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Enhet for hjertegenetikk (EHG) ved Oslo 
universitetssykehus (OUS) har siden 1998 
utført genetisk testing for familiær hyperko-
lesterolemi (FH), og i 2003 ble genetisk tes-
ting for hypertrofisk kardiomyopati (HCM) 
og lang QT-tidsyndrom (LQTS) etablert. 
Siden er tilbudet også utvidet til å omfatte 
genetisk testing for dilatert kardiomyopati 
(DCM), arytmogen høyre ventrikkel kardio-
myopati (ARVC) og katekolaminerg poly-
morf ventrikkeltakykardi (CPVT). I tillegg 
kan genetisk utredning av «left ventricular 
noncompaction cardiomyopathy» (LVNC) 
gjøres siden genene involvert ved HCM så 
vel som ved DCM, er beskrevet å kunne 
forårsake LVNC.

Forutsetningen for å utføre genetisk 
utredning er at påvisning av en muta-
sjon skal ha en nytteverdi. Ideelt sett skal 
annen diagnostisk utredning være utført 
før genetisk utredning iverksettes, siden 
genetisk utredning først og fremst skal 
understøtte og bekrefte en klinisk diagnose. 
Påvisning av en mutasjon har i seg selv ikke 
noen behandlingsmessig konsekvens for 
indekspasienten. Det er det kliniske bildet 
som avgjør behandlingen, ikke mutasjonen. 
Derimot vil påvisning av en sykdomsgivende 
mutasjon ha betydning for identifisering 
av indekspasientens risikoslektninger med 
hensyn på å utvikle sykdommen. Det må 
derfor være etablert et opplegg for oppføl-
ging av mutasjonspositive slektninger før 
genetisk kaskadescreening settes i gang. 
Ved EHG har vi et utmerket samarbeid med 
Kardiologisk avdeling ved OUS, Rikshospi-
talet. Alle pasienter som blir diagnostisert 
gjennom kaskadescreening ved EHG, blir 
henvist til kardiologisk oppfølging ved Kar-
diologisk avdeling ved OUS, Rikshospitalet.

EHG har en de facto landsfunksjon 
med hensyn på genetisk utredning av gene-
tisk betingede hjertesykdommer, noe som 
gjør at vi har oversikt over mutasjonspano-
ramaet i Norge (1). I denne artikkelen vil vi 
først og fremst presentere de internasjonale 
retningslinjene for å utføre genetisk utred-
ning ved ulike hjertesykdommer. Sykdoms-
bildet og spesifikke funn som skal være 
tilstede for å stille de ulike diagnosene, samt 
behandlingstiltak er utenfor vårt fagområde 
og vil ikke bli beskrevet i detalj. 

Genetisk testing
Genetisk utredning ved EHG baserer seg 
på Sanger-sekvensering som innebærer 
DNA-sekvensering av ett og ett ekson (= 
områdene av et gen som inneholder opp-
skriften til et protein). Det betyr et det ved 
enkelte kardiomyopatier blir gjennomført 
opp til 200 separate sekvenseringsanalyser. 
Sanger-sekvensering refereres ofte som 
«gullstandarden» ved genetisk testing siden 
sensitiviteten ved denne teknologien er 
svært høy. 

I de senere årene har det skjedd en 
rivende utvikling innen DNA-teknologiske 
undersøkelser, og den nyutviklede teknolo-
gien refereres gjerne til som «high through-
put sequencing» (HTS) (2). Uten å gå i 
detalj så innebærer HTS-teknologien at et 
stort antall gener kan sekvenseres i ett og 
samme oppsett. Dersom en gjør «eksom-
sekvensering», som betyr at alle eksonene 
i våre om lag 22 000 gener analyseres, 
genereres en betydelig datamengde som 
må behandles/vurderes ved ulike tilnær-
mingsstrategier. Hovedproblemet med HTS 
per i dag er nettopp denne overveldende 
datamengden, siden vi ennå ikke vet hva 
all genetisk variasjon betyr. Imidlertid kan 
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HTS-analysene modifiseres ved å designe 
«genpakker» som kun omfatter de kjente 
genene for en bestemt tilstand. Den nye 
teknologien vil med tiden utvilsomt overta 
for de tradisjonelle DNA-analysene, men 
per i dag er vår erfaring at standard Sanger-
sekvensering fortsatt er å foretrekke.

Ikke sjelden identifiseres mutasjoner 
med usikker betydning. Ulike dataprogram-
mer som vurderer mutasjonens patogenisi-
tet kan benyttes. Slike prediksjoner er ikke 
eksakte og må tolkes med forsiktighet. Ko-
segregasjon mellom fenotype og mutasjon, 
som innebærer at mutasjonspositive har 
sykdom, men ikke de mutasjonsnegative, er 
det et sterkt indisium på at mutasjonen er 
sykdomsgivende i slekten. Redusert pene-
trans (= ikke alle mutasjonspositive utvikler 
sykdom) og varierende alder ved sykdoms-
debut vil imidlertid skape problemer ved 
segregasjonsundersøkelser. 

Det er laboratoriet som tar stilling 
til hvor omfattende genetisk utredning det 
er indikasjon for å utføre hos den enkelte 
pasient. Jo større sannsynlighet det er for 
en genetisk sykdom, jo mer omfattende 
utredning vil bli foretatt. Det er derfor viktig 
at blodprøven ledsages av gode kliniske 
opplysninger som underbygger mistanken 
om en genetisk sykdom.

Lovverket ved genetisk 
testing/genetisk veiledning 
I henhold til Lov om humanmedisinsk bruk 
av bioteknologi (3) stilles det ikke krav til 
genetisk veiledning ved diagnostisk testing. 
Det betyr at en pasient med klinisk feno-
type kan testes genetisk uten forutgående 
veiledning. Derimot stiller lovverket krav til 
genetisk veiledning ved prediktiv testing, 
presymptomatisk testing eller bærertesting. 
Dette gjelder i stor grad familiemedlem-
mene til en pasient med klinisk fenotype. 
Ved prediktiv testing av barn under 16 år 
er det krav til at foreldrene/foresatte skal 
ha genetisk veiledning. Likeså skal testing 
av barn under 16 år kun utføres dersom 
testresultatet vil kunne få behandlingsmes-
sige konsekvenser. Ved genetisk veiledning 
gjennomgås det aktuelle sykdomsbildet, 
hvilke forebyggende tiltak som kan iverkset-
tes og prinsipper ved testing og arvegang. 
Usikkerhet rundt et mutasjonsfunn drøftes 

dersom dette er aktuelt. I tillegg påpekes 
det spesielt at det ikke er opplysningsplikt 
med hensyn på resultatet fra den genetiske 
undersøkelsen ved eksempelvis tegning av 
forsikring, og at forsikringssøkere kan unn-
late å opplyse om behandling som er basert 
på prediktiv testing (4).

Familiær 
hyperkolesterolemi (FH)
Den vanligste årsaken til FH skyldes 
mutasjoner i LDL-reseptorgenet, og totalt 
har per i dag mer enn 6000 nordmenn fått 
en DNA-verifisert FH-diagnose. Ved EHG 
er mer enn 230 ulike mutasjoner i LDL-
reseptorgenet påvist. I tillegg er om lag 200 
personer vist å være heterozygote for muta-
sjonen R3500Q i APOB-genet som også er 
en årsak til autosomal dominant hyperko-
lesterolemi. Mutasjoner i PCSK9-genet er 
også en kjent, men sjelden årsak til FH. Gitt 
at prevalensen av heterozygot FH i Norge er 
1/300-1/320 (5), betyr det at over 10 000 
personer ennå ikke er identifisert i Norge. 

Flere diagnostiske algoritmer er 
utarbeidet som hjelpemidler for å stille en 
klinisk FH-diagnose (6). Grad av LDL-
kolesterol forhøyelse er det kriteriet som 
bør tillegges mest vekt. Dersom noen i nær 
slekt har forhøyet LDL-kolesterol, er dette 
noe som også bør vektlegges. Xanthomknu-
ter betraktes å være patognomonisk for 
tilstanden, men xanthomknuter foreligger 
idag hos færre enn 10 % av de som får en 
DNA-verifisert diagnose (7). Tidlig debu-
terende iskemisk hjertesykdom, eventuelt 
hos førstegradsslektninger, er også viktig i 
totalvurderingen. Det viktigste kriteriet er 
uansett pasientens totalkolesterol og LDL-
kolesterol, noe som gjenspeiles i at disse 
kriteriene gir høyest «poengscore» i de 
nevnte algoritmene (6, 7).

Ved rekvirering av genetisk utred-
ning av FH er det viktig at det opplyses om 
ubehandlet lipidstatus (totalkolesterol, 
HDL-kolesterol, fastende triglyserider, LDL-
kolesterol) fordi denne vil danne grunnlaget 
for hvor omfattende genetisk utredning som 
vil bli foretatt. 

Alle indekspasienter som får påvist 
en sykdomsgivende mutasjon, blir kontaktet 
av en genetisk veileder ved EHG. Pasienter 
blir da gjort oppmerksom på at førstegrads-
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slektninger kan testes for familiens muta-
sjon etter at de har gitt samtykke til at EHG 
kan kontakte dem for genetisk veiledning 
og arrangering av blodprøvetagning. Denne 
strategien har rekruttert i underkant av 
5500 slektninger, hvorav nærmere 2200 så 
langt er vist å være mutasjonspositiv. En slik 
molekylærgenetisk diagnose fører til kost-
holdsendringer og initiering eller intensive-
ring av medikamentell behandling med en 
ledsagende reduksjon i LDL-kolesterol (7).

Kardiomyopatier og 
kanalopatier
I 2011 publiserte Heart Rhythm Society 
(HRS) og European Heart Rhythm Associa-
tion (EHRA) en «Expert Consensus State-
ment on the State of Genetic Testing for the 
Channelopathies and Cardiomyopathies» 
(8). Disse anbefalingene vil bli presentert 
for de ulike tilstandene EHG per i dag tester 
for.

Kardiomyopatier

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM):
HCM er en av de vanligste genetiske tilstan-
dene, og ekkokardiografiske undersøkelser 
har funnet at prevalensen er om lag 1/500 
(9). HCM er karakterisert av hjertehypert-
rofi, uorganisert myokard og fibrose. Arve-
gangen er autosomal dominant, noe som 
innebærer at et barn av en mutasjonsbærer 
vil ha 50 % risiko for å arve den aktuelle 
mutasjonen. Penetransen er ikke komplett, 
og ca. 20-40 % av indekspasientenes muta-
sjonspositive slektninger vil ha tegn til HCM 
i midten av 40-årsalderen (10, 11). Det er 
også betydelig grad av variasjon i sykdoms-
bildet innefor samme slekt.

HRS/EHRA-retningslinjer ved HCM:
1. Genetisk testing av kandidatgener 

(MYBPC3, MYH7, TNNI3, TNNT2 og 
TMP1) anbefales hos pasienter som har 
fått en kardiologisk stillet HCM-diagnose 
på bakgrunn av klinisk bilde, familiehis-
torie og EKG/ekkokardiografi-verifisert 
fenotype.

2. Mutasjonsspesifikk testing anbefales av 
nære slektninger dersom slektens indek-
spasient har fått påvist en sykdomsgi-
vende mutasjon.

EHG utfører DNA-undersøkelser av 
genene MYBPC3, MYH7, TNNI3, TNNT2, 
MYL3 og MYL3. Dette er basert på en 
studie av Richard et al. (12) som kun påviste 
mutasjoner i disse genene i en stor kohort 
av HCM-pasienter. Disse genene koder for 
proteiner som inngår i kardiomyocyttens 
sarkomerer. Nærmere 90 % av alle muta-
sjonene som vi har identifisert, er i MYBPC3 
(57,1 %) og i MYH7 (31,9 %) (13). Retnings-
linjene fra HRS/EHRA presiserer at det 
skal være en kardiologisk verifisert HCM-
diagnose, og at en ikke skal teste ved kun 
mistanke om HCM. Mutasjonsdeteksjons-
raten ved HCM varierer fra 30-60 %, og i 
vår kohort av HCM-pasienter identifiserte vi 
en mutasjon hos 30 % av pasientene (13). 
Flere forhold påvirker deteksjonsraten, blant 
annet grad av hypertrofi. Som forventet er 
andelen mutasjonspositive høyere blant 
dem med uttalt HCM enn blant dem med 
en mildere sykdom (14). Dessverre mottar 
vi ofte sparsomme opplysninger om syk-
dommens alvorlighetsgrad, men dersom en 
antar at de første pasientene vi fikk henvist 
for utredning var pasienter som i en årrekke 
hadde vært fulgt av kardiolog på bakgrunn 
av en veletablert og alvorlig fenotype, fant 
vi at 46,3 % av pasientene var mutasjons-
positive. Alder har også betydning. Blant 
«våre» pasienter under 50 år var 41 % 
mutasjonspositive, mens 25 % av dem over 
50 år fikk påvist en mutasjon i genene vi 
undersøker (13). Dette kan forklares ved at 
andre årsaker til hypertrofi øker med økende 
alder, så som hypertensjon, noe som medfø-
rer at den relative andelen av pasienter med 
genetisk etiologi synker. I vårt materiale har 
vi ikke tilgang på familiehistorien, men som 
forventet er det en større andel mutasjons-
positive blant dem som også har slektninger 
med HCM (14). 

Dilatert kardiomyopati (DCM):
DCM er karakterisert ved systolisk dys-
funksjon av venstre ventrikkel og forstørret 
venstre ventrikkel. Studier har vist at 25-50 
% av DCM tilfellene er arvelige, avhengig av 
hvilke kliniske kriterier som legges til grunn 
for å definere om en førstegradslektning er 
affisert. DCM kan også være en del av et 
syndrom.
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HRS/EHRA-retningslinjer ved DCM:

1. Genetisk testing av LMNA og SCN5A 
anbefales hos pasienter med DCM og 
betydelig ledningsforstyrrelse og/eller 
med en familiehistorie med prematur 
plutselig og uventet hjertedød.

2. Genetisk testing kan være nyttig for 
pasienter med familiær DCM for å 
bekrefte diagnosen, og dermed iverksette 
kaskadetesting innenfor familier for iden-
tifisere de med størst risiko for arytmier.

3. Mutasjonsspesifikk testing anbefales av 
nære slektninger dersom slektens indek-
spasient har fått påvist en sykdomsgi-
vende mutasjon.

EHG utfører DNA-undersøkelser av 
genene MYBPC3, MYH7, TNNI3, TNNT2, 
MYL3, MYL3, LMNA og ACTC ved DCM. 
SCN5A er ikke en del av genetisk utredning 
ved DCM, men er et gen som undersøkes 
ved LQTS (se nedenfor). Som ved HCM 
avdekkes flest mutasjoner i genene for 
MYBPC3 og MYH7. Ofte er det sparsomt 
med andre kjente tilfeller av DCM i indek-
spasientens familie. Mutasjoner i LMNA 
forårsaker en alvorlig DCM med flere tilfel-
ler av alvorlig hjertesykdom i nær familie. En 
viktig risikomarkør er AV-blokk i EKG (15). 
Så å si alle bærere av en LMNA-mutasjon 
vil utvikle DCM eller ha arytmier før 65 
års alder (16). I tillegg er det beskrevet at 
mutasjoner i titin (TTN)-genet kan være 
årsak til 25 % av alle familiære DCM tilfeller 
(17). Det knytter seg dog en del usikker-
het til dette. TTN-genet er et av de største 
genene i de humane genom, noe som 
nærmest umuliggjør genetisk testing ved 
tradisjonelle teknikker. Derimot vil HTS-
teknologien kunne egne seg til analysering 
av TTN-genet.

Arytmogen høyre ventrikkel 
kardiomyopati (ARVC):
ARVC er en progressiv og arvelig tilstand 
som forårsaker ventrikulære arytmier, 
og ARVC er en av de hyppigste årsakene 
til plutselig og uventet hjertedød blant 
personer yngre enn 35 år. «Task force»-
diagnostiske kriterier foreligger (18). Disse 
baserer seg på kliniske, EKG og billeddiag-

nostiske undersøkelser (ekkokardiografi, 
MR). Myokardbiopsi kan avdekke fett- og 
bindevevsforandringer. I tidlig sykdomsfase 
er primært høyre hjertehalvdel affisert, 
mens i senere sykdomsfaser er ofte også 
venstre hjertehalvdel rammet, og tilstanden 
kan forveksles med DCM. En bør derfor 
vurdere om pasienter med en langtkommet 
DCM også skal testes for ARVC. 

HRS/EHRA retningslinjer ved ARVC:
1. Genetisk testing av DSC2, DSG2, DSP, 

JUP, PKP2 og TMEM43 kan være nyttig 
hos pasienter dersom «task force»-diag-
nostiske kriterier for ARVC er oppfylt.

2. Genetisk testing kan vurderes av pasi-
enter med mulig ARVC (1 major eller 2 
minor kriterier) i henhold til 2010 «task 
force»-kriterier. 

3. Genetisk testing anbefales ikke av 
pasienter som kun har oppfylt et 
minor kriterium i henhold 2010 «task 
force»-kriterier. 

4. Mutasjonsspesifikk testing anbefales 
av nære slektninger, dersom slektens 
indeks pasient har fått påvist en syk-
domsgivende mutasjon.

Som for HCM og DCM nedarves 
ARVC som oftest autosomal dominant med 
redusert penetrans og variabel ekspres-
sivitet. EHG har etablert genetiske analyser 
av DSC2, DSG2, DSP og PKP2. I tillegg er 
mutasjoner i RYR2-genet beskrevet å kunne 
forårsake ARVC. Mutasjoner i PKP2-genet 
er den hyppigste årsaken til ARVC. Genetisk 
variasjon i ARVC-relaterte gener forekom-
mer hyppig blant friske personer (19).  

Venstre ventrikkel «noncompaction»-
kardiomyopati (LVNC):
Ved LVNC foreligger det betydelige trabeku-
lering i venstre ventrikkel. Det synes å være 
en overlappende fenotype mellom LVNC 
og HCM så vel som DCM. Sykdomsbildet 
varierer fra alvorlig hjertesvikt og arytmier 
til ingen symptomer. LVNC kan også være 
en del av kongenitt hjertesykdom. 
HRS/EHRA-retningslinjer ved LVNC:
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1. Genetisk testing kan være nyttig av pasi-
enter som har fått en kardiologisk stillet 
LVNC-diagnosen på bakgrunn av klinisk 
bilde, familiehistorie og EKG/ekkokardio-
grafi-verifisert fenotype.

2. Mutasjonsspesifikk testing anbefales 
av slektninger dersom en sykdomsgi-
vende mutasjon er påvist hos familiens 
indekspasient.

Siden mutasjoner ved LVNC er 
beskrevet i de samme sarkomergenene 
som ved HCM og DCM, utfører EHG også 
genetisk utredning ved denne tilstanden. I 
en studie ble det påvist en mutasjon blant 11 
av 63 pasienter med LVNC, hvorav MYH7-
genet oftest var involvert (20).

Kanalopatier

Lang QT-tidsyndrom (LQTS):
LQTS er en autosomal dominant tilstand 
karakterisert ved forlenget QT-tid på EKG 
som skyldes forsinket repolarisering av 
kardiomyocytten. Dette medfører økt ten-
dens til alvorlige ventrikulære arytmier med 
økt risiko for plutselig arytmibetinget død. 
Mutasjoner i ionekanaler forårsaker LQTS. 
Siden risikoen for alvorlige arytmier i stor 
grad kan forebygges ved LQTS, vil påvisning 
av en sykdomsgivende mutasjon hos en 
indekspasient kunne ha stor betydning for 
forebyggende behandlingstiltak hos muta-
sjonspositive. LQTS debuterer ofte i barne-
alder. Det vil derfor være indisert å utføre 
prediktiv testing av barn for identifikasjon 
av risikoindivider i ung alder. Betablokkere 
vil redusere risikoen for alvorlige hendelser. 
I tillegg skal risikopersoner unngå en rekke 
medikamenter som kan gi lang QT-tid (21).

HRS/EHRA-retningslinjer ved LQTS:

1. Genetisk testing av KCNQ1, HERG 
(KNCH2) og SCN5A anbefales dersom 
kardiologisk utredning har gitt sterk mis-
tanke om at LQTS foreligger på bakgrunn 
av klinikk, familiehistorie og EKG-funn.

2. Genetisk testing av KCNQ1, HERG 
(KNCH2) og SCN5A anbefales hos 
asymptomatiske pasienter med QT-
tidforlengelse uten påviste utløsende 
forhold (for eksempel elektrolytt forstyr-
relser, hypertrofi, grenblokkmønster etc.) 

der QTc-forlengelse defineres som QTc > 
480 ms før pubertet QTc > 500 ms hos 
voksne.

3. Genetisk testing av KCNQ1, HERG 
(KNCH2) og SCN5A kan vurderes hos 
asymptomatiske pasienter med tilfeldig 
påvist QTc-tid forlengelse der QTc-for-
lengelse defineres som QTc > 460 ms før 
pubertet og QTc > 480 ms hos voksne.

4. Mutasjonsspesifikk testing anbefales 
av slektninger dersom en sykdomsgi-
vende mutasjon er påvist hos familiens 
indekspasient.

Ved EHG har vi etablert genetiske 
analyser for KCNQ1, HERG og SCN5A. I 
tillegg utfører vi genetiske analyser av MINK 
(KCNE1) og MIRP1 (KCNE2). Mutasjoner 
i en rekke andre gener er beskrevet ved 
LQTS, men ved å teste for mutasjoner i 
KCNQ1, HERG og SCN5A vil majoriteten av 
mutasjonspositive pasienter identifiseres. 
Mutasjoner i disse genene gir opphav til 
ulikt sykdomsbilde (mutasjoner i KCNQ1, 
HERG og SCN5A fører til henholdsvis LQT1, 
LQT2 og LQT3). Hvilke faktorer som utløser 
arytmier og hvor effektiv betablokade er, er 
avhengig av hvilken LQT-type som forelig-
ger. Informasjon om hvilket gen mutasjonen 
er i, har ved LQTS derfor betydning for valg 
av behandlingsstrategi.

I en oversiktartikkel om LQTS av 
Schwartz og Ackerman (21) anføres det 
at genetisk testing først bør vurderes når 
annen utredning har gitt sterk mistanke om 
at pasienten virkelig har LQTS. Flere forhold 
påvirker mutasjonsdeteksjonsraten, og grad 
av QTc-tid-forlengelse har størst innflytelse. 
I 2008 beskrev vi vår erfaring vedrørende 
genetisk testing ved LQTS (22). I den totale 
kohorten på 169 ubeslektede indekspasien-
ter fant vi en mutasjon hos 32 %, men hos 
dem med sikkert forlenget QTc, fant vi en 
mutasjon hos 51 %. Hos dem med mest sik-
ker diagnose, fant vi en mutasjon hos 71 % 
(22). Tilsvarende observasjoner er beskre-
vet av andre (23). 

Grad av QTc-forlengelse har betyd-
ning for prognosen, og mutasjonspositive 
slektninger med normal QTc har langt 
mindre risiko for LQTS-betingede hendelser 
enn mutasjonspositive individer med QTc-
forlengelse. Likevel har de som tilhører den 
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første gruppen, høyere risiko enn sine muta-
sjonsnegative slektninger (24). Det forskes 
også på andre markører for risikovurdering 
hos LQTS-pasienter (25, 26). 

Katekolaminerg polymorf 
ventrikkeltakykardi (CPVT):
CPVT er i de aller fleste tilfellene en auto-
somal dominant tilstand med økt risiko for 
ventrikulære arytmier utløst av adrenergt 
stress, og med synkope, hjertestans eller 
plutselig hjertedød som mulige utfall. Symp-
tomer debuterer ofte før 10 års alder, og 
innen 40 års alder har majoriteten av pasi-
entene gjennomgått en eller flere CPVT-
betingede episoder. I mange slekter er det 
flere tilfeller av plutselig død i ung alder. 

HRS/EHRA-retningslinjer ved CPVT:

1. Genetisk testing av RYR2 og CASQ2 
anbefales dersom kardiologisk utred-
ning har gitt sterk mistanke om at CPVT 
foreligger på bakgrunn av klinikk, fami-
liehistorie og EKG-funn i forbindelse med 
belastningstest eller ved katekolamin 
infusjon.

2. Mutasjonsspesifikk testing anbefales 
av slektninger dersom en sykdomsgi-
vende mutasjon er påvist hos familiens 
indekspasient.

Ved CPVT undersøker EHG 46 
eksoner av RYR2-genets 105 eksoner, og 
majoriteten av rapporterte mutasjoner i 
RYR-genet er lokalisert i disse eksonene 
(27). Likevel kan vi ikke utelukke at det 
forekommer mutasjoner i eksoner vi ikke 
har etablert DNA-analyser for, dersom vår 
utredning er negativ. Mutasjoner i RYR2-
genet forårsaker en autosomal dominant 
form for CPVT og er den hyppigste årsaken 
til CPVT, mens mutasjoner i CASQ2 er 
beskrevet ved en autosomal recessiv og 
svært sjelden form for CPVT (28). EHG 
undersøker også CASQ2-genet dersom 
indikasjon foreligger. 

EHG har vært involvert i genetisk 
utredning av flere store familier med CPVT 
i samarbeid med Kardiologisk avdeling ved 
OUS, Rikshospitalet (29). Familiemedlem-
mene har vært innforstått med at det fore-
ligger en alvorlig tilstand i slekten ettersom 
flere tilsynelatende friske har dødd brått og 
uventet i ung alder. Ved å avdekke den syk-

domsgivende mutasjonen kan prediktiv tes-
ting tilbys i disse slektene. På denne måten 
har risikoindivider blitt identifisert. Disse 
har blitt henvist til kardiolog, og forebyg-
gende tiltak har så blitt initiert. Belastnings-
test har vist at de fleste mutasjonsbærere 
får hyppige ventrikulære ekstrasystoler ved 
pulsstigning (29). 

Brugadas syndrom:
Ved Brugadas syndrom foreligger det karak-
teristiske EKG-forandringer, ofte ledsaget 
av ledningsforstyrrelser, alvorlige arytmier 
og positiv familiehistorie. Tilstanden er ikke 
hyppig i vår del av verden, men er en ikke 
sjelden årsak til plutselig død hos ung menn 
i øst-Asia. Flekainidtest er positiv i 80 % av 
pasientene med Brugadas syndrom. 

HRS/EHRA-retningslinjer ved Brugadas 
syndrom:

1. Genetisk testing av SCN5A kan være 
nyttig dersom kardiologisk utredning har 
gitt sterk mistanke om at Brugada syn-
drom foreligger på bakgrunn av klinikk, 
familiehistorie og EKG-funn.

2. Mutasjonsspesifikk testing anbefales 
av slektninger dersom en sykdomsgi-
vende mutasjon er påvist hos familiens 
indekspasient.

Mutasjoner i SCN5A påvises blant 
15-30 % av pasienter med Brugadas 
syndrom. Ved å identifisere risikoindivider 
kan ulike råd gis. Blant annet bør en vise 
forsiktighet med en rekke medikamenter 
ved Brugadas syndrom, og febersituasjoner 
skal om mulig unngås. Derfor bør man være 
liberal med febernedsettende medikamen-
ter i forbindelse med feberepisoder.

Genetisk utredning ved plutselig død:
En forutsetning for å kunne gjennomføre 
genetisk utredning av en avdød er at det i 
forbindelse med obduksjon er tatt egnet 
biologisk materiale av den avdøde. Forma-
linfiksert vev er uegnet, da dette gir dårlig 
kvalitet av DNA og dermed vanskeliggjør 
DNA-sekvensering. Gir obduksjon sterk 
mistanke om en spesifikk diagnose, som for 
eksempel HCM, kan genetisk utredning for 
HCM iverksettes. Viser obduksjon hos en 
ung person ingen kardial patologi, kan LQTS 
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eller CPVT ha forårsaket det plutselige 
dødsfallet.

HRS/EHRA-retningslinjer ved plutselig død:

1. Det anbefales å sørge for at biologisk 
materiale, som egner seg for genetiske 
tester, tas av en avdød som dør plutselig 
og uventet.

2. Ved negativ autopsi kan en vurdere 
å undersøke RYR2, KCNQ1, HERG 
(KCNH2) og SCN5A i et forsøk på å 
identifisere dødsårsaken. Dersom mye 
tyder på at LQTS eller CPVT forårsa-
ket dødsfallet, anbefales det å teste de 
nevnte genene.

3. Mutasjonsspesifikk testing anbefales av 
slektninger dersom en sykdomsgivende 
mutasjon er påvist hos avdøde.

Blant unge personer som dør 
plutselig og uventet, og der en ikke fin-
ner noen dødsårsak ved obduksjon, vil en 
mulig patogen LQTS- eller CPVT-mutasjon 
påvises hos opptil 15-20 %. Vi fant en muta-
sjon i LQTS-assosierte gener hos 17 % av 
de avdøde som vi fikk henvist til EHG (22). 
I et samarbeid med danske kollegaer ble 
en potensiell LQTS- eller CPVT-mutasjon 
påvist hos henholdsvis 11 % og 9,8 % blant 
avdøde personer som døde brått og uventet 
før fylte 35 år (30, 31). 

Genetisk utredning av personer som har 
overlevd hjertestans:
Blant personer > 40 år med hjertestans 
er koronarsykdom den vanligste årsaken, 
mens blant yngre personer kan HCM og 
ARVC være årsak. Identifiseres ingen tegn 
til strukturell hjertesykdom, kan LQTS, 
CPVT eller Brugadas syndrom ha forårsaket 
hjertestansen. 

HRS/EHRA-retningslinjer ved overlevd 
hjertestans:

1. Genetiske testing av personer som har 
overlevd hjertestans skal ta utgangs-
punkt i resultatet fra kardiologisk 
utredning.

2. Genetisk testing for kardiomyopatier 
eller kanalopatier anbefales ikke der-
som kardiologisk utredning ikke finner 

holdepunkter for disse tilstandene hos 
personer som har overlevd hjertestans.

Før genetisk utredning iverksettes av 
personer som har overlevd hjertestans, skal 
det med andre ord være en klinisk mistanke 
for tilstanden som det skal testes for. Påvi-
ses en mutasjon kan også slektninger testes 
for aktuelle mutasjon. 

Oppsummering:
 y Genetisk diagnostikk skal utføres i all 

hovedsak for å identifisere en genetisk 
årsak til aktuelle tilstand. 

 y Den aktuelle tilstanden skal være diag-
nostisert på bakgrunn av en kardiologisk 
utredning.

 y Gode kliniske opplysninger må frem-
komme i forbindelse med rekvirering.

 y Lovverket stiller krav til genetisk veiled-
ning i forbindelse med prediktiv testing.

 y Et oppfølgningsopplegg må være etablert 
før prediktiv testing tilbys.
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