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definisjon, prevalens og 
etiologi
Kardiomyopati defineres som myokard-
sykdom hvor hjertemuskelen er strukturelt 
og funksjonelt unormal. Kardiomyopati 
kan deles inn i funksjonelle og strukturelle 
fenotyper hvor hovedgruppene er dilatert 
kardiomyopati (DCM), hypertrofisk kardio-
myopati (HCM), restriktiv kardiomyopati og 
arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati 
(ARVC). Hver fenotype subklassifiseres inn 
i genetisk og ikke-genetisk form (1) . 

DCM er hyppig med en prevalens 
på ca. 1/500 (2). Diagnosen er basert på 
dilatasjon av venstre ventrikkel (høyde- og 
kjønnskorrigert endediastolisk diameter > 
95-persentilen i befolkningen) og systolisk 
dysfunksjon (ejeksjonfraksjon < 50 %). 

Det finnes svært mange årsaker 
til DCM. I vestlige land er iskemisk skade 
av myokard sekundært til koronarsykdom 
vanligste årsak og står for over halvparten 
av DCM-tilfellene (3). Andre årsaker til 
DCM kan være toksiske agens (alkohol, kje-
moterapi, medikamenter, narkotiske stoffer, 
ståling) og myokarditt fra infeksiøse agens 
(bakterier, virus, parasitter, sopp). Det 
kan også være metabolske, endokrine og 
immunologiske årsaker, eller tilstanden kan 
være sekundær til hypertensjon, takykardi, 
klaffesykdom og medfødte hjertefeil.

I ca. 50 % av tilfellene klarer man 
ikke å identifisere en sikker årsak til DCM 
ut fra pasientens tidligere sykehistorie og 
funn fra kliniske undersøkelser. DCM der 
alle kjente årsaker er ekskludert, unntatt 
genetiske, er definert som idiopatisk DCM. 
Betegnelsen stammer fra før man fikk kunn-
skap om at DCM kan nedarves. I dag vet 
man at en stor andel av pasienter man tradi-
sjonelt ville ha kategorisert til å ha idiopatisk 
DCM, har DCM med genetisk årsak. 

Familiær DCM er definert som DCM 
som forekommer familiært hos to eller flere 

familiemedlemmer og antas å ha genetisk 
årsak (4). Når man undersøker førstegrads-
slektninger av pasienter med idiopatisk 
DCM med anamnese, klinisk undersøkelse, 
EKG og ekkokardiografi (uten genetisk 
testing), påviser man familiær DCM i opptil 
50 % av tilfellene (5). Indeks-pasienten er 
definert som den pasienten i familien som 
først presenterer sykdom og som fører til at 
diagnosen familiær DCM stilles i familien.

Genetikk
Familiær DCM skyldes mutasjon i et enkelt 
gen (monogenetisk sykdom) som arves i 
mendelsk mønster. Det vanligste arvemøn-
steret er autosomal dominant arvegang 
med inkomplett penetrans (ikke alle muta-
sjonspositive får symptomer) og variabel 
ekspressivitet (variabel alvorlighetsgrad av 
fenotypen hos de mutasjonpositive). Ved 
autosomal dominant arvegang har hvert 
barn 50 % risiko for å arve mutasjonen fra 
sin mutasjonspositive forelder. Autoso-
mal recessiv (mutasjon er arvet fra begge 
foreldre for å få sykdom), X-bundet recessiv 
(kun mannlige bærere får symptomer) og 
maternell mitokondriell arv (mutasjon arves 
bare fra mor) forekommer for DCM, og i 
disse tilfellene ser man oftere ekstrakardial 
affeksjon og tidlig symptomdebut (3).

Det er identifisert mutasjoner i over 
40 ulike gener som årsak til familiær DCM 
(5) (tabell 1). Genene koder for ulike cel-
lulære proteiner som inngår i sarkomeren, 
cytoskjelettet, myofilamenter, cellekjerne-
membranen og ionekanalene (figur 1). Det 
tilsier at det finnes mange ulike molekylære 
mekanismer bak patogenesen for familiær 
DCM. Felles for alle mutasjonene er at de 
fører til myokardskade med dilatasjon og 
tap av funksjon. 

Inntil nylig fant man sikre patolo-
giske mutasjoner ved genetisk testing i kun 
et fåtall av pasienter med familiær DCM 
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(20-30 %) (6), dvs. lav diagnostisk sensi-
tivitet. Imidlertid finnes det undergrupper 
av familiær DCM hvor man på bakgrunn av 
typisk fenotype har en høyere diagnostisk 
treffsikkerhet.

Den siste tid har det blitt satt søkelys 
på titin-genets assosiasjon til DCM. Titin 
er menneskets største protein på > 33 000 
aminosyrer, og titin-genet er det enkeltge-
net som inneholder flest eksoner (363 stk.). 
Proteinet spenner gjennom halve sarko-
meren og holder den samlet samt modu-
lerer aktiv kontraktil kraft (6). En ny studie 
konkluderte med at mutasjoner i titin-genet 

er årsak til ca. 25 % av familiær DCM (6). 
Studien konkluderte med at ved å inklu-
dere analyse på titin-genet ved testing for 
familiær DCM kan man øke deteksjonen av 
DCM-mutasjoner med 50 % og da øke den 
totale sensitiviteten til 40 % ved genetisk 
testing for DCM (2,6). Studiens funn har 
ført til at man nå vurderer om titin-analyse 
skal inkorporeres i diagnostikken for fami-
liær DCM (6). 

I Norge utføres all gentesting for 
kardiomyopati på Enhet for hjertegenetikk 
ved Avdeling for medisinsk genetikk på 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Tabell 1. Et utvalg av kjente gener som kan forårsake familiær DCM. Det er markert hvilke gener 
som inngår i testpanelet for DCM ved Enhet for hjertegenetikk, OUS, Rikshospitalet (kolonne 
nest lengst til høyre) og hvilke andre typer kardiomyopatier eller syndromer genene kan forår-
sake (høyre kolonne).

Arvegang Gen/genprodukt Rutine DCM-
testing i Norge

Annen kardiomyopati 
eller syndrom

Autosomal dominant
Kardial aktin x HCM, LVNC
Desmin
Lamin A/C x LVNC

Limb girdle 
Emery Dreifuss

β-myosin tung kjede x HCM, LVNC
Myosin lett kjede (MYL2 og MYL3) x HCM
Myosin-bindende protein C x HCM, LVNC
δ- sarcoglycan
Kardial troponin T x HCM, LVNC
Kardial troponin C HCM
α-tropomyocin HCM
Titin HCM, ARVC
Phosfolamban HCM
Vinculin HCM
Desmoplakin ARVC
Desmokolin ARVC
Na-kanal / SCN5A LVNC

X-bundet 
Dystrofin  Duchenne
Emerin Emery Dreifuss
Tafazzin LVNC, Barth

Autosomal recessiv
Kardial troponin I x HCM

ARVC=arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati; DCM=dilatert kardiomyopati; 
HCM=hypertrofisk kardiomyopati; LVNC=venstre ventrikkel non-compaction-kardiomyopati. 
Tabell modifisert fra Mc Nally et al. 2013 (3)



hjerteforum   N° 3/ 2013 / vol 26 18

Ved klinisk problemstilling DCM testes det 
rutinemessig for mutasjoner i 8 ulike gen 
(tabell 1). I Hjerteforum nr.1 2013 beskriver 
Leren og Berge prevalensen av muta-
sjonsbærere for DCM-gener i Norge siden 
oppstarten av gentesting for kardiomyopati 
i 2003 (7). Per i dag gjøres det ikke analyser 
på titin-genet ved Enhet for hjertegenetikk 
ved Rikshospitalet. Imidlertid kan det være 
aktuelt med utvidet genetisk diagnostikk på 
titin og enkelte andre gener hos selekterte 
pasienter med sikker familiær, eventuelt 
idiopatisk DCM og som samtidig er mutas-
jonsnegative for de 8 genene i det ordinære 
diagnostiske repertoaret. 

klinisk presentasjon
Familiær DCM kan forløpe asymptomatisk 
i mange tiår før progredierende kardiomyo-
pati viser seg klinisk. Sykdommen presente-
rer seg med:

 y Hjertesviktsymptomer
 y Ledningsforstyrrelser
 y Arytmi, inkludert plutselig hjertedød

 y Tromboemboliske hendelser fra ventri-
kulære tromber, inkludert hjerneslag 

De fleste utvikler klinisk sykdom i 40- 60 
års alder, men DCM kan også oppstå hos 
spedbarn eller i barne- og ungdomsår (4). 
Endel pasienter diagnostiseres med DCM 
tilfeldig på rutineundersøkelser. Dette 
understreker viktigheten av klinisk familie-
screening når en indeks-pasient med idio-
patisk/familiær DCM har blitt identifisert. 

Noen familier har DCM-mutasjon 
med kardiomyopati alene. Andre kan ha 
genetisk betinget DCM som ledd i et syn-
drom der man har patologisk affeksjon av 
ekstrakardiale organ.

isolert dCm 
Isolert DCM har blitt assosiert med 
mutasjoner i gener som koder for kardial 
aktin, troponin T, α-tropomyosin, β-myosin 
tung kjede og myosin-bindende protein C. 
Dette er gener som koder for proteiner i 
sarkomeren som kan gi en DCM- eller en 
HCM-fenotype, avhengig av mutasjonens 

Figur 1. Familiær DCM kan skyldes mutasjoner i gener som koder for proteiner i 
den kardiale sarkomeren, bl.a. aktin, titin, myosin, tropomyosin, myosinbindene 
protein og troponin-komplekset (modifisert etter figurer fra Benjamin Cummings 
2001 og www.passthecscsexam.com/cscs-exam-notes-muscular-system/).
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funksjonelle effekt på genproduktet (tabell 
1, figur 1) (8).

dCm med ledningsforstyrrelser 
Familiær DCM med ledningsforstyrrelser 
arves vanligvis autosomalt dominant og 
har spesielt høy penetrans. Lamin A/C-
mutasjon er vanligst og fortjener ekstra 
oppmerksomhet. Lamin A og C er proteiner 
på innsiden av cellekjernemembranen hvor 
de har en viktig strukturell funksjon samt en 
regulerende rolle for syntese-reaksjoner i 
cytosol. Lamin A/C-relatert kardiomyopati 
er karakterisert med progressivt atrioven-
trikulært blokk og supraventrikulær arytmi 
som kan oppstå allerede i tenårene eller 
20-årene. Ventrikulær arytmi og plutselig 
hjertedød er vanlig og kan inntreffe uav-
hengig av venstre ventrikkel-dilatasjon og 
-dysfunksjon. DCM utvikles ofte senere i 
forløpet. DCM med ledningsforstyrrelser og 
ventrikulær arytmi kan også skyldes muta-
sjoner i desmin og emerin (5). 

dCm med neuromuskulær sykdom 
Duchenne og Becker muskeldystrofi sees 
sammen med X-bundet DCM. Duchenne 
presenterer seg i tidlig barnealder og Becker 
noe senere i livet. Symptomer og tegn på 
DCM oppstår senere enn skjelettmuskel-
sykdommen. Kardial involvering består av 
progressiv atrioventrikulært blokk, atrie-
arytmier eller DCM alene. Som med all X- 
bundet sykdom utvikler menn mer alvorlig 
sykdom med typisk progredierende DCM 
i tenårene eller tidlig i 20-årene som ofte 
ender med død eller hjertetransplantasjon. 
Kvinner presenterer mild og mindre pro-
gressiv sykdom først i 50-årene (8). 

Limb girdle og Emery Dreifuss mus-
keldystrofi er karakterisert med muskelsvak-
het, leddkontraksjoner og forhøyet CK-verdi. 
Begge myopatiene kan skyldes Lamin A/C-
mutasjon, og affiserte pasienter er derfor 
i risiko for utvikling av kardiomyopati med 
livstruende ventrikulær arytmi. 

Barth syndrom er en X-bundet DCM 
hvor det ansvarlige gen koder for proteinet 
Tafazzin med ukjent funksjon (8). Denne 

Figur 2. Lamin A/C-genotype-positiv pasient i 20-årene med dilatert kardio-
myopati med atrioventrikulært blokk, paroksystisk atrieflimmer og ventri-
kulær arytmi. Ekkokardiografi (øvre panel) viser dilatert venstre ventrikkel, 
og ejeksjonsfraksjon var redusert. EKG (nedre panel) viser atrioventrikulært 
blokk grad 1 og ikke-vedvarende ventrikulær takykardi, frekvens 150. Pasien-
ten fikk implantert ICD.
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sykdommen er karakterisert ved neonatal 
hjertesvikt, neutropeni og myopati. 

Pasienter med de nevnte nevro-
muskulære sykdommene bør alltid følges 
kardiologisk i tillegg til nevrologisk, for å 
fange opp kardiale symptomer og vurdere 
risiko for plutselig død (4,5).

diagnostisering
Diagnostisering av familiær DCM foregår 
ved hjelp av: 

 y familieanamnese
 y kardiologisk undersøkelse av 

førstegradsfamiliemedlemmer 
 y genetisk testing, imidlertid ikke nødven-

dig for å stille diagnosen familiær DCM
Familiær DCM diagnostiseres først når 2 
eller flere nært beslektede familiemedlem-
mer oppfyller kravet for idiopatisk DCM 
(alle kjente årsaker til DCM, unntatt gene-
tiske årsaker, er ekskludert) eller har dødd 
plutselig før 35 års alder(4). 

Det er ingen kliniske tegn som sik-
kert skiller familiær DCM fra ikke-familiær 
DCM. 

Eksempelvis vil kombinasjon av 
DCM med ledningsforstyrrelser rette mis-
tanken på Lamin A/C-mutasjon, men denne 
fenotypen er også typisk ved tilstander som 
sarkoidose og Chagas kardiomyopati.

anamnestisk og klinisk screening av 
familiemedlemmer
Hensikt:

 y stille diagnosen familiær DCM hos 
indeks-pasient med idiopatisk DCM 

 y identifisere antall affiserte familie-
medlemmer og tilby forebyggende 
behandling

Hos alle med idiopatisk DCM bør man 
gjøre en detaljert familieanamnese over 
3-4 generasjoner hvor man leter aktivt 
etter medlemmer med kjent eller mistenkt 
hjertesykdom eller kardiale tegn som retter 
mistanken på genetisk sykdom (4). Tilfeller 
i familien av plutselig hjertedød, hjertesvikt, 
hjertetransplantasjon, ICD og pacemaker-
behandling og/eller skjelettmuskelsykdom 
øker sannsynligheten for genetisk bakgrunn 
for DCM. 

I tillegg til nøyaktig familieanamnese 
inngår klinisk undersøkelse, EKG og ekko-

kardiografi av 1.generasjons familiemed-
lemmer. Negativ klinisk familiescreening 
utelukker ikke genetisk etiologi idet DCM 
kan være resultat av de-novo-mutasjon hos 
indeks-pasienten hvor tidligere generasjo-
ner vil være uten sykdom (1).

Flere forhold kan vanskeliggjøre og 
villede diagnostiseringen av familiær DCM 
ved klinisk screening. Grunnet inkomplett 
penetrans og variabel ekspressivitet kan 
familiemedlemmer med samme genotype 
ha svært ulik presentasjon av sykdom både 
med hensyn til alder for sykdomsdebut og 
type manifestasjon. Noen familiemedlem-
mer affiseres knapt gjennom livet mens 
andre utvikler alvorlig, aggressiv DCM (5). 
Penetransen er aldersavhengig og kardio-
logisk evaluering bør gjentas regelmessig 
hos familiemedlemmer med risiko for å ha 
familiær DCM (4) Miljøfaktorer og ervervet 
hjertesykdom vil også påvirke fenotypen. 

Hvis et spedbarn utvikler progre-
dierende alvorlig DCM og foreldrene er 
fenotypisk negative eller har kun mild feno-
type, må man tenke på blandet heterozygot 
(eventuelt recessiv) dobbeltmutasjon der 
barnet har arvet en DCM mutasjon fra far 
og en annen fra mor. Heterozygote dob-
beltmutasjoner kan dermed en sjelden 
gang forklare variabel ekspressivitet innen 
samme familie. Det kan være vanskelig å 
stadfeste hver enkelt mutasjons individuelle 
bidrag til DCM-fenotypen. Barn med DCM 
av fenotype-negative foreldre kan også ha 
de-novo-mutasjon der begge foreldre er 
genotype-negative.

Genetisk testing med 
kaskadescreening
Ekspert konsensus-anbefalinger fra Heart 
Rhythm Society (HRS) og European Heart 
Rhythm Association (EHRA) (5):

 y Målrettet genetisk testing for Lamin 
A/C- og SCN5A-mutasjon er anbefalt 
(klasse 1a) for pasienter med DCM og 
ledningsforstyrrelser (atrioventrikulært 
blokk 1-2-3) og/eller familiehistorie med 
plutselig uventet hjertedød.

 y Mutasjons-spesifikk genetisk testing er 
anbefalt (klasse 1a) for familiemedlem-
mer etter identifisering av DCM-givende 
mutasjon hos indeks-pasient (genetisk 
kaskadescreening).
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 y Genetisk testing kan være hensiktsmessig 
(klasse 2a) for pasienter med familiær 
DCM for å bekrefte diagnosen, identi-
fisere dem med høyest risiko for arytmi 
og syndromer, fasilitere kaskadescree-
ning og hjelpe familieplanlegging.

Testpanelene for DCM kan involvere 
genanalyse av opptil 40 gener, og panelene 
utvides stadig sammen med oppdagelse 
av nye DCM-assosierte gener og bedret 
teknologi(2). Derfor kan det bli aktuelt med 
ny gentesting hos tidligere mutasjonsne-
gative pasienter med familiær DCM. Når 
en sykdomsgivende genotype påvises hos 
en indeks-pasient med DCM, skal genetisk 
veiledning og målrettet kaskadescreening 
tilbys alle familiemedlemmer som potensi-
elt kan ha indeks-pasientens genotype. Hvis 
man finner mutasjon hos et asymptomatisk 
familiemedlem, er det anbefalt oppfølging 
hvert 1-3 år avhengig av alder for å følge 
utvikling av tegn til kardiomyopati. Videre 
kan genotype-negative familiemedlem-
mer avklares som friske og fris fra videre 
oppfølging hvis indeks-pasienten har en 
sikker patologisk mutasjon. Hvis gentesting 
av indeks-pasienten ikke identifiserer noen 
sikker DCM-mutasjon, skal familiemedlem-
mer ikke utredes med gentest, men trenger 
klinisk oppfølging.

Genetiske fremskritt og utfordringer
Tolkningen av svar fra genetisk testing er 
ikke alltid lett. Funn av en ny mutasjon betyr 
ikke nødvendigvis at mutasjonen er klinisk 
relevant og er årsak til sykdom. Genvarian-
ter med usikker betydning er en unormal 
genvariant uten sikker sykdomsgivende 
effekt.  
Det skjer en revolusjon innen genetisk 
testing. Hel-ekson- og hel-genom-sekven-
sering er nå tilgjengelig for en overkommelig 
pris (rundt $1000 for hel-ekson testing), 
og dette øker muligheten for påvisning av 
nye patologiske mutasjoner. Imidlertid øker 
samtidig antall påviste genvarianter med 
usikker betydning. Mengden av genetisk 
informasjon som nå kan innhentes stiller 
høye krav til å gi en mutasjon sikker klinisk 
relevans. Vurdering av patogenisitet av en 
genvariant bestemmes av om den segre-
gerer med sykdom i familiemedlemmene, 
forekomsten i normalbefolkningen, om det 

er en ny eller kjent variant i et nytt eller 
kjent sykdomsgen, forekomsten av varianter 
hos andre arter enn mennesket, databaserte 
prediksjonsalgoritmer og om det er påvist 
funksjonelle konsekvenser av mutasjonen 
i validerte eksperimentelle modeller. Per i 
dag brukes en kombinasjon av ovennevnte 
metoder for vurdering av usikre genvarian-
ter og er en av genetikkens hovedutfordrin-
ger (3).

Behandling, oppfølging og 
veiledning
pasienter med dCm-fenotype
Familier med DCM bør ha kontakt med et 
senter spesialisert på genetisk kardiologi. 

Familiær DCM behandles som kar-
diomyopati generelt basert på klinisk bilde 
med standard farmakologisk og ikke-farma-
kologisk behandling for arytmi, ledningsfor-
styrrelser og hjertesvikt. Ofte utvikles pro-
gressiv kardiomyopati med uttalt hjertesvikt 
tross behandling. Hjertetransplantasjon kan 
være eneste behandlingsalternativ. Pasien-
ter med familiær DCM utgjør en betyde-
lig andel av de som hjertetransplanteres.
Elektrofysiologisk undersøkelse og ICD-
implantasjon kan være aktuelt i pasienter 
med synkope eller familieanamnese med 
plutselig hjertedød.

Lamin A/C- og desmin-genotype-
positive pasienter har spesielt høy risiko for 
ventrikulær arytmi og plutselig død. Terske-
len for ICD-implantasjon på primærprofy-
laktisk grunnlag bør derfor være lavere enn 
hva retningslinjer for generell kardiomyopati 
tilsier (5). Det er foreslått at Lamin A/C-
genotype-positive pasienter med indika-
sjon for konvensjonell pacemaker grunnet 
atrioventrikulært blokk bør få implantert en 
2-kammer ICD.

Familiemedlemmer uten fenotype
Normal fenotype med normalt EKG og 
ekkokardiografi hos et ungt familiemedlem 
ekskluderer ikke utvikling av DCM senere. 
Regelmessig EKG, Holter-registrering og 
ekkokardiografi for å detektere utvikling av 
henholdsvis arytmi og venstre ventrikkel-
dilatasjon og -dysfunksjon anbefales for 
familiemedlemmer. 
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Genotype-positive familiemedlem-
mer samt familiemedlemmer av indeks-
pasient der gentesting ikke har identifisert 
mutasjon må følges regelmessig. Det er 
anbefalt klinisk screening for utvikling av 
sykdom hvert 1-3 år hos asymptomatiske 
genotype-positive familiemedlemmer og 
hvert 3-5 år hos asymptomatiske familie-
medlemmer av indeks-pasient uten identi-
fisert mutasjon (9). Asymptomatiske fami-
liemedlemmer med Lamin A/C-mutasjon 
følges spesielt hyppig og regelmessig med 
Holter-registrering for atrioventrikulært 
blokk og arytmi. Ikke-vedvarende ventriku-
lær arytmi er en risikomarkør for ventriku-
lær arytmi og plutselig hjertedød (10-12).

Det er viktig å informere familiemed-
lemmer om inkomplett penetrans; det vil si 
at man ikke trenger å utvikle sykdommen.
(13)

Det er usikkert om tidlig konvensjo-
nell farmakologisk behandling for hjertesvikt 
av genotype positive fenotype negative per-
soner kan forhindre eller utsette sykdoms-
manifestasjon (5). Det finnes ingen studier 
vedrørende slik profylaktisk behandling, 
og derfor er det per i dag ikke anbefalt å 
behandle fenotype negative familiemedlem-
mer før sykdomstegn debuterer. Dog, på 
bakgrunn av studier på iskemisk hjertesyk-
dom mener enkelte at tidlig bruk av ACE-
hemmer og/eller β-blokker kan være viktig 
for å forsinke sykdomsprogresjon (13).

Alle genotype positive familiemed-
lemmer eller de med potensiell risiko for å 
være affisert av familiær DCM bør motta 
livsstilsråd for å utsette kardiomyopati-
utvikling. De bør få informasjon om profy-
laktiske tiltak og livsstil mot annen ervervet 
hjertesykdom som koronarsykdom, hyper-
tensjon og alkohol-overforbruk. I noen av 
undergruppene av DCM (Lamin A/C) kan 
langvarig hard fysisk aktivitet (konkurranse-
idrett) bidra til forverrelse av sykdommen 
og er derfor frarådet (14). I familier med 
kjent plutselig hjertedød kan opplæring av 
hjerte-lungeredning være aktuelt (4).

Ved erkjent DCM er svangerskap i 
utgangspunktet kontraindisert. Peripartum 
kardiomyopati og svangerskapsrelatert 
kardiomyopati har tidligere vært ansett å 
ha separat etiologi, men nylige rapporter 
støtter genetisk bakgrunn også for disse. 

Kvinner med positiv DCM-genotype eller 
med familiær DCM som ønsker barn, bør ha 
kardiologisk evaluering ved et spesialisert 
senter før, gjennom og etter svangerskapet. 
En graviditet kan avmaskere eller akselerere 
en predisponert DCM, spesielt i siste tri-
mester og opptil 6 måneder etter fødselen. 

oppsummering
 y Opptil 50 % av tilfellene av idiopatisk 

DCM (definert som kardiomyopati der 
kjente årsaker, unntatt genetiske, er 
utelukket) er familiær DCM.

 y Over 40 gener er identifisert som årsak 
til familiær DCM, og arvegangen er 
oftest autosomal dominant.

 y Familiær DCM er progressiv og kan føre 
til uttalt hjertesvikt samt alvorlig arytmi 
med plutselig hjertedød. Familiær DCM 
krever spesialtilpasset behandling. 

 y Kardiologisk evaluering med klinisk 
undersøkelse, EKG og ekkokardiografi av 
fenotype-negative familiemedlemmer 
er anbefalt hvert 1-5 år for å avdekke 
kardiomyopati hos disse.

 y Funn av mutasjon ved familiær DCM 
vil muliggjøre genetisk kaskadescree-
ning for å identifisere genotype positive 
familiemedlemmer.

 y Pasienter med idiopatisk DCM kan hen-
vises til genetisk veiledning og genetisk 
testing på Enhet for hjertegenetikk på 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

 y Pasienter med familiær DCM og deres 
familiemedlemmer kan henvises til 
en konsultasjon ved Kardiologisk 
poliklinikk, Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet for informasjon, utred-
ning og skreddersydd oppfølgings- og 
behandlingsopplegg. Videre oppfølging 
kan deretter planlegges sammen med 
hjemsykehuset. 
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Genetisk ordliste
Autosomal dominant arvegang Risiko lik for mann og kvinne, heterozygoti gir sykdom
Autosomal recessiv arvegang Risiko lik for mann og kvinne, homozygoti gir sykdom
Ekspressivitet Hvordan fenotypen varierer hos lik genotype
De-novo-mutasjon Sporadisk oppstått / ikke nedarvet mutasjon. 
Fenotype Hvilket sykdomsbilde man har
Genotype Hvilken mutasjon man har 
Heterozygot Mutasjonen er arvet fra en av foreldrene
Homozygot, blandet heterozygot Mutasjoner er arvet fra begge foreldre
Index-pasient Den første pasient i familien som presenterer genetisk 

sykdom
Monogen arvegang Mutasjoner i et spesifikt gen gir sykdom 
Penetrans Hvorvidt fenotype er tilstede ved en viss genotype
X kromosomal recessiv arvegang Mutasjonen er lokalisert på X kromosomet. Menn får 

sykdom, kvinner blir bærere.


