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Familiær hyperkolesterolemi har fått økt 
oppmerksomhet det siste året, både i 
Norge og i verden for øvrig. Den europeiske 
ateroskleroseforeningen leder et globalt 
initiativ («A global call to action») for økt 
oppmerksomhet, diagnostikk og behandling 
av tilstanden. Årsaken er nok at tilstanden 
er vist å være hyppigere enn tidligere antatt, 
samtidig har vi nye gode (og norske) tall på 
alvorligheten av tilstanden, i kombinasjon 
med nye behandlingsmuligheter.

Livslang eksponering
Er det farligere med et kolesterol på 6,7 
mmol/l for en 45-åring som har arvelig 
høyt kolesterol enn for en 45-åring som 
ikke har det? Ja, mye farligere, og denne 
individuelle risikofaktoren kan avklares 
med en enkel gentest (vanlig usentrifugert 
EDTA-blodprøve som sendes til genetisk 
analyse ved Enhet for hjertegenetikk, Oslo 
universitetssykehus). Ved familiær hyper-
kolesterolemi fører genfeilen til et forhøyet 
kolesterol fra de første leveår. Det er den 
totale kolesterolbelastningen gjennom livet 
som er avgjørende for risikoen for hjertesyk-
dom. Den Europeiske konsensus uttalelsen 
fra 2013 viser at en person med familiær 
hyperkolesterolemi når terskelverdien for 
når den totale livstids-kolesterolbelastnin-
gen fører til hjertesykdom ca. 20 år tidligere 
enn for personer i normalbefolkningen (1). 
Denne teoretiske beregningen passer godt 
med virkeligheten. Nye norske tall viser at 
personer med familiær hyperkolesterolemi 
dør av hjertesykdom nettopp 15 år (kvin-
ner) og 21 år (menn) tidligere enn personer 
i normalbefolkningen (2). Tilstanden fører 
også til stor sykelighet, over 90 % hadde 
hatt hjerte- eller karsykdom ved dødstids-

punktet selv i de tilfellene der dødsårsaken 
var en annen (3). 

Betydningen av den totale livstids-
kolesterolbelastning kan også vises i det 
motsatte tilfelle. Man kjenner i dag til 
flere mutasjoner som gir lavt kolesterol 
fra fødsel. Mutasjoner som inaktiverer 
Niemann–Pick C1-like 1 (NPC1L1)-proteinet 
som står for opptak av kolesterol i tarmen 
(det er denne opptaksmekanismen som 
hemmes av ezetimib/Ezetrol®), er vist i 
snitt å gi beskjedne 0,31 mmol/l lavere 
LDL-kolesterol hos voksne. Effekten på LDL-
kolesterol er imidlertid livslang og bærere 
av denne mutasjonen har 53 % redusert risk 
for hjertesykdom (4). En av 650 har en slik 
gunstig mutasjon. Mer kjent er mutasjoner i 
proprotein convertase subtilisin/kexin type 
9 (PCSK9)-proteinet der tilsvarende livslang 
LDL-kolesterolreduksjon på 28 % førte til 
88 % redusert risiko for hjertesykdom, selv 
i en populasjon der 25 % røykte og 7 % 
hadde diabetes (5).

Genteste?
Mange tenker på familiær hyperkolestero-
lemi først ved et totalkolesterol over 9-10 
mmol/l. Dette er helt feil. Mange med 
familiær hyperkolesterolemi har i dag mer 
moderate verdier. Tilstanden bør derfor 
vurderes allerede ved totalkolesterol over 
6 mmol/l for personer under 20 år, over 7 
mmol/l for personer mellom 20 og 40 år, 
og over 8 mmol/l etter 40 års alder. Tall fra 
Enhet for hjertegenetikk viser at de oppgitte 
grensene gir treffprosent på ca. 25 % (6). 
Ved typisk familiehistorie eller tidlig hjerte-
sykdom bør man også vurdere gentest ved 
lavere verdier. 
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Eldre norske tall fra Østfold viste en 
forekomst av familiær hyperkolesterolemi 
på 1/300 når diagnosen var basert på 
kliniske kriterier (7). Nyere tall fra Danmark 
og USA viser en forekomst på opp mot 
1/200 (8, 9), og det er grunn til å anta at 
forekomsten kan være like høy i Norge. 
Kardiologer møter imidlertid daglig en 
pasientgruppe med betydelig høyere 
forekomst av tilstanden (altså høyere 
pretest risiko), og bør derfor ha ekstra 
fokus, og kanskje enda lavere terskel for 
gentesting. En nylig publisert europeisk 
studie av 4778 pasienter innlagt med 
akutt koronarsyndrom (AKS) viste at 
17,8 % av pasientene kunne ha familiær 
hyperkolesterolemi (10). Andelen gentester 
som mottas til Enhet for hjertegenetikk 
fra Norske sykehus, tilsvarer under 1 % 
av innleggelsene for AKS (6). En gentest 
utføres enkelt på en vanlig blodprøve, 
er gratis for pasienten og billig for 
samfunnet. Påvist mutasjon er viktig 
for sykdomsoppsporing i familier og er 
vist å øke etterlevelsen av behandlingen 
(11). Diagnosen har i dag også betydning 
refusjonsmessig i forhold til både statiner, 
men viktigere for refusjon av de nye PCSK9-
hemmerene (evolokumab/Repatha® og 
alirokumab/Praluent®).

Genfeilen
Selv om vi snakker om familiær hyperkoles-
terolemi-genfeilen som om det var en enkelt 
genfeil lik for alle pasienter, så er det altså 
egentlig snakk om over 1700 mutasjoner 
i LDL-reseptorgenet som alle fører til det 
samme resultatet: defekt opptaksmeka-
nisme for LDL til leveren. Mutasjonene kan 
deles inn i 5 klasser avhengig av om det 
ikke blir syntetisert noen LDL-reseptor i det 
hele tatt (klasse I) eller om reseptoren blir 
syntetisert, men ikke transportert til cel-
leoverflaten (klasse 2), ikke klarer å binde 
LDL på celleoverflaten (klasse 3), ikke blir 
internalisert etter binding til LDL (klasse 4) 
eller ikke blir resirkulert til celleoverflaten 
for ny binding og opptak av LDL (klasse 5). 
Ved familiær hyperkolesterolemi menes 
vanligvis egentlig heterozygot familiær 
hyperkolesterolemi der man altså har arvet 
et defekt gen fra den ene forelderen og friskt 
gen fra den andre. Det friske gensettet kan 
ikke kompensere for det ødelagte, genfeilen 

er altså dominant, og man får ~50 % ned-
satt LDL-opptak. Det er 50 % sjansen for 
at man gir videre det defekte genet til hvert 
av sine barn (uavhengig av kjønn). I noen 
få prosent av tilfellene sitter genfeilen ikke 
i LDL-reseptorgenet, men i genet for apoB. 
Dette fører til at apoB i LDL-kolesterolet ikke 
er i stand til å binde seg til LDL-reseptoren. 

I 2003 ble det oppdaget at PCSK9-
proteinet har betydning for resirkulering av 
LDL-reseptoren og at ugunstige mutasjoner 
i PCSK9 fører redusert antall LDL-reseptorer 
og derved hyperkolesterolemi (12). Det 
har vært en eksepsjonell utvikling av 
kunnskap om PCSK9 samt dets potensiale 
som medikamentelt angrepspunkt 
(13, 14). I 2015, bare 12 år etter at man 
oppdaget proteinets funksjon, forelå 
PCSK9-hemmende medikamenter som 
behandlingsalternativ, og allerede fra høsten 
2017 kan man håpe på de første harde 
endepunktene fra fase IV-studier.

Behandling
Hovedprinsippet i behandlingen av familiær 
hyperkolesterolemi er å senke kolesterolet 
til lavere enn normalt for å kompensere 
for kolesterolbelastningen tidligere i livet. 
Behandlingsmål angis i LDL-kolesterol og 
er under 2,5 mmol/l for familiær hyperko-
lesterolemi uten øvrig risiko og 1,8 mmol/l 
for familiær hyperkolesterolemi med øvrig 
risiko (1). Øvrig risiko er i EAS konsen-
susuttalelse definert som diabetes (både 
type I og II), påvist hjertesykdom eller sen 
behandlingsoppstart (etter 40 års alder). 
Aldersgrensen for sen behandlingsstart 
er noe kunstig satt. Poenget er at jo større 
kolesterolbelastningen har vært tidligere i 
livet, dess høyere er risikoen. Således kan 
personer under 40 år med ekstra høye ver-
dier også være i høyrisikogruppen. Annen 
tilleggsrisiko som for eksempel spesielt lav 
HDL-kolesterol, høy Lp(a), ekstra alvorlig 
familiehistorie og kroniske betennelsestil-
stander kan også føre til et ønske om LDL-
kolesterol under 1,8 mmol/l.

Motsatt kan man ved tidlig diagnose 
og behandling, der det ikke har vært noen 
stor kolesterolbelastning tidligere i livet, 
akseptere et litt høyere kolesterolnivå. Hos 
barn med familiær hyperkolesterolemi 
er behandlingsmål LDL-kolesterol under 
3,5 mmol/l, ved hjelp av kostbehandling 
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fra 2-års alder og statinoppstart fra 8-10 
års alder (15). Får man tidlig diagnose og 
oppnår en slike verdier i barneårene, er det 
kanskje ikke nødvendig å ha LDL-kolesterol 
helt ned under 2,5 mmol/l (som ellers 
anbefalt i primærprofylakse) i voksen alder.

Statiner og ezetimib er 
veldokumentert og er hovedmedikamentene 
for kolesterolsenkende behandling også 
hos familiær hyperkolesterolemi pasienter. 
Tillegg av gallesyrebindere (resiner) gir 
mer bivirkninger og benyttes i hovedsak 
hos familiær hyperkolesterolemipasienter 
med særlig høy risiko som ikke når 
behandlingsmål. Fra høsten 2015 kom 
imidlertid de nye PCSK9-hemmerene 
som kan gi 50-60 % ekstra LDL-
kolesterolreduksjon på toppen av 
statin- og ezetimibbehandling (13, 14). 
PCSK9-behandlingen koster 50 -70 000 
kr per år og er forbeholdt pasienter med 
familiær hyperkolesterolemi med særlig 
høy risiko som ikke når behandlingsmål 
på maksimal tolererbar dose statin og 
ezetimib. Man skal heller ikke glemme 
kost- og livsstilsbehandling. En ny norsk 
kostintervensjonsstudie viste at svært 
enkle kostholdsendringer (bytte ut noen 
få matvarer i det daglige kostholdet med 
tilsvarende produkter med mindre mettet 
fett og mer umettet fett) ga ca. 0,4 mmol/l 
reduksjon i LDL-kolesterol (16), altså 
samme LDL-kolesterolreduksjon som tillegg 
av ezetimib på toppen av statinbehandling 
hadde i IMPROVE-IT studien (17)! Hos 
barn med familiær hyperkolesterolemi er 
det også vist at kostveiledning alene kan 
redusere totalkolesterol og LDL-kolesterol 
med hhv 16 og 22 % (18).

I tillegg til kolesterolet bør øvrige 
risikofaktorer for hjerte- og karsykdom 
behandles. Røyking er vist å være 
ekstra farlig for pasienter med familiær 
hyperkolesterolemi. En norsk studie viste 
nylig at den største forskjellen blant 
familiær hyperkolesterolemipasienter som 
døde i ung alder (snitt 50 år) sammenlignet 
med familiær hyperkolesterolemipasienter 
som døde i høyere alder (snitt 71 år), var 
røyking. Av dem som døde unge, røykte hele 
55 %, sammenlignet med kun 10 % blant 
dem som døde eldre (3).

Nytt behandlingstilbud, 
ny nettside og nytt 
informasjonsmateriell
Tidligere ble hoveddelen av alle familiær 
hyperkolesterolemipasientene behandlet 
ved Lipidklinikken ved Oslo universitets-
sykehus. I dag er de regionale lipidklinik-
kene i Bergen (Helse-Vest), Trondheim 
(Helse-Midt), Tromsø og Bodø (Helse-
Nord) i fremmarsj og med økende kapasitet. 
Fortsatt er imidlertid behandlingstilbudet 
total sett underdimensjonert, og fortsatt har 
kun 6 700 personer av en antatt forekomst 
på 15 – 25 000 fått sin diagnose. Det betyr 
at mange får tidlig hjerte- og karsykdom for-
årsaket av en tilstand som enkelt kunne ha 
vært diagnostisert og behandlet. Nasjonal 
kompetansetjeneste for familiær hyper-
kolesterolemi arbeider for økt diagnostikk 
og styrkning av behandlingstilbudet og har 
etablert en informativ nettside, en behand-
lingsveileder og kosthefte som finnes på 
www.nktforfh.no .
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