette kjeder: AL-amyloidose 
er i praksis utelukket

4) Ikke-arvelig TTR-amyloidose? (DPD-
myokardscintigrafi, ev. 
endomyokardbiopsi)

Syndromtilstand med myokardhypertrofi (Noonan, LEOPARD, Danon, Pompe)?
Nevromuskulær sykdom med myokardhypertrofi (muskeldystrofier, Friedreichs)?
Mistanke om mitokondriesykdom?

Det genetiske laboratoriet trenger grundige kliniske opplysninger når de vurderer 
resultatet av den genetiske analysen – alternativt om det skal gjøres utvidede 
målrettede genetiske analyser. 
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sjon og synkope. Digoxin bør unngås pga. 
økt toksisitet og er kontraindisert ved intra-
ventrikulær obstruksjon pga. positiv inotrop 
effekt. Ved TTR-amyloidose er behandling 
med doxycyclin noe brukt.  

Obstruktiv HCM
Obstruktiv HCM klassifiseres som basal og 
labil obstruktiv avhengig av om hvile- og/
eller belastningsindusert gradient er over 
eller under 30 mmHg. Belastningsindusert 
gradient måles ekkokardiografisk under Val-
salvas manøver, rett etter knebøy, i stående 
stilling eller med «ligge-sykkel» (ergome-
trisk stress-ekkokardiografi; ergo-ekko). 

Symptomatiske obstruktive HCM-
pasienter kan vurderes for septum-reduse-
rende behandling, enten perkutan invasiv 
prosedyre med septumablasjon med alkohol 
(ASA), også forkortet PTSMA, eller åpen 
hjertekirurgi med reseksjon av den basale 
septale muskelvalken - kirurgisk myektomi. 
Begge disse behandlingsmetodene har 
samme indikasjonsstilling, dvs. sympto-
mer til tross for maksimal medikamentell 
behandling, hvile- eller provosert utløpsgra-
dient i venstre ventrikkel ≥ 50 mm Hg og 
tilstrekkelig veggtykkelse basalt på septum 
≥ 16 mm (1). Dersom det er grenseverdi 
for septumtykkelse, kan man supplere med 
MR-undersøkelse. Valg av behandlingsme-
tode avgjøres på Oslo universitetssykehus 
(OUS), Rikshospitalet på et multidisiplinært 
møte. Praksis er at man først og fremst 
velger perkutan invasiv prosedyre når 
forholdene ligger til rette for det og det ikke 
er tilleggsfaktorer som favoriserer hjerte-
kirurgi. På Kardiologisk avdeling på OUS, 
Rikshospitalet har det totalt vært gjort ca. 
200 ASA-prosedyrer og siden 2017-2018 
ca. 30 prosedyrer i året. Det har vært gjort 
flere septumablasjonsbehandlinger med 
veggtykkelse ca. 15 mm, uten at det har 
tilkommet komplikasjoner (septumruptur). 
Siden alkoholen nødvendigvis må settes i 
området for AV-knute og HIS-bunt, tilkom-
mer forbigående AV-blokk og bradykardi 
under prosedyren, og 7-10 % av pasientene 
får behov for permanent pacemaker-
behandling i etterkant (8). ASA vil også ofte 
føre til økt AV-tid (AV-blokk grad 1) og per-
manent grenblokk, oftest venstre grenblokk, 
men også høyre grenblokk. Risiko for behov 
for permanent pacemaker er høyere hos 

pasienter med etablert grenblokk i forkant 
av prosedyren.

I internasjonale retningslinjer anbe-
fales septumreduserende behandling først 
og fremst som symptomatisk behandling 
(1). Det er derfor svært viktig at man har til-
strebet maksimal medikamentell behandling 
før man henviser pasientene. I praksis vil 
det si høyeste tolererbare betablokker-dose, 
at perifert dilaterende medikamenter er 
seponert og eventuelt erstattet av verapamil 
– slik det er skissert over. Blodtrykket må 
være godt regulert. Dersom septumredu-
serende behandling ikke er tilgjengelig eller 
ønskelig, eller i påvente av slik behandling, 
anbefaler de europeiske retningslinjene at 
kombinasjonen betablokker og disopyramid 
bør brukes mer. Disopyramid er et klasse Ia-
antiarytmikum, en middels sterk natrium-
kanalhemmer, som har som bieffekt negativ 
inotrop effekt. Kombinert med betablokker 
utnyttes denne negative inotrope effekten til 
å redusere den intraventrikulære gradienten. 
For de av pasientene som ikke har kontra-
indikasjoner mot disopyramid med tanke 
på ledningsforstyrrelser og som tolererer 
medikamentet uten uholdbare bivirkninger, 
kan denne kombinasjonen være et godt 
alternativ. Dessverre ble disopyramid av 
produsenten avregistrert i Norge sommeren 
2020, men man kan søke Helsedirektoratet 
om individuell refusjon (§3) og Statens 
legemiddelverk (SLV) om markedsføringstil-
latelse til bruk av det tilsvarende medika-
mentet Rythmodan. Rythmodan (disopy-
ramid) er forhåndsgodkjent medikamentell 
behandling knyttet til arytmi-diagnose, 
profylakse mot paroksystisk atrieflimmer 
og mot ventrikulær arytmi, og har derfor 
blitt vanskelig å få tak i som behandling kun 
rettet mot intraventrikulær obstruksjon. 
Erfaringsmessig kan også HCM-pasienter 
som er mye plaget med brystsmerter, ha 
god effekt av kombinasjonen betablokker 
og disopyramid. Oppstart av Rythmodan/
disopyramid bør gjøres av kardiolog med 
erfaring med slik behandling.

I 2020 ble det i Lancet publisert en 
placebokontrollert randomisert fase 3-stu-
die (EXPLORER-HCM) med det myosin-
hemmende medikamentet mavacamten gitt 
til symptomatiske obstruktive HCM-pasi-
enter(9). Mavacamten-behandling bedret 
arbeidskapasitet og NYHA-funksjonsklasse, 
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samt reduserte obstruksjonen i LVOT. På 
samme måte som diospyramid virker mava-
camten negativt inotropt. Foreløpig er heller 
ikke mavacamten tilgjengelig på det norske 
markedet, men det vil sannsynligvis endre 
seg om ikke altfor lenge. 

Oppsummering
Før obstruktive HCM-pasienter henvises til 
vurdering med tanke på septumreduserende 
behandling, er det ønskelig med en grundig 
utredning med tanke på årsak til myokardhy-
pertrofi og med gjentatte ekkokardiografiske 
undersøkelser for å vurdere effekten av inten-
sivert medikamentell behandling på den intra-
ventrikulære gradienten – gjerne med arbeids-
belastningstest for å vurdere arbeidskapasitet 
og puls- og BT-respons på aktuell behandling. 
Septumreduserende behandling er mindre 
aktuelt dersom det er mer konsentrisk 
hypertrofi og midtventrikulær obstruk-
sjon. Prinsipielt vil septumreduserende 
behandling være aktuelt uavhengig av årsak 
til myokardhypertrofi, bortsett fra ved AL-
amyloidose der forventet levetid er svært 
kort. Hos labil obstruktive HCM-pasienter, 
eventuelt der myokardhypertrofien skyldes 
amyloidose, der man mistenker at den dias-
toliske hjertesviktkomponenten er mye av 
årsaken til symptomene, kan man heller ikke 
forvente sikker effekt av ASA. Det er svært 
viktig at pasienten er symptomatisk nok til 
tross for optimal medikamentell behandling 
og motivert til tross for risiko for komplika-
sjoner (vanlige PCI-komplikasjoner samt 
7-10 % risiko for permanent pacemaker). 

Av de ca. 200 ASA-prosedyrene 
som er gjort på OUS, Rikshospitalet har det 
kun vært to fatale komplikasjoner (1 %). 
De første 40 ASA-behandlingene utført på 
OUS, Rikshospitalet inngår både i en skan-
dinavisk (10) og i en europeisk multisenter-
studie (Euro ASA-studien) (8) som viser 
lav mortalitet, signifikant bedring i NYHA-
klasse, signifikant fall i utløpsgradient og 
god langtidsoverlevelse. Med optimalisert 
medikamentell behandling i forkant og god 
seleksjon av pasientene er ASA-behandling 
av symptomatiske obstruktive HCM-pasi-
enter trygg og effektiv. 
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